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Abstrakt 

Obsahom predloţenej diplomovej práce je pojednanie na tému „Nekropoly na území Va-

tikánu. Interpretácia výzdoby a jej paralely v rímskom umení.“ 

Diplomová práca sa člení na niekoľko častí, ktoré sú podrobnejšie rozobraté. Prvá 

časť sa zaoberá podobou vatikánskej oblasti v antickom svete. Zrovnáva tak vývoj oblas-

ti v antickej a modernej dobe. 

Druhá časť práce sa orientuje rozboru jednotlivých mauzóleí nekropole pozdĺţ Via 

Cornelie, rozboru ich dekorácie. Práca sa snaţí vyhľadať paralely prezentovaných náme-

tov v rímskom umení, ktoré poukazujú na vyuţívanie daného ikonografického materiálu 

v iných prostrediach a historických obdobiach rímskeho umenia. 

Ďalšia časť diplomovej práce sa venuje prezentácii nekropoly pozdĺţ Via Trium-

phalis. Prezentuje najdôleţitejšie hrobky v jednotlivých sektoroch a v samostatných ka-

pitolách rozoberá podrobnejšie vybrané námety, ktorých význam sa prelína z pohanské-

ho do kresťanského sveta. 

Nasledujúca časť sa venuje rozboru vybraných sarkofágov so zameraním sa na 

námety ich dekorácie. Následne dochádza k zrovnaniu oboch sledovaných kontextov. 

Posledná časť práce sa venuje datovaniu niekoľkých lámp z oblasti nekropole po-

zdĺţ Via Triumphalis. 

 

Kľúčové slová 

Vatikán, nekropola, Via Cornelia, Via Triumphalis, antika, rané kresťanstvo, rímske 

umenie, dekorácia, sarkofágy 

  



 

 

 

  



 

 

Abstract 

The topic of the Diploma thesis is „Necropoleis on the Vatican Hill. The decoration 

analysis and its parallels in Roman art.“ 

The diploma thesis is divided into several parts that are particularly analysed. The 

first part is focused on the Vatican area layout in ancient world and both ancient and 

contemporary area layouts are compared. 

The second part is focused on the analysis of mausoleums along Via Cornelia and 

their decoration. The thesis tries to find some parallels with the mausoleums in the ro-

man art which proclaim the use of these iconographical materials in other settings and 

historical backgrounds. 

The next part describes the necropolis along Via Triumphalis and the most impor-

tant tombs within the specific sectors. The individual subchapters deal with selected mo-

tifs, which meanings intersect the pagan and Christian world. 

The following part analyzes selected sarcophagi and their decorative motifs. Con-

sequently, both observed contexts are compared. 

The last part of the thesis provides the dating of several lamps from necropolis 

along Via Triumphalis. 

 

Keywords 

Vatican, necropolis, Via Cornelia, Via Triumphalis, antiquity, early Christian, roman art, 

decoration, sarcophagi 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

Obsah 

 

 

1. Úvod ..................................................................................................................................... 11 

2. Pohrebný rítus v rímskom svete ........................................................................................... 15 

2.1. Pohrebný rítus nekropole Via Cornelia .................................................................... 20 

2.2. Pohrebný rítus nekropole Via Triumphalis ............................................................... 22 

3. Archeologický výskum – Via Cornelia ............................................................................... 27 

4. Nekropola – Via Cornelia .................................................................................................... 29 

4.1. Topografia Vatikánskej oblasti v antike ................................................................... 30 

4.1.1. Antické pramene k oblasti Vatikánskeho kopca (Mons Vaticanus) .................. 30 

4.1.2. Antická topografia Vatikánskej oblasti ............................................................. 31 

4.2. Vzťah jednotlivých mauzóleí v prostredí Nekropoly ............................................... 38 

5. Mauzóleá Nekropole – popis, dekorácia .............................................................................. 45 

5.1. Mauzóleum ϕ – hrobka Marcii ................................................................................. 45 

5.2. Mauzóleum A - Gaius Popius Heracla ..................................................................... 46 

5.3. Mauzóleum B - Fannia Redempta ............................................................................ 48 

5.4. Mauzóleum C - Lucius Tullius Zethus ..................................................................... 49 

5.5. Mauzóleum D - opus reticulatum ............................................................................. 49 

5.6. Mauzóleum E - Tyrannus a Urbana (Aelii) .............................................................. 50 

5.7. Mauzóleum F – Caetennii ......................................................................................... 51 

5.8. Mauzóleum G – hrobka učiteľa ................................................................................ 51 

5.9. Mauzólem H - Valerius Herma ................................................................................. 52 

5.10. Mauzóleum I - hrobka vozu a motív únosu Persefone .......................................... 53 

5.11. Mauzóleum M - hrobka Juliov, mozaiková výzdoba ............................................ 54 

6. Nekropola Via Cornelia – dekorácia v kontexte rímskeho umenia ..................................... 59 

6.1. Pohanská funerálna ikonografia a rane kresťanské umenie (motívy dekorácie 

Vatikánskej nekropoly) .................................................................................................. 59 

6.2. Vyobrazenie Pentheovho trestu (nástenná mozaika) ................................................ 63 

6.3. Vyobrazenie páva ..................................................................................................... 64 

6.4. Technika stucco ........................................................................................................ 67 

6.5. Vyobrazenie filozofa (učiteľa) .................................................................................. 70 

6.6. Vyobrazenie Jonáša .................................................................................................. 71 



 

 

 

6.7. Ikonografia a symbolizmus Krista ............................................................................ 74 

7. Archeologický výskum – Via Triumphalis .......................................................................... 83 

8. Nekropola – Via Triumphalis .............................................................................................. 85 

8.1. Poloha Nekropoly v antickom a modernom svete .................................................... 85 

9. Hrobky Nekropole – popis, dekorácia ................................................................................. 89 

9.1. Sektor Galea .............................................................................................................. 89 

9.1.1. Komorové hrobky 2, 6, 7, 8 a ich výzdoba ........................................................ 92 

9.2. Sektor Autoparco ...................................................................................................... 94 

9.3. Sektor Santa Rosa ................................................................................................... 101 

9.3.1. Severná a centrálna oblasť ............................................................................... 105 

9.3.2. Centrálna a spodná oblasť ............................................................................... 106 

9.4. Sektor Annona......................................................................................................... 111 

10. Nekropola Via Triumphalis – dekorácia v kontexte rímskeho umenia ............................. 113 

10.1. Vyobrazenie záhradky – viridarium .................................................................... 113 

10.2. Vyobrazenie vody a symboly s ňou spojené ....................................................... 115 

10.3. Hrobka Dei Natroni – skulpturálny rozbor.......................................................... 118 

10.4. Symbolika vajíčka ............................................................................................... 119 

11. Sarkofágy ........................................................................................................................... 121 

11.1. Všeobecný úvod k sarkofágom Ríma .................................................................. 122 

11.2. Sarkofágy s Dionýzovskou tematikou ................................................................. 125 

11.3. Sarkofágy so scénami lovu .................................................................................. 128 

11.4. Sarkofágy s vyobrazeniami mŕtvych ................................................................... 130 

11.5. Ostatné sarkofágy ................................................................................................ 135 

12. Porovnanie oboch sledovaných kontextov ......................................................................... 143 

13. Datovanie lámp zo sektoru Santa Rosa a Annona nekropoly Via Triumphalis ................. 147 

14. Záver .................................................................................................................................. 157 

15. Bibliografia ........................................................................................................................ 161 

16. Príloha .................................................................................................................................... I 



 

 

Zoznam skratiek 

Obr. – obrázok v texte 

Obr.P – obrázok v obrazovej prílohe 

Tab. – tabuľka 

pred Kr. – pred Kristom 

po Kr. – po Kristovi  



 

 

 

  



 

 

Zoznam tabuliek a obrázkov  

Tabuľky v texte 

Tab. 1: Prechod inhumácie a kremácie v sektore Galea ............................................................ 23 

Tab. 2: Prechod od kremácie k inhumácii, nekropola Via Triumphalis .................................... 24 

Tab. 3: Datovanie mauzóleí ....................................................................................................... 43 

Tab. 4: Datovanie hrobiek v sektore Galea................................................................................ 89 

Tab. 5: Typy hrobov a ich označenie na druhej terase sektoru Galea ....................................... 91 

Tab. 6: Datovanie hrobiek v sektore Autoparco ........................................................................ 96 

Tab. 7: Počet hrobových štruktúr v sektore Santa Rosa .......................................................... 103 

Tab. 8: Chronológia hrobiek na základe vybraných subjektov ............................................... 104 

Tab. 9: Datovanie hrobiek v severnej a centrálnej časti sektoru Santa Rosa........................... 106 

Tab. 10: Datovanie hrobiek v spodnej časti sektoru Santa Rosa ............................................. 106 

Tab. 11: Datovanie hrobiek v centrálnej časti sektoru Santa Rosa .......................................... 108 

Tab. 12: Datovanie hrobiek v sektore Annona ........................................................................ 112 

 

Obrázky v texte 

Obr. 1: Sektor Galea. Zdroj: Liverani Spinovla 2006................................................................ 23 

Obr. 2: Plán Vatikánskej Nekropoly a Baziliky sv. Petra. Zdroj: internet 

(www.saintpetersbasilica.org) ............................................................................................. 38 

Obr. 3: Prvé mauzólea Nekropole.............................................................................................. 39 

Obr. 4: Mauzóleá A-H ............................................................................................................... 41 

Obr. 5: Mauzóleá T - V, L - O ................................................................................................... 42 

Obr. 6: Plán nekropole Via Cornelia. Zdroj: Zander 2009 ........................................................ 44 

Obr. 7: Sektor Galea. Zdroj: Livera Spinola 2006 .................................................................... 92 

Obr. 8: Sektor Autoparco. Zdroj: Liverani Spinola 2006 .......................................................... 97 

Obr. 9: Sektor Santa Rosa. Zdroj: Liverani Spinola 2006 ....................................................... 102 

 

Obrázky v prílohe 

Obr. P 1: funerálny oltár, Santa Rosa, 1.st. po Kr. Zdroj: internet ............................................... I 

Obr. P 2: funerálny oltár, Santa Rosa, 1.st. po Kr. Zdroj: internet ............................................... I 

Obr. P 3: Rekonštrukcia polohy Vatikánskeho cirku a Nekropole vzhľadom k súčasnej polohe 

Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Zdroj: google.com, Zander 2009: obr.3. (vlastná editácia).I 

Obr. P 4: Oblasť Vatikánu v antike. Zdroj: internet (www.saintpetersbasilica.org) ................. II 

Obr. P 5: Kamenná nádoba s Agrippininej vily, 100 pred Kr. Zdroj: internet ........................... II 

Obr. P 6: Oblasť v okolí Hadriánovho mauzólea, zmenšený model Ríma z múzea Civilta 

Romana v Ríme. Hadriánovo mauzóleum (1), Pons Neronianus (2), Meta Romuli (3), 

Terebintus (4) Vlastná editácia ............................................................................................ III 

Obr. P 7: Mozaika zobrazujúca Pentheovu smrť, Vatikánska nekropola, mauzóleum Marci. 

Zdroj: Zander 2009: obr. 55 ................................................................................................ IV 

file:///P:/_Skola/__Diplomka/___text/_DP_/diplomka.docx%23_Toc291518722
file:///P:/_Skola/__Diplomka/___text/_DP_/diplomka.docx%23_Toc291518722
file:///P:/_Skola/__Diplomka/___text/_DP_/diplomka.docx%23_Toc291518723
file:///P:/_Skola/__Diplomka/___text/_DP_/diplomka.docx%23_Toc291518724
file:///P:/_Skola/__Diplomka/___text/_DP_/diplomka.docx%23_Toc291518725


 

 

 

Obr. P 8: Nástenná maľba z Domu Vettiov v Pompejach znázorňujúca Pentheovu smrť, zdroj: 

internet ................................................................................................................................ IV 

Obr. P 9:Severná stena mauzólea Marcii s vyobrazením Ariadny na Naxe. Zdroj: Zender 2009: 

obr. 62 ................................................................................................................................. IV 

Obr. P 10: Príklady dekorácie severnej steny hrobky B. Zdroj: Zander 2009: obr. 71, 72........ V 

Obr. P 11: Mauzóleum G, detail severnej steny. Zdroj: Zander 2009: obr. 121 ........................ V 

Obr. P 12: Mauzóleum C. Zdroj: Zander 2009, obr. 80 ............................................................. V 

Obr. P 13: Zrodenie Venuše, hrobka F. Zdroj: Zander 2009, obr: 107 .................................... VI 

Obr. P 14: Stucco dekorácia, hrobka F. Zdroj: Zander 2009, obr:108 ..................................... VI 

Obr. P 15: Vyobrazenie barana a býka na západnej stene mauzólea F. Zdroj: Zander 2009, 

obr: 115 ............................................................................................................................... VI 

Obr. P 16: : Mauzóleum H, stucco dekorácia s vyobrazením personifikácie Zeme a oceána. 

Zdroj: Zander 2009: obr. 144,145 ...................................................................................... VI 

Obr. P 17: Mauzóleum H, západná stena, stucco figúry zorbazujúce členov rodiny Valeria 

Herma. Zdroj: Zander 2009: obr. 141-143 ........................................................................ VII 

Obr. P 18: Mauzóleum I, vyobrazenie páva. Zdroj: Zander 2009: obr. 174 ........................... VII 

Obr. P 19: Mauzóleum I, mozaika únosu Persefoné. Zdroj: Zander 2009: obr. 179 .............. VII 

Obr. P 20: Mauzóleum M, mozaika Christo Sole. Zdroj: Zander 2009: obr. 182 ................. VIII 

Obr. P 21: Mauzóleum M, mozaika zobrazujúca Jonáša , ktorý je pohlcovaný veľrybou. Zdroj: 

Zander 2009: obr. 184 ...................................................................................................... VIII 

Obr. P 22:Katakomby ss. Pietro a Marcellino, Jonáš, 3.st. po Kr. Zdroj:artstore .................. VIII 

Obr. P 23: Prisciline katakomby, Abrahám a Izák, 3.st.po Kr. Zdroj: artstore ...................... VIII 

Obr. P 24: Katakomby pod Via Latina, Herkules a Hydra, 4.st. po Kr. Zdroj: artstore .......... IX 

Obr. P 25: Katakomby pod Via Latina, Herkules a záhrada Hesperidiek, 4.st.po Kr. Zdroj: 

artstore ................................................................................................................................ IX 

Obr. P 26: Comodiline katakomby, Kristus, 4.st. po Kr., Zdroj: artstore ................................ IX 

Obr. P 27: Domitiline katakomby, Kristus, 3.st. po Kr., Zdroj:artstore ................................... IX 

Obr. P 28: Domitiline katakomby, Orfeus, 3.st. po Kr. Zdroj: artstore ..................................... X 

Obr. P 29: Katakomby ss. Pietor a Marcellino, banketná scéna, 3.st. po Kr. Zdroj: artstore .... X 

Obr. P 30: Domitiline katakomby, Orfeus, 3.st. po Kr. Zdroj: artstore ..................................... X 

Obr. P 31: Katakomby pod Via Latina, Abrahám a Izák, 4.st. po Kr. Zdroj: artstore ............... X 

Obr. P 32: Poloha moderného Vatikánu a nekropol v závislosti na Via Triumphalis. Vlastná 

editácia, Google Earth ........................................................................................................ XI 

Obr. P 33: Hrobka č.8., Galea, 2.-3.st.po Kr. Zdroj: Liverani 2010 ......................................... XI 

Obr. P 34: Hrobka č.6., Galea, 190 - 3.st.po Kr. Zdroj: Liverani 2010 .................................... XI 

Obr. P 35: Hrobka č.2., 180/190 - 3.st.po Kr. Zdroj: Liverani 2010 ....................................... XII 

Obr. P 36: Hrobka č.2., 180/190 - 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 ...................................... XII 

Obr. P 37: Hrobka č.11, Galea, 140/150 - 2.st.po Kr., urny a formae. Zdroj: Liverani 2010 . XII 

Obr. P 38: Stéla Nunnia Crescenta a Ma, Autoparco, 50-60 po Kr. Zdroj: Liverani 2010 .... XIII 

Obr. P 39:Kolumbárium 12 - detail, Autoparco, poč.2.st.po Kr. Zdroj: Liverani 2010 ......... XIII 

Obr. P 40:Kolumbárium 12 (vľavo) a 9/13 (vpravo), Autoparco. Zdroj: Liverani 2010 ....... XIII 

Obr. P 41: Nedokončená socha Cupida, Autoparco, poč.2.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 .. XIV 

Obr. P 42: Tomba a cappucina, Autoparco. Zdroj: Liverani 2010 ......................................... XIV 

Obr. P 43: Kolumbárium 4, 180/200 - 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 .............................. XIV 



 

 

Obr. P 44: Spiaci mladík, Santa Rosa, 1.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 ............................... XV 

Obr. P 45: Spiaci mladík, Museo Chiaramonti, 1.st. po Kr. Zdroj: internet ........................... XV 

Obr. P 46: Spiaci mladík, Ponte Palatino, Museo Terme di Diocleziano, 1.-2.st. po Kr. Zdroj: 

internet ............................................................................................................................... XV 

Obr. P 47: Busta ţeny. Dei Natroni. Zdroj: Liverani 2010 ..................................................... XV 

Obr. P 48: Tiberius Natronius Venustus, Dei Natroni, juls. - klaud. dyn. Zdroj: internet ..... XVI 

Obr. P 49: Detský pohreb, Santa Rosa, pol.2.st. po Kr. Zdroj:Liverani 2010 ........................ XVI 

Obr. P 50: Hrobka XXV, Santa Rosa, 2.pol.1.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 ................... XVII 

Obr. P 51: Di Alcimus, Santa Rosa, 60 - 80 po Kr. Zdroj: internet ..................................... XVII 

Obr. P 52: Hrobka VIII, Santa Rosa, mozaika s Dionýzom, 1.pol.3.st. po Kr. Zdroj: internet, 

vlastná editácia ............................................................................................................... XVII 

Obr. P 53: Nika s vyobrazením 5 postáv, Santa Rosa, kon.1.st.po Kr. Zdroj: Liverani 2010

 ....................................................................................................................................... XVIII 

Obr. P 54: Nika zobrazujúca Achilea a Priama. Zdroj: Liverani 2010 ............................... XVIII 

Obr. P 55: : Nika s Aeneom, Santa Rosa, kon.1.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 ............... XVIII 

Obr. P 56: Sarkofág s Dionýzom, východná stena, hrobka Z, 2.štvrtina 3.st. po Kr. Zdroj: 

Liverani 2010, obr. 48 ...................................................................................................... XIX 

Obr. P 57: Sarkofág Q. Martia Herma, hrobka ϕ, poč. 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr.33

 .......................................................................................................................................... XIX 

Obr. P 58: Sarkofág s lovom na leva, hrobka Valeriov, 270 po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr. 

60 ....................................................................................................................................... XX 

Obr. P 59: Sarkofág s lovom na diviaka, Santa Rosa, 1.pol. 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, 

obr. 112 .............................................................................................................................. XX 

Obr. P 60: Sarkofág hrobky R a R´, 2.štvrtina 4. st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr. 87-88

 .......................................................................................................................................... XXI 

Obr. P 61: hrob VIII – Santa Rosa sark. s dvoma Viktóriami, 1.pol. 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 

2010, obr.109 .................................................................................................................... XXI 

Obr. P 62: hrob VIII – Santa Rosa, levy pijúce z kratérov 260 – 280 po Kr. Zdroj: Liverani 

2010, obr.117 .................................................................................................................... XXI 

Obr. P 63: mauzóleum N – Starý a Nový zákon, 1.štvrtina 4.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, 

obr.72 .............................................................................................................................. XXII 

Obr. P 64: sarkofág s vyobrazením Cupida a Psyché, Santa Rosa, hrob VIII, 220 - 230 po Kr. 

Zdroj: internet ................................................................................................................. XXII 

Obr. P 65: hrobka 2 –Annona - Ostrov blaţených 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr. 9

 XXIII 

Obr. P 66: hrob VIII – Santa Rosa – Publius Caesilus Victorinus, koniec 3.st. po Kr. Zdroj: 

Liverani 2010, obr. 120 ................................................................................................. XXIII 





11 

 

1 

1. Úvod 

Témou diplomovej práce je spracovanie dvoch kontextov nekropol na území Vatikánu
1
, 

nekropole pozdĺţ Via Cornelia a Via Triumphalis. Cieľom je zameranie sa na dekoráciu 

jednotlivých mauzóleí a hrobiek oboch kontextov, poukázanie na ďalšie paralely 

v oblasti prevaţne rímskeho umenia v rôznych historických kontextoch a poukázanie na 

samotný prechod medzi pohanskou a rane kresťanskou ikonografiou. 

Nekropoly na území Vatikánu predstavujú bohatý súbor na štúdium pohrebných 

zvykov, rítov a štruktúry hrobov. Významné miesto zaberá dekoratívna stránka týchto 

štruktúr, ktorá priamo nadväzuje na staršie antické prvky. V niekoľkých príkladoch ide 

taktieţ o prezentáciu objektov, ktoré sa v iných oblastiach rímskeho umenia nenachádza-

jú, alebo ktoré upravujú doterajšie názory (Kristus ako slnečný boh Helios, soška spiace-

ho mladíka, prítomnosť vajíčka v pohrebe a pod.). 

V úvodných kapitolách sa práca bude zaoberať uvedením do problematiky pohreb-

ného rítu pouţívaného v rímskej dobe. Poukáţe na jednotlivé druhy zaobchádzania s te-

lom a následne na typy hrobov, do ktorých bolo telo vloţené vo forme inhumácie alebo 

kremácie. Táto časť bude odkazovať hlavne na hroby vyskytujúce sa na území sledova-

ných nekropol, vyskytnú sa však taktieţ paralely z ďalších rímskych oblastí. 

Následne sa bude pozornosť venovať samotnej lokalite Vatikánu v dobe antickej. 

Na základe preštudovania dobových autorov bude predstavená antická podoba tejto ob-

lasti s prihliadnutím na komunikácie, mosty, sakrálne a nesakrálne objekty. Do kontextu 

bude potrebné zaradiť taktieţ priľahlú oblasť Trastevere, kde sa vyskytli prvé verejné 

záhrady a samotné praktikovanie kultu. Svedectvo antických autorov sa bude orientovať 

na postavy cisárov, ktorí sa venovali Vatikánu v stavebnej oblasti, budú vyuţité taktieţ 

citácie dokumentujúce prítomnosť obyvateľstva, prostredie a samotné vnímanie oblasti 

rímskym obyvateľstvom. Ako primárna literatúra bude vyuţitá štúdia (Coarelli, 2007), 

antické zdroje však budú predmetom vlastného štúdia, tak isto ako prezentácia následne 

zozbieraných výsledkov. 

                                                 
1
 Vatikánom sa myslí územie dnešného Vatikánu (referuje aj na ostatné zmienky v práci). 
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Jadro práce bude rozdelené na dva úseky. Prvá hlavná časť sa bude venovať prezentácii 

hrobiek, ktoré tvoria nekropolu pozdĺţ Via Cornelie. Táto časť bola spracovaná uţ 

v Postupovej práci, avšak v diplomovej práci dôjde k uceleniu problematiky, jednotlivé 

paralely sa budú prezentovať v celom rímskom umení, v rôznych prostrediach, záujem 

však vţdy bude kladený na funerálnu prezentáciu. Z týchto hrobiek budú v samostatných 

kapitolách vyzdvihnuté námety, ktoré si zaslúţia väčšiu pozornosť. Na takto vytvorenom 

priestore bude prezentovaných ich vývoj v rôznych historických obdobiach, bude pouká-

zané na ich symbolický význam, ktorý sa v zmenách spoločnosti menil. Zvláštny záujem 

bude venovaný problematike Kristovej ikonografii, keďţe paralely s touto postavou sa 

objavujú ako na rôznych miesta pohanského sveta, tak toho kresťanského. 

K spracovaniu dekoratívnej stránky mauzóleí budú vyuţité v podobe hlavných 

štúdií knihy (Zander, 2009) a z časti (Liverani, Spinola, & Zander, 2010), ktoré dopomô-

ţu predostrieť postavenie hrobiek a spracovanie ich vizuálnej stránky. Paralely 

k námetom budú vyhľadané v rôznych publikáciách venujúcich sa rímskemu umeniu, 

pričom jednotlivé uvedené príklady budú podliehať subjektívnemu výberu. Z časového 

hľadiska sa bude práca snaţiť zachytiť čo najväčšie historické obdobie, na základe do-

stupnej literatúry a iných materiálov. V otázke symbolizmu z prostredia mytologického 

bude vyuţitá dostupná literatúra zaoberajúca sa mytologickými príbehmi. Kresťanský 

význam bude zaloţený na biblickom význame. K jednotlivým námetom bude práca od-

kazovať na citácie zo Starého a Nového Zákona, ktoré budú vyselektované autorom prá-

ce na základe ich vlastného preštudovania. Zároveň tak bude prezentovaná vlastná snaha 

o vyobrazenie zmeny symbolizmu s príchodom kresťanstva v uvedených námetoch 

Druhá časť diplomovej práce bude rozoberať nekropolu nachádzajúcu sa pozdĺţ 

antickej Via Triumphalis. V jednotlivých kapitolách bude venovaný priestor znova na 

popis lokality a archeologických výskumov, následne dôjde k zachyteniu jednotlivých 

sektorov a ich hrobiek. K tejto časti budú vybraté len niektoré hrobky, ktoré si zaslúţia 

bliţšiu pozornosť zo strany ich dekorácie, prevedenia alebo zachovania pohrebného štý-

lu. Sektory budú zobrazené iba tri, nakoľko štvrtý sektor, Annona, neposkytuje okrem 

čierno bielych fotografií z 30. rokov minulého storočia ţiadny iný dokumentačný mate-

riál, ktorý by mohol byť vyuţitý v kontexte diplomovej práce.  

Tak ako v prípade prvej nekropole, aj v tejto časti budú následne uvedené samostatné 

kapitoly na bliţšiu štúdiu vybraných námetov, ktoré budú zdokumentované v historic-

kom slede a v rôznych umeleckých prostrediach. Samozrejme, menšie prehľady 
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a výskum bude uverejnený v texte venovanom jednotlivým sektorom, nakoľko nie vţdy 

bude potrebné zaloţiť špeciálnu kapitolu k danému preberanému objektu. 

Hlavná štúdia nekropole Via Triumphalis bude (Liverani & Spinola, 2006) a uţ 

zmienená štúdia (Liverani, Spinola, & Zander, 2010). K problematike jednotlivých para-

lel a prezentovaniu námetov budú vyuţité knihy a internetové odkazy uverejnené v bib-

liografii. 

Nasledujúca časť práce sa bude venovať sarkofágom oboch nekropol, ktorých 

spracovanie bolo ohlásené uţ v postupovej práce. Dochovaných sarkofágov je na území 

oboch nekropol niekoľko, avšak pre potreby práce budú vybrané len niektoré. Na ich zá-

klade sa bude práca snaţiť prebrať problematiku ďalších námetov, ich symbolizmus vo 

svete pohanského náboţenstva a následne kresťanského. Základná literatúra bude (Koch, 

2000) na scelenie námetového spektra a (Liverani, Spinola, & Zander, 2010) na vybranie 

konkrétnych prezentovaných subjektov. 

Posledná časť práce sa bude venovať datovaniu lámp zo sektoru Santa Rosa a An-

nona, ktorých fotografický materiál bude pochádzať z publikácie (Liverani, Spinola, & 

Zander, 2010). V nej dané lampy nie sú konkrétne datované, bez udania typu. Na určenie 

typu lampy a datovania budú vyuţité publikácie (Bailey, A Catalogue of the Lamps in 

the British Museum 2 - Roman Lamps Made In Italy, 1980) a Zborníky Národného mú-

zea v Prahe (zoznam pouţitej literatúry bude uvedený na konci kapitoly katalógu dato-

vaných lámp). 

Obsahové ukončenie práce sa bude zameriavať na porovnanie oboch sledovaných 

kontextov nekropol na území Vatikánu. 

Záver práce bude obsahovať obrazovú prílohu dokumentujúcu dekoratívnosť hro-

biek, rozoberané motívy, sarkofágy a polohu nekropol v rámci moderného a antického 

Vatikánu.  
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2 
2. Pohrebný rítus v rímskom svete 

Cieľom kapitoly je podať prehľad pohrebného rítu Ríma v závislosti na nekropolách Va-

tikánu. 

Pohrebný rítus rímskeho sveta je spätý s inhumáciou a kremáciou. Podľa svedec-

tiev antických autorov, prevaţne Ciceróna
2
 a Plínia

3
, bola inhumácia tým prvotným spô-

sobom ako zabezpečiť prechod duše do podsvetia. Výskum archaickej nekropole Sepul-

cretum z roku 1902, v blízkosti chrámu Antonina a Faustiny na Rímskom fóre poukázal 

na fakt, ţe uţ v priebehu 8. aţ 6. storočia Rimania praktikovali ako inhumáciu, tak kre-

máciu (Platner, 1929, s. Sepulcrum).  

Prvým zmieneným pohrebným rítom je teda inhumácia, ktorá tvorila hlavný druh 

pochovávania raného rímskeho sveta, pričom mnohé rodiny ju poctivo praktikovali. Me-

dzi nimi vyniká Gens Cornelia. Do podzemnej hrobky Cornelia Scipiona na Via Appii 

bolo uloţených niekoľko sarkofágov členov tejto rodiny, ktorí zomreli medzi raným 

3.stor. a pol.2.storočia pred Kristom. 

Druhým druhom pochovávania je kremácia, ktorá sa do popredia dostáva od ob-

dobia republiky (od roku 400 pred Kr.). Pomaly však začína byť znova nahradzovaná in-

humáciou uţ v období 1.storočia po Kr. V prípade svedectva hrobiek z Via Triumphalis, 

ešte na konci 2.storočia po Kr. sa objavujú hrobky so zmiešaným kremačným 

s kostrovým rítom (kostrový však znateľne prevláda). Takisto Tacitus v popise Poppaei 

(Nerónova doba) opisuje ešte kremáciu ako „romanus nos.“
 4

  

Kremácie boli uchovávané v urnách a tie uskladnené v kolumbáriách (kolumbáriá 

slúţili však taktieţ na uskladnenie inhumačného pohrebu). Tieto hrobky patrili zámoţ-

ným Rimanom, ktorí si ich nechali zbudovať pre seba a svojich potomkov, prepustencov 

                                                 
2
 Cicero, De Legibus, ii, 22, 56 

3
 Plinius, Historia Naturalis, vii, 187. „ipsum cremare, apud Romanos non fuit veteris instituti: terra con-

debantur“ 
4
 Tacitus, Annales, xvi, 6: Post finem ludicri Poppaea mortem obiit, fortuita mariti iracundia, a quo gravida 

ictu calcis adflicta est neque enim venenum crediderim, quamvis quidam scriptores tradant, odio magis 

quam ex fide: quippe liberorum copiens et amori uxoris obnoxius erat. corpus non igni abolitum, ut Ro-

manus mos, sed regum externorum consuetudine differtum odoribus conditur tumuloque Iuliormn infertur 
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a nasledujúce generácie. V niekoľkých prípadoch sa taktieţ stretávame s tzv. collegia fu-

neratica, teda akýmisi spoločenstvami, ktoré prenajímali priestor v kolumbáriu na uloţe-

nie urny s popolom zosnulého pre rodiny, ktoré si nemohli dovoliť nákladnú stavbu 

vlastnej hrobky. Kolumbáriá tvoria hlavnú architektonickú zloţku nekropol 1.storočia 

pred Kristom a po Kristovi. 

V niektorých prípadoch dochádza k uchovaniu pozostatkov, vo funerálnych oltá-

roch. Tie vyuţívali prevaţne členovia strednej spoločenskej vrstvy, jazdeckého stavu. 

Niekoľko príkladov sa taktieţ vyskytuje na území oboch Vatikánskych nekropol. Zvy-

čajne stáli vo vnútri hrobiek, avša aj pred nimi. Ich dekorácia pozostáva z reliéfnej gir-

landy, cez ktorú sa niekedy prevesili ţivé rastliny. Zvyšná dekorácia nesie vyobrazenia 

mytologických a hrdinských scén. Medzi príkladmi zo sledovaných kontextov je moţné 

spomenúť oltáre zo Santa Rosy. Na jednom z nich sa medzi girlandami a nápisom 

s menom mŕtveho vyskytuje ţenská postava s muţom, ktorému na nohách sedí dieťa. 

V ich blízkosti poletujú dve Viktórie. Tieto postavy zobrazujú mainádu, satyra a malého 

Dionýza. Girlandy drţia muţské postavy s rohami hojnosti, na rohoch oltára sa vyskytu-

jú postavy orlov (viď Obr. P 1). 

Druhý oltár sektoru Santa Rosa nesie jednoduchšiu dekoráciu, ktorá pozostáva 

z vyobrazenia Medúzinej hlavy nad girlandami. Tie sú zavesené na baraních hlavách, na 

rohoch oltára sa znova vyskytujú vyobrazenia orlov sledujúcich centrum oltáru (viď Obr. 

P 2). 

Funerálne oltáre sa vo veľkej miere vyskytujú pozdĺţ Via Appie. V mnohých prí-

padoch sa na nich vyskytuje vyobrazenie mŕtveho, čo napomáha k celkovému datovaniu 

objektu. Typickým príkladom je hrobka rodiny prepustencov Rabirii z obdobia 

1.storočia pred Kristom, na ktorej sú vyobrazené busty mŕtvych ako ţien, tak muţov. 

Od Hadriánovej doby a rozkvetom sarkofágov, dochádza v priebehu 2.storočia po 

Kristovi k nahradeniu kremácie inhumáciou. Tento proces bol ukončený v 3.storočí, 

kedy si našiel cestu taktieţ do oblastí provincií (Toynbee J. M., 1996, s. 40) (bliţšie k 

sarkofágom sledovaných kontextov viď kap. 11 

Sarkofágy). 

Pre úplnosť je potrebné spomenúť taktieţ tretí druh rítu, ktorý spomína uţ zmieňo-

vaní Tacitus v spojitosti s pohrebom cisárovnej Poppaei. Ide o balzamovanie tela. Tento 

druh síce nebol priveľmi praktikovaný, nachádzame však niekoľko jeho príkladov. Za 
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zmienku stojí nález mumifikovaného tela dievčiny z roku 1964 na Via Cassia
5
, ktorý sa 

nachádza v zbierke múzea Palazzo Massimo delle Terme v Ríme. Nález je datovaný do 

2.storočia po Kristovi. Medzi ďalšími nálezmi je moţné spomenúť nález troch mumifi-

kovaných tiel z Aquinca, jedného z Carnunta a iných častí provincií. 

Kolumbáriá 

Jedným z najvyskytovanejším typom hrobovej štruktúry v rámci nekropol na území Va-

tikánu sú kolumbáriá. Tie začali byť vo veľkom vyuţívane vo funerálnych monumentoch 

od Augustovej doby. Ich etymologický význam môţe v sebe označovať latinský výraz 

pre holub, teda columba, pretoţe niky vytesané do stien pripomínajú holubníky. Kaţdá 

takáto nika mohla poňať dve aţ tri urny, čím sa kapacita jedného kolumbária mohla rov-

nať tisícom pohrebov na relatívne malom mieste. Keďţe niky poňali iba urny s popolom, 

boli kolumbária predurčené na praktikovanie kremačného pohrebného rítu. V prípade 

však niektorých štruktúr na území Nekropole Via Triumphalis je badateľné, ţe 

v druhotnej fázy existencie hrobiek mohlo dôjsť na ploche kolumbária taktieţ 

k praktikovaniu kostrového pochovávania. Konkrétny príklad je moţné vidieť na kolum-

báriu č.6 v sektore Autoparco, kedy prvá fáza hrobky, datovaná do polovice 1.storočia po 

Kr., predstavuje umiestnenie urien do vytesaných ník. Následne došlo k zasypaniu hrob-

ky zeminou pri stavbe hrobiek na vedľajšej terase a táto pôda poslúţila na uloţenie in-

humácií do plochy kolumbária.  

Na základe vlastníka je moţné rozoznať tri druhy: 

1. Kolumbáriá postavené jednou rodinou pre súkromné účely, prípadne pre ich 

otrokov, prepustencov a potomkov. Napr. kolumbárium Pomponia Hylasa (1.storočie po 

Kr.) v Parco degli Scipioni v Ríme. 

2. Kolumbárium postavené jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov pre účely 

predaja jednotlivých ník občanom, ktorí si nemohli z finančných dôvodov dovoliť stavbu 

súkromnej hrobky (cena sa pohybovala 200 – 200 000 sesterciov). 

3. Kolumbária postavené spoločnosťou, funerálnym kolégiom. Napr. kolumbárium Vig-

na Codini (Tibériova a Nerónova doba) v blízkosti Porta Latina v Ríme. 

                                                 
5
 Dievča zomrelo vo veku ôsmych rokov pravdepodobne na tuberkulózu. Bolo pochované so šperkmi (ná-

hrdelník, naušnice, prstene) a hračkami. Telo leţalo v mramorovom sarkofágu, na ktorom boli vytesané 

lovecké scény v prevedení typickom pre 2.storočie po Kristovi. Mohlo ísť pravdepodobne o dcéru jedného 

z rímskych úradníkov v Egypte. Preto prevláda názor, ţe jej telo bolo mumifikované v Egypte a prevezené 

do Ríma, kde bolo pochované. Keďţe však v Ríme nachádzame aj ďalšie známky mumifikácie, telo mohlo 

byť balzamované priamo v Ríme (Toynbee J. M., 1996, s. 41). 
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Steny kolumbárií boli dekorované nástennými maľbami, prevaţne vtákmi, záhradami 

a mytologickými postavami spájanými s funerálnym kultom. 

Funerálny kult 

Pohrebný rítus je neodmysliteľne spätý s praktikovaným funerálneho kultu. Ten zahrňo-

val ako obyčajných občanov (funus translaticum), vojakov (funus militare), osoby činné 

vo verejnom ţivote (funus publicum) a v neposlednom rade cisárov a členov ich rodín 

(funus imperatorium) (Toynbee J. M., 1996, s. 43).
6
 

V prípade nekropol na území Vatikánskeho kopca ide o prezentáciu funus transla-

ticum, teda pohrebu obyčajných obyvateľov. Ich pohreb nebol platený štátom (funus 

publicum) alebo armádou (funus militare) a nezúčastnilo sa ho celé mesto. Pohrebné 

zvyky sa sústredili na prípravu prechodu duše do posmrtného ţivota. Tým prvotným 

úkonom bolo udelenie posledného bozku a zavretie očí, následne sprevádzané prevolá-

vaním mena mŕtveho. Tu nastupovali na scénu plačky, ktoré oplakávali telo mŕtveho aţ 

kým nebolo pripravené na pohreb, kremáciu či inhumáciu. Pred tým samozrejme musel 

byť mŕtvemu vloţený do úst peniaz, obolos, ktorý mu poslúţi na zaplatenie prievozníka. 

Spáleniu tela predchádzala rituálna večera, ktorej sa zúčastnili členovia rodiny zo-

snulého. Členovia vtedy obetovali zviera bohyni Ceres, konkrétne jeho vnútornosti. 

Ostatné časti prišli k zosnulému a rodine. Po večeri, ktorá bola v posledných dvoch sto-

ročiach obdobia republiky nazývaná ako silicernicum, bolo telo mŕtveho zapálené, pri-

čom jeho časť zvieraťa bola poloţená na vrch hranice. Keď popol ochladol, bol pozbie-

raný spolu s ostatnými zvyškami kostí a milodarov do urien a uloţený do hrobiek. 

V prípade kostrových pohrebov prebiehala pohrebná hostina iným spôsobom. Tak-

tieţ v tomto prípade muselo byť mäso, ktoré z obetovaného zvieraťa dostal zosnulý, spá-

lené. To sa uskutočnilo na malej hranici v blízkosti hrobky. Telo bolo následne prenese-

né na nosidlách k miestu pohrebu, muselo byť však z miestnosti vynesené nohami na-

pred. Chudobnejší občania si mohli zaplatiť jednoduché nosidlá, bohatší zasa dekoratív-

nejšie a kvalitnejšie prevedenú prácu. Sprievod bol spravidla tvorený rodinnými prísluš-

níkmi, priateľmi a profesionálnymi plačkami. U Vergilia nachádzame zmienku o tom, ţe 

tento pochod sa mal konať v noci, za svitu pochodní: „smutná věru to služba, pak přidrží 

po zvyku otců pochodně hledíce stranou“ (Vergilius, VI, 224). 

                                                 
6
 Bliţšie k jednotlivým typom funus viď (Toynbee J. M., 1996, s. 43-61). 
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Po uloţení tela do hrobky nastal priestor na konanie kultu mŕtveho. V hrobkách sa na 

deviaty deň
7
 po pohrebe uskutočnila tzv. cena novendialis (Toynbee J. M., 1996, s. 52). 

Išlo o hostinu ţivých a mŕtveho, kedy cez libačné diery bolo mŕtvemu „posielané“ jedlo. 

To bolo po skončení obradu ponechané v hrobke, takţe sa niekedy stávalo, ţe bolo 

spotrebované chudobou. Takéto praktikovanie kultu sa konalo niekoľkokrát ročne, 

napríklad v deň narodenín mŕtveho, výročie smrti
8
 a podobne. Preto v prípade nekropol 

Via Cornelia a Via Triumphalis nachádzame niekoľko mauzóleí a hrobiek, ktoré taktéto 

libačné diery obsahujú. Medzi nimi je moţné spomenúť napríklad mauzóleum F, C alebo 

O. Samozrejme, ţe provozovanie takého kultu bolo nákladnou záleţitosťou, ktorú museli 

zaplatiť potomkovia mŕtveho alebo tí, ktorých si mŕtvy sám určil. Táto situácia je 

zachytená na vstupnom epitafe do mauzólea Gaia Heracla (mauzóleum A) nekropoly Via 

Cornelia: Navyše zanechávam práva Novii Trophime, jej prepustencom 

a prepustenkyňám. Prehlasujem ju oprávnenou prísť, vstúpiť a prevádzať pohrebné ri-

tuály (viď Mauzóleum A - Gaius Popius Heracla). Mimo toho sa mohli lampičky zapa-

ľovať na Kalendy, Idy a Nony kaţdého mesiaca. 

Hostiny sa konali na terasách, takéto príklady poskytuje existencia schodov vedú-

cich na horné poschodie v mauzóleách E, F, H, L a O nekropole Via Cornelia. V prípade 

jednoduchších hrobov boli pred vchodom do hrobky umiestnené lehátka, ktoré nachá-

dzame prevaţne v tricliniach. Túto skutočnosť ozrejmujú hrobky nekropole Portus alebo 

oblasť pred mauzóleom H nekropole Via Cornelia. 

Ďalším prvkom praktikovania kultu je prítomnosť malieb ruţí. Tie môţu referovať 

sviatky Rosalia, počas ktorých boli do hrobov prinášané kvetiny. V iných prípadoch sú 

nachádzané lampičky a nádoby, v ktorých prinášali potomkovia libáciu. 

Umiestnenie pohrebu 

Uloţenie pohrebu, kremácie alebo inhumácie, muselo byť na základe Zákonov 12tych 

dosiek mimo mestské hradby (pomerium). V prípade veľmi významných občanov 

a cisárov sa mohla samozrejme udeliť výnimka (Trajánov popol uloţený v Trajánovom 

stĺpe), ale inak ostatné pohreby museli striktne zaujať miesto za mestskými hradbami. 

Hrobky tak boli stavané hlavne pozdĺţ hlavných ciest vedúcich z miest (Via Appia, Via 

                                                 
7
 Podľa nových výpočtov išlo o 8 dní smútku, keďţe Rimania do tohto obdobia počítali ako začínajúci deˇ, 

tak končiaci deň. 
8
 dies Parentales; 13. – 21.februára. dies Lemuria: 9.,11., a 13.marca 
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Cornelia, Via Triumphalis v Ríme) alebo v prípade Ríma na Martovom poli, kde si ne-

chal postaviť medzi inými Augustus svoje mauzóleum Ara Pacis. 

V prípade inhumačného pohrebu chudobných občanov bolo telo vloţené priamo 

do vopred vykopaného hrobu v natiahnutej polohe. Niekedy sa telá ukladali v skrčenej 

polohe do jednoduchých ţliabkových hrobov, tzv. fossa. V prípade Kresťanov išlo o ulo-

ţenie tela do loculi vytesaného v stene hypogea alebo katakomb. Bohatší členova spo-

ločnosti zaplatili svojim zosnulým sarkofágy, od jednoduchých terakotových bez výzdo-

by aţ k honosne dekorovaným mramorovým verziám. Tie boli následne uloţené do ze-

me, pod tumuli alebo do pohrebných miestností.  

Kremačné pohreby museli byť taktieţ uloţené mimo mestské hradby, keďţe Zákon 

12tych dosiek sa týkal všetkých typov pohrebného rítu. Tie pozostávali z dvoch hlav-

ných typov. Tzv. bustum označoval miesto, kde sa uskutočnilo spálenie tela a zároveň, 

kde aj popol zostane pochovaný. Tzv. ustrinum (alebo ustrina) označovalo špeciálne 

vymedzené miesto na spálenie tela. Popol a nespálené kosti spolu s milodarmi boli ná-

sledné pozbierané do urny a odnesené na samotné miesto pohrebu. Telo bolo pred spále-

ním v obidvoch prípadoch uloţené na hromadu dreva (rogus; hranica) spolu s milodarmi 

a inými predmetmi.  

Popol po kremácii bolo moţné uloţiť do niekoľkých typov urien; terakotové, 

mramorové či iné kamenné, urny v tvare jednoduchých oltárov, zlaté, strieborné či bron-

zové urny alebo vázy, urny v tvare domu a podobne. Tie mohli následne zaujať miesto 

v nikách vytesaných do stien kolumbárií, mohli byť voľne poloţené na podlahe hrobky 

alebo jemne zaryté do jej podlahy.  

2.1.  Pohrebný rítus nekropole Via Cornelia 

Pohrebný rítus nekropole pozdĺţ Via Cornelia je charakterizovaný výskytom ako kremá-

cií, tak inhumácií. Hlavnou časťou pohrebiska sú mauzóleá, ktoré predstavujú rodinné 

hrobky. V nich sa do ník ukladali urny s popolom mŕtveho a do sarkofágov zasa kostrové 

pozostatky.  

Architektonická podoba mauzóleí je podobná stavbám rovnakej úlohy z doby 

stredného cisárstva. Medzi príbuznými paralelami je moţné spomenúť hrobky v okolí 

Via Latina a podzemnej baziliky pod San Sebastiano na Via Appii. Najlepšie zrovnanie 

je však viditeľné na hrobkách Isoly Sacra. Ich pravouhlý pôdorys, vstupný epitaf, prí-
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tomnosť okien a ďalšie prvky evokujú práve Vatikánsku nekropolu. Ich majitelia však 

neboli tak významní ako z Via Cornelie, keďţe sa jednalo prevaţne o obchodníkov.  

Mauzóleá Nekropole boli schopné poňať aţ niekoľko tisíc pohrebov. Patrili pre-

vaţne bohatým rodinám a ich nasledujúcim generáciám, mnohí členovia boli činní vo 

verejnom ţivote. Samozrejme, nachádzajú sa tu taktieţ pohreby obyčajného obyvateľ-

stva, prevaţne kresťanov, ktorí sa centrovali okolo tzv. campo P. To predstavuje údajný 

hrob sv. Petra. 

Mauzóleá sa otvárali svojim vchodom smerom do pretínajúcej ulice. Na základe 

nálezov z Isoly Sacry je moţné predpokladať, ţe aj tu vchod tvorili drevené dvere. Fasá-

da nebola nikdy dekorovaná, bola jej ponechaná tehlová štruktúra. 

Výskyt oboch funerálnych rítov donútil vystavať na vnútorných stenách hrobiek 

arkosóliá, ktoré by poňali ako urny s popolom v ich horných častiach, tak telá v častiach 

spodných. Urny postavené v centre arkosólia boli vţdy väčšie, okolo nich sa nachádzali 

urny menších rozmerov a teda pravdepodobne aj menej významnejších členov spoloč-

nosti, prípadne potomkov hlavného predstaviteľa rodu. Väčšie niky zasa boli spravidla 

dekorované stucco reliéfmi vo forme architektonických prvkov, prípade postáv 

a boţstiev (mauzóleum H). Telá boli ukladané do tzv. formae (do arkosólií naukladané 

nad seba zabalené telá, ktoré boli oddelené od seba drevenými doskami, na ktorých tieto 

telá zároveň leţali), takţe bol vyuţitý celý priestor arkosólií. V niekoľkých prípadoch sa 

vyskytujú taktieţ sarkofágy. Tie boli voľne poloţené vo pohrebnej miestnosti, alebo 

umiestnené do vytesaného arkosólia. 

Dôleţitým prvkom funerálneho rítu vo všetkých nekropolách je prítomnosť tzv. li-

bačných dier. Tie slúţili na praktikovanie kultu mŕtveho, kedy sa prostredníctvom otvo-

rov v podlahe, cez ktoré sa jedlo a pitie spúšťalo k pozostatkom zosnulého. V prípade 

inhumácií išlo o zavedenie jedla priamo do urny. Nálezy takýchto dier sú viditeľné na 

niekoľkých miestach Nekropole, konkrétne v mauzóleách C, E, F, N a S. Nachádzajú sa 

priamo v podlahovej mozaike, v rohoch miestnosti.  

V predchádzajúcej kapitole bolo spomenuté, ţe miestami sa na území Talianska 

a jeho provincií vyskytovalo praktikovanie tretie druhu rítu- balzamovanie. Tento prí-

klad je zdokumentovaný v mauzóleu H, kedy v jednom zo sarkofágov bolo objavené 

mumifikované telo. 
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Nekropola Via Cornelia predstavuje oproti Via Triumphalis prezentáciu pohrebných kul-

tov v komunite zámoţnejšieho obyvateľstva. Dekorácia stien a mozaiky preto dotvárajú 

atmosféru prechodu medzi pozemským a posmrtným ţivotom. V mnohých prípadoch 

nachádzame taktieţ v rámci hrobiek schodisko na druhé poschodie (to bolo zničené pri 

úprave povrchu na stavbu baziliky za doby vlády cisára Konštantína), kde sa spomínaná 

ceremónia praktikovali (v prípade bohatších rodín, keďţe schodiská nie sú vo všetkých 

mauzóleách). To dokladujú taktieţ nálezy lampičiek, vyuţívaných taktieţ pri týchto 

slávnostiach. 

2.2.  Pohrebný rítus nekropole Via Triumphalis 

Tak ako rímsky svet praktikoval dva hlavné spôsoby pohrebného rítu; kremáciu 

a inhumáciu, tak isto sa tieto dva spôsoby uchovania tela vyskytujú v druhej nekropole 

Vatikánskej oblasti, Via Triumphalis.  

V období existencie tejto nekropoly sú zaznamenané znateľné zmeny v prechode 

od dominantnej kremácie (hlavne v období konca republiky aţ koniec 1.pol.2.storočia po 

Kristovi) k inhumácii. Tým teda kostrové uloţenie tela preberá primát, taktieţ za veľké-

ho prispenia kresťanským obyvateľstvom. Určiť presný rok tohto prechodu nie je moţné, 

isté indície však poskytuje sama nekropola.  

V oblasti Galea (viď Obr. 1) sa vyskytuje niekoľko pohrebov, ktoré nám tento pre-

chod priblíţia (viď Tab. 2). Hrob č. 1b, datovaný do roku 123 po Kr., obsahuje výlučne 

kremácie. Dve inhumácie, objavené v mozaikovej podlahe, predstavujú druhú fázu exis-

tencie hrobky z 3.storočia. Hrob č. 1a obsahuje na 40 urien a len jednu forma, terakotový 

sarkofág a 5 inhumácií; je datovaný do rokov 130 – 140 po Kr. Hrobka č.8, z rokov 160 

– 180 po Kr., uţ obsahuje takmer rovnaký počet ako inhumácií tak kremácií. Podobný 

pomer sa vyskytuje taktieţ v hrobkách č. 6 a 7, datovaných do rokov 180 – 190 po Kr. 

Postupne sa začínajú objavovať častejšie príklady inhumácií, taktieţ vďaka existencii 

kresťanov (viď Tab.1: Prechod inhumácie a kremácie v sektore Galea). 
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Číslo hrobky, datovanie – oblasť Galea Počet inhumácií alebo kremácií 

1b, 123 po Kr. iba kremácie 

1a, 130 – 140 po Kr. 40 urien, 1 fossa, 5 inhumácií 

8, 160 – 180 po Kr. inhumácie = kremácie 

6,7, 180 – 190 po Kr. pomaly sa zvyšuje inhumácia 

Tab. 1: Prechod inhumácie a kremácie v sektore Galea 

 

 

Obr. 1: Sektor Galea. Zdroj: Liverani Spinovla 2006 

 

Posledným známym kremačným pohrebom v rámci Ríma je pohreb Trebelleny Flaccilly, 

datovaný na základe mince do roku 317 – 318 po Kr (Liverani & Spinola, 2006).  

