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Úvod 
 

Ako námet bakalárskej práce som si zvolila námety a technológie galských a 

severoafrických mozaík. 

Mozaiky patria medzi dlho pretrvávajúce formy umeleckého prejavu a sú často 

dokladom prítomnosti Rimanov v skúmanom regióne. Ich výzkum svojím spôsobom 

zbližuje s človekom danej doby. Väčšina mozaik pochádza z kontextu súkromných víl a 

domácností. Výsledné vyhotovenie a námet zachytáva vkus a umelecký cit vlastníka 

nehnuteľnosti. Takto sa dá vytvoriť názor nakoľko sa riadil módným úzom respektíve 

vlastnou optikou nazeral na umeleckú hodnotu.  

K mozikám môžeme pristupovať dvojakým spôsobom. Prvý pohľad vníma ich 

architektonický kontext a s tým súvisiacu funkčnosť a nestavia sa k nim inak, ako 

k súčasti budov. Druhý pohľad za nimi vidí evolúciu štýlu a kompozície a následne 

dané výsledky aplikuje napríklad na maliarstvo. 

Ja sa pokúsim postihnúť druhý z vyššie zmienených bodov a budem sa snažiť priblížiť 

prácu afrických a galských umelcov a ich prínos na poli kompozície a použitia 

ornamentov. 

V Severnej Afrike sa nám zachovalo veľa mozaík, no napriek tomu je problém so 

stanovením chronológie. Doteraz neexistuje publikácia, ktorá by vyššie spomínanú 

otázku zodpovedala. 

Jedinou možnosťou ako aspoň trochu datovať jednotlivé školy v severnej Afrike je 

práve používanie ornametov a bordúr, ktoré sa vyvíjali a naberali na prepracovanosti, 

preto by som chcela svojou prácou tieto bordúry a ornamenty aspoň trochu priblížiť 

ostatným. 

Ďalej sa budem venovať kompozícii, v ktorej severoafrické mozaiky skutočne 

excelovali, pretože priniesli nové chápenie priestoru.  

V mojej práci chcem nastoliť otázku nakoľko sa severoafrické a galské mozaiky od seba 

líšia. Chcem poukázať na to, že i keď sú ich korene v Taliansku, vyvinuli sa každé iným 

smerom.  

Chcela by som dokázať, že v západnej Európe sa vyskytoval, čo sa námetov týka, 

jednotný pohľad a výber námetov.  

No napriek tomu mám v úmysle zistiť čo si do repertoára priniesli a čo naopak 

s neochvejnosťou kopírovali galskí umelci. 
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Na niektorých náboženských motívoch chcem dokázať nie len ich štylistický vývoj ale 

posun v myslení a chápení daného božstva, ktorý s jeho stvárnením úzko súvisí. 

K africkým mozaikám neodmysliteľne patrí aj otázka sféry a šírenia ich vplyvu na 

Hispániu a Sicíliu,  ktorej sa budem v samostatnej kapitole venovať.  

Mojou snahou bude hlavne vyhľadať ikonografickú podobnosť jednotlivých 

námetov, čo dokazuje spoločnú základňu vzorov a motívov naprieč impériu. 

Dúfam, že svoju prácu splním dobre a zhrniem všetko potrebné pre základnú orientáciu 

v problematike.  
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1.  Technológie a postupy pri kladení mozaík 
 

1.1  Získavanie materiálu 
 

Vďaka moderným analýzam sa môžeme venovať aj otázkam ako je problematika 

získavania materiálu potrebného na zhotovenie mozaík.  

V súčasnosti existuje niekoľko teórii, jednou z nich je možná spolupáca mozaikistov so 

sochármi, ktorých nedorobky boli skupované za nízku cenu. Táto odpoveď je ale 

nedostačujúca, pretože množstvo mozaík je také ohromné, že ak by ich mali zásobovať 

sochárske dielne ani zďaleka by to nestačilo.1

Dnes však už vieme s určitosťou, že väčšina mozaík získavala materiál 

z bezprostredného okolia, pretože v doloch blízko miest sa našli nespracované 

polotovary. Tesry pochádzajú teda väčšinou z lokálnych, prípadne regionálnych zdrojov 

a iba zriedka sa stretávame s importovaným materiálom, maximálne však 50 km. Tak 

tomu bolo i v prípade gladiátorskej mozaiky z Augusty Rauriky.

  

2

Ramanove spektrum dokáže určiť štruktúru a dokonca aj prímesy pridávané pri procese 

výroby, spôsobujúce zafarbenie sklenených tesier (obr.1).

 

Materiál môže byť z usadených hornín ako je červený, zelený alebo žltý 

pieskovec; neusadených hornín ako je mramor, vápenec alebo dolomit; vulkanických 

alebo metamorfovaných hornín. Okrem vyššie spomenutých príkladov sa na mozaikách 

stretávame aj s úlomkami keramiky, strešných tašiek a so sklom.  

Vyššie spomínané zložky mozaík ako tašky, keramika a sklo sú skúmané inými 

metódami napríklad analýzou prímesí v hline, Ramanovou spektrometriou a podobne. 

3

                                                             
1 ANDREAE, B., Antike Bildmosaiken, str. 5-6. 
2 DUNBABIN, K., The mosaics of Roman North Africa, str. 10. 
3RICCIARDI, P., A non-invasive study of Roman Age mosaic glass tesserae by means of Raman 
spectroscopy, str. 2551-2559. 

  

Veľmi často sa používali rôzne druhy vápenca, vďaka svojej farebnej rôznorodosti a 

ľahkej opracovateľnosti. Sfarbenie vápenca nemusí nutne súvisieť s určitým druhom 

vápenca. Jednotne sfarbené tesry môžu reprezentovať rôzne druhy vápenca z rôzneho 

zdroja a na druhej strane jeden druh vápenca môže byť zastúpený tesrami viacerých 

farieb.  
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Pri hodnotení na základe sfarbenia treba mať na pamäti, že Rimania často nechali 

materiál prejsť ohňom, aby docielili zmenu zafarbenia.4

Následne sú tieto vybrané tesry podrobené analýze, pričom je kontrolovaná ich zrnitosť, 

geologický vek a i.

 

Prednostne používané farby boli biela a žltá; sivá a čierna; ružová a červená; oranžová s 

hnedou a množstvo ich odtieňov. Na presné určovanie sa používa jednoduchý verbálny 

popis alebo tabuľka. Nevýhodou tabuliek je, že pri práci v teréne sa často opotrebujú, čo 

spôsobuje vyblednutie farieb a následné nepresné priradenie farebnej hodnoty. Podľa 

môjho názoru je však presnejšia ako subjektívne hodnotenie pozorovateľa. 

Ďalším hodnotiacim krokom je vzorkovanie, pri ktorom by sa z každej zastúpenej 

farby malo vziať od 5-10 tesier, kvôli štatistike. Štatistické metódy spracovania vzoriek 

sú použité na doplnenie výsledkov získaných klasickými metódami a majú slúžiť hlavne 

na ucelenie obrazu o študovanej problematike. Výsledky štatistického vyhodnotenia 

musia byť interpretované s vážnym dôrazom na povahu vstupných údajov, ako to u 

štatistík býva. 

5

Dôležitým krokom je vytvorenie tzv. mikrofaciálnych typov

 
6, teda akýchsi súborov 

znakov (napr. celkový vzhľad, zloženie, podmienky vzniku, vryp), charakterizujúcich 

horninové jednotky alebo celky. Termín vyjadruje hlavne špecifický typ horniny plošne 

obmedzenú a mapovateľnú jednotku.7

Mikrofaciálna analýza tesier môže pomôcť určiť pôvod materiálu, ale len málokedy sa 

podarí nájsť presné miesto odkryvu a ťažby. Počet dolov, v ktorých boli prevedené 

dôkladné analýzy je málo, preto stanovenie proveniencie je limitované len k určeniu 

miesta s výskytom mikrofaciálnych typov korešpondujúcich s tesrami. Podrobné štúdie 

a rozbor mikrofaciálnych typov sa uskutočniil len na pár lokalitách. Medzi ne patrili 

Kraiburg v Nemecku, Globasnitz v Rakúsku, Asolo v Taliansku a Kartágo a Hergla v 

Tunisku.

 Mikrofáciálne typy sú u mozaík určené s dbaním 

na väčšiu presnosť ako pri analýze geologických fácií. 

Tieto mikrofaciálne typy sú potom porovnávané s údajmi nazbieranými lokálnymi 

poprípade regionálnymi geológmi.  

8

                                                             
4 FLÜGEL, E., Applied Microfacies Analysis: Provenance Studies of Roman Mosaic Stones, str. 3. 
5 viď 4, str. 4. 
6 KRONOME, K., Mikrofácie hallstattských vápencov pri Silickej Brezovej, str. 127-133. 
7 PETRÁNEK, J., Facie. 
8 viď, str. 6-40. 
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Materiál skúmaný na posledných dvoch menovaných lokalitách zahŕňa neskoré púnske 

obdobie a rímske mozaiky a týmto sa dotýka aj témy mojej práce, nakoľko rímske tesry 

z Kartága pochádzajú z obdobia 1.st.n.l. a neskorej antiky a mozaiky z Hergly položili v 

3.st.n.l.  

Pavimenta punica z oblasti Hannibalových dolov je datovaná niekde do doby 

medzi porážkou Hanibala a zničením mesta Publiom Corneliom Scipiom Africanom. 

Biele tesry boli voľne kladené nepravidelne do malty, a ani nevytvárali obrazec.  

Analýza odhalila vo väčšine bielych tesier prítomnosť schránok morských živočíchov z 

obdobia kriedy echinodermata (ostnokožci) a foraminifera (dierkonožci) a materiál sa 

preto javí uniformný (obr.2,3).9

Tesry z rímskeho Kartága hrajú viacerými farbami od olivovo zelenej po jemne červenú 

vulkanickú horninu a mnohé odtiene sivej (vedci určili 8 MF typov). Podobne ako v 

predošlom prípade obsahujú schránky živočíchov a planktón, ale pri porovnávaní sa 

zistilo, že horniny pochádzajú z hlbšej vrstvy. Každá mozaika obsahovala dva a viac 

MF typov a takto sa dala následne určiť súčastnosť jednotlivých podláh alebo pokiaľ sa 

na mozaike vyskytovalo príliš veľa MF typov, dá sa predpokladať, že bola vyrobená z 

recyklovaného materiálu.

  

10

Výsledky analýzy nás utvrdili v tom, že Púni a Rimania v priebehu období 

používali odlišný materiál. Púnski umelci boli zásobovaní s tesného okolia mesta cca 10 

km, kdežto tesry na rímske mozaiky pochádzali až z 50 km vzdialenosti.

 

11

                                                             
9 viď 4, str. 36. 
10 viď 4, str. 37-39. 
11 viď 4, str. 40. 

 

Mikrofaciálna analýza a petrológia prinášajú na svetlo mnohé otázky, ktoré sa 

snáď viac objasnia pri ďalšom a ďalšom používaní tejto metódy.  

V literatúre sa diskutuje o tom či môžu byť rozdiely v kompozícii originálnych častí a 

opravených úsekov spôsobené politickou situáciou, ktorá ovplyvnila prístupnosť zdroja 

materiálu. Ďalej sa diskutuje či štylistycká podobnosť znamenala aj používanie 

identického materiálu a nemenej vyvstáva otázka či pripúšťajú pefabrikáty vďaka svojej 

prenosnosti výrobu častí mozaiky z nelokálneho materiálu a ak áno, je na mieste úvaha 

o obchodných cestách a komunikáciách.  
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1.2  Pracovný proces 

 
O pracovnom postupe nás informuje prevažne Vitruvius. V kapitole o tejto 

problematike objasňuje ako sa kladú jednotlivé vrstvy, aby bola výsledná mozaika 

stabilná. Spodná vrstva hrubých kameňov sa volá statumen, nad ňou kladený rudus je 

vrstva zložená zo stredne veľkých kameňov a môže obsahovať aj terakotové úlomky a 

pod. Poslednou súčasťou je nucleus, najjemnejšia vrstva, zložená z piesku a malých 

úlomkov kameňa. Nadeň príde malta, do ktorej sa pokladú vyhotovené tesry (obr.4).12

V prípade figurálnej výzdoby sa obtiahla silueta dvoma radmi bielych tesier (obr.9) a 

ako vodítko používali olovené prúžky alebo rôzne pomôcky.

  

Prvou úlohou však bolo opracovanie materiálu do potrebnej podoby. 

Dokončovanie prebiehalo pravdepodobne až na mieste, nakoľko sa našli indície, že boli 

vyhradené malé miestnôstky práve na tieto účely. Túto aktivitu vidíme na stéle z Ostie 

(obr.5) zo 4.st. p.n.l.  

Nasledujúcim krokom bolo načrtnutie predom vybraného dekoru do vlhkej malty 

(obr.6-8) a obtiahnutie krajnej línie jedným radom tesier. Podľa tejto pomocnej mriežky 

sa pokračovalo s kladením tesier až sa úplne vyplnil priestor. Pri vykopávkach 

v Kampánii sa archeológom podarilo takéto vodiace línie nájsť.  

13

                                                             
12 VITRUVIUS, The ten books on architecture, str. 133-135. 
13 viď cit. 12, str. 285. 

  

Na uľahčenie a urýchlenie práce sa často kládli emblemata, vopred vyrobené polotovary 

na terakotovom alebo keramickom podklade, ktoré sa vkladali do klasicky vykladaného 

pozadia. Negatívom takéhoto postupu bolo, že materiál sa občas nespojil a stávalo sa, že 

emblemata sa po čase prepadávali hlbšie do podkladu, no na druhej strane sa počas 

výskumov dajú celkom ľahko odhaliť.  

S pracovným postupom sa objavujú mnohé otázky, najmä okolo možného 

transportu do miesta vyhotovenia a spracovania polotovarov v doloch. Na niektoré 

z nich sa nám žiaľ bez prípadných písomných dokladov asi ani nepodarí odpovedať.  
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2. Severoafrické mozaiky. 
 

2.1  Púnska tradícia 
 

Mozaiky v Severnej Afrike nie sú spojené len s rímskou prítomnosťou. Už Púni 

používali dláždenie zo zmesy malty a keramiky.  

Mozaika z Kerkouane z 3.st.p.n.l. je tvorená takouto zmesou a bielymi tesrami je 

vytvorený len schématický Tanitin znak (obr.10). Použitie farieb od zelenej cez žltú až 

k červenej bolo bežné a často bývali zdobené náboženskými symbolmi. V Kartágu sa 

zachovala mozaika z  nepravidelne opracovaných kúskov terakoty. 

Táto technika je niekedy mylne nazývana opus segmentatum, správne opus figlinum. 

Okrem nepravidelných kúskov terakoty používali na dláždenie nepravidelné úlomky 

svetlého vápenca alebo veľmi zriedka aj pravidelne upravované tesry. Všetky tieto typy 

boli nájdené v domoch neskorého 3. st. p.n.l. a začiatku 2. st. p.n.l. 

Nález z nádrže slúžiacej pravdepodobne na rituálne účely s jednoduchými 

náboženskými symbolmi a datáciou do 5. st. p.n.l. však dokazuje, že nerovnomerne 

opracované tesry sa pri úprave podláh používali v Afrike už v najstarčích časoch. 

Pavimenta punica spomínaná v reči Catona staršieho naznačuje oboznámenie rímskeho 

obyvateľstva s dláždením tohto typu.14

2.2 Rimania v Afrike  

 

 

 

Africa je latinské meno severnej časti afrického kontinentu, ktorá bola v staroveku 

rímskou provinciou. Jej vznik sa datuje do roku 146 p.n.l., kedy zničením Kartága 

skončila tretia púnska vojna. Provincia zahŕňala teritórium dnešného Tuniska a časti 

Líbye a Alžírska (obr.11). Západnejšie ležiace staroveká územia (Numídia, 

Mauretánia), neskôr začlenené do rímskej ríše, boli spravované oddelene. 

Afrika bola pokladaná za jednu z najbohatších provincií rímskej ríše a často bola 

označovaná ako "obilnica ríše". Jej hlavné mesto Kartágo predstavovalo po Rímu druhé 

najväčšie mesto západnej polovice impéria a celá provincia bola značne 

urbanizovaná. Vedľa Kartága patrili medzi ďalšie významné centrá Afriky Hadrumetum 

                                                             
14 MARKOE, G., Phoenicians, str. 71-73. 
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(dnešná Sousse, Tunisko), Utica a Leptis Magna. Najintenzívnejší kultúrny a 

hospodársky rozkvet prebiehal v 2. a 3. storočia, pričom čiastočne pretrval až do 

obdobia neskorej antiky. 

 Etnická štruktúra provincie bola veľmi pestrá. Okrem Púnov, sídliacich 

predovšetkým v niekdajších fénických kolóniách na pobreží, sa tu natrvalo usadilo 

veľké množstvo rímskych legionárov, úradníkov a obchodníkov a tiež tu žili (hlavne vo 

vnútrozemí) príslušníci domorodých kmeňov, Berberi. Do akej miery a po akú dlhú 

dobu sa vedľa oficiálnej latinčiny udržala v Afrike púnština, nie je jasné. Faktom však 

zostáva, že rímsky cisár Septimius Severus, ktorý panoval na začiatku 3. storočia a 

pochádzal zo severoafrického mesta Leptis Magna, ovládal lepšie púnštinu ako 

latinčinu. Afrika bola už pomerne skoro zasiahnutá rýchlo sa šíriacim kresťanstvom 

(prvý dôkaz existencie afrických kresťanov pochádza z konca 2. storočia), pričom dala 

svetu rad výnimočných kresťanských, latinsky píšucich mysliteľov a filozofov, ako boli 

napríklad Tertullianus, Cyprianus a Augustinus. 15

                                                             
15 Provinces of Roman Africa,  UNRV History Roman Empire. 

 

Provincia Africa Vetus ("Stará Afrika") alebo tiež Africa Proconsularis (ako bola 

premenovaná Augustom v roku 25 pred nl) sa rozkladala v najúrodnejšia časti 

niekdajšieho kartáginského územia. Jej správnym centrom sa stala Utica, 

najvýznamnejšie mesto provincie po vypálení Kartága. Zostávajúce teritórium bolo 

prenechané prorímskému numidskému kráľovstvu. V roku 118 p.n.l. získal numidský 

princ Jugurtha do svojich rúk vládu nad celou Numidií, avšak o niekoľko rokov neskôr 

podľahol rímskemu vojsku pod velením Gaia Maria. Po smrti Jugurthy ovládol veľkú 

časť jeho niekdajšieho územia Rímu naklonený panovník, Mauretánsky kráľ Bokchus I. 

romanizácia Afriky od tohto okamihu prebiehala úplne nerušene.  

Do pozornosti Rimanov sa Afrika dostala na krátku dobu opäť počas občianskej 

vojny medzi Caesarom a Pompeiom (svoj život tu  vted y u k ončil Cato mlad ší) a po 

Caesarovom víťazstve bola založena Africa Nova. Utica prestala byť postupom času 

dostačujúca ako sídlo správy provincie, čo Rimanmi prinútilo uvažovať o obnovenie 

Kartága. Snahu Gaia Graccha a Caesara o jeho vzkriesenie realizoval až Augustus v 

roku 29 p.n.l. a už čoskoro nadobudlo znovu založené mesto späť svoj niekdajší 

hospodársky význam a veľkosť. Claudius teritoriálne rozdelil Afriku a vytvoril 

v Mauretánii dve provincie.  
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V roku 192 n.l. za Septima Severa bola Severná Afrika rozdelená na Mauretániu 

Tingitanu, Mauretániu Caesariensis, Numídiu a Africu Proconsularis.  

Rímska vojenská prítomnosť v Afrike bola relatívne malá, pozostávajúca z 28 tisícov 

vojakov, väčšinou to boli auxíliá v Numídii a dvoch Mauretánskych provinciách a na 

hraniciach Legio III Augusta.16

2.3  Ornamentálny vývoj 

 

 

 

Po dobytí Kartága roku 146 p.n.l. dochádza k úpadku tradície púnakych mozaik, 

ktorá otvtedy prežívala len vo väčších centrách ako Utica a Leptis Magna.  

Romanizácia prebiehala v prvých storočiach pomaly.  

V 1.st.n.l. bol len malý okruh romanizovanej šľachty. Na uspokojenie jej 

umeleckých nárokov sa umelci museli dovážať z Talianska, pretože lokálne dielne 

nedokázali splniť tieto ich očakávania. 

Toto obdobie sa začína objavovať tzv. prísny štýl (severe style), charakteristický 

striktným dodržiavaním geometrického dekoru. Najvýznamnejšími centrami tohto štýlu 

bol El Djem a Hadrumentum.17

S mozaikou v Zilten je problém s datáciou, nakoľko je veľmi dobre prevedená na 

1 .st.n.l. Možné je aj 3 .st. n.l., ale k omp ozične je d osť od lišná. Emb lemata neboli u ž 

toľko používané.

