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Abstrakt (česky): 

Tato práce pojednává o zobrazení rostlin na nástěnných malbách především v oblasti Pompejí 

a dalšího okolí zasaženého výbuchem Vesuvu v roce 79 n. l. Zobrazené rostliny jsou v této 

práci rozděleny do několika kategorií podle kontextu zobrazení. Tato práce obsahuje seznam 

identifikovaných rostlinných druhů, který je prokázán na konkrétních ukázkách maleb. Kromě 

maleb v pompejské oblasti se v práci zmiňuje i příklad zobrazení rostlin na zahradní malbě ve 

Villa di Livia v Prima Porta nedaleko Říma. 

Klíčová slova: římské malířství, nástěnné malby, římské umění, rostliny, Pompeje 

 

 

Abstract (english): 

This paper discusses displaying plants on the murals, especially in the area of Pompeii and 

further around affected by eruption of Vesuvius in 79 AD. Showed plants in this work are 

divided into several categories according to the context of the show. This work contains a list 

of identified plant species, which is demonstrated in individual examples of paintings. In 

addition to paintings in Pompeii area this work mentions the example of a display of plants in 

the garden painting in the Villa di Livia at Prima Porta, near Rome. 

Keywords: Roman wall-painting, Roman art, plants, Pompeii  



 
 

Obsah 

0. Predhovor ......................................................................................................................5 

1. Úvod ...............................................................................................................................6 

1.1.Nástenné maľby.........................................................................................................6 

1.2.Štyri pompejské štýly maľby.....................................................................................7 

1.3.Technika fresky........................................................................................................10 

2. Rastliny a nástenné maľby...........................................................................................12 

2.1.História výskumov....................................................................................................12 

2.1.1. Pompejská oblasť..........................................................................................12 

2.2.Rástli zobrazené rastliny v mieste, kde boli namaľované?.......................................14 

3. Katalóg rastlín identifikovaných na nástenných maľbách v pompejskej oblasti...17 

3.1.Záhradné maľby........................................................................................................17 

3.2.Maľby záhrad v interiéroch domov...........................................................................25 

3.3.Bežná výzdoba stien..................................................................................................30 

3.4.Hrobky.......................................................................................................................38 

3.5.Vyobrazenia v laráriách............................................................................................39 

3.6.Zátišia........................................................................................................................40 

3.7.Girlandy.....................................................................................................................50 

3.8.Dekorácie spodných častí stien.................................................................................53 

3.9.Dekoratívne vzory.....................................................................................................56 

4. Líviina villa v Prima Porte............................................................................................58 

Záver...............................................................................................................................60 

Zoznam použitej literatúry...........................................................................................62 

Zdroje k obrazovej prílohe...........................................................................................65 

Obrazová príloha...........................................................................................................69 

Tabuľka 1 – Zoznam rastlín popisovaných v tejto práci...........................................81 

Tabuľka 2 - Výskyt identifikovaných rastlín na maľbách v pompejskej oblasti....83 

 



5 
 

0. Predhovor 

Cieľom predkladanej práce je získať prehľad o zobrazeniach rastlín v rímskom 

nástennom maliarstve a o ich význame v týchto zobrazeniach. Zameriame sa predovšetkým na 

oblasť zasiahnutú výbuchom sopky Vezuv v roku 79 n. l. - t. j. Pompeje a okolie, a takisto na 

Líviinu Villu v Prima Porte, ktorá je najznámejším a najzachovalejším príkladom malebného 

vyobrazenia rastlín mimo Pompeje. 

Našim hlavným cieľom je identifikovanie konkrétnych rastlinných druhov na 

príkladoch nástenných malieb predovšetkým z pompejskej oblasti. Zámerom bolo zistiť, či 

zobrazované rastliny mohli zodpovedať skutočnosti – či skutočne v danej dobe zobrazené 

rastliny existovali na danom mieste, prípadne rozoznať, či išlo len o umeleckú fantáziu tvorcu 

maľby, okrem toho či zobrazovaná rastlina mohla mať na výjave symbolický význam. 

Budeme skúmať, v akých kontextoch sa zobrazované rastliny vyskytovali, čo priamo 

ukážeme na vybraných ukážkach.  

V úvode práce sa budeme stručne venovať nástennému maliarstvu vo všeobecnosti - 

okrem používaných techník si tiež popíšeme štyri základné pompejské štýly nástenných malieb.  

Následne prejdeme k zobrazeniu rastlín na nástenných maľbách, kedy začneme opisom 

výskumu tejto tematiky, predovšetkým snáh bádateľov určiť, o aké vyobrazené rastlinstvo sa 

jedná a plynule prejdeme k výskumom v súčasnosti. Tejto téme sa najpodrobnejšie venovala 

Wilhelmina F. Jashemski, ktorá je aj v iných publikáciách a článkoch spravidla uvádzaná ako 

hlavný zdroj informácií.  

Identifikované rastliny sme rozdelili do deviatich podkategórií podľa toho, v akých 

kontextoch sa ich maľby nachádzajú. Začneme kategóriami, kde rastliny hrajú hlavnú úlohu 

samy o sebe – teda pri záhradných maľbách, a to v samotných skutočných záhradách, aj 

v interiéroch. Následne budeme pokračovať kategóriou bežnej výzdoby stien, ktorá je vďaka 

nie príliš konkrétnemu určeniu pomerne rozsiahla. Nasledujú hrobky a laráriá, kde sa takisto 

zobrazenie rastlín viaže k určitému kontextu (záhrobnému či votívnemu) a časti domu/ stavieb. 

V piatich záverečných kategóriách sa venujeme predovšetkým zobrazeniam, ktoré slúžili 

hlavne k dekoratívnym účelom – začneme zátišiami, ktoré boli a aj dodnes sú veľmi 

obľúbeným typom, kde sa rastliny hlavne vo forme zeleniny a ovocia objavujú skutočne často. 

Po zátišiach nasledujú girlandy, dekorácie spodných častí stien a nakoniec dekoratívne vzory.  
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1. Úvod 

História rímskeho maliarstva je v podstate históriou nástenných malieb na omietke.1 

Tento fakt je čiastočne spôsobený tým, že sme pri štúdiu rímskeho maliarstva ako vizuálneho 

média odkázaní na skúmanie toho, čo sa nám zachovalo. Maľba na omietku dokáže pretrvať 

v pomerne dobrom stave oveľa dlhšie ako maľby na prírodných podkladoch (napríklad drevené 

dosky), ktoré sú samé o sebe menej trvanlivé a sú teda časom zničené (a to aj bez zásadnejších 

poškodení alebo zásahov z okolia) – pokiaľ sa nám samozrejme nedochovajú vďaka ideálnym 

podmienkam pre konzerváciu – napríklad ako tzv. Fajjúmske portréty, ktoré sú v podstate 

jediné zachované maľby svojho druhu (panelové). 

 

1.1. Nástenné maľby 

Samozrejme, od antických autorov sa dozvedáme o maľbách aj na iných materiáloch, 

ako je napríklad slonovina a iné, ale práce, ktoré sa zachovali, poznáme prevažne na trvanlivých 

materiáloch v podobe fresiek na stenách, ktoré sa používali na výzdobu interiérov súkromných 

domov v rímskych mestách a na vidieku.2   

Predpokladáme, že námety zobrazované na nedochovaných tabuľových maľbách, 

zobrazovali podobné výjavy ako nachádzame na freskách a že tieto boli pre fresky vzorom – 

prototypom mali byť najmä helenistické maľby, ktorých predobrazom mali byť maľby 

vrcholného obdobia gréckeho maliarstva na prelome 5.a 4. storočia, kedy maliari ako Zeuxis, 

Parrhasius, Pausias, Nikiás, Apellés či Protogenés robili maľby až neskutočne reálne – previedli 

zdarne 3D objekty do 2D povrchu.3 Už v hellénizme bolo známe, že sa vo veľkom robili kópie 

diel – napríklad nápis z Delf vzdáva poctu trom maliarom – Kalasovi, Gaudotorovi 

a Asklepiadovi, ktorí vyhotovovali kópie na žiadosť kráľa Attalosa II.4 Antickí autori zas píšu 

o rôznych majiteľoch kópií slávnych malieb, za ktoré sú považované aj Odysseovské krajinky 

z Villy v Boscoreale.5 

Celkovo ale s nástupom popularity nástenných malieb (asi od 1.stor. p. n. l.) upadá 

záujem o tieto „prenosné“ maľby na dreve alebo iných materiáloch. Tabuľové maľby boli 

v najväčšom rozkvete najmä za Klasického a Helenistického Grécka (aj keď z tej doby sa nám 

                                                           
1 LING 1991, 1 
2 Roman Painting. Dostupné na: <http://www.metmuseum.org/toah/hd/ropt/hd_ropt.htm> 
3 LING 1991, 5 
4 OTTO 1953, 166 
5 Tamtiež.  

http://www.metmuseum.org/toah/hd/ropt/hd_ropt.htm
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zachovali iba ich opisy), ale v rímskej dobe sa postupne stávajú nástenné maľby veľmi 

populárne a pomaly znižujú dôležitosť panelových malieb (čo samozrejme neznamená, že 

úplne vymizli – príkladom sú okrem iného Fajjúmske portréty). 

Môžeme len odhadovať, čo bolo dôvodom poklesu popularity tabuľových malieb – tie 

predsa vďaka možnosti manipulácie s nimi mohli byť majetkom kohokoľvek, mohlo sa s nimi 

obchodovať, mohli meniť svojho majiteľa. Nástenné maľby naopak nie je možné presunúť 

k novému majiteľovi, okrem toho, ak ide o interiérovú výzdobu (tej sa väčšinou venovalo oveľa 

viac pozornosti, než exteriérovej, kvôli vystavovaniu poveternostných vplyvov6), majú len 

obmedzený počet „divákov“. Niektorí predpokladajú, že dôvodom mohla byť aj túžba byť 

obklopení luxusom a bohatstvom gréckeho kultúrneho sveta a sveta luxusu.7 

Na druhej strane je ale technika fresky /maľby do mokrej omietky/ oveľa trvanlivejšia 

a za predpokladu, že panelové maľby boli robené prevažne technikou enkaustiky /maľby 

horúcim pigmentovaným voskom/, tiež poskytuje viac možností čo sa týka maliarskej techniky 

ako aj farebnosti, či skôr možností výsledného farebného efektu. Obe techniky ale vyžadujú 

veľkú zručnosť maliara, keďže je pri nich nutné pracovať rýchlo. 