Pohreb Datovanie Pohrebný rítus 

Santa Rosa, Dei Natroni 20 – 40 po Kr. kremácia 

Autoparco, kolumbárium 6 Nero kremácia 

Santa Rosa, Di Alcimus, XXI 60 – 80 po Kr. kremácia 
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Pohreb Datovanie Pohrebný rítus 

Santa Rosa, oblasť medzi IX, 

XXIV, XXIII, XXVII 
1. – poč.2.st.po Kr. kremácia 

Annona, kolumbárium 3 1.desaťročie 2.st. po Kr. inhumácia, kremácia 

Galea, č.1b 123 po Kr. kremácia 

Galea, č.1a 130 – 140 po Kr. 40 urien, 7 inhumácií 

Galea, č.8 160 – 180 po Kr. inhumácia, kremácia 

Annona, hrob 11 2.pol.2.st. po Kr. inhumácia, kremácia 

Galea, č.6, č.7 180 – 190 po Kr. inhumácia, kremácia 

Santa Rosa, VII 1.pol.3.st. po Kr. inhumácia 

Trebellena Flanccilla 317 – 318 po Kr. posledná kremácia 

Tab. 2: Prechod od kremácie k inhumácii, nekropola Via Triumphalis 

Najvyskytovanejším typom hrobiek vo všetkých sektoroch Nekropole sú kolumbáriá. Tie 

zároveň predstavujú najantickejší spôsob uloţenia tela, keďţe sa vyskytujú v rámci celé-

ho rímskeho sveta. Niky s urnami boli zakryté mramorovými doskami, na ktorých bolo 

vyryté meno mŕtveho. V niekoľkých prípadoch sú nachádzané taktieţ čisté dosky, 

v tomto prípade mohlo byť meno namaľované. Kolumbária sa strácajú na konci 

2.storočia po Kristovi v dôsledku narastajúceho počtu inhumačných pohrebov.  

Bohatšie vrstvy obyvateľstva siahli zvyčajne po mramorových urnách, niekedy 

taktieţ po sklenených. Najväčší počet však zastávajú jednoduché kamenné a terakotové 

urny, uloţené do ník, v niekoľkých prípadoch taktieţ do udusanej zeme (v prípade chu-

dobného pohrebu). 

Na zakrytie urny bolo pouţité veko alebo hrdlo amfory, ktoré taktieţ slúţilo na za-

vedenie libácie. Tie niekedy obsahovali na vrchnom zakončení malú pokličku. Milodary 

sú v kontakte s kremáciou ojedinelé, niekedy sa však pri nich nachádzajú lampičky, kto-

ré poskytovali svetlo v priebehu kultu. 

V centrálnej časti sektoru Santa Rosa sa nachádza niekoľko vyhĺbených jám, ktoré 

obsahovali popol mŕtveho zmiešaný s klincami. Urna v takomto prípade bola pravdepo-

dobne vyrobená z materiálu podliehajúcemu skaze (drevo) a klince boli jedinou docho-

vanou časťou. Podobný prvok sa vyskytoval taktieţ vo formae, kde oddelenie nauklada-

ných tiel bolo prezentované jedine drevenými doskami, na ktorých bolo telo prvotne 

uloţené. 
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V prípade výskytu inhumačných pohrebov sa na území Nekropole stretávame 

s niekoľkými typmi jej prevedenia. V prvom prípade ide o jednoduché a chudobnejšie 

hroby vo vykopanej diere zakrytej jednoduchými nedekorovanými taškami, či ich naa-

ranţovanie do tvaru strechy (typ cappuccina). Spolu s mŕtvym boli kladené predmety, 

ktoré ho sprevádzali posmrtným ţivotom, minimálne obolos pre prievozníka alebo ná-

doba s olejom na praktikovanie funerálneho kultu. V jednom pohrebe sa nachádzala tak-

tieţ hračka, slepačie vajíčko. To však mohlo znamenať taktieţ symbolické zrodenie do 

nového ţivota.  

Inhumácie v prípade kolumbárií boli kladené do vytesaných priestorov v stenách 

arkosólií. Tento typ pohrebu nesie označenie formae a bol popísaný v predchádzajúcej 

kapitole. Taktieţ sa tu vyskytuje tzv. cupa, kamenná hrobka s klenbou, pripomína sarko-

fágy (príklad v komorovej hrobke č.2 sektoru Galea). 

Na záver je potrebné doplniť, ţe hrobky so zmiešaným pohrebným rítom sa vysky-

tujú na ploche Nekropoly od polovice 1.storočia po Kristovi. V takomto prípade sú steny 

hrobiek vyplnené nikami s urnami a pozdĺţ stien sa vyskytujú niektoré formae.  
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3 
3. Archeologický výskum – Via Cornelia 

Bazilika sv. Petra vo Vatikáne patrí medzi najúchvatnejšie a najmajestátnejšie cirkevné 

pamiatky na svete. Sídlo Svätej stolice a Svätého otca skrýva nielen mnoţstvo pokladov 

uloţených vo Vatikánskych múzeách a priľahlých záhradách, ale taktieţ pod súčasnou 

Bazilikou sv. Petra.  

Nekropola, na ktorej základoch sa dnes nachádza nový chrám sv. Petra, v sebe 

skrýva pohanské a zároveň kresťanské prvky, preto sa im nasledujúce strany budú bliţšie 

venovať. Toto miesto je taktieţ často spojované s hrobom apoštola Petra a miestom jeho 

ukriţovania, teda ide o martýrium.  

Archeologické práce v podzemí Baziliky
9
 začali v roku 1574, v čase pontifikátu 

Gregora XIII, kedy počas prác pri základoch stĺpov pápeţského oltára došlo k objaveniu 

hrobky dekorovanej mozaikami. Nález vtedy oznámil kánonista Tiberio Alfrano. Ďalšie 

výskumy pokračovali následne v roku 1615. V tomto čase síce nebola dosiahnutá pô-

vodná úroveň terénu - podloţie, ale došlo k objaveniu mnohých mincí sústredených oko-

lo jedného miesta. Podloţie bolo odhalené aţ v roku 1626, ale pred strachom, ţeby moh-

lo byť ďalej objavené niečo, čo by zmenilo tradíciu miesta, bol výskum pozastavený.
10

  

Archeologické práce boli na tri storočia pozastavené. Nástupom Pia XII na pápeţ-

ský stolec bol však výskum znova obnovený, tentoraz „v mene Vedy a Viery.“ Ten pre-

biehal v dvoch fázach:  

1. 1939- 1949,  

2. 1953- 1958 (Guarducci, The Tomb of St. Peter, 1960). 

Prvú fázu výskumu viedli 4 členovia Pápeţského inštitútu pre kresťanskú archeológiu 

(angl. Papal Institue for Christian Archeology): dvaja jezuitskí kňazi - Antonio Ferrua 

                                                 
9
 Nasledujúce odkazy zmieňujúce Baziliku budú odkazovať na baziliku sv. Petra v Ríme. 

10
 V tomto roku dochádza taktieţ k objaveniu sarkofágu s vyobrazením leţiaceho muţa a epigramom, ne-

súci meno Flavius Agricola, ktorý bol vyobrazený ako pôţitkársky muţ. Toto odporovalo k zobrazeniu 

jeho ţeny, ktorá zomrela pár rokov pred ním, ako bezúhonnej a dobrej ţeny, ktorá bola zasvätená do ta-

jomstiev bohyne Isis. Zobrazenie Flavia spôsobilo taký škandál, ţe samotný sarkofág bol hodený do Tibe-

ru bez akejkoľvek detailnejšej dokumentácie (Hudec, 1952, s. 15). 
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a Engelbert Kirschbaum, vatikánsky architekt Bruno Appolonj- Ghetti a prof. Enrico Josi 

zo svojho úradu ako Dozorca nad katakombami (angl. Inspektor of the Catacombs). Me-

novaným vodcom týmu, z prednosti svojho úradu, bol Monsignor Ludwig Kaas, Správca 

Baziliky sv. Petra (angl. Administrator of St. Peter´s Basilica). 

V roku 1939 dochádza pri príprave hrobky pre zosnulého pápeţa Pia XI k nálezu 

tzv. mauzólea F pod podlahou Vatikánskych krýpt, známych skôr ako „grotte vaticane.“ 

Tento nález podporil teóriu existencie predkonštantínovskej Nekropoly, ktorá uţ bola 

z časti identifikovateľná výskumami zo 16. a 17. storočia. Následne teda začal výskum, 

ktorý postupne odhaľoval polohu jednotlivých mauzóleí, odhaľujúc tak ich mozaikovú 

a nástennú výzdobu, sarkofágy a inskripcie. Postupne sa taktieţ začal odhaľovať príbeh 

umučenia apoštola Petra a miesto jeho posledného odpočinku, ktoré uţ dávnejšie podpo-

rovala tradícia tohto miesta. 
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4 
4. Nekropola – Via Cornelia 

Dvadsať dva dochovaných hrobiek Nekropole pod Bazilikou bolo súčasťou omnoho 

väčšieho mesta mŕtvych, ktoré lemovalo hlavné ulice prechádzajúce cez oblasť Vatica-

num. Vatikánska pôda bola obľúbeným miestom na konštrukciu hrobiek uţ od počiatku 

1.storočia pred Kristom, kedy uţ Cicero v tejto oblasti hľadal vhodné miesto na postave-

nie chrámu pre svoju zosnulú dcéru.
11

 Pre väčšinu Rimanov, ktorí stavali tieto hrobky, 

však bolo následné postavenie funerálneho monumentu na pamiatku mŕtveho pomerne 

ojedinelou, drahou a hlavne mecenášskou záleţitosťou. 

Dôvody, prečo si stavitelia hrobiek vybrali práve oblasť Vatikánskeho kopca treba 

hľadať v historickom a topografickom rozvoji tejto oblasti. Najranejšie odkazy odkazujú 

na veľkú oblasť nekultivovaného predmestia s chudobnou populáciou rybárov, koţušní-

kov a hrnčiarov zoskupených pozdĺţ riečneho brehu v blízkosti dokov a skladísk. Ku 

koncu 1.storočia pred Kristom sa dostal do pozornosti staviteľom hrobiek, víl a záhrad, 

z časti aj vďaka príjemnému prostrediu, ktoré dopĺňala prítomnosť hrebeňa Janicula. 

Svojim umiestnením mimo pomerium, ale stále v meste, aj keď Vatikán nikdy netvoril 

v antike formálnu časť Ríma, sa stal dôleţitou oblasťou taktieţ pre stavbu kultových 

miest, ktoré neboli súčasťou cisárskeho kultu (Coarelli, 2007, s. 354). Ku koncu 

2.storočia sa tu začínajú objavovať záhrady s honosnými vilami ako symbolom elity 

a vzrastajú stavby východného kultu. 

Počiatky Nekropoly 

Nekropola sa nachádzala v blízkosti Nerónovho cirku, ktorého stavba začala počas vlády 

Caligulu (37 – 41 po Kr.) a skončila za Neróna (54 – 68 po Kr.). V ňom a okolitých 

miestach boli na základe Tacitovho tvrdenia mučení Kresťania na nariadenie samotného 

cisára. 

Počiatky Nekropole je potrebné hľadať v prvých pohreboch Kresťanov, medzi kto-

rými mal byť taktieţ Apoštol Peter. Tí boli pochovaní v blízkosti Cirku, kde sa postupne 

rozvinulo väčšie pohrebisko s niekoľkými pohanskými hrobmi. Najranejšie hrobky boli 

                                                 
11

 Cicero. Ad Atticum 12.36 
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dedikované prívrţencami orientálnych kultov, ktorí sídlili v neďalekom Trastevere. 

V polovici 2.storočia po Kr. bola okolo hrobu sv. Petra zriadená svätyňa a Cirkus uţ ďa-

lej nebol vyuţívaný. Od 3.storočia sa v tejto lokalite začali vo veľkom objavovať pohan-

ské mauzóleá, vyuţívané strednou triedou, prepustencami a ich dedičmi, z ktorých nie-

ktorí boli taktieţ Kresťania (Webb, 2001, p. 16). Prvé mauzóleá pochádzajú však uţ 

z 1.polovice 2.storočia. V tejto dobe bola svätyňa sv. Petra kultovým centrom, lokalizo-

vaná okolo menšieho otvoreného priestoru. Mauzóleá a hrobky Nekropole plnili svoju 

úlohu aţ do 4.storočia, kedy na ich mieste vybudoval Konštantín baziliku dedikovanú sv. 

Petrovi a tým započala nová fáza Vatikánu ako náboţenského centra kresťanského sveta. 

4.1. Topografia Vatikánskej oblasti v antike 

Topografia antickej lokality Vatikánu a jeho súčasnej podoby sa v priebehu dejín značne 

zmenila. V nasledujúcej kapitole bude preto prezentovaný obraz starovekého Vatikánu, 

ktorého členenie je dôleţité poznať pred zaoberaním sa samotnými Nekropolami (viď 

Obr. P 4). 

4.1.1.  Antické pramene k oblasti Vatikánskeho kopca (Mons Vaticanus) 

Názov „Vatikán“ pochádza z latinského adjektíva Vaticanum, ktoré sa odvodzuje 

od podstatného mena Vatica prípadne Vaticum. To vychádza z etruského pôvodu, keďţe 

Vatikán pôvodne patril do Etrurie, konkrétne k etruskému mestu Vejím. Po poráţke Vejí 

Rímom bol následne začlenený do Ríma, aj napriek tomu, ţe sa nachádzal mimo jeho 

mestské hradby.  

Priestor Ager Vaticanus popisovaný antickými prameňmi bol podstatne väčší ako 

v dnešnej dobe. Oblasť zahrňovala pravý breh Tiberu k juţnej hranici Ríma. Najhlavnej-

šiu časť tvoril pás kopcov nazývaný ako Montes Vaticani, ktorý končil pri juţnom svahu 

Janicula. Mons Vaticanus tak v jednotnom čísle mohol odkazovať na akýkoľvek 

z kopcov z tohto pásu. 

Dochované antické pramene sa zmieňujú o tejto lokalite stručne. Najviac zmienok 

nachádzame u Tacita (55 - 120 po Kr.) v jeho dvoch dielach Letopisy a História. 

V Letopisoch, v kapitole 15 nachádzame informácie, ktoré popisujú prítomnosť Neró-

novho cirku a jeho záhrad: „Nero propůjčil k tomuto divadlu své sady a pořádal hry v 
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cirku, při nichž se v obleku vozataje míchal mezi lid nebo stál na voze (Tacitus, Letopisy, 

15). V Histórii zasa spomína na nezdravý vzduch tejto oblasti.
12

 

Ďalším antickým autorom zmieňujúci Vatikán je Iuvenalis (60 - 140 po Kr.) a die-

lo Satyry, kde píše nasledovné: „Kdo pak se vysmíval drze buď Numově obětní misce, 

aneb talířům černým, či vatikánským těm mísám hliněným? Jsou však oltáře dnes, kde 

Klodius není?“ Numa, legendárny rímsky kráľ, ktorému tradícia pripisovala zavedenie 

starých kultových obradov, je v tomto mieste zmieňovaný v spojitosti s hrnčiarskymi 

dielňami, ktoré sa nachádzali na Vatikánskom kopci a produkovali jednoduché nádoby 

potrebné na prevádzku týchto kultov (Iuvenalis, Satyry). 

Medzi ďalšími autormi je potrebné spomenúť Ciceróna
13

 (160 pred Kr. – 43 po 

Kr.), ktorý pôdu Vatikánskej oblasti povaţuje za neúrodnú a Plínia, ktorý spomína vý-

skyt veľkých hadov.
14

 Martialis (43 – 102 po Kr.) vo svojom diele De Spectaculis pri-

pomína zlú kvalitu Vatikánskeho vína, ktoré bolo tak zlé, ţe sa mohlo pouţiť len ako 

ocot.
15

  

4.1.2. Antická topografia Vatikánskej oblasti 

Caligulov/Nerónov cirkus16 a obelisk 

Najdôleţitejšou stavbou nachádzajúcou sa na území antického Vatikánu je tzv. Caligu-

lov/Nerónov cirkus. Jeho pozícia je umiestňovaná na ľavú stranu baziliky sv. Petra, se-

verná časť odpovedá ľavej chrámovej lodi, pričom hraničil s radou hrobiek Vatikánskej 

Nekropoly. Túto polohu však odhalili aţ výskumy z roku 1940, ktoré v značnej miere 

vyvrátili mnohé fakty, ktoré boli dovtedy spojované s antickou topografiou tohto miesta 

(viď Obr. P 3).  

V minulosti sa archeológovia prikláňali k teórii, ţe Cirkus pôvodne predstavoval 

hypodromnú záhradu, neţ aby bol zrovnateľný napríklad s Cirkom Maximom. Dôvodom 

pre toto tvrdenie bolo nedostatok kamenných pozostatkov stavby (Humphrey, 1985, s. 

545). Obelisk totiţ výhradne neprestavuje existenciu cirku, keďţe mohol byť umiestnený 

taktieţ v hypodromnej záhrade. V roku 1949 však bola odhalená kamenná štruktúra pri-

                                                 
12

 Tacitus. Historiae, 2.93 
13

 Cicero. De Lege Agraria, 2.96 
14

 Plinius. Naturalis Historia, 16.237 
15

 Martialis. De Spectaculis, 10.45.5 (Vaticana bibas, si delectaris aceto. Non facit ad stomachum nostra 

lagona tuum.) 
16

 Niekedy sa taktieţ uvádza názov Gaiov/Nerónov cirkus, v práci sa preto pouţívajú súčasne: Caligulov 

alebo Gaiov cirkus. 
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náleţiaca Cirku. Na jej základe bolo zistené, ţe Cirkus stál, alebo padol, na stenách 

v tesnej blízkosti Námestia sv. Petra, pričom tieto steny boli identifikované ako carceres. 

Dnes sa nachádzajú v základoch Palazzo sud delle Congregazioni na Piazza Pio XII. 

Hlavná stena je dlhá 17,8m, vysoká 2,3m a široká 1,5m, postavená z tehiel a je mierne 

konvexná vzhľadom k Via della Conciliazione. Následnými výskumami a postupným 

odkrývaním ďalších častí Cirku bola teória o hypodromnej záhrade opustená a vedci sa 

priklonili k existencii monumentálneho cirku. 

V strede spiny bol umiestený obelisk, ktorý pôvodne podľa Plínia (Starší; 23 - 79 

po Kr.) priniesol z egyptskej Heliopoli Caligula. Sprvu bol na nejaký čas umiestnený 

v Alexandrii na Juliovom fóre. Obelisk pôvodne neobsahoval ţiadne vyryté nápisy, tie 

prvé pridal C. Cornelius Gallus, prvý prefekt Egypta, a venoval ich Tiberiovi 

a boţskému Augustovi. Inskripcie tak boli pravdepodobne vyhotovené aţ počas vlády 

Tiberia (Humphrey, 1985, s. 549). 

Obelisk teda nechal do Ríma preniesť Caligula (12 - 41 po Kr.) v roku 37 po Kr. 

spolu so štyrmi blokmi kameňa, ktoré uţ v Alexandrii slúţili ako jeho základňa. Bronzo-

vý akanthos, ktorý dnes zdobí vrch monumentu a podopiera kríţ, je datovaný späť do 

Caligulove doby, zatiaľ čo bronzová pozlátená guľa, ktorá bola pôvodne umiestnená na 

vrchole, sa nachádza v Kapitolských múzeách. Spodná časť obelisku bola chránená po-

zlátenými bronzovými plaketami. Hlavný archeológ vykopávok z roku 1949, F. Magi, sa 

taktieţ domnieva, ţe pôvodná výška obelisku bola dvojnásobná a obelisk bol pri prepra-

ve do Ríma z Alexandrie zlomený. Súčasná výška dosahuje 25 m, originálna by teda bo-

la okolo 45m (Humphrey, 1985, s. 549). 

V roku 1586 bol obelisk na poverenie pápeţa Sixta V. Domenicom Fontanom, 

prenesený do centra dnešného Námestia sv. Petra.  

Pri snahe zosumarizovať vznik Cirku, jeho účel a poslanie, je potrebné vychádzať 

z antických autorov. Plínius sa zmieňuje, ţe obelisk z Námestia sv. Petra bol privezený z 

Egypta a postavený práve Caligulom a Cirkus nazýva ako Caligulov a Nerónov.
17

 Sue-

tonius (75 - 130/140 po Kr.) však v Caligulovom ţivotopise ţiadny cirkus medzi stavby 

iniciované týmto cisárom nespomína. Zmieňuje sa len o cirku, ktorý bol postavený na 

rôznym miestach (lat. plurifariam).
18

 Vo svojej krátkej vláde totiţ pravdepodobne Cali-

gula nemal dostatok času na zbudovanie tak monumentálnej štruktúry. Započal však 

                                                 
17

 Plinius. Naturalis Historia, 36.70,74 
18

 Suetonius. Caligula, 54.1-2.aurigabat exstructo plurifariam circo 
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s jeho stavbou, čo obnášalo previesť veľké zmeny v úrovni terénu. Caligulovým záme-

rom tak bolo postaviť miesto, kde by sa mohol cvičiť v jazde na voze s obľúbenými 

koňmi a vozatajmi, ako to uţ zmieňuje vyššie uvedený Suetonius. Fakt, ţe nechal 

z Egypta preniesť obelisk a umiestnil ho do plochy budúceho Cirku len podporuje tvrde-

nie, ţe skutočne zamýšľal stavbu monumentálneho závodiska. 

Cirkus sa taktieţ spomína u Cassia Dia (155 (163/164) – 229 po Kr.), ktorý na po-

čiatku 3.storočia označuje miesto, kde Gaius Caligula cvičil svoju jazdu na voze, ako 

Gaianum.
19

 V čase Caligulu sa však Cirkus začal stavať na súkromnom majetku cisára 

a aţ počas jeho nasledovníkov, Claudia a Neróna, bol dostavaný a konečne chápaný ako 

pravý cirkus, veľmi podobný Cirku Maximu.  

Za Claudia (41 – 54 po Kr.) sa v Cirku uskutočňovali preteky vozov 

a pravdepodobne tento cisár postavil okolo neho menšiu hradbu, ktorá chránila divákov 

v prípade, ţe sa v ňom odohrával závod medzi vozatajmi a divými šelmami. Podľa Taci-

ta sa v Cirku odohrávalo mučenie, v niektorých prípadoch aj ukriţovanie Kresťanov, či 

zápasy so zvieratami. Tacitus taktieţ informuje o tom, ţe v roku 59 po Kr. sa sám Nero 

zúčastnil jedného neverejného závodu.
20

 Tacitus ďalej oznamuje, ţe to bol práve Nero, 

kto dokončil stavbu závodiska a uţ v roku 60 po Kr. Nero zaloţil svoje vlastné hry, Ne-

ronia, počas ktorých sa práve závody vozov konali na Vatikánskom území. Po poţiari 

Ríma v roku 64 znovu prestaval svoje záhrady a Cirkus, v ktorom sa odohrávali taktieţ 

spomínané verejné popravy Kresťanov.  

Pokračujúc v stopách Caesara, Nero otvoril veľké záhrady v jeho okolí pre ľudí, 

ktorí prišli o svoj domov počas veľkého poţiaru.
21

 Po Nerónovej smrti zdá sa, ţe Cirkus 

upadol do zabudnutia a s jeho menom sa uţ nespája ţiadna cisárska aktivita. Pomerne 

rýchlo došlo k jeho úplnému zmiznutiu, keďţe ho nespomínajú uţ vo 4.storoči ani Des-

criptio XIIII Regionum Urbis Romae.
22

 

                                                 
19

 Dio. 59.14 
20

 Tacitus. Annales, 14.14 (clausumque valle Vaticana spatium, in quo equos regeret, haud promisco spec-

taculo). Fráza haud promisco spectaculo pravdepodobne odkazuje na pozvaných hostí. 
21

 Tacitus. Annales, 15.44 
22

 Je v nich však uvedený obelisk, ktorý priviezol Caligula z Heliopolu.  
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Mosty 

Do roku 134 po Kristovi, kedy bol postavený Pons Aelius, zabezpečoval spojenie medzi 

oboma brehmi Tiberu tzv. Pons Neronianus
23

, ktorého umiestnenie je dnes vkladané me-

dzi Ponte Vittorio Emanuele a Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta. 

Horti – záhrady 

V priebehu 1.storočia sa na pravom brehu Tiberu, v oblasti Trastevere, začala výstavba 

horti, bohatých záhrad inšpirovaných helenistickými paradesoi (kráľovské záhrady), ako 

cisárom, tak bohatými občanmi. Na počiatku storočia druhého uţ boli súkromné parky 

a záhrady typickým prvkom oblasti brehu Tiberu, svahu Janicula a severnej časti Vati-

kánskej planiny.  

Kultivácia záhrad začala s vládou Caesara, ktorého záhrady (Horti Caesaris) sa na-

chádzali juţne od Vatikánskej oblasti, v Trastevere. Ich presná poloha nie je archeolo-

gicky presne známa
24

, vieme však, ţe sa rozprestierali od porta Portuensis smerom na 

juh pozdĺţ via Portuensis. Nachádzal sa tu taktieţ chrám Fors Fortuna
25

, ktorého poloha 

bola jednu míľu od brány Portuensis. V roku 44 pred Kristom predstavil v týchto záhra-

dách Caesar Kleopatru a potom ich prenechal rímskemu ľudu
26

. Tento odkaz pritiahol 

veľkú pozornosť k vyuţitiu plochy ako Trastevere, tak neďalekej Vatikánskej oblasti na 

stavbu ďalších záhrad. Tým, ţe Caesar svoje záhrady daroval rímskemu ľudu, bola ob-

lasť voľne prístupná taktieţ obyčajným obyvateľom Ríma, čo zvýšilo jej povedomie me-

dzi rímskym obyvateľstvom. 

Vatikánu vţdy dominovali záhrady cisárske. Horti Getae, severne od Horti Caesa-

ris, zaberali východný svah Janicula. Záhrady Julii Agrippiny, matky Gaia Caligula, sa 

nachádzali na severnom svahu Janicula a oblasť východne od päty svahu smerom 

k brehu Tiberu. Po jej smrti prešli záhrady do vlastníctva Neróna, ktorý ich daroval svo-

jej tete Domitii Lepide, aţ kým ju nenechal zavraţdil v roku 59. Horti Domitiae, ktoré 

patrili Domitii Longine, sestre Corbulaa a ţene Domitiana, ich miesta zabral Hadrián pre 

                                                 
23

 názov pochádza aţ z 12. storočia 
24

 V 19.storočí bolo počas archeologických prác objavených niekoľko stavebných štruktúr týchto záhrad.  
25

 Chrám Fors Fortuny je pripisovaný Serviovi Tulliovi, v niektorých prameňoch sa taktieţ uvádza Ancus 

Martius. Tento chrám sa nachádzal na pravom brehu Tiberu a bol spojený s oslavami Fortuny dňa 

24.júna. V rímskom kalendári sa však spomínajú dva chrámy, jeden na prvom míľniku via Portuensis 

a druhý na piatom.  
26

 Cicero. Philippicae, 2.109 (Signa, tabulas, quas populo Caesar una cum hortis legavit, eas hic partim in 

hortos Pompei deportavit, partim in villam Scipionis.) 
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stavbu svojho mauzólea a nachádzali severovýchodne od Horti Agrippinae. V blízkosti 

nechal Nero vybudovať Horti Neronis. 

Záhrady vo vlastníctve bohatých a vplyvných občanov Ríma popisuje Plinius
27

, 

kedy spomína na rozsiahle parky za Tiberom, leţiace pozdĺţ Tiberu a z veľkej časti po-

kryté portikmi a lemované sochami majiteľa, M. Aquilia Regula.  

Ďalšie nesakrálne objekty 

Severne od Hadriánovho mauzólea, medzi dnešnou Via Alberico II a Via Cola di Rienzo, 

bolo objavených niekoľko kamenných štruktúr prevedených v opus mixtum. Tie boli 

102m široké a najmenej 300m dlhé. Jedna strana bola zakrivená a z nej vybiehali dva dl-

hé múry, celkovo sa teda jednalo o pôdorys podobný cirku. Avšak lepšie ako identifiko-

vať danú štruktúru Gaianeum, sa zdá byť súkromná Naumachia Vaticana, postavená 

pravdepodobne za Trajána, ktorá mala kopírovať Augustovu štruktúru z Trastevere 

(Coarelli, 2007, s. 362). 

Časť kamenných základov pochádzajúcich z Agrippinej vily bolo objavených 

v roku 1959 pod Ospedale di Santo Spirito. Najstaršia štruktúra je datovaná do počiatku 

1.storočia pred Kristom, datáciu pritom podporuje existencia polychrómnych mozaík. 

Odtiaľto taktieţ pochádza veľká mramorová nádoba s morskými scénami, z roku 100 

pred Kristom, dnes umiestnená v Palazzo Massimo delle Terme (viď Obr. P 5). Tá bola 

pravdepodobne súčasťou nejakej monumentálnejšej fontány. Vonkajšia strana nádoby je 

dekorovaná zvláštnou procesiou Erota na letiacej labuti, nasledovaný skupinou Nereio-

vien a Tritónov. Nádoba stojí na levích nohách a uchá sú zakončené hlavami Silénov. 

Postavy sú vytesané v štýle neskorého helenizmu prvých desaťročí 1.storočia pred Kris-

tom (Cadario & Giustozii, 2007, s. 23).  

Rímske cesty 

Spojenie medzi Vatikánskou oblasťou a juţným Trastevere zaisťovala Via Septimiana. 

Tá nadväzovala na Via Aureliu, ktorá spolu s Via Portuensis predstavovala hlavnú ko-

munikáciu pravého brehu Tiberu Trasteverskej časti. Via Aurelia bola postavená v roku 

240 pred Kristom na mieste staršej cesty. Dnes korešponduje s Via della Lungaretta 

a vedie smerom k Janiculu, kde ústí do Porta Aurelia. Pribliţne v polovici vzdialenosti 

medzi Pons Aemilianus a Porta Aurelia sa severným smerom tiahne spomínaná Via Sep-

timiana (viď Obr. P 4). 

                                                 
27

 Plinius. Epistolea, 4.2.(inquibus latissimum sloum portiicibus immensis, ripam statuis suis occupavit) 
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Via Septimiana k Porte Septimiana kopíruje modernú Via della Scala, následne vedie 

v smere Via della Lungara. Lemovala oblasť antickej Prata Quinctia
28

 a močaristého re-

giónu Codeta.
29

 Následne pokračovala okolo Janicula aţ ku Campus Vaticanus, kde sa 

napojila na Via Corneliu. 

Dopravu vo Vatikáne zabezpečovali dve hlavné cesty. Via Triumphalis nadväzo-

vala na Pons Neronianus v smere k Monte Mario. Via Cornelia viedla cez Námestie sv. 

Petra smerom na západ od Via Triumphalis, kopírujúc modernú Via della Conciliazione. 

Sakrálne objekty 

V otázke prítomnosti sakrálnych objektov pred stavbou Konštantínovej baziliky je po-

trebné uviesť tzv. phryganium
30

, kult Kybelé, ktorý je doloţený aţ do 4. storočia po 

Kristovi. Jeho prítomnosť dokladá nález siedmych inskripcií na mramorových oltároch 

v latinčine, jeden v mauzóleu Santa Petronilla v tesnej blízkosti Námestia sv. Petra, ďal-

šie dva boli objavené v roku 1949 v chráme San Lorenzo in Piscibus (na dnešnej Via 

Pancrazio Pfeiffer, ktorá vychádza z Námestia sv. Petra na východ, paralelne idúc s Via 

della Conciliazione) (Toynbee J. , 1956, s. 13). Datovanie objavených nápisov spadá 

medzi roky 305 – 390, pričom na ich základe môţeme datovať začiatok stavby Konštan-

tínovej baziliky do roku 322, keďţe kult Kybelé bol aktívny aj počas existencie svätyne 

sv. Petra(Guarducci, The Tomb of St. Peter, 1960). 

Vatikánsky kopec samozrejme oplýval taktieţ prítomnosť funerálnych monumen-

tov, medzi ktorými je potrebné spomenúť Meta Romuli a Terebintus Neroni. Meta Ro-

muli, hrobka pyramidálnej kompozície (podobnej Caestiovej pyramíde, ale väčšej), bola 

v stredoveku povaţovaná za hrob Romula a moţno práve sa dochovala aţ do roku 1500, 

kedy ju pápeţ Alexander VI nechal odstránil. Nachádzala sa pri Hadriánovom mauzóleu, 

na začiatku Via della Conciliazione. Tvar, veľkosť a umiestnenie na pomerne izolovanej 

Vatikánskej planine naznačuje, ţe primárnym obdivovateľom tohto monumentu bolí tí 

obyvatelia Ríma, ktorí prichádzali do Večného mesta pozdĺţ Tiberu. Pôvodne išlo 

o hrobku nejakého bohatšieho Rimana, pravdepodobne Cornelia Galla, stavba hrobky 

spadá do Augustovej doby (viď Obr. P 6). 

                                                 
28

 Pozemok s ornou pôdou, ktorý patril významnému rímskemu občanovi L. Quinctiovi Cincinnatovi 

(Platner, 1929, s. Prata). 
29

 Močaristá oblasť pravého brehu Tiberu, kde rástol Truskavec obyčajný (Hippurus vulgaris). 
30

 lat. magna mater deum phrygia 
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Terebintus Neronis, taktieţ hrobka významnejšieho Rimana, pozostávala z dvoch na 

seba kladených cylindrických elementov. Bola povaţovaná za hrob Rema. Nachádzala sa 

v blízkosti Meta Romuli aţ do 14.storočia, kedy bola taktieţ odstránená (Coarelli, 2007, 

s. 359). Tvarom pripomínala obelisk, avšak nedochovali sa ţiadne jej archeologické po-

zostatky.  

Najstarší zmieňovaný kult na území antického Vatikánu je priradení Numovi, krá-

ľovi, ktorý stojí za vznikom Rímskeho rituálneho kalendára (Mary Beard, John A. North, 

S.R.F.Price, 1998, s. 1), ktorého ostatky mali byť umiestnené pri oltári dedikovanom 

Fontovi, synovi Jana a Juturny. Cicero umiestňuje tento Ara Fontis, ktorý mal byť záro-

veň najstaršou svätyňou v Ríme, blízko Janicula.
31

 

Táto oblasť bola vyuţívaná taktieţ na niekoľko verejných kultových ceremónií, 

medzi ktorými je potrebné spomenúť obetu konanú raz ročne v máji v rámci osláv Dea 

Dia, ďalej Furrinalia (25. júla) a Fontinalia (13. októbra). V neposlednom rade sú to 

dies Fortis Fortunae a ludi piscatorii (hry rybárov), pod záštitou praetora urbanus, ktorý 

počas nich taktieţ uskutočnil hlavnú obetu(Savage, 1940, s. 29-30). 

Počas druhého storočia vzrastá záujem rímskeho obyvateľstva o východné kulty. 

Na základe objavených oltárov v oblasti Vatikánu sa stretávame s kultom Kybelé, Atti-

da, Bellony, Isis, Mithru, Serapida a Jupitera Optima Maxima Heliopolitana. Umiestne-

nie týchto menších svätýň dnes nie je moţné určiť, s výnimkou jednej inskripcie vzťahu-

júcej sa k svätyni Bellony Pulvinensis, ktorá sa mala nachádzať v blízkosti severného 

pásu Montes Vaticani (Platner, 1929, s. Bellona Pulvinensis). 

Prítomnosť kresťanského kultu dodal Vatikánu jeho novú identitu, ktorá v moder-

nom svete vyústila do funkcie tohto miesta ako hlavného reprezentanta svetového kres-

ťanstva. Odborná verejnosť sa najviac venuje prítomnosti apoštola Petra v Ríme, jeho 

umučení a nakoniec pochovaní v priestore Nerónovho cirku.  

Hlavnou architektonickou pamiatkou kresťanského Vatikánu bola Bazilika sv. 

Petra. Podľa zauţívaných predstáv bola jej juţná základová stena, datovaná do 

4.storočia, nesprávne umiestňovaná na severnú stranu Cirku Gaia a Neróna. Antická Via 

Cornelia tak mala viesť juţne od Apoštolovho hrobu. Výskum však ukázal, ţe pod Bazi-

likou, alebo priľahlou cestou Via Cornelia, sa nenachádzajú ţiadne archeologicky zisti-

teľné pozostatky Cirku. Ten totiţ pretína Námestie sv. Petra na východnej strane a tiahol 
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sa aţ do Vatikánskych záhrad na strane západnej. Juţná základová stena Baziliky teda 

zaujíma postavenie medzi spinou a severnou stenou Cirku. Pre spresnenie je potrebné 

uviesť, ţe spomínaná juţná základová stena Baziliky bola taktieţ povaţovaná za súčasť 

Cirku. Výskumom však bolo zistené, ţe Bazilika je skonštruovaná technickými postupmi 

typickými pre 4.storočie (pouţitie tufu a tehiel), nemohla teda tvoriť súčasť Cirku, kto-

rého datácia spadá do storočia prvého. 

V priebehu 1.pol.3.storočia po Kristovi bola na území Nerónovho cirku postavená 

veľká kruhová rotunda, pribliţne 40m v priemere. Táto hrobka patrila k obelisku, ktorý 

stál niekoľko metrov východne, na mieste ranejšej hrobky z konca 2.storočia a počiatku 

storočia tretieho. Táto hrobka, tak ako ďalšie, nepatrili cisárovi, avšak so stavbou Had-

riánovho mauzólea sa otvorila Vatikánska planina stavbe funerálnych monumentov.  

 

4.2. Vzťah jednotlivých mauzóleí v prostredí Nekropoly 

Stavebná činnosť oblasti Vatikánu poukazuje na úmyselné rozmiestnenie hrobiek pozdĺţ 

Via Cornelia, rovnako v prípade hrobiek v blízkosti časti Via Aurelia Nova smerom na 

juh do tesnej blízkosti Cirku a obelisku. V rímskom svete totiţ ako obelisk, tak cirkus 

prezentovali funerálny kontext. Je to vidieť v prípade Augustovho mauzólea, kedy pár 

obeliskov lemoval vstup do hrobky. Cirkus na druhej strane predstavuje asociáciu 

s pohrebným rítom asi tak, ako ludi v gréckom svete a etruské slávnosti na pamiatku hr-

dinov. Najlepší príklad na vzájomné postavenie cirku a obelisku v rámci funerálneho rítu 

Obr. 2: Plán Vatikánskej Nekropoly a Baziliky sv. Petra. Zdroj: internet (www.saintpetersbasilica.org) 
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predstavuje cirkus zbudovaný Maxentiom na Via Appii na počesť svojho syna Romula. 

Ako obelisk, tak aj cirkus odkazujú na funkčný model kozmu. Augustus totiţ uţ stavbou 

svojho mauzólea vytvoril na Martovom poli model kozmu, pričom obelisk slúţil ako so-

lárny symbol v rámci bronzovej mrieţky s mozaikami nebeských symbolov a vetrov 

(Futrell, 2006, s. 76-77).
32

 Voľný priestor pri Nerónovom cirku sa tak javil staviteľom 

hrobiek 2.storočia ako vhodná príleţitosť. To ostatne dokazuje napríklad prítomnosť epi-

tafu na hrobke Valeria Herma, ktorá svoju polohu uvádza „pri cirku.“ Ďalším objektom 

je prítomnosť vyššie spomínanej rotundy v blízkosti pôvodného umiestnenia obelisku. 

Pri štúdiu Nekropoly je potrebné zamyslieť sa nad usporiadaním jednotlivých 

mauzóleí, určiť teda akési vzájomné vzťahy na základe chronologického datovania, ktoré 

lepšie pomôţe pochopiť jej štruktúru v priestore. Podobnými úvahami sa zaoberali uţ ar-

cheológovia počas výkopových prác a ako sa ukázalo, ţe práve výskum mnohé z týchto 

teórií uviedol na správnu mieru, niektoré dokonca úplne vyvrátil. V tejto kapitole je teda 

podaný akýsi vlastný obraz toho, ako jednotlivé hrobky môţu na seba nadväzovať.  

Presné datovanie všetkých hrobiek sledovaného kontextu nie je moţné určiť, preto 

je potrebné sa v niekoľkých prípadoch uspokojiť so zaradením do storočia či prípadne 

doby vlády určitého cisára. Iba v niekoľkých prípadoch sa objavujú epitafy, ktoré danú 

hrobku umoţňujú datovať na pomerne presné rozpätie rokov. Interpretácia hrobiek Nek-

ropole preto mnohokrát pozostáva na vlastnom posúdení au-

tora interpretácie. Jednotlivé hrobky na seba síce nadväzujú, 

nejde však o ich chronologický rast. Je moţné však uviesť, 

ţe mauzóleá sú datované medzi koniec storočia prvého 

a Konštantínovu dobu. Práve v čase Konštantína totiţ boli na 

nariadenie cisára zasypané pôdou, aby na ich mieste mohla 

stáť nová Bazilika.  

Nekropola hrobkami kopíruje východo-západnú os sú-

časnej Baziliky. Jednotlivé mauzóleá sa rozprestierajú okolo 

cesty via Cornelia, pričom na jej východnej strane sa hrob-

ky nachádzajú na jej obidvoch stranách, čo nemoţno pove-

dať o severnej strane. Hrobky severnej časti datujeme do 

2. storočia po Kristovi, hrobky juţnej časti (s výnimkou 
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Obr. 3: Prvé mauzólea Nekropole 
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mauzólea H) do 3. storočia, prípadne konca prvého a počiatku storočia druhého (viď 

Tab. 3: Datovanie mauzóleí). 

Východná strana Nekropole pozostáva z dvoch paralelných radov hrobiek, odde-

lených rovnou ulicou. Najranejšia rada, severná, predstavuje jedinú štruktúru, ktorá exis-

tovala ešte v dobe, kedy sa v Nerónov cirku organizovali oslavy. Hrobky spadajú do 

Hadriánovej doby a obsahujú ako kremáciu, tak inhumáciu. Na druhej strane, hrobky 

Z až ψ (medzi nimi prebiehajú menšie cesty) obsahujú iba inhumáciu a pochádzajú 

z neskorého 2. storočia. 

Názov  Datovanie 

ϕ – hrobkaMarcii okolo roku 200 po Kristovi 

Z - hrobka Egypťanov koniec 2. st. po Kristovi 

γ  polovica 3. storočia po Kristovi 

 

Prvých šesť mauzóleí severnej rady východnej štruktúry (A až F) Nekropole na seba 

chronologicky nadväzujú, aspoň čo sa týka ich datovania, ktoré je určené na rozpätie 

polstoročia (viď Obr. 4). Mauzóleá majú vchod v rovnakej úrovni a smere, šírka a hĺbka 

je však rozdielna. Naznačuje to, ţe staviteľ mauzóleí postavil všetkých šesť hrobiek 

a potom ich predal jednotlivým rodinám, alebo majiteľ mauzóleí iba predal rozparcelo-

vanú pôdu na stavebné účely ((Toynbee J. M., 1996, s. 88).  

Názov  Datovanie 

A – Gaius Popius Heracla 1.pol. 2.storočia po Kristovi 

B - Fannia Redempta 2.pol. 2. storočia po Kristovi 

C – Lucius Tullius Zethus 2. storočie po Kristovi 

D – opus retucilatum koniec 2.storočia 

E – Titus Aelius Tyrannus et Urbanus 
doba Hadriana/Antonina Pia (117-

161) 

F – Tulli et Caetenni (Marcus Caetennius Antigonus 

et Tullia Secunda) 
doba Marca Aurelia (161-180) 

G – hrobka učiteľa doba Hadriána (117-138) 

H – Valerius Herma 
rok 130 – 230 po Kristovi 

- stavba za Marca Aurelia (161-180) 
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Sledovaním spôsobu, ako uvedené mauzóleá zapadajú do priestoru okolo via Cornelia, je 

moţné skonštatovať, ţe konštrukčne najstaršia hrobka je hrobka A, pričom ostatné ju chro-

nologicky nasledujú 

Chronologická rada prebiehajúca od 1.polovice 2. storočia (hrobka A) do doby 

Marca Aurelia (hrobka F) je však porušená v prípade mauzólea G, 

ktoré predchádza konštrukčne F a vracia sa späť k Hadriánovej 

dobe. Vysvetlenie tejto akcie je moţné hľadať v prítomnosti iného 

objektu na mieste hrobiek E a F, ktorá však nie je archeologicky 

podloţená. V inom prípade sa jednoducho mohlo na tomto pozem-

ku nachádzať voľné miesto, ktoré bolo za Antoninovcov vyuţité na 

stavbu ďalších mauzóleí. Jednotlivé mauzóleá tak pri svojej kon-

štrukcii brali do úvahy susedné stavby, zdieľajú spoločné steny. Pri 

stavbe hrobiek H a F, ktoré vybočujú z chronologickej línie danej 

s hrobkou G, je jasne viditeľná snaha, ktorá sa prejavuje 

v rešpektovaní jej pôdorysu a susediace hrobky nadväzujú svojimi 

stenami na jej, uţ exitujúce.  

Rada hrobiek I, L, O, M a N (viď Obr. 5) na seba chrono-

logicky nenadväzujú, je moţné však aspoň zvýrazniť, ţe hrobky 

L, I a O boli postavené v rámci 1. polovice 2. storočia, teda v relatívne rýchlom slede. 

Hrobka N je z tejto skupiny najstaršia, datovaná do vlády Trajána, najstaršou naopak je 

jej susedná hrobka M. Tu znova vyvstáva otázka, či miesto, na ktorom stojí mauzóleum 

M bolo v druhom storočí nejako vyuţívané, alebo išlo o voľný priestor, ktorý v tretom 

storočí zaujala práve hrobka M. Tá s mozaikou Christo Sole patrí dnes medzi najväčšie 

skvosty celej Nekropoly. 

Názov  Datovanie 

I – hrobka vozu 1.pol. 2. storočia po Kristovi 

L – Caetennii 1.pol. 2. storočia po Kristovi 

M – hrobka Juliov doba Severovcov (193-235) 

N – Marcus Aebutius Charito, Lucius Volusius Suc-

cessus 
doba Trajána (98-117) 

O – Titus Matuccius Pallas pribliţne 125 po Kristovi (Hadrián) 

 

Obr. 4: Mauzóleá A-H 
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Hrobky T, V a U (viď Obr. 5) sú datované do storočia tretieho, konkrétne do Maxentio-

vej vlády. T a U rešpektujú svoje polohy, na juţnej strane sa vyskytujú osamotene. 

Vchody do oboch hrobiek smerujú na juh a spoločne kopírujú pretínajúcu sa komuniká-

ciu. 

Hrobka V sa nachádza od nich východnejším smerom, samostatne stojí vo voľnom 

priestore v blízkosti hrobiek I a L. Z celkovej štruktúry hrobky je viditeľný iba severozá-

padný roh, nakoľko bola hrobka kompletne zasypaná zeminou v 4.storočí počas stavby 

Konštantínovej baziliky.  

Názov  Datovanie 

T (Trebellena Flaccilla), V, U doba Maxentia (306-312) 

 

Hrobka N zdieľa spoločnú východnú stenu s hrobkou O, 

ktorá patrí medzi najstaršie z celej Nekropole, pravdepodobne 

bola postavená ešte pred mauzóleom N (Toynbee J. M., 1996, 

s. 90). Západným smerom pokračuje rada hrobiek S a P, ktorá 

predstavuje pôvodný Clivus a miesto, kde sa podľa tradície 

nachádza pochované telo apoštola Petra. Nekropola je ná-

sledne zakončená hrobkami R a R1, ktorých vchod smeruje 

juţným (R) a východným (R1) smerom. Obe hrobky sú prav-

depodobne staršie ako Q.  

 

Názov  Datovanie 

Q - otvorená oblasť s inhumačnými pohrebmi   

O – Titus Matuccius Pallas pribliţne 125 po Kristovi 

R, R1 polovica 2. storočia po Kristovi 

S – Flavius Agricola 2.pol. 2. storočia po Kristovi 

 

Vatikánska nekropola na Via Cornelia predstavuje tak, ako nekropola Isola Sacra, typovo 

náhodné rozostavenie hrobiek. Postupným odkrývaním oblasti však boli zistené tri hlav-

né body rozostavenia, ktoré predstavujú mauzólea A, G a O (Toynbee J. M., 1996, s. 91). 

Mauzóleá A aţ O reprezentujú jeden blok hrobiek, ktoré sú rozostavené pozdĺţ komuni-

Obr. 5: Mauzóleá T - V, L - O 
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kácie a svojimi vstupmi sa navzájom kopírujú, aj napriek tomu, ţe samotný rozmer hro-

biek je rozdielny. Ostatné hrobky vyuţívali zvyšný priestor, ako je to v prípade Z aţ ψ. 

Iné mauzóleá, v západnej časti Nekropole, boli zbudované okolo otvorených priestorov, 

ktoré im ponúkali vchod do hrobiek z rôznych svetových strán. Hrobky tak kopírujú te-

rén v tesnej blízkosti Nerónovho cirku, stúpanie kopca a pretínajúcu Via Corneliu. 

 

Názov  Datovanie 

A – Gaius Popius Heracla 1.pol. 2. storočia po Kristovi 

B - Fannia Redempta 2.pol. 2. storočia po Kristovi 

C – Lucius Tullius Zethus 2. storočie po Kristovi 

D – opus retucilatum koniec 2. storočia 

E – Titus Aelius Tyrannus et Urbanus doba Hadriana/Antonina Pia (117-161) 

F – Tulli et Caetenni (Marcus Caetennius Antigonus 

et Tullia Secunda) 
doba Marca Aurelia (161-180) 

G – hrobka učiteľa doba Hadriána (117-138) 

H – Valerius Herma rok 130 – 230 po Kristovi 

I – hrobka vozu 1.pol. 2. storočia po Kristovi 

L – Caetennii 1.pol. 2. storočia po Kristovi 

M – hrobka Juliov doba Severovcov (193-235) 

N – Marcus Aebutius Charito, Lucius Volusius Suc-

cessus 
doba Trajána (98-117) 

Q - oblasť s inhumačnými pohrebmi   

O – Titus Matuccius Pallas pribliţne 125 po Kristovi 

R, R1 polovica 2. storočia po Kristovi 

S – Flavius Agricola 2.pol. 2. storočia po Kristovi 

T (Trebellena Flaccilla), V, U doba Maxentia (306-312) 

ϕ – hrobkaMarcii okolo roku 200 po Kristovi 

Z - hrobka Egypťanov koniec 2. st. po Kristovi 

γ  polovica 3. storočia po Kristovi 

Tab. 3: Datovanie mauzóleí 
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Obr. 6: Plán nekropole Via Cornelia. Zdroj: Zander 2009
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5 
5. Mauzóleá Nekropole – popis, dekorácia 

5.1.  Mauzóleum ϕ – hrobka Marcii 

Vchod do hrobky z 3.storočia po Kristovi, nachádzajúcej sa v juţnej rade Nekropole, de-

koruje epitaf, ktorý objasňuje jej vlastníctvo. 

Q. Marcius Hermes Sibi et Marciae Thrasonidi dignissimae coniugi vivis posuit. 
33

 

Hrobka svojimi rozmermi, kedy výška presahuje takmer 4 metre, a výzdobou napovedá 

o dôleţitom spoločenskom postavení jej vlastníkov. Tým hlavným momentom je prítom-

nosť farebnej nástennej mozaiky, ktorá prezentuje dionýzovský okruh, konkrétne Pen-

theovu smrť (viď Obr. P 7). Pentheus bol potrestaný za to, ţe sa verejne vzdal kultu Dio-

nýza (viac k námetu viď 6.2 Vyobrazenie Pentheovho trestu). 

Ďalšia dekorácia hrobky je prevedená v arcosóliách s červenými podkladmi, na 

ktorých sú vyobrazení páví. Tí klasicky zdobia väčšinu nekropol, spolu s nimi sa taktieţ 

vyskytujú girlandy a iné kvety, kačky, Nereiovne a ďalšie morské príšery (viac k nenara-

tívnym symbolom viď 6.1 Pohanská funerálna ikonografia a rane kresťanské umenie 

(motívy dekorácie Vatikánskej nekropoly). 

Kačky patrili k obľúbeným zvieratám ako Rimanov, tak Grékov. Významné posta-

venie získali hlavne svojim chutným mäsom, ktoré sa stalo nedielnou súčasťou antic-

kých sviatkov a osláv. Jeho chuť obzvlášť vyzdvihoval Hippokrates či Plutarchos vo 

svojich dielach De Victu a Cato. Vyobrazenie kačiek v etruskom umení nachádzame 

v hrobke Tomba Campana vo Vejach, datovanej do 2. štvrtiny 7. storočia pred Kristom. 