 

Veľmi dokonalé prevedenie majú mozaiky zo Zilten z Villy Dar Buc Ammera. 

Predmetom diskusií sa stal vlys ohraničujúci centrálnu scénu, ktorý je tvorený 

bojujúcimi gladiátormi (obr.12). V tomto období sa nestretávame s ničím podobným. 

Na mozaike sú zobrazené boje s divokými šelmami (obr.13), ale aj exotickým 

zvieratami napríklad pštrosmi (obr.14), popravy zajatcov hodených ad bestias (obr.15), 

muzikantov (obr.16) a rozhodcov. Centrálny panel je zdobený krásnym opus sectile 

z farebných mramorov (obr.17). Táto mozaika nie je len zobrazením akcie a alegóriou 

násilia, ale má v sebe akési realistické črty. 

18

                                                             
16 FITZLOFF, J., How Africa Became a Roman Province.  
17 DUNBABIN, K., Mosaics of the Greek and Roman world, str. 102-103. 
18 LENDERING, J., Villa Dar Buc Ammera. 

  

Severoafrický umelci sa začali odlišovať najmä používaním polychrómie pre figúry a 

obrovskou záľubou v ornamentalite 
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Ľahká dostupnosť farebného materiálu umožnila dodať severoafrickým mozaikám 

úplne iný miestami až realistický charakter. Marmor numidicum z dolov v Simitthus je 

charakteristický pre severoafrické mozaiky a jeho kombinácia s olivovo zelenou je 

typická pre provinciu Africa Proconsularis.19 

Práve záľuba v ornamentalite stála za zrodom ďaľšieho štýlu, florálneho

Tento štýl sa objavuje v 2.st.n.l. a najvýznamnejším centrom je Byzacena

.  
20

Snaha vyplniť priestor rastliným ornamentom je známa už z helénizmu.

. 
21

Florálny štýl je charakteristický elegantnými rastlinými úponkami na svetlom 

pozadí, ktoré dopĺňajú inak geometrické rozvrhnuté panely alebo emblemata. Úponky 

sú jemné a dôstojné, opakujú sa, ale nevytvárajú dojem prvoplánovosti ani preplnenosti 

priestoru a často jednotlivé výjavy prepojujú.

 Florálny štýl 

bol však viac ako len ornament alebo výplň. 

22

Niekedy pripomínajú kandelábre a arabesky zo 4. pompejského štýlu

 
23 (obr.18) a svoju 

paralelu májú v talianských mozaikách zdobiacich napríklad Hadriánovu vilu v Ostii 

(obr.19) alebo iné domy v Ostii (obr.20).24

Pojem „végétalisation de trames géométriques“ použil G. Becatti. Zachytáva 

prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu.

  

25

a) na základe dotýkajúcich sa kružníc, kde je zvyšok kruhu vyplnený akantom, 

vinými úponkami (Oudna) (obr.21)

 

Prejavuje sa nasledujúcou úpravou mozaík: 

26

b) na základe nedotýkajúcich sa kružníc (El Djem) (obr.22)

  
27

c) na základe kružníc, ktoré majú sečnicu (Thuburbo Maius) (obr.23)

  
28

d) elipsy so sečnicou (obr. 24)

  
29

e) kombinácia kružníc a štvorcov (Oudna) (obr.25)

  
30

f) oktagóny, často usporiadané do kruhu (Thuburbo Maius) (obr.26)

  
31

                                                             
19 DUNBABIN, K., Mosaics of the Greek and Roman world, str. 103. 
20 GOZLAN, S., Les mosaiques a trames végétalisées en Byzacene, str. 47-65. 
21 DARMON, J., Recherches franco-tunisiennes sur la mosaique de l'Afrique antique, str. 4. 
22 viď 21, str.5. 
23 Exploring a Romano-African city: Thugga. 
24 DARMON, J., L'Italie, source et reflet, str. 112. 
25 viď 21, str. 3. 
26 MANSOUR, S., Le décor végétalisé á Uthina (Oudna), str. 29. 
27 SLIM, H., Note sur quelques mosaiques a trames végétalisées d'El Jem, str. 68. 
28 KHADER, A., Trames végétalisées a Thuburbo Majus, str. 42 
29 viď 20, str.60 
30 MANSOUR S., Le décor végétalisé á Uthina (Oudna), str.30 
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g) sínusoidy (Kartágo) (obr.27)32

h) kružnice s vavrínovou bordúrou (obr.28)

  
33

i) šupiny (obr.29).

  
34

Nejakú dobu kráčali tieto veľmi odlišné tendencie ruka v ruke.

  
35

Veľmi jemné farby pripomínajú štukované steny. V tomto prípade by sme asi teórii o 

súvislosti podlahovej a nástennej výzdoby dali za pravdu. Ako som už spomínala vyššie 

tento druh kompozície je veľmi podobný dekorácii interiéruov v Taliansku napr. 

v Dome Aurea. Takže v tomto prípade africké mozaiky reflektujú a reprodukujú motívy 

a štýly kompozície, ktoré boli v tej dobe v Taliansku. 

 Jedným z prvých 

príkladov florálneho štýlu sú Trajánove kúpele z Acholly, konkrétne mozaika 

z frigidária (obr.30, 31). Centrálny panel je ohraničený vlysmi, ktoré sú navyše 

pretínané dvoma uhlopriečkami, v ktorých rovnako prebieha figurálny vlys.  

Jedinečná je táto kompozícia v tom, že na výzdobu použivá motívy charakteristické pre 

výzdobu stien. Rôzne kandelábre a heraldické zvieratá, morské príšery (obr.32), 

amorkovia a kentauri. Uhlopriečky pravdepodobne odkazujú na klenbu a mali s ňou 

tvoriť harmonický celok.  

Bočný panel (obr.33) znázorňuje busty ročných období a samostatný výjav triumfu 

Dionýza na voze ťahanom kentaurami je tiež nezvyklý v kontexte kúpeľov (obr.34).  

36

Druhou je mozaika z postrannej miestnosti (obr.35), v ktorej je stredový medailón 

s mužskou bustou korunovanou vencom z ovocia. Symetrické rastlinné úponky 

prepájajú busty ročných období a diagonálne naznačújú harmóniu s klenbou.

 

Dielňa z Acholly vyzdobila aj cubiculu Domu triumfu Neptúna a bola činná aj 

v El Djeme (Thysdrus). 

Z tejto lokality sa v Dome Dionýzovskej procesie zachovali dve mozaiky v tomto štýle. 

Jednou je mozaika s triklínia s bustami ročných období obklopenými prepracovanými 

vencami a medzi nimi sú malé vtáky a ovocie.  

37

Mnohé dielne ešte v 2. st. n.l. putovali a neboli definitívne usadené a tým vzniká 

tavný kotol, v ktorom sa dielne navzájom ovplyvňovali. Treba myslieť na to, že hlavné 

  

                                                                                                                                                                                   
31 KHADER A., Trames végétalisées a Thuburbo Majus, str. 43 
32 OSMAN W., Le cas de Carthage, str. 20 
33 viď 31, str. 43 
34 viď 20, str. 64 
35 viď 21, str. 6 
36 Exploring a Romano-African city: Thugga 

37 viď 19, str. 109-111 
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slovo mali vždy patrón i, k torí u rčovali trendy. Dielne sú  p reto v 2 . st. n.l. ťažk o 

odlíšiteľné. Pomocným vodítkom býva práve prevedenie bordúry alebo ornametnu. 

Príkladom je Timgad, kde nie sú obľúbené veľké figurálne kompozície, ale elegantné 

rastlinné koberce. Thuburbo Maius vyniká svojou bordúrou z vavrínových listov, ktorá 

je čoraz prepracovanejšia a v neskorýších dobách sú listy tieňované viacerými 

farbami.38

Zaujímavé sú dva príklady z Thuburbo Maius. (obr.36, 37) V Dome protóm sa 

zachovala mozaika s protomami zvierat z amfiteátra. Zvieratá sú v medailónoch 

opísaných vavrínovými listami. Z mozaiky je cítiť záľubu v luxuse a prestíž zadávateľa. 

Tento príklad má terminus post quem 1/4 4.st. n.l.

 

V 3.st. n.l. dochádza k výrazným zmenám. Biele pozadie mizne, resp. je ho stále 

menej vidieť v spleti rastlinných úponkov, ktoré strácajú svoju eleganciu. 

Široké pásy so vzorom vrkoča (guilloche), lomeného meandru a vavrínových listov sa 

objavujú čoraz častejšie a so silným farebným kontrastom. Rastliny už nerámujú 

priestor, ale prerastajú ho a vystupujú z pozadia.  

39

                                                             
38 viď 20, str. 43 

39 viď 20, str.45 

 

Všeobecne dochádza v priebehu storočí k nasledujúcim zmenám.  

Ornament sa vyvíja z jednoduchého ku komplexnému. Bežným sa stáva postupné 

pridávanie, znásobovanie bordúr a prepĺňanie pozadia. V 2.st. n.l. je typická 

roztrúsenosť ornamentu a biele pozadie, no na konci storočia prichádza určitá 

prepchanosť a neskoré 3.st.n.l. je už hotovým horor vacui. V.4.st. n.l. nastáva 

schematizácia a strnulosť a vinné úponky sa opakujú bez vynaliezavosti. 

V západnej časti Afriky tieto pravidlá neplatia, pretože umenie je tu orientované na 

Iberský polostrov a školy tu nemajú taký priestor k invencii. Väčšinou len šíria spoločné 

vzory, ktoré v spoločnosti cirkulovali. 
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2.4 Kompozícia 
 

Najväčším prínosom severoafrických umelcov bola však kompozícia. Tu bol 

priestor, kde mohli naplno uplatniť svoju originalitu.  

Severoafrickí umelci zdokonalili najmä: 

a) kompozíciu v kazetách, emblematách a registroch 

b) voľné prevedenie figúry, často vo veľkých rozmeroch, prístupné zo štyroch 

uhlov pohľadu. 

 

Ukážky jednotlivých druhov kompozície: 

a) kompozíciu v kazetách 

Na severoafrických mozaikách sa rozlišovali tri druhy rozvrhnutia v paneloch: 

i. eblemata, ktoré spolu buď súviseli alebo nesúviseli, väčšinou sú riešené len pre 

jeden uhol pohľadu a postavy v každom z nich žijú vlastným životom a nemajú 

pôdu pod nohami, krajina nie je veľmi dobre vyriešená a tieto jednotlivé výjavy 

sú zasadené do prostredia vytvoreného z ornamentu 

ii. kazety orámované florálnou bordúrou, spojitosť medzi nimi je často naznačená 

nejakou polobytosťou 

iii. najoriginálnejším prínosom bolo používanie panelov omnoho väčších ako 

emblemata, postavy tu mali priestor k pohybu a nemuseli byť prístupné len z 

jedného uhlu a dokonca boli zasadené do architektonického rámca. 

Mytologické scény mali jednotnú kompozíciu. Mytologický výjav bol rozťahaný po 

celej podlahe, čo je určitým návratom ku klasickému zobrazeniu. 40

i. emblemata zasadené do ornamentálneho pozadia 

 

 

Kalendár z Thysdru (obr.39) obsahuje 16 emblemat jednotluvých mesiacov a 

ročných období, ktoré sú zasadené do svetlého prostredia. Výjavy majú popisky a je 

jednoduché určiť, že spolu súvisia.41

ii. kazety orámované florálnou bordúrou 

  

Vyššie spomínaný Dom protom patrí do tejto kategórie. Zvieratá sú do pol tela a v 

kazete nie je už miesto na dotvorenie nejakého prostredia. 

                                                             
40 DUNBABIN, K., The mosaics of Roman North Africa, str 30-41. 
41 EASTMAN, E., The october illustration in the mosaic of months from Thysdrus, str. 1066-1070. 
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b) voľná kompozícia 

i. voľné prevedenie figúry 

Krásnym príkladom tejto kategórie je mozaika Neptúna z Acholly (obr.40,41) 

Neptún stojí so svojím záprahom v stredovom medailóne a obklopujú ho štyri ročné 

obdobia, pričom každá figúra stojí v jednom rohu. Umožňuje to pohľad z viacerých 

rohov miestnosti. Postavy sú nenápadne prepojené elegantným úpomkom. Farby 

pridávajú na realizme a opálený Neptún skvlo kontrastuje s jemne ružovou jarou a 

bledou zimou.42

i. veľké panely s množstvom postáv 

  

 

Veľké panely obsahujúce mnoho postáv umožňujú jednoduchšie pochopenie 

naratívy ako emblemata. Skupinky bývajú od seba oddelené prírodnymi prvkami. Táto 

kompozícia je veľmi typická pre lovecké scény. Často sa pridávajú mená lovcov, 

dokonca psov a koní. Nemusí sa nutne jednať o zachytenie jednej udalosti.  

Za najstaršiu mozaiku s týmto námetom je považovaná mozaika z Kartága 

zobrazujúca lov na diviaka (obr.42). 

Celý výjav je v pásoch nad sebou a ide o ucelenú udalosť. Postava v strednom registri 

máva postavám v hornom registri, nesúcim úlovok. 

Okrem neobvyklej kompozície sa musíme pozastaviť aj nad scénou ako takou. lov na 

kanca bol znázorňovaný dosť odlišne. Chýba tu akt výsledneho prebodnutia a agónia 

zomierajúceho zvieraťa. Namiesto toho ide o dalo by sa povedať zbabelé chytanie do 

siete. No napriek tomu je v tejto scéne dosť akcie, reprezentovanej postojmi a vrhaním 

kopije.43

V 4. st. n.l. prichádza abstrakcia. Postavy sa často sústredia okolo centrálneho výjavu a 

pôsobia dvojrozmerne. Pozadie je opäť nevýrazné. 

  

Všeobecne dochádza v kompozícii k nasledujúcim zmenám. Upúšťa sa od 

jednopohľadovosti. V 2. a 3. st. n.l. prichádza voľné stvárnenie figúry v paneloch, 

vlysoch alebo voľne stojacej. S tým nastávajú aj zmeny v chápaní priestoru. Pozadie sa 

mení od akéhosi neutrálneho nečinného k živej krajine. Pod nohami postáv sa objavujú 

strapce zeminy, postavy sa množia, pribúda prírody a naratívy. 

44

                                                             
42 LOCHIN, C., Mosaique et statue de culte Neptune et Amphitrite, str. 35-46. 
43 viď 31, str.47-68. 
44 viď 31, str. 30-41. 
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2.5  Figurálny vývoj a námety  
 

Vo figurálnom zobrazení nesludujeme nejaký výrazný vývoj. Platí všeobecná 

charakteristika: 

• 2.st. n.l. dobre modelované a elegantné figúry, používané tieňovanie 

• 3.st.n.l. objavuje sa akási lineárna abstrakcia, muskulatúra sa mení v dva až tri 

pásy rôznofarebných tesier. 

Postupom času sledujeme skôr návrat k tradícii ako vývin.  

V Afrike nie vždy platí vzťah námetu a prostredia. V kúpeľoch sa tu často objavujú 

mytologické námety. To platí aj pre súkromné domy. V druhom prípade asi odkazujú na 

nejakú osobnú udalosť.45

a) aktivity patrónov a zadávateľov 

  

 

Najčastejšie témy sú: 

• lov  

• scény z amfiteátra 

• závody na vozoch 

• atléti 

Zriedkakedy znázorňovali atletické disciplíny, a ak už, tak dávali prednosť boxu a 

wrestlingu. 

 

b) 

• rituály a ceremónie 

bohovia a mytológia 

• morskí bohovia 

• Dionýzovský cyklus 

 

c) život na vidieku 

• poľnohospodárske práce 

• idylické scény 

 

2.5.1  Lovecké scény 
                                                             
45 DUNBABIN, K., The mosaics of Roman North Africa, str. 111-114. 
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Lovecké scény sú veľmi častým námetom na mozaikách ako takých. Prichádza 

s nimi možnosť otestovať povestnú virtus.  

V Taliansku sa začali od Antoninovskej doby viac preberať námety zo života a medzi 

ne patrili aj lovecké scény a scény z amfiteátrov. Pre tento námet je vlastná násilná 

povaha a akcia často s množstvom postáv. 

V Severnej Afrike sa tento námet výrazne objavuje až za Severovcov. Dovtedajšie 

zobrazovanie v emblematách, často jednopohľadových nevyhovovalo vyššie uvedenej 

charakteristike. 

Jedinou trochu podobnou scénu je embléma, kde je znázornený pes loviaci zajaca z El 

Djemu46

• kombinácia viacerých scén do jednej, pre dotvorenie väčšej akcie 

. 

Vo vývoji od emblemat ku voľnej kompozícii môžeme sledovať dva procesy.  

Na jednej strane snahu patrónov po prezentácii a zobrazovaní svojich záujmov a na 

strane druhej formálne zmeny, ktoré tieto scény umožňujú. 

• náznaky krajiny a prírodného prostredia 

• snaha nájsť kompromis medzi logickým chápaním hĺbky a voľným 

rozostavením figúr 

• používanie panoramatickej techniky 

• prijímajú motív lovu malých zvierat, čo dodáva na reálnosti. 

Používanie registrov a vlysov občas viedlo, ktomu čomu C. Dunbabin hovorí „inventory 

composition“, akási súpiska dejov nesúvisiacich v čase a neharmonicky rozmiestnená.47

Paralelou je Lov na zajaca z El Djebu (obr.43). Naratíva opäť prebieha v 

registroch, ale deliace prvky nie sú tak dokonale prepracované. Znázorňuje mladú 

aristokraciu na koňoch ako so psami lovia zajace. Pôda pod nohami je nahradená len 

 

Na Nílskych mozaikách z El Djemu a El Alie z 2.st.n.l. je ešte vidieť nezvládnuté 

znázornenie pôdy pod nohami, ale v zatopenom území, z ktorého sem tam vyrastajú trsy 

trávy sa to nepovažuje za veľký nedostatok.  

 

Za najstaršiu mozaiku s týmto námetom je považovaná vyššie uvedená mozaika z 

Kartága zobrazujúca lov na diviaka. 

                                                             
46 DUNBABIN, K., The mosaics of Roman North Africa, str. 115. 
47 viď 46, str. 47. 
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úzkým pásom. Od tejto doby bude už len málo mozaík tématicky znázorňovať takú 

akciu. Scény sa budú redukovať na jeden výjav s minimom aktérov.48

Stretávame sa s kombináciou prevzaných motívov, motívov odvodených z 

každodenného života a invencie umelca.

 

Ďaľším príkladom loveckej scény prevedenej v podobhnom duchu je mozaika z 

Althibru. Panely okupujú časť podlahy, niektoré postavy ako keby vystupujú z obrazu. 

napr. muž padajúci z koňa.  

V Henchir Toungare (obr.44) sú tri akoby samostatné panely. Na dvoch spodných 

sú bežné scény a to lev zabíjajúci koňa a psi loviaci diviaka. Vrchná scéna ale prináša 

niečo nové. Lúčenie pred odchodom na lov je novinka. A to ako je prevedené tiež. O 

novosti námetu svedčí aj zle prevedená perspektíva. Kôn je omnoho nižšie ako strom, o 

ktorý je priviazaný. Villa v pozadí s prerezávaným portikom uzatvára v diaľke dvor s 

oltárom. 

49

V 3.st. n.l. rastie obľúbenosť loveckých scén. Vyššie spomínaný Dom protom je 

práve z tohto obdobia.

 

50

Na prelome storočí V Kartágu začína nový trend. jednotlivé výjavy upúšťajú od 

realizmu a vkráda sa do nich fantázia. Dobre to vidíme na mozaike v Maison des 

Chevaux. Zvieratá sú exotické mnohé v Afrike ani nežili. Ide o kombináciu prírodnych 

detailov a exotiky. Krajina deli celú scénu na samostatné jednotky.

 

51

Obe znázorňujú zháňanie a prepravu a následné vvylodenie zvierat za účelom ich 

použitia na zábavu.

  

Táto práca je veľmi podobná s mozaikou v Piazza Armerine a mozaikou v Dermechu.  

posledná spomenutá má s Piazzou Armerinou dokonca podobnú kompozíciu, kde 

stredovým bodom je loď prepravujúca exotické zvieratá. Pôsobí akobz stála uprostred 

súše, kde prebiehajú fantaziijné boje, ovplyvnené tými z amfiteátrov  

52

                                                             
48 viď 46, str. 49. 
49 viď 46, str. 50. 
50 viď 46, str. 52. 
51 OSMAN, W.,Le cas de Carthage, str. 9-26. 
52 viď 46, str. 53. 

 

Malý rozdiel v kompozícii prináša mozaika z Hipa Regia, kde je ústredným 

motívom odchyt leopardov a levov do siete. Napravo je návnada v podobe dobytka. 