Podľa Plínia (NH 35.116-117) Spurius Tadius, pôsobiaci za doby cisára Augusta, ako 

prvý ustanovil, že najlepšími námetmi na výzdobu stien sú vyobrazené villy, portiky, krajinné 

záhrady, lesy, háje, vinice, pahorky, bazény, kanály, rieky, pobrežia, čiže veci, po ktorých ľudia 

túžia, prípadne doplnené vyobrazením ľudí (ktorí zbierajú hrozno vo viniciach, prichádzajú do 

budov, prechádzajú sa po pobreží, atď.). Pozostatky malieb nájdené v Ríme, v Pompejách, či 

Herculaneu potvrdzujú dojem toho, čo naznačuje Plínius – že maľby krajiniek mali v dobe 

Augusta zvláštny význam.8 Námety tohto druhu zostávajú v obľube aj po augustovskej dobe. 

 

1.2. Štyri pompejské štýly maľby 

Na základe výskumov nálezového materiálu boli popísané tzv. 4 pompejské štýly, ktoré 

charakterizujú a rozdeľujú výjavy na maľbách podľa obdobia a druhu a spracovania výjavov. 

Vyčlenenie týchto 4 štýlov maľby sa pripisuje nemeckému učencovi Augustovi Mauovi (1840-

1909), ktorý tieto štýly identifikoval na nástenných maľbách v Pompejách,9 aj keď dnes už 

                                                           
6 LING 1991, 1 
7 ZANKER 2007, 11 
8 POLITT 1966, 116 
9 PAPPALLARDO 2009, 9 
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vieme, že sa tieto štýly dajú identifikovať naprieč celou ríšou, nie iba v Pompejách.  Je treba 

povedať, že časové vyčlenenie štýlov nám dáva informáciu, kedy sa jednotlivé štýly po prvý 

krát objavili a kedy ich väčšinovo nahradili nové, neznamená to ale, že tým úplne zanikli – 

rovnako ako dnes, aj v minulosti sa ľudia obklopovali vecami, ktoré boli v móde v inej dobe 

a to z rôznych dôvodov (doklad starobylosti rodu, vkus,...). 

Prvý štýl (cca 200 - 60 p. n. l.)10 bol v podstate snahou imitovať mramorové obklady 

stien(prípadne iné drahé stavebné materiály) a murivo, ktoré boli pre väčšinu ľudí finančne 

nedostupné. Steny boli najčastejšie rozdelené do 3 horizontálnych zón ukončených štukovou 

rímsou so zuborezom ako v dórskom architektonickom ráde.  

Úpadok tohoto štýlu mal pravepodobne súvis s kolonizáciou Pompejí v r.80 p. n. l., pri ktorom 

došlo k transformácii italického mesta s gréckymi vplyvmi na rímske mesto.11 Umelci začali 

namiesto jednoduchého imitovania drahých stavebných materiálov ako námety nástenných 

malieb používať figurálne námety z helenistických malieb, teda zobrazenia bohov, smrteľníkov 

a hrdinov v rôznych kontextoch. 

Druhý štýl sa objavil v ranom 1.storočí p. n. l., počas ktorého umelci napodobňovali 

architektonické prvky len ako obrazový prostriedok. Namiesto štukovaných detailov bola 

používaná plochá omietka (s maľbou) a pri ich zobrazovaní sa využívala perspektíva 

a tieňovanie. Postupom času sa štýl stával zložitejší. 

 Je charakteristický zobrazovaním „priehľadov“, najčastejšie do nejakej forma krajiny – 

záhrady, prípadne na rôzne stavby zasadené do okolitej krajiny a podobne. Tieto „priehľady“ 

sa nám zobrazujú často ponad nízku stenu, ktorá mala pôsobiť, že je súčasťou interiéru danej 

izby (na umocnenie tohto dojmu na ňu často boli maľované iné prvky, napríklad vtáky, ktorých 

chvosty boli namaľované pred stenou – akoby v priestore izby) a bola lemovaná stĺpmi, oknami 

a inými architektonickými prvkami tak, aby teda výjav za ňou pôsobil len ako pokračovanie 

priestoru, v ktorom sa pozorovateľ nachádzal. Tieto architektonické prvky slúžili ako rám 

obrazu, ktorý ale mal pôsobiť čo najprirodzenejším dojmom, ako sme popísali vyššie – teda 

tak, aby mal pozorovateľ dojem, že priestor, v ktorom sa nachádza, pokračuje aj za hranicou 

steny. 

V tomto štýle nachádzame najviac príkladov zobrazení rastlín, pokiaľ sa nejedná len 

o dekorácie. 

                                                           
10 Roman Painting. Dostupné na: <http://www.metmuseum.org/toah/hd/ropt/hd_ropt.htm> 
11 Tamtiež. 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/ropt/hd_ropt.htm
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Za jeden z najlepších príkladov vrcholného druhého štýlu je považovaná výzdoba vo Ville 

Publia Fannia Synnistora z Boscoreale (jej cubiculum, alebo miestnosť M je dnes vystavené 

v MET – Metropolitné múzeum v New Yorku,  datované je do 50-40 p. n. l.). Pre naše účely je 

ale najdôležitejším predstaviteľom tohto štýlu už spomenutá maľba záhrady v Líviinej ville 

v Prima Porte. 

Tretí štýl, ktorý bol v móde v období vlády prvého rímskeho cisára Augusta (27 p. n. l. 

-14 n. l. ), odmietol iluzívne zobrazenia a steny pojal ako plochu pre dekoráciu. Typické je 

jednofarebné pozadie (čierna, červená, biela,..) a prepracovanie architektonických 

a dekoratívnych detailov – predovšetkým rastlinných. Celkové dekoratívne pojatie dopĺňajú 

figurálne a krajinné výjavy, ktoré už ale nie sú centrálnym výjavom, ako v predošlom štýle, 

vidíme ich v malých ohraničených plochách uprostred stien (pravdepodobne imitácia 

tabuľových malieb). Tento štýl bol v podstate „dvorným“ štýlom Augusta. 

Rastlinné motívy v tomto štýle vidíme hlavne v dekoratívnom pojatí, takisto ako súčasť 

bukolických krajiniek. 

 Štvrtý štýl (asi 20-79 n. l.) je charakterizovaný ako baroková reakcia na manierizmus 

tretieho štýlu.12 Ukazuje nám panoramatické výhľady a rozsiahle výpravné maľby druhého 

štýlu, zatiaľ čo ale zachováva architektonické detaily tretieho štýlu. Farby sa znovu oživujú, 

repertoár zobrazovaných výjavov sa znova rozširuje. 

Rastlinné ornamenty z kvetinových reťazí a úponkov sú typické pre štvrtý štýl.13 Veľa 

vyobrazení záhrad štvrtého štýlu sa nachádza na záhradných stenách za účelom rozšírenia 

priestoru a takisto nahradenia sochárskej výzdoby.14 

Typické pre tento štýl sú bukolické a sakrálne, prípadne ešte „nílske“ krajinky. Nájdeme 

ich na väčšine stien tohto štýlu a majú odvádzať pozornosť pozorovateľa do sveta pokoja 

a mieru.15 „Lúky, staré stromy, potoky, útesy, rybári a pomedzi to pastieri so svojimi čriedami, 

Satyrmi a Nymphami evokujú myšlienku o šťastnom živote vo voľnej prírode.“16 Zobrazované 

sú ale aj krajinky so záhradnou architektúrou, parky, pohľady na vidiecke a prímorské villy, 

svätyne bohov uprostred prírody. Nílske krajinky zas poskytujú pohľad na iluzívne exotické 

krajiny s neznámymi exotickými rastlinami a  živočíšnymi druhmi. 

                                                           
12 Roman Painting. Dostupné na: http://www.metmuseum.org/toah/hd/ropt/hd_ropt.htm 
13 MIELSCH 2001, 82 
14 MIELSCH 2001, 195 
15 ZANKER 1995, 284 
16 Tamtiež. 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/ropt/hd_ropt.htm
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V neskorších obdobiach, po istom úpadku nástenného maliarstva, ktorý sa prejavil 

okrem iného aj v menej častom a menej kvalitnom zobrazovaní, dochádza k opätovnej obľube 

zobrazovania záhrad. Predovšetkým v kresťanskom kontexte dostávajú záhrady nový význam 

– ako vyobrazenie raja.17 

 

1.3. Technika fresky 

„Pravá freska je maľba na čerstvú vápennú omietku za mokra pigmentmi trenými s vodou. 