Tieto zvieratá tu boli prenesené priamo do tufu bez akejkoľvek predchádzajúcej úpravy 

povrchu. Následne na to ich v umení nasledovali orientalizujúce beštie, kačky sú však 

ďalej nachádzané v hrobkách a ako príklad moţno uviesť tzv. hrobku triclinia 

v Tarquinii datovanú pribliţne do roku 500 pred Kristom (Honour & Fleming, 2005, s. 

353). Ranejšie príklady však moţno pozorovať uţ v umení Egypta. Čisto rímske nálezy 
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pozorujeme na dvoch mozaikách v Pompejach z tzv. Faunovho domu a z domu Papyrov 

v Herculaneu.  

Spodná rada arkosólii hrobky Marcii zobrazuje na rozdiel od zvierat a girlánd my-

tologické scény: Paridov súd, Merkúr medzi dcérami Aglaurov a Cecropov, Leda 

s labuťou pri Venuši a nymfách, Ariadna na Naxe, Hercules a Alkestis, Vesta, Mars, 

Rhea a Silvia.  

Najväčšiu pozornosť medzi uvedenými mytologickými námetmi zaujíma Ariadna 

na Naxe v momente, kedy ju nachádza spiacu boh Dionýzos (viď Obr. P 9). Podobný 

námet je viditeľný v tejto Nekropole na ďalších miestach, konkréte je moţné spomenúť 

sarkofág z hrobky Z (viď Obr. P 56). Ten prezentuje scénu, kedy Dionýzos objavuje 

spiacu Ariadnu, čo môţeme chápať ako alegóriu toho, ako sa môţe duša ľahko prebudiť 

zo smrti do spojenia s bohom. Dionýzos siaha po thyrsu a pohári s vínom, naľavo od ne-

ho stojí kentaur hrajúci na lýru, ktorý je sprevádzaný satyrom, panom, silenom, maina-

dami, kupidmi a pantermi. Vlys na vertikálnom priečelí vika je lemovaný satyrskými 

maskami. Medzi nimi je v nízkom reliéfe stvárnený sprievod, v ktorom sa medzi iným 

vyskytujú Silenus a osol, satyrovia, mainády a mnohí mladíci. Bočné strany sarkofágu 

dekorujú znova bacchistické figúry (viac k námetu Dionýza viď 11.2 Sarkofágy 

s Dionýzovskou tematikou). 

Paralelnú mozaikovú výzdobu stvárnenia Ariadny reprezentuje príklad 

z neskoršieho obdobia z územia Grécka. Ide o mozaiku z Thessaloniky datovanú do 

1. polovice 4. storočia po Kristovi. Pozadie scény reprezentované skalami a stromom je 

podriadené hlavnému zobrazeniu a nachádza sa tak aţ za samotnými figúrami. Do po-

predia však vystupuje vzťah jednotlivých figúr, pričom celá pozornosť sa sústredí na 

spiacu Ariadnu, ktorá zároveň zaujíma centrálne postavenie vyobrazovaného námetu. 

Môţeme tu teda vidieť istý návrat ku klasickým prototypom Konštantínovského umenia.  

5.2.  Mauzóleum A - Gaius Popius Heracla 

Mauzóleum Gaia Popia Heracla sa nachádza vo východnej časti Nekropoly, pribliţne 

v strede centrálnej haly Baziliky, necelých 50 m východne od Berniniho baldachýnu. 

Napriek tomu, ţe jeho celá štruktúra nebola nikdy archeologicky preskúmaná (z dôvodu 

obavy o statiku Baziliky), odkrytím vstupného priestoru došlo k objaveniu dôleţitej in-

skripcie na epitafe nad „dverami“, ktorá udáva polohu celej Nekropoly. Gaius Heracla 
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totiţ presne nariaďuje, na ako mieste má byť umiestnená hrobka: „in vatic. ad circum“
34

. 

Ako bolo spomenuté v kapitole venujúcej sa antickej topografii Vatikánskej oblasti, ar-

cheológovia sa niekoľko rokov snaţili určiť presnú pozíciu cirku Gaia (Caligula) 

a Neróna. Ten bol na základe nedostatku informácií mylne umiestňovaný k juţnej zákla-

dovej stene Baziliky. Aţ nasledujúce výskumy odhalili dochovanú štruktúru Cirku 

a epitaf, ktorý priamo zmieňuje jeho existenciu vo Vatikáne, uţ nedal priestor na ďalšie 

pochybnosti o lokácii tohto závodiska. 

Latinský originál: 

DIS MANIBUS/ EX CODICILLIS TRIPLICIBVS POPILI/HERACLAE/CAIVS PO-

PILIVS HERACLA HEREDIBUS SALTUTEM/VOS HEREDES MEI ROGO IVBEOQVE/ 

FIDEIQVE VESTRAECOMMITTO VTI/ MONVMENTVM MIHI FACIATIS IN VATI-

CANO/AD CIRCVM IVXTA MONVMENTVM VLPI/ NARCISSI EX SESTERTIVM VI 

MILIBVS NVMMVMIN QVAM REM/ NVMERABIT NOVIA TROPHIME SESTERTVM 

III MILIA NVMMVM/ ET COHERE EIVS SESTERTIVM III MILLA NVMMVM IBIQVE 

RELIQVIAS/ MEAS ET FADIAE MAXIMAE VXORIS MEAE/ SIQVID EI HVMANITVS 

ACCIDERIT PONI VOLO/ CVIVS MONVMENTI IVS LEGO LIBERTIS LEBER-

TA/BVSQVE MEIS ET IIS QVOS TESTAMENTO MANVMISERO/SIVE EI QVEM IN 

STATV LIBERATIS RELIQVI ET HOC AMPLIVS/ NOVIAE TROPHIME LIBERTIS LI-

BERTABVSQVE EIVS/ POSTERISQVE SVPRA SCRIPTORVM ET ITVM AM/ BITVM 

SACRIFICQVE FACIENDI CAVSA AD ID MONV/MENTVM VTI EI LICEAT 

Vlastný preklad: 

Dušiam posmrtným. Z troch testamentových kódexov Gaia Popia Heracla. 

Gaius Popis Heracla pozdravuje svojich potomkov. Pýtam sa Vás a nariaďujem Vám, 

moji potomkovia, v mene Vašej viery, aby ste mi urobili pamätník vo Vatikáne blízko Cir-

ku, blízko pamätníka Ulpia Narcissa, v cene 6000 sesterciov. Novia Trophina dá na vý-

stavbu hrobky 3000 sesterciov a tiež 3000 sesterciov dá jej potomok. Moje pozostatky 

a pozostatky mojej ženy, Fadie Maximy, ak by sa jej niečo stalo, budú umiestnené tu. Za-

nechávam tento pamätník taktiež mojim príbuzným, tým, ktorých som prepustil a tým, 

ktorí budú prepustení. Naviac zanechávam práva Novii Trophime, jej prepustencom 

a prepustenkyňám. Prehlasujem ju oprávnenou prísť, vstúpiť a prevádzať pohrebné ri-

tuály. 

                                                 
34

 preklad: vo Vatikáne, pri cirku. 
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5.3.  Mauzóleum B - Fannia Redempta 

V tesnej blízkosti mauzólea A sa nachádza hrobka datovaná do doby vlády cisára Had-

riána. Na základe dochovaného vstupného epitafu
35

 nesie pomenovanie po ţene Aurelia 

Herma, Fannii Redempte. Hrobka však bola podľa tohto svedectva pouţívaná pribliţne 

jedno storočie, takţe chronologicky nadväzuje na hrobku Valeria Herma a predchádza 

susedné mauzóleum C. 

Vstupu do hrobky predchádza átrium, hrobová komora má valenú klenbu, steny 

obsahujú niky na uloţenie urien. Tie predstavujú rannú stavebnú fázu. Na ňu nadväzuje 

stredná fáza, prezentovaná v podobe šachtového hrobu s obloţením z travertínových do-

siek v podlahe (Toynbee J. , 1956, s. 41) . V rohu miestnosti sa taktieţ nachádza schodi-

sko vedúce na horné poschodie. Pravdepodobnejšie sa však javí jeho vyuţitie pri stavbe 

Baziliky a úprave terénu Nekropole. Architekti 4.storočia sa tak mohli kedykoľvek do-

stať do priestoru Nekropole, predtým, ako ju vyplnili zeminou (Toynbee J. , 1956, s. 

48).
36

 

Hrobka sa skladá z dvoch častí, štruktúrou tak pripomína hrobku D. Odlišujú sa len 

v tom, ţe táto „predkomora“ v hrobke D je súčasťou celkovej štruktúry, v prípade B sa 

jedná o samostatnú miestnosť, pričom spojovací priechod bol uzavretý počas prác na 

Bazilike v dobe Konštantína.  

Dekorácia podlahy je tvorená bielo – čiernymi mozaikami, ktorá prezentuje po-

slednú fázu hrobky z pribliţne 3. storočia po Kristovi, znázorňujúc dvoch papagájov po 

stranách kratéra.  

Prvotným rítom bola inhumácia, v neskoršej fázi začali pribúdať kremačné pohre-

by, pre ktoré boli vybudované v bočných stenách arkosóliá. V západnej stene je uloţený 

terakotový sarkofág a pri východnej stene sa taktieţ nachádza pohreb Fannii Redempty 

z 3.storočia. 

Steny, arkosóliá a klenba sú omietnuté bielou farbou, na ktorých sa nachádza de-

korácia stvárňujúca červené a zelené línie, miestami doplňené maľbami vtákov, pávov 

(symbol nesmrteľnosti a obnovy tela), kratérov a misiek s ovocím (viď Obr. P 10) Arko-

                                                 
35

 Prepustenec Diocletiana a Maximiana. 
36

 Schodisko je totiţ postavené na klenbovej konštrukcii a nesie stopy iného materiálu aký bol pouţitý na 

stavbu ostatných častí mauzólea. 
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sóliá sú zvýraznené červeným obvodovým pásom, ich klenba a zadná strana nesie maľbu 

rastlinných motívov (viac k symbolu páva viď 6.3 Vyobrazenie páva). 

5.4.  Mauzóleum C - Lucius Tullius Zethus 

Chronologickú radu predchádzajúcich dvoch mauzóleí dopĺňa hrobka Lucia Tullia Zet-

ha, prepustenca z obdobia 2.storočia po Kristovi (na základe vstupného epitafu). Lucius 

nechal postaviť hrobku nielen pre seba, ale i pre svoju ţenu a dve deti (dochované oltáre 

s menami Passulena Secundina a Tullia Secunda), a ďalších nasledovníkov. Počas stavby 

Baziliky tu však nechal Konštantín preniesť sarkofágy z pribliţne 70 miest Nekropole 

a jej okolia, z ktorých väčšia časť sa nachádza v vstupných priestoroch do Nekropole 

a vo Vatikánskych múzeách. 

Pohrebná miestnosť zaberá plochu pribliţne 11m
2
, steny sú omietnuté bielou 

omietkou a podlaha skrýva bielo čiernu mozaiku florálnych motívov (viď Obr. P 12) . 

Jej centrálny obrazec, ktorý sa vyskytoval v štvorcovom poli, nie je zachovaný, okolitý 

priestor vypĺňajú listové úponky tvoriace v rohoch kruh, v ktorom je vyobrazený vták. 

Tento motív bol veľmi obľúbeným na sarkofágov 2.storočia. Najranejšie príklady je 

moţné taktieţ hľadať v dobe cisára Augusta, kedy na oltári Ara Pacis Augustae dominu-

jú medzi úponkami labute. V rohoch mozaiky sa nachádza 8 libačných dier vyuţívaných 

počas kultovných obradov na počesť mŕtveho. Kríţová klenba bola zničená pri stavbe 

Baziliky, z dochovaných častí je zrejmé, ţe bola dekorovaná panelmi tmavej farby 

s jednoduchými obrazmi kratérov s rastlinami a fontánkami. 

5.5.  Mauzóleum D - opus reticulatum 

Hlavným typom zdiva v nasledujúcej hrobke je opus reticulatum, podľa ktoré je mauzó-

leum taktieţ pomenované. Táto technika je neodmysliteľne spätá s Rímom, pretoţe 

z Fóra Romanum pochádza prvý známy príklad pouţitia. Ide konkrétne o tzv. Lacus Iu-

runae
37

 v blízkosti chrámu Vestálok, datovaný do roku 116 pred Kristom, a chrám Mag-

na Mater z roku 110 – 100 pred Kristom na Palatíne
38

 (Oleson, 2008, s. 262). Opus reti-

                                                 
37

 Lacus Iuturnae, taktieţ nazývaný ako Juturnae je vlastne umelo vytvorený bazén dedikovaný pri svätyni 

vodnej nymfy Juturny medzi chrámom Kastora a Poluka a átria Vestálok.  
38

 Spomínaná fáza datovaná do roku 110-100 pred Kristom pochádza z Metellovej opravy chrámu po po-

ţiari. Ďalšiu opravu chrámu uskutočnil Augustus.  
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culatum tvoria stavebné kúsky vytesané z vulkanického tufu. Ten je spomínaný uţ 

u Vitruvia, ktorý zaraďuje tuf medzi najlepšie mäkké stavebné materiály.
39

 

Opus reticulatum však nikdy netvoril hlavnú stavebnú techniku, bol podriadený 

iným typom, ako napr. opus incertum. V priebehu 1.storočia sa na úroveň opus reticula-

tum dostáva opus testaceum, spolu vytvárajú opus mixtum, pouţívané do konca 

2.storočia. Následne sa uţ s technikou reticulatum nestretávame (Oleson, 2008, s. 264). 

Pohrebná miestnosť mauzólea obsahuje výklenky pre urny, avšak stena 

z Konštantínovej doby, potrebná na stavbu Baziliky, zabraňuje vstúpiť do hrobky hlav-

ným vchodom. Výzdoba je veľmi jednoduchá, steny opus reticulata lemujú pásy červe-

nej farby. Steny sú doplnené nikami pre uloţenie pohrebných urien. Na podlahe bola 

taktieţ umiestnená terakotová urna, pravdepodobne určená na odvod vody alebo odpadu. 

5.6.  Mauzóleum E - Tyrannus a Urbana (Aelii) 

Majiteľmi ďalšieho mauzólea v poradí boli prepustenci cisára Hadriana a Antonina Pia, 

Tyrannus a Urbana, z rodu Aelii. Na základe vstupného epitafu je známe, ţe Titus Aelius 

Tyrannus
40

 bol zamestnancom v štátnej správe provincie Belgica a Urbanus
41

 otrokom, 

ktorý sa prepracoval do pozície archivára v cisárovej administratíve.  

Steny hrobiek sú znova omietnuté bielou omietkou, v nich sa nachádzajú pravo-

uhlé a oblúkové niky, centrálne sa v kaţdej stene nachádza veľká nika, ktorej spodná 

časť je dekorovaná červenou farbou. Ostatné niky sú lemované po obvode jemnou čer-

venou líniou a len niektoré majú vnútro namaľované tmavšími farbami. Dekorácia stien 

obsahuje taktieţ maľované motívy rôznych figúr (vtáci, nádoby s ovocím) a kvetov. Naj-

zaujímavejším motívom je znova znázornenie páva na západnej stene sediaceho pri koši 

s kvetmi (viac k námetu páva, ktorý je vyobrazený taktieţ v tomto mauzóleum viď 6.3 

Vyobrazenie páva).  

                                                 
39

 „Způsoby kamenného zdiva jsou tyto: síťový (opus reticulatum), kterého se nyní užívá všeobecne, 

a starý, jemuž se říká nepravidelný (opus incertum). Ladnější z nich je způsob síťový. má však sklon 

k tvoření trhlin, poněvadž jeho usazení a spáry nejsou na žádnou stranu vázány.“ (Vitruvius, 2001, s. 71) 
40

 „Dušiam posmrtným. Cisárskemu prepustencovi Titovi Aeliovi Tyrranovi, ktorý bol účtovníkom pre pro-

vinciu Belgica, najdrahšiemu manželovi dedikovala manželka Aelia Andria a svokor Aelius Valerianus 

s spoluprepustenec Restitutus.“ (vlastný preklad) 
41

 „Dušiam posmrtným. Urbanovi, otrokovi narodenému v cisárskom paláci a asistentovi cisárskeho ar-

chivára, ktorý žil 21 rokov, 7 mesiacov a 22 dní.“ (vlastný preklad) 
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5.7.  Mauzóleum F – Caetennii 

Hrobka Caerennii patrila k prvej odkrytej pohrebnej štruktúre na počiatku vykopávok 

v roku 1939. Jej vrchná časť bola totiţ odkrytá pri prácach pod podlahou vo Vatikánskej 

krypte a práve od tohto miesta sa od roku 1941 sústredila najväčšia pozornosť prebieha-

júceho výskumu západným smerom, teda v smere k Pápeţskému oltáru. Štyri inskripcie, 

stále sa nachádzajúce in situ, odhalili vlastníkov, ktorými bola rodina Caetennii. 

Hlavná miestnosť je, tak ako predchádzajúce hrobky, omietnutá bielou omietkou. 

V stenách sa nachádzajú menšie výklenky a niky, dekorované fialovou farbou, zvyšné 

plochy sú v tmavo červenom odtieni. Pri podlahe sa nachádzajú arkosóliá, zadnej stene 

dominuje nika s polkruhovou klenbou, ktorá nesie maľbu znázorňujúcu zrodenie Venuše 

v spoločnosti Tritónov (viď Obr. P 13). Tá vo funerálnom kontexte môţe byť chápaná 

ako symbol zrodenia alebo obnovy ţivota (viac k téme zrodenia viď 10.4 Symbolika va-

jíčka). Maľbe dominuje zeleno modré pozadie, z ktorého vystupuje do popredia tmavší 

odtieň znázorňujúci more. Postava Venuše sa dochovala len po pás, bohyňa má prehode-

nú látku cez lono. Z postáv Trirónov sa dochovala len ľavá prezentácia, po druhej posta-

ve ostala iba malá časť chrbta. Maľba pôsobí jemným dojmom, prechody medzi farbami 

tela a mora sú plynulé, bez zbytočného zvýraznenia kontrastu. Celkovú scénu dopĺňa zá-

padná stena s vyobrazeným býka a barana (viď Obr. P 15). 

Dekoráciu dokresľuje taktieţ výskyt techniky stucco (viď Obr. P 14), ktorej sa ve-

nuje samostatná kapitola (viď 6.4 Technika stucco). 

5.8. Mauzóleum G – hrobka učiteľa 

Medzi mauzóleom F a H sa nachádza hrobka G, ktorej konštrukcia je datovaná do doby 

vlády cisára Hadriána (117 – 138 po Kr.). Vstup do hrobky je zastavaný oblúkom z doby 

Konštantína.  

Hrobka nesie konvenčné pomenovanie „hrobka učiteľa“, keďţe hlavný námet, kto-

rý púta pozornosť je maľba ţiaka a jeho učiteľa (Guarducci, The Tomb of St. Peter, 

1960). V súčasnosti sa však vedci prikláňajú k názoru, ţe ide o vyobrazenie správcu kon-

trolujúceho účty svojho „zamestnanca“ (viď Obr. P 11). Podobné vyobrazenie nachá-

dzame vo veľkej obľube na neskorších kresťanských sarkofágoch, z čoho pravdepodob-

ne vychádzali archeológovia pri svojej prvotnej interpretácii danej scény. Tu sa môţe 

taktieţ dávať do kontaktu s vyobrazením Dobrého pastiera a orantov (napríklad sarkofág 

zo Santa Maria Antiqua z neskorého 3. storočia po Kristovi). Viac k námetu 
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s vyobrazením filozofa alebo učiteľa je uvedené v samostatnej kapitole (viď 6.5 

Vyobrazenie filozofa (učiteľa).  

5.9. Mauzólem H - Valerius Herma 

Jedno z najväčších mauzóleí (skonštruované pre 170 pohrebov, reálny počet je 250 poh-

rebov) vyskytujúcich sa v tejto Nekropole patrilo rodine Valeriov. Vstupný epitaf nás in-

formuje, ţe jej zakladateľom bol Valerius Herma, ktorého socha s bohatou drapériou sa 

nachádza na čestnom mieste vo výklenku východnej steny. 

Aj napriek tomu, ţe ide o najväčšiu hrobku, tá neobsahuje ţiadne maľby , fresky 

ani mozaikovú výzdobu. Do omietnutej steny boli vytesané niky (viď Obr. P 16, Obr. P 

17), od malých aţ do extrémne veľkých (najväčšia má výšku viac ako 1,5m), z ktorých 

niektoré veľmi detailne spracované. V nich sa nachádzajú sochy, ktoré zobrazujú vybra-

né boţstvá, muţov a ţeny. Tie pravdepodobne zobrazujú jednotlivých príslušníkov rodi-

ny Valerii, ktorí zomreli okolo rokov 130 – 230 po Kristovi. Sochy sú prevedené 

v technike stucco s detailným znázornením tuniky. V klenbovej časti ník sú vyobrazené 

rôzne predmety ako kuchynské nádoby, vosková tabuľka a stylus a podobne. V iných 

prípadoch tu nachádzame vyobrazenie erotkov, personifikáciu Zeme a Oceána, bak-

chantku a iné. 

Dekorácii dominujú stucco reliéfy vyobrazujúce tri exotické boţstvá, Isis, Apolóna 

Harpokrata a Jupitera Dolichena (viď Obr. P 16). Ich spojitosť by sa dala interpretovať 

mnohými spôsobmi. Určite je moţné na jednej strane dať do súvislosti silu, ktorú jednot-

livé boţstvá reprezentovali; Isis svojim bojom pri hľadaní tela Usirea a silu, ktorú muse-

la preukázať proti Sethimu. Apolón, ktorý je u Herodota opísaný ako boh bojujúci proti 

silám temnoty či noci a Jupiter Dolichenus ako boţstvo, ktoré Rimania prijali z Východu 

na stvárnenie boţskej sily. Rimania však, na základe ikonografického stvárnenia Apoló-

na Harpocrata ako boha so zdvihnutým ukazovákom, prijali k Apolónovi funkciu mlčan-

livosti (ktorú mal týmto gestom prezentovať), je moţné teda hľadať spojitosť daných 

boţstiev taktieţ v úvahách o posmrtnom ţivote. Ďalším moţným vysvetlením je tá moţ-

nosť, ţe spojitosť Apolóna Harpokrata a bohyne Isis Selene reprezentuje spojitosť slnka 

a mesiaca a teda aj symboly nesmrteľnosti.
42

 

                                                 
42

 V niektorých publikáciách je moţné stretnúť sa s názorom, ţe dané postavy sú reprezentované ako Mer-

kúr a Artemis, neţ Isis a Apolón Harpokrates (Zander, 2009 s. 83). 
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Oproti centrálnej nike, ktorá obsahovala zobrazenie Apolóna Harpocrata, bolo následne 

objavených niekoľko kresťanských malieb a inskripcií. Daná skutočnosť dokazuje prí-

tomnosť kresťanských aktivít na mieste pohanskej Nekropoly, kedy vidíme prelínanie sa 

pohanských a kresťanských motívov či nápisov. Medzi týmto inskripciami i vyniká na-

sledovná: Petrus roga Christus Iesus pro sanc(tis) hom(ini)b(us) chrestian(is) (ad) cor-

pus sepult.
43

  

Tento nápis moţno brať ako jeden z dôkazov uloţenia tela sv. Petra pod Bazilikou. 

Nemoţno však opomenúť fakt, ţe výskyt takýchto inskripcií a malieb musel poukazovať 

na dôleţitosť tohto miesta. Nad týmto nápisom sa nachádza kresba dvoch hláv. Jedna 

hlava zobrazuje pravdepodobne Krista, spoznaného podľa fénixa, teda antického vtáka, 

ktorý povstal z vlastného popola a ktorý, ako bolo spomenuté vyššie, vďaka svojmu 

symbolickému znovuzrodeniu patril medzi obľúbené kresťanské námety. Niţšia hlava je 

neidentifikovateľná, ale pravdepodobne stvárňuje staršieho holohlavého muţa s bradou, 

pod ktorým sa nachádzajú uţ zmienené latinské inskripcie (Guarducci, The Tomb of St. 

Peter, 1960). Podľa niektorých bádateľov ide o vyobrazenie sv. Petra. V tomto prípade 

sa naskytuje otázka, či inskripcie adresované Petrovi, ktorý prosí za spásu tých, ktorí sú 

pochovaní na tomto mieste naozaj referujú o prítomnosti tela jedného z apoštolov. 

Samotné zdôraznenie, ţe pochovaní leţia pri aspoštolovi však ponúka len málo dôvodov 

na dohady o prítomnosti hrobu sv. Petra pod Vatikánom. K podporeniu tejto teórie 

môţeme pouţiť taktieţ nálezy kresťanských pohrebov v tomto mauzóleu
44

. 

5.10.  Mauzóleum I - hrobka vozu a motív únosu Persefone 

Mauzóleum I, konvenčne nazývané na základe podlahovej mozaiky ako hrobka vozu, 

bolo poznamenané stavbou Konštantínovej baziliky. Hlavná miestnosť je omietnutá od-

tieňmi červenej a ţltej farby, v stenách sú vymodelované apsidy, pričom tie centrálne sú 

rámcované malými stucco stĺpmi. Dekoráciu dopĺňajú prírodné scenérie, na vrchnej časti 

stien sú vyobrazenia páva (viď Obr. P 18), kačiek a ďalších vtákov, doplnené florálnymi 

motívmi. 

Hlavný dekoratívny moment je však zobrazení v podobe podlahovej mozaiky. Tá 

zobrazuje v bielo-čiernej farbe únos Persefone. Boh Pluto jednou rukou riadi voz ťahaný 

                                                 
43

 voľný preklad: Peter prosí Jeţiša Krista za kresťanov, ktorí sú pochovaní pri ňom. 
44

 Na zemi leţali taktieţ tri rozbité hlavy sôch patriace ţene, muţovi a chlapcovi. Ţena svojimi krivkami 

a jemnosťou spracovania patrila pravdepodobne medzi elitu, chlapec bol moţno synom Herma, jeho in-

skripcie napovedajú, ţe zomrel vo 4 roku ţivota. (Walsh, 1982) 
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štvor záprahom, ľavou rukou drţí Persefone. Pred koňmi sa vznáša vo vzduchu boh 

Hermes Psychopompos (viď Obr. P 19). Daná scéna môţe byť interpretovaná ako zna-

menie duše, ktorá uniká smrti na ceste do raja (Walsh, 1982). 

Podobné mozaiky boli zasadzované do miestností, ktorých kontext mali zvýrazniť. 

V kúpeľoch nachádzame scény s morskými príšerami či atlétov, ktorí konajú očistu tela 

a podobne.
 45

 V hrobkách sa stretávame s funerálnym kontextom vyobrazených scén 

a práve najčastejším je práve Únos Persefone Hádom, ktorej tradícia pochádza z gréckej 

keramiky. Príklady sa vyskytujú napríklad v hrobke Persefoné vo Vergine. 

Motív Persefone bol veľmi populárnym v období stredného cisárstva, taktieţ na 

sarkofágoch. Vyskytuje sa taktieţ na funerálnych oltároch z 1. a 2.storočia po Kristovi 

(Kleiner,Matheson, 2000 s. 88). 

Scéna únosu Persefoné je často reprodukovaná taktieţ na nástenných maľbách. 

Príklady pochádzajú z Levanty, z hrobky vytesanej do skaly blízko Tyru, dnes 

rekonštruovanej v múzeu v Beirúte. Svojim štýlom sa blíţi klasickým predlohám, 

datovaná je však do 2. štvrtiny 2. storočia, scény sa sústreďujú na výjavy z podsvetia. 

Egyptské stvárnenie tohto námetu sa vyskytuje v hrobke v dnešnom El Ashunein, kde 

okrem Persefoné moţno vidieť ďalšie výjavy z gréckej mytológie, napríklad Trójskeho 

koňa, Elektru pri Agamemnónovom hrobe či scény z Oidipovho príbehu (Ling, 1998, s. 

182-183). 

Ako posledný príklad je treba uviesť podzemnú miestnosť pod SS. Giovani e 

Paolo v Ríme. Centrálna maľovaná nástenná scéna zobrazuje dve odpočívajúce ţeny na 

ostrove, jedna je oblečená, druhá skoro nahá, s muţskými spoločníkmi, okolo pobehujú 

Kupidkovia vo vode albo na lodičkách.V tomto prípade existujú dve moţné interpretácie 

danej scény. Ide teda o bohyňu Ceres, Proserpinu a Baccha, alebo o Venušu ako 

ochraňkynu námorníkov (Ling, 1998, s. 193). 

5.11. Mauzóleum M - hrobka Juliov, mozaiková výzdoba 

Medzi najdôleţitejšie hrobky povaţujeme mauzóleum M - hrobku Juliov
46

, ktorej obja-

venie sa uskutočnilo v 16. storočí, pri stavbe súčasnej Baziliky. Datovaná je do obdobia 

                                                 
45

 Medzi typické príklady moţno viesť mozaiku z Neptúnovho domu v Ostii alebo kúpele Majáku taktieţ 

v Ostii. 
46

 Vstupný epitaf: D(is) M(anibus) Iulio Tarpeiano vixit ann(is) I me(n)s(ibus) VIII diebus XXVII Iulia Pa-

latina et Maximus parentes fec(erunt) lib(eris) libert(abus) posterisq(ue) eorum h(oc) m(onumentum) 

h(eres) n(on) s(equetur). 
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Severovcov, v 3.storočí začala byť pouţívaná kresťanmi (alebo sa Juliovci stali kresťan-

mi). Nasvedčujú tomu mnohé vyobrazenia s kresťanskou tematikou: Jonáš a veľryba, 

rybár stojaci na skale a dobrý pastier. 

Najhlavnejším prvkom výzdoby je vyobrazenie Krista-Hélia na voze (viď Obr. P 

20). Ide o najranejšie zobrazenie Krista vychádzajúce z gréckej adaptácie. Symbolické 

prepojenie Krista a slnka (Cristo Sole) bolo spomínané uţ ranými autormi, ale tu, 

v strede pohanského pohrebiska, to je jediný príklad pouţitia v grafickom umení, jediný 

výskyt Christ- Helios (Walsh, 1982). Vhodnosť tejto kompozície súvisí skôr so symbo-

lickou funkciou ako s jeho originálnym pôvodom. Samotné zobrazenie Krista ako slneč-

ného boha mohlo priamo zmeniť kult Sol Invictus a jeho nahradenie v novom kresťan-

skom kulte do podoby Boţieho syna (Jensen, 2007, s. 42). V tomto prípade sme teda 

svedkami prelínania pohanského sviatku Nepremoţiteľného Slnka do kresťanského pro-

stredia a jeho splynutie s najdôleţitejšou postavou kresťanskej viery. 

Literárne odkazy na zrovnanie Jeţiša so slnkom či svetlom, sa nachádzajú tradične 

v Biblii (Biblia,1990): 

 Matúš 4, 16 : Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli 

v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo.(Biblia) 

 Ján, 1, 4-5,9: V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, 

ale tma Ho nepohltila Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého člove-

ka, prichádzajúceho na svet.(Biblia) 

 Matúš, 5,45: aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dá-

va vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj 

na nespravodlivých.  

Kristus je tu stvárnený ako muţ bez fúzov, pravá ruka nie je dochovaná, na hlave má 

nimbus. Ľavá ruka podopiera veľký glóbus, voz je ťahaný párom bielych vzpínajúcich sa 

koní s červeným postrojom. 

Vyobrazenie Krista na voze ťahanom koňmi smerom do neba sa objavuje v zobra-

zení cisára v kvadrike. Tento výjav bol prototypom nielen pre Krista v podobe Helia, ale 

taktieţ vzostup Elijáša alebo Ezechiela. Podobné paralely sa vyskytujú samozrejme tak-
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tieţ v iných biblických príbehoch, ako je zmŕtvychvstanie Krista a Lazara prípadne sym-

bolické znovuzrodenie Jonáša. 

Samotná mozaiková výzdoba hrobky pokrýva klenbu a jej postranné steny, dolné 

časti severnej, východnej a juţnej steny sú naopak dekorované imitáciou mramorového 

obloţenia v spojitosti s červenými líniami na bielom povrchu, ide teda o kontrast 

s hornými časťami stien a samotnou klenbou, kde sa nachádzajú práve polychrómne mo-

zaiky. Vymodelovaná šablóna bola následne nasadená na sadrové lôţko, do ktorého boli 

poukladané tessery a sklenená pasta. 

Vyobrazenie vínnej révy vychádza z pohanskej ikonografie ako symbol dionýzov-

ského kultu či alegórie na ročné obdobia (jar je tradične spájaná s vyobrazením obilia, 

jeseň zasa vínnej révy) (Jensen, 2007, s. 59). Na kresťanských sarkofágoch tvorí výplňo-

vý ornament centrálnej scény (napr. sarkofág s vyobrazením vínnej révy a Dobrého pas-

tiera datovaný do 4. storočia po Kristovi, dnes umiestnený v múzeu Pio Cristiano vo Va-

tikáne). Kresťanské umenie, ako aj to pohanské, zobrazovalo spolu s vínnou révou tak-

tieţ zber hrozien zrelého ovocia Erotkami, symbolizujúc tak úrodnosť a hojnosť.
47

  

Kresťanstvo síce prijalo námet vínnej révy z pohanskej ikonografie, doplnilo však 

k nemu nový význam, spájaný s postavou Jeţiša Krista a Poslednou večerou (Marek 14: 

22 – 25), ako to môţeme vidieť na konkrétnych veršoch z Biblie (Biblia, 1990): 

 Ján 15: 1 – 5; Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ra-

tolesť vo mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovo-

cie, čistý, aby viac ovocia prinášala... 

 Marek 14:25; Veru, hovorím vám, že nikdy viac nebudem piť z tohto vínneho 

plodu až do onoho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom. 

Vyobrazenie vínnej révy v kontexte kresťanských stavieb je moţné pozorovať 

v baptistériu Dura Europos ako symbol eucharistie alebo v mauzóleu Sta. Constanza 

v Ríme. Na doplnenie treba ešte uviesť fakt, ţe symbolicky moţno chápať postavu Jeţiša 

ako víno a apoštolov s cirkvou ako vínne úponky (Jensen, 2007, s. 61). 

                                                 
47

 Tento námet sa nachádza ako v rímskych jedálňach, tak v kresťanských mauzóleách (Sta. Constanza). 
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K iným symbolom v rámci kresťanskej ikonografie je moţné uviesť poţehnanie
48

, na 

ktoré odkazuje taktieţ niekoľko vybraných citátov z Biblia, ďalej samotnú kliatbu
49

 ale-

bo blízkosť mieru a bezpečia.
50

 

Postranné časti klenby hrobky M zdobia dva figurálne výjavy. Na východnej stra-

ne ide o zobrazenie Jonáša padajúceho z lode do tlamy veľryby (viď Obr. P 21). Sever-

ná strana znázorňuje rybára stojaceho na skale s hodením lankom na ryby, zatiaľ čo 

jedna ryba pláva v jeho blízkosti. Symbolicky tu je tak stvárnený tzv. Rybár duše, po-

dobný námet moţno taktieţ pozorovať na sarkofágu La Gayole z Provence datovaného 

do 3.storočia. Rane kresťanský umelci sa v prípade zobrazenia veľryby (na niektorých 

príkladoch ide o vyobrazenie príšery – kethos), ktorá pohltila Jonáša, inšpirovali pohan-

ským príbehom Perzea a Andromaché(Lowrie, 1965, s. 84). Západná stena nesie frag-

menty hlavy Dobrého pastiera. (Toynbee J. , 1956, s. 74) 

Vyobrazené mozaiky spadajú do skupiny tzv. klenbových mozaik (museiarius / 

musivarius), ktorých pôvod vychádza z podlahových (tesselarius). Oproti nim však exis-

tuje len málo dochovaných príkladov, v gréckom svete sa nevyskytujú, ide tak o rímsky 

vynález (Dunbabin K. M., 1999, s. 236). Archeologicky doloţené prvé nálezy spadajú do 

obdobia neskorej republiky či raného cisárstva, kedy boli vyuţívané na stvárnenie imitá-

cie prírodných jaskýň.
51

 Najranejšie príklady sú tak datované do 1. storočia pred Kris-

tom, kedy boli vyuţívané na dekoráciu bohatých víl, ako materiál bola pouţitá morská 

pena, vulkanické a morské kamene. Najlepší príklad pochádza z malého nymphaea v tzv. 

Ciceronovej vile vo Forniae z 2. štvrtiny 1. storočia pred Kristom (70 – 50 pred Kr.). 

Plocha klenby, stien a stĺpov bola pokrytá morskými usadeninami, ulitami a morskou 

penou, klenba bola navyše členená do štvorcových a pravouhlých dielov, ktoré obsahujú 

vyobrazenia zbraní a rozet, voľný priestor bol navyše vyplnený mramorovými chipsami.  

                                                 
48

 „Hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa poľa, ktoré poţehnal Hospodin. Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo ţír-

nych strání zeme, i hojnosť obilia a muštu.“ (Biblia, Gn. 27:28) 

  „Izák odpovedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou, a všetkých jeho bratov som mu dal za 

sluhov, obilím i muštom som ho zaopatril.“ (Biblia, Gn. 27:37) Oba citáty z Biblie sa vzťahujú k Jákobovi, 

ktorý uchvátil otcovo poţehnanie pred bratom. 
49

 „So ţenou sa zasnúbiš, ale iný bude s ňou spávať; vystavíš si dom, ale nebudeš v ňom bývať; vysadíš 

vinicu, ale nebudeš ju uţívať.“ (Biblia, 5M 28:30) (viac v kap. 7.7. Ikonografia a symbolizmus Krista) 

  „Vinice vysadíš a obrodíš, ale víno nebudeš ani piť ani uskladňovať, lebo ich obţerú červy.“ (Biblia, Dt. 

28:39) 
50

 „Kaţdý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nik ho nevydesí. Lebo ústa Hospo-

dina mocností prehovorili.“ (Biblia, Mich.4:4) 

  „V ten deň – znie výrok Hospodina mocností – pozvete kaţdý svojho druha pod vinič a figovník.“ (Bib-

lia, Zach. 3:10)  
51

 Podľa Eleni Vassilika sa začínajú objavovať počas vlády Augusta (Vassilika, 1998 s. 64). 
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Z doby cisára Nera pochádzajú príklady pouţitia nástenných a klenbových mozaík 

v troch malých miestností pod Horti Farnesiani na Palatíne, ktoré pravdepodobne pred-

stavovali prvý Nerónov palác (25 – 64 po Kristovi). Ďalšie reprezentatívny príklad vidno 

v Hadriánovej vile v Tivoli, kde klenba kryptoportiku znázorňovala skalnú fontánu, 

v tomto prípade však bola klenba pokrytá sériou koncentrických línií okolo centrálneho 

medailónu, ktoré obsahovali motívy vtáčikov, girland, palmiet a úponkov. Hlavný mate-

riál znova tvorili mramorové chipsy zasadené do malty v rôznych farbách (Dunbabin K. 

M., 1999, s. 238). 

Od 2.storočia po Kristovi je badateľný rozvoj v pouţívaní tohto typu mozaík, ktoré 

do svojho repertoáru zaradili dekoráciu kúpeľov a hrobiek (Dunbabin K. M., 1999, s. 

245). Charakteristickým príkladom je dekorácia mithraeí, ktoré stvárňovali jaskyňu 

a kozmos. Počiatkom 4.storočia nachádzame pouţitie na imperiálnych palácoch (Domi-

tianov palác v Splite) a kresťanských bazilikách (mauzóleum Sta. Constanza). 

V období od 1. do 4.storočia po Kristovi sa v oblasti klenbových a nástenných mo-

zaík nachádzajú dva typy techník. Tým prvým typom je prechod pódiových mozaík do 

nástenných, ako môţeme vidieť na dekorácií pódií mithraeí. Druhým typom je pouţitie 

emblemat na stenách, konkrétny prípad charakterizuje spomínaná mozaika Cristo Sole.  
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6 
6. Nekropola Via Cornelia – dekorácia v kontexte 

rímskeho umenia 

6.1. Pohanská funerálna ikonografia a rane kresťanské umenie (motívy 

dekorácie Vatikánskej nekropoly) 

Neustály prienik pohanskej mytológie do reálneho ţivota ako Ríma, tak Grécka, mal za 

následok rozvoj obrazotvornosti týchto motívov pre človeka v neskorej antickej dobe - 

kresťanstva. Prvky typické pre grécke a rímske mytologické námety boli postupne aktua-

lizované do podoby, ktorú daná doba vyţadovala, pričom sa menilo ich chápanie spoloč-

nosťou. Samozrejme, jadro príbehov ostalo v čiastočne zmenených podobách rovnaké, 

no do popredia sa dostávali prvky, ktoré mali zvýrazniť danú spoločenskú zmenu, pro-

stredie v ktorom sa vyskytovali a v neposlednom rade značnú časť reality vo forme bo-

hatej fantázie. V novej ikonografii sa tak objavujú námety beţného reálneho ţivota 

s dobovými poţiadavkami na pozadí známych pohanských príbehov. 

Predmety, ktoré ponúkali najväčší priestor na prezentáciu mytologickej ikonogra-

fie, predstavovali sarkofágy
52

. Ich rozvoj nastal hlavne v 3.storočí po Kristovi vďaka po-

uţitiu v kresťanských hrobových komplexoch. Niekoľko ich bolo taktieţ objavených 

v nekropole Via Triumphalis, ich rozbor je však predmetom inej kapitoly práce (viď 11 

Sarkofágy). Na tomto mieste je cieľom podať prehľad niektorých najdôleţitejších 

námetov, ktoré sa vyskytujú nielen na sarkofágoch, ale prevaţne na dekorácii mauzóleí, 

s prihliadnutím na rozdiely v chápaní medzi pohanským a kresťanským svetom. 

Pohanské motívy sa začali meniť na kresťanské, odkazujúce na témata zo Starého 

zákona a ich stvárnenia s typickými pohanskými prvkami. V príklade je moţné uviesť 

vyobrazenia Jonáša, starozákonného proroka. Ten je často zobrazovaný ako spiaci mla-

dík pod dyňovými úponkami. Jeho stvárnenie pravdepodobne vychádza z vyobrazenia 

pohanského Endymiona, pastiera a lovca, milenca Seléne, bohyne mesiaca, ktorá za ním 

prichádzala zatiaľ čo spal. Napriek tomu, ţe ho nikdy nevyrušila z jeho hlbokého spán-
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 Od 2. storočia po Kristovi. 
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ku, porodila mu 50 dcér. Na mnohých sarkofágoch je preto vyobrazený spiaci Endy-

mion, ku ktorému z voza pristupuje bohyňa, ako je moţné vidieť napríklad na sarkofágu 

z Metropolitného múzea z raného 3. storočia po Kr. V podobnej polohe je vyobrazovaný 

taktieţ Jonáš, navyše znázornený ako pastier, teda v krátkej tunike. Samozrejme, ţe 

vnímanie Jonáša a Endymiona je podstatne rozdielne, keďţe príbeh Jonáša, ktorého na 

tri dni zhltla veľryba, sa v kontexte kresťanstva môţe chápať ako nové zrodenie, či ob-

nova, duše.  

Najlepším príkladom chápania prieniku pohanskej a kresťanskej ikonografie v an-

tickom svete je mauzóleum M (hrobka Júliov). Centrálna klenbová mozaika totiţ stvár-

ňuje slnečného boha riadiaceho voz na pozadí s úponkami vínnej révy. Slnečný boh sám 

o sebe predstavuje rysmi Apollóna (Hélia), či Sol invictus, teda nepremoţiteľné Slnko. 

No v spojitosti s vínnou révou sa dostáva do kontextu kresťanstva a jeho prezentácia sa 

uberá do roviny Krista. Kristus však driemal taktieţ v podobách iných bohov, napríklad 

Orfea, ktorého stvárnenie sa vo väčšom mnoţstve objavujú v kresťanských katakom-

bách. Ikonografia Krista preto na konci 2. storočia a hlavne v 3. storočí nemala ustálený 

obrazový typ, prijímali sa pohanské boţstvá. Zobrazenie Krista (viac k námetu viď 6.7 

Ikonografia a symbolizmus Krista) sa ustálilo aţ v priebehu nasledujúceho storočia (4. 

storočie), ktorý však taktieţ vychádzal z antiky. Je moţné spomenúť motív učiaceho fi-

lozofa, ktorý zobrazoval Krista pri kázaní učeníkom alebo pri Poslednej večeri. Kristus 

tu je znázornený v tunike a s fúzmi. V zrovnaní Krista pohanskými bohmi je často heroi-

zovaný a ako Dobrý pastier (sarkofág objavený vo Velletrii) prevláda mladistvý vzhľad 

podľa helenistického ideálu. 
53

 

K ďalším motívom prechádzajúcim od roviny pohanského sveta ku kresťanskému 

je moţné pripojiť dionýzovské slávnosti. Tie v antickej ikonografii odkazovali na Dio-

nýzov (Bakchov) sprievod a oslavu ţivota, prípadne na mýtus o objavení Ariadny. 

V kontexte kresťanstva tieto pochody môţu odkazovať na záchranu a spásu duše, v ta-

kom ponímaní, v akom Dionýzos zachránil spiacu Ariadnu.  

V otázke morálnych hodnôt kresťanského človeka bolo vyuţitých hneď niekoľko 

pohanských motívov. Tými najvyuţívanejšími je Herakles, ktorého práce sú symbolom 

sily, ktorú musí človek vyvinúť na to, aby dokázal poraziť všetky prekáţky a nakoniec 

dosiahol vytúţenú nesmrteľnosť (duše) (Pardyová, 2003). Vyobrazenie Herakla 

v prostredí kresťanských katakomb nachádzame pod Via Latina, kde v miestnosti N sa 
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vyskytuje hneď niekoľko obrazov s týmto bájnym hrdinom. Tým prvým je Herakles 

a Athéna. Bohyňa predstavuje ochrancu Herakla počas konania jeho dvanástych úkolov. 

S týmto vyobrazením sa stretávame v mnohých príkladoch gréckeho umenia ešte 

v starších dobách, ako napríklad na Dourisovom kylixe z 490 – 470 pred Kr., kde 

bohyňa nalieva hrdinovi v levej koţe víno, u Andokidovho maliara (520 – 510 pred Kr.), 

kde hrdina odpočíva na lehátku a pristupujek nemu Athéna, alebo na západných 

metópach Diovho chrámu v Olympii, kde bohyňa znova sprevádza Herakla. V kontexte 

kresťanstva tu môţeme vidieť boţiu ochranu pred smrťou a zároveň očakávanie 

posmrtného ţivota.  

Ďaším Heraklovým znázornením je znázornenie hrdinu s Alkéstis. Tú poloboh 

vyslobodil z podsvetia a tak sa stávajú obaja symbolom zmŕtvychvstania. Následne sa 

stretávame s vyobrazením Herakla v záhrade Hesperidiek, odkiaľ mal priniesť tri zlaté 

jablká. Jablká vo všeobecnosti predstavovali v ranom kresťanstve symbol plodnosti. To 

sa prejíma uţ od antiky, kedy k nimi pribudol význam atribútu boţstva (Afrodita, Zeus, 

Hermes, Paridov súd) a zároveň nesmrteľnosti (konkrétne pre jablké od Hesperidiek). Na 

druhej strane však boli taktieţ symbolom nebezpečenstva a zrady voči Bohu, odklonenia 

sa od jeho cesty, ktoré symbolizuje príbeh Adama a Evy. Špeciálne postavenie bolo 

venované granátovemu jablku, ktoré predstavovalo ten pravý symbol plodnosti vďaka 

veľkému počtu semien. Do antiky tak prijali znamenie lásky a boţieho poţehnania, 

keďţe hlavne v Starom zákone sa stretávame s prorokmi, ktorí sa nielen ţe doţili 

veľkého veku, ale taktieţ poţehnaného mnoţstva detí. 

Herakles a Hydra (viď Obr. P 24) je ďalším námetom miestnosti N 

v katakombách Via Latina. Hydra predstavovala stráţcu hranice pri vstupe do ríše 

mrtvých a práve tú mal Herakles poraziť (Kerény, 1996, s. 108). Táto úloha predstavuje 

znova silu prekonávať ţivotné nástrahy a symbol nesmrteľnosti, ako aj iné Heraklove 

úkoly (viď Obr. P 25 – Herakles a záhrada Hesperidiek).  

Dôleţitým prvkom ikonografie raného kresťanstva sú tzv. nevypovedajúce obra-

zy. Ich cieľom je ponúknuť symboliku k danému miestu, avšak nie sú nositeľmi samot-

ného príbehu. Medzi takýmito symbolmi sa nachádza napríklad vyobrazenie Oranta 

a pastiera, ktorí sa spájajú so symbolmi pietas a ľudskej humánnosti. Oba príklady sa-

mozrejme majú paralely v pohanskom repertoári.  
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Medzi nevypovedajúcimi obrazmi z oboch Nekropol sa vo veľkom mnoţstve vyskytujú 

zvieratá: páv (viď kapitola 7.3 Vyobrazenie páva), kačky a iní vtáci. Vtáci v kontexte 

kresťanského umenia stelesňujú špecifický symbolizmus, ktorý závisí na samotnom ko-

naní určitého vtáka. Páv stelesňuje nesmrteľnosť, pretoţe jeho mäso je nepomínajúce, 

pelikán zasa symbolizuje Kristovu obetu. Vzlietajúce vtáka, smerujúce k nebu, zasa mô-

ţe stelesňovať pozemský raj. V mnohých prípadoch však splňujú čisto dekoratívnu úlohu 

bez toho, aby mali nejaký pohanských alebo kresťanský podklad
54

 (keďţe sa vyskytujú 

ako na maľbách pohanského, tak kresťanského sveta bez bliţšej mytologickej špecifiká-

cie (Jensen, 2007, s. 18-19). 

Orant 

Posledným zmieneným ikonografickým stvárnením v rámci tohto prehľadu je postava 

oranta. Tá je zaznamenaná v rámci celej kresťanskej ikonografie, pričom sa objavuje 

ako jeden z najstarších a najviac pouţívaných motívov. Označenie pochádza z latinského 

orans, ktoré znamená modlenie sa alebo modliacu sa postavu.  

Počiatky tohto námetu je potrebné hľadať v pohanskej ikonografii. Modliace pos-

tavy sa totiţ objavujú uţ na minciach v priebehu 2. a 3.storočia po Kr., zvyčajne v prí-

tomnosti horiaceho oltára. Odkazujú tak na zboţnosť a úctu cisára voči jeho predchod-

com a oddanosť k celej Ríši, teda pietas augusti a pietas publica (Jensen, 2007, s. 35). 

Kresťanská interpretácia postavy oranta ma niekoľko významov. Tým najhlavnej-

ším je zosobnenie duše mŕtveho. V inom zmysle môţe ísť taktieţ o označenie symbolu 

kostola, alebo akejsi kresťanskej komunity. Niekedy môţe ísť taktieţ o portrétne zobra-

zenie, takýchto príkladov však existuje zriedka (Jensen, 2007, s. 35). Niekedy sú v pozí-

cii orantov zobrazované biblické postavy Jonáša skákajúceho do vody, Noema v bárke 

v spoločnosti holubice alebo bez nej, Daniela v jame levovej, troch mladíkov v ohnivej 

peci a iných. Ich postoj sa obracia k modleniu, snahe spojiť sa s Bohom a poţiadať ho 

o záchranu, teda samotnú spásu svojej duše.  

Postavy orantov sa na sarkofágoch a katakombných maľbách často zobrazujú 

v prostredí záhrad, rastlín. V takomto prípade môţu tieto doplňujúce symboly odkazovať 

na zobrazenie posmrtného Raja, do ktoré sa duša, v podobe oranta, uberá.  
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Od 4.storočia postavy orantov zobrazujú čoraz viac individuálne portrétne rysy, je v nich 

moţné rozoznať konkrétne postavy svätcov, biskupov alebo prvých kresťanských martý-

rov. Symbolizmus duše sa preto uberá do pozadia a do popredia vystupuje osobná strán-

ka zobrazovaného jedinca, kedy jeho príbeh, smrť a samotný ţivot odkazuje na cnosť 

a poboţnosť zobrazovaného. 

6.2. Vyobrazenie Pentheovho trestu (nástenná mozaika) 

Dlho sa predpokladalo, ţe pouţitie nástenných a klenbových mozaík spadá do Konštan-

tínovho stavebného programu kostolov. Dnes však dochádza k nálezu mozaík datova-

ných od 1.storočia po Kristovi. Niektoré sú dokonca staršie, pravdepodobne 2.-1. storo-

čie pred Kristom (Toynbee J. , 1956, s. 71). Technika ich výroby je typická ako pre em-

blemata, ide teda a pouţitie foriem, kompletný panel bol následne dosadený do konkrét-

nej steny.  