Táto scéna je už ucelenejšia časovo. Ide o jednu aktivitu. Prírodné prvky sú pozadím a 

nie deliacimi článkami. 
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Pri náraste obľúbenosti nestihli dielne reagovať patrične rýchlo a neobnovovali 

repertoár s veľkou usilovnosťou. Mnohé situácie sa vyslovene kopírovali (napr. kanec 

nesený na tyči lovcami sprevádzany psom čuchajúcim k úlovku sa nachádzal aj na 

iných médiách napríklad na sarkofágu z Kartága). 

Postupne sa kopírovanie vymyká spod kontroly a postavy sú spájané bez logickej 

súvislosti. Nesúvisia spolu ani kompozične, dokonca ani vo vnútri skupiny.  

Príkladom je mozaika z Cherchel (obr.45), ktorá je tvorená z troch figúr – jeleň, lev a 

lovec, ktorý je symbolicky nad obeťami.53

Lovecké scény prešli od jednopohľadových emblemat, cez voľnú kompozíciu 

zloženú z mnohých samostatných reálne zobrazených incidentov, k fantazijným bojom 

a schématickosti, aby nakoniec skončili tam, kde začali u emblemat. 

 

  

 

Mozaiky s námetom loveckých scén sa objavili z ničoho nič a rýchlo sa stali 

vecou prestíže. Reprezentovali zadávateľa hlavne v materiálnom zmysle slova. Neskôr 

sú lovy spájané s vidieckimi vilami. Ako tomu je napríklad v Oudne alebo v Maison de 

Bacchus Djemila. Vila sa stala symbolom bohatstva a úrody naznačenej v bordúrach 

ovocím a vínom. Asi len v dvoch prípadoch som narazila na znázornenie prítomnosti 

božstva, v priebehu lovu a to len v neskorom období. 

2.5.2  Scény z amfiteátra 

Na mozaikách v Afrike máme obrovskú variáciu zvierat. Dovolím si povedať 

najväčšiu z provincií. Je ich veľa nie len druhovo ale aj pozície, v ktorých sú zachytené 

sú veľmi rozmanité. Ich anatómia je často veľmi presná. Umelci sa s nimi 

pravdepodobne skutočne stretli, alebo mali možnosť inšpirovať sa priamo z talianských 

mozaík. 

 

Mozaiky tohto druhu delíme na niekoľko kategórií podľa ich výslednej funkcie: 

• samotné predstavenie  

• prezentácia zadávateľa  

• katalógy zvierat  

• pripomienka náboženskej autority  

• prezentácia profesionálnych skupín účinkujúcich v predstavení  
                                                             
53 viď 46, str. 56. 
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• paródie 

 

Samotné predstavenie  

Mozaiky do polovice 2.st.n.l. v sebe neskrývajú žiadne invektívy a snažia sa často 

veľmi reálne zachytiť atmosféru amfiteátra. 

Mozaika v Zilten, o ktorej som už písala vyššie, nenesie epigrafické odkazy na 

zadávateľa alebo konkrétnu udalosť. Realizmus s akým sú zobrazené jednotlivé scény, 

ako krv padlých a detaily výzbroje, však môžu znamenať akúsi priamu inšpiráciu ak nie 

účasť na bližšie neurčenom podujatí. 

Ďaľším príkladom z tochto obdobia je Domus Solertiana z Thysdru (obr.46,47), je 

jedným z prvých príkladov, kedy jediný figurálny panel okupuje celú podlahu. Scéna sa 

odohráva v aréne, v centre je catasta s trofejami. Zem pod nohami je naznačená len 

úzkymi pásmi a beštie sú rozmiestnené v aréne a v rohoch tlačia bestiarii barbarských 

otrokov priamo do ich papulí. Táto scéna je pravdepodobne opäť pripomienkou 

nejakého predstavenia, ktoré zanechalo na zadávateľa silný dojem.54

Mozaika Býka zo Silin (obr.48,49) patrí tiež do tejto skupiny, pretože sú na nej 

zachytení dvaja venatores „en volée“ a tretí zo strachom kľačí a prizerá sa blížiacemu 

bielemu býkovi.

 

55

 

  

Prezentácia zadávateľa 

Najasnejším zástupcom tejto kategórie je mozaika Mageriova mozaika zo Smiratu 

(obr.50,51).  

Zobrazuje boj štyroch venatores s leopardami. Všetky figúry majú mená. I keď 

v priestore nie je architektonický rámec, postavy sú rozmiestnené do tvaru elipsy a tým 

navodzujú dojem, že dej sa odohráva v aréne. Na zemi sú jedine kaluže krvi zo 

zranených šeliem a trochu naznačené tiene, inak je pozadie biele.  

Každá postava bojuje o život s jedným leopardom,  akurát jeden z účinkujúcich 

HILARINVS, prichádza na pomoc spolubojovníkovi s menom BVLLARIVS, 

zanechajúc svoju obeť leoparda s menom LVXVRIVS, zraneného na druhom konci 

arény.  

                                                             
54 DUNBABIN, K., The mosaics of Roman North Africa, str. 66. 
55 SALOUA, K., A propos de la mosaique du taureau de Silin (Tripolitaine), str. 303-311. 
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Celá scéna by pôsobila ako jediný moment vytrvalého boja, nebyť scény uprostred. Na 

krajoch stojí Dionýzos a Diana a medzi nimi chlapec nesúci na podnose mešce 

označené ∞. 

Vedľa neho sú ešte dlhé nápisy objasňujúce situáciu.  

Na ľavo je napísané:  

Per curionem/ dictum ´domi/ni mei ut/ Telegeni(i) / pro leopardo/ meritum 

ha/beant vestri/ favoris dona/ te eis denarios/ quingentos´. 
Je to výzva k zaplateniu 500 denárov za leoparda. Familia venatorum sa prvýkrát 

spomína. Na ľavo je však ďaľší nápis: 

Adclamatum est / ´Exemplo tuo mu/ nus sic discant/ futuri audiant/ 

praeterití unde/ tale quando tale / exemplo quaesto/rum munus edes/ de re 

tua mu/nus edes/ äi)sta dies´/ magerius do/nat ´hoc est habe/re hoc est 

posse´/ hoc est ia(m) nox est/ ia(m) munere tuo/ saccis missos´. 
Bez zachádzania do detailov, máme pred sebou odpoveď na predošlú výzvu. Magerius 

je munerarius a zaplatí bojovníkom čo im náleží a dokonca dvakrát viac. 

Mozaika má primárne označiť jeden špecifický munus, ten Mageriov. Väčšinou sú 

takéto nápisy uverejnené na verejných miestach ako napríklad ten oslavujúci L. 

Postumia Felixa Celerina: 

... ob magnifitentiam/ gladiatorii muneris/ quod civibus suis tri/duo edidit 

quo omnes/ priorum memorias/ supergressus est... 
Na túto mozaiku mozaiku sa dá nazerať viacerých uhlov. je to jednak zobrazenie 

akčnej scény z prostredia amfiteátra, ďalej glorifikácia Mageria, ako štedrého darcu. 

V hornom rohu je sám vyobrazený a jeho meno je na mozaike dvakrát. Nakoniec v nej 

môžme vidieť slabý odkaz na nadprirodzenú stránku veci v postavách Dionýza a Diany. 

Treba si však uvedomiť, že ich rola je druhoradá, pravdepodobne ochranná. V strede je 

predsa podnos s peniazmi, a to je tou raison d'être celej mozaiky.56

Vzťah, ktorý munifitentia a favor populi vytvárajú je vidieť na mozaike 

z Telephaty (obr.52). Hlavný výjav je zložený len z troch figúr. Muž bojuje s levom a 

ďaľší lev v pozadí sa nezachoval celý. Prebiehali vášnivé diskusie o tom, či je táto scéna 

 

                                                             
56 viď 54, str. 66-69. 
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len motívom alebo ide o skutočnú scénu z amfiteátra. Nad spomínaným výjavom, sú ale 

kazety s bustami divákov, prihliadajúcich scéne.57

Katalógy 

  

 

Viac explicitná scéna darovania munu je na mozaike blízko kartaginského 

amfiteátra (obr.53), ktorá bola vytvorená nie dlho po roku 250 n.l.  

Na tejto mozaike všetky indície prostredia arény miznú. Dokonca tu nie sú ani lovci. 

Zvieratá sú na bielom pozadí a medzi nimi je pár klasov ovsa a trsov trávy. Medveď, 

muflón, pštros, leopard, jeleň sú zobrazení v kľude bez náznaku boja. S výnimkou 

leopardov sú všetky zvieratá zobrazené v ideálnom typickom postoji. Niektoré šelmy 

majú nad sebou nápisy s informáciami o ich počte. Medveď má N XL, pštros N XXV 

atď. 

Ide teda o výpočet kusov jednotlivých zvierat daných darom. Niektoré živočíšne druhy 

sú tu zastúpené dva krát a nad nimi je vždy iné číslo. Klasy budú teda mať deliacu 

funkciu a scéna zachytáva nie len jeden munus.  

Ďaľšou mozaikou s podobnou funkciou je o niečo mladšia mozaika z Rades. 

Šelmy sú zachytené rovnako a medvede sú dokonca označené menom BRACIATVS, 

GLORIOSVS, SIMPLICIVS, FEDRA, NILVS. Medveď v centre šplhá na lane a 

odkazuje tak na skupinu zvanú toichobates, ktorá zabávala tým, že pred dravcami 

šplhala na lane. 

Ďaľšou mozaikou pripomínajúcou amfiteáter prostredníctvom katalógu je 

mozaika z Tebessy, ktorá je ale o niečo prepracovanejšia. V hornej časti je loď 

s nápisom FORTVNA REDVX. Stred n ý register je trochu  nejasn ý čo sa týk a 

interpretácie. Na dolnej časti sú jednotlivé zvieratá v štvorcoch s girlandovou bordúrou, 

opäť s číslovkami. Cela mozaika je tak kombináciou oslavy návratu zo zámoria a 

katalógom zvierat vystavených na hrách na počesť tejto udalosti. 

Katalógy sú známe hlavne z oblastí vplyvu Kartága.58

                                                             
57 viď 54, str. 69. 
58 viď 54, str. 73. 
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Pripomienka náboženskej autority 

Na mozaikách odkazujúcich na amfiteáter vidíme zriedka reprezentantov 

božského stavu alebo nejaké apotropaické symboly. Tento jav je zvláštny, pretože práve 

pri aktivitách bezprostredne hroziacich stratou života, by sme ich očakávali. 

Na mozaike z El Djemily (obr.54) je v hornej časti dominus loviaci pred svojou 

vilou a v dolnej časti sú venatores v súboji s leopardami. Pri jednom sa ale nachádzajú 

tri brečtanové listy a na druhej strane palmová ratolesť. Najčastejšie sa tieto symboly 

vykladajú ako apotropaické.  

Viac jasným príkladom prítomnosti nadprirodzenej sily je mozaika z Domu 

Bakcha v El Djeme, datovaná do 4.st. n.l.,ktorá zachytáva mnoho šeliem, ktoré spolu 

navzájom bojujú a pripomínajú skor skice. Centrálna scéna ale patrí Dionýzovi (obr.55) 

V ruke drží jašteričku a na pravej strane je kráter, z ktorého vyrastá réva.59

Prezentácia profesionálnych skupín účinkujúcich v predstavení 

  

Na rozdiel od mozaiky Mageriovej, kde sa tiež stretávame s Dionýzom a Dianou, na 

tejto je Dionýzos hlavným centrom pozornosti a dominuje nad všetkými figúrami. Jeho 

rola je ale iná ako len pána divokých šeliem. Jašterica v ruke ho robí pozitívnejším. 

Pozrime sa na podobnú ikonografiu omnoho neskôr u Krista. Je to víťaz nad silami zla. 

 

Mozaika býkov a hostiny (obr.56) je veľmi diskutovaná ohľadom interpretácie. Za 

sigma stibadiom tu sedí päť mužov. Nad hlavami majú nasledujúce nápisy: 

(N)OS NVDI BIBERE VENIMVS, IA(M) MVLTV(M) LOQVIMINI, AVCEMVR a 

NOS TRES TENEMVS.  

Každý hodovník má nejaký svoj atribút. Jeden má dlhý list na stopke, druhý korunu 

s tromi špicmi, pričom stredný je prekrížený, tretí má korunu s piatimi špicmi s malou 

modrou rybkou, štvrtý drží klas ovsa a posledný drží dlhú násadu zakončenú 

polmesiacom.  

Pred nimi sú nádoby na víno a dvaja posluhovači. Dole je zobrazené stádo spiacich 

býkov a pri nich nápis:  

SILENTIV(M) DORMIANT TAVRI.     

Interpretácia je veľmi problematická. C.Dunbabin túto scénu vykladá ako 

comissatio, po ktorom nasleduje cena libera, teda akási večera deň pred konaním hier. 

Hodujúci sú vrchní členovia súperiacich venatores s jednotlivými atribútmi svojej 
                                                             
59 viď 54, str. 77-78. 
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skupiny. O pár symboloch nájdených na keramike z El Aouje, ktorá je opatrená 

nápismi: TELEGINI NIKA a PENTASI NIKA a nasledujúcimi symbolmi: halúzka 

s tromi slivkami a už spomínaná palica zakončená polmesiacom, sa predpokladá, že 

patrili takejto skupine.  

Ležiaci býci znázorňujú nebezpečenstvo, ktoré čaká a ich spánok naznačuje, že čoskoro 

sa prebudia zlé sily ukryté v nich a budú podmanené.60

C.Dunbabin sa preto domnieva, že ochranným božstvom Telegenov bol Dionýzos. 

Mozaika zo Smiraty by to dokazovala. Spomeňme si na postavu Dionýza. Drží v ruke 

palicu zakončenú polmesiacom. 

 

 

Najčastejšie sú na mozaikách symboly palice zakončenej polmesiacom, list 

brečtanu a štyri klasy prosa.  

Na mozaike z Isaony sú v medailónoch zachytené rôzne predmety, ktoré sa 

interpretujú ako emblémy účinkujúcich v predstavení. Centrálny medailón obsahuje 

postavu držiacu palicu zakončenú polmesiacom. Predpokladá sa, že ide o najznámejší 

klan alebo skupinu vystupujúcich.  

Na mozaike z kúpeľov v Uzzite sú opäť štyri klasy prosa vedľa leva a dvoch figúr. 

Z inej miestnosti je mozaika s nápisom AT DORMIANT TAVRI. Nápis nápadne 

pripomína ten z mozaiky býkov a hostiny.  

V El Djeme je mozaika zo severovskej doby, na ktorej sú jednotlivé bojujúce 

dvojice zvierat. V jednom medailóne je opäť palica s polmeciasom asociovaná 

s Telegenmi (obr.57).  

Na niektorých mozaikách sa objavujú spolu s týmto emblémom aj vinné úponky. 

61

„... amphiteathrum...omnium daemonum templum est...“

 

Takto by nám jediná mozaika prepájala štyri rôzne elementy amfiteáter, sodalitas, boha 

a emblém. Ak budeme pokračovať v takýchto úvahách, tak mozaika býkov by bola nie 

len hostinou ale za postavou každého jedného účastníka by bolo aj božstvo ním a jeho 

skupinou uctievané.  

Tertulian v svojom spise De Spectaculis píše: 
62

                                                             
60 viď 54, str. 78-79. 
61 viď 54, str. 84-85. 
62 SALOUA, K., A propos de la mosaique du taureau de Silin (Tripolitaine), str. 303-311. 
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V tomto spise spomína rituály pre Dianu a Marsa ale nespomína Dionýza. Takže o tejto 

spojitosti sa bez písomných prameňov stále len domnievame. 

 

Paródie 

Paródie sa snažia vtipne a uštipačne reagovať na situácie súvisiace s dianím okolo 

amfiteátra.  

Menej ostrou verziou je paródia, kde sú účastníkmi deti. Sú často oblečené ako dospelí 

ľudia a zvieratá sú im veľkosťou i povahou prispôsobené.  

Viac satirická je paródia, kde sú hlavnými aktérmi malí erotkovia snažiaci sa zabiť 

obrovské šelmy. 

Do prvej kategórie patrí mozaika z Kartága (obr.58) Deti sú oblečené v bohatých 

kostýmoch s clavi segmentata a lovia oštepom alebo lasom vtáky ako kačky, 

plameniaky, zajace alebo malé antilopy. Podobné paralely nájdeme na mozaike už 

spomínanej Piazzy Armeriny. 

Erotkovia imitujúci ľudskú aktivitu boli používaní po stroročia. jednak na 

maľbách jednak na mozaikách.  

Blízko Leptis Magny sa našli panely s Erotkami loviacimi divé šelmy. V Bulle 

Rhegii sú Erotkovia oblečení do zbroje a lovia medveďa. Priamo zastupujú gladiátorov. 

V oboch prípadoch sú v pozadí bohaté giralndy a florálne vzory. 

Na niektorých Nílskych mozaikách zú taktiež malé postavy loviace vtáky. V El 

Djeme boli identifikovaní ako Pygmejovia.63

 

 

 

Celkové zmeny v prístupe k zobrazovaniu amfiteátrových scén su nasledujúce. 

Z druhého a začiatku tretieho storočia plnia hlavne naratívnu a komemoratívnu funkciu. 

Mozaika zo Smiratu z polovice tretieho storočia sa už trochu sústredí na symboliku a a 

magickú stránku amfiteátra. Do konca storočia je už bežná prax spájať jednotlivé 

udalosti s konkrétnymi venationes a ich emblémami. K nim patrí mozaika z El Djemu, 

Tebessy a Redes. Mozaika býkov a hostiny je ešte mladšia a je tu tým aj vystupňovaná 

ezoterika a symbolika. 

Scény s erotkami alebo nahými „putti“ dopĺňali tieto aktivity a pridávali im na šarme.  

 

                                                             
63 viď 54, str. 144 
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2.5.3  Bohovia a mytológia 

Motív náboženský je jedným z najčastejších na mozaikách. V Afrike je 

interpretácia takýchto scén trochu obskúrna. Najčastejšie sú to témy prebraté 

z helenistickej koiné, ktoré si obyvatelia osvojili. Väčšinou sa zobrazovali v ustálenej 

kompozícii a kontexte. Málokedy sa stane, tak ako na sarkofágoch, že bola vybraná 

nejaká téma mimo všeobecnú základňu. V takých prípadom by sme sa mali obhliadnuť 

aj za príčinou takéhoto výberu. 

Niekedy boli postavy boha nahradené symbolom, ktorý zastupoval jeho 

prítomnosť. Treba však myslieť aj na to, že mnohé symboly zľudoveli natoľko, že môžu 

plniť len ozdobnú funkciu. To sa stalo Gorgone a jej hlave. 

 

Rituály a ceremónie 

Rituály a cerémonie sú na mozaikách zobrazené veľmi výnimočne. Väčšinou 

v spojení s inou scénou, ktorá je významovo v popredí. 

Mnohé Mesiace na kalendári z El Djemu sú prezentované na základe rituálu v tom 

danom mesiaci konanom.  

Väčšinou tieto rituály súvisia s poľnohospodárskym cyklom.64

 

 

Tradičné božstvá 

V severnej Afrike sa zriedka kedy stretávame s individuálnym vyobrazením 

božstva (s výnimkou Dionýza). Po druhom stroročí, kedy záľuba v klasickú kompozíciu 

ustávala už skoro vôbec.  

Takéto vyobrazenia neboli a priori kultovými obrazmi. Celkovo existuje málo 

príkladov, kde nejako súvisia s prípadným sakrálnym charakterom stavby, v ktorej sú 

umiestnené. 

Často sú v obytných častiach domu. 

V Oudne v Maison de Laberii, kde sú v trikliniu v emblematách Dionýzos, 

Silvanus a v druhej miestnosti Ceres. 

V 3.a 4. st. n.l. sa javia mozaiky s touto témou ťažko inerpretovateľné. Ťažko 

povedať či sa snažia vyjadriť nejaké náboženské idey alebo ide len o dekoratívny 

motív.65

                                                             
64 EASTMAN, E.,The october illustration in the mosaic of months from Thysdrus, str. 1066-1070. 
65 DUNBABIN, K., The mosaics of Roman North Africa, str. 145-146. 
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Okeános 

Okeános patrí k tradičnému helénistickemu repertoáru. Do povedomia Rimanov 

sa dostal prostredníctvom asociácie s riečnym bohom. Jeho bradatú hlavu vidíme na 

sarkofágoch obklopenú morským thiasom. Taktiež na mozaikách v Ostii s račími 

klepetami v kučeravých vlasoch.66

Umiestňovanie hláv resp. masiek do bordúr spolu s rastlinými prvkami a ovocím 

je helénistickou záležitosťou. Gunilla Åkerström -Hougen sa domnieva, že prenosným 

médiom pre mozaiky mohla byť rímska imperiálna architektúra, ktorá začala za 

Flaviovcov používať vysoký prípadne prerezávaný reliéf na docelielenie kontrastu 

svetla a tieňa. Takáto maska v spleti akantových listov (foliate mask) bola ideálna.