Pojivom je uhličitan vápenatý, ktorý vzniká karbonatáciou vápna pri tvrdnutí omietky, pigment 

je tak súčasťou vlastnej omietky.“18 

Najpresnejší popis postupu tvorby fresky v období antického Ríma nám podáva 

Vitruvius (De archit. 7.3.242-243): „...sa steny nahodia čo najhrubšou maltou a na schnúcu 

hrubú omietku sa položí omietka z jemného piesku tak, aby línie ju ohraničujúce boli po dĺžke 

vyrovnané podľa pravítka a šnúry, do výšky podľa olovnice a rohoch podľa uholníka. Tak totiž 

má vyzerať omietka, ak sa  má dobre hodiť pre maľby. Na túto schnúcu omietku sa nahodí ešte 

druhá a tretia; čím lepší podklad má zarovnávka z jemného piesku, tým sú omietkové práce 

celistvejšie a následkom toho odolnejšie, a to až do najvyššej staroby.“ 

6. Keď sa okrem hrubej omietky nahodia nie menej než 3 vrstvy z jemného piesku, je nutné ešte 

previesť nahodenie zarovnávky z mramoru nahrubo roztlčeného, pričom malta nech je 

spracovávaná tak dlho, až už pri miešaní nezostáva lipnúť na miešačke až je možné hreblo z 

truhlíku na maltu vytiahnuť čisté. Na hrubú schnúcu vrstvu nech je omietnutá druhá vrstva 

z prostredne zrnitého mramorového piesku: ak je táto hotová a dobre uhladená, nahodí sa 

omietka ešte jemnejšia. 

7. Steny vystužené takto tromi vrstvami pieskovými a rovnako toľkými vrstvami mramorovými 

nemôžu dostať ani trhliny, ani iné vady, naopak v prípade, keď sú vo svojej celistvosti utvrdené 

až do pevného mramorového lesku, žiaria skvele farbami, nanesenými ihneď na čerstvú 

omietku. Ak sa nanesú farby starostlivo na omietku ešte vlhkú, neblednú, ale vydržia navždy, 

a to preto, že vápenec, z ktorého bola vo vápenke vypálená vlhkosť a ktorý sa tým stal parovitý 

a vypršaný , musí pri svojej suchosti pohlcovať do seba všetko, s čím príde náhodou do styku.“ 

                                                           
17 MIELSCH 2001, 196 
18 Nástěnná malba – příprava nábrusu, mikroskopie nábrusu – teoretická část.  Dostupné na: 
<http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/res_nastenna_malba/teorie.htm> 

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/res_nastenna_malba/teorie.htm
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V nasledujúcich kapitolách presne pojednáva aj o používaní jednotlivých farieb pri samotnej 

výzdobe omietky. 

 Vo výskumoch od počiatku panujú spory o tom, akou technikou boli vlastne pompejské 

nástenné maľby maľované. Vo výskumoch z posledných rokov prevláda názor, že sa vo väčšine 

prípadov išlo o kombináciu techniky fresky s vaječnou temperou.19 Napríklad pri veľkých 

farebných plochách sa používalo nanášanie farby už s omietkou, na to sa potom maľovalo 

temperovou technikou. Z toho dôvodu nebudeme v ďalšom texte používať výraz „freska“, ale 

„nástenná maľba“. 

  

                                                           
19 MIELSCH 2001, 15 
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2. Rastliny a nástenné maľby 

Antické zobrazovanie rastlín odráža pozorovanie prírody vtedajším človekom, ktorý bol 

oveľa viac prepojený s prírodou, ako sme my dnes. Na druhej strane vedomosti z botaniky nám 

dokážu pomôcť rozlíšiť, či zobrazené rastliny sú skutočné, alebo fantastické, aj keď ich presné 

určenie na základe popisov v literatúre alebo priamo na maľbách je často veľmi náročné.20 

Ako sme už naznačili, existuje niekoľko typických príkladov, kde nástenné maľby 

zobrazujú rastliny, ktorým sa v tejto práci venujeme. Okrem malieb iluzívnych záhrad na 

záhradných stenách či v interiéroch, kde majú zelené rastliny, stromy, či kvety dominantnú 

úlohu, rastliny vo forme plodov, teda ovocia a zeleniny, boli obľúbenou súčasťou zátiší, a to 

buď osamote, alebo v kombinácii so živými alebo mŕtvymi zvieratami, či neživými výrobkami, 

ako je riad a nádoby (sklenené misky, prútené košíky, v ktorých bolo ovocie naukladané). 

Samozrejme, vďaka veľmi blízkemu prepojeniu vtedajších ľudí s prírodou, rastliny 

zastávajú svoje miesto aj na výjavoch, kde nehrajú žiadnu rolu – tvoria napríklad ozdobné 

girlandy, jednoducho dopĺňajú kompozíciu, alebo sú predobrazom ornamentálnych vzorov. 

Nesmieme zabudnúť ani na vyobrazenia vidieckych alebo prímorských víll zasadených do 

okolitej krajiny, ktoré mali imitovať tabuľovú maľbu a teda majú rozmery bežného prenosného 

obrazu, ktorý bol ale namaľovaný priamo na stenu. Na týchto maľbách samozrejme nie je 

možné rastliny presne druhovo zaradiť, pretože vďaka merítku nie sú rastliny prepracované 

detailne, ako sa ale presvedčíme neskôr, niektoré druhy stromov je možné určiť aj napriek tomu. 

Týmto štýlom boli maľované aj sakrálne krajinky a osobitným druhom boli tzv. nílske krajinky. 

Existujú okrem toho aj príklady, kedy rastliny na zobrazení majú symbolický význam. 

Najčastejšie sa jedná o mytologické výjavy, kde sú rastliny symbolmi, upozorňujú na 

prítomnosť božstiev, ktorým sú zasvätené.  

 

2.1.  História výskumov 

2.1.1. Pompejská oblasť 

Najvčasnejšie pokusy identifikácie rastlín, ktoré boli známe a v antických Pompejách 

sa zakladali predovšetkým na identifikácii rastlín zobrazených na nástenných maľbách 

                                                           
20 CIARALLO 2000, 5 
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na mozaikách, pričom hlavným zdrojom boli práve nástenné maľby, ktorým sa budeme 

venovať. 

Za prvého bádateľa v tomto smere je považovaný Joachim Schouw (profesor botaniky 

na Univerzite v Copenhaagene). Ten navštívil Pompeje v roku 1851 a zverejnil zoznam 30 

rastlín, ktoré identifikoval a venoval im krátku kapitolu vo svojej práci Die Erde, die Pflanzen, 

der Mensch pre Pflanzen Pompeii. Zastával názor, že nie všetky zobrazované rastliny rástli 

v antike v oblasti Pompejí – predpokladal to napríklad o rastlinách zobrazených na maľbách 

nílskej krajiny, ako je datľová palma či lotos. O niektorých z rastlín vedel, že sa v priebehu 

vykopávok našli ich karbonizované zvyšky. V jeho práci ale chýbajú údaje o nálezových 

okolnostiach týchto rastlín. 

Ďalším bádateľom bol Orazio Comes (profesor botaniky na R. Schola Superiore di 

Agricoltura at Portici), ktorý v roku 1897 zverejnil svoju prácu Illustrazione delle piante 

rappresentate nei dipinti pompeiani, ktorá bola štúdiou 50 rastlín, ktoré identifikoval na 

nástenných maľbách, sochách a mozaikách. Okrem popisu rastlín podáva aj informácie 

o mytológii alebo histórii spojenej s týmito rastlinami.21 Naznačuje, že vyobrazenia rastlín, 

ktoré skúmal, sú natoľko realistické, že museli byť reprodukované podľa skutočnosti.22 

Neznamená to ale, že všetky zobrazené rastliny museli byť pestované v Pompejách, tie mohli 

byť do Pompejí aj importované. Domnieva sa ale, že rastliny bežne zobrazované na girlandách 

či ornamentoch, ktoré boli viac štylizované než iné rastliny – brečtan, myrta, vinič či oleander 

– boli zobrazované dlhú dobu, čo nakoniec vyústilo k ich postupnej štylizácii.23  

M. C. L. Wittmack (nemecký botanik) študoval v roku 1903 karbonizované nálezy 

rastlín v Neapolskom múzeu. V roku 1904 publikoval článok, ktorý je považovaný za 

1.seriózny pokus sumarizovať informácie o zbytkoch rastlín z nálezísk zničených erupciou 

Vezuvu.24 Zo 160 skúmaných vzoriek bolo 130 kusov semien, ovocia alebo zeleniny. Vo svojej 

práci indentifikuje 23 druhov ovocia, semien, orechov a iných položiek s ich presným popisom. 

V neskoršej práci La frutta nelle pitture pompeiane (zverejnená v roku 1950 

v Pompeiana)profesor Domenico Casella (Instituto di Coltivazioni Arboree, 

Poľnohospodárska fakulta Neapolskej univerzity) študoval ovocie zobrazené na nástenných 

maľbách. Bol presvedčený, že sa mu podarí na maľbách identifikovať moderné druhy ovocia. 

                                                           
21 JASHEMSKI – MEYER 2002, 80 
22 CIARALDI 2007, 35–36  
23 CIARALDI 2007, 36 
24 CIARALDI 2007, 38 
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Jeho identifikácie boli právom spochybnené, predovšetkým u 3 druhov – ananás, mango 

a anona (custard-apple), ktoré sú všetky tropickými rastlinami v antike neznámymi. Rastlina, 

ktorú identifikoval ako ananás, bola šiška borovice, ďalšie 2 druhy neboli identifikované. 

V roku 1951 boli objavené pozoruhodné maľby záhrad v dvoch malých miestnostiach 

v Dome ovocného sadu na Via dell´ Abondanza. Tieto popísal o rok neskôr A. Miauri v 

práci Nuove pitture di giardino a Pompei v Bolletino d´Arte. Identifikoval niektoré z rastlín, 

samotné maľby, ktoré pokrývajú steny celých 2 miestností, obsahujú veľmi dôležitý rastlinný 

materiál, ktorý nebol v článku nanešťastie spomenutý. 

Od polovice 50-tych rokov sa Wilhelmina F. Jashemski v spolupráci s renomovanými 

odborníkmi (medzi inými aj botanikom Frederickom G. Meyerom a Massimom Ricciardim) 

venuje tejto problematike a skúmaniu flóry v antickej pompejskej oblasti. Rozborom malieb, 

karbonizovaných nálezov rastlín, semien, ovocia a zeleniny, nápisov a graffiti priamo 

z Pompejí a samozrejme zmienok antických autorov ako aj prác svojich predchodcov, sa jej 

podarilo identifikovať široké spektrum rastlinného materiálu. 