Dochovaná nástenná mozaika z hrobky Marcii predstavuje iba ľavú scénu 

z celkového výjavu Pentheovho trestu, kde je vyobrazená Agave, matka Penthea (viď 

Obr. P 7). Vedľa nej stojí ţena odetá ako bakchantka, obe ţeny majú na hlave veniec 

z vínnej révy, symbol Dionýzovho kultu. Ich šaty sú znázornené ako keby viali vo vetre, 

záhyby tvoria pásy bielych teserov v spojitosti so zeleným a ţltým odevom. Pozorovateľ 

má tak pocit pohybu celej scény a nárastu jej dramatickosti pri pozornom pohľade na 

konanie všetkých zúčastnených postáv. Hruď a nohy majú obe ţeny odkryté, v rukách 

drţia oštep a ľavými rukami sa snaţia svoju obeť, teda Penthea, zosadiť zo stromu, na 

ktorom našiel útočisko. Ţenám pomáha taktieţ tiger, ktorý znova predstavuje symbol 

Dionýzovho kultu, konkrétne jeho sprievodcu. Fragmentárne je dochovaná tretia figúra, 

ktorá, súdiac podľa odevu, bola taktieţ ţena. 

Technika prevedenia mozaiky predstavuje plasticky modelované figúry. Malé 

a jemne opracované tesery bledoţltej, červenej, ţltej, tmavomodrej a tmavozelenej farby 

vytvárajú efekty tieňovania, čo dodáva celej scéne pocit hĺbky a priestorového zasadenia. 

Celková mozaika však nesie známky hrubého spracovania, postavy ţien nenesú typické 

ţenské jemné rysy, ich stehná sú hrubé a od kolien oddelené iba pásom tmavých teserov. 

Tvár je zaoblená, ústa a pohľad neprezrádzajú vnútorné pocity zúčastneného nad odo-

hrávajúcou sa scénou, často s pocitom absolútnej rezignácie. Na postavách sa taktieţ ne-

nachádzajú ţiadne anatomické detaily. Postava tigra nenesie ţiadne známky elegantnosti 

tohto zvieraťa, nevyvoláva ţiadny strach, skôr pôsobí komicky. Časti stvárneného stro-
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mu taktieţ odhaľujú povrchnú prácu, nakoľko peň stromu je prehnane úzky, nepropor-

cionálny k výške ostatných postáv. Prívetivo však pôsobí vyobrazenie listov. Mozaika je 

lemovaná červeno bielou bordúrou. 

Vyobrazenie Pentheovho trestu je taktieţ časté na nástenných maľbách, medzi kto-

rými vyniká Dom Vettiov v Pompejach (viď Obr. P 8). Tu, v dvoch jedálňach, nachá-

dzame maľby stvárňujúce okrem Penthea Daidala, Pasifae, Dionýza s Ariadnou, malého 

Herkula s hadmi a potrestanie Dirke. Panelová maľba stvárňujúca trest tohto mladíka 

vzbudzuje silný pocit priestoru, ktorý je docielený pouţitým tieňovania a mnohých zvý-

raznení s diagonálnym pohybom postáv a ich umiestneným v rôznych úrovniach obrazu. 

Vo veľkom kontraste však vystupuje samotné pozadie, ktoré pozostávala hlavne 

z obyčajných skál a skrýva mnohé nepresnosti, podriaďuje sa tak vystupujúcim posta-

vám. 

6.3. Vyobrazenie páva 

Vyobrazenie páva je veľmi populárnym dekoratívnym motívom v kresťanských kata-

kombách a na sarkofágoch.
55

 Tak isto ako vyobrazenie fénixa, aj páv reprezentuje nena-

ratívne symboly, ktoré jasne odkazujú na zmŕtvychvstanie. V prípade fénixa je to kvôli 

jeho legendárnemu povstaniu z vlastného plameňa a popola. V prípade páva prevláda 

viera, ţe jeho telo je nepomínajúce (Jensen, 2007, s. 159).  

Mimo hrobového kontextu
56

 sa páv vyskytuje v súvislostiach so záhradnými té-

mami, kedy v prípade 4. pompejského štýlu pouţívali umelci na rozšírenie priestoru 

maľby kríky, stromy, zvieratá, vtákov a podobne, teda aj páva. V neposlednom rade je 

páv zobrazovaný ako predmet zátišia, spolu s vtáčikmi, ovocím či jedlom (Ling, 1998, s. 

152,153). V prípade Vatikánskej nekropole je moţné uviesť ako ďalší konkrétny príklad 

maľbu z mauzólea I (viď Obr. P 18).  

Zobrazenie páva nachádzame ako na mozaikách, tak na nástenných maľbách. Mo-

zaikové príklady však pochádzajú aţ z neskorších storočí, nástenné sa zasa vyskytujú uţ 

od konca republiky. Typ mozaikovej dekorácie je moţné vzhliadnuť na príklade 

z neskorého druhého či raného tretieho storočia z Nea Paphos, z tzv. Domu Dionýza. 

Miestnosť triclinium, pozostávajúca zo separátnych figurálnych panelov umiestnených 
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 Príklad nachádzame na sarkofágu arcibiskupa Theodorika z baziliky S. Apollinare in Classe, kde je vy-

obrazenie dvoch pávov pri anfore, z ktorej sa vinie vínna réva a christogram. 
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 Podobnú scénu zobrazuje nástenná maľba z Priscillyných katakomb, z miestnosti Dobrého pastiera, da-

tované do neskorého 2. alebo začiatku 3. storočia po Kristovi. 
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do mozaikového rámu pozostáva z dvoch rôznych štýlov. Centrálny panel, v ktorom sú 

vyobrazené vtáčiky, vínna réva a páv s roztiahnutým chvostom, sa napája na postrannú 

scénu (Dionýzov triumf), tvoriac tak písmeno T (Dunbabin K. M., 1999, s. 227). 

Z príkladov nástenných malieb je moţné uviesť známu Villu Oplontis, kde dekorá-

ciu steny v obývacej miestnosti tvorí vyobrazenie páva pred radom stĺpov a pri divadel-

nej maske v štýle druhého pompejského slohu. Pávov nachádzame vo vile cez dvadsať, 

avšak tento je z nich najdetailnejšie prevedený. Na krídlach a chvoste moţno vidieť jed-

notlivé línie peria, perie na chvoste v podobe očí sa leskne ako pri odráţajúcej sa vodnej 

hladine. Ostatné znázornenia páva vo vile sú podstatne jednoduchšie. Znázorňujú zviera 

vo frontálnej pozícii voči pozorovateľovi so zdvihnutým červeným perím, ktoré kontras-

tuje s tmavým telom. V inom prípade zasa ide o kráčajúce zviera, ktorého obrysy sú zvý-

raznené výraznou červenou farbou znova v kontraste s tmavomodrým telom. Obom tým-

to príkladom však chýba akákoľvek snaha o detailné a anatomické prevedenie kreslené-

ho objektu, umelci sa teda zaoberali iba so stvárnením hlavného rysu.  

 Z neskorších príkladov vystupuje dekorácia tzv. Pávieho hostinca v Ostii. Táto 

pôvodne skromná rezidencia z Hadriánovskej doby bola za Severovcov prestavaná 

a predekorovaná na hostinec s početnými miestnosťami, odráţajúc techniky nástennej 

maľby typické pred polovicu 3.storočia po Kristovi. V miestnostiach tak vyniká poly-

chrómny štýl farebných polí zasadených do rámov odlišnej farby. Vyobrazenie páva sa 

vyskytuje v tzv. pseudo – aedicule na dvore VII, kedy oproti príkladu z Villy Oplontis 

ide o menej detailne prevedenú prácu spracovania samotného páva, ktorý stojí vo fron-

tálnej pozícii. Pozadie stvárňujú dva jednoduché predmety vyskytujúce sa po jeho stra-

nách (Clarke, 1993, s. 135). Toto vyobrazenie páva uţ naznačuje posun techniky 

a hlavne vnímania detailnosti medzi 1.storočím (Villa Oplontis) a 3.storočím. V prípade 

Villy Oplontis a páva v spoločnosti divadelnej masky je zreteľné, ţe umelec sa snaţil za-

chytiť čo najdetailnejšie celú scénu. Do popredia síce vystupuje toto zviera, no celkové 

prevedenie scény, jej hĺbka a pouţitie tieňovaných techník, naznačuje snahu o zachytenie 

skutočného momentu deja. Páví hostinec tak na druhej strane ponúka len skreslený obraz 

zvieraťa, bez akýchkoľvek zásahov o prevedenie peria a zvýraznenie jeho pompéznosti. 

Nohy pôsobia priveľmi svalnato, podobajú sa skôr na pštrosie, telo nesie pouţitie tieňo-

vaných farieb len po obvode. Perie chvosta, ktorý je charakteristickým znakom, sa javí 

ako predmet, ktorý nesúvisí s objektom. 
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 Príklady z Villy Oplontis a Ostii však definujú páva ako objekt zátišia a rozšírenie prie-

storového dojmu, nemá teda ţiadnu spojitosť so funerálnym kontextom. 

V prípade pohrebných vyobrazení páva je potrebné uviesť aspoň okrajovo tzv. 

miestnosť Veľkého kolumbária vo Ville Doria Papmhilij, kedy priestor pod kaţdým lo-

culom je vyplnený maľbou zobrazujúcou rôzne zvieratá, nilotickú krajinu, banketné, my-

tologické a posvätné scény (posvätný strom, obeta na oltári a pod.). Práve miestnosť C 

obsahuje vyobrazenia pávov, husí a vtákov, v istých momentoch aj ich odolávanie útoku 

mačiek. Naproti tomu ďalšia stena, tzv. B, ponúka priestor pre umiestnenie mytologic-

kých scén, ktoré taktieţ poukazujú na to, ţe svojim vyhotovením a odlišným poslaním 

prezentujú pravdepodobne iného umelca ako na predchádzajúcej stene. Na objasnenie si-

tuácie je teda potrebné zvýrazniť fakt, ţe mytologické scény vo svojej podstate prezentu-

jú obrazy násilia, ktoré v tomto prípade môţeme zhliadnuť na scénach s Prometheom 

prikovaným na skale či Apolónom a Artemidou, ktorí zabíjajú deti Niobe. V ich preve-

dení nám taktieţ chýba istý zmysel pre perspektívu, jemnosť a cit pre vyuţitie ponúka-

ných farieb, čo môţeme zasa vidieť na znázornení zvierat a krajiny steny C. Na druhej 

strane, celkové prevedenia malieb pripomína umelecké stvárnenie podobných scén vo 

Villa della Farnesina a na mozaika s Nilotickou krajinou, preto je moţné dané kolumbá-

rim datovať do Augustovej doby, pribliţne medzi roky 30-20 pred Kristom.  

Typickým prvkom páva je jeho veľké perie s okami na koncoch. Podľa jednej le-

gendy Héra zabila stookého pastiera Arga a jeho očami ozdobila práve peria tohto vtáka. 

To pripomína slnko, takţe v kresťanskom umení prevzali umelci túto symboliku a spojili 

ju s postavou Krista. Na úvode kapitoly bolo uvedené, ţe jeho mäso nepodlieha skaze, 

preto páv preberá taktieţ symbol zmŕtvychvstania a zaraďuje sa k ďalším atribútom pos-

tavy Krista
57

 v rane kresťanskom umení. Spája sa taktieţ s postavou sprievodcu duší 

zomretých cisárovien (Mohr, 1999) alebo jari (keďţe obnovuje svoje perie práve na jar). 

Vyobrazenie páva sa stáva typickým prvkom prítomným na maľbách kresťanských 

katakomb a sarkofágoch. Zvyčajne ide o dva objekty v prítomnosti nádoby
58

 plnej ovo-

cia alebo chleba, ktoré predstavujú eucharistiu. Takéto námety nachádzame napríklad v 

katakombách pod Via Latina, Priscilliných, Domitilliných a iných.  
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 Viac o ikonografii a symbolike Krista viď kap. 7.7 Ikonografia a symbolizmus Krista. 
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 Nádoba odkazuje v kresťanskom kontexte na Boţie dielo, teda stvorenie človeka. Medzi najčastejími 

zobrazovanými typmi sú amfora a kratér. 
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6.4. Technika stucco 

Stucco výzdobu nachádzame v niekoľkých hrobkách nekropole Via Cornelia. Okrem 

mauzólea F (viď Obr. P 14), kde sa vyskytuje v podobe vajcovca, ktorý lemuje štvorce 

stropu, ju nachádzame taktieţ v hrobkách H, T a U.  

Dekorácia technikou stucco patrí medzi techniky pochádzajúce z helenistických 

hrobiek v Alexandrii
59

 a Macedónii, v ktorých okrem iného sa vyskytujú stropné imitá-

cie obkladacích materiálov prevedených v omietke(Ling, 1998, s. 19). Táto čisto obra-

zová forma nástenného maliarstva spočiatku slúţila ako priama dekorácia kolorovaných 

polí za stĺpmi, neskôr však prešla do viac prepracovaných panelov znázorňujúc hĺbku 

a pouţívanie stále nových kombinácií motívov (Jones, Sidwell, 1997, s.298). 

Pôvod dekorácie v oblasti rímskeho sveta a jeho umenia je spojovaný 

s helenistickou dobou, kedy Gréci adoptovali túto metódu z prostredia faraónskeho 

Egypta. Keďţe v tomto prípade poznali jej pouţitie vo veľkých svätyniach, našli tu 

moţnosť imitovať rozsiahle architektonické prvky či pridávať reliéfne figúry. Od 1. 

storočia pred Kristom sa v Taliansku objavuje nový spôsob dekorácie interiérov. Zatiaľ 

čo hlavná stena stále niesla dekoratívne prvky zaloţené na architektonických súčastiach, 

uţ však neboli prevedené v reliéfe, ale napodobňovali maľbu na nanášanom povrchu 

(Ling, 1972 s. 55). 

Vývoj techniky v oblasti rímskeho umenia je študovaný v kontexte pompejských 

štýlov, kedy na seba berie hlavné zásady týchto dekoratívnych spôsobov. V kontexte 1. 

štýlu býva zmieňovaná dekorácia z Priene ako príklad imitácie obkladového zdiva (Ling, 

1998, s. 18). Aţ s rozvojom 2. pompejského štýlu existuje viac dochovaných príkladov. 

Jedným z nich je tzv. Dom gryfov, kedy stucco dekoruje betónové klenby v snahe 

o imitáciu dreva prostredníctvom diagonálnych línií. Od polovice storočia prvého 

začínajú typické stropné kazety lemovať prvky tzv. vajcovca. Oproti starším obdobiam 

zaznamenávame taktieţ nahradenie silného reliéfu plytkými reliéfmi, čím sa celá 

dekoratívna forma stáva bohatšou a rôznorodejšou, ako to moţno pozorovať na strope 

tepidária v Dome kryptoportika (40 – 30 pred Kristom). V tomto období taktieţ začínajú 

stucco reliéfy sprevádzať maľby, príklady nachádzame vo Ville Oplontis, v Dome 

Popidia Prisca v Pompejach či v podzemnej hrobke Montefiore. Prvé pouţitie spojenej 

                                                 
59

 Poďla J.M.C.Toynbee, ktorá vychádza vo svojom článku z publikácie od E.L.Wadsworth, sa prvé prí-

klady stucco dekorácie v Taliansku vyskytujú v Sullovej dobe, pôvodne pochádzajúc z Alexandrie, od-

kiaľ boli privezené do Kampánie (Toynbee, 1972 s. 11). 
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kompozície stucco reliéfov a malieb pochádza z Augustovho domu na Palatine (30 – 20 

pred Kristom), kde sú rámy prevedené technikou stucco a ich polia buď bielym stucco 

reliéfom alebo maľovanými florálnymi motívmi. Podobné prevedenie nachádzame 

taktieţ v Liviinom dome v Primaporte. Ku koncu 2. štýlu sa však toto zosúľadenie ruší 

a vyskytujú sa uţ len samotné stucco dekorácie alebo iba maľby (Ling, 1998, s. 42-45). 

V období 3. pompejského štýlu sa vyskytuje úplne nový trend v porovnaní 

s výzdobou Villy Farnesina. Ten je reprezentovaný na dekorácii tzv. Podzemnej baziliky 

pod Porta Maggiore v Ríme, kde sú postavy izolované od voľného priestoru, pozadie je 

dekorované na minimum a vyuţívajú sa štylizované palmety a losové kvety. Stucco je 

v tomto príklade nekolorované, kolorovaný príklad náchádzame však v blízkosti 

Podzemnej baziliky, konkrétne v hrobke konzula z roku 64 po Kristovi, L. Arruntia.  

Obdobie 4. pompejského štýlu je charakterizované na stucco dekorácii väčším 

mnoţstvom ornamentu, bohatšej výzdoby, fantázie a blízkosi s maľovanou výzdobou. 

Na príklade z Domu Transitoria nachádzame podriadenosť maľby stuccu (miestnosť A2 

a A5) či prípadne kolorované pole, v tomto prípade Homérovskými figúrami, 

v stuccovom ráme (miestnosť A3 a A4). Do stropných kaziet sú tak vkladané malé 

postavy, zvieratá či rozety, len vo veľkých poliach sa nachádza viacej motívov (Ling, 

1998, s. 85-91). 

Na konci 1. storočia po Kristovi končí existencia 4. pompejského štýlu a umelci sa 

začínajú obracať smerom do minulosti. Z tohto dôvodu uţ nevzniká piaty alebo šiesty 

štýl, ale dochádza k zdruţovaniu námetov predchodzých štýlov bez jasnosti a spojitosti 

s námetmi z minulosti. Dochádza k úpadku centrálneho obrazu a postavy sú omezené na 

kolorované pole, kde boli zvyčajne umiestnené samostatne. Za doby cisára Hadriána 

(117 – 138 po Kr.) ešte pretrvávajú znaky blízke 4. pompejskému štýlu s vyuţitím 

perspektívy pre vytvorenie efektu orámovania jednotlivých obrazov. Medzi príklady je 

moţné zaradiť dochované fragmenty z dekorácie Veľkých kúpeľov vo vile v Tivoli. 

Funrálnym príkladom je dochovaná časť stropu z mauzólea F, kde stucco rámuje bohato 

dekorovaným vajcovcom stropné kazety, v ktorých sa nachdáza jednoduchý obrazec 

taktieţ v prevedení tejto techniky.  

V nasledujúcej Antonínovskej dobe (138 – 192 po Kr.) je badať zmeny v technike 

prevedenia reléfov. Tie uţ nie sú také hlboké ako v predhádzajúcich obdobiach. Dekor sa 

orientuje na centrálny obrazec, do okolitého priestoru sú umiestnené vedľajšie postavy 
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a predmety, ktoré daný príbeh dopĺňajú alebo ozrejmujú. Vysvetlenie tohto deja je 

badateľné na hrobke Valeria Herma z Vatikánskej nekropole, kedy centrálny obrazec 

predstavuje muţa, pravdepodobne Valeria ako majiteľa hrobky, a okolité postavy 

v nikách przentujú jeho rodinu. Na nikami sú umiestnené predmety vzťahujúce sa 

k jednotlivým príslušníkom rodu, ako napríkald ţenské predmety, vosková tabuľka 

a podobne. V niekoľkých prípadoch sú taktieţ vyobrazené boţstvá, zbírazňujúce 

funerálny charakter objetku.  

Z ranejších príkladov architektonickej stucco dekorácie je moţné spomenúť Curiu 

na Foru Romanu, kedy bolo nad jej oknami vonkajšie tehlové zdivo obloţené bielym 

mramorom a v priestore pod štítom moţno vidieť zbytky stucco výzdoby, ktorá 

pokrývala túto časť budovy na imitáciu mramora. Vo vnútri budovy tvoril mramor 

dekoráciu dvoch tretím stien, nad ním bolo stucco alebo mozaiky (Claridge, Toms, 

Cuberley, 1998 s. 71).  

Zo sakrálneho prostriedia sú stucco reliéfy nachádzané taktieţ v mithraeách Sta. 

Prisca, v Ponze a pod S. Stefano Rotondo (Vermaseren, 1971, s. 14) či v hrobke pri 

Ponte Mammolo, kde dekorácia znázorňuje prvky gréckej mytológie.Z hrobiek Vatikánu 

je potrebné spomenúť vyššie spomenuté mauzóleá F a H. 

Medzi príkladmi funerálneho pouţitia techniky stucco mimo oblast Vatikánskej 

nekropole, je moţné spomenúť hrobky pozdĺţ Via Latina. V tzv. hrobke Valeriov (160 – 

170 po Kr.), ktorá je datovaná do rovnakého obdobia ako Vatikánska hrobka F, sa 

v stupnej miestnosti (átrium) nachádza bohato dekorovaný strop. Stucco dekorácia sa 

pribliţuje svojou podobnosťou k Podzemnej bazilike. Postavy tritónov, Majnád, grifov 

a morských príšer sú znázorňené v kruhových medailónov, pričom sú navzájom 

pospájané líniami. Priestor medzi nimi je vyplňený florálnymi úponkami a pravouhlými 

menšími kazetkami. V pohrebnom kontexte ide o prezentáciu podsvetia, akejsi formy 

nekonečného tanca a oslavy. V centrálnom medailóne sú pritom zobrazení dvaja 

grifovia, ktorí spreváduajú dušu do posmrtného ţivota. 

Ďalším príkladom hrobky v blízkosti Via Latina je tzv. hrobka Pancratii(koniec 2. 

st. po Kr). V hlavnej pohrebnej miestnosti sa nachádza sarkofág udávajúci meno a vek 

mŕtveho. Hlavným momentov je však bohato dekorovaná klenba s dochovanou 

polychrómiou v kombinácii s freskami a stuccami. Technika stucco je vyuţitá na 

stvárnenie boţstiev, tak ako je tov prípade hrobky H. Medzi nimi zaujímajú 
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najvýznamnejšie postavenie Apolón, Diana, Priam prosiaci Achilea o Hektorove telo či 

Herakles na Olympe. Prezentácia vybraných bohov a mýtických hrdinov však 

nezobrazuje oslavu posmrtného ţivota, ako to bolo v prípade hrobky Valeriov, alebo 

potomkov rodiny z Vatikánskeho mauzólea H. V tomto prípade ide o akúsi pripomienku 

osudu, ktorý kontroluje beh ţivota v takom slede, v akom bol predurčený vyššími silami.  

6.5. Vyobrazenie filozofa (učiteľa) 

Mauzóleum G nesie sekundárne pomenovanie ako hrobka učiteľa, alebo filozofa. Tento 

názov vznikol z prítomnosti maľby, ktorá zobrazuje staršieho muţa v spoločnosti mlad-

šieho, pričom dôleţitým objektom je kniha či zvitok (viď Obr. P 11). 

V pohanskej ikonografii vyobrazenie učiteľa či filozofa malo istým spôsobom zob-

raziť zosnulého v akejsi dôleţitejšej funkcii, kedy mu bola pripísaná rola učenca. Kres-

ťanský kontext sa však v tomto odlišuje od ponímania pohanského, zobrazuje filozofa 

v kontexte skutočného vzdelania, šírenia pravdy či kresťanskej náuky.  

Znázornenie zvitku však nie v kaţdom prípade upozorňuje na filozofa. V prípade 

maľby z Pompejí VII (v exedre smerom do átria), sa nachádza vyobrazenie ţeny s perom 

a muţa so zvitkom. Obe postavy nesú silné prejavy individualizmu a pravdepodobne ide 

o manţelov. V prípade zvitku je moţné usudzovať, ţe predstavuje predmanţelskú zmlu-

vu. Ţena však drţí pero, môţe ísť teda taktieţ o vyučovanie. Maľba je datovaná do 

3.štvrtiny 1.storočia po Kr. 

Do rovnakého obdobia ako maľba z Pompejí je taktieţ datovaná ďalšia pompejská 

štúdia filozofa. Ide o vyobrazenie Menandra v tzv. Menandrovom dome. Filozof tu sedí 

na stolici, v ľavej ruke zviera zvitok, pravú ruku si opiera o hlavu na ktorej má vavrínový 

veniec. Táto maľba sa azda najviac pribliţuje k tej, ktorá je stvárnená vo Vatikánskej 

nekropole. Keďţe je však o niečo mladšia, v štýle prevedenia je vidieť niekoľko odliš-

ností. Menander pôsobí podstatne jemnejšie ako vatikánsky filozof. Jeho tunika vykazuje 

viacej detailov, záhyby sa správajú prirodzene k polohe tela. Na tvári je moţné rozoznať 

jednoduché detaily, zamyslenie sa nad prítomným zvitkom. Oproti tomu vatikánsky filo-

zof pôsobí pomerne neotesaným dojmom. Jeho tunika splýva na celom tele a len mies-

tami sa vyskytujú nejaké záhyby. Navodzuje tak pocit ťaţkého odevu. V tvári je pouţitej 

priveľa tmavohnedej farby a je teda problematické určiť, či daný filozof pochádza na zá-

klade tmavej pokoţky z exotickejšej krajiny, alebo má bradu. Zvitok v Menandrovom 

prípade pôsobí ako kniha, v prípade vatikánskeho filozofa ako klasický rolujúci zvitok. 
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V rámci kresťanskej ikonografie postava filozofa alebo učiteľa predstavuje osobu Kris-

ta
60

. Ten svoje učenie prenechal učeníkom, ktorý ho po jeho smrti rozniesli do celého 

sveta, hlavne v postavách sv. Petra a sv. Pavla. Kristus prezentovaný ako filozof sa vy-

skytuje na maľbách katakomb a kresťanských sarkofágoch od 4.storočia, kedy mu umel-

ci začali prisudzovať reálnejší obraz, obohatený o detailné prvky, ktoré by túto najdôleţi-

tejšiu postavu kresťanských dejín vyzdvihli nad ostatné osoby a zároveň zvýraznili jeho 

symbolické vnímanie.
61

 

Zväzok alebo kniha v rukách súdiaceho alebo vyučujúceho Krista či apoštolov od-

kazuje na symbolizmus Boţieho zákona alebo vierouku, ktorú apoštoli rozniesli do celé-

ho sveta.  

6.6. Vyobrazenie Jonáša 

Vyobrazenie Jonáša (viď Obr. P 21) spadá medzi najobľúbenejšie námety kresťanských 

katakomb a sarkofágov 3. storočia po Kristovia a pozostáva z troch separátnych scén;  

1. Jonáš stojaci na lodi (niekedy v pozícii Oranta), prípadne padajúci do úst veľryby, 

2. Jonáš vyhodený z mora, pozícii Oranta, 

3. Jonáš leţiaci pod stromom alebo vínnou révou. 

 Tieto časti cyklu sa vyskytujú ako v pred-konštanínovom období, tak v nasledujúcom. 

Ich prevedenie je však rozdielne, čo bude vysvetlené v nasledujúcich odstavcoch. 

Postava Jonáša sa vyskytuje vo veľkej miere v rámci rane kresťanského umenia 

(spolu s Orantom, rybou, pávmi a ďalšími atribútmi Krista). Najranejšie vyobrazenie Jo-

náša pochádza z tzv. Luciinej krypty v Kallixtovych katakombách, z 1. polovice 3. sto-

ročia po Kristovi (Balch, 2008, s. 186). V období pred-Konštantínovskej doby sa vysky-

tuje takmer na 70 známych vyobrazeniach katakomb a sarkofágov v samostatných výja-

voch alebo prezentácií celého cyklu (Jensen, 2007, s. 172). V nasledujúcom období po-

čet vyobrazení vzrastá, keďţe kresťanskí umelci zobrazovali scénu detailnejšie, symbo-

lickejšie, prisudzovali jej ďalšie významy na znázornenie iných biblicky zaujímavých 

príbehov.  

                                                 
60

 Viac o ikonografii Krista viď v kap. 7.7 Ikonografia a symbolika Krista. 
61

 Viac o symbolike a ikonografii Krista viď kap. 7.7 Ikonografia a symbolizmus Krista 
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Príbeh Jonáša je symbolom o zmŕtvychvstaní.
62

 Na príkaz Hospodina mal odísť do Nini-

ve zvestovať jeho skazu. Jonáš sa však tohto úkolu zľakol a rozhodol sa, ţe pred Bohom 

utečie na lodi do Taršíša. Loď však na ceste zasiahla veľká búrka, ktorej strojcom bol 

práve Boh. Námorníci preto na Jonášove slová hodili proroka do mora (aby búrka presta-

la), kde na neho čakala veľryba. Tá pohltila Jonáša, ktorý sa tri dni v jej útrobách modlil, 

aţ ho nakoniec vyvrátila na suchú zem. Jonáš tak nakoniec zamieril do Ninive, ktoré va-

roval pred skazou, obyvatelia zmenili svoj spôsob ţivota a Boh mesto ušetril. Jonáš sa na 

to však nahneval, odišiel z mesta a v jeho blízkosti si postavil malú chatku, odkiaľ pozo-

roval dianie v meste. Boh mu v nej nechal cez noc vyrásť ricínovník, ktorý však na dru-

hý deň napadol červ a zničil ho. Nato sa Jonáš znova rozhneval, ţiadal smrť namiesto ţi-

vota. Vtedy mu Boh odvetil: „Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal 

a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Nini-

ve, veľkého mesta, v ktorom je viac ako stodvadsať tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať 

medzi tým, čo je napravo a čo naľavo, a k tomu mnoho dobytka?“ (Biblia, Jon. 4:10-11) 

Jonášov príbeh sa tak odohráva na nástenných maľbách, mozaikách a sarkofágoch 

v troch separátnych scénach, ktoré na niekoľkých miestach sú vyobrazené spolu, aby vy-

rozprávali celý príbeh. Najčastejšie sa stretávame s ich umiestnením v arkosóliách kata-

komb, na stenách miestností a samozrejme sarkofágoch. Zriedka sa vyskytuje prorok na 

mozaikách (mauzóleum Júliov), kde však postave nie je venovaná taká detailnosť preve-

denia ako v maľbe. 

Vyobrazenia Jonášovho cyklu sa vyskytujú od 3.storočia, avšak pred Konštantíno-

vým mierom nezaznamenali takú detailnosť príbehu, dalo by sa skôr uvaţovať nad tým, 

ţe v tomto období ešte nepredstavoval známy biblický príbeh. Kétos (príšera) dokonca 

tvorila akúsi spojitosť medzi Jonášom vhodeným do mora a jeho odpočinkom pod révou, 

keďţe umelci 3.storočia nepoznali jeho pravý význam (Snyder, 2003, s. 92-95) Aţ po 

Konštantínovom miery naberá Jonášov príbeh detailné momenty biblického príbehu, je 

prirovnávaný k znovuzrodeniu duše, Kristovmu zmŕtvychvstaniu. 

Príklad k prvého aktu deja, teda hodeniu Jonáša do mora, kde na neho čaká veľry-

ba (alebo kéthos, čiţe nejaká príšera) nachádzame mimo mozaiky v mauzóleu Júliov
63

 

taktieţ v maľbe v katakombách sv. Petra a Marcellina (viď Obr. P 22). Tu na klenbe 

                                                 
62

 „Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe tri dni a tri noci, tak aj Syn človeka bude v lone zeme tri dni a tri noci.“ 

(Biblia, Mat. 12:40) 
63

 Ďalšia mozaika s vhodením Jonáša do mora sa vyskytuje v Aquilei. 
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miestnosti sú znázornení na lodi dvaja námorníci, ktorí hádţu proroka cez palubu. V jej 

blízkosti uţ vyčkáva kéthos s tlamou plnou zubov a výraznými ušami. Búrka tu nie je 

zobrazená, ale stiahnuté plachty na lodi indikujú k tomu, ţe podmienky na plavbu s nimi 

v danej chvíli neboli (čiţe búrku predznamenávajú nepriamo). 
64

 

Táto scéna následne pokračuje do vyobrazenia Jonáša ako vyskakuje z tela veľryby 

alebo príšery. Motív je viditeľný znova v katakombách sv. Petra a Marcellina, kde Jonáš 

v pozícii Oranta (teda so zdvihnutými rukami a otvorenými dlaňami) vychádza z tela 

príšery. 

Tretia scéna, teda odpočívanie Jonáša pod uhorkovými listami, sa najviac podobá 

pohanskému prototypu. Poloha proroka je blízka vyobrazeniu Endymiona alebo Ariadne, 

kedy oba objekty odpočívajú nahí, s jednou rukou prehodenou za hlavu. Medzi sarko-

fágmi s danou scénou je moţné spomenúť na tomto mieste
65

 sarkofág zo Santa Maria 

Antiqua, kde v blízkosti odpočívajúceho proroka stále vidieť príšeru a vzďaľujúcu sa 

loď. Medzi príkladmi katakombnej maľby je moţné spomenúť Kallixtove katakomby 

(4.st.po Kr.)
66

, kde motív odpočívajúceho Jonáša sprevádza príšera a samotné vhodenie 

do jej útrob (teda je tu znázornený celý cyklus). 

Symboliku Jonášovho príbehu je moţné hľadať nielen v spojitosti s Kristom a jeho 

zmŕtvychvstaní, ale taktieţ s krstom. Ten sa odohráva prostredníctvom vody a v raných 

dejinách krstený po vzore Krista sa do vody ponoril celý. Voda zároveň zmýva všetky 

dedičné hriechy a hriechy súčasné, tak ako more zmylo z Jonáša strach uskutočniť Boţí 

príkaz.  

Nahota proroka v scéne odpočívajúcej pod pergolou zároveň odkazuje na heroickú 

nahotu, ktorá sa vyskytovala v rímskom umení od jeho počiatkov. V Biblickom kontexte 

je moţné spomenúť postavy Adama a Evy predtým ako okúsili jablko poznania, alebo 

Daniel stojaci medzi dvoma levmi. 

 

 

                                                 
64

 Sochárske stvárnenie nachádzame v podobe mramorového stolu (jeho základne) objaveného v Tarsu 

v roku 1876, dnes uloţený v Metropolitnom múzeu. Nález je datovaný pribliţne do roku 300 po Kr. a vy-

skytuje sa na ňom postava Jonáša bez zachovanej hlavy, ako je námorníkmi hádzaní do mora. V mori ča-

kajú dve príšery, pričom jedna siaha Jonášovi po nohách, druhá zasa po námorníkovi, ktorý spadol z lode 

do mora. Z lode sa zachovala iba spodná časť , z námorníkov sú viditeľné iba ruky a časť hrude. 
65

 Viac k sarkofágom sa námetom na nich sa venuje špeciálna kapitola. 
66

 K ďalším príkladom patrí vyobrazenie odpočívajúceho Jonáša v katakombách pod Via Latina zo 4.st.po 

Kr. 
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6.7.  Ikonografia a symbolizmus Krista 

Vyobrazenie Krista na nástenných maľbách hrobiek a katakomb, mozaikovej výzdobe 

a sarkofágov patrí medzi najviac prezentované námety raného kresťanského umenia. 

Kristus ako Spasiteľ ľudstva tu prijíma svoju úlohu, odkazuje na Boţie slová, koná zá-

zraky a poukazuje na posmrtný ţivot vedení ním a Bohom. Jeho smrť sa stala symbolom 

Boţej milosti a lásky, snahou o odpustenie hriechov všetkých jeho nasledovníkov a vieru 

s nádejou v ţivot, ktorý smrťou nekončí. Je teda samozrejmé, ţe ikonografia Krista patrí 

medzi základné znaky najstaršieho kresťanského umenia. 

Ikonografické stvárnenie Krista 

Ikonografické stvárnenie Krista sa v priebehu kresťanského umenia vyvíjalo so zauţíva-

nými predstavami a symbolizmom tejto postavy.  

Medzi prvé znázornenie Krista (ktoré zároveň pretrvalo prvé tri storočia) patrí pos-

tava mladého muţa, bez akýchkoľvek fúzov, na ktoré si zvykla kresťanská spoločnosť v 

nasledujúcom období aţ súčasnosti (viď Obr. P 20). Spoločnosť ho vnímala ako svieţe-

ho, mladého muţa, často stotoţňovaného s pastierom (Royt, 2006, s. Kristus). Tento ob-

raz potvrdzuje citát z Jánovho evanjelia, kde je Kristus zrovnávaný s Dobrým pastierom: 

„Ja som dobrý pastier, Dobrý pastier život kladie za ovce.“ (Biblia, Ján 10:11) Kristus 

je v tomto období braný viac ako symbol, ochranca ţivota, nositeľ boţskej vznešenosti, 

Spasiteľ neţ konkrétna osoba. Na katakombných vyobrazeniach sa preto dáva do spoji-

tosti práve s vyobrazeným Dobrého pastier, s ovcou na ramenách, symbolizujúc tak 

ochrancu svojich nasledovníkov. Tieto vyobrazenia figurujú v Callistových katakonbách 

(3.st. po Kr.) alebo Petra a Marecellina (3.st. po Kr.). 

Druhým typom Krista v období prvých troch storočí je prezentácia osoby, ktorá 

predstavuje centrálnu úlohu daného obrazu (Jensen, 2007, s. 95). Stavia sa do popredia 

deja, je oblečený v tunike a koná nejakú akciu. Tieto námety sa vyskytujú napríklad 

v Domitilliných katakombách (3.st. po Kr.), kde Kristus v pozícii oranta (zdvihnuté ruky 

a dlane obrátené k pozorovateľovi) stojí pred svojimi učeníkmi (viď Obr. P 27). Ďalším 

príkladom môţu byť scény zobrazujúce Krista ako filozofa či učiteľa alebo konajúceho 

zázraky.  

V nasledujúcom období, kedy sa stále viac ľudí hlási ku kresťanstvu, stúpa potreba 

znázornenia Krista podstatne osobitnejšie, s nejakými individuálnymi rysmi, ktoré by ho 

ako najpodstatnejšiu postavu náboţenstva oddelili od zvyšných biblických hrdinov. Kris-
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tus tak začína byť zobrazovaný ako filozof či učiteľ, ktorého učenia majú učeníci po je-

ho smrti predať všetkým kresťanom. Príklad tohto chápania postavy Krista je prezento-

vaný na maľbe z katakomb Petra a Marcellina (4.st. po Kr.), kde Kristus sedí medzi Pet-

rom a Pavlom a na základe gest rúk je moţné usudzovať, ţe prebieha medzi nimi nejaký 

rozhovor. Iným príkladom je zasa maľba v Comodilliných katakombách, kde sa objavuje 

maľba Krista s dlhou bradou, dlhými vlnitými vlasmi a výraznými očami. Tu prezentuje 

uţ akýsi vládnuci typ (viď Obr. P 26).  

V okolí Kristovej hlavy sa začína od 2. storočia zobrazovať nimbus, ktorý symbo-

lizuje slnko
67

 alebo kráľovskú korunu (Mohr, 1999). Aţ v priebehu nasledujúcich storočí 

(5.-6.st.) sa začína nimbus objavovať taktieţ okolo hláv anjelov, prorokov a iných postáv 

Starého a Nového zákona, ako je to viditeľné mimo iné na mozaikách z Raveny (odkiaľ 

pochádzajú tie najlepšie príklady).  

V rámci poznania ikonografie a symboliky Krista je potrebné uviesť fakt, ţe vní-

manie tejto postavy vychádza z vyobrazenia antických hrdinov. Na počiatku kresťan-

ského umenia totiţ umelci čerpali námety práve v pohanskej ikonografii a samozrejme 

ani vyobrazenie Krista nevzniklo inak. Kresťanskí umelci však siahli po výbere tých an-

tických hrdinov, ktorých symbolické vnímanie sa najviac pribliţovalo významu Krista 

ako Spasiteľa a ochrancu všetkých veriacich. V tomto prípade ide o postavu Jupitera, 

ktorého symbol – blesk, prezentoval nimbus Krista, ale taktieţ jeho úlohu ako vedúceho 

boha (viď Obr. P 20). Druhým stelesnením je Prometheus, ktorý zachránil ľudí tým, ţe 

ukradol bohom oheň a naučil ich pouţívať ho.  

Kristus však bol najviac prirovnávaný k dvom antickým hrdinom. Tým prvým je 

Orfeus
68

, bájny hrdina, ktorý svojim spevom a hrou dokázal prinútiť ku konaniu rastliny 

a neţivé predmety. Kristus tu teda nadväzuje na symboliku, harmóniu kozmu a krotiteľa 

ľudí, ktorí idú v protiklade s jeho kázaním (tak ako Orfeus dokázal skrotiť spevom divo-

kú zver). Orfeov zostup a návrat z ríše mŕtvych prijal Kristus ako nositeľ nesmrteľnosti 

duše. Námety Orfea nachádzame v katakombách San Callisto (1.pol.2.st. po Kr.) alebo 

Domitilliných (1.pol.3.st. po Kr.). V druhých zmieňovaných sedí Orfeus na skale, opretý 

jednou rukou o palicu, v druhej drţí hudobný nástroj (podobajúci sa na Panovu flautu) 

(viď Obr. P 28). Pred ním sedia v tráve tri zvieratá, cap a pravdepodobne dve ovečky. 

V pozadí figurujú kopce, rastliny a stromy, ktoré dodávajú celkovej scéne pocit harmó-

                                                 
67

 Pochádza z Ázie. 
68

 Orfeus prezentuje taktieţ paralelu s Dobrým pastierom,  
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nie. Druhý príklady z Domitilliných katakomb predstavuje Orfea v plášti s dlhými ru-

kávmi a frýţskou čiapkou (odkazuje na jeho Východný pôvod) s harfou pri boku (viď 

Obr. P 30).  

Druhým antickým hrdinom zrovnávaným s Kristom je Odyseus. V katakombných 

maľbách sa vyskytuje priviazaný o stĺp, pričom táto scéna poukazuje na Odyseove stret-

nutie so Sirénami, kedy chcel započuť ich spev a tak sa nechal posádkou priviazať 

o lodný sťaţeň
69

. Ranní kresťania ho prijali ako symbol Krista na kríţi, ktorý ochraňuje 

svojich nasledovníkov pred nebezpečenstvom (Royt, 2006).  

K ďalšiemu ikonografickému stvárneniu Krista sa radí postava Oranta. Jeho 

vzpriamené ruky pripomínajú Krista na kríţi. Na katakombných maľbách sa objavuje od 

2.storočia, v nasledujúcich storočiach je typickým námetom na sarkofágoch. Jeho sym-

bolika ide v kontexte stvárnenia duše mŕtveho. Na jednom zo sarkofágov nekropoly Via 

Triumphalis sa vyskytuje postava orantky (orant bol pôvodne zobrazovaný ako ţena) pri 

strome s vtáčikom, ktorý len zvýrazňoval toto symbolické stvárnenie duše. Príklady ma-

liarskeho stvárnenia sa nachádzajú v kaţdých katakombách a iných miestach s kresťan-

skými námetmi. Na tomto mieste je však moţné spomenúť medzi nimi katakomby Coe-

meterium Majus, kde postava Oranta sa pribliţuje k stvárneniu Krista z rovnakého ob-

dobia (3.storočie po Kr.). Orant tu stojí v dlhej tunike, krátkych vlasoch, bez fúzov 

a s roztiahnutými rukami medzi dvoma pastiermi. V 4.storočí v rovnakej lokalite sa vy-

skytuje zasa stvárnenie Oranta s dlhšími vlasmi, výraznými očami a bohatej tunike, teda 

napovedá stvárnenie Krista v danom období (aj napriek tomu, ţe Orant je stále bez fú-

zov).  

Ikonografia Krista sa však neorientuje iba na antické postavy a preberanie ich 

symbolizmu. Posolstvo a učenie Krista je moţné chápať taktieţ vo vyobrazení biblický 

scén, v ktorých sa odráţa jeho posolstvo prezentované konaním ďalších biblických po-

stáv. V konkrétnom zmysle ide napríklad o vyobrazenie Jonáša, ktorého príbeh o pohl-

tení veľrybou a následnom návrate z jej útrob za tri dni odkazuje na ukriţovanie, poloţe-

nie do hrobu a následné zmŕtvychvstanie Krista (ktoré sa uskutočnili na tretí deň, teda 

v rovnakom časovom období ako v prípade Jonáša). Z tohto dôvodu sa preto ne istých 

miestach môţu vyskytovať vyobrazenie Krista a Jonáša spolu, ako je to prezentované na 

                                                 
69

 Najznámejším poukázaním na danú scénu je mozaika u 3 st. po Kristovi v múzeu Bardo v Tunisku. Na 

nej je zobrazený Odyseus priviazaný o lodný sťaţeň, na lodi sú jeho 4 druhovia vyčkávajúci so štítmi na 

prílet Sirén. Tie čakajú na prichádzajúcu loď na pravej strane mozaiky. 



Vatikánske nekropole Nekropola Via Cornelia - kontext 

77 

 

stropnej mozaike mauzólea Júliov v nekropole Via Cornelia. Postava Jonáša preto sym-

bolicky prijíma predobrazy ukriţovania Krista, posolstvo jeho smrti a zároveň vieru 

v jeho zmŕtvychvstanie a následné očistenie ľudstva od hriechov. 

Medzi ďalšími výjavmi sa vyskytuje príbeh Abraháma
70

 o obetovaní Izáka.
71

 

Prorok musel na ţiadosť Boha obetovať svojho jediného syna na znak svojej úcty 

a oddanosti. V tomto príbehu sa odzrkadľujú pochybnosti a strach zo smrti, ktoré preţí-

val Kristus počas svojich posledných hodín pred Ukriţovaním, obetovanie jediného sy-

na, ktoré sa v Kristovom prípade premenilo na záchranu duší jeho nasledovníkov 

a zároveň prejav komunikácie s Bohom, ukáţka jeho sily, schopností a oddanosti voči 

ľudskému pokoleniu. Námet obete Izáka sa vyskytuje v katakombách na Via Latina 

(4.storočia po Kr.), kde Izák kľačí so zviazanými rukami pred otcom, Abrahámom, ktorý 

stojí pri malom oltári. Abrahám hľadí na zdvihnutú ruku
72

, v ktorej sa vyníma nôţ (viď 

Obr. P 31). V blízkosti oltára postáva baran,
73

 ktorý daný výjav pozoruje (a ktorého na-

koniec Abrahám na príkaz Boţí obetoval namiesto svojho syna). Ďalší výjav v inom 

stvárnení sa nachádza v Priscillinych katakombách v cubiculu Velatio (3. storočia po 

Kr.), kde šedivý Abrahám (v bielej tunike, ktorý dodáva výraz k jeho veku) sedí na stolci 

a s útrpným výrazom hľadí smerom na nebesia. Prstom pritom ukazuje na horiaci oltár, 

ku ktorému z ľavej strany pozorovateľa prichádza jeho syn nesúci veľkú nošu dreva (viď 

Obr. P 23).
74

  

K ďalším predobrazom Kristovej postavy sa radí Mojžiš, ktorý svojim vyslobode-

ním Izraelitov spod nadvlády egyptského faraóna stelesňuje nový ţivot. Horiaci ker, 

v ktorom sa Boh zjavil Mojţišovi, zároveň prestavuje panenské materstvo Márie (Mohr, 

1999). Prechod Červeným morom môţe predznamenávať Kristov krst, keďţe precho-

dom Izraelitov cez more nastala nová etapa ich histórie posolstva. 

Symbolizmus Krista je znázornený taktieţ v námetoch, ktoré predstavujú rastliny 

a ţivočíchov. V Jánovom evanjeliu
75

 je Kristus prirovnávaný k vínovému kru, s ktorým 

                                                 
70

 Postava Abraháma predstavuje Bohom vyvoleného človeka, ktorý bol obdarený vysokým vekom a po-

tomstvom. 
71

 „Vtedy On riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny 

Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem.“ (Biblia, Gn. 22:2) 
72

 „Keď Abrahám vystrel ruku a vzal nôţ, aby zarezal syna, zavolal naň anjel Hospodinov: Abrahám, Ab-

rahám! A ten odpovedal: Tu som.“ (Biblia, Gn. 22:10-11) 
73

 „Vtedy Abrahám pozdvihol oči a zbadal, ţe v húšti je baran, zachytený za rohy. Abrahám išiel, vzal ba-

rana a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť.“ (Biblia, Gn. 22:13) 
74

 „Potom Abrahám vzal drevo na spaľovanú obeť, naloţil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň 

a meč a tak šli vedno dvaja.“ (Biblia, Gn. 22:6) 
75

 „Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.“ (Ján 15:1) 
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sa stretávame na rôznych miestach kresťanského umenia (mozaika v mauzóleu Júliov vo 

Via Cornelia, katakomby Pretestato a vyobrazenie Štyroch ročných obrobí, sakorfágy 

a iné). Produkt vínnej révy, mušt, je spomínaný v 1. knihe Mojţišovej v spojitosti s po-

ţehnaním.
76

 Tento symbol sa taktieţ vyskytuje v spojitosti s kliatbou Mojţiša z Ébalu, 

kde vinica predstavuje jednu z mnohých podôb zoslanej kliatby.
77

 V neposlednom rade 

predstavuje vinič Mesiáša, miesto pokoja, o ktorom sa taktieţ zmieňuje Nový zákon.
78

 

Medzi symbolmi Krista zo ţivočíšnej ríše do popredia vystupuje predovšetkým 

ryba. Jej stvárnenie sa nachádza na mnohých miestach dochovaných katakomb a vo 

veľkej miere taktieţ na sarkofágoch. Symbolika tohto námetu je stvárnená v kontexte 

s rybárom, kedy na mnohých miestach Biblie je postava Krista a jeho učeníkov stotoţ-

ňovaná s týmto povolaním.
79

 Úloha rybára tu je chápaná ako záchrancu.  

Ikonografia ryby však nie je čisto kresťanská, ale znova sa vyčleňuje z pohanského 

sveta. Spojitosť je moţné nájsť vo vyobrazení delfínov, ktorí sú prepojení s Apollónom, 

Afroditou, Poseidonom
80

 a hlavne Dionýzom. Apollón niekedy totiţ uţíval druhé meno 

Delfinios, keďţe v jeden okamih na seba zobral podobu delfína, svojho posvätného zvie-

raťa. Afrodita vystúpila z mora pri svojom zrodení na delfínovi, ako ukazuje fénická te-

rakotová soška bohyne z 2.st. pred Kr. objavená v tuniských Soussach. Poseidónovi zasa 

delfíny prezradili úkryt Amfitrité, ktorá pred ním utiekla do Okeánovho paláca. Za od-

menu bol jeden z delfínov umiestnený na nebeskú oblohu a Poseidon s Amfitrité pred-

stavovali kráľovský manţelský pár mora (Kerényi, 1996, s. 143). Ranní kresťania preto 

prevzali symbol delfína v spojitosti s jeho rýchlosťou a dôvtipom, keďţe aj v dnešnej 

dobe je povaţovaný za jedno z najinteligentnejších zvierat. Jeho symbol je potrebné chá-

pať v prechode duše do podsvetia, keďţe uţ v antike pomáhal duše k prechodu do po-

smrtného sveta (Mohr, 1999). Na niekoľkých mozaikách v antike sa vyskytuje spolu 

s kotvou (Dom Tridentu, Délos, 130 – 88 pred Kr.), čo kresťanská ikonografia pretvorila 

                                                 
76

 „Hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa poľa. ktoré poţehnal Hospodin. Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo ţír-

nych strání zeme, i hojnosti obilia a muštu.“ (Biblia. Gn. 27:28) 
77

 „So ţenou sa zasnúbiš, ale iný bude s ňou spávať; vystavíš si dom, ale nebudeš v ňom bývať; vysadíš 

vinicu, ale nebudeš ju uţívať.“ (Biblia, 5M 28:30) 
78

 „Kaţdý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nik ho nevydesí. Lebo ústa Hospo-

dina mocností prehovorili.“ (Biblia, Mich. 4:4) 
79

 „ a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.“ (Biblia, Mat.4:18) 
80

 Napríklad na minciach z Carie, cca 380 – 350 pred Kr. Na stranách mince hlava Poseidona a na druhej 

delfín s trojzubcom. 
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na zosobnenie Krista. Kotva totiţ predstavuje v tomto prípade kríţ a delfín sprievodcu na 

ceste do večnosti.
81

 

Všeobecné morské scény sa objavujú na mnohých mozaikách rímskeho sveta. Tie 

najvýznamnejšie nálezy pochádzajú z Délu, Ostie alebo Pompejí. Medzi nimi je moţné 

spomenúť napríklad Dom delfínov z Délu (130 – 80 pred Kr.), kde v rohoch dvorcovej 

mozaiky sa nachádzajú vyobrazení dvaja osedlaní delfíny. 
82

 Scény morského ţivota sa 

objavujú taktieţ na mozaikách z Pompejí, ako napríklad dom VIII (Pompeje VIII) z roku 

100 pred Kr., kde centrálny motív vytvára oktopus a okolo neho zvyšný priestor vypĺňa-

jú iné druhy morských rýb. Z obdobia 1. storočia pred Kristom je moţné zmieniť mozai-

ku z Menandrovho domu so scénou lovu rýb, kde taktieţ nachádzame vyobrazenie delfí-

na. Najkrajšie príklady morského ţivota mozaikového umenia však pochádzajú z Ostie, 

kde v Neptúnových kúpeľoch (139 po Kr.) je vyobrazená postava Neptúna s trojzubcom 

na voze ťahanom štyrmi morskými koňmi. Scénu vypĺňajú postavy tritónov a iných mor-

ských ţivočíchov, ktorí sprevádzajú boha na ceste jeho ríšou.
83

 K ďalším príkladom patrí 

niekoľko mozaik s vyobrazením samotných delfínov alebo Erotov jazdiacich na nich, 

taktieţ pochádzajúce zo zmieňovanej Ostie.  