  

Okrem vyššie spomenutej kompozície (Okeanos v strede obkolopený thiasom) sa 

v tejto dobe používa aj iný druh kompozície. Bradatá tvár je zakomponovaná do venca 

alebo akýchsi rastlinných vetví. Nemusí ísť o Okeána, pretože je porušená jeho jedinosť 

ako boha, nakoľko je často kvôli symetrickosti hlava znázornená viackrát na jednom 

výjave. 

67

Mozaika z kúpeľov v Acholle (obr.60) zachytáva Okeána s jemne pootvoreným 

ústami. Mozaika bola umiestnená v apside. Hlave s bohatými vlasmi a bradou vyrastajú 

klepetá a tykadlá. Celá je obklopená morskými živočíchmi.

  

Vidíme to na mozaike z domu Bakchantiek v Sousse z 2/4 2.st. n.l. (obr.59) 

Postupom času sa hlava čoraz viac vyslobodzuje zo zajatia rôznych úponkov a 

vystupuje do popredia. 

68

invida·sidere· rumpantur·pectora·visu·cedat·et·in·nostris / 

lingua·proterva·locis·hoc studio·superamus·avos·gratumque / 

renidet·aedibus·in·nostris·sumus·apex·operis feliciter

  

Na mozaike z Hipa Regia z domu hláv Okeána, sú hlavy s klepetami v štyroch 

rohoch hlavného panelu. 

Ešte ďalej umelci zašli na mozaike z Themetry, kde je hlava v centre výjavu a je 

obklopená konvenčnou scénou s rybármi. Na tejto mozaike nie je pochýb, že ide o boha 

(obr.61).  

Nakoniec stojí za zmienku mozaika zo Sétifu. je opatrená varovným nápisom: 

69

                                                             
66 DARMON, J., L'Italie, source et reflet, str. 111-119. 
67 ÅKERSTRÖM-HOUGEN, G., The acanthus border with the foliate masks, str. 58-68. 
68 GOZLAN, S., Recherches archéologiques franco-tunisiennes a Acholla, str. Pl. XXXIII. 
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Boh z mozaiky chráni objekt a hrozí neprajníkom. 

 

Venušin triumf 

Tak ako u Okeána aj tu sa stretávame so snahou centralizovať jednu postavu. 

Z bezmenných Néreovien aké vidíme na mozaike z 2.st.n.l. z Lambaesis (obr.62) 

signovanej Aspasiom alebo mozaike z Acholly z Domu s ružovými stĺpmi, sa postupne 

stávajú Venuše.70

• Venuša na ichtyokentaurovi 

  

Často býva obklopená morským thiasom zloženým s Erotkov, ichtyocentaurov, 

delfínov. 

 

Najčastejšia sú tieto námety: 

• Venuša s toaletnou skrinkou 

• Venuša na mušli 

• Venuša korunovaná Erótmi 

• uctievanie a klaňanie sa Venuši. 

Mozaika z Utiky vyobrazuje Venušu na lôžku a Erotkov, ktorí jej predkladajú 

šperkovnicu a inak jej posluhujú (obr.63).Z tohto výjavu nie je ešte celkom jasné, že ide 

o bohyňu.71

Na mozaike zo Sétifu (obr.64) ju dokonca Erotkovia korunujú.

 
72

Podobnosť hlavne čo sa týka rozvrhnutia geometrického dekoru z mozaikou vo 

Volubilis je veľká. Tu však sedí v centrálnom oktagóne sama Venuša na mušli 

(obr.66).

  

V provincii Mauretania Tingitana máme dve mozaiky s týmto námetom. Jedna je 

z Lixu a druhá z Volubilis. 

V Lixe v Dome grácií je v oktagóne vyobrazený lov chlapca a Erótka na kohúta. Samo 

o sebe by to neindikovalo spojitosť s Venušou, ale inskripcie nad nimi nám oznamujú, 

že sa volajú Paphos a Kyrené, teda rovnako ako kultové miesta bohyne (obr.65). 

73

 

  

                                                                                                                                                                                   
69 viď cit. 65, str. 152. 
70 OSMAN W., Le cas de Carthage, Pl.XLVIII. 
71 BARATTE, F., Catalogue des mosaiques romaines et paléochrétiennes du musée du Louvre, str. 51. 
72 viď cit. 65, str. 154-158 
73 QNINBA, Z.,.Les mosaiques de la maison des trois Graces a Lixus, str. 1073-1081. 
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Štyri ročné obdobia 

Ťažko nájdeme v celom repertoári tak často kopírovaný námet. Busty žien 

ovenčené vencami z ovocia alebo sezónnymi rastlinami boli veľmi obľúbené. Vypĺňali 

miesto v rohoch (Triumf Neptúna, Acholla) a prepájali celú mozaiku. 

Netreba im vždy prikladať symbolický význam. Iba v prípade, že sú na mozaike ešte 

iné, im podobné alegórie, môžme si ho pripustiť. 

Na mozaike z Haidry vidíme v rohoch štyri ročné obdobia v podobe erotkov, 

každý drží sezónne plodiny. V strede je mladík držiaci zvieratník (obr.67). 

Pravdepodobne symbolizuje celý rok a spája tak prírodné a astrálne zákony.  

Paralelu nájdeme na mozaike z Douggy, kde je v centrálnom medailóne opäť 

mladík so zvieratníkom a rohom hojnosti (obr.68). Žiaľ zvyšok mozaiky je zničený, tak 

nevieme určiť nakoľko si boli kompozične príbuzné.  

Mozaika v Dome s ružovými stĺpmi je konvenčnejšia. V bordúre z vavrínových 

listov sú  ročné obd ob ia. Otvorov je šesť a zv y šn é d v a sú  vyplnené geometrickým 

dekorom. Celý výjav tak pôsobí trochu nesúmerne. Busty upierajú oči do stredu, kde je 

kôš plný ovocia a vedľa neho atribúty jednotlivých období.74

Dionýzos 

 

 

Dionýzos ma medzi severoafrickým mozaikami špecifické miesto. Je 

zobrazovaný najčastejšie z bohov. V El Djeme je je ho figúra zobrazená 21 krát, 

bakchantky, satyrovia a ostatný jeho thiasos má ešte viac zastúpení a jeho symboly ako 

vinič, páv snáď najviac. Dionýzos sa tešil veľkej obľube takmer vo všetkých 

provinciách. Podobne ako tomu bolo u Venuši, nemusí jeho obraz byť nutne obrazom 

kultovým. 

 

Dionýzos je na mozaikách zobrazený následovne: 

• Dionýzos Pais, počas procesie, kde je ako malé dieťa sediace na šelme 

najčastejšie na leopardovi 

• triumf Dionýza 

• mýty 

• samostatne stojaci Dionýzos, prípadne busta. 

 
                                                             
74 OSMAN W., Le cas de Carthage, Pl.XXXVI. 
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Na mozaike z El Djemu, z domu Dionýzovskej procesie je mozaika podľa, ktorej 

dostal dom meno. Dionýzos tu už nie je dieťaťom a sedí na levovi a v ruke drží 

kantharos (obr.69). Na tomto výjave ho obklopujú bakchantky, jedná drží thiasos. Na 

ťave v pozadí sedí Silénos s rhytom (obr.70). 75

Podobná kompozícia je na mozaike v Alžírsku. Celý výjav ale zdobí nádherná 

bordúra z akantových listov. Cortége je omnoho väčší a veselejší na pohľad. Postavy sa 

prekrývajú a pôsobia veľmi živo.

  

76

Už vyššie som spomínala mozaiku z Trajánových kúpeľov v Acholle, na ktorej je 

Dionýzos na koči zachytený počas triumfu. V ruke drží thyrsus a palmovú  ratolesť na 

oslavu víťazstva. Toto zobraenie sa potom stále kopírovalo.

 

77

                                                             
75 viď 65, str.178 
76 BLANCHARD-LEMÉE, M., Le triclinium a la mosaique de Sétif (Algérie), str. 291-293. 
77 GOZLAN, S., Un ateliere tardif dans les grands thermes d´Acholla, str. 785-786. 

 

Otázka náboženského odkazu ostáva nevyjasnená. Na Mageriovej mozaike je 

pravdepodobné, že postava Dionýza nejaký nesie. 

 

Celkovo môžeme nábožesnké motívy zhrnúť pár vetami nasledovne. 

Na motívoch Okeána môžme sledovať vývoj jednak kompozičný a jednak vývoj 

náboženských predstáv. Transformuje sa z dekoratívneho motívu do božskej figúry a 

následne do magickej a poverami opradenej bytosti. Z kompozičného hľadiska postupne 

vystupuje z rastlinného zajatia a ujíma sa popredného a stredového miesta. 

V Ríme obľúbená Venuša sa v Afrike mení v bohyňu hodnú čoraz väčšej adorácie. 

Často stojí a okolo hlavy má svätožiaru. Treba si však uvedomiť, že frontalita bola 

neskorému umeniu vlastná a nemusí to nutne znamenať rapídny nárast úcty medzi 

obyvateľstvom. 

Iba keď je podtrhnutá plodnosť a ešte inými symbolmi napríklad astrálnymi prvkami 

alebo inými alegóriami, môžme k ročným obdobiam pristupovať ako k symbolickému 

stvárneniu roka. 

Dionýzos ako veľmi príťažlivý kult bol znázorňovaný od druhého až po štvrté storočie. 

Scény s ním sú živé, ale neprinášajú veľkú invenciu, čo sa námetu týka. Postavy sa stále 

opakujú a gestá a pózy sú podobné. Tak ako u morských božstiev sa aj u Dionýza 

stretávame so snahou jeho postavu vykresliť v magickom zmysle. Časom pribúdajú 

symboly rôzne úponky viniča a palmové ratolesti. 
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Okrem týchto nepochybne náboženských figúr, sa na mozaikách stretávame 

s obrovským množstvom apotropaických symbolov, varovných prikázaní. Treba si 

uvedomiť, že konečné slovo mal zadávateľ. Repertoár dielní bol taktiež obmedzený. 

Pravdepodobne musel byť aj nejaký mravný kódex, ktorý nedovoľoval absolútnu zvôľu 

vo vyhotovení mozaiky.  

Každopádne severoafrické mozaiky nám prinášajú svojský pohľad na tradičné hodnoty 

a priority. 
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3. Galské mozaiky 
 

3.1 Rimania v Galii 

 
Územie obývané keltským kmeňmi Rimania delili spočiatku na dve časti. Gallia 

Cisalpina sa rozkladala na severe Talianska medzi Alpami a Apeninami a dôležitejšia 

Gallia Transalpina zvyčajne nazývaná  jednoducho Gallia bola krajina (obr.71) 

ohraničená Alpami,Stredozemným morom, Pyrenejami, Atlantikom a Rýnom, 

dnešné moderné Francúzsko a Belgicko s časťami Holandska, Nemecka a Švajčiarska.78

V 2. st. p.n.l. zažila stredomorská Galia značný hospodársky rozmach, 

sprevádzaný rastom tunajších sídiel, zatiaľ čo husto zalesnenej severnej Galii takmer 

úplne chýbali akékoľvek známky mestskej civilizácie, okrem niekoľkých hradených 

sídlisk (oppidum) využívaných v časoch vojny. Rast bohatstva južnej Galie podnietili 

Rimania, aby vyhoveli žiadosti občanov Massalie o ochranu pred útokom koalície 

ligurských a galských kmeňov. V roku 125 p.n.l.rímske légie vedené konzulom Marcom 

Fulviom Flaccom prenikli do južnej Galie. Počas nasledujúcich štyroch rokov si 

Rimania podmanili celú prímorskou oblasť (v súčasnosti francúzska Provence) a zriadili 

tu provincii Gallia Narbonensis (pôvodne Galie Zaalpská) podľa kolónie NARB 

martius (Narbonne).Toto rímske víťazstvo ukončilo obdobie hegemónie kmeňa Arvernů 

 

Zrejme medzi rokmi 700 až 600 p.n.l. bola Galia osídlená keltskými kmeňmi. Prevažne 

v pobrežnej oblasti medzi Alpami a Apeninským pohorím si uchovali svoju svojbytnosť 

Ligurové, ktorí splynuli s Keltmi, čím vznikla určitá forma keltov-ligurské kultúry. Na 

juhozápade Galie sa ďalej nachádzala sídla Akvitánov, ktorí boli etnicky spriaznení s 

obyvateľmi Pyrenejského polostrova.  

Okrem týchto národov sa v Galii na prelome 7. a 6. storočia p.n.l. usadili tiež Gréci a 

Feničania. Tí na brehu Stredozemného mora založili niekoľko svojich osád, ako bola 

grécka Massalia (dnešná Marseille) pri ústí rieky Rhôny. Obyvatelia tejto gréckej obce 

importovali do zeme luxusný tovar, vrátane amfor, bronzových pohárov, etruskej 

keramiky a drobných predmetov zo zlata, slonoviny a jantaru, ktoré boli v hojnom 

množstve nájdené v galských hroboch. 

                                                             
78 Gaul. The 1911 Classic Encyclopedia. 

http://www.1911encyclopedia.org/Gallia_Cisalpina�
http://www.1911encyclopedia.org/Gallia_Cisalpina�
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v Galii.79 

 Celé Caesarom podmanené územia, často označované ako Gallia Comata alebo 

Tres Provinciae, rozdelil Augustus v roku 27 p.n.l. do troch provincií riadených 

cisárskymi miestodržiteľmi s titulom legatus pre praetore. Galia Aquitanii siahala od 

Pyrenejí k rieke Loire. Galia Lugdunensis sa rozprestierala medzi riekami Seinou a 

Loirou, od Armoriky na západe až k Lugdunu na juhovýchode; zatiaľ čo Gallia Belgica 

bola svojím rozsahom takmer identická s niekdajším územím Belge na severe. Vlastná 

správa Galie bola vykonávaná trochu odlišným spôsobom ako v Taliansku alebo 

v Narbonensis. Miestne kmene si zachovali značnú mieru autonómie, pričom smeli 

voliť a vysielať svojich zástupcov do spoločného galského snemu, prostredníctvom 

ktorého bola koordinovaná administratíva provincií.80 

 Na zabezpečenie kontroly nad krajinou postavili Rimania v Galii sieť vysoko 

kvalitných ciest a vodných ciest. Budovanie týchto komunikácií malo predovšetkým 

vojenský účel. Vytvorenie infraštruktúry však prinieslo aj rad vedľajších efektov: 

vnútorné zjednotenie Galie, vzrast miest a vzostup hospodárstva. V mnohých regiónoch 

čoskoro vyrástla početné slobodná mesta, municípia, ktoré boli budované podľa 

rímskeho vzoru a boli obdarené typicky rímskymi stavbami, ako boli verejné kúpele, 

fóra, radnice a chrámy. Významné množstvo týchto budov sa zachovalo dodnes, 

obzvlášť v južnom Francúzsku, kde po sebe romanizácia zanechala najmarkantnejšia 

stopu. Hlavným mestom rímskej Galie sa stalo Lugdunum (Lyon), náboženské stredisko 

Galov. Ďalšími významný centrami boli Augusta Treverorum (Trier), Samarobriva 

(Amiens), Lutetia Parisiorum (Paríž), Burdigala (Bordeaux), Vienna (Vienne) a Arelate 

(Arles). Hospodárstvo týchto obcí ťažilo z činností súvisiacich s verejnou správou, ale 

ich hlavným zdrojom príjmu bol obchod s tovarom vyrobeným remeselníkmi. Drvivá 

väčšina obyvateľstva Galie sa ale naďalej venovala poľnohospodárstvu. Ťažiskom 

poľnohospodárskej produkcie boli rímske Villy - veľkostatky vlastnené bohatými 

šľachtici, ktorých pôdu obrábali nájomnej roľníci, kolóni.81

                                                             
79 Gallia, UNRV History Roman Empire. 
80 viď 79. 
81 viď 79. 

 

 Vládnuce elity v mestách i na vidieku si vzápätí osvojili rímske mravy, kultúru i 

jazyk. Tri severné provincie však prijímali rímsku civilizáciu o poznanie pomalšie ako 

Narbonensis. Tá sa v mnohých smeroch odlišovala od zvyšku Galie, lebo už viac ako 
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polstoročie pred príchodom Caesara bola vystavená blahodarnému vplyvu rímskej vlády 

a počas tejto doby bola rýchlo romanizovaná. Porímštenie galskej aristokracie bolo 

potvrdené za cisára Claudia, ktorý niekoľko galských predákov zaradil do rímskeho 

senátu a obdaril ich posty v správe a vo vojsku. Claudius tiež zakázal konania 

druidských obradov a nechal vyrúbať posvätné háje. 

Romanizácia sa pozvoľna presadzovala aj medzi nižšími spoločenskými vrstvami. Jej 

šírenie bolo ďalej podporované veľkorysým udeľovaním rímskeho občianstva. Svoju 

úlohu v tomto procese zohrala aj príťažlivosť vyspelej rímskej civilizácie. Latinčina, 

ktorá bola zavedená ako úradný jazyk, časom nahradila galštinu. Avšak prímesi 

domácich galských nárečí viedli tak ako v iných rímskych provinciách k vzniku 

vulgarizovanej formy latinčiny, z ktorej sa tu oveľa neskôr vyvinul francúzsky 

jazyk. Taktiež miestna kultúra sa rozvinula v podivuhodnú syntézu galských a rímskych 

elementov, ktorej výsledkom bola galorománska kultúra.  Galie bola až moc rozľahlá a 

husto obývaná na to, aby úplne stratila svoju jedinečnosť. Okrem toho bola táto 

poľnohospodársky orientovaná krajina príliš vzdialená od Stredomoria a 

Talianska. Galštinou sa v niektorých odľahlejších krajoch hovorilo zrejme aj v 

4. storočia.82

Postupom času, okolo 1. st. n.l. narastá obľúbenosť čiernobieleho geometrického 

dekoru. Objavujú sa monochrómne chodníky, vysokej kvality s veľmi kontrastnou 

bordúrou. Často je do nich zasadený kus mramoru s geometrickým dekorom.

 

 

3.2  Tradícia 

Pre mozaiky v Galii platí to isté, ako pre mozaiky v iných provinciách. Sú znakom 

romanizácie. Pre Galiu je obdobím príchodu Rimanov prelom druhého a prvého 

storočia p.n.l.  

Južná časť Galie (Narbonensis) bola rozvinutým centrom už pred príchodom Rimanov. 

Mnoho gréckych prisťahovalcov sa zaslúžilo o vznik kultúry, ktorá sa aj nazývala galo-

grécka. 

Prvé mozaiky so sebou priniesli prisťahovalci z Talianska. Zo začiatku sa používali 

signinum a terazzo, alebo malé biele kamienky v malte.  

83

                                                             
82 viď 78. 
83 DUNBABIN, K., Mosaics of the Greek and Roman world., str. 73-74. 
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3.3  Dekoratívne motívy galských mozaík  

Inšpiračným zdrojom pre galské mozaiky boli kazetové stropy (obr.72).a práve to 

ich robí veľmi špecifickými. Neustále sa harmonicky opakujúce geometrické motívy. 

Rovnako ako kazetové stropy aj panely na mozaikách sú zdobené rozetami, majú rôzne 

orámovania a geometrické výplne.84

Spočiatku sa objavovali jednoduché geometrické motívy napodobujúce dláždenie 

chodníkov (obr.73) napríklad vzorom včelieho plastu alebo kosoštvorca, nazývané 

terazzo signinum.

 

85

Galia Narbonensis bola prvá vystavená vplyvu rímsku mozaik a skutočne som sa 

tu stretla s pár takýmito príkladmi. Vzor napodobňujúci tehly z chodníka ma taliansky 

pôvod a objavuje sa už v 2.st.p.n.l. V skorých obdobiach je na mozaikách a 

jednoduchosť tohto ornamentu našla svoje uplatnenie aj neskôr v budovách militárneho 

charakteru.

  

86

Veľmi často sa používala kombinácia opus sectile alebo rôzne crustae ako tomu bolo 

v začiatkoch produkcie aj v iných častiach impéria. Zaujímavým je príklad z Orange 

(obr.74), kde vznikol zvláštny miešanec medzi opus sectile a mozaikou. Farebné kusy 

mramoru sú kladené vedľa seba a pôsobia ako tesrová mozaika, no sú väčšie. 

  

87

Niektoré mozaiky vyslovene kopírujú tie talianske. Motív kosoštvorcov a štvorcov 

zoskupených do mriežky sa našiel v počiatočných desaťročiach produkcie vo všetkých 

provinciách (obr.75).

 

Postupne sa dekor stáva komplexnejší a prichádzajú na rad, priliehajúce oktagóny 

s malými štvorcami medzi nimi, hviezdy z ôsmich kosoštvorcov, šalamúnov uzol, 

meandre ai. 

88

V tomto období majú mozaiky vysokú úroveň technického prevedenia a to najmä 

v Galii Narbonensis (obr.76). Tesry sú skutočne malinké a rovných radoch. 