V roku 1989 sa konalo sympózium v „rodisku“ W. Jashemski, kedy vznikli katalógy 

s prehľadom flóry a fauny vo vezuvskej oblasti. Posledný zoznam rastlín vznikol 100 rokov 

pred tým a obsahoval len 50 druhov rastlín, nálezov je ale viac a v roku 1989 vznikol zoznam 

až 184 druhov (jedným z druhov ale boli huby, ktoré sa už v súčasnosti nepovažujú za 

rastliny25). Zbytky rastlín sú početnejšie a flóra je lepšie reprezentovaná na nástenných maľbách 

a mozaikách než fauna. Massimo Ricciardi a Giuseppa Grazia Aprile študovali tento materiál 

a boli schopní identifikovať 130 taxónov kvitnúcich rastlín a papradín. 

 

2.2. Rástli zobrazené rastliny v mieste, kde boli namaľované? 

 Ako sme už naznačili, identifikovať rastliny namaľované na stenách nie je možné iba 

na základe samotných umeleckých výtvorov.  Problémom ale je, že nie všetky rastliny, ktoré 

sú zobrazované na nástenných maľbách, museli nutne rásť v danej oblasti. Predpokladá sa, že 

maliari nástenných malieb cestovali z miesta na miesto a na maľovanie často používali 

vzorníky. Ďalším dôvodom zobrazenia istej rastliny na nástennej maľbe mohol byť jej 

symbolický a mytologický význam. Preto s úplnou istotou môžeme potvrdiť výskyt len 

v prípade rastlín, u ktorých sa pri vykopávkach našla ich karbonizovaná časť či zbytky peľu.  

                                                           
25 Jedná sa o samostatnú ríšu organizmov oddelenú od ríše rastlín. 
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To napriek tomu neznamená, že ostatné rastliny na mieste nemohli v žiadnom prípade rásť. 

Proces karbonizácie organického materiálu totiž prebehol iba v oblastiach zasiahnutých 

pyroklastickými vlnami pri výbuchu Vezuvu.  

Mohla ale nastať aj situácia, pri ktorej sa dochovali zbytky rastlín, ktoré boli importované 

z cudziny (prípadne ich plody), ale reálne na danom mieste nerástli. Príkladom sú napríklad 

datle, ktoré museli byť importované – plody palmy datľovej totiž nie sú schopné dozrieť vo 

vezuvskej klíme.26 

Ikonografia nám pomáha v poznaní, aké exotické rastliny boli známe vtedajším ľuďom.27 

Pompeje boli mestom záhrad a stromov, rovnako ako Herculaneum. Záhrady boli 

dôležitou súčasťou všetkých domov, či už bohatých a rozľahlých víll, ktoré mali záhrad hneď 

niekoľko, alebo aj malých skromných domov s drobnou záhradkou. Túžba po kúsku zelene, 

kvitnúcich kvetín a byliniek bola podľa všetkého podstatnou časťou rímskeho charakteru.28 

Samozrejme, aj za hranicami mesta bolo množstvo kultivovaných oblastí – vinice, 

ovocné sady, veľké obchodné ovocné, orechové či zeleninové, takisto aj kvetinové záhrady. 

Záhrady sa našli aj vo verejných budovách, ako boli chrámy či palaestry a na rôznych iných 

miestach. 

Na rôznych miestach sa našli okrem peľu a spór rôznych rastlín takisto karbonizované 

zvyšky ovocia, zeleniny, orechov, semienok či koreňov a stoniek, ktoré pomohli identifikovať 

jednotlivé rastliny.  

Nanešťastie, množstvo vizuálneho materiálu, ktorý pomáhal v práci vyššie spomenutím 

bádateľom, sa dodnes už nedochovalo. Nemôžeme ich teda použiť ani v našom vlastnom 

bádaní, ani si nedokážeme overiť správnosť výsledkov ich bádania. Maľby v mnohých 

prípadoch vybledli, boli zničené vplyvom počasia alebo sa spolu s omietkou zrútili zo stien. 

Od roku 1955 preto manžel W. Jashemski začal fotografovať všetok rastlinný materiál na 

maľbách, sochách, mozaikách – a to zo skorších aj najnovších vykopávok. Aj napriek tomu sa 

im nepodarilo zdokumentovať všetky nástenné maľby a niektoré tiež podľahli vplyvom 

počasia.  

                                                           
26 CIARALLO 2000, 8 
27 CIARALLO 2000, 7 
28 JASHEMSKI – MEYER 2002, 
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Okrem výskumov materiálu získaného z vykopávok je viacero cenných zdrojov 

informácií o známych rastlinách v antickom období v Pompejách.  

Tzv. graffiti sú jedným z nich. Pompejci si veľmi často „čmárali“ zoznamy položiek 

kúpených alebo predaných, prípadne na predaj, na steny stien svojich domov alebo obchodov. 

Takisto značky/ štítky na amforách alebo iných nádobách tiež občas nesú názvu rastlín, ktoré 

v nich boli uložené. 

Spisy antických autorov sú pre nás takisto veľmi dôležité, občas je ale ťažké určiť, 

o akej rastline autor píše, pokiaľ použil len jej meno a neuviedol jej popis. Niektoré rastliny 

majú rovnaký názov už od antických čias a nie je preto ťažké ich identifikovať. Rastliny sú 

najpodrobnejšie popísané v poľnohospodárskych spisoch – De agri cultura od Cata (234-149 

p. n. l. ), De re rustica od Varra (116-27 p. n. l.), Res Rustica a De Arboribus od Columellu 

(4-70 n. l. ), Naturalis Historia od Plínia St. (23-79 n. l. ).  

Plínius okrem iného odkazoval na gréckeho autora Dioclesa z Carystu, ktorý prvým 

známym autorom herbára, ktorého poznáme menom. Ďalším autorom, citovaným Plíniom bol 

Theophrastus, ktorý napísal práce Historia Plantarum a Etiológia rastlín, kde je popísaných 

viac než 400 druhov rastlín. Plínius odkazuje ďalej na Crateuasa, ktorého nedochovaný herbár 

obsahoval maľby rastlín, pod ktoré zapísal ich názvy a vlastnosti. Cituje takisto rímskych 

autorov spomenutých vyššie. V knihách 20-27 sa venuje predovšetkým rastlinám 

s medicínskym využitím. Nikde ale nespomína veľký herbár Dioskurida z Anazarba, Gréka, 

ktorý písal v rokoch medzi 40-80 n. l. – ten obsahuje viac ako 500 rastlín a je známy hlavne 

pod latinským názvom (originál grécky písaný) De Materia Medica. Aj keď obaja žili 

v rovnakej dobe, neexistuje dôkaz, že sa poznali a stretli, zároveň ale niektoré pasáže ich kníh 

sú si navzájom veľmi podobné. Jashemski to vysvetľuje tým, že obaja mohli za svoj vzor použiť 

Crateuasa, ktorého obaja citujú. V Plíniovej práci je aj niekoľko chýb v pasážach, ktoré 

pravdepodobne citoval práve z tohto spoločného zdroja a ktoré pravdepodobne pramenia z jeho 

nedokonalej znalosti gréčtiny. 
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3. Katalóg rastlín identifikovaných na nástenných maľbách 

v pompejskej oblasti 

 Tento katalóg bol vytvorený už zmienenými autormi – W. Jashemski, F. Meyer, M. 

Ricciardi.29 Celkovo sa jedná o katalóg 183 druhov rastlín z obdobia výbuchu Vezuvu, 

identifikovaných z pozostatkov, nástenných malieb, mozaík, sôch, zmienok v graffiti, nápisoch 

alebo u antických autorov.  

V našej práci sa budeme venovať len tej časti rastlín, ktoré boli identifikované na nástenných 

maľbách a v prípade, že to bude možné, bude tento zoznam doplnený obrazovou časťou. 

Budeme teda popisovať celkovo 62 druhov z celkových 183 druhov rastlín zo zmieneného 

zdroja a 1 druh, z iného zdroja, dohromady 63 druhov.  

Identifikované rastliny popíšeme v jednotlivých nami určených kategóriách nástenných 

malieb. Kategórie sú volené podľa najčastejších nálezov. Vzhľadom k tomu, že niektoré 

rastliny boli veľmi obľúbeným námetom malieb, nájdeme ich vo viacerých kategóriách. 

V rámci kategórie sú rastliny radené abecedne. Vždy pri prvej zmienke v poradí doplníme opis 

rastliny aj o zoznam zmienok u antických autorov. 

 

3.1. Záhradné maľby 

Malé, ale aj väčšie záhrady boli často umelo zväčšované namaľovaním iluzívnej 

záhrady na jednu alebo viacero stien, ktoré obklopovali skutočnú záhradu. Za namaľovaným 

oplotením mohli byť zobrazené rastliny a stromy, spolu so sochami a fontánami príliš veľkými 

pre skutočnú záhradu. Tieto maľby sú dôležitým zdrojom informácií o rastlinách známych 

v antickej Campánii. V niektorých prípadoch boli dokonca celé miestnosti vnútri domu 

vymaľované zobrazením rastlín. Tieto maľby sú lepšie dochované, pretože neboli vystavené 

vonkajším vplyvom. 

Maľované záhrady predovšetkým v dvoch pompejských domoch – Casa del Frutteto 

(Obr. 57), a v Casa del Bracciale d′ Oro (Obr. 55), sú kvalitne dochované.30 

                                                           
29 JASHEMSKI – MEYER 2002, 80–180  
30 Súdime tak podľa dostupných vizuálnych materiálov. Jedná sa predovšetkým o celistvosť a samozrejme 
celkovú kvalitu dochovania a taktiež estetickú stránku. 
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Maľby tohto typu sa najčastejšie nachádzajú v diaetách (záhradných pavilónoch31 či 

akýchsi letných jedálňach), či iných otvorených miestnostiach lemujúcich a priamo 

nadväzujúcich na átriá a peristyly. 