Ryba tak predstavuje jeden zo základných atribútov Krista, jeho učenia a nasle-

dovníkov, učeníkov. V istých kontextoch podporuje symbolický význam krstenia ako 

obnovy a počiatku nového ţivota. To nachádzame v scéna s krstom Krista, Mojţišom 

a vyvretím vody zo skaly, zmŕtvychvstaní Lazara či pomazaní očí a následné zbavenie 

slepoty slepého. Všetky tieto príbehy odkazujú na zrodenie novej éry ţivota zúčastne-

ných, Boţí zásah a prítomnosť viery. Samozrejme, ţe v niektorých prípadoch ide o sym-

boliku eucharistie či Poslednej večere, ku ktorej sa vzťahujú námety ryby s košíkom 

chleba
84

 alebo plný stôl jedla pri Kristovom kázaní. V prípade príbehu Jonáša sa symbo-

lika ryby (ktorá Jonáša zjedla a za tri dni vyvrhla na pevninu) berie v kontexte smrti 

(Kristovho ukriţovania) a znovuzrodenia (Kristovho zmŕtvychvstania). 

                                                 
81

 Vyobrazenie delfínov sa vo veľkom mnoţstve vyskytuje na kresťanských sarkofágov, pričom niektoré 

príklady pochádzajú taktieţ z nekropoly Via Triumphalis, čomu sa však venuje kapitola o sarkofágoch ná-

jdených na území oboch vatikánskych nekropol. 
82

 Medzi ďalšími mozaikami s vyobrazením delfínom patrí Dom Tridentu (House of Trident) z Délu (130-

88 pred K.r.), kde je delfín obtočený okolo kotvy. 
83

 Z Ostie z rovnakého obdobia pochádzajú ďalšie mozaikové vyobrazenia morského ţivota: Dom majáku 

(pol.3.st. po Kr.), Námestie spoločenstva (Square of Corporations) a námet rybára s dvoma loďami 

(2.pol.3.st. po Kr.), Dom Dioskurov a scénaveľmi podobná Neptúnovým kúpeľom, kde centrálny motív 

zosobňuje Neptúna na voze s morskou pannou a v okolí ďalšie ţenské postavy na morských koňoch (ne-

skoré 4. alebo rané 5. st. po Kr.). 
84

 Vyobrazenie ryby s košom chleba značiaci eucharistiu z Priscilliných katakomb, 3.st. po Kr. 
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K iným symbolom postavy Krista je moţné priradiť fénixa (symbol zmŕtvychvstania), 

páva (taktieţ zmŕtvychvstanie), volavku (ktorá je podľa Plíniovho svedectva schopná 

prelievať slzy a preto symbolizuje pokánie a Kristov smútok nad blíţiacou sa smrťou 

v Getsemanskej záhrade (Mohr, 1999)), pštrosa (ktorého vajíčka sa vyliahnu pôsobením 

na slnku, teda Boţím pričinením ako narodenie Krista), jednorožca (nesmrteľnosť 

a Kristove zmŕtvychvstanie) prípadne orla (symbol vznešenosti). 

Ďalším významným momentom v ikonografii postavy Jeţiša je Posledná večera. 

Tieto námety sa nachádzajú na mnohých miestach katakomb raných kresťanov, medzi 

ktorými je moţné spomenúť katakomby ss. Pietra a Marcellina a tzv. banketnú scénu 

(ktorá môţe taktieţ zobrazovať Krista s učeníkmi) (viď Obr. P 29). V rámci scény, ktorá 

naozaj pripomína posledný večer Krista s učeníkmi, sa vyobrazenia vyskytujú 

v Domittiliných katakombách, kedy postava ţehnajúceho Jeţiša v hustých krátkych vla-

soch stojí pred postavami učeníkov a na stole sa vynímajú ryby s pohármi. V týchto po-

hároch je víno, keďţe na základe tradície víno predstavuje Kristovu krv. Z istého pohľa-

du by bolo preto moţné brať víno ako symbol Krista, voda ako symbol ľudí. V takom 

prípade by uţ spomínaná scéna s premenením vody na víno symbolizovala prechod od 

pozemských vecí k nebeským. Podobný odkaz je moţné hľadať taktieţ v rámci Posled-

nej večere, kedy aj dnes sa prostredníctvom tohto aktu prijíma symbolicky Kristovo telo 

a krv.  

Stretnutie Krista s učeníkmi znova nachádza korene v pohanskej ikonografii, kedy 

na mnohých funerálnych miestach, počínajúc s etruskými hrobkami cez rímske skulptu-

rálne námety, sa vyskytuje vyobrazenie banketov, hostín na počesť mŕtveho. K tým naj-

známejším sa radí z etruského prostredia výjavy v Hrobke potápača v Paeste (480 pred 

Kr.), hrobka Leopardov (Tarquinia, 470 pred Kr.), hrobka Lovu a rybolovu (Tarquinia, 

520/510 pred Kr.), hrobka Lode (Tarquinia, 5.st. pred Kr.), hrobka Levov (Tarquinia, 

6.st. pred Kr.) a iné. V rímskom svete sa tento námet vyskytoval na funerálnych oltá-

roch
85

 a urnách
86

, neskôr na doskách loculov a sarkofágoch
87

, miestami taktieţ na nie-

koľkých maľbách (Rím, kolumbárium Statilii). V samotnom Ríme sa vyskytuje len nie-

                                                 
85

Napr.: funerálny oltár Q. Socconia Felixa z 2.pol.1.st. po Kr. z Ríma, na ktorom je vyobrazený mŕtvy so 

svojou manţelkou na jednom kliné v spoločnosti svojich troch detí a jedného lietajúceho Erotka. 
86

 Napr.: funerálna urna Domitia Primigenia z 1.st. po Kr. z Metropolitného múzea, na ktorej je zobrazený 

sediac pri svojej manţelke, ktoré leţí na kliné, v spoločnosti svojich dvoch detí. Funerálna urna Loranii 

Cypare z 2.st. po Kr., kde ţena leţí na kliné so stolčekom ovocia. 
87

 Napr.: sarkofág Caecilia Valliana z 270 po Kr. z Ríma, Balbínov sarkofág z 238 po Kr. 
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koľko príkladov, čo je moţné odôvodniť veľkým spektrom pouţívaných motívov 

(Dunbabin K. , 2004, s. 109). 
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7 
7. Archeologický výskum – Via Triumphalis 

Oficiálne prehlásenie Vatikánu (Vattuone, 2006), publikované na internetových strán-

kach Vatikánskych múzeí, predstavilo verejnosti novo objavenú nekropolu, ktorej poloha 

je umiestňovaná do blízkosti antickej Via Triumphalis. Táto nekropola pozostáva zo šty-

roch hlavných sektorov: Galea, Annona, Autoparco a Santa Rosa. Jednotlivé časti bu-

dú ďalej predstavené na nasledujúcich stranách Diplomovej práce. 

Hroby Nekropole boli postupne nachádzané od 16.storočia, avšak systematický 

výskum započal v roku 1930, kedy boli objavené hroby v sekcii Galea a Annona, pod 

vedením Enrica Josi. Výskum v oblasti Galea pokračoval však aţ v roku 1994, pričom 

bol ukončený v roku 1997. Vyzdvihnutý materiál bol predmetom štúdia do roku 2005. 

Nekropola sa nachádza v blízkosti neďalekej fontány Galea, odkiaľ prebrala svoje po-

menovanie. Jednotlivé hroby sú rozmiestnené po troch terasách, v rámci ktorých je dato-

vanie pohrebných nálezov jednotné. Dnes sa nachádza táto časť Nekropole pod ulicou 

Salita ai Giardnini, medzi Apoštolskou kniţnicou a Garáţami, hrobky sú datované do 

obdobia polovice 2.storočia po Kristovi aţ začiatok 4.storočia.  

Výskum na lokalite Annona taktieţ viedol od roku 1930 Enrico Josi. Počas nich 

bolo odkrytých 23 pohrebných budov a niekoľko menších hrobiek. Plocha však bola 

znova zakrytá zeminou a tým došlo k deštrukcii niektorých celkov, dochované ostali iba 

hrobky číslo 2 a 3. Sektor sa nachádza východne od Via Triumphalis, medzi modernými 

ulicami Via dei Pellegrini a Via della Tipografia. Dochované hrobky sú datované medzi 

polovicu 1.storočia po Kristovi aţ polovicu 3.storočia po Kristovi. 

Medzi rokmi 1956 – 58 dochádza pri úprave plochy parkoviska k nálezu sérii hro-

bov a mauzóleí, datovaných od 1.storočia do 3.storočia po Kristovi. Výskum na tejto lo-

kalite, nazvanej Autoparco, prebiehal v rokoch 1959 aţ 1960 a dochované hrobky priná-

leţia k vláde cisára Vespasiana aţ dynastie Severovcov. 

V roku 2003 sa uskutočnil posledný nález vatikánskych archeológov v rámci kom-

plexu Nekropole na Via triumphalis. Severne od sektoru Autoparco bolo objavených na 

40 pohrebných štruktúr malých a stredných rozmerov, cez 200 jednoduchých hrobov 
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v rôznych úrovniach terénu označených náhrobnými kameňmi, stélami a oltármi. Daná 

lokalita nesie názov Santa Rosa, keďţe sa nachádza pod plochou novo zrekonštruova-

ného parkoviska Santa Rosa. Väčšina hrobiek je dochovaná vo veľmi dobro stave 

a datovaná medzi koniec 1.storočia pred Kristom a počiatok 4.storočia po Kristovi (doba 

Augusta aţ Konštantína). Hrobky obsahujú taktieţ mnoţstvo predmetov ako lampy 

a nádoby stále umiestnené na svojom pôvodnom mieste, funerálne oltáre a urny, sarko-

fágy či zachovanú nástennú dekoráciu v podobe fresiek, štukov a v neposlednom rade 

podlahové mozaiky.  

Lokality Santa Rosa a Autoparco boli z časti zrekonštruované a niekoľko rokov 

sprístupnené verejnosti. V súčasnosti znova prebiehajú reštaurátorské prác a a preto je 

Nekropola Via Triumphalis na bliţšie neurčený čas neprístupná. 
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8 
8. Nekropola – Via Triumphalis 

8.1.  Poloha Nekropoly v antickom a modernom svete 

Nekropola sa rozprestiera po ľavej strane antickej Via Triumphalis. Tá vedie cez územie 

moderného Vatikánu smerom na sever k juţnej Etrurii. Vychádzala od Pons Neronianus 

a neskôr Pons Aelius smerom k Via Cornelia. Od nej sa pravdepodobne v mieste, kde 

dnes začína Námestie sv. Petra (presné miesto nie je archeologicky známe) uberala se-

verným smerom cez územie Vatikánskeho štátu k Monte Mario. Bola pod správou toho 

istého kurátora ako Via Aurelia (Platner, 1929, s. via triumphalis). Na základe rekon-

štrukcie zverejnenej v (Liverani & Spinola, 2006), Via Triumphalis prechádzala po sú-

časnej Via del Pellegrino a smerovala ďalej na sever za hranice Vatikánskeho štátu (viď 

Obr. P 32). 

V dobe cisárstva plnila Via Triumphalis dôleţitú úlohu v komunikácii medzi Rí-

mom a jeho severnými oblasťami. Jej priebeh je taktieţ zaznamenaný na Tabule Peutin-

geriane, stredovekej kópii topografickej mapy z rokov 325 – 362 po Kr., na ktorej pretí-

na Rím v mieste Baziliky sv. Petra. 

Pre existenciu Nekropole je dôleţité spomenúť na tomto mieste zloţenie Vatikán-

skeho kopca. Ten je vulkanického pôvodu, tak isto ako ostatné rímske pahorky. Jadro 

tvorili vrstvy neúrodnej pôdy a tufu, navzájom prekrývajúce sa. Vrchné vrstvy mali 

pieskový a štrkový charakter, čo zapôsobilo časté zosuvy pôdy a poklesy terénu. K jed-

nému takému zosuvu došlo v priebehu 2.storočia po Kristovi a zapríčinilo tak zakonzer-

vovanie staršej časti sektoru Santa Rosa a vzniku novej fázy Nekropole na zosunutom te-

réne. Ostré naklonenie pahorku skôr predurčilo oblasť na pestovanie vína a prítomnosť 

hrobiek, ako na jej agrárne vyuţitie.  

V období republiky vatikánska oblasť nebola veľmi populárna medzi obyvateľmi 

Ríma. Pravdepodobne sa tu nachádzalo veľa lesov, časté záplavy Tiberu a ako spomínajú 

antickí autori, taktieţ prítomnosť hadov. Z tohto dôvodu dochádza k spojeniu pravého 

brehu Tiberu a centra Ríma skôr v oblasti Trastevere, smerom k Janiculu, kde vznikli 

taktieţ prvé mosty spájajúce tieto dve oblasti Večného mesta. Postupom času však začí-
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na byť oblasť Vatikánu vyuţitá na stavbu prvých hrobiek, Meta Romuli a Terebinthus 

Neroní, záhrad, Cirku a ďalších objektov, ktoré boli spomenuté v úvodnej kapitole práce 

o antickej topografii tejto oblasti. 

Ako uţ bolo vyššie spomenuté, Nekropola pozostáva zo štyroch sektorov, ktoré 

nesú pomenovanie na základe súčasnej polohy vzhľadom k modernému usporiadaniu 

Vatikánu. Sektor Santa Rosa a Annona sa nachádzaju v tesnej blízkosti Vii, zatiaľ čo 

Autoparco a Galea vystupujú niekoľko metrov západným smerom, hlbšie do Vatikán-

skeho štátu. Najzápadnejšia časť Nekopole je prezentovaná časťou Galea, ktorej hrobky 

sa rozprestierajú na úrovni troch terás Mons Vaticanus. Druhá terasa je pribliţne 1,5m 

pod úrovňou prvej. Druhú a tretiu terasu spájala cesta, ktorej zvyšky boli dochované 

prevaţne v komorových hrobkách 1b a 11. 

Sektor Annona
88

 patril medzi najvyuţívanejšie časti Nekropole, keďţe sa nachá-

dzal v najtesnejšej blízkosti Via Triumphalis. Po stavbe Konštantínovej baziliky bola Via 

Triumphalis vyuţívaná práve pútnikmi smerujúcimi do Baziliky a z toho dôvodu sa exis-

tencia tejto časti Nekropole odhaduje aţ do počiatku 4.storočia po Kristovi..  

Vo väčšej vzdialenosti do antickej polohy Via Triumphalis sa nachádzajú sektory 

Santa Rosa a Autoparco, ktoré boli istý čas sprístupnené verejnosti (prebieha rekonštruk-

cia). Sektor Autoparco je rozloţený na strmom svahu terás. Terén bol často v antike 

zaplavovaný a tým došlo v 2.storočí po Kristovi k zosuvu pôdy zo svahu, ktorý poskyto-

val podklad pre nasledujúce hroby. Hroby sú usporiadané v troch radách nad sebou, pri-

čom prechod medzi nimi je moţný pomocou menších schodísk. Prístup k prvej rade hro-

biek zabezpečuje schodisko umiestnené centrálne, prechod k druhej rade dva postrané 

prístupy, tak ako prístup k poslednej tretej rade.  

Najväčšiu rozlohu zaberá posledný sektor Nekropole, Santa Rosa. Keďţe aj 

v tejto časti dochádzalo k častému zaplavovaniu, v 2.storočí nastal zosuv pôdy, ktorý 

tvoril podklad pre novo vzniknutú fázu hrobiek, takţe prvá fáza tejto pohrebnej architek-

túry zostala zakonzervovaná aţ do doby, kedy sa tu v roku 2003 uskutočnil prvý archeo-

logický výskum. Santa Rosa je taktieţ situovaná na terasách Mons Vaticanus, havným 

                                                 
88

 Na ploche 630m
2 
bolo objavených v rámci archeologického výskumu vedeného v roku 1930 Enricom 

Josim 23 pohrebných štruktúr a niekoľko menších hrobiek. Tieto vykopávky však boli po ukončení vý-

skumu znova zakryté zeminou a tým došlo k deštrukcii niekoľkých celkov. Dochované a zároveň nezme-

nené ostali len kolumbárium č.2 a 3, ostatné hrobky sa nachádzajú pod modernou zástavbou (1, 4, 5, 10, 

22) alebo nie sú dochované. Pri štúdiu sektoru je preto potrebné pracovať s fotografiami z roku 1930, ktoré 

mnohokrát slúţia ako jediný študijný materiál. 
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stavebným materiálom je štrk a hlina, teda materiál, z ktorého pozostáva Vatikánsky ko-

pec.  

Najranejšie hrobky spadajú do obdobia cisára Augusta. Najantickejšiu podobu 

pohrebov predstavujú pritom jednoduché pohreby jednotlivcov, ktoré boli umiestnené na 

také miesta, kde im to svah a štruktúra pahorku dovoľovala, vţdy sa však snaţiac v blíz-

kosti Via Triumphalis.  
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9  
9. Hrobky Nekropole – popis, dekorácia 

9.1. Sektor Galea 

Výskum v blízkosti modernej cesty Salita ai Giardniny započal v rokoch 1930 – 31, 

k systematickému preskúmaniu plochy však došlo aţ v roku 1994. Takmer tri roky vati-

kánski archeológovia skúmali pod vedením Enrica Josiho hrobky vyskytujúce sa na 

troch terasách. Vyzdvihnutý materiál sa stal predmetom skúmania aţ do roku 2005. Časť 

vykopávok je dnes zakrytá podlahou, ostatné časti je moţné vidieť prostredníctvom 

troch otvorov v betónovej dlaţbe v blízkosti fontány Galea, odkiaľ dostal sektor pome-

novanie. 

Názov  Datovanie 

komorová hrobka č. 2 180/190 – 3.st. po Kr. 

komorová hrobka č. 6 190 – 3.st. po Kr. 

komorová hrobka č. 7 2. – 3.st. po Kr. 

komorová hrobka č. 8 2. – 3.st. po Kr. 

kolumbárium č. 1b 123 – 3.st. po Kr. 

komorová hrobka č. 1a 130/140 – 3.st. po Kr. 

komorová hrobka č. 11 140/150 – 2. st. po Kr. 

hrob č. 10 120 po Kr. 

hrobka 20, 21 pol.2.st. po Kr. 

hrobky jednotlivcov 24, 27 1.st. po Kr. 

Tab. 4: Datovanie hrobiek v sektore Galea 

Prvá terasa 

Prvá terasa sa nachádza v tesnej blízkosti Múzea Ciahramonti. Tu boli objavené najanti-

ckejšie hroby, teda pohreby jednotlivcov datované do prvých desaťročí 1.storočia po 

Kristovi. Taktieţ bolo konzervovaných niekoľko hrobových komôr s urnami a formae. 
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Druhá terasa 

Druhá terasa sa nachádza pribliţne 1,5 metra pod úrovňou prvej. Hrobky sú takmer 

o storočie mladšie, datované do 1.pol.2.storočia, presnejšie do obdobia 120 – 150 po 

Kristovi. K najstarším patria komorové hrobky 1a, 1b a 11. Z pohľadu pouţitia pohreb-

ného rítu sa v hrobkách vyskytuje ako kremácia (1b, celkový počet urien je 28) tak in-

humácia (11), prípade ich kombinácia (1a). 

V priebehu 2.polovice 2.storočia pribudli individuálne hroby, medzi ktorými vyni-

kajú dva, typ a cappuccina (číslo 10 a 19). Ide o kostrové pohreby zakryte do tvaru stre-

chy škridlami, v rímskom svete sa vyskytujúce ako typický príklad rímskeho funerálne-

ho spôsobu pochovávania od konca 1.storočia pred Kristom. Príklady jeho vyuţitia na-

chádzame taktieţ v období neskorej antiky. 

Komorové hroby boli pravdepodobne dekorované, dochovali sa však len stopy 

v podobe červenej omietky na ich vonkajších stranách. Na vnútorných stranách sa však 

dochovali taktieţ stopy freskovej výzdoby (hrobka 11). Vchod do hrobiek je orientovaný 

na juh, východným smerom je posun iba u čísla 8 (hrobka sa však nachádza na druhej te-

rase).  

Jednou z najzaujímavejších hrobiek druhej terasy je hrobka č.11, datovaná do ob-

dobia rokov 130 – 140 po Kr., skonštruovaná na praktikovanie zmiešaného pohrebného 

rítu (obsahuje celkovo 52 kremácií a 16 pohrebov) (viď Obr. P 37). V stenách sa totiţ 

nachádzajú niky, ktoré spolu s milodarmi poňali urny s popolom. Na podlahe sú štyri 

formae, tri v pozdĺţnej polohe vzhľadom na vstup, tretia v horizontálnej. Formae boli 

zakryté vrstvou tehiel, ktoré taktieţ slúţili ako podlaha. Podlaha bola navyše zocelená 

mozaikou, z nej sa však nedochovalo okrem niekoľkých kusov teserov nič. Všetky vnú-

torné časti hrobky boli zakryté bielou omietkou, ktoré stále nesú prvky freskovej výzdo-

by vo forme červených štvorcových obrazcov a kvetín v nikách. Hrobka bola pouţívaná 

do konca 2.storočia po Kr. V priebehu existencie tu bolo pochovaných cez dve generácie 

členov funerálneho kolégia (vzhľadom na veľkosť hrobky a počet pohrebov je pravde-

podobnejšia existencia kolégia ako keby hrobka mala patriť jednej rodine). 

Typ hrobu Označenie 

komorové hroby 1b, 11 

malé dochované časti komoro-

vých hrobiek 
1a, 20, 21 

jednoduché inhumácie 10, 12, 13, 19 
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Tab. 5: Typy hrobov a ich označenie na druhej terase sektoru Galea 

Tretia terasa 

Tretia terasa sektoru Nekropole zahŕňa hrobky 2,6,7 a 8, datované do konca 2. a začiatku 

3.storočia pred Kristom. Ich štruktúry sú z časti narušené chodbou z 16.storočia, ktorá 

bola vybudovaná pri objavení prvých hrobiek. Táto chodba smeruje do centra hrobky 7, 

odkiaľ sa vydáva troma smermi. Severne zasahuje zadnú stenu arkosólia hrobky, juţne 

prechádza do susednej hrobky 8, kde dochádza k deštrukcii jej juţného múru a chodba 

pokračuje ďalej. Posledný smer chodby je na východ, kde sa zarezáva do bočných múrov 

sústavy hrobiek 7, 6 a 2 a pokračuje smerom k hrobkám 3, 4 (dnes pod betónovou po-

dlahou). 

Terasa bola podopretá stenou z tufu, ktorá tak zabránila zosuvu terénu. Zároveň 

slúţila ako oporný bod pre konštrukciu hlavných hrobiek, ktoré dnes priťahujú pozor-

nosť svojou dochovanou mozaikovou podlahou (2,6,7,8). Tieto hrobky boli vybudované 

na konci 2.storočia, väčšina z nich medzi rokmi 180 – 190 po Kr. Chronologicky tak 

nadväzujú na predchádzajúcu terasu, ktorej hrobky končia svoju existenciu na konci 

2.storočia. 

Hrobky zdieľajú ako inhumačný tak kremačný rítus. Urny sú uloţené 

v terakotových urnách zasadených v rohoch miestností, inhumácie zasa vo forme formae 

v arkosóliách. Z konštrukcie hrobky a počtu pohrebov je však jasné, ţe kostrové pocho-

vávanie prevládalo. Absencia inskripcií naznačuje, ţe hrobky patrili pravdepodobne ro-

dinám a ich dedičom, neţ funerálnemu kolégiu. 

Na základe keramického materiálu existencia hrobiek končí v polovici 3.storočia. 

Hrobky boli zasypané zosuvom pôdy a uţ nikdy neodkryté, aţ do 16.-17.storočia. Jediné 

štruktúry, ktoré zaznamenali druhú fázu, boli 1b (kolumbárium) a 2 (hypogeum). 

 

kremácia 1b, 14, 15, 16 

zmiešaný pohrebný rítus 11, 20, 21 

skrinkové hroby 17, 18 

pohrebné kolégium 11 

a semicappuccina 13, 19 

hrobky jednotlivcov 24, 27 
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Obr. 7: Sektor Galea. Zdroj: Livera Spinola 2006 

 

9.1.1.  Komorové hrobky 2, 6, 7, 8 a ich výzdoba 

Komorové hrobky nachádzajúce sa v oblasti druhej terasy sa od ostatných líšia svojim 

prevedením. Uţ na prvý pohľad je jasné, ţe výskytom mozaikovej podlahovej dekorácie 

ide o hrobky patriace bohatším a teda aj významnejším občanom. V prípade hrobky č.6 

ide o pohreb ţeny senátora Aemilia Severa. Ich datovanie spadá do konca 2.storočia po 

Kristovi aţ storočia tretieho. V porovnaní dekorácie v oblasti nekropoly Via Cornelnia je 

badateľné chudobnejšie prevedenie, aj napriek tomu, ţe v prípade hrobky číslo 2 je de-

korácia obohatená jednoduchými nástennými maľbami. Hrobky boli opustené v priebehu 

3.storočia po Kristovi. 
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Z rady hrobiek vystupuje hrobka č.2, ktorá zaujíma pozornosť mozaikovou a freskovou 

výzdobou (viď Obr. P 35). V stenách sú vyhĺbené arkosóliá, pod ktorými sa nachádzajú 

formae. Mozaiková podlahová výzdoba bola kompletne nahradená v druhej fázy hrobky 

novou, datovanou do pol.3.storočia (viď Obr. P 36). V tomto období bola taktieţ uprave-

ná vnútorná štruktúra hrobky; boli vybudované schody vedúce do hypogea a tým zniče-

ný jeden z postraných hrobov. Toto podzemné hypogeum obsahovalo jeden cupa hrob 

a arkosólium s dvoma formae.  

Hypogeum je omietnuté bielou omietkou, na ktorej sú v červenej a zelenej farbe 

prevedené horizontálne a vertikálne línie. Tieto línie inklinujú k typu dekorácii 

v kresťanských katakombách, kde tvoria geometrické obrazce, v ktorých sa vyskytujú 

kresťanské motívy. Podobné stvárnenie nachádzame taktieţ v mauzóleu B – Fannia Re-

dempta nekropoly Via Cornelia. V spodnej časti stien sú červené línie podstatne hrubšie, 

vydeľujú stenu na niekoľko menších objektov, do ktorých sú zasadené tmavo červené 

kruhové obrazce. V hornej časti stien sú vyobrazené figúry; ţenská postava v lete (prav-

depodobne Aura), tvár v clipeu, teda pravdepodobne gorgoneion, a medzi ňou dva vtáci. 

Najhlavnejšia maľba zaujíma miesto v zadnej stene arkosólia, zobrazuje 4 predme-

ty: červený plášť opierajúci sa o zelený stĺp, hnedý štít, kopiju a v centre plápolajúci 

plameň. Predmety môţu indikovať k obete bohom. Na oblúku arkosólia sa vyskytujú dva 

morskí koníkovia a medzi nimi morský vták v lete. 

Zobrazené predmety sa nachádzajú vyobrazené i na iných miestach rímskeho sveta 

2.storočia. Štýl prevedenia však naznačuje umelecké vyjadrenie od doby vlády Severo-

vcov do konca 3.storočia. Maľby z rovnakého obdobia, teda v tzv. lineárnom štýle, na-

chádzame napríklad v dome pod bazilikou S. Giovanni v Lateráne, kde je výzdoba tak-

tieţ delená do pretínajúcich sa pásov farieb, medzi ktorými sa vyskytujú samotné posta-

vy ľudí ale zvyčajne zvierat. Najlepšie vystihujúcou paralelou je však tzv. Villa Piccola 

pod San Sebastiano, datovaná do 1.pol.3.st. Počiatky toho štýlu je moţné hľadať 

v 4.pompejskom štýle, kedy na bielo omietnuté steny boli dekorované jednoduchým 

páskovaním v snahe docieliť rýchlejšiu a hlavne lacnejšiu imitáciu polychrómnej maľby 

v miestnostiach (Ling, 1998, s. 188). Tento spôsob dekorácie sa začal vo väčšom vyuţí-

vať za Antonínovcov a za Severovskej dynastie uţ patril k typickému dekoratívnemu 

prevedeniu. Abstraktná stránka bola docielená aplikovaním mierne zaoblených línií, kto-

ré dodávali miestnosti pocit pohybu a zároveň zvýrazňovali prechody medzi stenami 

a stropom. Často sa docielil aţ akýsi pavučinový efekt. 
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Lineárny štýl je uţ klasicky asociovaný s kresťanskými katakombami, aj keď, ako bolo 

ukázané, jeho počiatky je potreba hľadať v pohanskej antike. Rozdiel medzi pohanskou 

a kresťanskou maľbou je jedine v aplikovaní motívov, kedy v katakombách prevládajú 

uţ klasicky vyobrazenia ako Dobrý pastier, Jonáš a iné príbehy Starého zákona. Typic-

kým príkladom je spomínaná Villa Piccola, kde centrálny motív znázorňuje Dobrého 

pastiera, iné motívy zobrazujú Jonáša alebo oranta. 

Mozaiková výzdoba hrobiek je podstatne jednoduchšia ako v nekropole Via Cor-

nelia. Hrobky 6, 7, a 8 (viď Obr. P 33 a Obr. P 34) predstavujú jednoduchý geometrický 

motív, hrobka 2 zasa florálny, ktorý tak isto je veľmi jednoducho prevedený.  

Mozaika hrobky 2 pochádza z druhej fázy hrobky, v rohu sa nachádza mreţa, ktorá 

poskytovala svetlo podzemnému hypogeu. Je ohraničená mramorovými doskami. Hlav-

ný motív, teda úponky akantha, sa šíria po celom obvode priestoru, v strede sa nachádza 

jeden vták. Takáto scéna je znova typická pre obdobie 2.storočia po Kr. 

Mozaika hrobky 6 (viď Obr. P 34) predstavuje akýsi koberček s čiernou bordúrou. 

Umelci sa snaţili umiestneným nepravidelných geometrických obrazcov do plochy vy-

tvoriť iluzívny priestor. V starších obdobiach nachádzame túto snahu napríklad 

v Hospitálii v Hadriánovej ville v Tivoli.  

Motív, kedy plocha mozaiky s obrazcom je ohraničená čiernou bordúrou, sa taktieţ 

vyskytuje na mnohých miestach. Medzi nimi je moţné spomenúť Ostiu a Dom rýb (Do-

mus dei Pesci) či Trajánovu školu (Schola traiano), datované do 3.storočia. Rovnaký 

model je však prezentovaný taktieţ na mozaikách nasledujúcich hrobiek, teda 7 a 8. 

9.2.  Sektor Autoparco 

Medzi rokmi 1956 – 58 došlo počas úprav plochy parkoviska, v blízkosti budovy Vati-

kánskych múzeí, k nálezu niekoľkých hrobových štruktúr, ktoré sa ukázali byť súčasťou 

rozsiahlej nekropole pozdĺţ Via Triumphalis v oblasti Vatikánskeho kopca. Postupným 

výskumom boli odhalené ako komorové hroby, tak voľne poloţené telá, ktoré boli po-

chované pravdepodobne v drevených schránkach. Hlavný smer tejto časti Nekropole pa-

ralelne vedie s Via Triumphalis, ktorá sa nachádzala vo vzdialenosti niekoľkých desať 

metrov. 

Jednotlivé hroby sa nachádzajú na terasovitom teréne (4 terasy), sú spojené malý-

mi uličkami s veľkým prevýšením, kedy na ploche 20m je viditeľné prevýšenie aţ 5m 
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(Liverani & Spinola, 2006, s. 31). Terén bol niekoľkokrát zaplavovaný, čím došlo 

v 2.storočí po Kristovi k zosuvu pôdy a tým konzervácií starších hrobiek. Chronológia 

oblasti spadá medzi 1. a 3.storočie po Kristovi a je moţné rozlíšiť 5 fáz: 

 doba vlády Vespasiána: 69 – 79 po Kr. 

 doba vlády Fláviovskej dynastie: 79 – 96 po Kr. 

 doba vlády Nervu (96 – 98), Trajána (98 – 117) a Hadriána (117 – 138) 

 obdobie Antonínovcov: 138 – 192 po Kr. 

 obdobie od Severovskej dynastie (217 – 235) do konca 3.storočia po Kristovi 

 

Najčastejšie prezentovaným typom hrobiek sú kolumbárium, ktoré vznikali v priebehu 

2.pol.1.storočia a 2.storočia po Kristovi (viď Kolumbáriá). Niektoré z nich, napr. kolum-

bárium č.2., boli zničené uţ v antike pri výstavbe nových hrobiek.  

typ hrobov počet 

hrobky 20 

a cappuccina 68 

zakryté hroby 12 

sarkofágy 6 

cupae 7 

jednoduché pohreby, urny (označené stélami 

a cippi) 
 

recinto 2 (10, 4a) 

 

Ojedinele sa taktieţ vyskytuje typ hrobu cupa (pri kolumbáriu č.2.), ktorý je typický pre 

obdobie 2. a 3.storočia v oblasti stredozemnej Afriky, Španielska, Dácii a samozrejme 

Talianska. Cupae mali polkruhovú formu a boli umiestnené do hrobky, alebo jej steny. 

Zaberali miesto pod strechou, jednou stenou sa opierali o steny hrobky a boli omietnuté 

červenou omietkou. 

Názov Datovanie 

hrobová komora č.5 koniec 2. – poč.3.st. po Kr. 

kolumbárium č.3 Fláviovská doba (69 – 96) 

kolumbárium č.4 180 – 200 -3.st. po Kr. 

kolumbárium č.2 pol.2.st. po Kr. 
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Názov Datovanie 

kolumbárium č.1 70 – 90 po Kr. 

recinto 10 koniec 1.st. – poč.2.st. po Kr. 

kolumbárium 8 Nero (54 – 68) – poč.2.st. po Kr. 

malé hroby: 16, 15, 6, 4a, 7, 11, 12, 9 prvé desaťročia 2.st. po Kr. 

kolumbárium 6 60/ 80 – 3.st. po Kr. 

recinta 4a Nero (54 – 68) 

kolumbárium 7 Traján (98 – 117) 

kolumbárium 11 poč.2.st. po Kr. 

kolumbárium 12 poč.2.st. po Kr. 

kolumbárium 9 Traján (98 – 117) 

kolumbárium 13 Traján (98 – 117) 

kolumbárium 14 60 – 2.st. po Kr. 

Tab. 6: Datovanie hrobiek v sektore Autoparco 

Prvú terasu, ktorá sa nachádzala najbliţšie k Via Triumphalis, zapĺňali jednoduché poh-

reby. Dnes pútajú najväčšiu pozornosť v tejto časti objektu dva oltáre pochádzajúce 

z polovice 1.storočia po Kristovi. Pri nich bolo objavených niekoľko ţelezných klinče-

kov, pravdepodobne určených na zavesenie ţivých girland na oltár, ako to bolo zvykom 

aj na iných miestach nekropol antického sveta. 

Druhú terasu predstavuje séria hrobových štruktúr datovaná do obdobia 2.pol.1.st. 

po Kristovi. Najranejšou hrobkou je číslo 10, pochádzajúce z doby vlády cisára Neróna. 

Išlo o veľký ohradený priestor stenou z opus reticulatum, na ktorú bola nanesená omiet-

ka. Typ hrobu sa označuje ako recinto a s jeho príkladmi sa stretávame taktieţ na ďal-

ších miestach sektoru Autoparco a Santa Rosa. Do steny boli vhĺbené okrúhle niky pre 

urny, okná a vchod. Keďţe terén sektoru Autoparco je terasovitý, prvé hrobky sa nachá-

dzali na úrovni prvej a druhej terasy. Postupným vyuţívaním ostatných terás dochádzalo 

k zakrývaniu zeminou spodných terás. Na ich miestach sa teda začal praktikovať kult ty-

pický pre obdobie hornej terasy. Z tohto dôvodu sa taktieţ v mieste recinta 10 objavujú 
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hroby typu cupae a cappuccina, ktoré však uţ patria chronologicky k tretej terase. 

 

Obr. 8: Sektor Autoparco. Zdroj: Liverani Spinola 2006 

Dekoratívne najzaujímavejším príkladom druhej terasy je prítomnosť kolumbária 6 

(60/80 – 3.st.po Kr.). To vyuţíva steny ako recinta 10, tak hrobky 4a, preto stojí na ne-

pravidelnom pôdoryse. Vchod do hrobky je tvorený travertínovými obkladmi 

a schodíkom, keďţe úroveň hrobky sa nachádza niţšie. Po bokoch sú v stene vyhĺbené 
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maličké okná a rám pre inskripciu, ktorá sa však nedochovala. Vnútorné steny sú preve-

dené v opus reticulatum, na ktorý je nanesené omietka a následne maľba. Tá predstavuje 

záhradu (viridarium), kedy je stena rozdelená pásmi červenej farby, medzi nimi sa vy-

skytujú rôzne rastlinky. Tento motív bol hodne vyuţívaný v hrobkách datovaných do 

2.pol.2.st. aţ 3.st. po Kr. Len vzácne sa vyskytuje v priebehu 1.st. po Kr. a kolumbárium 

6 je jedným z takýchto vzácnych príkladov.
89

 Dláţdenie hrobky je prevedené v tzv. coc-

ciopesto
90

, teda zmiešaná malta s drvenými kúskami terakoty,
91

 ktorá pôsobila ako tmel 

(keďţe v hrobke bola nízka hladina vody).
92

 V priebehu 2. storočia po Kristovi nastala 

druhá fáza hrobky. V tomto čase bola z časti zakrytá zeminou zo stavby hrobiek na hor-

nej tretej terase. Táto pôda poslúţila na uloţenie inhumovaných tiel do priestoru hrobky. 

Najlepšie dochovanou hrobkou sektoru je kolumbárium 8, postavené v dobe vlá-

dy cisára Neróna a vyuţívané do konca 2.storočia (sú tu pochované pribliţne dve gene-

rácie). Na základe objavených nápisov je zrejmé, ţe hrobka predstavovala funerálne ko-

légium, ktorého jadrom bola jedna rodina. Hrobka je skonštruovaná z opus reticulatum 

mixtum a pohrebná miestnosť obsahuje 38 urien. Centrálna nika na pravej strane hrobky 

bola zväčšená, aby mohla poňať 4 urny, dekorácia spočívala vo forme mušle v jej hornej 

a zadnej časti. Stena je dekorovaná stuccami a freskami s geometrickými výjavmi, sem-

tam doplnenými freskami kvetín (tie sú však veľmi ťaţko viditeľné).  

V centrálnej nike zadnej steny sa nachádza stucco socha sediacej postavy 

s nedochovanou hlavou. Má oblečenú tuniku a na nohách poloţenú dosku, pravdepo-

dobne voskovú na písanie. Postava tak môţe zobrazovať pisára, majiteľa hrobky, alebo 

spravovateľa funerálneho kolégia. 

Stély Nunnia a Ma – typologický rozbor 

Sektor Autoparco je výnimočný dochovanými stélami, ktoré pribliţujú spoločenský sta-

tus pochovaných. Jedna z najlepšie prevedených je datovaná do obdobia vlády cisára Ne-

róna a zobrazuje manţelku a syna istého Nunnia, Crescenta a Ma (viď Obr. P 38). Mla-

dík má husté vlasy, ktoré mu v širokých prameňov padajú do čela a tvoria akúsi helmu. 

                                                 
89

 Viac o dekorácii viridarium viď v kapitole 11.1 Vyobrazenie záhradky – viridarium. 
90

 Niekedy sa taktieţ pouţíva označenie opus signinum 
91

 O pouţití cocciopesta sa zmieňuje taktieţ Vitruvius: ...s podlahou z masy s kusy pálených cihel a střepů 

(Vitruvius, De arch, V, XI). 
92

 Cocciopesto je materiál, ktorý sa vo veľkej miere vyuţíval pri stavbe cisterien a potrubí, prípadne ako 

ochraný materiál pri stavbe klenbí. Jeho pouţitie je známe od 2.storočia pred Kristom. V dobe cisárstva 

slúţil ako podklad pre ďalšie dlaţobné materiály. Vitruvius odporúča pouţitie vrstvy cocciopesta pod 

mramorovú podlahu, mozaiku alebo opus spicatum (Vitruvius, De arch., VII,I, 3-4). 
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Sú vystrihané okolo uší, čím zároveň zvýrazňujú nielen ich, ale taktieţ celkovo jeho 

mladý vek. Podľa vzoru Neróna je taktieţ zvýraznený fakt, ţe bol bacuľatejší, čo bolo 

v antike atraktívnejšie ako v modernej dobe. Chlapec má zvýraznenú bradu, nad ktorou 

sú malé ústa s výraznejšími kútikmi. Nos je odlomený, zachoval sa len jeho obrys 

a pomerne veľké nosné dierky. Oči sú zasadené blízko seba so znázornenými hornými 

a dolnými viečkami. Mladík je oblečený v tóge s hlbokým prevedením drapérie.  

Mladík typovo pripomína rané portréty mladého cisára Neróna. Crescentus má 

rovnako znázornené oči a bacuľatejšiu tvár s veľkými ušami ako Nero. Nerónove vlasy 

majú v ranej fázy charakteristické rozdelenie v strede čela na dve strany, ktoré mizne 

v neskorších rokoch, kedy sa pramene stáčajú smerom do ľavej strany (socha mladého 

Neróna v tóge z baziliky vo Velleii). V prípade mladíka z nekropole sú jeho vlasy mier-

ne natočené taktieţ doľava, avšak nevyskytuje sa u nich stredové delenie ofinky na dve 

strany. Z tohto dôvodu portrét prijíma prvky typické pre Nerónove portréty, ktoré ho 

zobrazujú aţ v staršom veku (napr. portrét z Palatínu, rok 59, Museo Nazionale Roman-

no alle Terme). Taktieţ zvýraznenie ústa sa viacej podobá Palatínskemu portrétu cisára.  

Ţenský portrét zobrazuje typ Agrippiny ml. (matka Neróna). Zvlnené vlasy sú len 

nad čelom a nad zátylkom (zátylok na ţene z Nekropoly nevidíme nakoľko ide o vystu-

pujúci portrét z oltára). Cestičkou sú rozdelené na dve strany, pričom rovnomerne padajú 

smerom ku krku, kde sú uviazané do dvojitého uzla (ten taktieţ nie je viditeľný na por-

tréte z Nekropoly). Odhalené čelo vytvára trojuholník, ktorý kopíruje vlasy a líniu nad 

očami. Vlasy zakrývajú taktieţ uši a poodhaľujú len ich končeky. V porovnaní tohto por-

trétu a portrétu Agrippiny ml. sa však vyskytujú menšie rozdiely. Tie sú badateľné pre-

vaţne na intenzite zvlnenia vlasov, kedy ţena z Nekropoly sa honosí jemne zvlnenými 

líniami, ktoré plynulo prechádzajú do rovných vlasov v strede hlavy. Agrippina ml. na 

druhej strane oplýva podstatne zvlnenejšou verziou (socha Agrippiny ml. z baziliky vo 

Vellei, prípadne Copenhagen, New Carlsberg Glyptotek), v niektorých prípadoch sa tak-

tieţ vyskytujú vŕtané zavlnenia typické pre fláviovskú dynastiu (hlava Agrippiny ml. 

v Antiquario Palatino).  

K týmto dvom portrétom taktieţ patria dve amfory umiestnené pred stélou, slúţia-

ce na líbaciu. 

Východným smerom od kolumbária 8 (Nerónova doba) sa nachádza oblasť zasta-

vaná na konci 1.storočia, teda v období fláviovskej dynastie. Centrum tvorí kolumbárium 
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14 a v jeho okolí niekoľko kremácii, hrobov a cappuccina a pohrebov označených sté-

lami (40, 41, 42, 43). 

Výstavba hrobiek následne pokračovala v období prvých desaťročí 2.storočia po 

Kristovi, severne od hrobiek 4a, 6 a 10. Na malom námestí bolo postavených niekoľko 

menších štvorcových kolumbárií, umiestnených vedľa seba; 11, 12, 9, 7 a 8 pre prakti-

kovanie kremácie. Chronologicky najstaršie je kolumbárium 12, postavené na počiatku 

2.storočia (viď Obr. P 39). Vchod do neho tvoril travertínový obklad, z ktorého je stále 

in situ dochovaný prah. Dekorácia kolumbária spočíva v nanesení bledej omietky na ste-

nu, na ktorú je nanesená maľba v podobe dvoch do výšky rastúcich rastlín (spomenuté 

v kapitole 11.1; podobná dekorácia sa nachádza v kolumbáriu 3 v sektore Annona) na 

stranách centrálnej niky.  

Ďalším sledovaným objektom je dvojité kolumbárium 9/13  

(viď Obr. P 40). Podlaha obsahuje mozaikovú výzdobu v podobe tzv. Šalamúnovho uzla, 

ktorý vytvára dojem, ţe nikde nezačína a ani nekončí, teda akýsi labyrintový vzor. Vo 

funerálnom prostredí môţe predstavovať nesmrteľnosť a večnosť duše.  

Pred kolumbáriom 9 bola objavená nedokončená socha Erota nesúceho na chrbá-

te nádobu s vodou (viď Obr. P 41). Takýto motív bol častý v prostredí fontán a záhrad, 

preto je jeho umiestnenie vo funerálnom kontexte zaráţajúce. Z tohto dôvodu je moţné 

povaţovať vyobrazenie Erota za vyobrazenie chlapca, ktorý bol v neďalekom kolumbá-

riu 12 (počiatok 2.storočia po Kr.) pochovaný. Keďţe socha nie je dokončená, nesie prv-

ky hrubej opracovanosti. Socha Erota je síce celá vytesaná, avšak v okolí nôh a rúk sa 

stále nachádza neodtesaná kameň a povrch tela nie je taktieţ dovedený do dokonalosti. 

Socha nesie podobné prvky ako ostatné sochy Erotov z obdobia počiatku 2.storočia, me-

dzi ktorými je moţné spomenúť súsošie Erota a Afrodity dnes sa nachádzajúce v múzeu 

Ermitáţ. Oba sledované objekty nesú známky bucľatosti, viditeľné na hrubšom krku, 

stehnách a brušku. Účes je krátky, zakrýva uši a na vrchu hlavy tvorí akýsi uzol, ktorým 

tak zvýrazňuje postrané línie hlavy. Tvár je taktieţ tlstejšia, s výraznými očami, lícami, 

ústami a zvýraznenými krivkami v okolí nosa a horných pier.  

V oblasti okolo kolumbária 2 sa vyskytuje séria jednoduchých pohrebov dokumen-

tujúc pouţitie inej funerálnej „architektúry“. Ide konkrétne o výskyt hrobov 

a cappuccina (viď Obr. P 42) a semi – cappuccina
93

. Ďalším typom je hroby cupae (lat. 

                                                 
93

 Hroby semi – cappuccina majú iba jednu stranu pokrytú škridlicami.  
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taktieţ botti). Mŕtvy bol v takomto prípade uloţený do tehlového loculu, ktorý bol ná-

sledne začlenený do štruktúry s oválnou strechou, podobnou podzemnému krytu. 

Poslednou hrobkou sektoru Atoparco, ktorá si zaslúţi bliţší pohľad je kolumbá-

rium 4, datované do konca 2.storočia po Kr. (viď Obr. P 43). Bolo skonštruované na 

praktikovanie oboch pohrebných rítov, teda ako kremáciu tak inhumáciu. Na bočných 

stranách sa nachádzajú tri arkosóliá, ktoré obsahujú hroby typu formae so 4 – 5 pohre-

bmi nad sebou. Na horných častiach steny sú vytesané niky, ktoré ponímajú 2 urny. Pri 

vchodovej stene sa taktieţ nachádza terakotový sarkofág. Hrobová komora má, tak isto 

ako príklady zo sektoru Galea, mozaikovú podlahu v prevedení čierno – bielych tesserov 

v geometrickom obrazci. Dekorácia pokračuje na stenách, kedy na bielej omietke sú 

geometrické a florálne freskové prvky. Hrobka bola pouţívaná aţ do obdobia 3.storočia.  

Poslednou fázou sektoru je hrobová štruktúra č. 5, datovaná do neskorého 2. 

a 1.pol.3. storočia po Kristovi. Nachádza sa na severozápadnom okraji sektoru. Keďţe 

ide o najmladšiu časť, pri jej konštrukcii boli porušené staršie štruktúry, ktoré boli za-

komponované do jej základov (v prípade jedného terakotového sarkofágu). Veľkosť plo-

chy umoţnila poňať niekoľko desiatok pohrebov, takţe išlo pravdepodobne o vlastníctvo 

funerálneho kolégia. Komplex pozostáva z troch miestností, ktoré obsahujú arkosóliá na 

uloţenie urien, ale taktieţ formae. Keďţe boli vyuţité len niektoré hrobky, táto oblasť 

nebola systematicky okupovaná.  

9.3.  Sektor Santa Rosa 

Na ploche pribliţne 50m
2
 pokračuje severným smerom nekropola Autoparco v tzv. sek-

tore Santa Rosa. Vykopávky započaté na tomto mieste v roku 2003 trvali pribliţne tri 

mesiace a odkryli cez 40 pohrebných mauzóleí rôznych veľkostí a takmer 200 jednodu-

chých hrobov situovaných na svahu Vatikánskeho kopca. Jednotlivé hrobky predstavujú 

dve fázy existencie Nekropole: 

 koniec 1.st. – poč.2.st. po Kr. (pred zosuvom pôdy) 

 1.pol.3.st. – poč.4.st. po Kr. (po zosuve pôdy) 

Nakoľko sa Vatikánsky kopec skladá prevaţne z hliny a štrku, v spojitosti s častými 

daţďami došlo na ku koncu 2.storočia k masívnemu zosuvu pôdy, ktorý zakonzervoval 

hrobové štruktúry prvej fázy existencie sektoru. Vznikol tak prirodzený podklad pred 

novo vzniknuté hrobky, ktorý zakonzervoval tie staršie. Vďaka tomu sa dochovali nielen 
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celkové hrobky s freskovou, štukovou a mozaikovou výzdobou, ale taktieţ veľké mnoţ-

stvo funerálnych stél, oltárov a sarkofágov. Veľké mnoţstvo objavených stél pribliţuje 

spoločenský status pochovaných, ktorí boli členovia imperiálnych rodín, ale taktieţ ich 

prepustenci a sluhovia.  

 

Obr. 9: Sektor Santa Rosa. Zdroj: Liverani Spinola 2006 

V porovnaní s ostatnými hrobkami Nekropole predstavuje tento sektor (spolu so sekto-

rom Galea) ich najdekoratívnejšie prevedenie, pričom jednotlivým hrobkám a ukáţke 

dekorácií sa budú venovať nasledujúce strany diplomovej práce. Nakoľko však sledova-

ný kontext obsahuje veľké mnoţstvo najrôznejších pohrebných štruktúr, k charakteru 
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práce budú vybraté len tie objekty, ktoré vynikajú dekoratívnym prevedením či iným pr-

venstvom nad ostatnými.  

Najväčšie hroby sa nachádzajú vo východnej a centrálnej oblasti sektoru, mauzóleá 

dopĺňajú oblasti s jednoduchými pohrebmi (východná časť, 3.st.po Kr.), hlinenými 

a drevenými urnami (centrálna časť). 

Typ pohrebu Počet 

mauzóleá, hrobky 40 

kremácie 230 

inhumácie 20 

Tab. 7: Počet hrobových štruktúr v sektore Santa Rosa 

Prvé hroby sa začali objavovať bez akejkoľvek systematizácie. Na konci 1. storočia 

a počiatku druhého hrobky zaberali presne vymedzené miesta, čím dochádzalo 

k systematickej zástavbe. Tieto stavby kopírovali línie kopca. Dochádza taktieţ 

k zbudovaniu prvých veľkých hrobiek, ktoré zároveň vyuţili miesto v okolí na rozosta-

venie funerálnych oltárov. Pohrebný rítus v tomto období sa orientuje takmer výlučne na 

kremácie.  

V 2. storočí (130 – 140 po Kr.) zakryl niektoré hrobové štruktúry veľký zosuv pô-

dy a zároveň ich tak zakonzervoval. V nasledujúcom období preto museli stavitelia hro-

biek pristúpiť na zosilnenie snahu kopca, ktoré by zabránilo ďalším zosuvom.
94

 Stavba 

hrobiek pokračovala aţ do 4. storočia, pričom bola ukončená pravdepodobne kvôli stav-

be Baziliky sv. Petra, kedy došlo k zmene poslania tohto miesta (z funerálneho na pút-

nické). Hrobky pritom neboli stavané podľa nejakého plánu, priestor nebol zastavovaný 

od jedného konca k druhému (ako napríklad v sektore Autoparco, kde je vidieť, ktorá 

časť bola zastavovaná v ktorom storočí). Medzi bohatšími hrobkami sa mimo to vysky-

tovali chudobné, jednoduché inhumácie a kremácie.  