 

89

Motív pretínajúcich kružníc (obr.77) je známy už z Mezopotámie a objavuje sa aj na 

mozaikách západnej Európy. Najprv sa vyskytuje samostatne a neskôr je k nemu 

 

                                                             
84 DUNBABIN K., Mosaics of the Greek and Roman world, str. 75. 
85 LAVAGNE , H., X. III -1 Province de Narbonnaise, str. 11-24. 
86 ÁKOS, K.,.Roman mosaics in Hungary, str.35-36. 
87 viď 85, str. 14. 
88 STERN , H., X. I - 1 Province de Belgique, str. 12. 
89 viď 85, str. 17. 
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pridaný aj sekundárny ornament a výplň. Výrazne sa začína objavovať v republikánskej 

dobe a za Fláviovcov sa stáva veľmi komplikovaným.90

Ďaľším rozšíreným vzorom bol šalamúnov uzol a pelta (obr.78,79), ktoré rovnako 

pochádzali z Talianska a v údolí Rýnu sa rozšírili v 2.st.n.l. a odtiaľto sa dostali aj do 

Británie. Spájanie vrkoča do náročných uzlov a rozcestí sa stalo obľúbeným v Belgice a 

Aquitánii.

 

91

Hviezdica (obr.80) (lozenge star) je jeden z najčatejších motívov západnej Európy, 

ktorý sa bohato uplatňoval aj na galských mozaikách a E. Kruger na nej dokonca 

postavil hodnotiaci systém. Pôvodne mala osem cípov z kosoštvorcov, no už za Claudia 

sa objavujú variácie so šiestimi.

  

92

Základná schéma je zvyčajne prevedená čierno-bielo, ale stopy polychrómie sa objavujú 

práve v malých paneloch. prvé obdobie pôsobenia viedenskej školy za nazýva prísny 

štýl.

  

Prvé dve storočia sa vyznačujú premyslenosťou a logickou usporiadanosťou, 

ktorá je za Trajána opäť stupňovaná kvôli záľube ku kompaktným formám a dôrazu na 

detail. Fláviovske baroko zodpovedné za vývoj niektorých motívov sa miesi 

s Trajánovým klasicizmom a takto by sa dal charakterizovať aj nový štýl vznikajúci 

v Galii. Umelci doň vstupovali už s vyššie spomínaným repertoárom motívov a vzorov, 

ktoré postupne ešte zdokonaľovali. 

 

Prvý autentický galorímsky štýl sa objavuje okolo pol.2.st.n.l. jeho nositeľmi sú 

dielne vznikajúce v údolí Rhôny, ale hlavnými centrami boli Lugdunum a Vienna 

(Galia Narbonensis). Ich vplyv sa šíril aj do severných galských provincií a pôsobili 

hlavne v druhej polovici 2.st.n.l. do začiatku 3.st.n.l. Produkcia týchto dielní je 

charakteristická výskytom limitovaných geometrických vzorov, ktoré sa opakujú najmä 

kosoštvorce a vzor včelieho plástu a nechávajú medzi sebou miesto pre malé panely 

s miestom pre ornament.  

93

Viedenská škola má dva hlavné smery, ktorými sa prezentuje. Jedným z nich je 

tzv. multiple decor, ktorý je odvodený od kazetových stropov. Pásy, ktoré sa pretínajú 

v pravých uhloch vytvárajú medzi sebou priestor, ktorý bol určený k výzdobe. 

 

                                                             
90 viď 86, str. 36-37. 
91 viď 86, str. 37-38. 
92 viď 86, str. 40-41. 
93 LANCHA , J., X. III -2 Province de Narbonnaise, str. 11-17. 
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V začiatkoch sa objavovali len opakujúce sa geometrické motívy a jednoduché 

predmety a veľmi nesmelo prvé figúry. 94

Vyššie spomenuté umeelcké stvárnenie kontrastuje s tým vo vedľajšej miestnosti. 

Uprostred geometrického dekoru z hviezdic a oktagónov sa nachádza panel 

s polychrómnym prevedením Okeánovej hlavy (obr.82). Bradatá hlava Okeána je 

vyrobená z podstatne menších tesier a jemnejšou technikou ako zvyšok mozaiky.

 

Mozaika nájdená v Ouzouer-sur-Trézée (obr.81), z Galie Lugdunensis je príkladom MD 

v jeho skoršej, prísnejšej fáze. 

Táto mozaika je prevedená v čierno-bielej a pásy oddeľujúce jednotlivé panely sú 

tvorené štvorcami. Celkovo sa zachovalo 17 panelov, z ktorých 6 je jedinečných a na 

mozaike sa neopakujú a zvyšné sa opakujú každá na druhej strane od stredovej osi. 

95

Centrálny medailón zobrazuje opitého Herácla (obr.85) s družinou a je väščí ako 

ostatné. Celá kompozícia je ale taký rôznorodý, že medilón nevyniká, tak ako by sa 

čakalo a ako je tomu napríklad u mozaiky s Okeánom z Ouzouer-sur-Trézée. 

 

Obrovské množstvo mozaik sa našlo na predmestí Vienny v Sainte-Colombe a 

Saint-Romain-en-Gaul. Vyvynutejšou formou MD je mozaika Opitého Herácla 

(obr.83). Pôvodne pozostávala z deviatich radov po piatich paneloch. Reštaurátorom sa 

podarilo rekonštruovať osem radov po troch. Každý panel je výnimočný (obr.84), 

neopakuje sa. a narozdiel od mozaiky z Ouzouer-sur-Trézée preukazujú podstatne 

väčšiu bohatosť. Niektoré kazety sú čierno – biele, iné polychrómne a tie viac 

prepracované sa sústredia popri osi. Florálne prvky sú rovnako zastúpené a to jednak 

v paneloch samotných a pri vstupe je bordúra prerušená pásom kalichov s rastlinami. 

Medzi figurálnymi námetmi sú najmä Dinonýzovské figúry, ryby, vtáky, miniatúrne 

plásty s bustami ročných období a dokonca tvoria výplň rohov pri kruhovom medilóne 

v kazete. 

96

                                                             
94 viď 84, str. 75. 
95 viď 84, str. 76. 
96 viď 84, str. 76. 

 

Druhým hlavným smerom viedenskej a lyonskej školy bol florálny štýl. Prvé 

pokusy sa sústredia na schématicky znázornené kvetné lístky v kazetách ako je tomu na 

mozaike z Vienny (obr.86). Usilovne sa tu v oktagónoch opakuje deväť kvetín vo farbe 

okrovej, červenej a šedej.  
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Ďaľším príkladom je mozaika zo Saint-Romain-en-Gaul (obr. 87), kde som narazila na 

nerealistické kvetiny dokonale prispôsobené a rozvrhnuté v oktagónoch. Tento prípad 

pochádza z prvej štvrtiny 3.st.n.l. 97

Nie všetky výtvory viedenskej školy sú takto zviazané geometrickou mriežkou. 

Mozaika zo Sainte Colombe s Lykurgom a vinnou révou (obr. 88,89) je presným 

opakom. Lykurgos sa stráca v spleti nádherných ornamentálnych úponkov rastúcich 

z rohov miestnosti a hrajúcich rôznymi farbami. V strede stojí Lykurgos so sekerou a 

snaží sa preťať úponky, ktoré ho dusia. Na jednej strane miestnosti je apsida, v ktorej je 

vyobrazený Dionýzos so svojím thiasom (obr.90-91). Miestnosť bola používaná ako 

triclinium a dionýzovské motívy sa v takomto architektonickom kontexte vyskytovali 

často. Datácia je žiaľ kvôli štýlovej zvláštnosti takmer nemožná.

 

98

Dielne vo Švajčiarsku čerpali z oboch vyššie zmieňovaných a v dobe svojho pôsobenia 

v rokoch 175-235 n.l. priniesli aj mnoho nového. Importovaný materiál, používanie skla 

a väčšia bohatosť boli prínosy týchto oblastí. O tejto problematike pojednávam v ďaľšej 

kapitole. 

  

Oba hlavné prúdy našli odozvu aj v susedných provinciách. Prvý MD nie sú 

takých veľkých rozmerov (obr.92), ale hlavné prvky boli pochopené a prevedené dobre. 

Florálny štýl sa sa však umelcom nepodarilo reprodukovať úplne dokonale (obr.93). 

Len jeho prvá fáza sa odrazila v susedných proviciách, niečo podobné Lykurgovy a réve 

sa zatiaľ nepodarilo nájsť. 

V polovici 2.st.n.l. sa používanie figurálnych mozaik rozšírilo a súvisí to aj so 

zmenou v kompozícii. Rastlinné prvky sa rovnako divoko rozvíjali a vzťahy medzi 

viedenskou a lyonskou školou silneli. 

Už na sklonku 2.st.n.l. sa centrum záujmu presúva viac na sever do povodia Rýnu 

a Mosely.Tieto oblasti sú rovnako ovplyvnené galskými dielňami, no priniesli aj mnoho 

nového.  

99

V období Severovcov prichádza k obľube 3D vzhľad mozaik (obr.94). 

Perspektívny meander (obr.95) a architektonické prvky (obr.96,97) prichádzajú do 

módy, rovnako ako tmavé pozadie.

  

100

                                                             
97 viď 84, str. 78. 
98 LANCHA, J., X. III -2 Province de Narbonnaise, str. 120. 
99 viď 84, str. 78-79. 

 Produkcia mozaik bola prerušená po vpáde 

Germánov a udržala sa len vo veľkých mestách ako Augusta Raurica a Aventicum.  

100 viď 84, str. 38. 
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Už k sklonku 2.st.n.l. sa centrum záujmu presúva viac na sever do povodia Rýnu a 

Mosely.Tieto oblasti sú rovnako ovplyvnené galskými dielňami, no priniesli aj mnoho 

nového. O tejto problematike pojednávam v ďaľšej kapitole.  

V 3.st. n.l. sa dekor stáva ešte komplexnejší. Kompozícia jednotlivých geometrických 

vzorov je tak prepracovaná, že vytvára trojrozmerné a do seba pohlcujúce 

kaleidoskopické obrazce. 

Z neskorého 3. st. n.l. sa toho veľa nezachovalo. Mnohé dielne prestali fungovať a veľa 

miest bolo opustených. Mozaiky sa naďalej vo veľkom inštalovali v okolí Augusty 

Treverorum. Extrémnu komplexivitu 3. st. n.l. však vymenili sa plochejšiu a 

lineárnejšiu variantu.101

Villa du palat á Saint Emilion má rastlinný dekor dokonca z vavrínových listov, veľmi 

podobným tým z Thuburbo Maius.

 

V neskorej antike sa prioritnou provinciou stala Aquitania, ktorá prežila ekonomický 

kolaps a vznikali tu vidiecke vily ako napríklad Montmaurin, Valentine a Lescar, ktoré 

fungovali ešte v 5.-6. st. n.l. Dielne mali svojrázny štýl a figurálna výzdoba bola 

zriedkavá. Namiesto nej sa objavujé bohatý farebný koberec s hrubými pásmi vrkoča 

alebo vzoru lana a boli navzájom popreplietané (obr.98). Celá mozaika bola prevedená 

s dôrazom na kontrast. 

Kompletné florálne koberce sa v tomto období taktiež používali. Podľa vzorov 

severoafrických sa používali dotýkajúce alebo pretínajúce sa kružnice.  

Najkrajšie príklady máme z vily v Gers. Celá podlaha je tvorená viničovým úponkom 

(obr.99). 

102

3.3.1 Charakteristika jednotlivých provincíí 

 

 

Na konci si dovolím stručne zhodnotiť a porovnať jednotlivé provincie Galie. 

Galia Narbonensis bola prvou romanizovanou časťou a okrem vplyvu rímskych 

chodníkov a čierno-bielych mozaik sa tu odrazil vplyv rhodský a lyonský. Viedenská 

škola pôsobiaca v tejto provincii ovplyvnila všetky provincie okolo napriek svojej 

krátkej dobe fungovania. Zo začiatku sa toho veľa nezachovalo, väčšina mozaik je 

                                                             
101 ÁKOS, K.,.Roman mosaics in Hungary, str.35-36. 
102 BALMELLE, C., Mosaiques tardives a trames végétalisées en Hispanie et en Gaule du Sud-Ouest, str. 
121-128. 
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z 2.st.n.l (48%) a neskôr sa naopak Galia Narbonensis stáva recipientom z iných 

provincií.103

Samozrejme MD a florálny štýl viedenskej školy boli používané vo veľkej miere.

 

Galia Belgica má rovnako začiatky produkcie ovplyvnené Talianskom. Lokálne 

dielne pôsobiace vo Švajčiarsku však dávali prednosť väčšej polychrómii a figurálnej 

výzdobe a tým ovplyvňujú aj mozaky z Galie Belgici. Villa v Orbe je toho pekným 

príkladom. Okrem Dionýzovských námetov, ktoré sú v každej z provincíí sa Belgice 

objavuje Belerofon a Chiméra, Herácles, Orfeus a pod. 
104

Galia Lugdunensis bola rovnako miestom zrodu významnej dielne, lyonskej. Táto 

dielňa rovnako pracovala s MD avšak volila často iné deliace prvky medzi panelmi. 

Najčastejšie to boli akantus, jednoduché štvorce, zriedkakedy hviezdica. Mozaikisti 

Množstvo používali figurálnu výzdobu, dokonca scény z circu a morské scény. 

 

105

Poslednou provinciou bola Galia Aquitania. V predošlej časti som spomínala, že 

do centra tvorby výrazne prispela až v neskoršom období. Mozaikisti už dávno 

nevytvárali tak prepracovaný MD, skôr je badať návrat k tradícii pred MD. Neustále 

opakovanie jedného motívu často však skombinovaného nie veľmi podarene 

s rastlinným ornamentom (obr.100). Figurálne mozaiky sú veľmi strnulé a kompozične 

zle rozvrhnuté. Používajú však bohatú polychrómiu a rôznorodý materiál (sklo, 

terakota, mramory) a opäť sa hojne vyskytuje opus tesselatum.

 

106

                                                             
103 LAVAGNE , H., X. III -3 Province de Narbonnaise, str. 11-20. 
104 STERN , H., X. I - 1 Province de Belgique, str. 12-24. 
105 DARMON , J., X. II -5  Province de Lyonnaise, str. 1-5 
106 BALMELLE , C., X. IV -1 Province d'Aquitaine, str. 11-19 

  

Celkovo sa dekoratívne vzory vyvíjajú nasledovne. Geometrické vzory dovezené 

z Talianska sa najprv horlivo kopírujú. Lokálne dielne prinášajú nové impulzy. V 3.st. 

sa dekor stáva veľmi prepracovaným a zložitým, aby mohol o pol storočia smerovať 

k plochosti a lineárnosti. V 4. st. n.l. sa umelci obracajú k severoafrickým vzorom a 

svoje prepychové vily zdobia rastlinnými kobercami kontrastných farieb.  
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3.4  Kompozícia 
 

Prínosy galských umelcov na poli kompozície boli veľmi odlišné od tých 

afrických.Galské školy sa nesnažili vyniknúť v stvárnení figúr alebo naratívy, ani 

nepriniesli veľa invencie do vývoja jednotlivých ornamentov.Ich originalita spočívala 

v umení kombinovať. 

Táto zručnosť sa dostatočne prejavila v používaní MD a tým z neho učinila 

najpoužívanejší druh kompozície v tomto regióne.  

V menšej miere Galovia používali aj iné druhy kompozície a to hlavne: 

a) kazety  

b) voľná kompozícia 

c) veľké panely a registre 

d) centrálny medailón/panel obklopený geometrickým dekorom.107

 

Kompozícia v paneloch sa postupne vyvíjala. Najprv sa zobrazujú jednoduché 

predmety, symboly, bez akéhokoľvek pozadia. Postupne sa objavujú figúry a k nim 

jednoduchý krajinný rámec.  

 

Krajina netvorí prostriedok na oddelenie naratívy ako tomu bolo u afrických mozaik. 

Stromy, kamene a rastliny sú plnohodnotnými členmi v paneli. Tento scénický korelát 

je často veľmi unifikovaný u podobných scén.108

a) kompozícia v kazetách 

 

 

Ukážky jednotlivých druhov kompozície: 

Kompozícia v kazetách je vyššie niekoľkokrát spomínaný MD. Pri svojom štúdiu som 

nenarazila na nejakú typologickú tabuľku, ktorá by MD rozdeľovala do nejakých 

skupín.  

Hlavným rozdielom je výzdoba kazety, ktorá je buď figurálna, alebo geometrická. 

Príklady plne geometrického MD som zmienila o kapitolu vyššie.  

Figurálna výzdoba kaziet je na mozaike zo Saint-Romain-en-Gal (obr.101-104), 

ktorá znázorňuje poľnohospodársky kalendár. Zachytáva rôzne scény 

z poľnohospodárskeho života od lysovania olív po šľapanie vína. Okrem toho používa 

aj náboženskú symboliku a znázorňuje rituály spojené s poľnohospodárstvom a rôzne 
                                                             
107 DUNBABIN K., Mosaics of the Greek and Roman world., str.73-86. 
108 viď 108, str. 74. 
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alegórie (obr.105,106). Takto vytvorený kalendár poskytuje informácie o pracovných 

postupoch a nástrojoch používaných na vidieckych usadlostiach.109

V užšom slova zmysle je villa miestom jednak pre otium, teda odych a kratochvíle 

ale aj pre negotium, zamestnanie a obchod. O ville písali mnohí antickí autori. U Lucia 

Junia Moderata Columella sú pasáže o vzhľade jednotlivých častí villy (pars urbana, 

pars rustica, pars fructaria). Plinius mladší ospevuje krásy talianskej krajiny, v ktorej sú 

villy postavené. sidonius Apolinaris popísal aristokratické rezidencie v južnej Galii. 

Jeho list spomína Avitacus, sídlo patriace jeho žene na pobreží jazera Aydat, 

Vorocingus blízko Nimes, Consentiovu villu Octavianus Ager pri Narbonne.

 Mozaika pochádza 

z Galie Narbonensis a nie náhodou bola práve ona najdôležitejším článkom vo výrobe 

vína v celej Galii. Vily v tejto oblasti boli najroziahlejšie a čo sa výnosov týka 

konkurencie schopné obrovským villám v Galii Lugdunensis (obr.107). Dovolím si 

malú odbočku k villám samotným. 

Po mnohé roky sa viedli debaty čo presne antický autori mysleli termínom villa. 

Toto slovo je používané v súvislosti s príbytkom na vidieku. Ako villy môžu byť videné 

aj zhluky väčšinou neprerušených vidieckych usadlostí zo 4.st.p.n.l. Villa v pravom 

slova zmysle prichádza až v neskorom republikánskom období. Najstarší snámy príklad 

je z 2.st.p.n.l. (Cato Starší). Obrovský nárast prišiel v 1.st.p.n.l. a to hlavne na pobreží 

medzi Rímom a Neapolom. Villa maritima sa stala novotou hodnou aristokrata. 

110

b) voľná kompozícia 

  

V Galii bolo obrovské množstvo víl a mnohé v Aquitánii pretrvávali až do 6.st.n.l. 

Napriek tomuto javu som pri mojom štúdiu nenarazila na mozaiky prezentujúce oddych 

a luxus s villou spojený ako tomu bolo v Afrike.  

Ako som už spomínala voľná kompozícia bola zriedkavá. Rastlinné koberce a 

námety z prostredia oceánu, ju zachovávajú, pretože ich povaha vyžaduje.  

Dokážem si len ťažko predstaviť morský život zviazaný do geometrickej štruktúry.  

Z Lyonu pochádza vlys so zobrazením vodných živočíchov. Zaujímavé je, že sa 

na jednej mozaike sa objavuje zároveň delfín a kačka (obr. 108), kvôli tomu je zrejmé, 

že ide len o alegóriu vodného prostredia. Figúry sú prevedené podľa talianskeho vzoru, 

konkrétne siluetovej techniky, kedy sú postavy vytvárané akoby reverzne. 111

                                                             
109 LANCHA , J., X. III -2 Province de Narbonnaise, str. 11-17. 
110 Villa Vilae. 
111 BLANCHARD-LEMÉE ,M., Province de Lyonnaise. Partie sud-est, str. 54. 
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Znázornenie delfína malo ustálený charakter, pretože v Ríme, Aquincu (Panónia) aj 

v Galii je zobrazený takmer totožne (obr.109,110).112

Ďaľším príkladom je výzdoba kaziet z Vienny. V každej kazete sú Erotkovia 

jazdiaci na delfínovi alebo s nožkami prerastajúcimi v akantové úponky. Erotko na 

delfínovi sa preháňa uprostred záplavy mušlí.

 

113

Na niekoľkých mozaikách je znázornený únos Ganyméda, Orfeus a i. Ganymédés je 

najčastejšie zobrazený pred orlom (obr.111), ktorý za ním naťahuje, aby sa ho zmocnil a 

uniesol. Mladík sa bráni a kolenom je oprený o skalu, aby sa zachránil. Galská mozaika 

z Vienny (obr.112) je menej akčná, pretože Ganymédés stojí akoby v rečníckej póze a 

nečinne čaká na to, čo príde.