Na maľbách sa podarilo identifikovať nasledujúce druhy rastlín: 

 ACACIA sp. 

Vďaka typickému tvaru listu bola identifikovaná vľavo dole na veľkej maľbe záhrady 

v pravom panely severnej steny v Domus M. Asellini (VI.vii.18).32 

Strom akácie bol pompejským známy z Egypta, s ktorým boli v obchodnom styku. 

Mohol byť tiež importovaný alebo pestovaný v kvetináčoch. Miazga z tohto stromu, teda 

akácia, sa používala v medicíne. Podľa všetkého sa jedná o tzv. arabskú gumu. Theophrastus 

(Hist. pl. 4.2.8) naň odkazuje ako na acanthus. Dioskurides (1.133) opisuje medicínske využitie 

akácie.  

 ANTHEMIS ARVENSIS L. 

V Casa del Bracciale d′ Oro (VI.xvii.42) v Pompejách, na záhradnej maľbe v diaete, 

naľavo od fontány na severnej stene a takisto na južnej a východnej stene, sú vyobrazené malé 

kvety podobné sedmokráske so žltými stredmi (Obr. 1) – môže sa jednať buď o ruman roľný 

(Anthemis arvensis L.) alebo o veľmi podobný rumanček pravý (Chamomilla reccutita L.). 

Plínius tvrdí, že anthemis je vysoko cenená Asklepiadom (NH 22.53–4). Na jar ich 

nachádzame na tenkých pôdach, v blízkosti chodníčkov a robia sa z nich vence. Do pastiliek sa 

drvia listy, takisto aj kvety a korene. Vymenováva jej rôzne medicínske použitia, podobne ako 

Dioskurides (3.154). 

  Na mieste vykopávok rastie dodnes. 

 ARBUTUS UNEDO L. 

Vyobrazenie planiky nájdeme na maľbách záhrad v 2 miestnostiach v Casa del 

Bracciale d′ Oro. Na severnej stene diaety napravo od fontány je malá planika o veľkosti kríku 

(Obr. 3) a ďalšia je napravo od hermovky Fauna. Na východnej stene lemuje oveľa väčšia 

planika po každej strane niku uprostred steny. Na južnej stene, veľmi podobnej severnej stene, 

                                                           
31 Špaňár, J.: Latinsko-slovenský slovník, 1969, 186 
32 JASHEMSKI – MEYER 2002, 85 



19 
 

aj keď oveľa horšie dochovanej, je vyobrazený zhluk malých planík na ľavej strane steny. 

Môžeme tu v jednej miestnosti vidieť jej ovocie vo viacerých štádiách jeho zrenia.33 

Väčšinu miestnosti napravo zaberá vodné triclínium a jeho steny boli dekorované 

takisto maľbou záhrady. Na ľavom panely južnej steny sa dochovala planika, na ktorej 

„vystupuje“ drozd spevavý.34 V Neapolskom múzeu je vyobrazenie havrana a 3 plodov 

planiky.  

Ovídius zmieňuje stromy planiky s „ryšavými“ plodmi (Met. 10.101-102). 

Plínius tvrdí, že tento druh sa volá unedo preto, že ho človek zje len raz a to mu stačí – podľa 

neho je ovocie planiky ťažko stráviteľné a škodlivé pre žalúdok (NH 23.151). To isté tvrdí aj 

Dioskurides (1.175). Columella používa oba názvy – podľa neho ovocie arbutus je pre prasatá 

(RR 7.9.6) a ovocie unedo je potravou pre ryby (RR 8.7.13).  

 Tieto stromy pravdepodobne neboli súčasťou záhrad, ale nálezy peľu v Boscoreale 

naznačujú, že rástli v blízkom okolí. V dnešnej dobe sa objavujú na južných svahoch Vezuvu 

a aj inde v oblasti Pompejí.35 

 CALYSTEGIA SEPIUM (L. ) R. Br. 

Veľmi vierohodne namaľovaný príklad povoje plotnej sa nachádza na záhradnej maľbe 

v diaete v Casa del Bracciale d′ Oro – naľavo dole na východnej stene (Obr. 1). Kvety sú na 

nej zobrazené ako z profilu, tak aj z poloprofilu a „čelne“. 

Rimania poznali túto rastlinu ako convolvulus (od lat. convolvo – preplietať sa), ktorú 

spomína aj Plínius pri svojom popise ľalie bielej, ktorú si spomenieme neskôr (NH 21.23).  

Dioskurides nazýva túto rastlinu smilax leia a popisuje ju ako rastlinu, ktorá má listy ako 

brečtan, ale mäkšie, hladšie a tenšie. Ovíja sa okolo stromov a má veľa malých, okrúhlych, 

bielych kvetov. Okrem iného znova vymenúva možnosti jej medicínskeho využitia (4.145). 

 CHRYSANTHEMUM SEGETUM  L. 

V diaete v Casa del Bracciale d′ Oro je možné na záhradnej maľbe, vpravo od fontány 

na severnej stene, napravo od vtáka gallinule na východnej stene a na južnej stene napravo 

                                                           
33 CIARALLO 2000, 8 
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a v spodnej časti vysadenej ruže, vidieť veľké žlté chryzantémovky s vrúbkovanými lupeňmi 

kvetov. 

Plínius popisuje rastlinu, ktorú nazýva chrysanthemum, ale z jeho popisu nie je jasné, 

o akú rastlinu sa mohlo jednať. Dioskurides píše, že chrysanthemum sa volá tiež býčie/volské 

oko, pretože jeho kvety boli žlté, jasné, lesklé a podobné očiam (4.58). 

 CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. 

Okrem iných príkladov sa tento ľahko rozoznateľný strom nachádza na vyobrazeniach 

napríklad: v Pompejách na južnej a západnej stene záhrady Casa della Fontana Piccola 

(VII.viii.23) alebo na záhradnej maľbe v Casa di Stallius Eros (I.vi.13), či na malej maľbe víll 

v tablíniu Casa di Marco Lucrezio Frontone (V.iv.a/11).36 

Cyprus bol často v antike opisovaný u autorov venujúcich sa poľnohospodárstvu, kde 

popisujú ich pestovanie, ale takisto napríklad u básnikov. Cato opisuje spôsoby zberu osiva, ich 

výsadbu a rozmnožovanie (RR 4.8.1–2; 151.1–4). Varro z viacerých dôvodov odporúča 

používanie cyprusových stromov na ohraničenie statku (RR 1.15). Podľa Plínia sa cyprusy 

používali na okrasné spracovanie (NH 16.140). 

Cyprus bol v tej dobe známy aj ako Cyparissus (Verg. Aen. 3.680) podľa trúchliaceho 

mladíka Cyparissa, ktorého Apollón zmenil na cyprus (Ov. Met. 10.106–141). Tento mýtus je 

námetom niekoľkých pompejských malieb.37 Plínius (NH 20.16; 23.88, 139; 24.15, 32; 26.135, 

161) aj Dioskurides (1.102) opisujú jeho medicínske využitie. 

 HEDERA HELIX L. 

Brečtan nachádzame okrem iného aj priamo na záhradných maľbách. Napríklad v Casa 

della Venere in Conchinglia (II.iii.3) sú vyobrazené 2 hromádky brečtanu pokryté belavými 

zhlukmi bodiek, ktoré pravdepodobne predstavujú kvety, na pravom panely južnej záhradnej 

steny. 

Plínius vraví, že existujú 3 druhy brečtanu – hedera – a to čierny, biely a druh helix, 

ktorý má najviac odrôd (NH 16.144-152). Brečtan bol úzko prepojený s bohom Dionýzom (Ov. 

Fast. 3.766) a jeho uctievači sa doňho zahaľovali. Vergílius (Buc. (Ecl.) 7.25) píšu, že básnici 

boli zdobení korunou s brečtanu, pretože Dionýzus bol ich patrónom. 

                                                           
36 JASHEMSKI – MEYER 2002, 104 
37 JASHEMSKI – MEYER 2002, 106 
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 LAURUS NOBILIS L. 

Vavrín je namaľovaný okrem iného v diaete a vo vodnom triclíniu v Casa del Bracciale 

d′ Oro (Obr. 43). 

Vavrín bol zasvätený Apollónovi, ktorý je často zobrazovaný s vavrínovou korunou 

a s vavrínovou vetvou v ruke – maľba v Neapolskom múzeu (inv. č. 9541).38 Takisto Múzy 

bývajú zobrazované s vavrínovou korunou. 

Vavrín je často spomínaný aj v literárnych prameňoch. Napríklad Plínius Mladší mal 

vavríny pri svojej Toskánskej ville, aj keď niekedy uhynuli v dôsledku mrazu (Epist. 5.6). 

Vetvičky vavrínu a vavrínové koruny zastávali dôležitú úlohu v živote Rimanov. Víťazní 

generáli nosili vavrínové koruny na hlave a vetvy v ruke, zatiaľčo ich lictori nosili fasces 

ovenčené vavrínom. Plínius opisuje čestné miesto vavrínu pri triumphoch (NH 15.133–137). 

Vavrínové bobule, vetvičky a výhonky sa používali v receptoch, ktoré spomína Apícius (7.4.1; 

7.5.2; 8.1.2; 8.1.10; 8.6.11; 8.7.9). Medicínske využitie tejto rastliny opäť opisuje Plínius (NH 

23.152–158) a Dioskurides (1.106). 

 LILIUM CANDIDUM L. 

Na záhradnej stene v Domus M. Asellini (VI.vii.18) sa nachádzala maľba ľalie s aspoň 

5 kvetmi. Táto maľba je príliš vyblednutá, ale v roku 1966 bolo možné maľbu polievaním 

vodou dočasne zviditeľniť.39 Predtým táto maľba nebola zaznamenaná žiadnym z bádateľov. 