Otázka vlastníctva jednotlivých hrobiek je totoţná s celkovým typom Nekropole. 

Vyskytujú sa tu hrobky prevaţne strednej vrstvy obyvateľstva, zamestnancov štátnej 

správy (dochované dve stély patriace tabellariom; poštári), prepustencov, sluhov cisár-

skej rodiny a podobne. Nachádzajú sa tu taktieţ pohreby otrokov, ktorí pracovali na rôz-

nych pozíciách v prospech štátu (napr. aquarius).  

                                                 
94

 Hlavne stavba do kopca, základy zosilnené pridanými tehlovými štruktúrami. 
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V prípade kremačného pochovávania sa vyskytujú dva typy amfor, ktoré taktieţ uľahču-

jú datovanie pohrebov. Tým prvým je typ Dressel 2-4, typ amfory z počiatku 1. storočia 

po Kr. aţ 1. pol.2. storočia po Kr. Druhým typom amfory je typ Spello, datovaný do 

pol.1. storočia po Kr. aţ pol. 2. storočia po Kr.
95

  

Spiaci mladíci 

Pod jednou amforou typu Spello bola objavená malá soška spiaceho muža, oblečeného 

v krátkej tunike (viď Obr. P 44). Leţí na ľavej strane, pri veľkej nádobe s olejom 

a prevrátenom dţbáne. Cez pravú ruku mu visí veľký vak, touto rukou si taktieţ podo-

piera bradu. Ide o zobrazenie tzv. servus lanternarius, teda osoby, ktorá zaspala zatiaľ čo 

čakala na svojho pána, ktorý sa mal vrátiť v noci a práve tento sluha mu mal otvoriť brá-

nu či dvere od domu. Podobný zobrazenie spiacej osoby sa nachádza v múzeu Chiara-

monti (Vatikán,
96

(viď Obr. P 45) prípadne v múzeu Terme di Diocleziano (viď Obr. P 

46).
97

 Na jeho základe sa predpokladalo, ţe takéto postavy dekorovali iba fontány, keďţe 

v takomto kontexte bola soška z Chiaramonti objavená (soška bola súčasťou malej fon-

tány). Nález z nekropoly Santa Rosa je však čisto funerálny, preto je moţné uvaţovať 

o jeho význame v rámci ochrany posledného miesta odpočinku. Tento nález je taktieţ je-

diným príkladom pouţitia tohto námetu vo funerálnom prostredí (Liverani, Spinola, & 

Zander, 2010).  

Názov  Datovanie Časť sektoru 

XXXIV 1.pol.1.st. po Kr. centrálna časť 

XXXI 1.pol.1.st. po Kr. centrálna časť 

XXXV 2.pol.1.st. po Kr. centrálna časť 

XXV 2.pol.1.st. po Kr. centrálna časť 

Tab. 8: Chronológia hrobiek na základe vybraných subjektov 

 

                                                 
95

 Podobný typ amfor sa taktieţ vyskytuje v sektore Autoparco. V Santa Rosa je častejším typom Spello, 

ktorý zaberá takmer 90% pohrebov. Oba typy boli vyuţívané na transport vína, takţe tvarom sa v základ-

nej forme podobajú. Spello amfora má však o niečo širšie plecia a telo je viac oválnejšie. Dressel amfora je 

uţšia s viac hranatejšími pleciami a predĺţeným telom.  
96

 Postava pravdepodobne zobrazuje chlapca, má husté točené vlasy s vŕtaním. Leţí zakrytý v plášti, ktorý 

má vytiahnutý aţ k nosu, takţe mu nie sú vidieť ústa. Plášť zakrýva iba hornú časť tela, nohy sú odkryté, 

nahé, bez topánok. Postava leţí na ľavom boku (ako soška zo Santa Rosy), ľavú ruku má pod hlavou 

a pravou si drţí plášť v blízkosti úst. Pred ňou sa nachádza na boku poloţená nádoba. 
97

 Postava malého chlapca objavené v blízkosti Tiberu v oblasti Ponte Palatino je datovaná do obdobia 1. 

a 2. storočia po Kristovi. Od predchádzajúcich zmienených sôch sa odlišuje tým, ţe v ruke nádobu drţí 

(neopiera sa o ňu ako typ zo Santa Rosy). Chlapec sedí na skale, v jednej ruke drţí nádobu poloţenú na 

zemi a druhou (nedochovanou) sa opiera o hlavu. Oči má zatvorené, v spánku, a cez hlavu prehodenú ka-

pucňu.  
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9.3.1. Severná a centrálna oblasť 

Prvé hrobky boli vystavané v centrálnej oblasti sektoru. Ich steny boli postavené pomocou 

opus reticulatum, neskôr opus mixtum a datované sú do prelomu 1. a 2. polovice 1. storočia 

po Kristovi. Stoja na štvorcovom pôdoryse a sú zakryté valcovou klenbou (dochované 

v niektorých prípadoch, napr. XXXI)
98

. Hrobky obsahujú výlučne kremačné pohreby. 

Štruktúra týchto hrobiek pripomína pec, preto sa zauţívalo ich anglické označenie; tzv. 

oven-type.
99

  

Najranejšou hrobkou tohto typu je hrobka č. XXIV, datovaná do obdobia vlády ci-

sára Augusta. Dochovanú časť predstavujú štyri urny zasadené do udupanej zeme 

a obvodov steny (klenba sa nedochovala). Pred hrobkou sa taktieţ nachádza travertínova 

stéla dedikovaná Poppidiou Musou manţelovi Crescentovi a synovi Thesmovi, ktorých 

popol sa nachádzal v umiestnených urnách (viď Obr. P 48 a 10.3 Hrobka Dei Natroni – 

skulpturálny rozbor).  

V oblasti okolo hore uvedenej hrobky sa vyskytujú ďalšie štruktúry tzv. oven-type. 

Cieľom práce však nie je opísať všetky vyskytujúce sa hrobky, preto práca uvádza iba 

ich čísla, ktoré sa dajú dohľadať na mapke sektoru uvedenej v texte práce: XXII, XXXI, 

XXV, XXXV (viď Obr. 9).  

Dekorácia oven-type hrobiek je dochovaná iba v jednom prípade, u hrobky XXV 

(viď Obr. P 50). Tú predstavuje červená omietka steny s dlhými ţltými a zelenými lí-

niami, ktoré pripomínajú kvety rastliny. V tomto prípade však ide o stvárnenie prúdov 

vody (viď 10.2. Vyobrazenie vody a symboly s ňou spojené). 

Názov Datovanie 

kolumbárium XXVII, XXVIII pol.1.st. po Kr. 

hrob XIII koniec 1.st. – poč.2.st. po Kr. 

kolumbárium XVI poč.2.st. po Kr. 

hrob XXV 2.pol.1.st. po Kr. 

hrob XXXV 2.pol.1.st. po Kr. 

hrob XXXIV pol.1.st. po Kr. 

                                                 
98

 Podobné hrobky sa vyskytujú na nekropole Via Ostiense a Portus (v blízkosti Fiumicina). 
99

 Hrobky majú podlhovastú základňu a valenú klenbu, ktorá vytvára malý priestor, vhodný na uloţenie 

urien s popolom mŕtveho. Keďţe veľkosť hrobiek je pomerne malá, nebolo moţné do nich vstúpiť. Z tohto 

dôvodu sa všetky obrady konali pred hrobkou. Štruktúra bola taktieţ v mnohých prípadoch zakrytá 

v prednej časti doskou obsahujúcou epitaf mŕtveho. Podobné hrobové štruktúry sa nachádzajú na nekropo-

lách Portus a Via Ostiense. 
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Názov Datovanie 

hrob XXII pol.1.st. po Kr. 

hrob XXXI 1.pol.1.st. po Kr. 

kolumbárium III 2.st. – poč.3.st. po Kr. 

kolumbárium XVII pol.1.st. po Kr. 

kolumbárium II 1.pol. 2.st. po Kr. 

Tab. 9: Datovanie hrobiek v severnej a centrálnej časti sektoru Santa Rosa 

 

9.3.2. Centrálna a spodná oblasť 

Hrobky v spodnej časti sektoru Santa Rosa vystupujú nad ostatné pohrebné štruktúry 

svojim prevedením a hlavne dochovanou dekoráciou. V prípade hrobky VIII ide o jedinú 

štruktúru s figurálnou mozaikou, hrobka II zasa obsahuje dochovanú stucco dekoráciu 

znázorňujúcu mytologické námety, kolumbárium VI predstavuje rodinnú hrobku prepus-

tencov a hrobka Dei Natroni zasa príklady skulpturálneho umenia. Datovanie hrobiek 

spadá medzi 2.pol.1.storočia aţ 3.storočie. Najmladšou hrobkou je číslo VII, 1.pol.3.st., 

v ktorej sa dochovalo najviac sarkofágov tohto sektoru. Nasledujúce strany práce sú teda 

venované prezentácii najvýznamnejších hrobiek z oblasti rímskeho umenia.  

Názov Datovanie 

kolumbárium VI – Dei Passieni 60 – koniec 1.st. po Kr. 

hrob IV – Dei Natronii 20/40 – koniec 1.st. po Kr. 

hrob XIV pol.1.st. po Kr. 

hrob XV koniec 2.st. – poč.3.st. po Kr. 

kolumbárium I koniec 1.st. po Kr. 

hrob VIII 1.pol.3.st. po Kr. 

hrob XV, IX, XXIX koniec 2.st. – poč.3.st. po Kr. 

ostatné hroby 3.st. po Kr. 

Tab. 10: Datovanie hrobiek v spodnej časti sektoru Santa Rosa 

Do obdobia polovice aţ konca 1. storočia po Kristovi je datovaná existencia hrobky Dei 

Natronii. Hrobka je taktieţ prezentovaná ako oven-type (spadá do rovnakého obdobia 

ako hrobky tohto typu v severnej časti sektoru), pričom však táto štruktúra sa nachádza 

v uzavretom priestore (ktorý tvoril predsieň a komoru s hrobom oven-type). Nad touto 
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pecou sa nachádza druhá pec, pri ktorej je akýsi balkónik s malou edikolou. Práve z tejto 

časti pochádza busta dámy z flaviovskej alebo trajánovskej doby (rozboru busty sa venu-

je kapitola 11.3). Z tejto hrobky pochádza taktieţ nález funerálnej aediculy s portrétom 

Tiberia Natronia Venusta, ktorý zomrel vo veku 4 rokov (rozboru tohto nálezu sa taktieţ 

venuje kapitola 11.3
100

). 

Detských pohrebov sa v tejto lokalite nachádza niekoľko, pričom tým najzaují-

mavejším je kostrový hrob zakrytý jednou tehlou sesquipedalis.
101

 Kostra sa nachádzala 

v blízkosti kolumbária XXV datovaného do polovice 2.storočia po Kristovi a predstavuje 

dieťa, ktoré zomrelo pribliţne v jednom roku ţivota (Liverani, Spinola, & Zander, 2010, 

s. 229). V jeho blízkosti sa vyskytovala nejaká keramika, no za najdôleţitejší nález je 

moţné označiť prítomnosť slepačieho vajíčka (viď Obr. P 49). To môţe odkazovať ako 

na hračku, akési chrastítko (lat. crepundia), vo funerálnom kontexte však taktieţ na 

symbol znovuzrodenia duše (viac k problematike vajíčka vo funerálnom prostredí viď 

10.4 Symbolika vajíčka). 

Hrobka VII predstavuje jedinú štruktúru s dochovanou mozaikovou výzdobou, 

ktoré nesie námet Dionýza v spoločnosti Cupidov (viď Obr. P 52). Mozaika je klasicky 

vyrobené z bielo čiernych tesserov, centrálny motív predstavuje Dionýza v spoločnosti 

mladého satyra. Zvyšné polia obsahujú vinúce sa úponky vínnej révy, symbol Dionýza, 

na ktorých sú miestami zavesené hudobné nástroje ako roh, flauta, Panova píšťala a iné. 

Cupidi dopĺňajú scénu svojou aktívnou prácou, ktorá zobrazuje jednotlivé úkony pri 

zbieraní hrozna, ako samotný zber úrody na rebríku alebo kladenie úrody do košíka (jed-

notlivé námety viď Obr. P 52 – vlastná editácia obrázku a identifikácia zobrazených 

úkonov a predmetov). 

Postava Dionýza bola veľmi populárnym námetom od obdobia stredného a nesko-

rého cisárstva, čo dokladujú nálezy mnohých mozaikových a hlavne sarkofágových ob-

jektov. Viacej k ikonografii Dionýza a jeho symbolickému stvárneniu vo svete pohan-

ského staroveku a rane kresťanského viď 11.2 Sarkofágy s Dionýzovskou tematikou.  

Hrobka VII sa od ostatných pohrebných štruktúr oddeľuje nielen dochovanou mo-

zaikou, ale taktieţ prítomnosťou pomerne veľkého mnoţstva sarkofágov, ktoré sú pojed-

návané v kapitole 11. Sarkofágy. V nej je poukázané hlavne na námetové a významové 

spektrum prezentovaných typov. 

                                                 
100

 11.3. Hrobka dei Natroni – skulpturálny rozbor 
101

 pribliţne 1,5 stopy, teda 45 cm.  
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Názov Datovanie 

 hrob XX – Di Alcimus 60 – 80 po Kr. 

hrob XXI 60 – 80 po Kr. 

hroby XXX, X, V pol.2.st. – poč.3.st. po Kr. 

hrob XXXIX 1.st. po Kr. 

hroby XXXII pol.1.st. po Kr. 

Tab. 11: Datovanie hrobiek v centrálnej časti sektoru Santa Rosa 

Di Alcimus – interpretácia stély 

Významným prvkom centrálneho sektoru Santa Rosy je prítomnosť stély, ktorá je súčas-

ťou hrobky XX, známej pod menom Di Alcimus. Tá je datovaná do obdobia 

2.pol.1.storočia po Kristovi, konkrétne do rokov 60 – 80 po Kr. Keďţe datovanie je po-

merne rané, hrobka obsahuje výlučne kremácie.  

Bliţšiu pozornosť si však zaslúţi travertínová stéla dedikovaná Fabiou svojmu 

manţelovi Alcimovi, ktorý bol jedným z Nerónových sluţobníkov. Na stéle sa spomína 

taktieţ jeho povolanie: „custos de Theatro Pompeiano de scaena“, to znamená, ţe Al-

cimus bol stráţcom a dozorcom pódia v Pompeiovom divadle.  

Pravdepodobne však Alcinus mohol byť prítomný taktieţ pri veľkej prestavbe di-

vadla za Nerónovej doby, ktorá je spomenutá u Casia Dia (Casius Dio, História, LXIII, 

6). Pri návšteve kráľa Tiridata v Ríme totiţ cisár zamýšľal prestavať vybrané rímske di-

vadlá a pokryť ich celé zlatom, na znak rímskeho blahobytu a prosperity. Divadlo však 

bolo zničené v roku 80 a tým aj Alcimova práca. 

Alcimov reliéf zobrazuje Alcima v prítomnosti murárskych nástrojov, medzi kti-

rými sa vyskytujú kruţidlo, vodováha, dláto, gróma na zameriavanie alebo kladivo (viď 

Obr. P 51 s vlastnou editáciou zobrazených nástrojov). 

Hrobka III 

Poslednou hrobkou, ktorá si zaslúţi bliţšie skúmanie je kolumbárium III, datovaná do 

posledných rokov 1.storočia po Kr. Tá je jednou z najzachovanejších a zároveň najdeko-

rovanejších exemplárov sektoru.  

Najväčší prínos k poznaniu umeleckého remesla a funerálnej ikonografie slúţi prí-

tomnosť stucco dekorácie. Tá je dochovaná ako na stropných kazetách, tak hlavne v po-
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dobe ník s mušľovitým stropom. V nich sú vyobrazené jednotlivé scény, o ktorých iden-

tifikáciu sa pokúsia nasledujúce riadky práce. 

Prvá nika prezentuje päť postáv nachádzajúcich sa pred nejakým závesom (viď 

Obr. P 53). Z nich sú štyri ţeny, a jeden muţ. Jedna ţena drţí za ruku prichádzajúcu 

muţskú postavu, druhá stojí pri kotlíku a niečo do neho hádţe. Na základe funerálneho 

kontextu ide o smútočnú scénu, pravdepodobne súčasť pohrebnej hostiny, kedy ţeny 

pripravujú večeru a pomaly prichádzajú jednotliví hostia. 

Z pohľadu mytologického by však mohlo ísť o prezentáciu mýtu, v ktorom sa stre-

távajú postavy Jásona, Médei a kráľa Pelia. Kráľ Pelias totiţ nechcel zanechať svoju 

vládu Jásonovi ani potom, čo ten splnil náročné úlohy v Kolchide. Preto sa Jáson spojil 

s Médeiou a rozhodli sa kráľa zavraţdiť s pomocou jeho dcér, ktoré o zamýšľanom čine 

nič nevedeli. Tie svojho otca zabili pod zámienkou jeho omládnutia, no Médeia mu vlia-

la do ţíl odvar, ktorý vôbec kúzelný nebol. Pelis teda zomrel a jeho dcéry zošaleli.  

Prítomnosť takéhoto námetu vo funerálnom kontexte odkazuje na vieru v posmrtný 

ţivot, na činy, ktoré smrť priamo vyvolávajú a ktoré na ňu priamo odkazujú. Prezentuje 

sa tu snaha prekonať smrť, vstúpiť do ţivota po nej a započať tak nový zmysel bytia, na 

ktorý sa celý ţivot pripravujeme. 

Druhá nika predstavuje ďalšiu scénu, ktorej význam môţe znova viesť dvoma 

smermi. Na nej sa vyskytuje muţská postava v čapici a ťaţkom oblečení, za ním postáva 

nahý muţ, opierajúci sa o strom. Ten má výrazné fúzy, prezentovať preto môţe nejakého 

barbara. Pred postavami sa vyskytuje pes s dvoma šteniatkami (viď Obr. P 55). 

Z pohľadu beţného ţivota môţe ísť o prezentáciu bukolickej scény, kedy oblečená 

postava prezentuje pastiera, ktorý s troma psami dohliada na stádo. Prítomnosť nahej 

postavy môţe odkazovať na personifikáciu nejakého riečneho boţstva alebo samotnej 

krajiny. 

Keďţe sa však daná scéna vyskytuje vo funerálnom kontexte, je preto potrebné 

hľadať v nej tento význam. Znova je dôleţité zamerať sa na mytológiu, keďţe pri prvom 

pohľade na psov sa vynára dotaz, či v skutočnosti ide o dospelého psa so šteniatkami. 

Keďţe telá dvoch menších psov sa na nike nevyskytujú, je moţné tohto psa pokladať za 

Kerbera, stráţcu s troma hlavami vstupu do podsvetia. V takomto prípade by nahá muţ-

ská postava mohla skutočne odkazovať na personifikáciu riečneho boţstva, avšak 

v tomto objekte by išlo o rieku Styx, v opačnom zasa o personifikáciu samotného pekla. 
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Ak sú tvrdenia o Kerberovi a rieke Styx pravdivé, oblečená muţská postava musí odka-

zovať na nejakého mytologického hrdinu, ktorý zostúpil do podsvetia. A práve na jed-

nému takému odkazujú nasledujúce verše z Vergilia: 

„Nemluví dál – ten vzácný dar v něm probudí úžas: 

snítka, jak žádá osud – tu neviděl po dlouhou dobu, 

otočí tmavý člun, s nímž rychle se ku břehu blíží. 

Z loďky pak vyhnal duše, jež seděly na dlouhých lávkách, 

vyprázdnil lodní chodby a hned pak do lodi přijal 

Aenea obrovského – i zapraští sešitá loďka 

tíhou a hojný kal tam vniká otvory stehů. 

Konečně úrazu prosté hned za vodou, reka i kněžku, 

vyloží v ohyzdném blátě a v rákosí šedavé barvy. 

Kerberos, obrovský pes, v těch místech z trojité tlamy 

štěká, v protější sluji je rozložen – náramné zvíře. 

Jakmile spatří kněžka, že krk se mu hady už ježí, 

z medu a kouzelné mouky mu koláč uspávající 

hodí – on hltany tři hned rozevře zuřivý hladem, 

popadne hozený koláč a protáhne nesmírná záda, 

potom si na zem lehne a v celé se rozloží sluji. 

Vergilius: Aeneas VI, 410 – 425 

V prechádzajúcej citácii Vergilia je priblíţená scéna z diela Aeneas, v ktorej hlavný hrdi-

na zostupuje do podsvetia k otcovi Anchísovi. Potom, ako Cháron uvidí v rukách Aenea 

osudovú ratolesť (česky: snítka), zavedie loď k hrdinovi. Ten prejde cez Kerbera s po-

mocou kňaţky, ktorá psovi hodí kúzelný koláč, po ktorom zviera zaspí.  

Prítomnosť scény hrobke teda znova odkazuje, ako v predchádzajúcom prípade, na 

spojenie sveta mŕtvych a ţivých. V spojitosti s ďalšími mytologickými hrdinami ako Or-

feus alebo Herakles, aj Aeneas dokázal premôcť smrť, zostúpiť do jej sveta a následne sa 

vrátiť. Jeho víťazstvo tak znamenalo symbol nového ţivota.  
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Tretia nika prezentuje dve postavy, pričom jedna sedí a druhá pred ňou stojí (viď Obr. P 

54). Stojaca muţská postava je odetá v legionárskom odeve, zo sediacej postavy sa za-

chovali iba stopy drapérie. Na základe (Liverani, Spinola, & Zander, 2010) ide o Achilea 

a trójskeho kráľa Priama. Scéna sa odohráva v miestnosti, čomu naznačuje prítomnosť 

závesov na pozadí výjavu. Znova ide o prezentáciu mytologických hrdinov, kedy samot-

ný Achileus môţe prezentovať posmrtný ţivot, keďţe sa dostal po smrti na Ostrovy bla-

ţených. Priamos, prosiac Achilea o Hektorove telo, prezentuje pohrebnú scénu, ţiadosť 

zabezpečiť riadny obrad a samotné spálenie tela so zauţívanými zvykmi.  

 

9.4.  Sektor Annona 

Na ploche 630m
2 

bolo objavených v rámci archeologického výskumu vedeného v roku 

1930 Enricom Josim 23 pohrebných 

štruktúr a niekoľko menších hrobiek. 

Tieto vykopávky však boli po ukon-

čení výskumu znova zakryté zeminou 

a tým došlo k deštrukcii niekoľkých 

celkov. Dochované a zároveň nezme-

nené ostali len kolumbárium č.2 a 3, 

ostatné hrobky sa nachádzajú pod 

modernou zástavbou (1, 4, 5, 10, 22) 

alebo nie sú dochované. Pri štúdiu 

sektoru je preto potrebné pracovať s fotografiami z roku 1930, ktoré mnohokrát slúţia 

ako jediný študijný materiál.  

 

Stavba hrobiek je datovaná medzi obdobie pol.1.st. (kolumbárium 14) a pol.3.st. po Kris-

tovi. Hroby boli vyuţívané aţ do 4.storočia, kedy došlo k stavbe Baziliky sv. Petra a Via 

Triumphalis bola hlavnou cestou spájajúcou túto oblasť so severom.  

Názov Datovanie 

kolumbárium 1 koniec 1.st. – poč.2.st. po Kr. 

kolumbárium 2 koniec 1.st. – poč.2.st. po Kr. 

kolumbárium 3 prvé desaťročie 2.st. po Kr. 
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Názov Datovanie 

kolumbárium 4 koniec 1.st. – poč.2.st. po Kr. 

kolumbárium 5 koniec 2. – poč.3.st. po Kr. 

kolumbárium 6, 7, 8 koniec 2. – poč.3.st. po Kr. 

kolumbárium 9 poč.3.st. po Kr. 

hrob 10 koniec 2. – 1.pol.3.st. po Kr. 

hrob 11 2.pol.2.st. po Kr. 

kolumbárium 12 koniec 1.st. – poč.2.st. po Kr. 

hrob 13 koniec 2. – poč.3.st. po Kr. 

hrob 14 pol.1.st. po Kr. 

hrob 15 2.pol.2.st. po Kr. 

hrob 16 koniec 2. – 1.pol.3.st. po Kr. 

hroby 17, 18, 19 2.pol.2.st. po Kr. 

hrob 21 2.pol.1.st. – poč.2.st. po Kr. 

kolumbárium 22 2.po.2.st. po Kr. 

hrob 23 1.pol.2.st. po Kr. 

Tab. 12: Datovanie hrobiek v sektore Annona 
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10 
10. Nekropola Via Triumphalis – dekorácia 

v kontexte rímskeho umenia 

10.1. Vyobrazenie záhradky – viridarium 

Na niekoľkých miestach Nekropol sa nachádzajú vyobrazenia rastlín, ktoré indikujú 

k záhradám (viď Obr. P 50). Cieľom tejto kapitoly je priblíţiť tento námet. 

Vyobrazenie záhrad na stenách domov alebo v hrobkách sa tešilo veľkej popularite 

v rámci celého rímskeho sveta. Prvým, a zároveň najlepším príkladom, je Liviina villa 

v Primaporte, datovaná do roku 20 pred Kristom. Na jednotlivých stenách miestnosti je 

zobrazená záhrada s kríkmi, ovocnými stromami a zvieratami v prevedení 

2.pompejského štýlu ((Ling, 1998, s. 150). Záhrada je oddelená od pozorovateľa múri-

kom, ktorý zároveň vytvára dojem hĺbky v mieste, kde obieha okolo ovocného stromu. 

Hustý porast stromov, kvetín a kríkov je zároveň doplnený vtákmi a menšími zvieratami, 

ktoré majú za úlohu navodiť v pozorovateľovi pocit skutočnej krajiny, ktorá ţije vlast-

ným ţivotom. Samozrejmosťou je detailné znázornenie listov plodín, ale taktieţ realis-

ticky stvárnené postavy zvierat s vyuţitím tieňovacích techník, ktoré ako keby pochádza-

li z reálneho ţivota.  

Obľuba v motívoch záhrad následne výrazne vzrástla v priebehu 3. pompejského 

štýlu. V tomto prípade je moţné spomenúť Orchardov dom v Pompejach. Stromy tu sú 

však oproti Primaporte vyobrazené podstatne hrubšie a bez detailov. Celková scéna tak-

tieţ stráca pocit hĺbky, kedy architektonické články sú dvojdimenzionálne, čisto umies-

tnené na ploche steny.  

4. pompejský štýl sa snaţí navodiť atmosféru, ţe záhrada pokračuje aj mimo ma-

ľovaný svet. Z tohto dôvodu sa maliari orientujú na znázornenie hustých kríkov a ovoc-

ných sadov. Taktieţ sa začínajú objavovať exotické prvky, ktoré navodzujú pocit luxus-

nosti aţ pompéznosti. Medzi motívmi prevládajú fontány s vtákmi, pávi, dekoratívne 

postavy a iné prvky, ktoré sa snaţia spojiť reálny a imaginárny svet. Vynikajúcim prí-

kladom je Orfeov dom v Pompejach, kde sa vyskytuje maľba sediaceho nahého Orfea na 

skale, hrajúceho na lýru, v obkľúčený jeleňa, levov, tigrov, diviakov a iných zvierat. 
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Krajinu predstavuje v diaľke sa vlniaca rieka so stromom a rastlinami obrastená skala, na 

ktorej bájny hrdina sedí. Príkladom hustého porastu je znova dom v Pompejach, dom 

Amazoniek, datovaný do poslednej štvrtiny 1.storočia po Kristovi. Scéna je doplnená 

pávmi, prepeličkami a letiacimi vtákmi, v pozadí vystupuje pravdepodobne chrámová 

architektúra, ktorá ma znova navodiť pocit hĺbky priestoru a zároveň blízkosti centrálne-

ho motívu. 

Maľba záhradných scén sa v období stredného cisárstva a nasledujúcich rokov 

podstatne mení. Stena je delená hrubými líniami na menšie polia, do ktorých sa umies-

tňuje dekorácia v podobe postáv, zvierat alebo jednoduchých rastlinných motívov. Po-

stupom času umelci prechádzali stále do väčšieho vyuţitia týchto polí, čo malo za násle-

dok, ţe celá stena bola rozdelená horizontálnymi a vertikálnymi líniami na niekoľko po-

lí, do ktorých boli zasadené obrazy kvetín, zvierat a niekedy mytologických postáv. Prá-

ve tento štýl výzdoby sa vyskytuje v prevedení záhradných scén v hrobkách sledovaného 

kontextu Vatikánu, konkrétne v kolumbáriu č. 6. Vnútorné steny hrobovej komory boli 

červenými líniami pravidelne rozdelené na niekoľko polí. Do nich boli následne zasade-

né jednoduché postavy zvierat, prevaţne vtákov. Na spodnú časť steny boli zobrazené 

jednoduché rastliny, ktoré tak mali navodiť pocit otvoreného priestoru do prírody 

v centre nekropoly. Tieto rastliny však uţ nenesú ţiadne známky detailnej výzdoby ako 

to bolo v priebehu prvých pompejských štýlov. 

Zobrazenie záhrad v kontexte funerálneho umenia bolo teda pomerne častou zále-

ţitosťou v období polovice 2. a 3.storočia. Na stenách mauzóleí, katakomb a iných hro-

bových štruktúr sa vyskytuje dekorácia v podobe vyššie zmienených línií, ktoré plochu 

steny pripravujú na nanesenie prvkov prírody. Medzi nimi vţdy prevládajú vyobrazenia 

vtákov a pávov, ktorí sprevádzajú duše do posmrtného ţivota. Z rastlín sa vyskytujú gir-

landy, úponky padajúce z deliacich línii a hlavne jednoducho stvárnené kríky a rastliny 

v spodných častiach stien. Dôvod prečo sa umelci uchýlili k zobrazeniu práve záhrady je 

moţné hľadať v rôznych súvislostiach. Mohlo ísť o čistú snahu dekorovať hrobku, pri-

blíţiť ju tak aspoň takýmto spôsobom k domu ţivých. Na druhej strane sa však umelci 

mohli taktieţ snaţiť zobraziť akýsi posmrtný svet, rajskú záhradu (prípadne Ostrov bla-

ţených), do ktorej duša mŕtveho prichádza po smrti. V prevedení záhrady sa uchýlili 

k štýlu, ktorý bol práve v tej dobe v obľube, čiţe deleniu steny líniami na polia, do kto-

rých boli umiestnení jednotliví rastlinní reprezentanti. 
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Z kontextu Vatikánskej oblasti je moţné spomenúť príklady kolumbária 12 v sektore Au-

toparco (viď Obr. P 39), ktoré je datované do počiatku 2.storočia po Kristovi.
102

 Dojem 

záhrady je tu zobrazený v podobe dvoch vysoko rastúcich rastlín, na ktorých zakonče-

niach sedia dvaja vtáci. Hrobka XXV (2.pol.1.st. po Kr.) zo sektoru Santa Rosa (viď Obr. 

P 50) obsahuje dekoráciu tmavohnedých rastlín zasadených do červeného poľa (viď Obr. 

P 50). Na území nekropole Via Cornelia sa daná štruktúra objavuje v prípade mauzólea I 

– voza (2.pol.1.st. po Kr.). Krajina tu je znova zobrazená v spodných častiach miestnosti, 

pričom oproti príkladom z Via Triumphalis ide o znateľne detailnejšie prevedenie kvetín, 

kedy nie sú zobrazené iba ako systém výhonkov smerujúcich do steny z jedného miesta, 

ale majú farebné lístky, kde je moţné rozoznať ich druhy medzi sebou. Medzi nimi sa 

nachádzajú navyše vyobrazenia pávov a iných zvierat, prípadne nádoby s kyticou kvetov. 

Zvyšné časti stien sú taktieţ delené líniami na polia, v ktorých sa nachádzajú postavy 

a jednoduché kvetiny.  

10.2. Vyobrazenie vody a symboly s ňou spojené 

Dochovaná dekorácia hrobky XXV sektoru Santa Rosa (viď Obr. P 50) predstavuje pra-

mene vody, ktoré majú na tomto mieste priblíţiť zobrazenie krajiny, primárne elementy 

sveta alebo len dodať prostrediu nádych ţivota. 

Voda predstavuje jeden zo štyroch základných elementov sveta. Preto niet divu, ţe 

sa s ňou stretávame na vyobrazeniach mozaík a fresiek počas celého obdobia rímskeho 

starovekého umenia. Najranejšie príklady nástenného maliarstva spojeného 

s prezentáciou vody sa objavujú v etruskej maľbe hrobiek. Tu nachádzame výjavy, kde 

voda dopĺňa daný motív, pribliţuje činnosť zobrazovanej postavy, alebo upresňuje 

miestne zasadenie daného deja. Medzi hrobkami je teda na mieste spomenúť hrobku Lo-

vu a rybolovu (Tomba della Caccia e Pesca) z Tarquinie, datovanú do roku 520/510 pred 

Kristom, kedy na vode pláva loďka s lovcami kačiek a rýb. Zároveň sa tu objavuje motív 

muţa skákajúceho zo skaly do jazera a delfínov vyskakujúcich a znova dopadajúcich do 

vody. Taký istý motív, teda skákajúci muţ, s vyskytuje podobne v tzv. Hrobke potápača 

v Paeste, datovanej do 5.storočia pred Kristom. Ako ďalší príklad je moţné uviesť hrob-

ku Levov (Tomba delle Leonesse, pol.6.st. pred Kr. ) s taktieţ vyskytujúcimi sa posta-

vami skákajúcich delfínov, alebo hrobku Leopardov (Tomba deli Leopardi, pol.5.st. pred 

Kr.).V posledných dvoch zmieňovaných hrobkách sa vyskytujú znázornenia nádob, či uţ 
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 Podobný námet sa nachádza v kolumbáriu 3 v sektore Annona. 
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menších kylixov, alebo väčších kratérov. Tie dopĺňajú scénu, vytvárajú jej zmysel (hos-

tina, obeta) a aj napriek tomu, ţe nápoj v nich nie je vidieť, práve tieto nádoby dokladajú 

jeho existenciu. 

V rímskom nástennom umení sa vyobrazenie vody spájalo s prezentáciou krajiny. 

Prvoradým cieľom teda bolo stvárnenie akejsi idylickej krajiny (napr. freska vo ville 

Boscoreale, 63-79 po Kr.; krajina s vilou a prístavom z villy Farnesina datovaná do roku 

20 pred Kr.), či krajiny konkrétnej (Odyseus a Sirény, koniec 1.st. po Kr.; egyptská kra-

jina z Pompejí z domu Ceii datovaná do konca 1.st. po Kr.; freska prístavného mesta 

(Putteoli) zo Stabiae datovaná do 3.štvrtiny 1. storočia po Kr., Nilotická krajina z Prae-

neste datovaná do 1.storočia pred Kr.). V prípadoch pouţitia prvých pompejských štý-

loch dochádza k vyobrazeniu fontán a kratérov, ktoré symbolizujú zberňu vody. Od 2. 

pompejského štýlu sa však stretávame uţ s vyuţitým vody na dotvárnenie charakteristi-

ky okolia a krajiny, ako je to vidieť u zmienenej fresky z villy Boscoreale (ďalej Orfeus 

a zvieratá z Orfeovho domu v Pompejach datovaný medzi roky 50 a 62 po Kr. a iné). 

Kresťanská ikonografia však vyobrazeniu vody prikladala podstatne dôleţitejšiu 

úlohy, ako to bolo v pohanskom svete. Voda predstavuje symbol ţivota, alebo zázračnú 

schopnosť uzdravenia sa. Je taktieţ pôvodcom vzniku nového sveta, samotným aktom 

stvorenia, ktorého pripomienku nachádzame nielen v odkaze na 7 dní stvorenia, ale tak-

tieţ na Potopu sveta, ktorou sa ukončila jedna etapa existencie ľudstva a započala dru-

há.
103

 V tomto prípade má voda teda symbolizuje silu obnovenia ţivota, no zároveň tak-

tieţ jeho konca, nakoľko celý svet bol jej činnosťou zničený. 

Voda vo vnímaní prvých kresťanov symbolizovala mimo iné záchrané činy Hos-

podina (Mohr, 1999, s. voda). V postave Mojţiša sa objavuje záchrana Izraelitov putujú-

cich do zasľúbenej zeme v príbehu, v ktorom Mojţiš svojou palicou rozrazí skalu
104

 

a z nej vyvrie prameň vody. 
105

 V osobe Mojţiša sa taktieţ odohráva druhý prejav Boţej 

moci, prechod Izraelitov cez Červené more.
106

 V tomto prípade prorok pomocou palice 

a Boţieho slova rozdelí vlny mora na dve strany čím umoţní útek Izraelitov z Egypta do 

                                                 
103

 Táto druhá etapa je charakteristická uzatvorením zmluvy medzi Bohom a Noem. „Ustanovujem s vami 

svoju zmluvu, ţe vody potopy uţ nevyničia všetko telo a nebude uţ potopy, aby zničila zem.“ (Biblia, 

Gen. 9:11) 
104

 Skala taktieţ prezentuje miesto, z ktorého vyvierajú štyri rajské rieky. 
105

 „Hospodin riekol Mojţišovi: Prejdi popred ľud a vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela, 

vezmi si do ruky i svoju palicu, ktorou si udrel do Nílu a choď! Hľa, ja budem pred Tebou stáť na skale, 

na Chorébe: potom udrieš na skalu, potečie z nej voda a ľud sa napije. Mojţiš urobil tak pred očami star-

ších Izraela.“ ( Biblia, Ex. 17: 5 – 6) 
106

 „Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruky nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mo-

ra po suchu.“ (Biblia, Ex. 14:16) 
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krajiny zasľúbenej. More následne ukáţe svoju ničivú silu a prikryje vozy s egyptským 

vojskom.
107

 Spojovacím článkom oboch príbehov sa stáva palica, ktorá v kresťanskej 

ikonografii predstavuje symbol moci a prostriedok vykonania Boţích zázrakov. Ide nie-

len o postavu Mojţiša, ale taktieţ napríklad jeho brata Árona, ktorý premenil svoju pali-

cu pred faraónom na hada, znova na pokyn Boţieho slova.
108

 Áron koná prostredníctvom 

svojej palice zázraky skrze Boţie príkazy. Privoláva na Egypt jednu ranu za druhou, čo 

nakoniec vyústi aţ do poslednej, smrteľnej pohromy Egypta a následnému úteku z izra-

elského kmeňa z tejto krajiny. Útek, ktorého počiatok (prvá rana – krvavé vody) a koniec 

(rozovretie Červeného mora) je potrebné znova hľadať v spojitosti s vodou, teda symbo-

lom znovuzrodenia národa a príchodom nového ţivota.  

V 4. storočí sa objavujú príbehy o vyliečení vodou. Tieto svedectvá nachádzame 

napríklad v Jánovom evanjeliu 5:1-15,
109

 kedy anjeli zvírili vodu v miestnom jazere 

a človek, ktorý do tejto vody stúpil vyzdravel z akejkoľvek choroby. Za spomenutie stojí 

príbeh o Jeţišovom uzdravení slepca, taktieţ v Jánovom evanjeliu 9:1-12.
110

 Očistenie 

od hriechov je totiţ jedným zo základných prvkov obradu krstenia, kedy kňaz vodou 

zmýva všetky dedičné hriechy z krstenej osoby. V tomto prípade sa medzi námety 

s podobným posolstvom zaraďuje prechod Izraelitov cez Červené more
111

 (znovuzrode-

nie národa) a samozrejme samotný krst Jeţiša Jánom Krstiteľom v rieke Jordán. 

Spojitosť vody a kresťanskej ikonografie je stvárnená prevaţne v postave Jeţiša. 

Samozrejme, vyskytujú sa taktieţ ikonografické námety Jonáša a veľryby, alebo Noema, 

v týchto prípadoch však ide o prezentáciu vody ako doplnkovej zloţky celkového náme-

tu. V spojitosti s postavou Jeţiša sa vyskytuje niekoľko námetov, ktorých výskyt je za-

znamenaný ako na nástennom umení, tak na sarkofágoch. Ako prvý je moţné spomenúť 

                                                 
107

 „Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora; ne-

zostal z nich ani jeden.“ (Biblia, Ex. 14:28) 
108

 „ Nato vošli Mojţiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin, Áron hodil svoju palicu 

pred faraóna a premenila sa na veľkého hada.“ (Biblia, Ex. 7:10) 
109

 ...“Mnoho nemocných leţalo v nich slepých, chromých, vychradlých, (ktorí čakali, aţ sa voda pohne, 

lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, 

ozdravel, nech akákoľvek choroba ho trápila).“ (Biblia, Ján 5: 3-4). 
110

 ...“Idúcky zrel (Jeţiš) človeka slepého od narodenia. ... Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny 

blato, priloţil mu to na oči a povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe – čo v preklade znamená Poslaný -. Od-

išiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý.“ ... (Biblia, Ján 9: 1 – 12) 
111

 Maľba prechodu Izraelitov cez Červené more sa nachádza v katakombách pod Via Latina v miestnosti 

C zo 4.st. po Kr. Na nej Mojţiš s ľuďmi uţ more prekročili, palicou ukazuje smerom na miesto prechodu, 

v ktorom sa nachádzajú vojská faraóna.  
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premenu vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej.
112

 Tento motív sa nachádza mimo 

iného na sarkofágu z neskorého 4. storočia z vatikánskeho múzea Chiaramonti, spolu 

s uväzneným Petrom a Mojţišom, ktorý palicou donútil vystreknúť vodu zo skaly. Jedno 

zo stvárnení Mojţiša a prameňa vody idúceho zo skaly sa nachádza v Commodillinych 

katakombách (prípadne v katakombách Petra a Marcellina). 

10.3. Hrobka Dei Natroni – skulpturálny rozbor 

V hrobke IV sektoru Dei Natroni boli objavené dve skulpturálne štruktúry, ktoré znázor-

ňujú mŕtvych členov rodiny, pochovaných na tomto mieste. Nasledujúce riadky sa budú 

venovať ich rozboru s poukázaním na hlavné znaky obdobia, do ktorého ich je moţné 

datovať. 

Prvým predmetom rozboru je busta ženy (viď Obr. P 47). Tá by mohla byť na zá-

klade vysokého účesu datovaná do obdobia fláviovskej dynastie. Práve umelci tejto doby 

prišli s novým stvárnením (vzhľadom na staršie portréty) ţenského účesu. Kučeravé vla-

sy boli vyčesané na vrch hlavy, ponechávajúc uši a krk voľný. Nad čelom boli vlasy zlo-

ţené do vysokého hrebeňa (v mnohých prípadoch skôr podobný príčesku), pričom zadná 

časť vlasov bola spletená vo vrkočoch do veľkého copu. Tým došlo k rozdeleniu vlasov 

na dve polovice a vytvoreniu elegantne vyzerajúceho hrebeňa nad čelom. Uší ostali od-

kryté, len pár pramienkov mohlo voľne padať z hrebeňa pred nimi. Najlepším prevede-

ním je portrét ţeny z roku 120 po Kristovi, nachádzajúci sa v Kapitolských múzeách 

v Ríme. K ranejšiemu prípadu moţno uviesť portrét ţeny ako Venuše z rímskej Porta 

San Sabino (datovaná do konca 1.storočia po Kristovi). Fláviovské hrebene, alebo príče-

sky, nesú niekedy výrazné stopy po vŕtaní, ktoré vytvárajú hlboké a pomerne výrazné 

kučery. Čo sa týka výrazu tváre a jej prevedenia, ide o malú modeláciu s nie veľkými 

prvkami reálnosti. 

Hrebeň či príčesok sa však taktieţ objavuje u portrétov ţien nasledujúceho obdo-

bia, teda za vlády cisára Trajána
113

. Kučery sú nahradené pásmi vlasov, ktoré vytvárajú 

skôr diadém. Nad čelom, okolo hlavy, sa taktieţ vyskytuje veniec vlasov, ktorý tak delí 

príčesok na dve časti (napr. portrét Plotíny z Ostie, 112 po Kr., Museo Nazionale delle 

Terme).  

                                                 
112

 ...„Keď chybovalo vína, povedala matka Jeţišova: Nemajú vína!. ... I riekol im Jeţiš: Naplňte tie nádo-

by vodou. A naplnili ich aţ po okraj. ... Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno.“... (Biblia, 

Ján 2:1 – 12) 
113

 V takejto výške však odkazuje na fláviovskú dobu. 
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Z uvedeného teda vyplýva, ţe busta ţeny môţe byť datovaná do konca fláviovskej, prí-

padne počiatku trajánovskej doby.  

Druhým sledovaným predmetom rozboru je portrét chlapca, Tiberia Natronia Ve-

tusta, ktorý zomrel vo veku 4 rokov, 4 mesiacov a 10 dní (viď Obr. P 48).
114

 Portrét je 

aţ neobyčajne realisticky prevedený, znázorňuje jemné črty dieťaťa. Na základy typu 

hlavy a účesy je ho moţné datovať do obdobia julsko – klaudijskej dynastie.  

Vlasy Tiberia sú riedke, hustejšie pôsobia pramene nad čelom, inak ide len o ilu-

zívne stvárnenie, čím umelec podloţil fakt, ţe ide o dieťa. Vlasy nad čelom mu v nie-

koľkých prameňoch padajú do čela, vytvárajúc vlnovku. Podobné prevedenie vlasov na-

chádzame napríklad v portréte Tiberia (portrét z Fajjúmu, 4 po Kr.), Caliguly (portrét 

z Art Gallery na unoverzite v Yalle 37 – 38 po Kr.) alebo Claudia (portrét Claudia z di-

vadla v Cerveteri, 45 – 50 po Kr.).  

Stavba hlavy malého Tiberia je kontinuálna, línia prechádza plynulo od brady aţ 

k čelu. Uši, nos alebo ústa jemne dopĺňajú kontúry líc a čela, nevykazujú ţiadne vystu-

pujúce krivky. Jediným výraznejším faktorom sú hlboké kútiky úst, ktoré sa vyskytujú 

taktieţ na portrétoch rímskych cisárov daného obdobia, ako napríklad u Claudia alebo 

Neróna.  

10.4. Symbolika vajíčka  

Výnimočný nález sa odohral na lokalite Santa Rosa, kde v prítomnosti detstkého pohre-

bu bolo objavené slepačie vajíčko (viď Obr. P 49). To mohlo prezentovať detskú hračku, 

avšak vo funerálnom kontexte je treba poohliadnuť sa taktieţ za jeho funerálnym výz-

namom.  

O počiatku vecí sa traduje niekoľko mýtov. Spojivom medzi nimi je vajíčko, ktoré 

uţ v antike bolo symbolom nového ţivota a počiatku jeho celkového deja. Na základe 

jednej verzie mýtu
115

 o počiatku vecí sa rozpráva o Noci, nazývanej taktieţ ako Nyx. Tá 

mala podobu vtáka s čiernymi krídlami. Oplodnená vetrom zniesla strieborné vajíčko, 

z ktorého sa narodil syn vetra, boh so zlatými perami. Dostal meno Eros, boh lásky. Ten 

následne stvoril celý svet z toho, čo bolo doposiaľ skryté na dne škrupiny: hore dutina, 

teda obloha; dole to ostatné, teda svet. 

                                                 
114

 Hic Situs Est Tib. Natronius Venustus. Vixit Anni IIII, Menses IIII, Dies X 
115

 Mýtus prevzatý z (Kerényi, 1996, s. 22). 
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K ďalším mýtom kde sa vyskytuje obraz vajíčka patrí zrodenie Veľkej bohyne lásky 

v ďalekej Mezopotámii. Tu mali nájsť ryby v rieke Eufrat nezvyčajne veľké vajíčko, kto-

ré potom, ako ho vytiahli na breh, vysedela holubica. Zrodila sa z neho bohyňa, ktorú 

ľudia mali vo veľkej obľube, povaţovali ju za najmilšie a najláskavejšie stvorenie na 

svete. Spojitosť s touto Východnou bohyňou sa v gréckom svete stretáva s bohyňou Af-

roditou. Podľa Hesióda (Kerényi, 1996, s. 57) sa zrodila z useknutého pohlavia
116

 svojho 

otca Urána, ktoré spadlo do mora (hodil ho sem Kronos). To sa spojilo s morskou penou 

a z tohto spojenia vznikla Afrodita, ktoré vystúpila z mora na Kypre.  

Vajíčko sa taktieţ vyskytuje v mýtoch, ktoré sú venované Diovi a jeho prenasledo-

vaniach bohýň a ţien, ku ktorým zahorel láskou. Jeden príbeh je spojený s postavou bo-

hyne Nemesis, dcéry Noci. Tá utekala pred Diom cez šíre more, kde sa premenila na ry-

bu. Zeus za ňou išiel aţ na koniec sveta, no Nemesis stále na seba brala iné podoby, aby 

mu utiekla. Nakoniec sa premenila v hus, no Zeus zobral na seba podobu labute a spojil 

sa s ňou. Nemesis následne zniesla vajíčko, ktoré našla Leda, ktorá ho chovala v truhle 

do tej doby, pokiaľ sa z neho nezrodila Helena. Tá sa stala pre ľudstvo osudná, pretoţe 

bola prvotnou príčinou Trójskej vojny.  

Podľa inej legendy sa Zeus spojil s Ledou v podobe labute. Leda mala zniesť dve 

vajíčka, pričom z jedného prišli na svet Dioskúrove (Kastor a Polydeukés), z druhého 

Helena. Bratia podliehali napol smrti, keďţe Polydeukés bol nesmrteľný a Kastor smr-

teľný. Keďţe si nevedeli predstaviť ţivot bez seba, rozhodli sa, ţe jeden deň strávia 

v podsvetí, druhý medzi bohmi.  

Na základe uvedených mýtov bolo vajíčko v antickej dobe symbolom zrodenia bo-

hov, lásky (splynutie), ale taktieţ rastlinnej a ţivočíšnej ríše, ktoré sa kaţdoročne obno-

vuje k novému ţivotu. V postavách Dioskúrov sa nepriamo vynára symbolizmus nesmr-

teľnosti. Rane kresťanské učenie však vajíčku mimo obnovy ţivota (prírody) priradilo 

význam spojený s Kristom. Zosobňuje totiţ jeho vzkriesenie, kedy je moţné Krista pri-

rovnať ku kuriatku vo vajíčku, ktoré sa vyliahne taktieţ na tretí deň.
117

 Toto môţe byť 

taktieţ jeden z dôvodov, prečo sa symbolom Veľkonočných sviatkov stalo vajíčko 

a kuriatka.  

 

                                                 
116

 Podľa inej verzie mýtu sa zrodila z mušle. 
117

 Doba liahnutia kuriatka však v skutočnosti trvá 19-21 dní. 
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11 
11. Sarkofágy 

Cieľom tejto časti práce je prezentovať tie najvýznamnejšie nálezy sarkofágov 

z mauzóleí a hrobiek oboch vatikánskych Nekropol a spracovať námety vyobrazenia 

v rámci rímskeho umenia.  

Nálezy v oblasti nekropol sa vo veľkej miere sústreďujú taktieţ na bohatý študijný 

materiál v oblasti pohanských a rane kresťanských sarkofágov. V protiklade 

s náhrobnými stélami a inými reliéfnymi pamiatkami ponúkajú nielen príklady pouţitia 

dekorácie od 2.storočia po Kr. aţ do storočia šiesteho, ale taktieţ formy pohrebných 

praktík daného obdobia a názorov na posmrtný ţivot. 

Sarkofágy z oblasti Vatikánu je moţné roztriediť do dvoch skupín. Prvú prezentujú 

výnimočné nálezy, akým je predovšetkým sarkofág Junia Bassa. O ňom uţ bolo napísa-

ných niekoľko štúdií a je prezentovaný v takmer kaţdej publikácií venovanej antickým 

sarkofágom, preto na tomto mieste sú uvedené len najzákladnejšie poznatky. Sarkofág sa 

pôvodne nachádzal v Konštantínovej Bazilike, na súčasnom mieste, ktoré je známe ako 

Grotte Vaticana. Je datovaný do roku 359 po Kr. a k jeho objaveniu došlo v roku 1595. 

Medzi ostatnými nálezmi vyniká prevedením dekorácia, kedy v dvoch pásoch na sebou 

sú medzi stĺpkami vyobrazené biblické postavy (Peter a Pavol, Kristus, Daniel, vjazd 

Krista do Jeruzalema, Jóbovo utrpenie, obeť Abrahámova a iní) ako Starého tak Nového 

zákona. Spojovacím prvkom je motív baránkov, ktoré tu prezentujú postavy Krista, mla-

díkov alebo Mojţiša a je preto medzi nimi moţné hľadať vzájomný symbolizmus (viď 

symbolizmus Mojţiša a Krista v predchádzajúcich kapitolách).
118

 Prevedenie dekorácie 

týchto postáv radí sarkofág k najlepším príkladom rane kresťanského umenia v rámci 

sarkofágov.  