 

Mytologické scény sú rovnako ako v Afrike väčšinou prevedené vo voľnej figúre 

a majú ustálenú ikonografiu. Galskí umelci dávali veľkí priestor mytologickým 

postavám, dokonaca viac ako samotným bohom.  

114

c) centrálny medailón/panel 

 

Medailón môže mať viacero tvarov, bordúr a polohy vzhľadom k ostatnej 

výzdobe. Najčastejšie som sa stretla s klasickým kruhovým medailónom, ako tomu bolo 

napríklad v prípade vyššie zmieneného Ganyméda.  

Na druhé miesto by som zaradila oktagonálny medailón s bohatou bordúrou. 

Akýkoľvek z nich bol zasadený do geometrického rozvrhnutia zvyšku mozaiky a bol 

s jednotlivými kazetami prepojený vrkočom alebo iným pojítkom.  

Niekedy sa centrálny panel obklopuje ďaľšími panelmi a vytvára tak ešte väčší panel.  

Z okolia Lugdunu pochádza mozaika Orfea (obr.113). Orfeus je zobrazený 

v konvenčnej póze. Sedí a v lone drži lyru, obklopený zvieratami a ročnými dobami v 

ostatných paneloch.115

 

 Zvieratá sú zachytené v pohybe, čo je dosť neobvyklé, pretože 

väčšinou zvierata sedia v kľude a počúvajú hudbu.  

Najčastejším druhom kompozície bola kazetová, ako som spomínala na začiatku. 

Na jej vyhotovenie museli byť vypracované zložité návrhy. Voľná kompozícia sa 

objavuje málokedy a naratíva skoro vôbec, len pri loveckých scénach. 

 

                                                             
112 ÁKOS, K.,.Roman mosaics in Hungary, PL. II., III. 
113 LAVAGNE , H., X. III -1 Province de Narbonnaise, str. 11-24. 
114 LANCHA , J., X. III -2 Province de Narbonnaise, str. 11-17. 
115 DARMON , J., Province de Lyonnaise. Partie nord-ouest, str. 85 
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3.5 Figurálne námety 

 
Vo figurálnom zobrazení sledujeme všeobecnú tendenciu ako vo zvyšku západnej 

Európy. Postupom času nastáva schematizácia.  

Mnohé figurálne skupiny mali svoju ustálenú ikonografiu, čo robí sledovanie 

štylistyckého vývoja takmer nemožným. Hlavne mytologické námety sa kopírovali len 

s malými odchýlkami. 

Najčastejšie námety na galských mozaikách sú: 

a) náboženstvo 

• zbožnosť 

• jednotlivé božstvá 

• mytologické postavy 

• náboženské symboly 

 

b) zábava 

• poézia, hudba , filozofia 

• lov 

• hry v amfiteátri, atléti 

 

c) zvieratá 

• vtáky 

• morskí živočíchovia 

• šelmy 

 

3.5.1 Náboženstvo 

 

Zbožnosť 

Osobná zbožnosť sa na mozaikách veľmi nezobrazovala. Väčšina prejavov 

zbožnosti, na ktoré som narazila majú niečo dočinenia s lovom. Ak sa vrátim 

k africkým provinciám situácia bola rovnaká. Náboženské rituály takmer chýbajú, 

nebyť poľnohospodárskeho kalendára spomínaneho vyššie.116

                                                             
116 LANCHA , J., X. III -2 Province de Narbonnaise, str. 11-17. 
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Obidva príklady, ktoré sa hodlám uviesť súvisia s lovom. Na mozaike z Lilybaea 

(obr.114), ktorej sa budem ešte venovať, je zobrazená obeta Diane. Bohyňa je ľahko 

rozpoznateľná, pretože v ruke zviera luk a naťahuje sa po tulci so šípmi (obr.115). 

Takýto postoj sochy vytvára dojem jej životnosti, napriek tomu, že je mŕtvolne modrej 

farby a vyjadruje osobný vzťah k božstvu. 117

Na druhom príklade je identifikácia predmetu úcty ťažšia. Pan stojí pred ovenčenou 

sochou (obr.116) a Erotko mu bráni dostať sa k nej bližšie.

 

118

Na galských mozaikách nenarazíme veľmi na samostatne stojace božské figúry. 

V konvenčnom duchu je zobrazenáý Okeános z Aquitánie (obr.117), ktorý má klepetá 

na hlave a okolo neho plávajú ryby. Jeho oči smerujú do strany a má trochu negroidné 

rysy.

 

Chápem to ako pohľad na zbožnosť z druhej strany mostu, z pohľadu bohov. 

 

Jednotlivé božstvá 

119

Podobný je aj Okeános z Galie Narbonensis obklopený morskými potvorami a Erotkami 

(obr.118).

  

120

Na vyššie spomenutej kalendárovej mozaike sú postavy nápadne pripomínajúce 

Dionýza typu tiegerreiter (obr.119, 120) Pravdepodobne sa dajú chápať ako symbolika 

jednotlivých častí roku, kedy sa slávili sviatky tohto boha.

 

Dionýzos sa na galských mozaikách zobrazuje často a väčšinou má okolo seba 

svoj cortége. 

121

Ďaľším príkladom je zobrazenie Dionýza a Ariadne z Lyonu(obr.121). Ariadne leží na 

zemi a spí polonahá a odhaľuj esvoje telo Dionýzovi. Opäť sa dá sledovať skoro 

rovnaká ikonografia s jednou z afrických mozaik.

  

122

V neskorej antike sa objavuje ešte jedna mozaika s Dionýzom (obr.122), na ktorej je 

opretý o svoju palicu a pod sebou ma postavu Erotka. Je to neskorá mozaika. Všetky 

postavy pôsobia strnulo a nehybne. Niektoré postavy stoja neprirodzene a ich proporcie 

sú nevyvážené.

 

123

                                                             
117 DARMON , Jean-Pierre, X. II -5  Province de Lyonnaise, str. 105. 
118 BLANCHARD-LEMÉE , Michèle, X. II-4 Province de Lyonnaise, str. 15. 
119 BALMELLE , C., Province d'Aquitaine. Les Pays gascons, str. 195. 
120 viď 116, str. 15. 
121 viď 116, str. 14. 
122 STERN , Henri. X. II - 3 Province de Lyonnaise, str. 12. 
123 viď 119, str.85. 
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Tieto dve božstvá sa v galskej ikonografii vyskytujú najčastejšie a ich 

zobrazovanie má dlhé trvanie.  

 

Mytologické postavy 

V minulej kapitole som sa zmieňovala o obľúbenosti mytologických postáv u 

Galov. Najobľúbenejší bol Herakles a Orfeus.  

Galskí umelci rozpracovali inak zažité zobrazenie Orfea do úplne inej podoby a 

prispôsobili si ho do pochopiteľnej podoby. 

Orfeus si ponechal svoje miesto hudobníka, ale jeho poslucháči a kompozícia sa 

v rukách galských dielní zmenili. Príklad klasického zobrazenia z Galie Belgiky 

(obr.123) sa dá porovnať s vyššie spomínanou postavou mozaikou z okolia Lugdunu.124

Orfeus z Galie Belgiky sa od predošlého líši, tým, že je v prítomnosti zvierat, ktoré 

prilákala jeho smutná hudba, kdežto v prvom prípade sú zvieratá v ostatných 

paneloch.

 

Na oboch príkladoch je Orfeus zachytený v konvenčnej póz a jedine v čom sa líšia je 

zvládnutie drapérie a vystihnutie smútku v jeho tvári.  

125 Zvieratá pôsobia veľmi živo napriek svojej exotickosti, no nemajú dobre 

zvládnutú muskulatúru, a ni proporčne sa postave samotného Orfea, ktorý je menší 

nehodia. Orfeus je na mozaike oddelený od zvyšku deja dvoma stromami, ktoré pre 

neho vytvárajú altánok. 126

Ešte viac ovplynená ikonografia Orfea geometrickým dekorom (obr.124) je na mozaike 

zo Saint-Romain-en-Gal. V strede mozaiky je len busta Orfea a nebyť zvierat 

rozmiestnených v oktagónoch okolo neho, bola by jeho identifikácia ťažká, pretože 

v medailónoch nie sú žiadne krajinné prvky ani symboly.

 

127

Herácla by som zaradila na druhé miesto v obľúbenosti. Na mozaike zo Saint Paul 

les Romans (obr.125 a,b,c) je Heráclés zobrazený pri plnení svojich úloh. Jednotlivé 

úlohy boli stvárnené v samostatných paneloch ako tomu pri tejto ikonografii väčšinou 

býva aj a rchitektúre a pod. Napriek tomu by som od Galov očakávala väčšie začlenenie 

do kazetového systému. Svalnaté postavy s v akčných postojoch kontrastujú s bielym 

 

                                                             
124 viď 122, str. 10. 
125 STERN , H., Province de Belgique. Partie ouest, str. 36. 
126 viď 126, str. 37. 
127 Mosaic of Orpheus. 
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pozadím bez náznakou krjinného rámca. Zaujímavé je že každá figúra Héracla vyzerá 

trochu inak. Na jednej má príliš veľý nos, na druhej príliš veľké svaly.128

Hylas je hrdina, s ktorým som sa na afrických mozaikách nestretla. V Lyone sa 

našiel krásny medailón (obr.126), štýlovo veľmi podobný vyššie zmienenému 

Ganymédovi, na ktorom Hylas kľačí pri prameni s dvoma nymfami. Z nádoby, o ktorú 

sa jedna nymfa opiera vyteká pramienok vody a zurčí po skalách. Skalisko je 

jednoducho vytieňované a je jediným krajinným prvkom. 

 

129

3.5.2  Lov a boje v amfiteátri 

 

 

Lovecké scény 

Lovecké scény neboli u Galov také obľúbené ako v Afrike. Najpôsobivejšou 

mozaikou zachycujúcou scénu lovu je vyššie spomenutá mozaika z Lillebone (obr.127).  

Skladá sa z hlavného panelu s mytologickou scénou a štyroch menších panelov 

zoskupených okolo. Jednotlivé pásy sa vyznačujú naratívou,síce sa odohrávajú 

v rôznom čase, ale súvisia spolu. Na prvom je zachytená príprava a odchod na lov, na 

druhom je obeť Diane, ktorej socha stojí na oltári a muž v bielej tunike pripravuje 

obetu.  

Druhú časť tvorí samotný lov (obr.128), pri ktorom muži sedia na koňoch a majú 

pustené psy a poslednou časťou je šťastný návrat (obr.129). Mytologická scéna v strede 

by mala zachycovať nymfu (obr.130). Celá scéna má v sebe zakódovaný náboženský 

odkaz. 

Umelec sa snažil o perspektívu, pretože postavy nie sú proporčne rovnaké. Kone 

nemajú zvládnutú stavbu tela, majú priveľmi dlhé nohy. Napriek tomu je celý výjav 

znázornený veľmi realisticky. K tomu, aby pôsobila akčne, umelec nemusel ani 

prustúpiť k zabitiu zvieraťa.  

V jeho podaní je lov harmonický a prirodzený pokiaľ je spojený s rituálom. Diana je 

garantom šťastného lovu a zároveň očisťuje lovcov od krvi a viny. Krajinné prvky sú 

zachytené veľmi detailne, žiadne siluety a skice na odelenie dejových liniek. 

                                                             
128 viď 116, str. 10. 
129 viď 122, str. 9. 
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Jednotliví účastnicí majú dokonca odlišné tváre (obr.131) s realistyckými črtami ako je 

dlhý nos (obr.132) alebo zasnený výraz. Dodáva to mazaike veľmi realistický a osobný 

charakter.130

Táto mozaika v sebe už nenesie tak silný náboženský odkaz ako predošlá. Skôr by sa 

dala vysvetliť ako prezentácia zadávateľa.

 

Druhou mozaikou s témou lovu je z Villelaure (obr.133). Tentoraz ale nejde o 

jednu udalosť. Mozaika zachytáva štyri na sebe časovo nezávislé lovy. V dolnej časti je 

to lov na zajaca, kde ho lovec štve rovno do siete. Ešte aj gestom pobáda psa. Na pravo 

loví oštepom diviaka. Hore sa snaží uloviť leva a na ľavo dva jelene. Táto mozaika 

veľmi pripomína severoafrické mozaiky s lovom. Aj tu majú pod nohami len úzky pás 

zeminy a biele pozadie prekrývajú dlhé kopije. Prírodné prvky preberajú opäť funkciu 

deliacich článkov a zároveň vytvárajú diagonály, o ktorých ako som už spomínala sa 

usudzuje, že mali nejakú spojitosť s klenbou. 

V strede je panel, na ktorom je podľa väčšiny interpretácií sediaca Kalystó na kameni 

(obr.134), čo je poznať podľa bruška a pred ňou stojí dôstojná Diana.  

131

Mozaikou, ktorá najviac používa kompozíciu tých afrických je tá z Vienny. Lovec sa 

snaží uloviť kanca (obr.135), ktorý sa schováva pred psami do skalís vytvárajúcich 

úchvatnú kulisu. Celý výjav budí nezvyčajne akčný dojem, napriek tichej krajine okolo, 

pretože plášť lovca sa chveje vo vetre a natiahnutá ruka so šípom sa akoby hýbe.

 

132

V kazetách sú gladiátori (obr.136) v typických postojoch ako pri boji. V niektorých sú 

gladiátori zranení, alebo v kazete ležia len mŕtve šelmy. Všetk o sa to  d eje bez 

akéhokoľvek kontaktu. Postavy sú izolované, nebojujú spolu, sú rôzne natočené a aj 

napriek tejto malej nelogickosti, to budí dojem akcie. 

 

 

Boje v amfiteátri a cirkus 

Amfiteátrové scény boli v Galii obľubené. Väčšinou neznázorňovali nejakú 

naratívu, postačilo im zobrazenie gladiátora v kazete. Samozrejme zo všetkými 

detailami jeho odevu. Tak tomu je na mozaike z Reims. 

133

                                                             
130 DARMON , J., Province de Lyonnaise. Partie nord-ouest, str. 105. 
131 LAVAGNE , H., Province de Narbonnaise, str. 90-93 
132 LANCHA , Janine. X. III -2 Province de Narbonnaise. str. 15. 
133 STERN , Henri. X. I - 1 Province de Belgique, str. 31. 
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Výnimku tvorí ďaľšia mozaika z Reims. Na nej sú v stredovom poli dvaja 

bojujúci gladiátori, ale héroicky nahí (obr.137).134

Na mozaike z Galie Narbonensis sa zachovali oktagóny zdobené atlétmi (obr.138, 

139) vrhajúcimi disky a kopije. Jeden z nich dokonca nesie víťaznú ratolesť. Situácia je 

podobná ako u predošlej gladiátorskej moaziky, postavy sú bezkontaktné, ale napriek 

tomu je cítiť zápal a súťaživosť účasníkov.

  

135

Výnimočnou je mozaika so scénou z cirku z Lyonu (obr.140). Na čiernom pozadí sa 

odohrávajú preteky v cirku zobrazenom s presnými detailami spiny. Skupinky jazdcov 

s cválajúcimi koňmi sú si všetky veľmi podobné, akoby nakopírované. Nohy koní 

taktiež, všetky sa zdvíhajú v jediný moment a v takmer totožný uhol.

 

136

Najviac je toto africké pôsobenie vidieť v Hispánii, kde sa zachovali celé súbory 

mozaik, ovplyvnených jednak kompozíciou, jednak variabilitou svojich námetov. 

 

Galskí zadávatelia a pravdepodobne i umelci dávali prednosť skôr mytologickým 

scénam ako zobrazeniu božstva. I keď sa ikonografia kopírovala, dokazuje to, že prijali 

kultúrne dedičstvo a znalosť mýtov Rimanov ako známku vzdelanosti. Zdobili najmä 

triklínia a miesta, kde mohli mozaiky najviac zapôsobiť.Samozrejme nechýbajú štyri 

ročné obdobia a múzy ktoré sú ale len výplňovým materiálom. O náboženskom 

význame by sa dalo diskutovať. 

Lovecké scény a scény z amfiteátra sa snažia o naratívu zvláštnym spôsobom. 

Nesnažia sa pripomenúť jednu konkrétnu udalosť, ale vyzdvihujú celkovú ideu týchto 

dvoch aktivít, ktorú chápu inak ako len zábavu, čo dokazuje prítomnosť božstva. 

 

4. Sféra vplyvu afrických a galských mozaík 

4.1 Hispánia 

 
Africké provincie mali rozsiahlu sféru vplyvu, do ktorej patrili Hispánia, Sicília 

i od impéria viac vzdialené časti Afriky. Impulzy sa šírili prostredníctvom obchodíkov 

a  potulných umelcov.  

                                                             
134 DARMON , J., Province de Lyonnaise, str. 10. 
135 viď 132, str. 12. 
136 viď 134, str. 16. 
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Najzasiahnutejšia bola Hispania Baetica, jedna z troch hispánskych provincií. 

 (Lusitania, Hispania Tarraconensis) (obr.141).137

V prvých dvoch storočiach nášho letopočtu prevládajú vplyvy z Talianska, Galie 

a blízkeho Východu, hlavne z Ostie a to vďaka pravidelnému námornému spojeniu.

  

138 

Jasný a výrazný vplyv Afriky sa objavuje až po nástupe Septima Severa, ktorý africké 

provincie uprednostňoval a povzniesol. Toto obdobie prinieslo, aj zmenu námetov 

a dovtedy častý motív maria thiasos a Venuše, vystriedali pre Afriku typické témy lovu 

a Dionýzovskej procesie.139

Záľuba v polychrómii postupne zosiľovala od druhého storočia, kedy sa 

pôsobením Galov ujíma v hispánskom prostredí. Spolu s týmto javom súvisí aj jedno zo 

špecifík španielskych mozaik a to používanie dvoch až štyroch farieb v inak bichrómnej 

mozaike. Najčastejšie sa takto používajú červená a okrová spolu s bielou a čiernou a to 

najmä u geometrických alebo ornamentálnych motívov. Postu pom času  sa táto  „štvor 

farebná“ neúplná polychrómia kombinuje s úplnou polychrómiou, ktorou je prevedený 

stredový medailón alebo hlavná figúra mozaiky.

 

140

V Hispánii sa zachoval vzorový príklad v Zarragoze, ktorý má veľa spoločných prvkov 

s mozaikou v Hadrumente a El Djeme. Kompozícia v Hadrumente je takmer identická, 

najmä čo sa týka postoja tigrov a neprítomného pohľadu samotného boha (obr.142,143). 

Dokonca sklon thyrsu a Venuša stojaca za Dionýzom sú skoro rovnaké.

 

Veľmi často sa objavuje pompa triumphalis, teda slávnostný sprievod boha 

Dionýza, zložený z jeho družiny, divokých zvierat a samotného Dionýza. Tento veľmi 

ustálený ikonografický prvok sa v Afrike objavuje od polovice 2.st.n.l.  

141

Ďaľším podobným príkladom je mozaika z Astigi (Écija), označovanej ako Colonia 

Augusta Firma. Archeologické výskumy zachytili veľa obytných domov z obdobia 2.-3. 

st. n.l., zdobených krásnymi mozaikami. Spoločné majú pestrú polychrómiu, starostlivé 

prevedenie figúry a mnohé z nich používali pâte de verre, špeciálny druh stlačeného 

  

Mozaika zo Zarragozy je síce staršia ako spomínaná v Hadrumente a Thysdre, ale 

neznamená to hispánsky primát v oblasti invencie tohto motívu, ale nasvedčuje, že 

pravdepodobne existovali spoločné predlohy. 

                                                             
137 BLÁZQUEZ, J.,  Mosaicos romanos de Espana, str. 10. 
138 DUNBABIN K., Mosaics of the Greek and Roman world., str.152. 
139 viď 137, str. 70-71. 
140 viď 138, str. 146. 
141 viď 137, str. 72-75. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lusitania�
http://en.wikipedia.org/wiki/Hispania_Tarraconensis�
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skla. Z bohatého súboru mozaik s Dionýzovskou tématikou ma zaujala jedna z ulice 

Miguel de Cervantes (obr.144), na ktorej je rovnako zachytený Dionýzos na voze 

ťahanom tygrami. Táto mozaika má ale menej účastníkov a thiasos nie je tak 

početný.142

Na porovnanie som vybrala opäť mozaiku z Astigi a mozaiku z Thysdru. Na oboch je 

zachytený Dionýzos na divokej šelme, ktorá je súčasťou procesie spolu s hudobníkmi a 

exotickými zvieratami. Mozaika v Astigi má ale hlbší význam, zobrazuje aj mýtus 

objavenia vína (obr.145,146).

  

Dionýzos ako typ Tiegerreiter je ďaľším spoločným rysom medzi Afrikou a Hispániou.  