Najlepšie príklady zobrazenie ľalií sa našli na východnej stene diaety v Casa del 

Bracciale d′ Oro (Obr. 1). 

Theophrastos spomína ľaliu viackrát a volá ju buď krinon, alebo leirion. Podľa Plínia 

predčila ľaliu – lilium -  v sláve iba ruža (NH 21.23). Plínius ľaliu vymenúva medzi rastlinami, 

ktoré sa pestovali kvôli včelám (NH 21.70). Celkovo boli záhradné kvety a kvety na vence úzko 

späté so včelárstvom. Aj Columella píše, že ľalia je jedna z rastlín obľúbených včelami (RR 

9.4.4). Varro určuje čas na jej pestovanie (RR 1.35.1). Plínius opisuje jej medicínsky význam 

(NH 21.126–127, 133; 25.40), podobne ako Dioskurides, ktorý ju nazýva kráľovskou ľaliou 

(3.116).  
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 MALUS sp. 

Strom jablone s jablkami je zobrazený na záhradnej maľbe na južnej stene v Casa della 

Venere in Conchiglia (II.iii.3), napravo od sochy Marsa naľavo na východnom panely 

a napravo od fontány na západnom panely. 

Malus bol klasický latinský názov pre jablko. Dioskurides opisuje jeho medicínske 

využitie (1.159), Plínius vymenúva rôzne odrody rastúce v Itálii (NH 15.52) a Apícius dáva 

rady, ako uchovať jablká čerstvé (1.12.2) a ako ich využiť pri varení (4.3.4). 

 MORUS NIGRA L. 

Moruša čierna s ovocím je zobrazená 2x na záhradnej maľbe v Casa della Venere in 

Conchiglia (II.iii.3). Na východnom panely južnej steny je v popredí strom moruše, pred ktorou 

stojí volavka a drozd spevavý posadený na štylizovanej borovici, ktorý pojedá plody moruše.40 

Theophrastos hovorí, že plody moruše majú chuť vína (Hist. pl. 1.12.1). Plínius hovorí, 

že ak vidíme pučať strom moruše, nemusíme sa už obávať zimy (NH 18.253). Plínius Mladší 

píše, že jeho Laurentínska villa bola husto vysadená morušami a figovníkmi (Epist. 2.17). 

Plínius (NH 27.57; 34.133) aj Dioskurides (1.180) opisujú jej početné medicínske využitie. 

 NERIUM OLEANDER L. 

V Casa del Bracciale d′ Oro sa nachádzajú pekné maľby oleandrov na severnej 

a východnej stene diaety (napr. Obr. 29). Na južnej stene sú vyobrazenia oleandru zle 

dochované, rovnako ako na južnej stene pridruženého vodného triclínia. 

Ďalšie príklady sú na záhradných maľbách v House of Romulus and Remus (VII.vii.10), 

v Casa della Venere in Conchiglia a takisto v Herculaneu v Casa del Tramezzo di Legno 

(III.11). 

Theophrastos vymenúva oleander medzi stálezelenými rastlinami a nazýva ho divokým 

lýkovcom, rozlišoval ho od pravého lýkovca (Hist. pl. 1.9.3). Plínius opisuje oleander – 

rhododendron – ako stálezelenú rastlinu, ktorá sa podobá na ružový ker (NH 16.79; 24.90). 

Rastlina podľa neho nemá latinský názov a používajú sa grécke názvy rhododendron, 

rhododaphne a nerion. Dioskurides ho volá nerion (4.82), ale spomína, že iní ho nazývajú aj 

ostatnými dvoma názvami. Hovorí, že rastie pri mori a pri riekach, ale spomína ho aj ako 

okrasný ker v záhradách. 
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Kvety oleandru sa používali pri výrobe vencov, aj keď sa za týmto účelom nepoužíval 

často (Plin. NH 21.51). Aj keď mal aj medicínske využitie, podľa Dioskurida (4.82) aj podľa 

Plínia (NH 24.90) bol oleander v istých formách jedovatý – ak napríklad kozy alebo ovce vypili 

vodu, v ktorej boli namočené listy oleandru, mohlo ich to zabiť. 

 PAPAVER RHOEAS L. 

Vlčí mak bol identifikovaný len na 2 nástenných maľbách. V Casa del Frutteto sú 

v miestnosti na východnej strane átria namaľované vlčie maky na nohe stojacej egyptskej sochy 

namaľovanej na severnom konci východnej steny a takisto naľavo od sediacej egyptskej sochy 

namaľovanej na takisto na severnom konci východnej steny. 

V Herculaneu sú vlčie maky vyobrazené na záhradnej maľbe v Sacellum A v Sacred 

Area. 

Latinský názov pre mak bol papaver, grécky mekon.41 Plínius hovorí, že druh, ktorý sa 

v Grécku nazýva rhoeas, je vlčí mak (NH 19.168–169). Dioskurides (4.64) opisuje medicínske 

využitie tohto maku. 

 PAPAVER SOMNIFERUM L. 

Jediný dosiaľ dochovaný príklad maľby s vyobrazením maku siateho sa nachádza 

v diaete Casa del Bracciale d′ Oro úplne napravo a úplne naľavo na jej východnej stene (Obr. 

1). V tej istej miestnosti je mak siaty vyobrazený ešte na severnej stene naľavo od hermovky 

fauna a na južnej steny napravo od hermovky dievčaťa. 

  Z antických autorov, ktorý mak popisujú, môžeme znova spomenúť napríklad 

Plínia, ktorý okrem iného popisuje rozdiel medzi divým a kultivovaným makom (NH 20.202) 

– hlavičky kultivovaného maku sú okrúhle, na rozdiel od malých oválnych hlavičiek divého 

maku. Takisto podrobne popisuje spôsob výroby ópia (NH 20.198-200, 203). Cato popisuje 

recepty na globi a savillum – druhy syrových koláčov sypaných makom (RR 79). Bol známy 

silný narkotický efekt ópia získaného z jeho latexu.42 

 PHOENIX DACTYLIFERA L. 

Datľovník (palma) je na záhradných maľbách zobrazovaný často, hlavne v prostriedku 

panelu, ako je to na maľbe umiestnenej na severnej stene v Caupona I.xi.16, či na západnej 
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záhradnej stene v Casa dell′Efebo (V.vii.10-12). Ďalším príkladom je zobrazenie na 3 paneloch 

severnej záhradnej steny domu, ktorý bol zničený pri bombardovaní v 2. svetovej vojne 

(VII.vi.28). 

Palma je zobrazená takisto na každej strane fontány na dochovanej časti maľby z House 

I.ix.13 a na záhradnej maľbe v miestnosti východne od átria v Casa del Frutteto. V Casa del 

Bracciale d′ Oro sú palmy namaľované na severnej aj južnej strane východnej steny diaety (Obr. 

1). Aspoň na 3 miestach je možné palmu identifikovať aj v Herculaneu, konkrétne v Sacellum 

A naľavo od fontány a v strede panelov na oboch koncoch severnej steny. 

Veľmi zle sa dochovalo vyobrazenie datľovníku aj s plodmi, po stranách mozaikových 

fontán pred veľkým vonkajším triclíniom v záhrade na východ od pompejského amfiteátra. 

Podľa akvarelu (negatív č. 732 392) z Deutsches Archäologisches Institut v Ríme bol datľovník 

s plodmi vyobrazený na dnes už nedochovanej záhradnej maľbe v Casa delle Amazzoni 

(VI.ii.14). 

 PLATANUS ORIENTALIS L. 

Platan východný je pekne a precízne vyobrazený na severnej stene diaety v Casa del 

Bracciale d′ Oro (Obr. 34), kde je vyobrazený za fontánkou spolu s niekoľkými druhmi vtákov 

(napríklad holubmi).  

Theophrastus tvrdí, že je platan v Itálii vzácny (Hist. pl. 4.5.6). Plínius píše, že bol tento 

strom importovaný len kvôli jeho tieňu (NH 12.6–12). Plínius (NH 24.44–45) a Dioskurides 

(1.107) opisujú jeho medicínske využitie. 

 POLYGONATUM sp. 

Nízky biely kvet kokoríku je pravdepodobne zobrazený na maľbe na južnej stene 

v diaete v Casa del Bracciale d′ Oro, napravo o kolíku, na ktorom spieva vták (Obr. 43). Táto 

maľba je ale príliš štylizovaná na to, aby sa dala presne určiť jeho konkrétna odroda. 

 

 

 ROSA sp. 

Na záhradnej maľbe na východnej stene v diaete Casa del Bracciale d′ Oro je zobrazená 

červená ruža s tŕňmi, pupeňmi aj rozvinutými kvetmi. Je namaľovaná s viacerými lupeňmi, čo 

naznačuje kultivovanie (prirodzená forma má len 5 lupeňov) – predpokladá sa, že zobrazená je 
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konkrétne Rosa gallica L.43 Z tohto domu poznáme aj príklad zobrazenia s ružami ružovej 

farby, dnes už len vo fragmentoch niekdajšej nástennej maľby. Ružový ker s kvetmi je 

vyobrazený na záhradnej maľbe v Casa della Venere in Conchiglia (II.iii.3) naľavo od fontány 

na západnom panely. 

Theophrastos poznal divokú (Hist. pl. 3.18.4; 9.8.5) aj kultivovanú (Hist. pl. 6.6.4–5) 

ružu. Podľa Plínia boli najznámejšie ruže z Praeneste a Kampánie, v Kampánii údajne rástla 

odroda so sto lupeňmi, ktorá sa ale nepoužívala do vencov (NH 21.16-18).  

Ruže boli používané predovšetkým na výrobu parfémov, hlavne divoké. Pestovalo sa 

veľmi veľké množstvo jej odrôd, panovala snaha o kultivovanie ruže s čo najväčším počtom 

lupeňov a čo najvýraznejšou vôňou.44 

 VIBURNUM TINUS L. 