Tou druhou skupinou sú uţ samotné nálezy v rámci plochy obidvoch Nekropol, 

ktoré budú prezentované na nasledujúcich stranách. V rámci jednotlivých kapitol bude 

pozornosť venovaná najvýznamnejším nálezom, ktoré vynikajú nad ostatnými svojim 
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 Medzi jednotlivými symbolmi je moţné spomenúť znova scénu s Abrahámovou obeťou, ktorá sa stáva 

symbolizmom pre prezentujúcu Kristovu obeť. 
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prevedením nielen technickým, ale hlavne ikonografickým. Jednotlivé scény je totiţ 

moţné pochopiť ako z pohľadu pohanského sveta, tak toho kresťanského, a práve tento 

poznatok sa nasledujúce kapitolu budú snaţiť poreferovať. Na konci kaţdej z nich bude 

uvedený sumár poznatkov, ku ktorým sa došlo pri skúmaní ikonografie vybraných sarko-

fágov. 

11.1. Všeobecný úvod k sarkofágom Ríma 

Sarkofágy raného kresťanstva svojou formou sledujú pohanské exempláre, pri ktorých 

vychádzajú v prevedení tvaru a hlavne námetov. Celkový počet kresťanských sarkofágov 

dosahuje číslo 1041, pričom 129 spadá do obdobia pred Konštantínom. Z nich 48 obsa-

huje prvky rane kresťanského piktorálneho umenia. Taký istý počet, teda 129, je zasa 

opatrený jedine inskripciou, Orantom alebo Dobrým pastierom, ktorý ho radí ku kres-

ťanskej komunite (Snyder, 2003, s. 75-76). 

Tvarovo sa sarkofágy vyskytujú v niekoľkých formách, pričom typickým tvarom 

2. a 3.st. sa v Ríme stáva vaňovitý typ, medzi ktorými vyniká hlavne sarkofág S. Maria 

Antiqua. Ten je datovaný do obdobia 3.storočia po Kristovi (rok 270). Centrálny námet 

predstavuje postava filozofa sediaceho na stoličke a so zvitkom v ruke. V jeho blízkosti 

stojí ţenská postava s rukami v pozícii Oranta. Obe tieto postavy prezentujú články, kto-

ré je moţné chápať ako kresťanské, tak pohanské. V rámci kresťanskej ikonografie filo-

zof symbolizuje kresťanskú náuku aţ samotného Krista
119

 V kontexte pohanskej ikono-

grafie ide však o postavy skutočného filozofa, správcu alebo v konečnom dôsledku tak-

tieţ učiteľa (pričom tento námet sa veľmi blíţi maľbe v mauzóleu G).  

Ţenská postava s polohou rúk, teda zdvihnutými a dlaňami otočenými smerom 

k nebu, symbolizuje klasickú postavy kresťanskej ikonografie, oranta. Jeho vyobrazenie 

na sarkofágov sa odvoláva k symbolizmu duše, ktorá po smrti mŕtve telo opúšťa. Pohan-

ská ikonografia sa však na túto postavu v spojitosti s prítomnosťou postavy filozofa mô-

ţe pozerať ako prezentáciu múzy alebo istý zdroj inšpirácie pre sediaceho filozofa.  

Ľavá strana sarkofágu je prezentovaná vyobrazením postavy leţiaceho Jonáša po 

to, ako strávil tri dni v bruchu príšery. V blízkosti je taktieţ vidieť loď, z ktorej bol vho-

dený do mora. Taktieţ v tomto námete sa odráţa pohanský vplyv, kedy v postave Jonáša 

sa vyskytuje postava spiaceho Endymiona. 
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 Viď kapitolu 7.5. Vyobrazenie filozofa (učiteľa). 
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Pravá strana sarkofágu znázorňuje Dobrého pastiera, ktorého počiatky môţeme vidieť 

v známej soche gréckeho Moschorphora (560 – 570 pred Kr.). Poslednou zobrazenou 

scénou na pravom okraji sarkofágu je krst Krista Jánom Krstiteľom, ktorý odkazuje na 

očistu hriechov a počiatok nového ţivota. 

V rámci rane kresťanských sarkofágov existuje niekoľko hlavných typov, ktoré 

zahrňujú rôzny typ tela sarkofágu. K týmto typom patria (Koch, 2000, s. 32):  

 vlysové sarkofágy: tie sú buď jednozónové (dekorácia je v jednom páse cez 

celú výšku sarkofágu) alebo dvojzónové (dekorácia je v dvoch pásoch nad 

sebou) 

 architektonické sarkofágy (najčastejšie stĺpové) 

 ryhové sarkofágy (strigilata) 

 sarkofágy so zarámovaným profilom 

 truhlovité sarkofágy s hladkými stenami, s profilmi alebo vystúpenými 

hornými a dolnými lištami, ozdobené jednými alebo viacerými kríţmi ale-

bo iným motívmi 

Z uvedených typov sarkofágov sa medzi nálezmi z oboch Vatikánskych nekropol vysky-

tujú typy vlysového, ryhového a architektonického sarkofágu. Ich poklop je vo forme 

vysoko stojacej lišty na prednej strane, kde zvyčajne pokračuje dekorácia tela sarkofágu.  

Vlysové sarkofágy z Nekropol sú jedno zónové s prebiehajúcim figurálnym vly-

som. Tento vlys, ako bude ukázané v nasledujúcich kapitolách, prezentuje námety z ob-

lasti pohanskej a prechodu do rane kresťanskej ikonografii.  

Druhým typom prezentovaných príkladov sú ryhové sarkofágy, ktorých obľuba 

vzrastala nielen v rámci pohanského sveta, ale taktieţ kresťanského. Ryhy sú na nich za-

krivené do písmena S, alebo iba zvislé. Tieto ryhy sa na sarkofágoch vyskytujú určite od 

2.storočia po Kr. (v niekoľkých príkladoch však ešte v 1.storočí (Koch, 2000). Dekorácia 

je taktieţ rozdelená do jednej zóny. V strede a na bokoch sa vyskytujú figurálne scény, 

prezentované jednoduchou scénou zloţenou z jednej alebo dvoch postáv, prípadne tondo 

s portrétom (aţ v neskorších príkladoch sa vyskytuje na ich mieste kríţ).  

Posledným typom vyskytujúcich sa sarkofágov sú architektonické. Najčastejšie sa 

medzi nimi vyskytuje dekorácia vo forme stĺpov alebo polo stĺpov, ktoré od seba odde-

ľujú jednotlivé scény. Stĺpy nesú arkády, architráv alebo iné architektonické prvky, pod 
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ktorými sa nachádzajú jednotlivé postavy, alebo ich skupiny. Najreprezentatívnejším 

príkladom je uţ spomínaný sarkofág Junia Bassa, ktorého dekorácia sa vyskytuje 

v dvoch radách nad sebou. Z oblasti Vatikánskych nekropole je moţné na tomto mieste 

spomenúť sarkofág z hrobky Marcii, ktorý kombinuje ako architektonický, tak ryhový 

typ, centrálnu scénu predstavuje postava Dionýza (viď Obr. P 57). 

Stĺpy sú niekedy nahradené vyobrazeniami stromov, ktoré plnia ich funkciu, v ta-

komto prípade ide o tzv. stromové sarkofágy. Ich výroba je datovaná do obdobia 

4.storočia po Kristovi. 

Materiál prezentovaných typov je mramor, ktorý bol taktieţ najvyskytovanejším 

materiálom v oblasti Ríma. Vo veľkej obľube bol Carrarský a mramor z mesta Prokon-

nesos
120

 (Marmara, v blízkosti Konštantínopolu).  

Na niekoľkých príkladoch sarkofágov z Nekropol sa vyskytujú portréty mŕtvych. 

Tie sa v rámci pohanských sarkofágov objavujú uţ do konca 2.st. a v storočí treťom. Ich 

prevedenie poskytuje významný chronologický prvok, keďţe jednotlivé portréty boli vy-

tesané na základe typu prezentovaného cisárskou rodinou. Vloţenie do štruktúry sarko-

fágu je prevedené rôznymi spôsobmi: vo forme clipea v tele sarkofágu alebo na jeho vi-

ku, zasadenie postavy do hlavného vlysu v tonde, prípadne pred závesom (gr. parape-

tasma). Vyobrazenie mŕtvych v rámci raného kresťanstva sa obmedzuje na Rím a nie-

koľko oblastí, ktoré boli pod jeho vplyvom. Zobrazenie tváre mŕtveho spolu s biblickými 

postavami bolo pravdepodobne v rozpore s kresťanskou vieroukou. 

Najdôleţitejším prvkom sarkofágu je však jeho výzdoba. Tá sa orientovala na 

stvárnenie mytologických scén, ktoré boli v období raného kresťanstva prebraté kresťan-

skou komunitou a začlenené do jej významu. V rámci pohanskej ikonografii sa však uţ 

do kresťanstva nedostalo vyobrazenie girlánd. Tie boli veľmi populárne v pohanskom 

svete, avšak v tom kresťanskom sa nevyskytuje ani jeden príklad. 

V nasledujúcich kapitolách budú rozobraté štyri skupiny výzdoby z vybraných 

sarkofágov Nekropolí. Ide o námety s Dionýzovskou tematikou, scénami lovu, sarkofágy 

s vyobrazeniami mŕtvych a poslednú skupinu tvoria námety pohanského a kresťanského 

sveta, ktoré sú uvedené v jednom príklade, preto im nebola vytvorená samostatná skupi-

na. 
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 Tento mramor je charakteristický svojimi veľkými kryštálmi, svetlo šedým zafarbením a pásmi, ktoré 

nesú stopy po čiernej prípadne tmavomodrej farbe (zdroj:internet). 
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11.2. Sarkofágy s Dionýzovskou tematikou 

Jedným z najviac prezentovaným námetom na sarkofágoch Vatikánskej nekropoly je 

Dionýzos so svojim sprievodom a prítomnosť spiacej Ariadny. Jeho príklady sa vyskytu-

jú na týchto miestach: 

Umiestnenie Datovanie 

mauzóleum Z – západný výklenok 2.st. po Kr. 

mauzóleum Z – severný výklenok – hlavný sark. 2.štvrtina 3.st. po Kr. 

mauzóleum Z – výklenok hornej steny (terakota)  

mauzóleum ϕ – Quintus Marcius Hermes poč. 3.st. po Kr. 

Sarkofágy mauzólea Z 

Sarkofág v západnom výklenku severnej steny hrobky Z prezentuje scénu, kedy Dioný-

zos objavuje spiacu Ariadnu. Toto vyobrazenie je moţné prezentovať ako alegóriu toho, 

ako sa môţe duša ľahko prebudiť zo smrti do spojenia s Bohom. Dionýzos siaha po thyr-

su a pohári s vínom, naľavo od neho stojí kentaur hrajúci na lýru, ktorý je sprevádzaný 

satyrom, Panom, silenom, mainadami, kupidmi a pantermi. Vlys na vertikálnom priečelí 

vika je lemovaný satyrskými maskami. Medzi nimi je v nízkom reliéfe stvárnený sprie-

vod, v ktorom sa medzi iným vyskytujú Silenus a osol, satyrovia, mainády a mnohí mla-

díci. Bočné strany sarkofágu dekorujú znova bacchistické figúry. 

Sarkofág v severnom výklenku východnej steny hrobky Z znova zobrazuje scénu 

spojenú s Dionýzovským kultom, v tomto prípade však trošku obmedzenejšie ako náš 

prvý príklad (viď Obr. P 56). Napovedá k tomu aj fakt, ţe ide o chronologicky mladšiu 

prácu. Hýriace postavy sú umiestnené do centrálneho a dvoch postranných panelov, kto-

ré sú od seba oddelené panelmi strigilát. Tie, spolu s vyuţitým vŕtania v oblasti vlasov, 

tak datujú sarkofág do 2. štvrtiny 3. storočia po Kristovi. Jednotlivé postavy zobrazujú 

v prípade centrálneho panelu Dionýza stojaceho v nike, oblečeného v srnčej koţi (ne-

bris) s thrysom a kantharom v ruke, pri nohách s panterom. Na pravom paneli sa nachá-

dza tancujúci satyr drţiaci malé dieťa, buď svoje vlastné alebo mladého Dionýza 

(Toynbee J. , 1956, s. 57), pod jeho nohami sa hrá znova panter. Panel naľavo taktieţ 

okupuje polo odetá maináda s thyrsom a kantharom v ruke, pri nohách má kentaura 

a k divákovi sa otáča chrbtom. Vertikálne veko nesie vyobrazenie morských príšer 

s chvostmi rýb, drakov, grifov, kentaurov, koňov a panterov. Zbiehajú sa do centrálneho 

miesta, kde sa nachádza miesto pre inskripciu, ktorá sem však nebola nikdy vytesaná. Na 

kaţdom rohu kratších strán sarkofágu je navyše zobrazený sediaci grif ako stráţca mŕt-

vych a ochranca pohrebu.  
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Tretí sarkofág hrobky Z, stále sa nachádzajúci na originálnom mieste, predstavuje tera-

kotovú truhlu nachádzajúcu sa v hornom výklenku východnej steny, ktorá je z časti za-

krytá sarkofágom z Proconnesianského mramoru
121

, zobrazuje morskú procesiu lemova-

nú dvoma satyrskými maskami a rohmi hojnosti.  

Sarkofág hrobky ϕ  

Hrobka ϕ taktieţ prezentuje scénu z Dionýzovským námetom (viď Obr. P 57). Sarkofág, 

vyrobený z Proconnesianského mramoru, zobrazuje na veku manţelský pár, Quinta Mar-

cia Herma s manţelkou Marciou Thrasonis, ich mená sú vyryté v stredovom paneli 

s inskripciou, ktorý je podopieraný dvoma mladými satyrmi. Obidvaja manţelia majú za 

sebou parapetasmu, ktorú nesú Kupidy a Viktória. Telo sarkofágu dekorujú tri plasticky 

modelované ale prirodzene vyzerajúce postavy, oddelené strigilatami. V strede je znova 

vyobrazený Dionýzos, v tomto prípade opitý a podporovaný v stoje satyrom a Panom. 

Napravo sa nachádza satyr tancujúci s mladíkom a maináda hrajúca na dvojitú píšťalku. 

Výrazný rozdiel tela a veka sarkofágu je badateľný v štýle ich prevedenia, kedy busty 

manţelov boli pravdepodobne vyrobené posmrtne a na základe rozdielnej modelácie 

môţeme vidieť, ţe telo bolo urobené iným umelcom.  

Uvedené príklady svojou dekoráciou spadajú do skupiny mytologických sarkofá-

gov, ktorých existenciu nachádzame v Ríme od čias Hadriána, s väčším nárastom bada-

teľným od 2. storočia po Kristovi (Swain, a iní, 2007 s. 233). Najviac sa objavujú scény 

pochádzajúce z gréckeho mytologického prostredia. Počínajúc rokom 200 však nastáva 

badateľný pokles výskytu mýtov na sarkofágoch, niektoré dokonca úplne miznú, 

Dionýzovský námet však pre svoju veľkú obľúbenosť a spojitosť s posmrtvým ţivotom 

pretrváva aţ do storočia štvrtého. Neplatí to naopak v prípade príbehov o Niobovnách 

a Leukipovnách, ktoré od doby Antoninovcov na sarkofágoch nenachádzame (Swain, 

Harrison, & Elsner, 2007, s. 240). Na doplnenie je moţné ďalej uviesť to, ţe sarkofágy 

s tématikou Orestea končia v rokoch 179 – 180 po Kristovi, s motívom Medei zasa okolo 

roku 200 po Kristovi. O niečo dlhšie sa pouţívajú scény s vyobrazením Herkula a jeho 

12 prác, jinkrétne do 4. storočia po Kristovi (Swain,a iní, 2007 s. 235). 

Obdobie Severovskej dynastie na druhej strane prináša taktieţ mnoţstvo nových 

tém, medzi ktorými dominuje stvárnenie Achilea a umierajúcej Penthesiley. Podobné 
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 Mramor pouţívaný hlavne pre výrobu sarkofágov a architektonických prvkov (Krautheimer, 1986 s. 

208). 
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stvárnenie sa aţ nápadne podobá ranejším typom prezentujúce boje Grékov 

a Amazoniek. V tomto období sa však pozornosť začína sústrediť na centrálnu osobu 

alebo skupinu osôb. Centrom sa teda stáva zobrazenie Achilea drţiac v náručí 

umierajúcu Penthesileu, boj, ktorý sa odohráva okolo nich, len akoby vypĺňal zvyšný 

priestor ponúkaného voľného poľa na skulpturálnu dekoráciu.  

Medzi mnohými príkladmi sarkofágov s Dionýzovskými námetmi je na tomto 

mieste moţné spomenúť aspoň pár. Ide konkrétne o skupiny deviatych sarkofágov 

z nálezu pod Porta Pia v Ríme, datovené pribliţne do roku 200 po Kristovi, kedy väčšia 

prezentuje práve scény s Dionýzovským charakterom, ako napríklad Dionýzov triumf 

v Indii, opitý Dionýzos podporovaný Panom či znova opitý Dionýzos, ktorého Pan 

a Satyr ťahajú k spiacej maináde. V posledne menovanom ikonografickom stvárnení 

môţeme hľadať paralelu k zobrazeniu mýtu o spiacej Ariadne a jej prebudení sa do 

spoločnosti boha. V tomto prípade však môţe ísť skôr o akúsi úsmevnejšiu príhodu, 

ktorá sa viacej orientuje na preţívanie bacchistických radovánok ako alegóriu 

prebudenia sa zo smrti. 

Zhrnutie 

Sarkofágy s Dionýzovskou tematikou patria medzi najviac sa vyskytujúce príklady z ob-

lasti funerálneho umenia. Ich obľuba je v priamom spojení so snahou priblíţiť posmrtný 

ţivot prostredníctvom príbehu o Dionýzovi, spiaca Ariadna sa tak stáva predobrazom 

duše, ktorá zostupuje po smrti do podsvetia, odkiaľ ju boh vyslobodzuje. Prítomnosť 

bakchistických postáv prezentuje svieţosť a bezstarostnosť posmrtného ţivota v znamení 

zábavy a zaslúţeného oddychu. 

Pohanské stvárnenie samozrejme prijali kresťanskí umelci, ktorý v postave spiacej 

Ariadny videli predobraz Jonáša a teda samotný príbeh o jeho vhodení do mora a ná-

slednom zoţratí veľrybou. Záchrana Jonáša je zasa v kontexte záchrany Ariadny Dioný-

zom, čo kresťanská ikonografia zobrazuje v podobe spiaceho hrdinu. Komplexný výz-

nam je však moţné hľadať taktieţ v stvárnení Krista a jeho zmŕtvychvstania.  
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11.3. Sarkofágy so scénami lovu 

V priebehu polovice tretieho storočia sa do popularity dostávajú sarkofágy vyobrazujúce 

scény lovu. Ich dochovaný počet sa odhaduje na 250 exemplárov, pričom scénami spada-

jú do niekoľkých skupín (Kleiner, 1994). Tú najpočetnejšiu tvoria sarkofágy s lovom na 

leva, ktoré boli produkované medzi rokmi 220 aţ 280 po Kr. Medzi najreprezentatívnej-

šími príkladmi ide o tzv. Lovecký sarkofág (cca 230 – 240 po Kr.), na ktorom prebieha 

lov na leva so symbolickým znázornením náročného boja so zvieraťom. Tento moment 

sa pripomína taktieţ na iných objektoch, čím sa do popredia dostáva viacej symbolické 

vyjadrenie scény neţ jej objektivita. Druhým príkladom je sarkofág Lov na leva (Matte-

is)
122

 z roku 250 po Kr. V obidvoch prípadoch sa pod kopytami koňa hlavného lovca oci-

tá muţská postava.  

V rímskom umení sa lov stáva symbolom statočnosti hlavne v symbolickom vyjad-

rení. Mŕtvy sa v skutočnosti teda nemusel zúčastniť na ţiadnom love počas svojho ţivo-

ta, no napriek tomu mohol byť na ňom vyobrazený po svojej smrti. Išlo o prezentáciu 

vlastností, ktoré mali sídliť v kaţdom dobrom občanovi a ochrancovi rodiny (virtus - sta-

točnosť). V inom prípade je moţné prezentáciu lovu chápať ako poráţku smrti, ktorá 

prebýva v lovenom zvierati.  

Pôvod týchto scén je samozrejme dohľadateľný v gréckej mytológii, kde sa obja-

vuje v spojitosti s mnohými hrdinami, medzi ktorými vynikajú Herakles a jeho úlohy, 

Meleager alebo Hippolytus. Hrdinstvo týchto postáv preto mohlo vo funerálnom kontex-

te odkazovať na vnútornú stránku mŕtveho, jeho silu a odhodlanie a v konečnom dôsled-

ku taktieţ spôsob, ktorým mal byť pripomínaný nasledujúcim generáciám. Samozrejme, 

ţe nešlo iba o prezentáciu obyčajnejšieho obyvateľstva, ale taktieţ túto vlastnosť chceli 

vzbudiť medzi obyvateľmi Ríše jej cisári, ako napríklad v podobe známych kruhových 

reliéfov so scénami lovu cisára z Konštantínovho oblúka (ktoré boli pravdepodobne sú-

časťou funerálneho nedochovaného monumentu z doby cisára Hadriána, ktorý mal byť 

dedikovaný Antinoovi). 

Ďalšou skupinou loveckých sarkofágov je lov na diviaka. Paralely sa vyskytujú 

znova v gréckej mytológii, kedy ide o priamy odkaz na Meleagra a jeho lov Kalydon-

ského diviaka. Symbolicky tu teda ide o stvárnenie sily a odhodlania mŕtveho zdolať ţi-

votné nástrahy a byť tak vzorom pre nasledujúce generácie.  
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V prípade kresťanskej interpretácie lovu na sarkofágu je moţné predpokladať, ţe ide 

o symboliku víťazstva nad smrťou, ktorá sa v biblických príbehoch spája s postavami 

nielen Krista, ale taktieţ všetkých starozákonných prorokov, ktorí v pohľade antických 

kresťanov odolávali smrti v podobe svojho veľkého dosiahnutého veku. Tento boj so 

smrťou nachádzal znova paralely v gréckej mytológii, kedy postavy Herakla a Orfea zos-

túpili do podsvetia a následne sa z neho vrátili, a ktoré boli taktieţ kresťanskou komuni-

tou prijaté za stelesnenie postavy Krista a jeho príbehu o ukriţovaní. V širšom kontexte 

však lov môţe symbolizovať taktieţ víťazstvo Boha nad Zlom a znovunastolenie poriad-

ku. 

Umiestnenie sarkofágu Datovanie 

mauzóleum H – lov na leva okolo 270 po Kr. 

hrob VIII – Santa Rosa – lov na Kaledonského 

diviaka 

1.pol.3.st. po Kr. 

Sarkofág mauzólea H – lov na leva 

Na mieste Nekropolí sa vyskytujú dva príklady sarkofágov, ktoré dokumentujú obľubu 

rímskeho obyvateľstva v loveckých scénach. Prvým príkladom je nález z mauzólea H 

z nekropoly Via Cornelia, datovaný do pribliţne roku 270 po Kr. (viď Obr. P 58). Vyob-

razenie mŕtveho sa nachádza v centre scény, kedy sedí na koni a kopijou je pripravený 

zabiť prichádzajúceho leva. Pohľady a gestá okolostojacich postáv sa obracajú smerom 

k nemu, takţe musí ísť o hlavnú postavu danej scény, a teda pravdepodobné zobrazenie 

samotného mŕtveho. Dôleţitým faktorom je prítomnosť dvoch malých paliem pri hor-

ných rohoch inskripcie na veku, kde sa taktieţ nachádza nedokončený portrét mŕtveho. 

Palma sa v kresťanskej symbolike objavuje v skupine tzv. nenaratívnych symbolov, kde 

spolu s ďalšími objektmi (vínna réva, olivová ratolesť, akanthové listy) vytvára prostre-

die príbehu. Preto je moţné predpokladať, ţe sarkofág pochádzajúci z obdobia 

2.pol.3.storočia môţe mať kresťanský význam. V takom prípade by lov, ako uţ bolo 

spomenuté v predchádzajúcich riadkoch, predstavoval nastolenie boţského poriadku prí-

padne odkaz Krista. 

Sarkofág so scénou lovu na diviaka 

Druhým príkladom je sarkofág objavený na mieste nekropoly Via Triumphalis, ktorý 

zobrazuje scénu lovu na Kalydonského diviaka (viď Obr. P 59). Hrdina po boku Atalanté 

udeľuje zvieraťu smrteľný úder, ktoré vychádza práve zo svojej skalnej skrýš. Okolité 

postavy, muţi zúčastnení boja, gestami naznačujú odohrávajúci sa dej, kedy všetky pos-
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tavy svojim stvárnením uvádzajú scénu do pohybe. Ich prevedenie je typické pre neskoré 

severovské obdobie, kedy sa u nich objavuje vzťah ku klasickým modelom, teda stvár-

neniu antických hrdinov. Umelci však opúšťajú od detailného prevedenia postáv 

a drapérie, typickým znakom sa stáva vŕtanie vlasov a fúz. Muskulatúra postáv nie je 

takmer vôbec znázornená, okrem hlavných obrysov prsných a brušných svalov. Horné 

viečka sú tlsté, oči bez prítomného pohľadu a výraz v tvári nenapovedá k ţiadnemu vnú-

tornému preţitiu konaných postáv.  

Zhrnutie 

Z uvedených typov sarkofágov vyplýva, ţe scény lovu boli vyuţívané ako v pohanskom, 

tak rane kresťanskom svete. Kresťanská symbolika boju vo svojej podstate vychádzala 

z antického povedomia, ktoré stavalo do popredia hrdinské stvárnenie centrálnej postavy, 

čiţe samotného mŕtveho. Týmto spôsobom tak mala byť vyzdvihnutá jeho vnútorná sila, 

odhodlanie zápasiť so smrťou a samotným ţivotom. Kresťanský svet previedol túto 

symboliku do kontextu s bojom chaosu, nastolenie poriadku či víťazstvo nad pokuše-

niami ţivota. Vyobrazenie mŕtveho na takomto sarkofágu preto v oboch prípadoch staro-

vekých svetov odkazuje na morálnu stránku človeka. 

11.4. Sarkofágy s vyobrazeniami mŕtvych  

Uţ od raných sarkofágov 2. a hlavne 3. storočia po Kristovi sa v rámci pohanského sveta 

zobrazovali na nich podobizne mŕtvych
123

. Ich prítomnosť je dôleţitým chronologickým 

ukazovateľom. Nachádzajú sa tu v rôznych súvislostiach, pričom niekedy môţe ísť o ich 

doplnenie k mytologickej scéne, kedy portrét mŕtveho sa nachádza v spoločnosti bájnych 

hrdinov a bohov. Na iných miestach preberá symbolický význam, ako to je na vyššie 

zmieňovaných sarkofágoch s loveckými scénami. V niekoľkých príkladoch sa vyskytujú 

taktieţ príklady z verejného ţivota. 

Portrét mŕtveho sa samozrejme nemusí vţdy stať súčasťou zobrazovanej scény, 

v takom prípade je umiestňovaný do clipea alebo tonda, zvyčajne pred parapetasmou. 

Zaberajú miesto buď na veku sarkofágu, alebo v centre tela, ako prevaţne na ryhovývch 

príkladoch. 
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 Portréty s mŕtvymi sa vyskytujú taktieţ v starších obdobiach, napríklad v 
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Podľa vzoru pohanských sarkofágov sa portréty vyskytujú taktieţ na rane kresťanských, 

aj keď v tomto prípade ide prevaţne o oblasti pod vplyvom Ríma (avšak tento poznatok 

bol zmienený v predchádzajúcej kapitole).  

Umiestnenie sarkofágu Datovanie 

mauzóleum ϕ – Quintus Marcius Hermes poč. 3.st. po Kr. 

mauzóleum R  2.pol.2.st. po Kr. 

mauzóleum R – R´ (Peter a Pavol) 2.štvrtina 4.st. po Kr. 

 hrobka 2 –Annona - Ostrov blažených 3.st. po Kr. 

hrob IX-Santa Rosa- Ulpia Marcella
124

 1.pol.3.st. po Kr. 

hrob VIII – Santa Rosa sark. s dvoma Viktória-

mi 

1.pol. 3.st. po Kr. 

hrob VIII – Santa Rosa – levy pijúce z kratérov 260 – 280 po Kr. 

Sarkofágy s vyobrazeniami mŕtvych tvoria najpočetnejšiu skupinu nálezov z Vatkán-

skych nekropol. Vyskytujú sa v oboch sledovaných kontextoch, pričom ich datovanie je 

ohraničené v rámci 3. storočia a 1.pol.4.storočia po Kristovi. Medzi typmi sa nachádzajú 

clipea v tele ryhových sarkofágov, vyobrazenia na veku pred parapetasmou prípadne 

v niekoľkých prípadoch taktieţ začlenenie postavy mŕtveho do mytologickej alebo hero-

ickej scény.  

Sarkofág Quinta Marcia Herma a lovecký sarkofág Valeriov 

Prvým príkladom portrétneho sarkofágu je sarkofág z hrobky Marcii (viď Obr. P 57), 

kde na veku sú vyobrazenia manţela s manţelkou. Muţ nesie v ruke zvitok, ktorý ho 

môţe označovať za majiteľa hrobky. Zvitok však môţe taktieţ symbolizovať poslednú 

vôľu, alebo tzv. zvitok osudu. Ţena drţí jablko, ktoré v tomto prípade môţe symbolizo-

vať rod, ktorého bola hlavnou reprezentantkou. Obe vyobrazenie sa nachádzajú pred pa-

rapetasmou, jediný rozdiel je v tom, ţe v muţovom prípade je podopieraná Kupidmi, 

v ţeninom Viktóriami. V tele sarkofágu je vyobrazenie opitého Dionýza (táto scéna bola 

preberaná v predchádzajúcej kapitole). Parapetsama predstavuje symbol nebeskej klen-

by, kde mieria duše mŕtvych. Manţel, Marcus má krátku bradu, upravené, portrétnymi 

rysmi pripomína Alexandra Severa
125

. Jeho manţelka má vlasy ako matka Alexandra Se-

vera, Julia Mammaea
126

. 
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 Vo fragmentoch dochovaný sarkofág s nedokončeným vyobrazeným mŕtveho bol súčasťou funerálneho 

kolégia. Na základe rysov je moţné predpokladať, ţe išlo o mladšieho muţa oblečeného v tunike.  
125

 Busta Alexandra Severa v Kapitolských múzeách (235 po Kr.), portrét v galérii Ufizi (222-235 po Kr.) 
126

 Portrét v NY Carlsberg Glyptotek, mincovné portréty z pol.3.st. po Kr., portrét z rímskych Kapitol-

ských múzeí z roku 220 po Kr. 
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Ďalším príkladom, kedy sa portrét mŕtveho zobrazuje so zvitkom v ruke je spomínaný 

lovecký sarkofág z mauzólea Valeriov (viď Obr. P 58). Na viku sarkofágu sa nachádza 

na pravej strane nedokončený portrét mŕtveho (Valerius Vasalutus). Keďţe v tomto ob-

dobí bolo spoločným znakom vytváranie podoby mŕtveho aţ na poslednom mieste. 

V tomto prípade však portrét naznačuje ţenské prvky, pochovaným bol však muţ. Preto 

nedošlo k celkovému jeho vyobrazeniu, keďţe by bola potrebná radikálna zmena tohto 

miesta. Portrét mŕtveho sa tak vyskytuje iba v podobe jazdca v hlavnom tele sarkofá-

gu.
127

  

Sarkofág mauzólea R a R´ 

Ďalším zmieneným sarkofágom s vyobrazeným portrétu mŕtveho je ryhový sarkofág za-

kliesnený medzi mauzóleami R a R´ (viď Obr. P 60). O jeho kresťanskej povahe niet po-

chybností, keďţe na bokoch tela sarkofágu sa nachádzajú postavy s. Petra a Pavla, pri-

čom obaja apoštoli nesú v rukách zvitky, odkazujúc na Nový zákon, ktorý im bol preda-

ný v podobe postavy Krista. V centre medzi ryhami sa vyskytuje portrét muţa a ţeny, te-

da manţelského páru, ktorý tu bol pochovaný. Ich prevedenie nenesie ţiadne známky de-

tailného opracovania, ţenine ruky objímajú muţa, sú ploché a priveľmi veľké. Postavy 

sú oblečené v tunike, avšak drapéria je prevedená len v podobe okrúhlych rýh, ktoré na-

značujú nejaké zakrivenie odevu. Na základe portrétnych rysov je moţné oboch manţe-

lov zaradiť do obdobia vlády Konštantína. Muţova stavba tváre naznačuje Konštantína, 

jeho zaoblenejšiu tvár a vlasy s naznačenými hrubšími pramienkami vlasov.
128

 Ţena je 

otočená k muţovi, pozorovateľovi sa preto obracia svojim profilom.
129

 Vlasy ţeny majú 

podobu ako keby boli prekryté nejakou látkou, na chrbát spadajú vrkoče. V prípade ţe sú 

vlasy zakryté, tvorili veľký účes, aký sa vyskytuje na portrétoch Fausty
130

 (jej vlasy boli 

taktieţ učesané do dlhých vrkočov). Pod zobrazeným manţelov v clipeu sa vyskytuje 

bukolická scéna s muţom dojacim ovcu. 

Sarkofág s dvoma Viktóriami 

Hrobový komplex hrobky VIII v lokalite Santa Rosa je charakteristický mnoţstvom za-

chovaných sarkofágov a ich prevedením. Jedným zo zaujímavých príkladov je sarkofág 

s dvoma Viktóriami, ktoré podopierajú clipeus s vyobrazením mŕtveho (viď Obr. P 61). 
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 Viac o loveckej scéne na sarkofág viď. kapitola 12.3 Sarkofágy so scénami lovu 
128

 Napríklad portrét Konštantína (324 – 337 po Kr.) z Metropolitného múzea v New Yorku. 
129

 Toto postavenie taktieţ napríklad na tzv. Sarkofágu 4 ročných období 
130

 Napríkad: bronzový portrét Fausty z rokov 324-325 po Kr. z múzea v Arles 
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Taktieţ v tomto prípade ide znova o nedokončený portrét, kedy sarkofág bol pravdepo-

dobne vyrobený v predstihu a aţ druhotne mal byť portrét dokončený. Pod clipeom sa 

nachádzajú postavy personifikácií oceánu a zeme, teda Okeanos a Tellus. Tí hladia na 

dvoch malých Kupidov v loďke, ktorí lovia ryby v mori. Na bokoch sarkofágu sa vysky-

tujú postavy stvárňujúce Ročné obdobia. Jedna z nich drţí v ruke mŕtveho zajaca, druhá 

kve kačky. Vyobrazenie ročných období bolo ďalším motívom prijatým z pohanského 

sveta kresťanskou komunitou. Tá v nich videla symbol plynutia časom, funkčnosť Bo-

ţieho zákona a poriadku. Okrídlené Viktórie naznačujú na apotheózu mŕtveho, pričom 

podobné motívy sa vyskytujú na niekoľkých monumentoch, medzi ktorými vyniká reliéf 

s apotheózou Sabiny (136 – 138 po Kr.)
131

 prípadne Antonina Pia a Faustiny z bázy stĺpa 

Antonína Pia (161 po Kr.).
132

 

Z umeleckého prevedenia sa datovanie sarkofágu zaraďuje k obdobiu vlády cisára 

Caracallu, ktorý priamo nadväzuje na umenie Antonina Pia alebo Commoda. Typickým 

prvkom sú pomerne veľké postavy, ktoré vypĺňajú celú ponúkanú plochu sarkofágu, ich 

telá sú ohnuté, aby vynikla ich veľkosť. Najlepšie to je vidieť samozrejme na letiacich 

Viktóriách, ktorých polonahé úzke telá sa vinú celým priestorom. Paralelný štýl výzdoby 

sa vyskytuje azda na najznámejšom reprezentantovi doby, tzv. Bedminton sarkofágu 

z roku 220 po Kristovi. Na ňom síce centrálnu postavu tvorí postava sediaceho Dionýza , 

avšak po bokoch ho sprevádzajú postavy stelesňujúce štyri ročné obdobia, ako je to na 

vatikánskom príklade. Dve z nich drţia rovnako v ruke zajaca a kačky. Na oboch príkla-

doch prenášajú postavy váhu na jednu nohu, zatiaľ čo druha ostáva v pokoji. Chýba však 

vytočenie tela, ktoré by naznačovalo rozloţenie váhy tela, akékoľvek muskulatúrne 

zmeny vyvolané touto akciou. Umelci sa teda snaţili napodobniť klasické vzory, skopí-

rovať štýl postoju, no vynechali dôleţité anatomické detaily. Na druhej strane sa však 

umelci snaţili navodiť pocit bohatej výzdoby, akejsi luxusnej výroby, ktorá je docielená 

vytvorením veľkých postáv, bohatej drapérie (aj keď ani tá nie je anatomicky najpresnej-

šia), lesku a aplikovaním rôznych detailov, ktoré dopĺňajú vyobrazenú scénu.  

Sarkofág s levmi pijúcimi z kratéra 

Ďalším sarkofágom s vyobrazením mŕtveho je strygilový sarkofág z rovnakej hrobky 

(datovaný do 2.pol.3.st. po Kr., konkrétne do rokov 260 – 280) (viď Obr. P 62). Ryhy sú 
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 Ţenská postava stelesňuje Aeternitas, nesie pochodeň. 
132

 Okrídlená postava na báze stĺpu Antonina Pia zobrazuje muţskú postavu, pravdepodobne genia saecula 

aerea (Kleiner, 1994, s. 285). 
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v tomto prípade vertikálne, na bokoch sarkofágu prerušené dvoma vyobrazeniami levov 

pijúcich z kratérov, v ktorý sa nachádza víno alebo skôr voda. Portrét mŕtveho je znova 

prevedený v dlhej tunike, z ktorej vychádza pomerne tlstá ruka drţiaca záhyby tuniky 

s naznačením drapérie. Busta mŕtveho je znova vytesaná aţ druhotne, vzhľadom na pre-

vedenie tuniky a tváre, kde je badateľný rôzny stupeň opracovateľnosti. Na rozdiel od 

iných sarkofágov vtedajšej doby (2.pol.3.st., Ludovisi sarkofág, sarkofág z Acilia) sú 

postavy prevedené v nízkom reliéfe. Naznačenie hrivy zvierat však nesie rovnaké stopy 

po vŕtaní ako u zmienených paralelných príkladov. Tváre levov sú však naznačené dosť 

schematicky, s veľkým a neanatomickým nosom a partií okolo očí. Portrét mŕtveho nesie 

známky typické pre starnúceho muţa, teda výrazné pravouhlé vrásky v línií nos - nado-

čnice, ktoré sa zároveň vyskytujú v miestach okolo úst. Ústa sú zakrivené smerom nadol, 

pod nimi je zvýraznená oblá brada, takţe celkový pocit naznačuje váţeného predstavite-

ľa rodu, ktorý zomrel v pokročilejšom veku. Vlasy sú naznačené rovnými zárezmi, pri-

čom typovo sa blíţia k portrétom Galiena
133

 (253 – 268 po Kr.), alebo skôr Aureliana
134

 

(268 – 275 po Kr.).V prípade týchto cisárov totiţ línia vlasov sleduje krivky čela, 

v mieste kútov smerujú k uchu.  

Zhrnutie 

Z uvedených prezentovaných typov portrétových sarkofágov je moţné na záver vyvodiť 

niekoľko poznatkov. Ako bolo prezentované, portréty tvorili dôleţitú súčasť výzdoby 

nielen kresťanských, ale uţ pohanských sarkofágov. Na ich základe je mnohokrát moţné 

datovať nielen objavený exemplár, ale taktieţ celkový kontext. V prípade kresťanských 

prevedení sa však vyskytuje ich relatívne malý počet. Na sarkofágoch je vidieť, ţe zná-

zornenie mŕtveho bolo do scény zakomponované, no hlavy sú mnohokrát nedopracova-

né. Tie hlavy, ktoré sú opracované, však nenesú ţiadne individuálne portrétne črty. Len 

na niekoľkých je to moţné určiť a aţ tie je teda moţné povaţovať za typické portréty.  

Vyobrazenia sa vyskytujú v mnohých prevedeniach, pričom ľahko prevládajú tie 

v clipeu a na veku pre parapetasmou. V niekoľkých príkladov sú taktieţ začlenený do 

prebiehajúcej scény, ako je to v príklade loveckého sarkofágu alebo niţšie zmieňované-

ho so scénou z Ostrova blaţených. 
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 Galienov portrét z roku 250 po Kr. z Berlínskeho štátneho múzea. 
134

 Portrét Aureliana z roku 270 – 275 po Kr. z múzea v Brescia. 



Vatikánske nekropole Sarkofágy 

135 

 

Postavy muţov majú veľmi často v rukách zvitok, odkazujúc na poslednú vôľu. prípadne 

na zvitok osudu, v spojitosti s kresťanskou interpretáciou je moţné taktieţ identifikovať 

ho ako časti Biblia. Sú oblečení v tunike s naznačenými záhybmi drapérie. 

Ţenské postavy nesú portrétne rysy typické pre prezentované obdobie, na základe 

ich účesu je moţné stanoviť datovanie. Ich postavenie je buď v spoločnosti muţa v cli-

peu, samostatne na veku alebo v podobe oranta. Oranta však nemoţno chápať ako portrét 

mŕtvej, táto postava je izolovaná od ostatných námetov a prezentuje čisto kresťanský po-

hľad na zosobnenie duše.  

V prípade clipeov v tele sarkofágu sa pod nimi nachádzajú malé scény. U vatikán-

skych objektov ide prevaţne o bukolické scény. Portréty na veku sú umiestnené pred pa-

rapetasmou, zriedka kedy v mušle alebo tonde.  

 

11.5. Ostatné sarkofágy 

Poslednou skupinou prezentovaných sarkofágov z nálezov vo vatikánskych Nekropolách 

tvoria sarkofágy s rôznymi scénami, ktoré nespadajú do predchádzajúcich dvoch skupín.  

Umiestnenie sarkofágu Datovanie 

mauzóleum N – Starý a Nový zákon 1.štvrtina 4.st. po Kr. 

hrob VIII – Santa Rosa – Cupid a Psyche 220 – 230 po Kr. 

hrob VIII – Santa Rosa – Publius Caesilus Vic-

torinus 

koniec 3.st. po Kr. 

 hrobka 2 –Annona - Ostrov blažených 3.st. po Kr. 

Sarkofág so scénami Starého a Nového Zákona 

Prvým prezentovaným typom je sarkofág s vyobrazeným scén z Nového a Starého Zá-

kona (viď Obr. P 63). Je uloţený v mauzóleu N a datovaný do 1.štvrtiny 4.storočia po 

Kristovi. Hlavnú scénu predstavujú tri scény viaţuce sa k ţivotu Petra, teda krst jeho na-

sledovníkov, popretie Krista a uväznenie. K ďalším scénam patrí Mojţiš s Boţími priká-

zaniami, Daniel tráviaci babylonského draka a obetovanie Izáka Abrahámom. Scény No-

vého Zákona sú prezentované v postave Krista, ktorý lieči slepého a povoláva z hrobu 

Lazara.  

Prezentované scény zo Starého Zákona zobrazujú najvýznamnejšie biblické príbe-

hy, ktorých vyobrazenie sa vyskytujú na iných sarkofágoch, ale taktieţ katakombných 

maľbách. V spojitosti s Novým Zákonom a postavou Krista, by však v širšom kontexte 
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mohli byť chápané ako predobraz samotného Krista. Peter sa totiţ spolu s Pavlom stal 

najhorlivejším hlásateľom jeho posolstva a práve jeho stanovil Kristus, aby zaloţil jeho 

cirkev (na čo odkazuje taktieţ vnútorná výzdoba modernej Baziliky sv. Petra vo Vatiká-

ne). Peter je povaţovaný taktieţ za jeho prvého pápeţa, takţe pokračuje v Kristovom 

učení.  

Predobraz Krista sa nachádza v postavách Daniela, Izáka a samozrejme Mojţiša. 

Spojitosť s Mojţišom a Izákom bola uvedená v kapitole venujúcej sa ikonografii Krista, 

na tomto mieste je preto moţné sa venovať zostávajúcej scéne, teda Danielovmu príbe-

hu. Zvyčajne sa na sarkofágoch a katakombných maľbách zobrazuje Daniel v jame levo-

vej. Tento príbeh sa viaţe k dvoru kráľa Dárea, ktorý ustanovil Daniela za jedného zo 

svojich satrapov. Daniel sa kráľovi zapáčil a ten ho chcel ustanoviť nad celú ríšu. To sa 

samozrejme nepáčilo ostatným satrapom a tak sa rozhodli, ţe na ňom spáchajú lesť. Do-

nútili kráľa podpísať zákon, ktorý uvrhne do jamy levovej toho človeka, ktorý sa 

v najbliţších dní bude klaňať bohu alebo človeku okrem samotného kráľa. Satrapovia 

tak nahlásili modlenie Daniela k Bohu a toho musel kráľ vhodiť do jamy plnej levov so 

slovami „ Nech ťa zachráni tvoj Boh.“
135

 Na druhý deň, keď sa vrátil kráľ k jame s lev-

mi, zbadal ţivého Daniela.
136

 Tento Danielov príbeh je stvárnená v podobe postavy, kto-

rá stojí v pozícii Oranta, pričom okolo nej sedia dvaja –traja levy. Zdvihnuté ruky nazna-

čujú modlitbu, ktorou prorok privoláva Boţiu pomoc a zároveň odkazujú na jeho odda-

nosť a absolútnu dôveru v boţí zázrak. 

Scéna s Danielom prezentovaná na sarkofágu z Nekropole však zobrazuje proroka 

v inom príbehu. Tu Daniel ponúka jablko hadovi, ktorý sa vinie okolo malého kru. Táto 

scéna sa vyskytuje od doby cisára Konštantína na vlysových, obrubových a stromových 

sarkofágov, pričom pokračuje ďalej do po-konštantínovej doby a nasledujúceho obdobia 

(Koch, 2000, s. 154). Medzi ďalšími príkladmi je moţné spomenúť vatikánsky sarkofág, 

ktorý zobrazuje Jeţišove zázraky a Daniela kŕmiaceho draka zo 4.storočia po Kr., sarko-

fág zo s. Lorenza (4.st. po Kr., Koch fig. 39), a ďalšie príklady uvedené v publikácii 

(Koch, 2000) : fig. 36, 34. Scéna sa Danielom a hadom (drakom) ovinutým okolo stromu 

sa nachádza prevaţne na koncoch sarkofágu, kde tvorí ukončenie vyobrazenej scény.  
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 :Môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takţe mi neublíţili, pretoţe sa pred Ním dokáza-

la moja nevina. Ale ani proti tebe, kráľu, som nespáchal nijaký prečiň.“ (Biblia, Dan.6:23) 
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Sarkofág Cupid a Psyché 

Vynikajúcim príkladom príbehu Cupida a Psyché je sarkofág znova s letiacimi Viktória-

mi, pričom ne jednom rohu je prezentovaný spomínaný zamilovaný pár. Sarkofág sa na-

chádza v hrobke VIII a je datované medzi roky 220 – 230 po Kr.(viď Obr. P 64). 

Umelecké stvárnenie sa znova odvoláva na vládu cisára Caracallu, kedy sa umelci 

snaţili nadviazať na klasické stvárnenie postáv, vychádzajúc priamo z doby Antonínov-

cov. Vlasy Cupida a Psychú nesú stopy po vŕtaní, pričom pramene sú naznačené hlbšími 

ryhami. Postavy oboch subjektov sú bacuľaté, bez ţiadnych muskulatúrnych detailov, 

prípadne detailov tváre a prstov na rukách a nohách. Ich pohľad je upretý smerom do ne-

ba, pričom Psyché hľadí Cupida po tvári, on ju zasa drţí cez bruško. Psyché má oblečený 

odev, ktorý jej padá z ľavého ramena a vytvára spleť záhybov. Cupid je nahý. V otázke 

postoja sa umelci znova snaţili priblíţiť ku klasickým ideálom. Cupid sa opiera o ľavú 

nohu, pravú ma mierne vysunutú pred telo, avšak nebadať ţiadne natočenie tela, ţiadny 

náznak jeho celkového pohybu. Psyché na druhej strane má pravú nohu prekročenú cez 

ľavú, tá zároveň pôsobí ako oporná. V jej natočení tela je moţné badať mierne odchýle-

nie sa smerom od opornej časti tela, avšak tento dojem skôr mohol vzniknúť celkovým 

jej postavením.  

Príbeh Amora a Psyché antickej mytológie nesie známky zápasu so smrťou a práve 

tento aspekt mal pravdepodobne výjav prezentovať. Cupid mal Psyché na ţiadosť Afro-

fity potrestať, keďţe niektorí ľudia tvrdili, ţe bola krajšia ako samotná bohyňa. Mal ju 

zasiahnuť svojim šípom a donútiť tak zamilovať sa do najhoršieho človeka. Cupid bol 

však tak ohúrený krásou Psyché, ţe nedokázal vykonať Afroditin príkaz. Psyché napriek 

svojej kráse bola nešťastná, pretoţe ţenu povaţovanú za bohyňu si nikto nebol ochotný 

vziať za manţelku. Preto je délska veštiareň nakázala, aby v pohrebnom rúchu odišla na 

kraj zrázu, kde si pre ňu príde ţeních, ktorý nie je človekom. Tým muţom bol Eros, kto-

rému sa však nemala nikdy pozrieť do tváre. Pod nátlakom sestier tak však učinila a Eros 

od nej uletel za Afroditou. K tomu, aby sa k nej vrátil, jej bohyňa určila splniť tri úlohy, 

medzi ktorými bolo naplnenie krabičky masťou Persefoné. Psyché sa tak vybrala do 

podsvetia, krabičku naplnila, avšak pri spiatočnej ceste ju otvorila. Keďţe v nej bol smr-

teľný spánok, samotná zomrela. Zachránil ju aţ Cupid, ktorý z nej strhol spánok smrti, 

prihovoril sa spolu s Diom za ňu u Afrodity a nakoniec ţili spolu. 
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Príbeh Cupida a Psyché vo svete pohanskej ikonografie znova poukazuje na zostúpenie 

duše do podsvetia a jej navrátenie sa, čiţe symbol jej víťazstva. Psyché teda ide po sto-

pách Herkula alebo Orfea a práve v tomto momente ju prijímajú rane kresťanskí umelci. 

V ich ponímaní však nejde iba o víťazstvo duše nad smrťou, ale hlavne znova 

o predobraz Kristovho príbehu a konania s ním spojené. Vzťah Amora a Psyché je tak 

moţné chápať ako vzťah milujúceho Krista v duše veriaceho, návrat z ríše mŕtvych ako 

istým symbol zmŕtvychvstania a večnej blaţenosti v podobe prijatia Psyché na Olymp do 

spoločnosti ostatných bohov. V inom ponímaní môţe zosobnenie Psyché poukazovať na 

pôţitky a nebezpečenstvá, ktorými prechádza duša človeka na jeho ţivotnej púti. 

Vyobrazenie Cupida a Psyché sa tak nachádza na mnohých miestach, medzi kto-

rými vynikajú sarkofágy v San Calisto alebo San Pietro, Domitilline katakomby, prípad-

ne stropné mozaiky v Santa Constanza v Ríme.  

Sarkofág s vyobrazením Ostrova blažených 

Najkrajnejší koniec sveta, miesto, kde podľa mytologických príbehov pobýva Kronos 

a kde Okeános omýva jeho veţu, je Ostrov blaţených. Ide o miesto, kde po smrti prichá-

dzajú spravodlivý a dokonalí héroovia štvrtého Hésiodovho pokolenia, ktorí sa zúčastnili 

bájnych vojen v Thébach a Tróji a kde sa rodí sladké ovocie tri krát do roka. Symbol raja 

v záhrobí, krajina šťastia, neprístupná ľudskému pokoleniu, otvára svoje brány len bo-

hom vyvoleným héroom. Ich cesta vedie na chrbtoch delfínov, ktorí im tak otvárajú brá-

ny nového bezstarostného ţivota. 

Ostrovy blaţených vo svojich dielach spomína hneď niekoľko antických autorov, 

medzi ktorými je moţné spomenúť Homéra a jeho Ilias, spomínaného Hesioda, Pindara, 

Apollónia Rhodského, Euripida a Bakchantky, Diodóra Sicílskeho, Strabóna, Pausánia 

alebo Ovidia. Všetci sa vo svojich dielach obracajú na bájnych hrdinov, ktorí sa za svoje 

odváţne skutky a heroický ţivot zaľúbili bohom a tí ich po smrti odmenili azda najväč-

ším darom, pobývaním na Ostrovoch blaţených, na Elizijských poliach. 

Osadenstvo Ostrovov blaţených je početné. V priebehu mytologických dejín tu na-

šli svoj pokoj nielen hrdinovia Achiles, Ajax, Meneláos, Patroklos, Memnon, Ajas, ale 

taktieţ ţenské predstaviteľky na čele s Penelope, Ifigéniou alebo Trójskou Helenou. 