143

Villa Olmeda leží v dnešnej provincii Palencia a vďaka záujmu novodobých 

majiteľov pozemku bola podrobená v minulom storočí výskumom. Súbor mozaík, ktoré 

spatrili svetlo sveta sú jeden z najkrajších zo západnej časti impéria. Villa bola 

používana od konca 3.st.n.l. do 5.st.n.l., kedy sa tu uchyľovala elita v dobe ekonomickej 

a politickej krízy. Barbari tlačiaci na hranice ríše v 4.st.n.l. a nespočetné vojenské 

ťahanice a nakoniec aj snaha posilniť Limes v okrajových oblastiach boli dôvodom 

prestavby celého mesta. Samotná budova má veľký obdĺžnikový dvor, obklopený 

miestnosťami (obr.147). So štvorcovými vežami na na severe a oktagonálnymi na juhu 

sa takto stala rozsiahlou vilou, ktorá svoj druhý veľkolepý vrchol zažila za 

Theodosia.

  

Lovecké scény sú hojne zastúpenou skupinou medzi hispánskymi mozaikami. Na prvý 

pohľad je zrejmé, že táto oblúbenosť súvisí s Afrikou, kde bola táto tématika tiež 

predmetom záujmu, ako som spomínala v predošlej kapitole.  

Mozaiky v Hispánii s loveckou tématikou sa výraznejšie objavujú s príchodom 

Severovcov. Jednotlivé udalosti sú zobrazované aj na poli kompozície podobne ako 

africké, takže som sa stretla s mozaikami v registroch, s jediným námetom v medailóne 

a  s voľnou kompozíciou vnútri nich.  

Veľmi podareným príkladom veľkej loveckej scény je mozaika s villy Olmeda, Pedrosa 

de la Vega. 

144

                                                             
142 ECIJA’S TOWN COUNCIL TOURIST DEPARTAMENT, Roman mosaics of Écija. 
143 viď 142. 
144 HISTORIAWEB PORTAL DE HISTORIA, Villas Romanas en Palencia. 

 

Mozaiky z reprezentačných častí villy majú spoločné použitie pestrých farieb, zvlášť 

zelenej, o ktorej je známe, že si ju zadávateľ nechal dovážať zďaleka. 
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Mňa zaujala mozaika, konkrétne jej časť, zachytávajúca lov, pretože je nápadne 

podobná mozaike z Piazza Armeriny (PA). Obe sú zobrazené v registry ale u PA je 

výjav roztiahnutý po celej spojovacej chodbe a dej značne obohatený o nasledujúce 

situácie tj. nalodenie a obchod s korisťou.145

Vzájomné vzťahy existujú aj s inou mozaikou z Afriky, mozaikou z Henchir 

Toungaru a to hlavne v zobrazení diviaka napádaného psami. Diviak stojí vystrašene 

a svorka psov je pripravená ho napadnúť (obr.154,155).

 

Kompozícia je v oboch prípadov voľná, dokonca niektoré dvojice postáv sú takmer 

v identických postojoch. Do tohto okruhu patria jazdci brániaci sa svojim kuľatým 

štítom pred zverou, kľačiaci mladík s napriahnutou kopijou a štítom vzpierajúci sa tlaku 

šelmy a lev napadajúci nevinnú antilopu (obr.148-153). 

Toto sú tri scény, ktoré museli mať spoločnú predlohu. 

146

K loveckým aktivitám patrí okrem lovu zo zbraňami aj chytanie do siete, ktoré máme na 

hispánskych mozaikách taktiež zaznamenané. V kupole mauzólea Centecelles sa 

v jednotlivých pásoch nachádzajú lovecké scény ale aj v starozákonné výjavy ako 

Daniel v jame levovej, Noemova archa a vzkriesenie Lazara. Jelene s majestátnymi 

parohmi bežia súvisle v rade za sebou rovno do natiahnutej siete (obr.156).

  

147

Nie len exotické zvieratá, ale aj exotická krajina našla svoje miesto v hispánskom 

repertoári. Vplyvom, ktorý sa nedá poprieť je výskyt Nílskych mozaik so svojou 

typickou faunou a flórou, v ktorej žíjú malinkí ľudia a zvádzajú nezmyselné boje so 

zvieratmi, najčastejšie vtákmi. Tento druh mozaiky je pripomienkou exotiky 

a vzdialených krajín. Vyššie spomínaný scénický korelát je aj na mozaike z Italici, ktorá 

je na okrajoch lemovaná pásmi s pygmejkami zabíjajúcimi krokodýly a pštrosy 

(obr.157,158). Nilotická krajinka je prevedená čierno bielo a  siluety pripomínajú 

talianske mozaiky, narozdiel od centrálnej postavy Neptúna, ktorý je úplne 

polychromný.

  

148

„Certainly far more mosaics which may be roughly described as of African type 

have been found there than anywhere else.“

  

149

                                                             
145 viď 137, str. 79-81. 
146 viď 137, str. 79-81. 
147 SPANISH ARTS, Mausoleum of Centcelles. 
148 viď 137, str. 82-83. 
149 viď 137, str. 88. 

 Tento názor zastáva K. Dunbabin. Po 

nahliadnutí do problematiky musím súhlasiť. 
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Lovecké scény sú plné aktivity a tmavé skaly vytvárajúce prvky krajiny kontrastujú 

s bielym pozadím, na ktorom sa odohrávajú epizódy z lovu, ktoré spolu nesúvisia. 

Rovnako tomu je na mozaikách afrických.  

Pokiaľ nejde o priamy vplyv afrických umelcov minimálne existencia spoločných 

predlôh je myslím na základe týchto pár príkladov zrejmá. Veľký nárast a väčšina 

pamiatok pochádza z doby po nástupe Severovcov, kedy sa vzájomné kontakty museli 

značne vyvinúť. Kompozícia, námety a dokonca florálny štýl sa objavujú na mnohých 

mozaikách a sú skoro identické. Porovnanie mozaik z Piazzy Armeriny a villy Olmedy 

to len potvrdzuje. 

 

4.2 Sicília 

 
Sicília hrala prominentnu rolu v šírení a produkcii mozaik v Helenistickej dobe. 

Skrze ňu prechádzal helénistický štýl do vnútrozemia Talianska. V dobe keď patrila 

impériu sa táto situácia zmenila a zo Sicílie sa stal len recipient módneho úzu 

z ostatných častí ríše. Prvé dve storočia bola pod vplyvom Talianska, čo sa prejavovalo 

výskytom čierno bielych mozaik s geometrickým vzorom.  

Rovnako ako v Hispánii aj tu sa na prelome 2. a 3. st.n.l. objavujú Africké vplyvy. 

Severoafrické mozaiky boli v tejto dobe na vrchole svojej produkcie polychrómnych 

mozaik a mozaik s florálnym dekorom. Najväčšie vplyvy je vidieť na juhu a západe 

ostrova. Ako blízke sú si tieto paralely je zrejmé na mozaike z Lilybaea, na ktorej sú 

busty ročných období zasadené do komplikovanej mriežky z úponkov vinnej révy. 

Mriežka z úponkov vinnej révy sa nevyskytuje nikde mimo Kartágo, je teda invenciou 

tejto africkej dielňe. Z Kartága pochádza vzor pre túto sicílsku mozaiku (obr.159, 

160).150

Villa Romana del Casale

  

 z Piazzy Armeriny má najväčší súbor mozaik z jedného 

obytného komplexu. Rozkladá sa na ploche 3500 m2 a jej stavba jej výstavba je 

datovaná medzi rokmi 330-360 n.l., ale najväčší rozkvet zažila v 4. a 5.st.n.l. Villa bola 

vidieckym sídlom rímskych aristokratov, držiteľov tradičných úradov v Ríme (obr.161).  

Corpus mozaik vytvára tématické skupiny. Villa je rozdelená na 4 zóny ležiace 

a nrôznych topografických úrovniach: hlavný vchod a kupele, peristyl s jedálňou 

                                                             
150 DUNBABIN K., Mosaics of the Greek and Roman world., str. 130-131. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Romana_del_Casale�
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a hosťovskými izbami, súkromné miestnosti a bazilika, triclinium a ovoidný peristyl. 

Blízko villy boli nájdené aj dva akvadukty, ktoré zásobovali vodou celú villu. Vo ville 

sa nachádzajú veľké figurálne mozaiky vo verejných priestoroch, geometrické motívy v 

menších miestnostiach okolo perystylu, florálny štýl a mnoho rôznych námetov od 

mytologických po aktivity patrónov.151

Ďaľšia skupina mozaik rovnako pracuje s tématikou zábavy, ale je určená pre 

prívatne účely. Deti parodujúce aktivity dospelých loviace malé neškodné zvieratá alebo 

jazdiace na vozoch a hrajúce na hudobne nástroje z miestností 33, 34. V priestoroch 

cubicul je aj zaujímavá mozaika s erotickým námetom (obr.165-167).

 

V priestoroch, ktoré boli určené k prijímaniu hostí boli námety volené tak, aby urobili 

čo najväčší dojem. ich tématikou boli hry a zábava. Medzi ne patrí mozaika z miestnosti 

26 so scénami chytania zvierat pre amfitáter, mozaika z miestnosti 8 pred kúpeľmi 

zachycujúca preteky v cirku a mozaika z kúpeľov so ženskými atlétkami tzv. Bikini 

dievčatá (obr.162). 

Na mozaike zobrazujúcej preteky v cirku sú s veľkou precíznosťou zachytené 

detaily spiny aj vstupných brán, carceres (obr.163,164).  

Miestodržitelia v provinciách sa často podieľali na hrách tým, že obstarávali zvieratá 

pre túto veľkú udalosť, preto táto mozaika pravdepodobne odkazuje na podobnú 

udalosť.  

152

Malý lov z miestnosti 23 vytvára samostatnú skupinu, pretože lov je tu len jedným 

z aspektov pohodlného života aristokracie, nie verejnou udalosťou. Bohato odení 

účasníci prenasledujú diviaka a jeleňa (obr.168,169). Udalosti na mozaike nie sú 

usporiadané chronologicky ale hierarchicky. Stred mozaiky je okupovaný scénou obety 

bohyni Diane a konečnou hostinou pod holým nebom (obr.170,171). V hornom páse je 

vidieť prípravu na lov a privádzanie psov (obr.172). Pravdepodobne sa jednalo o 

hiemale triclinium, zimnú jedáleň. Podľa vnútorného rozvrhnutia triclinia sa z lavíc 

lectus medius na severe, lectus imus a lectus summus na východe a západe hostia 

pozerali priamo na centralny priestor longitudinal axis, výzdobený tou najdôležitejšou 

scénou obetou a hostinou (obr.173). Fakt, že sa jednalo o triclinium potvrdzuje aj nález 

pokladu zo Sevso, kde bol nájdený tanier so skoro identickou scénou lovu a následnej 

hostiny. Na oboch je vidieť provizórny prístrešok pre hodujúcich. Plátená strecha 

 

                                                             
151 COSENTINO P.L., The Corridor of the Great Hunting Scene, Villa del Casale, str.1. 
152 viď 150, str. 133. 
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natiahnutá medzi dvoma stromami a päť osôb v polkruhu si dopriava hostinu (obr.174). 

Takáto mozaika s lovom asi upozorňovala aj na pochúťky, ktoré možno mali hostia na 

tanieri.153

Erotkovia loviaci na loďkách unášaných vlnami, o ktoré sa lámu morské vlny 

zatiaľ čo zvyšok mora je tvorený len šedými zigzag vzormi, sú rovnako jedným so 

spoločných predlôh (obr.176,177). Takto stvárnené more je typické pre africké 

mozaiky. 

 

Ostatné mozaiky zobrazujú momenty zo života vo ville a výjav na nich je 

ovplyvnený funkciou danej miestnosti. Mnohé z nich boli umiestnené v kúpeľoch, ktoré 

boli pravdepodobne otvorené širšej verejnosti, preto je vo vestibule medzi perystilom 

a kúpeľmi zobrazená pani asi domina s dvoma synmi nesúca vybavenie potrené ku 

kúpaniu (obr.175). V apsidách obkopujúcich frigidarium boli zobrazení návštevníci 

kúpeľov tešiaci sa pozornosti sluhov. Frigidarium samotné je vyzdobené morskou 

scénou s morskými tvormi a Néreovnami. Morské scény sú aj v iných častiach villy a sú 

spojované s luxusom, a tým pripomína ohromné bohatstvo mora vo vnútrozemí tak 

cenené. 

154

Nie je známe prečo si majitelia vybrali pre triclinium práve takýto námet. 

Chápanie Herkula iste zmenilo v priebehu storočí svoj význam. Hercules ako poloboh 

a záchranca pred pohromami, ktorý kruto trestá svojich neprajníkov ponúkal svojim 

uctievačom útechu, že sa o nich v ťažkých časoch postará.

  

Jeden komplex mozaik však stojí mimo ostatných skupín. Mozaiky z triclinia 

s troma apsidami zachycujú mytolgický námet. Jedná sa o Heráklove práce a 

gigantomachiu. Celý výjav je veľmi dramatický, pretože umelci zachytili napäté svaly 

a skrútené postoje Herkulových protivníkov. Ich telá sú obtiahnuté viacerými radami 

tesier a tak naberajú ešte viac na objeme. Kontrast bieleho pozadia a krvi trýskajúcej 

z rán obetí budí veľkolepý dojem (obr.178,179).  

155

Mozaika Veľkého lovu spomínaná vyššie je zároveň najdiskutovanejšou 

mozaikou z celého komplexu. Zobrazuje lov, nalodenie a vylodenie divokých zvierat 

určených ku hrám. Účastníci sú oblečení vo vojenských uniformách, častú sú na koňoch 

a majú v ruke štít alebo kopiju. More s loďami je sústredené v strede mozaiky a nie je 

 

                                                             
153 MADALI L., The Joys of Hunting: Analyzing the Relationship between the Small Hunt Mosaic of 
Piazza Armerina in the Architectural Space of the Hiemale Triclinium, str. 1-7. 
154 viď 150, str. 135-136. 
155 viď 150, str. 140. 
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nejako špecificky od pevniny oddelené ale je prirodzenou súčasťou mozaiky (obr.180). 

Rovnako ako pre africké mozaiky aj tu je badať istá ambivalencia medzi dvoj 

a trojrozmernosťou. Končatiny a telá zvierat sú krásne vytieňované. síce sa farby 

neprelínajú, ale sú veľmi kontrastné (obr.181). Na rozdiel od ľudí, ktorí sú viac plochí 

a majú len hrubou linkou obtiahnuté rysy tváre (obr.182). Štíty a kolesá vozov sú 

zobrazené dvojrozmerne (obr.183,184). 

Štylisticky je mozaika nejednotná. Severná, ľavá strana je viac konzervatívna 

a južná, pravá strana má až nereálne prvky napr. gryfa. Na celom koridore  muselo 

pracovať viacero skupín súčasne, nakoľko sú viditeľné prechody a prázdne miesta 

(obr.185). Odkiaľ ale prišli umelci nevieme, pravdepodobne išlo o profesionálne 

vyškolených sicílskych umelcov.156

4.3 Germánia a Panónia 

  

Námety vo ville sú veľmi dobre adaptované k povahe a využitiu miestností. Ako 

celok je villa s takto prevedenou výzdobou veľmi komplexná a má presný program 

a plán. Dokonale v sebe snúbi architektonický kontext a námet mozaiky. Pre verejné 

účely sú mozaiky ohromne a oslavujúce majiteľa, pre súkromné priestory je vidieť 

záľuba v hudbe a pohodlí.  

S africkými mozaikami PA spája vyššie spomenutá ambivalencia zobrazovania 

loveckých scén a spolučné motívy. 

Treba však pamätať na to, že motívy dobe 3. a 4.st.n.l. tak cirkulovali, že sa nedá 

určiť či ide o o takýto spoločný motív alebo imitáciu importovanej scény, či dokonca 

o prácu špeciálne vyškolenej domácej dielňe. Vzťahy s Afrikou však boli na Sicílii 

silnejšie ako kdekoľvek inde, ale nebolo to len tak jednostranné. Grécky prvok mal na 

Sicílii rovnako silný vplyv a ovplyvňoval tak umenie ostrova. 

 

 
V severných provinciách Galie a v Germánii prebiehal vývoj podobne ako 

v južných častiach. Vplyv dielní z údolia Rhôny sa v dobe ich pôsobenia dostal aj tu. 

MD a ani florálny štýl sa ale nestali najobľubenejším druhom kompozície. Najčastejšie 

používali panely rozdelené pásmi vrkoča rôznej komlikovanosti (obr.186). 

                                                             
156 DUNBABIN K., Mosaics of the Greek and Roman world., str.78. 
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V neskorých dobách sa vrkoč stáva veľmi komplexný a podobne ako u afrických 

mozaik florálne úponky, prerastá podlahu. Panely majú v týchto provinciách omnoho 

častejšie figurálnu výzdobu. Figúry môžu stáť samostatne, alebo len ako busty, prípadne 

menšie skupinky alebo rôzne alúzie a zvieratá. 157

Dionýzovská mozaika z Cologne (obr. 187) je príkladom ovplyvnenia galskými 

dielňami. V oktagónoývch medailónoch a švorcoch sú Dionýzovské námety. Všetky sú 

obklopené veľmi komplikovaným systémom vrkoča, vytvárajúceho priestor pre 

hviezdice a trojuholníky. Celá mozaika pôsobí veľmi kontrastne, pretože panely 

s figúrami majú svetlé pozadie a vo farebnej spleti vrkoča vystupujú do popredia. 

Figúry sú stvárnené veľmi dobre až klasicky a celá mozaika má datáciu 220 n.l.

  

158

Podobnú kompozíciu akoz Cologne má mozaika z Nenningu (obr.188, 189). 

V oktagónoch sú zachytené scény hier z amfiteátra. Venatores bojujú so šelmami ale 

majú rozdielny odev ako na mozaikách v Severnej Afrike alebo Taliansku. Celá 

kompozícia však pôsobí odlišným dojmom. Každý oktagón, alebo kazeta má vlastný 

systém bordúr z meandrov, vrkoča, a tým vytvára ešte väčší 3D efekt a dojem 

kazetového stropu.

 

159

Najbohatšia skupin amozaik je z villy v Orbe, severne od Lausanne z prvej tretiny 

3.st.n.l. Mnohé mozaiky z tejto lokality používali 3D efekt. Mozaika Planetárnych 

božstiev (obr.190-192) je tvorená oktagónmi obklopenými vrkočom. Sedem oktagónov 

obsahuje planetárne božstvá jazdiace na vozoch alebo obklopené okrídlenými 

bytosťami Na zvyšných oktagónoch je Narcis, Ganymédos, Tritóni a Néreovny . 

Centrálny medailón okupuje Venuša (obr.193). Uprostred vrkoča vytvárajú takto 

zdobené oktagóny silný 3D dojem a pripomínajú tak kazetové stropy. Celá mozaika je 

obklopená vlysom s loveckou scénou.

  

160

                                                             
157 viď 156, str. 86. 
158 viď 156, str. 81. 
159 viď 156, str. 82. 
160 viď 156, str. 87. 

 

Všeobecne sa nedá veľmi povedať, že by niektorá z provincíí v západnej Európa 

mala primát v invencii a druhá bola len recipientom. V tejto časti impéria kolovali 

motívy, ktoré si každá z provincií osvojila. Cieľom týchto pár príkladov bolo ukázať, 

námety boli spoločné a MD sa mohol vo svojej jednoduchšej forme dostať až do 

Švajčiarska.  
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Záver 
 

„To be sure, when the pioneer of science sends out the inquisitive antennae of his mind, 

he must have a vivid intuitive imagination, for new ideas are not born of deduction, but 

indeed of creative artistic imagination.“161

V Galii sa voľná kompozícia veľmi neujalam, je pravda, že na loveckých scénach 

napríklad na tej z Lillebone sa to umelcovi takmer podarilo. Scéna bola viac pohľadová 

 

Severoafrické a galské mozaiky tvoria veľmi pôsobivý súbor provinciálnej tvorby. 

Napriek tomu, že sa nám ešte doposiaľ nepodarilo vytvoriť chronológiu, môžme 

sledovať produkciu jednotlivých škôl, a to ako sa navzájom ovplyvňovali ako prinášali 

nové veci a akú dôležitú úlohu hrali v tvorbe mozaík zadávatelia.  

Základným rozdielom bol zdroj inšpirácie, kým u severoafrických mozaík, to bola 

najmä nástenná maľba a jemnosť ostijských mozaík, pre galských umelcov to bol 

kazetový strop.  

Na poli ornamentálneho vývoja začali obe skupiny rovnako, kopírovaním talianskych 

bielo-čiernych mozaík. Ale v severnej Afrike predsa prevládla „végétalisation de trames 

géométriques“. Školy v Byzacene, Kartágu sa snažili presadzovať svoje inovácie aj 

mimo územie svojej krajiny a to hlavne na Sicílii. Viedenskej škole sa nepodarilo so 

svojou kompozíciou preniknúť tak ďaleko.  