V Casa del Bracciale d′ Oro sú v diaete na južnej a severnej stene viditeľné príklady krov 

kaliny s kvetmi45, podobne aj na južnej stene vodného triclínia (Obr. 48). 

Nie je istá identifikácia rastliny na záhradnej maľbe v záhrade na zadnej strane átria vo 

Villa of Poppaea, kde krovie napravo od fontány na severnej stene východnej stene vyzerá, že 

má rovnaké biele kvety ako kalina. Naľavo od fontány je zobrazená nízka rastlina s podobnými 

kvetmi. 

Plínius spomína kalinu – tinus -  len dvakrát.46 V jednej zo zmienok píše, že niektorí 

považujú tinus za divoký vavrín, ale ten má rozdielnu farbu plodov (NH 15.128). 

Ovídius (Met. 10.98) popisuje jej tmavomodré bobule. Vergílius (Buc. (Ecl.) 11.112, 

141) o kaline píše v súvislosti so včelami, pretože ako v zime kvitnúca rastlina je pre nich 

jedným z prvých zdrojov kvetov.  

 

3.2. Maľby záhrad v interiéroch domov 

 Zobrazovanie záhrad bolo obľúbené aj v uzavretých miestnostiach v rámci domov, nie 

iba v miestnostiach priamo či nepriamo súvisiacich s vlastnou záhradou.  Dôvodov tohto druhu 

výzdoby v interiéroch mohlo byť niekoľko, pravdepodobne kvôli úzkemu prepojeniu 
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s prírodou chcel mať vtedajší človek tento dojem aj v uzavretých miestnostiach. Ich funkciou 

bolo napríklad aj poskytnutie veľmi pekného výhľadu za nízku cenu (bez ohľadu na 

konštrukčné riešenie villy alebo jej umiestnenie a skutočné možnosti výhľadu).47 Okrem toho 

tento druh zobrazenia opticky zväčšuje a zútulňuje aj malé miestnosti a robí skutočné pomery 

bohatšími.48 Aj na týchto maľbách sa podarilo v Pompejách identifikovať niekoľko druhov 

rastlín: 

 ARBUTUS UNEDO L. 

Planiku (strawbery tree) nachádzame na  maľbách záhrad v 2 pompejských domoch. 

V Casa del Frutteto v miestnosti na východnej strane átria sú 2 maľby planiky posiatej 

charakteristickými červenými bradavičnatými plodmi – jedna na pravom panely severnej steny 

a jedna na pravej strane prostredného panelu na južnej stene (Obr. 2). V tom istom dome, na 

východnej stene v miestnosti východne od peristylu, sa dochovali maľby ďalších dvoch planík 

s ovocím, aj keď horšie dochované, ktoré lemujú figovník. 

 CITRUS LIMON (L.) Burm. f. 

Maľby citrusových stromov s plodmi môžeme vidieť v Casa del Frutteto. Na ľavom 

panely východnej steny miestnosti na východnej strane átria vidíme nápadný citrusový strom 

s precízne vypracovanými citrónmi (Obr. 5). Ďalší príklad zobrazuje citrusový strom so 

samičkou vlhy (žluvy) sediacou na vetve a zlatými plodmi a nachádza sa na prostrednom 

panely južnej steny. 

Vo vezuvskej oblasti boli známe viaceré druhy citrusových plodov a u antických 

autorov je ťažké rozlíšiť, o ktorom druhu konkrétne píšu. Na základe nálezov a zobrazení 

môžeme tvrdiť, že ľudia v tejto oblasti práve citrón dobre poznali, aj keď sa zdá, že preň 

neexistoval konkrétny grécky alebo latinský názov. Citrusové stromy mali byť importované zo 

Stredného Východu.49 

 FICUS CARICA L. 

Figovník obyčajný (fikovník smokvoň), predovšetkým jeho plody – figy – sú jedným 

z najčastejšie zobrazovaných motívov na nástenných maľbách v tejto oblasti. Výnimočne sa ale 

objavuje zobrazený aj ako strom. 
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Uprostred východnej steny v miestnosti na východ od átria Casa del Frutteto je 

namaľovaný figovník obsiaty figami (Obr. 57). 

Columella (RR 15.10.10–11; 10.414–418; 11.2.59; Arb. 21.1–2) a Plínius (NH 15.68–

73, 81–83; 17.155) mnohokrát spomínajú figovník, ficus. Opisujú jeho pestovanie a 

vymenúvajú rôzne jeho variácie. Plínius opisuje až 29 rôznych odrôd, medzi nimi aj tzv. 

Herculaneum fig (NH 15.72), ktorý spomína aj Cato (RR 8.1). Columella píše, že figy sa jedli 

čerstvé aj sušené (RR 12.14.1) a občas sa uchovávali výrobou figovej pasty (RR 12.15.3–4). 

Apícius opisuje recept na uchovávanie čerstvých fíg v mede (1.12.4) a takisto 2 recepty na 

šunku s figami (7.9.1–2). Z fíg sa podľa Columellu (RR 12.17.1–2) a Plínia (NH 14.103) takisto 

vyrábal ocot. Samozrejme, okrem ďalšieho využitia, Plínius (NH 23.117–130) a Dioskurides 

(1.183) opisujú aj ich medicínsky význam. 

 HEDERA HELIX L. 

V Casa del Frutteto na východnej stene miestnosti východne od átria je kopček brečtanu 

pokrytý okolíkmi žltých plodov. Kopčeky brečtanu s veľmi štylizovanými kvitnúcimi révami 

sú súčasťou nástennej maľby miestnosti severne od peristylu v Casa del Centenario 

(IX.viii.3/6).50 Príklad sa nachádza tiež v Casa del Bracciale d′ Oro.51 

 LAURUS NOBILIS L. 

Vavrín s bobuľami identifikoval Maiuri (1952) na záhradnej maľbe v Casa del Frutteto 

v miestnosti východne od átria a za plotom na maľbe v miestnosti na západnej strane peristylu. 

 MORUS NIGRA L. 

Strom podobný vyobrazeniu moruše spomenutému v predošlej kategórii je zobrazený na 

záhradnej maľbe za fontánou zvonku na severnej stene malej miestnosti vyčnievajúcej do 

juhovýchodného rohu záhrady. 

 MYRTUS COMMUNIS L. 

Na maľbe záhrady je po oboch stranách okolo dverí na severnej stene v Garum Shop 

(I.xii.8) vyobrazená myrtová húština s bielymi kvetmi, navyše je rámovaná myrtovou 

girlandou. Myrtové kríky s bielymi pukmi alebo kvetmi sú zobrazené aj na záhradnej maľbe 

v miestnosti za átriom v Casa del Frutteto, a to na južnej a severnej stene a snáď aj na 

                                                           
50 JASHEMSKI – MEYER 2002, 113 
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východnej, severnej a západnej stene miestnosti za peristylom. V Casa della Venere in 

Conchiglia je na južnej stene záhradnej maľby zobrazená myrta s bielymi kvetmi. 

Cato počíta myrtu medzi rastliny, ktoré sa mali pestovať v záhradách v blízkosti miest 

a je medzi tými, ktoré sa používali na výrobu girlánd a korún (RR 8.2). Plínius podáva rozsiahly 

popis (NH 15.118–126), do ktorého ale mylne zahŕňa aj iné rastliny. Myrta zdobila Pompeje, 

mesto Venuše, keďže myrta jej bola zasvätená (Plin. NH 12.3, 15.119-120; Verg. Buc. (Ecl.) 

7.61–62). Podľa Ovídia sa pri zrodení z mora Venuša zahalila do myrty, takže satyrovia 

nemohli vidieť jej nahotu (Fast. 4.141–144). Myrtový veniec nosili generáli pri ováciách, 

rovnako ako aj pri triumphoch, aj keď pre triumphy bol špeciálne určený vavrín (Plin. NH 

15.125). 

Bobule myrty používa vo svojich receptoch často Apícius a Plínius popisuje jeho 

funkciu ako náhradu za čierne korenie (NH 15.118, 123), pred tým, než bolo známe v Európe. 

Okrem toho hovorí, rovnako ako Columella (RR 12.38.1–8), že z bobúľ myrty sa získava aj 

víno, aj olej. 

Plínius (NH 15.124; 23.87, 158–164) spolu s Dioskuridom (1.155) sa opäť venujú jej 

medicínskemu využitiu. 

 NERIUM OLEANDER L. 

Oleander obyčajný (oleandr obecný) je rastlina, ktorá sa najčastejšie objavuje za 

maľovanými plotmi na záhradných maľbách. 

V Casa del Frutteto sa nachádza na viacerých miestach - v miestnosti na východnej 

strane átria v prostriedku stredového panelu južnej steny, rovnako aj na ďalších 2 paneloch tejto 

steny; v prostriedku východnej steny a napravo od dverí na západnej stene; na západnej stene 

miestnosti na východne za peristylom. 

Okrem toho je oleander možno vidieť na paneloch so záhradnými detailmi, ktoré 

oddeľujú maľby zvierat v Gladiatorial Barracks (V.v.3) v Pompejách. 

 PRUNUS CERASUS L. 

Celkovo sú ovocné stromy zobrazované na nástenných maľbách výnimočne, napriek 

tomu môžeme vidieť dva višňové stromy aj s ovocím na nástenných maľbách v Casa del 

Frutteto – jedna v miestnosti východne od átria na východnom panely severnej steny (Obr. 38), 

druhá je na západnom panely severnej steny v miestnosti za peristylom, aj keď je oveľa horšie 

dochovaná. 
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Ďalší príklad nie je možné kvôli zlému zobrazeniu listov určiť jednoznačne. Táto maľba 

stromu podobného višni sa nachádza v Casa della Caccia nuova (VII.x.3/14). 

 PRUNUS DOMESTICA L. 