Thébski Dioskúrovia Kadmos a Harmonios tu boli prenesení v podobe hadov samotným 

Diom alebo Áreom. 
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Symbolika Ostrovov blaţených v kontexte pohanského sveta sa vţdy obracia smerom na 

stvárnenie sveta, ktorý je beţným smrteľníkom neprístupný. Toto zrovnanie je moţné 

objaviť v spojitosti s Heraklom a úlohou priniesť jablká Hesperidiek. Tie totiţ ľudia nie-

kedy spojovali s bohyňami smrti, pretoţe nikdy nevychádzali zo svojej záhrady. Vstup 

do záhrady bol preneseným vstupom do Ostrova blaţených, pretoţe ţiadny smrteľník 

sem nikdy nemohol nájsť cestu. Ak by sa to aj podarilo, ukoristenie jablka by znamenalo 

istú smrť pre toho odváţlivca, alebo skazu celého posvätného okrsku. V tomto kontexte 

by mohla kresťanská tradícia nadväzovať na pohanskú. Nedotknuteľnosť a neprístupnosť 

smrteľníkov môţe odkazovať na Rajskú záhradu, Eden. Ukoristenie jablka Evou a Ada-

mom následne odvoláva na zánik nesmrteľného ľudského pokolenia a vyhnanie zo sa-

motného Raja, ktorý je prístupný uţ len v podobe posmrtného sveta.  

Sarkofág z Vatikánskej nekropole stvárňuje miesto, na ktoré je duša mŕtveho ve-

dená v spoločnosti boha, pravdepodobne samotného Okeana (viď Obr. P 65). Tvár mŕt-

veho však znova nie je vyobrazená, ako to je vidieť na skupine sarkofágov 

v predchádzajúcej kapitole. Priestor sarkofágu je vyplnený Erotmi na lodičkách. Drapé-

ria boha a mŕtveho je prevedená jednoduchými rysmi, zvyšné postavy Erotkov sú nahé. 

Medzi domami vystupuje ďalšia ţenská postava s rohom hojnosti, ktorá bohovi podáva 

predmet do misky, pravdepodobne nejaký druh pokrmu. Na ľavej strane scény sa vysky-

tuje muţská postava v odeve, ktorá sedí pod stromom a sleduje príchod nového obyvate-

ľa. 

Pozadie sarkofágovej scény tvoria jednoduché budovy, pomerne vysoké, s jedným 

radom okien. Medzi nimi sa vyskytuje niekoľko stromov, ktoré zosobňujú predstavený 

raj. Určenie scény ako Ostrova blaţených sa nachádza v publikácii (Liverani, Spinola, & 

Zander, 2010), no prítomnosť stavieb je v tomto kontexte zvláštne. Preto sa naskytuje 

otázka, či danú scénu nie je moţné reprodukovať ako apotheózu duše mŕtveho, ktorá je 

v spoločnosti boha alebo bohom vyslanej osoby sprevádzaná pri prechode do posmrtné-

ho ţivota. 

Pohanská ikonografia sa orientuje na stvárnenie krajiny, kde je zaznamenaný vý-

skyt bohov a ich pomocníkov, v tomto prípade v podobne okrídlených Erotkov. Prítom-

nosť zosnulého na takomto mieste ho povyšuje na úroveň héroov, priamo do prítomnosti 

bohov a pod ich ochranu. Samotný ostrov blaţených sa stáva rajom pre mŕtvu dušu, nie-

len kvôli prítomnosti boţských héroov, ale taktieţ z doslovného hľadiska. Jeho znázor-

nenie sa orientuje na krásnu záhradu, plnú stromov s plodmi, najrôznejších kvetov 



Sarkofágy Vatikánske nekropole 

140 

 

a kríkov. Názorný príklad sa odzrkadľuje v známej nástennej maľbe z domu pod ss. 

Giovanni e Paolo z 3. storočia po Kristovi, na ktorej je vyobrazená mytologická scéna 

zrodenia Venuše, v spoločnosti Erotov na neďalekých loďkách. 

Kresťanská ikonografia prijala pohanské zobrazenie raja a dala mu svoj vlastný, 

symbolický význam. Prvú zmienku o ňom uvádza prvá kniha Biblie, kedy sa Boh rozho-

dol stvoriť rajskú záhradu, známu ako Eden. V nej rástli najrôznejšie druhy stromov, 

stredom pretekala rieka, ktorá sa ďalej rozdeľovala na štyri ramená (4 rajské rieky zná-

zornené na mnohých mozaikách v Ravene). V Edene však Boh zakázal ľudom jesť iba 

z jedného stromu, zo stromu poznania, dobra a zla. Ak by tak učinili, zomreli by. V tejto 

chvíli sa príbeh dá porovnať s uvedením obrazom záhrady Hesperidiek, kde ukoristením 

jablka taktieţ došlo smrti odváţlivca. Príbeh o Edene však pokračuje známym aktom, 

kedy Eva neodolá, zo stromu poznania jedno jablko odtrhne a spolu s Adamom zje, čím 

privodí hnev Boha a teda zánik, v prenesenom zmysle, ľudského pokolenia. 

Vyobrazenie Raja sa v kresťanskom svete orientovalo na znázornenie postavy 

Adama a Evy, pri strome poznanie alebo pri východe, kde sú oblečený v jemnom odeve. 

Známy sarkofág Junia Bassa zobrazuje oboch aktérov pri strome, na ktorom je omotaný 

had, ako si zakrývajú svoje intímne partie a cudne hľadia do sebe, odvracajúc od seba 

zrak. Z príkladu maľby je moţné uviesť jeden príklad z Coemeteria Majus (4.st.po Kr.), 

kde Eva siaha po jablku, pričom spolu s Adamom uţ majú okolo pásu omotané listy, 

prípadne katakomby ss. Pietro a Marcellino, kde znova Eden prezentuje listnatý strom, 

pri ktorom postáva Adam s Evou, zakrývajúc si pred sebou nahé telo jednotlivými lista-

mi. Práve prítomnosť jedného stromu, okolo ktorého sa vinie had, stvárňuje celú Rajskú 

záhradu. 

Sarkofág Publia Caesillia Victorina 

Posledným sledovaným objektom je opätovne príklad z hrobky VIII, ktorý je dedikova-

ný Publiovi Caesiliovi Victorinovi, datovaný do obdobia konca 3.st. po Kristovi (viď 

Obr. P 66). Ide o ryhový (strigilový) sarkofág s ryhami v tvare S, na ktorého koncoch sa 

vyskytujú postavy oranta a filozofa. Ten je zobrazený v stojacej póze, tuniku ma preho-

denú cez jedno rameno, druhé je odhalené. V ruke zviera zvitok, ktorý v pohanskom 

symbolizme odkazuje na filozofické dielo, v tom kresťanskom na Písmo sväté. Druhou 

rukou ukazuje symbol sveta, teda dva vzpriamené prsty. Pri nohách sa vyskytuje košík 
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plný ovocia, odkazujúci na plodnosť a kolobeh prírody. Postava filozofa môţe byť tak-

tieţ v kresťanskom kontexte chápaná ako čitateľa biblických textov. 

Druhou postavou je ţena, ktorá stoji pri strome s rukami v pozícii oranta. V tomto 

prípade teda predstavuje dušu mŕtveho, k čomu napovedá taktieţ prítomnosť vtáka pri jej 

rukách. Tí boli totiţ taktieţ symbolmi okrídlenej duše mŕtveho, ktorá opúšťa svoje po-

zemské telo a smeruje do posmrtného ţivota.  

Danú scénu navyše dopĺňajú vyobrazenia delfínov na veku sarkofágu. Tí predsta-

vujú na jednej strane neutrálne symboly vyuţívané ako pohanskými, tak rane kresťan-

skými umelcami. Na strane druhej sa v kresťanskom kontexte prikláňajú k odkazu Kris-

ta, symbolizujú jeho blahodarný doprovod na ceste do večnosti (Mohr, 1999). Tento 

symbol bol znova prenesený z antického chápania delfínov, korí patrili k atribútom Po-

seidona alebo Afrodity, známy svojim dôvtipom, inteligenciou a rýchlosťou, alebo 

stvárnením pomocníkov pri prechode do podsvetného ţivota.  

Z umeleckého hľadiska predstavujú vyobrazené postavy zobrazovacie typy 

2.polovice aţ konca 3.storočia po Kristovi, teda prechod vlády Galiena, Aureliana aţ 

Tetrachov. Drapéria je naznačená zárezmi, ktoré sa snaţia skopírovať pohyby tela. Ruky 

a nohy sú v pomere tela pomerne veľké a ploché, s minimálnymi anatomickými detailmi. 

Účes orantky je prevedený vo vlnách, ktoré obopínajú celú hlavu, podobné stvárnenie sa 

vyskytuje u Otacilii Severy (244 - 49 po Kr.), Furii Sabiny Tranquilliny (238 – 244 po 

Kr.) prípadne Balbínovej manţelky z Balbínovho sarkofágu (238 po Kr.). Vlasy filozofa 

sú prevŕtané, naznačené pramienky, podobný systém sa vyskytuje na sarkofágu z Acilia 

(238 po Kr.), v postavách senátorov.  

Zhrnutie 

Príklad sarkofágov uvedených v tejto poslednej kapitole práce prezentuje typy, ktoré nie 

je moţné zaradiť do vyššie spomenutých kapitol. Ich dekorácia je v rámci Nekropol je-

dinečná, nevyskytujú sa viaceré ich formy. V tejto práci však bolo potrebné spomenúť 

ich existenciu a poukázať tak na rozmanitosť námetov, ktoré zahrňovali pohanský a rane 

kresťanský svet. 

Keďţe Nekropola je datovaná do obdobia výskytu ako pohanskej, tak kresťanskej 

ikonografie, uvedené námety na sarkofágoch je moţné interpretovať z pohľadu oboch 

svetov. Príbeh Cupida a Psyché sa preto orientuje nielen na zosobnenie príbehu o zostú-

pení do podsvetia a návrate duše z neho, ale v kresťanskom svete odkazuje na posolstvo 
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Krista, jeho príbeh a symbolizmus, ktorý sa prelína v takmer kaţdom aspekte rane kres-

ťanského umenia. Ostrov blaţených nie je iba domovom héroov, ktorý tvoria príbehy 

bohov a bojujú za obyčajných ľudí, ale taktieţ zosobnením Edenu, vyhnaním ľudského 

pokolenia a započatie tak nového obdobia ľudských dejín v znamení stretávania sa Boha 

s prorokmi a aktérmi oboch Zákonov.  

Sarkofág Publia Victorina v sebe nesie hneď niekoľko prvkov, ktoré prezentujú 

oba svety, či uţ je to v podobe muţa drţiaceho zvitok, ktorého symbolizmus sa môţe od-

ráţať v predstavení filozofa, učiteľa, alebo samotného predčítača Boţieho slova. Spolu 

s delfínmi, ktorí dekorujú veko sarkofágu, ide o spojenia pohanského doprovodu do pod-

svetia a objekty spojené so zrodom bohov (Afrodita), v kresťanskom ponímaní zasa ste-

lesnenie prítomnosti Krista. 

Sarkofág s vyobrazenými scénami zo Starého a Nového zákona uţ spadá čisto do 

oblasti kresťanského umenia. Uvedené príbehy sa radia medzi tie, ktoré s avyskytujú 

medzi sarkofágmi a nástennými maľbami v najhojnejšom počte, pričom poukazujú na 

postavy spojené s Kristom, ktorého predobraz je moţné nájsť vo väčšine Starozákon-

ných námetov. 

  



 

143 

 

12 
12. Porovnanie oboch sledovaných kontextov 

Diplomová práca sa venovala prezentácii hrobiek, ich výzdobe a symbolickému vyjadre-

niu v dvoch sledovaných kontextoch na území Vatikánu – nekropole pozdĺţ Via Cornelia 

a Via Triumphalis. 

Oba sledované kontexty sú datované pribliţne do rovnakej doby, nekropola Via 

Triumphalis je o pár desaťročí staršia, hroby sa u nej objavujú od konca 1. storočia po 

Kr. aţ po počiatok 4.storočia po Kr. Nekropola Via Cornelia je datovaná do 

1.pol.2.storočia po Kristovi aţ 1. polovice 4.storočia po Kristovi, teda je pouţívaná 

o niekoľko rokov dlhšie ako Via Triumphalis. Tento fakt súvisí so stavbou Baziliky sv. 

Petra, ktorá mala za následok zrušenie nekropole. 

Hlavný rozdiel oboch sledovaných kontextov sa vyskytuje v prítomnosti hrobiek. 

Nekropola pod Bazilikou sv. Petra je charakterizovaná veľkými hrobkami v štýle mauzó-

leí, ktoré boli vo vlastníctve vyššej spoločenskej vrstvy Ríma. Napovedá tomu hlavne 

bohatá dekorácia vo forme prítomnosť stucco výzdoby, dekorovaných sarkofágov, ná-

stenných malieb a mozaikovej výzdoby. Mauzóleá sú pomerne veľkých rozmerov, pos-

tavené okolo dvoch hlavných ciest, otvorené vchodom do ulice. Väčšina z nich mala tak-

tieţ druhé poschodie, na ktorom sa praktikoval pohrebný kult, to sa však z dôvodu stav-

by Konštantínovej baziliky nedochovalo. 

Hrobky nekropole Via Triumphalis síce neprezentujú bohaté mauzóleá, patrili 

strednej spoločenskej vrstve, avšak ponúkajú väčšie spektrum jednoduchších pohrebov. 

Primárnym, a najviac sa vyskytovaním typom, sú kolumbáriá, ktoré patrili ako rodinám, 

tak funerálnym kolégiám. Tie dopĺňajú hroby typu cupae, formae, tomba a cappucina, 

tomba a semicappucina alebo tomba recinto. Urny pre spopolnený pohreb sú v prevedení 

jednoduchých nádob, v niekoľkých príkladoch sa vyskytujú nádoby sklenené, alebo am-

fory typu Spello či Dressel 2-4. Nekropola Via Triumphalis tak ponúka podstatne kom-

plexnejší materiál na štúdium pohrebného rítu a pouţitia pohrebných štruktúr 

v jednotlivých obdobiach. 



Porovnanie oboch sledovaných kontextov Vatikánske nekropole 

144 

 

Dôleţitým prvkom výzdoby sú mozaiky, ktoré predstavujú výrazný rozdiel oboch nekro-

pol, keďţe napríklad v mauzóleu M sú prevedené zlatými tessermi. V iných hrobkách sa 

stretávame s figurálnou dekoráciou (Únos Persefoné) a florálnou Mozaiková výzdoba 

hrobiek Via Triumphalis sa skladá z jednoduchých florálnych a geometrických obrazcov, 

u ktorých sa umelci snaţili docieliť pocit iluzívnej hry s hĺbkou (viď Obr. P 33, Obr. P 

34, Obr. P 35). Jediná mozaika, ktorá sa umeleckým prevedením dá zrovnať 

s mozaikami z Via Cornelie, sa nachádza v hrobke III v sektore Santa Rosa a prezentuje 

Dionýzovský námet (viď Obr. P 52). 

Dekorácia stien stucco reliéfmi je v podstate na rovnakej úrovni v oboch nekropo-

lách, do kontextu je moţné zasadiť hrobku Valeriov (viď Obr. P 17) s vyobrazeniami 

členov rodiny a personifikácii boţstiev a hrobku III zo sektoru Santa Rosa, v ktorej sa 

vyskytujú tri niky (viď Obr. P 53, Obr. P 54, Obr. P 55) dekorované mytologickými scé-

nami odkazujúcimi na posmrtný ţivot. 

Dekorácia v oblasti nástenných malieb vykazuje pomerne rovnaké námety, v kto-

rých sa odráţa pohanský a rane kresťanský pohľad na posmrtný ţivot. Vo veľkej miere 

sa vyskytujú zvieratá, medzi ktorými vyniká postava páva, rastlín, ktoré predstavujú 

pohrebné záhrady, vody a iné. Symbolický význam týchto námetov bol vyzdvihnutý v 

samostatných kapitolách. 

V nekropole Via Cornelia je priamo doloţená prítomnosť kresťanských pohrebov, 

ktoré odkazujú na prítomnosť hrobu sv. Petra. Ide nielen o grafity na tzv. Red wall, ale 

hlavne o mozaiku s vyobrazením Krista ako slnečného boha, mozaiku s Jonášom a Dob-

rým pastierom. Tieto motívy sa v prípade druhej nekropole vyskytujú výlučne na sarko-

fágoch prevaţne z 3. storočia po Kr. Via Triumphalis ţiadnym takýmto priamym spoje-

ním s hrobom sv. Petra nedisponuje. 

Obe nekropole disponujú značným mnoţstvom dochovaných sarkofágov. Viac sa 

ich vyskytuje vo Via Cornelii, avšak typom výzdoby sú oba sledované kontexty porov-

nateľné. Predkladajú zhodný stupeň umeleckého prevedenia, ktorý odkazuje na prevede-

nie doby, v ktorej vznikli. Zo súboru, ktorý bol pre potreby práce vybratý, je moţné 

uviesť nasledovné: sarkofágy s Dionýzovskou tematikou sa vyskytujú výlučne 

v nekropole Via Cornelia. Sarkofágy, ktoré nastolujú heroickú stránku mŕtveho, jeho 

zobrazenie ako lovca a tým vyzdvihnutie jeho muţných vlastností (virtus), sa vyskytujú 

v oboch sledovaných kontextoch. Sarkofágy s vyobrazeniami mŕtvych sa nachádzajú 
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v oboch nekropolách, aj keď tých rozobratých viac spadá do nekropoly Via Triumphalis. 

Je potrebné však taktieţ brať do úvahy sarkofágy, ktoré neboli predmetom skúmania, 

pretoţe taktieţ zobrazovali v nejakej forme (prevaţne clipeus) tvár mŕtveho. Poslednou 

sledovanou skupinou sarkofágov boli tie, ktorých námety sa nedali zaradiť do ţiadnej 

väčšej kapitoly. Zobrazovali ako scény pohanské, tak čisto kresťanské, napríklad sarko-

fág so scénami Nového a Starého zákona z nekropoly Via Triumphalis. Tieto výlučne 

kresťanské námety prevládajú v nekropole Via Triumphalis nielen zo zmieneného prí-

kladu, ale taktieţ v sarkofágu, ktorý vyobrazuje Oranta pri strome. Príklady z Via Corne-

lie sa obracajú na sarkofág z mauzóleí R a R´, na ktorom ú vyobrazení apoštoli Peter 

a Pavol – námet sarkofágu sa však môţe priamo odkazovať na prítomnosť údajného hro-

bu sv. Petra. 

Dekorácia oboch sledovaných kontextov vedie k poznaniu, ţe počiatky námetov je 

moţné hľadať v najstarších dejinách rímskeho umenia. Ich vývoj pokračuje cez jednotli-

vé historické obdobia, pričom umelecké stvárnenie sa orientuje na obľúbenosť prevede-

nia v tej dobe. Svoje paralely nachádza nielen na ďalších príkladoch funerálneho vyuţi-

tia, ale taktieţ v rámci obyčajného ţivota, dekorácie domov, víl, kúpeľov a podobne. 

Symbolický význam sa menil v priebehu storočí, obracal sa na potreby spoločnosti a od-

volával na dávno zabudnuté alebo potrebné hodnoty, ktoré spoločnosť takto chcela do-

siahnuť. 

S príchodom raného kresťanského umenia sa význam dekorovaných námetov začal 

obracať smerom k potrebe nového náboţenstva. Umelci prijímali zauţívané hodnoty, ob-

jekty, námety a pridávali k nim svoje hodnotenie, spoločnosťou akceptovateľné. Preto sa 

na území oboch nekropol stretávame s prelínaním týchto pohanských a kresťanských ná-

zorov. Na mieste pohanských mauzóleí tak vzniká prvá mozaika stvárňujúca Krista 

a zároveň obsahujúca priamu paralelu na slnečného boha Helia. Dionýzos v spoločnosti 

Ariadny odkazuje na stvárnenie Jonáša, ktorého oddych pod pergolou zvýrazňuje prebu-

denie sa zo smrti a zároveň víťazstvo nad ňou. Kristus sa stelesňuje s antickými hrdina-

mi, ktorí po smrti osídlili ostrovy blaţených a pozícia Oranta odkazuje taktieţ na svojich 

antických predkov a samotnú spojitosť s biblickými hrdinami. 

Nekropole pozdĺţ antických ciest Via Cornelia a Via Triumphalis ponúkajú rôzno-

rodý materiál na štúdium pohrebného kultu, pohrebných štruktúr a pohrebnej dekorácie 

imperiálnej doby. Svojou zachovalosťou patria medzi najkrajšie príklady vo svojej kate-

górii s veľkým mnoţstvo ponúkaných objektov na štúdium.  
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13 
13. Datovanie lámp zo sektoru Santa Rosa 

a Annona nekropoly Via Triumphalis 

V dostupnej publikovanej literatúre venovanej nekropolám na území Vatikánu sa nachá-

dza fotografický materiál dokumentujúci pohrebné praktiky vtedajšej doby. Ide 

o fotografie rímskych lámp, ktoré však v týchto publikáciách nie sú datované a taktieţ 

nie sú určené ich typy na základe (Bailey, A Catalogue of the Lamps in the British 

Museum 2 - Roman Lamps Made In Italy, 1980). V tejto časti sa preto diplomová práca 

venuje datovaniu týchto lámp a snaţí sa určiť ich skupiny. 

Keďţe datovanie vychádza z fotografického materiálu publikovaného v (Liverani, 

Spinola, & Zander, 2010), v ktorom nie sú uvedené čísla lámp, došlo k ich umelému vy-

tvoreniu. Zároveň nie je známy rozmer predmetov, preto nie je v popise uvádzaný (prav-

depodobná veľkosť lámp bez voluty je cca 6,5 cm, s volutou 8-9 cm). 

Základná literatúra pri určovaní lámp pozostávala z katalógu Britského múzea od 

Baileyho (A Catalogou of Roman Lamps II.) a Sborníkov Národního muzea v Prahe 

(Svobodová a Marsa). Ako sekundárna literatúra bola pouţitá publikácia od Romana 

Hakena.  

Lampy sledovaného kontextu spadajú do časti Santa Rosa a Annona nekropoly Via 

Triumphalis. Väčšina z nich pochádza z obdobia konca 1. storočia aţ 2.storočia po Kris-

tovi. V jednom prípade sa taktieţ vyskytuje predmet z 3.storočia po Kr. 

Lampy pozostávajú z okrúhleho tela, okrúhleho horáka, ktorý je v niekoľkých prí-

padoch dekorovaný volutami. Niekedy sa na nich nachádza taktieţ vertikálne uško, av-

šak nie na všetkých. V centrálnom disku je dochovaná figurálna výzdoba, ktorá sa sús-

treďuje na zobrazenie najrôznejších scén – zvierat, bohov, komediantov, erotickú scénu 

alebo zápasníkov. V prípade lámp typu Vogelkopf ide o abstraktné znázornenie ryby. Na 

niekoľkých objektoch sa taktieţ nachádza niekoľko rýh oddeľujúcich disk lampy od 

pliec, prípadne dekorácia v podobe vajcovca alebo geometrického obrazcu na pleciach 

predmetu.  
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Vo väčšine prípadov sú lampy veľmi dobre dochované, u niektorých objektoch je poško-

dený horák alebo centrálny disk s výzdobou, niekedy však horák chýba úplne, čo sťaţuje 

datovanie objektu.   
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Obr.1: L - 1 Obr.2: L - 2 

 Číslo  L-1 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou, s okrúhlym horákom a okrúhlym telom, vertikálne 

uško, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý z formy, ryhou oddelený horák 

Dekorácia 
v centrálnom disku dvaja bojujúci mladíci (boxeri alebo zápasníci), na pleciach 

geometrická výzdoba, nálevný otvor umiestnený excentricky zasahuje do výzdoby 

Typ Bailey Typ O – Loeschcke (Q 1203 – 1211) 

Datovanie 2.pol.1.st. – koniec 1.st. po Kr. (neskoré klaudijské aţ rané trajánske obdobie) 

Zrovnanie Baily Q 1210, Q 1208 

 

Číslo  L-2 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou s okrúhlym telom, vertikálne uško, nálevný otvor 

prerazený aţ po vytiahnutý z formy 

Dekorácia 

v centrálnom disku postava muţská postava s fúzami v tunike, ktorá sedí na orlovi 

s rozprestretými krídlami – pravdepodobne ide o Jupitera na orlovi alebo apotheó-

zu cisára (podobne ako na reliéfe s apotheózou Antonina Pia a Faustiny zo stĺpa 

Antonina Pia v Ríme z roku 161 po Kr.), nálevný otvor umiestnený excentricky 

zasahuje do výzdoby 

Typ 

na základe nedochovaného horáka môţe ísť o nasledujúce typy: Bailey Typ A, B, 

P, Q, O 

na základe paralelnej výzdoby v katalógu (Bailey, A Catalogue of the Lamps in 

the British Museum 2 - Roman Lamps Made In Italy, 1980) Typ P – Loeschcke  

Datovanie neskoré 1.st. – rané 2.st. po Kr. (neskoré klaudijské - rané trajánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1210 (paralelná výzdoba) 
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Obr.3: L - 3 Obr.4: L - 4 

Číslo  L-3 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumophalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou s okrúhlym telom a okrúhlym horákom, vertikálne 

uško, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý z formy, ryhou oddelený horák 

Dekorácia 
v centrálnom disku postava pantera v skoku, nálevný otvor umiestnený centricky, 

zasahuje do výzdoby 

Typ Bailey Typ P – Loeschcke, Q 1250 – 1314 

Datovanie koniec 1.st. – 1.pol.2.st. po Kr. (neskore fláviovské – rané antonínske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1259, 1260, 1263, Svobodová 74, 90 – 140 po Kr. 

 

 

 

Číslo  L-4 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou, okrúhlym telom, horákom s volutami, nálevný ot-

vor prerazený aţ po vytiahnutý z formy 

Dekorácia 
v centrálnom disku vyobrazenie vtáka sediaceho na šípkovej vetvičke, nálevný 

otvor umiestnený excentricky, zasahuje do výzdoby 

Typ Bailey Typ B – Loeschcke Q 855 - 916 

Datovanie pol.1.st. – 1.pol.2.st. po Kr. (tiberiovské – rané trajánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 894, 908 
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Obr.5: L - 5 Obr.6: L - 6 

 

Číslo  L-5 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou, okrúhlym telom ,okrúhlym horákom, vertikálne 

uško, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý z formy, ryhou oddelený horák 

Dekorácia 
v centrálnom disku zobrazená erotická scéna, centricky umiestnený nálevný otvor, 

ktorý zasahuje do výýdoby 

Typ Bailey Typ P – Loeschcke, Q 1250 – 1314 

Datovanie neskoré 1.st. – rané 2.st. po Kr. (neskoré klaudijské - rané trajánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1287 (paralelná výzdoba) 

 

 

Číslo  L-6 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou, okrúhlym telom, okrúhlym horákom, vertikálne 

uško, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý z formy, ryhou oddelený horák 

Dekorácia 

v centrálnom disku postava koňa, podľa nejaských kontúr figúry sa zdá, ţe ide 

o lampu vyrobenú otiskom originálu (kópia lampy), centricky umiestnený nálevný 

otvor, ktorý zasahuje do výzdoby 

Typ Bailey Typ P – Loeschcke, Q 1250 - 1314 

Datovanie neskoré 1.st. – rané 2.st. po Kr. (neskoré klaudijské - rané trajánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1259, 1260, 1263 (paralelný typ dekorácie) 
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Obr.7: L - 7 Obr.8: L - 8 

 

Číslo  L-7 

Lokalita Annona, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou postavou, okrúhlym telom, horákom s volutami, vertikálne 

uško, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý z formy 

Dekorácia 
v centrálnom disku postava kohúta, excentricky umiestnený nálevný otvor, ktorý 

zasahuje do výzdoby 

Typ Bailey Typ C – Loeschcke, Q 973 - 986 

Datovanie posl. tretina 1.st. – rané 2.st. po Kr. (fláviovské – rané trajánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 977, 978, 983 

 

 

 

Číslo  L-8 

Lokalita Annona, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou, okrúhlym telom, okrúhlym horákom, vertikálne 

uško, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý z formy, ryhou oddelený horák 

Dekorácia 
v centrálnom disku postava Viktórie, excentricky umiestnený nálevný otvor, ktorý 

zasahuje do výzdoby 

Typ Bailey Typ P – Loeschcke, Q 1319 - 1326 

Datovanie koniec 1.st. – 1.pol.2.st. po Kr. (neskoré fláviovské – hadriánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1321, 90 – 130 po Kr. (paralelná výzdoba) 

 



 

153 

 

  

Obr.9: L - 9 Obr.10: L - 10 

 

Číslo  L-9 

Lokalita Annona, Via Triumphalis 

Tvar 
okrúhla lampa s výrazným horákom, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý 

z formy, uško plynulo vychádza z tela lampy 

Dekorácia 
v centrálnom disku abstraktná dekorácia vo forme ryby, centricky umiestnený 

nálevný otvor 

Typ Bailey Typ M – Vogelkopf, Q 1149 – 1157 

Datovanie neskoré 1.st. – 1.pol.2.st. po Kr. (fláviovské – rané hadriánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1153, 1155, 1156 

 

 

 

 

Číslo  L-10 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
okrúhla lampa s výrazným horákom, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý 

z formy, uško plynulo vychádza z tela lampy 

Dekorácia 
v centrálnom disku abstraktná dekorácia vo forme ryby, centricky umiestnený 

nálevný otvor 

Typ Bailey Typ M – Vogelkopf, Q 1149 – 1157 

Datovanie neskoré 1.st. – 1.pol.2.st. po Kr. (fláviovské – rané hadriánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1153, 1155, 1156 
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Obr.11: L - 11 Obr.12: L - 12 

 

Číslo  L-11 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou, okrúhlym telom, okrúhlym horákom, vertikálne 

uško, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý z formy, ryhou oddelený horák 

Dekorácia 

v centrálnom disku postava s polodlhými vlasmi a štyrmi paprskami vychádzajú-

cimi z nich, pravdepodobne postava Helia, excentricky umiestnený nálevný otvor, 

ktorý zasahuje do výzdoby 

Typ Bailey Typ P – Loeschcke, Q 1250 - 1314 

Datovanie neskoré 1.st. – rané 2.st. po Kr. (neskoré klaudijské - rané trajánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1281 (paralelná výzdoba), Marsa 117 (paralelná výzdoba) 

 

 

 

Číslo  L-12 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s figurálnou výzdobou, okrúhlym telom, okrúhlym horákom, vertikálne 

uško, nálevný otvor prerazený aţ po vytiahnutý z formy, ryhou oddelený horák 

Dekorácia 
v centrálnom disku dve postavy stojace paralelne za sebou, ide pravdepodobne 

o dvoch komediantov predvádzajúcich číslo na lane 

Typ Bailey Typ P – Loeschcke, Q 1250 – 1314 

Datovanie neskoré 1.st. – rané 2.st. po Kr. (neskoré klaudijské - rané trajánske obdobie) 

Zrovnanie Bailey Q 1296 (paralelná výzdoba) 
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Obr.13: L - 13 

 

Číslo  L-13 

Lokalita Santa Rosa, Via Triumphalis 

Tvar 
lampa s okrúhlym telom, okrúhlym horákom, vertikálne uško, ryhou oddelený 

horák 

Dekorácia ţiadna dochovaná 

Typ Loeschcke typ VIII 

Datovanie 3.st. po Kr. 

Zrovnanie Svobodová 101, Bailey (1988) 2052, 2055, 2058 
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14 
14. Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo spracovať nekropole vyskytujúce sa na území Vatikánu. 

Hlavná pozornosť sa venovala ich dekoratívnej stránke, poukázaniu na prechody pohan-

skej a rane kresťanskej ikonografie ako v dekorácii hrobiek, tak vo výskyte sarkofágov 

a v poslednom rade datovaniu dostupných lámp pochádzajúcich z týchto sledovaných 

kontextov. 

Vypracovanie diplomovej práce sa odohralo v jednotlivých úsekoch. Prvotným 

smerom bolo spracovanie problematiky, naštudovanie vzhľadu nekropol a jednotlivých 

hrobiek a následne výber tých pohrebných štruktúr, ktoré mala práca ďalej rozoberať. 

V tomto smere bola vyuţitá dostupná literatúra venujúca sa konkrétne nekropolám na 

Via Cornelia a Via Triumphalis. 

Úvodné kapitoly práce sa venovali problematike vzhľadu Vatikánu v antickej dobe 

a prezentácií pohrebného rítu. Na spracovanie bolo potrebné preštudovanie antických 

prameňov a vyhľadanie tých svedectiev, ktoré sa venujú antickému Vatikánu. Tieto citá-

cie boli následne pouţité do samotného textu práce, doplnené topografiou oblasti spra-

covanou na základe archeologických výskumov (Coarelli, 2007). 

V otázke pohrebného rítu v rímskom prostredí boli spracované prevaţne typy hro-

bov nachádzajúce sa v oblasti obidvoch sledovaných nekropol, pričom boli doplnené 

inými príkladmi z ďalších rímskych oblastí. Tento prehľad prezentuje vlastné výsledky 

výskumu. 

Jadro práce bolo rozdelené na tri hlavné kapitoly, ktoré boli doplnené ďalšími, 

priamo na ne nadväzujúcimi. Prvá časť práce sa tak venovala prezentácii mauzóleí na 

území pod Bazilikou sv. Petra. V prvom rade boli opísané jednotlivé mauzóleá a pred-

stavená ich dekoratívna stránka, ktorá bola ďalej rozobratá. Pozornosť bola venovaná 

hlavným námetom, kde bolo poukázané na ich vývojovú líniu, ktorá sa snaţila venovať 

čisto rímskemu prostrediu. Jednotlivé paralelné vyobrazenia boli vybraté z rozdielnych 

prostredí, pričom vţdy sa snaţili venovať taktieţ funerálnym príkladom. Na týchto para-
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lelách bolo taktieţ predstavené umelecké prevedenie a poukázané na jeho rozdielnosť 

v jednotlivých historických obdobiach. 

Zvláštna pozornosť bola venovaná vyobrazeniu Krista, ktorého mozaika v podobe 

Christ – Helios sa náchádza v jednom mauzóleu. Keďţe ide o výnimočný nález, vznikla 

špeciálna kapitola zaoberajúca sa ikonografiou Krista. V nej boli prezentované vlastné 

výsledky na základe štúdia mytológie, katakombného maliarstva a Biblie a bolo tak pou-

kázané na rôzne Kristove stelesnenia a hlavne jeho významovosť a symbolickosť. Po-

zornosť bola venovaná taktieţ iným biblickým príbehom, ktoré boli spojené 

s príslušnými citátmi z Biblie a vyobrazeniami v katakombách. 

Odkazy z Biblie ako v tomto prípade, tak aj a iných miestach práce, boli zozbiera-

né po osobnom preštudovaní tohto prameňa a na ich základe bola spracovaná symbolika 

vyobrazení. K vypracovaniu taktieţ dopomohla návšteva nekropole Via Cornelia. 

Druhá časť práce sa venovala prezentovaniu hrobiek a nekropole ako celku na Via 

Triumphalis. Ide o pomerne novú záleţitosť (posledný sektor nekropole bol odkrytý 

v roku 2003), takţe dostupná literatúra sa venuje iba rozčleneniu jednotlivých sektorov 

a opísaniu hrobiek. Z tohto dôvodu si práca kládla za cieľ rozobrať dekoratívnosť tých 

najzaujímavejších hrobiek, odkázať na predchodcov a následné pokračovanie námetu 

a umeleckého spracovania. Tieto poznatky boli docielené štúdium námetov a zozbieraní 

paralel z iných prostredí a historických období rímskeho umenia.  

Počas spracovávania jednotlivých objektov došlo k zisteniu, ţe niektoré predmety 

si zaslúţia výraznejšiu pozornosť. Z tohto dôvodu vznikli špeciálne kapitoly, v ktorých 

bol podaný rozbor niekoľkých portrétov a ich datovanie, prezentácia symbolizmu vajíč-

ka, ktoré bolo objavené v prítomnosti detského pohrebu, alebo predstavenie postavy le-

ţiaceho mladíka. Práve tá v niekoľkých odkazoch referuje stráţcu dverí, nočného vrátni-

ka, avšak vo funerálnom kontexte práca zistila, ţe môţe ísť skôr o symbolizmus sprie-

vodcu duše do podsvetia, alebo ochrancu pohrebu. Uvedené rozbory sochárskych ob-

jektov a ich datovanie bolo uskutočnené autorom práce. 

Ďalšie kapitoly práce rozoberali zvyšné námety, dopĺňali tak obsahovo kapitoly 

venované nekropole na Via Cornelia. Z tohto dôvodu sa objavili v texte paralely doku-

mentujúce taktieţ hrobky z tejto nekropole.  

Posledná veľká časť práce sa zaoberala prezentáciou sarkofágov z oboch sledova-

ných kontextov. Pre potreby diplomovej práce bolo vybraných niekoľko objektov, tie, 



Vatikánske nekropole Záver 

159 

 

ktoré vynikali svojim umeleckým prevedením a taktieţ stvárneným námetom. Následne 

boli rozdelené do štyroch kapitol, zameraných na Dionýzovské námety, lovecké, sarko-

fágy s portrétmi mŕtvych a zvyšné námety. V rámci týchto podkapitol boli sarkofágy 

prejednané z pohľadu umeleckého stvárnenia, najväčší dôraz bol však kladený na sym-

bolický význam daného motívu. Kaţdá kapitola bola zakončená malým zhrnutím danej 

problematiky. Portrétova analýza bola predmetom vlastnej práce. 

Dionýzovské sarkofágy tvorili najpočetnejšiu skupiny. Práca vyzdvihla prezento-

vaný motív, odkázala na ďalšie paralelné vyobrazenia. V otázke symbolizmu poukázala 

na fakt, ţe spiaca Ariadna bola jedným z predobrazov Jonáša v rane kresťanskom umení. 

Skupina loveckých sarkofágov bola tvorená iba dvoma exemplármi, preto pre ilu-

stráciu motívu boli v práce spomenuté taktieţ iné objekty. Cieľom bolo vysvetliť, prečo 

umelci zobrazovali lovecké scény na sarkofágoch, bolo poukázané na význam v oblasti 

prezentácie muţnosti, sily a odvahy reprezentanta rodu. Zároveň bolo uvedené, ţe daný 

motív v rane kresťanskom umení prezentoval víťazstvo nad chaosom, nastolenie boţ-

ského poriadku a v neposlednom rade morálnu stránku ţivota. 

Ďalšia skupina sa venovala sarkofágom, ktoré niesli na veku alebo tele vyobraze-

nie mŕtveho. Práca sa snaţila poukázať na rozdielnosť vyobrazenia v pohanskom 

a kresťanskom svete, kedy na väčšine príkladoch z kresťanského sveta nie sú tieto por-

tréty prezentované a ak sú, iba malé percento nesie individuálne rysy. 

Poslednú skupinu tvorili sarkofágy, ktorých ikonografické vyjadrenie bolo rozdiel-

ne a nebolo moţné vytvoriť ich samostatnú skupinu. Išlo o prezentáciu pohanských, ale 

taktieţ rane kresťanských motívov. V práci sa tak vyskytuje sarkofág so scénami Starého 

a Nového zákona, ktoré práca rozoberala. Významným prvkom bol taktieţ sarkofág 

s vyobrazním Cupida a Psyché, kde práca podávala symboliku výjavu ako v pohanskom, 

tak kresťanskom svete. Poukazovala na spoločné rysy oboch náboţenstiev, ale taktieţ na 

ich rozdielnosť. Do kontextu tak bolo dané zostúpenie duše do podsvetia, víťazstvo nad 

smrťou a symbolizmus Krista. 

Zaujímavým nálezom bol taktieţ sarkofág s vyobrazením Ostrova blaţených, kde 

sa práca snaţila odkázať na kresťanský motív Rajskej záhrady a príbehu Adama s Evou. 

Bol však vyslovený názor, na základe ktorého môţe sarkofág zobrazovať prechod duše 

do podsvetia.  
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Záver práce tvorilo porovnanie oboch sledovaných kontextov z pohľadu prítomnosti de-

korácie, sarkofágov, spoločenskej vrstvy pochovaných a samotného významu v rámci 

rímskeho sveta. Na tomto základe je moţné tvrdiť, ţe nekropole predstavujú významné 

miesto na poli rímskej funerálnej architektúry a rímskeho umenia.  

V práci sa vyskytuje samostatná časť, v ktorej je datovaných 13 lámp z dvoch sek-

torov nekropoly Via Triumphalis. Tieto lampy boli vybrané na základe ich fotografické-

ho výskytu v publikácii (Liverani, Spinola, & Zander, 2010). Keďţe v nej neboli nijako 

určené a väčšina z nich nebola ani datovaná, rozhodlo sa o ich datovaní a určení typu. 

K tomu bolo vyuţitých niekoľko prác venujúcich sa problematike rímskych lámp, ako 

(Bailey, A Catalogue of the Lamps in the British Museum 2 - Roman Lamps Made In 

Italy, 1980), (Svobodová, 2006), (Marsa, 1972) alebo (Haken, 1958). V určení typu sa 

práca zamerala na priradenie ku skupine, nakoľko sa z fotografií nedalo určiť potrebné 

mnoţstvo informácií na určenie podskupín. 

Na záver práce bola priradená obrazová príloha dokumentujúca fotografickým ma-

teriálom vybrané pohrebné štruktúry nekropol, súčasťou boli taktieţ fotografie s vlastnou 

editáciou, väčšinou sa jednalo o plánky lokalít alebo detailnú pozornosť sledovanému 

námetu. 

Výsledkom diplomovej práce je poukázanie na dôleţitosť Vatikánskych nekropol 

nielen ako miesta s výskytom predpokladaného hrobu sv. Petra, ale hlavne ako nenahra-

diteľného bodu na poznanie pohrebného rítu a názory na posmrtný ţivot v antickej spo-

ločnosti. Prezentované dekoratívne námety poukázali na fakt, ţe prelínanie pohanskej 

a rane kresťanskej ikonografie bolo na týchto miestach prítomné. Sledovanie jednotli-

vých vyobrazení v rozdielnych prostrediach a časových súvislostiach rímskeho umenia 

odkázalo na frekvetovanosť týchto vyobrazení, ich obľúbenosť spoločnosťou a samotnú 

symbolickosť, ktorá odzrkadľovala zmeny spoločnosti.  

Oba sledované kontexty zaberajú významné postavenie na poli imperiálnych nek-

ropol, rozmanitosť pohrebných štruktúr, umeleckého prevedenia dekoratívnej stránky 

a iných objektov, ktoré sa v ostatnom rímskom svete nachádzajú sporadicky alebo vô-

bec. 

V téme diplomovej práce je moţné sa naďalej venovať, poukázať na prechod me-

dzi pohanskou a rane kresťanskou ikonografiou v rámci funerálneho prostredia. 
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Obr. P 1: funerálny oltár, Santa Rosa, 1.st. po Kr. Zdroj: in-

ternet 

 

Obr. P 2: funerálny oltár, Santa Rosa, 

1.st. po Kr. Zdroj: internet 

  

  

 

Obr. P 3: Rekonštrukcia polohy Vatikánskeho cirku a Nekropole vzhľadom k súčasnej polohe Baziliky sv. 

Petra vo Vatikáne. Zdroj: google.com, Zander 2009: obr.3. (vlastná editácia). 

Vysvetlivky:  

 Cirkus  Vatikánska sakristia 

 Nekropola  Obelisk 

 

 



 

 

II 

 

Obr. P 4: Oblasť Vatikánu v antike. Zdroj: internet (www.saintpetersbasilica.org) 

 

 

 

Obr. P 5: Kamenná nádoba s Agrippininej vily, 100 pred Kr. Zdroj: internet 

http://www.saintpetersbasilica.org/


 

III 

 

 

Obr. P 6: Oblasť v okolí Hadriánovho mauzólea, zmenšený model Ríma z múzea Civilta Romana v Ríme. 

Hadriánovo mauzóleum (1), Pons Neronianus (2), Meta Romuli (3), Terebintus (4) Vlastná editácia 
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IV 

Via Cornelia 

 

Obr. P 7: Mozaika zobrazujúca Pentheovu smrť, Vati-

kánska nekropola, mauzóleum Marci. Zdroj: Zander 

2009: obr. 55 

 

 

 

Obr. P 8: Nástenná maľba z Domu Vettiov v 

Pompejach znázorňujúca Pentheovu 

smrť, zdroj: internet 

 

Obr. P 9:Severná stena mauzólea Marcii s vyobrazením Ariadny na Naxe. Zdroj: Zender 2009: 

obr. 62 



 

V 

 

 

Obr. P 10: Príklady dekorácie severnej steny hrobky B. 

Zdroj: Zander 2009: obr. 71, 72 

 

 

 

 

 

Obr. P 11: Mauzóleum G, detail severnej steny. 
Zdroj: Zander 2009: obr. 121 

 

Obr. P 12: Mauzóleum C. Zdroj: Zander 2009, obr. 

80 



 

 

VI 

 

Obr. P 13: Zrodenie Venuše, hrobka F. Zdroj: Zander 2009, 

obr: 107 

 

Obr. P 14: Stucco dekorácia, hrobka F. 

Zdroj: Zander 2009, obr:108 

 

Obr. P 15: Vyobrazenie barana a býka na západnej stene mauzólea F. Zdroj: Zander 2009, obr: 115 

 

 

 

 

Obr. P 16: : Mauzóleum H, stucco dekorácia s vyob-

razením personifikácie Zeme a oceána. Zdroj: 

Zander 2009: obr. 144,145 

 



 

VII 

 

 

Obr. P 17: Mauzóleum H, západná stena, stucco figúry zorbazujúce členov rodiny Valeria Herma. Zdroj: Za-

nder 2009: obr. 141-143 

 

 

Obr. P 18: Mauzóleum I, vyobrazenie páva. Zdroj: Zander 2009: obr. 174 

 

 

Obr. P 19: Mauzóleum I, mozaika únosu Persefoné. Zdroj: Zander 2009: obr. 179 



 

 

VIII 

 

Obr. P 20: Mauzóleum M, mozaika Christo Sole. 

Zdroj: Zander 2009: obr. 182 

 

 

 

Obr. P 21: Mauzóleum M, mozaika zobrazujúca 

Jonáša , ktorý je pohlcovaný veľrybou. 

Zdroj: Zander 2009: obr. 184 

 

Obr. P 22:Katakomby ss. Pietro a Marcellino, Jonáš, 

3.st. po Kr. Zdroj:artstore 

 

Obr. P 23: Prisciline katakomby, Abrahám a 

Izák, 3.st.po Kr. Zdroj: artstore 



 

IX 

 

 

Obr. P 24: Katakomby pod Via Latina, Herkules a 

Hydra, 4.st. po Kr. Zdroj: artstore 

 

 

 

 

 

Obr. P 25: Katakomby pod Via Latina, Herkules 

a záhrada Hesperidiek, 4.st.po Kr. Zdroj: ar-

tstore 

 

Obr. P 26: Comodiline katakomby, Kristus, 4.st. po 

Kr., Zdroj: artstore 

 

Obr. P 27: Domitiline katakomby, Kristus, 3.st. 

po Kr., Zdroj:artstore 



 

 

X 

 

Obr. P 28: Domitiline katakomby, Orfeus, 3.st. po Kr. 

Zdroj: artstore 

 

 

 

 

 

Obr. P 29: Katakomby ss. Pietor a Marcellino, 

banketná scéna, 3.st. po Kr. Zdroj: artstore 

 

 

Obr. P 30: Domitiline katakomby, Orfeus, 3.st. po Kr. 

Zdroj: artstore 

 

Obr. P 31: Katakomby pod Via Latina, Abra-

hám a Izák, 4.st. po Kr. Zdroj: artstore 
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Via Triumphalis 

 

Obr. P 32: Poloha moderného Vatikánu a nekropol v závislosti na Via Triumphalis. Vlastná editácia, Google 

Earth 

 

 

 

Obr. P 33: Hrobka č.8., Galea, 2.-3.st.po Kr. Zdroj: 

Liverani 2010 

 

Obr. P 34: Hrobka č.6., Galea, 190 - 3.st.po Kr. 

Zdroj: Liverani 2010 
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Obr. P 35: Hrobka č.2., 180/190 - 3.st.po Kr. Zdroj: 

Liverani 2010 

 

 

 

 

 

 

Obr. P 36: Hrobka č.2., 180/190 - 3.st. po Kr. Zdroj: 

Liverani 2010 

 

Obr. P 37: Hrobka č.11, Galea, 140/150 - 2.st.po Kr., urny a formae. Zdroj: Liverani 2010 
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Obr. P 38: Stéla Nunnia Crescenta a Ma, Autoparco, 50-60 

po Kr. Zdroj: Liverani 2010 

 

Obr. P 39:Kolumbárium 12 - detail, Auto-

parco, poč.2.st.po Kr. Zdroj: Liverani 

2010 

 

 

 

 

Obr. P 40:Kolumbárium 12 (vľavo) a 9/13 (vpravo), Autoparco. Zdroj: Liverani 2010 
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Obr. P 41: Nedokončená socha Cupida, Autoparco, 

poč.2.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 

 

 

Obr. P 42: Tomba a cappucina, Autoparco. Zdroj: 

Liverani 2010 

 

Obr. P 43: Kolumbárium 4, 180/200 - 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 
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Obr. P 44: Spiaci mladík, Santa Rosa, 1.st. po Kr. 

Zdroj: Liverani 2010 

 

 

 

 

 

Obr. P 45: Spiaci mladík, Museo Chiaramonti, 

1.st. po Kr. Zdroj: internet 

 

Obr. P 46: Spiaci mladík, Ponte Palatino, Museo Terme 

di Diocleziano, 1.-2.st. po Kr. Zdroj: internet 

 

Obr. P 47: Busta ženy. Dei Natroni. Zdroj: Li-

verani 2010 
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Obr. P 48: Tiberius Natronius Venustus, Dei Natroni, juls. - klaud. dyn. Zdroj: internet 

 

 

Obr. P 49: Detský pohreb, Santa Rosa, pol.2.st. po Kr. Zdroj:Liverani 2010 
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Obr. P 50: Hrobka XXV, Santa Rosa, 2.pol.1.st. po 

Kr. Zdroj: Liverani 2010 

 

Obr. P 51: Di Alcimus, Santa Rosa, 60 - 80 po 

Kr. Zdroj: internet 

a – groma             d - meter 

b -  kruţidlo          e – kladivo 

c - vodováha       f – dláto 

 

 

 

Obr. P 52: Hrobka VIII, Santa Rosa, mozaika s Dionýzom, 1.pol.3.st. po Kr. Zdroj: internet, vlastná editácia 

1 - kladenie úrody do košíka                                          a – prstové činely  

2 - zber úrody, Cupid na rebríku b – Pánova flauta 

3 - otrhávanie hrozien pomocou háku c - roh 

4 – Cupid s rebríkom na ramene d - flauta 
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Obr. P 53: Nika s vyobrazením 5 postáv, Santa Rosa, 

kon.1.st.po Kr. Zdroj: Liverani 2010 

 

Obr. P 54: Nika zobrazujúca Achilea a Pria-

ma. Zdroj: Liverani 2010 

 

Obr. P 55: : Nika s Aeneom, Santa Rosa, kon.1.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010 
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Sarkofágy 

 

Obr. P 56: Sarkofág s Dionýzom, východná stena, hrobka Z, 2.štvrtina 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr. 

48 

 

Obr. P 57: Sarkofág Q. Martia Herma, hrobka ϕ, poč. 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr.33 
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Obr. P 58: Sarkofág s lovom na leva, hrobka Valeriov, 270 po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr. 60 

 

 

 

 

Obr. P 59: Sarkofág s lovom na diviaka, Santa Rosa, 1.pol. 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr. 112 
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Obr. P 60: Sarkofág hrobky R a R´, 2.štvrtina 4. st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr. 87-88 

 

 

Obr. P 61: hrob VIII – Santa Rosa sark. s dvoma Viktóriami, 1.pol. 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr.109 

 

 

Obr. P 62: hrob VIII – Santa Rosa, levy pijúce z kratérov 260 – 280 po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr.117 
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Obr. P 63: mauzóleum N – Starý a Nový zákon, 1.štvrtina 4.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr.72 

 

 

 

Obr. P 64: sarkofág s vyobrazením Cupida a Psyché, Santa Rosa, hrob VIII, 220 - 230 po Kr. Zdroj: internet 
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Obr. P 65: hrobka 2 –Annona - Ostrov blažených 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, obr. 9 

 

 

 

 

Obr. P 66: hrob VIII – Santa Rosa – Publius Caesilus Victorinus, koniec 3.st. po Kr. Zdroj: Liverani 2010, 

obr. 120 
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