Kým tretie storočie znamená pre Afriku koniec elegantného florálneho štýlu, v Galii 

vrcholí exaktné vytváranie geometrického dekoru do kaleidoskopických tvarov. Určité 

prepĺňanie a znásobovanie motívov vidíme aj v Afrike, ale tu nepôsobí vrchol ale 

naopak, úpadok. 

Africký florálny štýl Galiu zaujme až v neskorej antike a nechá sa ním inšpirovať pri 

výzdobe svojích prepychových víl. 

Kompozícia v africkom pojatí priniesla mnoho nového. Odmietli sa nechať uväzniť 

v emblematách a začali s používaním registrov s voľnou kompozíciou, ktoré im 

umožňovali ľahkú naratívu a akčnosť, v prípade, že skĺbili viac časových ôs 

dohromady. Oba regióne dobre zvládali voľné prevedenie božských figúr. Spomeňme si 

na Neptúna z La Cheby.  

                                                             
161 ROUSSEAU, I., Mosaic art as a metaphor for concepts of science and mathemtaics, str. 2 
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a postavy v registroch si žili vlastným životom, ale stále boli akoby v zajatí 

geometrického rámca.  

V Galii býva pozadie činné, je súčasťou výjavu. Stromy bývajú pekne prevedené, nie sú 

deliacim prvkami. 

Rozdiel je aj v obľúbenosti námetov. V Afrike sú lovecké scény veľmi časté. Je veľmi 

málo mozaík (našla som jednu), kde je náznak nejakej ceremónie pred odchodom na 

lov. Rovnako samotný odchod na lov sa, až na jeden známy prípad, nezobrazoval. Pre 

Galov mal podľa mozaík, ktoré som uviedla lov trochu iný význam. Obeta a prítomnosť 

božstva bola potrebná, zaisťovala pokojný priebeh.  

Zaujímavé je nakladanie s morskými motívmi v Galii, ktoré sú používané ako výplň, do 

rohov alebo prázdnych miest. Veľmi časté boli rôzne príšerky a ryby zo zlovestným 

obočím, nie krotké delfíniky, na ktorých jazdia Erotkovia. 

Mytologické scény boli tabu. Mali svoju ikonografiu, ktorá sa dodržiavala. Videli sme 

to u galského Ganuméda aj u afrického Okeána. Každopádne ľudová viera sa 

v mozaikách odrážala vo forme symbolov. 

Myslím, že mojou prácou s ami podarilo zhodnotiť obe oblasti a aspoň trochu ich 

porovnať. Treba mať na pamäti, že používanie rovnakých námetov a technológií 

nesúvisel s priamym ovplyvňovaním.  

Nárast koiné mal za následok vytvorenie spoločného umeleckého jazyka v celej 

centrálnej a západnej časti impéria. 

Existencia spoločného slovníka spôsobuje, že niekedy sa nedá odlíšiť, kedy ide o 

cirkulovanie motívu a kedy o vlastnú invenciu.  

Severoafrické mozaiky sú jemné ako ich florálny štýl a galské sú racionálne ako 

Viedenská škola. Ale aj veda vzniká na základe predstavivosti človeka.  
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Obr.5.:  fragmenty náhrobnej stély zobrazujúcej mozaikistov pri prácia z Ostie,  

  4.st.n.l. 

Obr.6.:  nákres zobrazujúci postupné pridávanie vodiacich línií pri výstavbe  

  ornamentu. 

Obr.7.:  detail namaľovaných a vyrytých vodiacich línií v nucleu, rekonštrukcia. 

Obr.8.:  prvý rad tesier, pokus o rekonštrukciu. 

Obr.9:  detail bielych tesier obťahujúcich figúru z Kartága, 4.st.n.l. 

2. kapitola 

Obr.10.: púnska dlažba z Kerkouane, 3.st.p.n.l. 

Obr.11.: mapa afrických provincií. 

Obr.12.: mozaika zobrazujúca vlys s bojom gladiátorov, Villa Buc Ammera,  

  Zilten. 

Obr.13.: mozaika zobrazujúca boj so šelmami v aréne, Villa Buc Ammera, Zilten. 

Obr.14.: mozaika zobrazujúca zápas so pštrosmi v aréne, Villa Buc Ammera,  

  Zilten. 

Obr.15.: mozaika zobrazujúca predhodenie zajatca šelme, Villa Buc Ammera,  

  Zilten. 
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Obr.16.: mozaika zobrazujúca muzikantov hrajúcich počas hier, Villa Buc   

  Ammera, Zilten. 

Obr.17.: opus sectile tvoriace stredové pole mozaiky, Villa Buc Ammera, Zilten. 

Obr.18.: iluzionistické kandelábre na strope kryptoportika z Domu Aurea. 

Obr.19.: mozaika z Hadriánovej villy v Ostii. 

Obr.20.: mozaika z Domu Bakcha a Ariadné, Ostia. 

Obr.21.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu na základe  

  dotýkajúcich sa kružníc, kde je zvyšok kruhu vyplnený akantom, vinými  

  úponkami, Oudna. 

Obr.22.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu na základe  

  nedotýkajúcich sa kružníc, El Djem. 

Obr.23.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu na základe  

  kružníc, ktoré majú sečnicu, Thuburbo Maius. 

Obr.24.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu s použitím  

  elipsy so sečnicou. 

Obr.25.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu, kombinácia 

  kružníc a štvorcov, Oudna. 

Obr.26.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu použitím  

  oktagónov, často usporiadaných do kruhu. 

Obr.27.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu použitím  

  sínusoíd, Kartágo. 

Obr.28.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu na základe  

  kružnice s vavrínovou bordúrou. 

Obr.29.: prechod od geometrického dekoru k voľnejšiemu florálnemu použitím  

  šupín. 

Obr.30.: prekresba mozaiky z frigidária kúpeľov, Acholla, pol.2.st.n.l. 
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Obr.31.: detail uhlopriečky s figurálnym vlysom, Acholla, pol.2.st.n.l. 

Obr.32.: detail uhlopriečky s figurálnym vlysom, Acholla, pol.2.st.n.l. 

Obr.33.: bočný panel z kúpeľov, Acholla, pol.2.st.n.l. 

Obr.34.: detail Dionýza z kúpeľov na voze ťahanom kentaurami, Acholla,   

  pol.2.st.n.l. 

Obr.35.: florálna mozaika z postrannej miestnosti, Acholla, pol.2.st.n.l. 

Obr.36.: detail mužskej busty s korunou z ovocia na hlave, Acholla, pol.2.st.n.l. 

Obr.37.: použitie orámovania z vavrínových listov z Domu protóm, Thuburbo  

  Maius. 

Obr.38.: detail protómy, Thuburbo Maius. 

Obr.39.: kalendárova mozaika z Thysdru, emblemata zasadené do ornamentálneho 

  prostredia. 

Obr.40.: mozaika zobrazujúca Neptúna v stredovom medailóne, Acholla. 

Obr.41.: detail opáleného Neptúnoveho tela, Acholla. 

Obr.42.: mozaika zobrazujúca lov na diviaka, Kartágo. 

Obr.43.: mozaika zobrazujúca lov na zajaca, El Djem. 

Obr.44.: lovecká scéna Hechir Toungar s troma pásmy výzdoby. 

Obr.45.: lovecká scéna s tromi aktérmi, Chechel. 

Obr.46.: mozaika z Domu Solertiana, aréna. 

Obr.47.: mozaika z Domu Solertiana, aréna, detail zajatca. 

Obr.48.: mozaika zobrazujúca zápas s býkmi, Silin. 

Obr.49.: detail privádzania zajtaca, mozaika zo Silin. 

Obr.50.: Mageriova mozaika a výčet jeho darov. 
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Obr.51: detail z Mageriovej mozaiky, mešec peňazí. 

Obr.52.: mozaika z Telefatyso scénou boja a prihliadajúcimi divákmi. 

Obr.53.: mozaika zobrazujúca darovanie munu, Kartágo. 

Obr.54.: mozaika s loviacim pánom a jeho pomocníkmi, El Djemila. 

Obr.55.: Dionýzos so zvieratami, El Djem. 

Obr.56.: mozaika býkov a hostina, prezentujúca účinkujúce skupiny v predstavení. 

Obr.57.: medailón so symbolom účinkujúcej skupiny. 

Obr.58.: mozaika s loviacimi deťmi, Kartágo. 

Obr.59.: mozaika s bakchantkami, Sousse. 

Obr.60.: mozaika s hlavou Okeána, Acholla. 

Obr.61.: mozaika s hlavou Okeána v morskom svete. 

Obr.62.: mozaika s Venušou/Néreovnou. 

Obr.63.: mozaika s Venušou na loďke a posluhujúcimi Erotkami. 

Obr.64.: mozaika s Venušou na mušli. 

Obr.65.: Venuša na mušli. 

Obr.66.: Venuša s kohútom a Erotkom. 

Obr.67.: mladík so zvieratníkom. 

Obr.68.: mladík so zvieratníkom, Dougga. 

Obr.69. Dionýzos na levovi, El Djem. 

Obr.70.: Silénus na ťave, El Djem. 

3. kapitola 

Obr.71.: mapa provincií Galie. 
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Obr.72.: príklad stropovej kazety a jej výzdoby. 

Obr.73.: typy dláždenia chodníkov. 

Obr.74.: chodník s mramorovými kockami, Orange. 

Obr.75.: motív vyskytujúci sa zo začiatku vo všetkých provinciách, prevzatý  

  z Talianska. 

Obr.76.: jemne prevedené tesry z Galie Narbonensis, 1.st.n.l. 

Obr.77.: motív pretínajúcich sa kružníc. 

Obr.78.: Šalamúnov uzol. 

Obr.79.: pelta. 

Obr.80.: hviezdica. 

Obr.81.: MD, ranná fáza, Ouzouer-sur-Trézée. 

Obr.82.: MD, ranná fáza s figurálnou výzdobou, Ouzouer-sur-Trézée. 

Obr.83.: mozaika Opitého Héracla. 

Obr.84.: mozaika Opitého Herácla, detail kaziet. 

Obr.85.: detail figúry Herácla. 

Obr.86.: florálny štýl, ranná fáza, Vienna. 

Obr.87.: florálny štýl, vyvinutejšia fáza. 

Obr.88.: mozaika zobrazujúca Lykurga a vinnú révu, Sainte Colombe, prelom 2. a 

  3.st.n.l. 

Obr.89.: výzdoba apsidy, Sainte Colombe, prelom 2. a 3.st.n.l. 

Obr.90.: postava Lykurga, Sainte Colombe, prelom 2. a 3.st.n.l. 

Obr.91.: detail thiasu, Sainte Colombe, prelom 2. a 3.st.n.l. 

Obr.92.: MD slabšieho prevedenia, mimo centrum Viedenskej školy. 
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Obr.93.: florálny štýl, mimo centrum Viedenskej školy. 

Obr.94.: 3D vzhľad mozaik, ktorý nastúpil za Severovcov. 

Obr.95.: perspektívny meander. 

Obr.96.: architektonický 3D motív. 

Obr.97.: architektonický 3D motív. 

Obr.98.: vzor prepletaného vrkoča. 

Obr.99.: florálny koberec z vinnej révy, Gers. 

Obr.100.: príklad neskorej kombinácie geometrických motívov, Aquitánia. 

Obr.101.: mozaika zobrazujúca lysovanie olív, kalendárová mozaika, Saint-  

  Romain-en-Gal. 

Obr.102.: mozaika zobrazujúca šĺapanie hrozien, kalendárová mozaika, Saint- 

  Romain-en-Gal. 

Obr.103.: mozaika zobrazujúca oranie s volkami, kalendárová mozaika, Saint- 

  Romain-en-Gal. 

Obr.104.: mozaika zobrazujúca zber pomarančov, kalendárová mozaika, Saint- 

  Romain-en-Gal. 

Obr.105.: mozaika zobrazujúca obetu božstvu, kalendárová mozaika, Saint-  

  Romain-en-Gal. 

Obr.106.: mozaika zobrazujúca priebeh nejakého festivalu, kalendárová mozaika,  

  Saint-Romain-en-Gal. 

Obr.107.: mapa s označenými villami v Galii. 

Obr.108.: hlava Okeána a morské ryby, Lyon. 

Obr.109.: mozaika zobrazujúca delfína, Rím. 

Obr.110.: mozaika zobrazujúca, Panónia. 
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Obr.111.: mozaika zobrazujúca Ganyméda unášaného orlom, Sousse. 

Obr.112.: mozaika zobrazujúca Ganyméda unášaného orlom, Vienna. 

Obr.113.: mozaika zobrazujúca Orfea v centrálnom medailóne, Lyon. 

Obr.114.: mozaika zobrazujúca obeť bohyne Diane, detail, Lilybaeum. 

Obr.115.: mozaika zobrazujúca obeť bohyne Diane, detail sochy, Lilybaeum. 

Obr.116.: mozaika zobrazujúca Pana pri soche. 

Obr.117.: mozaika zobrazujúca Okeána z Aquitánie. 

Obr.118.: detail Erotka z mozaiky s morskou scénou. 

Obr.119.: mozaika zobrazujúca postavu na tigrovi, kalendárová mozaika, Saint- 

  Romain-en-Gal. 

Obr.120.: mozaika zobrazujúca postavu na diviakovi, kalendárová mozaika, Saint- 

  Romain-en-Gal. 

Obr.121.: mozaika zobrazujúca Ariadné a Dionýza. 

Obr.122.: mozaika zobrazujúca Dionýza z neskorej doby. 

Obr.123.: mozaika zobrazujúca Orfea v konvenčnej póze, Galia Belgica. 

Obr.124.: mozaika zobrazujúca Orfea v oktagóne, Saint-Romain-en-Gal. 

Obr.125a.: mozaika zobrazujúca Heráclove práce v paneloch. 

Obr.125b.: mozaika zobrazujúca Heráclove práce v paneloch, detail. 

Obr.125c.: mozaika zobrazujúca Heráclove práce v paneloch, detail. 

Obr.126.: mozaika zobrazujúca Hyla a nymfy. 

Obr.127.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Lilybaeum. 

Obr.128.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Lilybaeum, detail lovu. 

Obr.129.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Lilybaeum, detail návratu. 



72 
 

Obr.130.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Lilybaeum, detail nymfy. 

Obr.131.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Lilybaeum, detail tvárí lovcov. 

Obr.132.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Lilybaeum, detail tváre. 

Obr.133.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Villelaure. 

Obr.134.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Villelaure, detail Kalistó. 

Obr.135.: mozaika zobrazujúca loveckú scénu, Vienna. 

Obr.136.: kazety s gladiátormi a šelmami, Riems. 

Obr.137.: mozaika zobrazujúca nahých gladiátorov. 

Obr.138.: mozaika zobrazujúca atléta s diskom, Vienna. 

Obr.139.: mozaika zobrazujúca atléta s ratolesťou, Vienna. 

Obr.140.: mozaika zobrazujúca scénu z cirku, Lyon. 

4. kapitola 

Obr.141.: Hispania Baetica a jej vymedzenie v rímskom impériu. 

Obr.142.: mozaika zobrazujúca pompa triumphalis zo Zarragozy, 2.st.n.l. 

Obr.143.: mozaika zobrazujúca pompa triumphalis z Hadrumenta, 200-210 n.l. 

Obr.144.: mozaika zobrazujúca pompa triumphalis z Astigi, 3.st.n.l.; 

Obr.145.: mozaika zobrazujúca Dionýza na levovi z Thysdru. 

Obr.146.: mozaika zobrazujúca Dionýza na panterovi z Astigi, 2.st.n.l. 

Obr.147.: pôdorys villy Olmedy, Pedrosa de la Vega, dnešná provincia   

  Palencia. 

Obr.148.: mozaika zobrazujúca mladíka brániaceho sa proti šelme, villa Olmeda,  

  Pedrosa de la Vega, dnešná provincia Palencia, koniec 4.st.n.l. 
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Obr.149.: mozaika zobrazujúca mladíka brániaceho sa proti šelme, mozaika   

  Veľkého lovu, Villa Romana del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr. 150.: mozaika zobrazujúca leva napadajúceho antilopu, villa Olmeda, Pedrosa  

  de la Vega, dnešná provincia Palencia, koniec 4.st.n.l. 

Obr. 151.: mozaika zobrazujúca leva napadajúceho antilopu, mozaika Veľkého  

  lovu, Villa Romana del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.152.: mozaika zobrazujúca jazdca so štítom, villa Olmeda, Pedrosa de la Vega, 

  dnešná provincia Palencia, koniec 4.st.n.l. 

Obr. 153.: mozaika zobrazujúca jazdca so štítom, mozaika Veľkého lovu, Villa  

  Romana Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.154.: mozaika zobrazujúca diviaka napádaného psami, Henchit Toungar. 

Obr.155.: mozaika zobrazujúca diviaka napádaného psami, villa Olmeda, Pedrosa  

  de la Vega, dnešná provincia Palencia, koniec 4.st.n.l. 

Obr.156.: mozaika zobrazujúca lov na jelene do sietí, mauzoleum Centcelles,  

  Constanti, Tarragona, 4.st.n.l. 

Obr.157.: mozaika zobrazujúca Nílsku krajinu, Sevilla. 

Obr.158.: mozaika zobrazujúca Nílsku krajinu, Sevilla, detail. 

Obr.159.: mozaika zobrazujúca štyri ročné obdobia v mriežke z vinnej révy,  

  Lilybaeum, pol. 2.st.n.l.  

Obr.160.: mozaika zobrazujúca busty múz, Kartágo, pol. 2.st.n.l. 

Obr.161.: pôdorys villy Romana del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.162.: mozaika zobrazujúca ženské atlétky, villa Romana del Casale, Piazza  

  Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.163.: nákres mozaiky so scénou pretekov v circu, villa Romana del Casale,  

  Piazza Armerina, 330-360 n.l. 
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Obr.164.: detail mozaiky so scénou pretekov v circu, villa Romana del Casale,  

  Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.165.: mozaika zobrazujúca deti závodiace na vozoch ťahanými vtákmi, villa  

  Romana del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.166.: mozaika zobrazujúca deti zápasiace so zvieratmi, villa Romana del  

  Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.167.: mozaika zobrazujúca erotickú scénu z cubiculy, villa Romana del   

  Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.168.: mozaika zobrazujúca lov na jelene do siete, villa Romana del Casale,  

  Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.169.: mozaika zobrazujúca lov na diviaka, villa Romana del Casale, Piazza  

  Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.170.: mozaika zobrazujúca obetu bohyni Diane pred lovom, villa Romana del  

  Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.171.: mozaika zobrazujúca hostinu po love pod holým nebom, villa Romana  

  del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.172.: mozaika zobrazujúca lovecké psy, villa Romana del Casale, Piazza  

  Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.173.: hlavné scény viditeľné v tricliniu pre hostí, villa Romana del Casale,  

  Piazza  Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.174.: tanier z pokladu Sevso ako paralela k hostine na mozaike 

Obr.175.: mozaika zobrazujúca dominu so sluhmi nesúcu veci do kúpeľa, villa  

  Romana del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.176.: nákres mozaiky s rybáriacimi Erotkami, villa Romana del Casale, Piazza  

  Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.177.: detail mozaiky s rybáriacimi Erotkami, villa Romana del Casale, Piazza  

  Armerina, 330-360 n.l. 
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Obr.178.: mozaika zobrazujúca padlého Giganta z triclinia, villa Romana del  

  Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.179.: mozaika zobrazujúca padlého Giganta z triclinia, villa Romana del  

  Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.180.: mozaika zobrazujúca naloďovanie zvierat, koridor Veľkého lovu, villa  

  Romana del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.181.: detail končatín leva, koridor Veľkého lovu, villa Romana del Casale,  

  Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.182.: detaily tváre lovca, koridor Veľkého lovu, villa Romana del Casale,  

  Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.183.: detail kolesa voza, koridor Veľkého lovu, villa Romana del Casale,  

  Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.184.: dominus v zdobných šatách a detaily štítov jeho služobníkov, koridor  

  Veľkého lovu, villa Romana del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.185.: detail prechodu k samostatne vytvorenej časti, koridor Veľkého lovu,  

  villa Romana del Casale, Piazza Armerina, 330-360 n.l. 

Obr.186.: vzor zložitého vrkoča. 

Obr.187.: mozaika zobrazujúca opitého Dionýza, Cologne. 

Obr.188.: mozaika zobrazujúca gladiátorov, Nenning. 

Obr.189.: mozaika zobrazujúca gladiátorov, Nenning. 

Obr.190.: mozaika zobrazujúca Hélia na voze, villa Orbe. 

Obr.191.: mozaika zobrazujúca Merkúra na baranovi s posolskou palicou, villa  

  Orbe. 

Obr.192.: mozaika zobrazujúca Seléné, villa Orbe. 

Obr.193.: mozaika zobrazujúca Venušu z centrálného medailónu, villa Orbe. 
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