Stromy slivky domácej vidíme niekoľko krát v Casa del Frutteto: v miestnosti východne 

od peristylu; na pravom panely severnej steny je tento strom vyobrazený aj s fialovými plodmi; 

na prostrednom panely tej istej steny bol zobrazený strom so žltými plodmi, aj keď sa dochovala 

len malá časť. 

Plínius (NH 15.41–43) vymenúva niekoľko odrôd sliviek. Takisto Apícius slivky veľmi 

často používa vo svojich receptoch. Dioskurides (1.174) aj Plínius (NH 23.132–133) opisujú 

medicínske využitie slivky. 

 PUNICA GRANATUM L. 

Ovocné stromy samy o sebe (nie ich plody) boli predmetom vyobrazení len veľmi 

zriedkavo, okrem nástenných malieb v Casa del Frutteto, ktorý nesie názov práve po 

zobrazených ovocných stromoch, pre granátovník to ale neplatí a bol zobrazovaný aj inde. 

Jeden príklad sa nachádza v Domus M. Asellini (VI.vii.18), kde je zobrazený malý strom 

s veľkými plodmi naľavo od spiaceho dieťaťa. V House I.ii.10 a Casa della Caccia nuova 

(VII.x.3/14) sú príklady zobrazenia malého stromu podobnému kríku s ovocím s typickým 

tvarom granátového jablka. V už spomenutom Casa del Frutteto je zobrazený granátovník 

s nezrelými plodmi na južnej stene v miestnosti na východnej strane peristylu. V Casa della 

Venere in Conchiglia (II.iii.3) sú vyobrazené na záhradnej maľbe na východnej a južnej stene 

peristylu malé stromy s granátovými jablkami. Dva dobré príklady – dnes už neexistujúce – 

boli počas vykopávok Jashemski nájdené v Villa di Diomede, v súčasnosti dochované už len 

na kresbách. 

Cato (RR 133.2) popisuje postupy na rozmnožovanie granátovníka – malus Punica. 

Plínius ho obsiahlo opisuje a tvrdí, že je to jediné ovocie, ktoré má rohy (NH 13.112–13; 

15.100). Jeho kvety sa používali na farbenie látok. Farba, ktorú látkam dávali, dostala meno 

podľa tohto druhu – Punicum – alebo purpurová.52 Plínius (NH 23.106–13; 30.50) aj 

Dioskurides (1.151–153) opisujú jeho mnohoraké medicínske využitie. 

 

                                                           
52 JASHEMSKI – MEYER 2002, 154 
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 ROSA sp. 

Ker s kvetmi, pripomínajúci ružu, je namaľovaný v Casa della Venere in Conchiglia 

(II.iii.3), v malej miestnosti na juhovýchodnom rohu peristylu, naľavo od fontány na záhradnej 

maľbe na južnej stene. 

Rastúca za malým plotom je ruža zobrazená na záhradnej maľbe v miestnosti východne 

od peristylu a v miestnosti východne od átria v Casa del Frutteto. Podobné ruže sa našli na 

maľbe v Sacellum A v Herculaneu na južnej stene napravo od fontány. 

 VIBURNUM TINUS L. 

Na záhradnej maľbe v miestnosti východne od átria v Casa del Frutteto je zobrazených 

niekoľko príkladov kaliny: ker kaliny s typickými stálezelenými listmi a chocholíkmi bielych 

kvetov je vyobrazený za sochou sediaceho Egypťana uprostred východného panel južnej steny 

miestnosti; nízky ker pred oleandrom na pravej strane toho istého panelu; z vyobrazenia na 

prostrednom panely severnej steny sa zachovala len vrchná časť tohto kru, podľa zhlukov 

modročierneho ovocia je ale možné ho identifikovať ako kalinu. V miestnosti na východnej 

strane peristylu je kalina zobrazená na maľbe nad dverami. V tejto miestnosti je pravdepodobne 

vyobrazená kalina ešte na koncových paneloch východnej steny, kde sú pod stromom planiky 

(Arbutus unedo L.) viditeľné listy, keďže sa ale nedochovala väčšia časť maľby, kde by mohlo 

byť zobrazené napríklad aj ovocie alebo kvety, nie je to možné určiť presne. 

 

3.3. Bežná výzdoba stien 

 Bežnou výzdobou stien označujeme v tejto práci všetky príklady, kde nie je možné 

presne určiť, o aké vyobrazenie ako celku na maľbe išlo, prípadne čoho je súčasťou daná 

rastlina. Môže sa jednať o časť alebo detail nástennej maľby pokrývajúcej celú stenu, ktorá ale 

nezobrazuje ako ústredný motív záhradu, ale napríklad architektonické prvky, či pohľady na 

iné budovy, kde rastliny hrajú druhotnú, doplnkovú úlohu. 

Môžeme sem zaradiť aj menšie či väčšie krajinky, kde ale presné určenie rastlinného 

druhu je obtiažnejšie kvôli menej vernému zobrazeniu – jedná sa o bukolické, sakrálne alebo 

mýtické krajinky, kde je kladený dôraz na celok, nie na detail.. Ako sme už spomenuli, v tomto 

prípade sa jedná o akési imitácie tabuľových malieb, prípadne sú to výhľady na krajinky „za 
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oknom“.53 Do týchto krajiniek boli zasadzované rôzne svätyne alebo napríklad vidiecke a 

prímorské villy. 

Mytologické scénky a pohľady na sakrálne krajiny boli obzvlášť obľúbené vo štvrtom 

(kandelábrovom) pompejskom štýle.54 

Na bežných výjavoch rôzneho druhu sa podarilo v pompejskej oblasti identifikovať 

nasledujúce rastliny: 

 ALLIUM CEPA L. 

V zlom stave sa dochovala maľba s hromádkou cibule na východnej stene átria mierne 

nad a južne od dverí vedúcich do východnej miestnosti v Dome V.ii v Herculaneu.55 

V Pompejách mala byť cibuľa v antike dobre známa, dokonca sa podľa nich volala jedna 

jej odroda – Pompeiana cepa56. Columella dáva návod na jej uchovanie (RR 12.10.1), Plínius 

ju spomína veľa krát a vymenováva veľké množstvo jej variácií (NH 19.101–107) spolu 

s inštrukciami k jej pestovaniu a uchovávaniu. Takisto tvrdí, že neexistujú divoké druhy cibule 

(voľne rastúca cibuľa) (NH 20.39), čo je pravda – tvrdí sa, že je to domestikovaná rastlina, ale 

zatiaľ nie sú známi jej divokí „predkovia“.57 

Plínius (NH 20.43) aj Dioskurides (2.181) znova popisujú jej medicínske účinky. 

 ARUNDO DONAX L. 

Trsť rákosovitú môžeme pravdepodobne identifikovať v Casa della Fontana Piccola 

(VI.viii.23) v miestnosti južne od južného vchodu, kde je použitá na orámovanie panelov 

nástenných malieb (Obr. 10). Menej precízne sú vyobrazené v House of Loreius Tiburnus 

(II.ii.2) na severnej stene v miestnosti severozápadne od peristylu a takisto v átriu Casa di 

Principe di Napoli (VI.xv.7/8).58 

 CASTANEA SATIVA Mill. 

V skutočnosti sa dodnes nedochoval žiaden známy príklad, kde by sa dal gaštan jedlý 

identifikovať. Bol identifikovaný podľa autorov starších prác – Casella (1950) ho mal 

identifikovať na južnej stene tablínia v Casa del Moralista (III.iv.2-3) a takisto medzi ovocím 

                                                           
53 ZANKER 1995, 195 
54 ZANKER 1995, 283 
55 JASHEMSKI – MEYER 2002, 87 
56 Tamtiež. 
57 Tamtiež. 
58 JASHEMSKI – MEYER 2002, 91 



32 
 

na stene vpravo pri vstupe do vestibulu Casa dell′Efebo (I.vii.10-12). Comes (1879) 

identifikoval gaštan na kresbe už zničenej pompejskej nástennej maľby (Pitture di Ercolano). 

Takisto sa domnieval, že dokáže identifikovať stromy gaštanu medzi stromami na záhradných 

maľbách, ale neuviedol, na ktorých. Ako sme už ale spomenuli, v súčasnosti na žiadnej známej 

freske vyobrazenie gaštanu už nie je viditeľné.59 

Latinský názov pre gaštan – castanea, bol odvodený od gréckeho kastana. Plínius ho 

detailne popisuje (NH 15.92). Používal sa ako potrava pre ľudí a prasatá. Apícius dáva recept 

na gaštany a šošovicu kombinované v jednom jedle (5.2.2). Z gaštana sa takisto vyrábajú tyče, 

ktoré sa používali ako podpery pre révu (NH 17.147) a k tomuto účelu sa využívajú v oblasti 

Pompejí dodnes. 

 CENTAUREA CYANUS L. 

Nevädza poľná (chrpa modrá) sa zdá byť namaľovaná na unikátnej stropnej maľbe 

v Casa dei Quadretti Teatrali (I.vi.11) v miestnosti na východnej strane átria (Obr. 4). Kvety sú 

síce značne štylizované, ale sú zobrazené s typickými zárezmi na lupeňoch.60 

Plínius ju spomína niekoľko krát vo svojom diele. 

 CERATONIA SILIQUA L. 

Casella (1950) spomína vyobrazenie 2 luskov rohovníku na stene triclínia v Casa di 

Cervi (IV.21) v Herculaneu a ďalšie 2 maľby v laráriu napravo pri vstupe do Casa dell′Efebo 

(I.vii.10–12) v Pompejách. Takisto odkazuje na to, že všetky 4 vyobrazenia luskov majú 

typické charakteristiky, ktoré opisuje aj Plínius (NH 13.59).  

Columella spomína tento druh medzi tými, ktoré tvoria potravu pre prasatá (RR 7.9.6). 

Plínius okrem vyššie spomenutého pridáva aj popis jeho medicínskeho využitia (NH 26.52).  

 CORYLUS AVELLANA L. 

Liesku obyčajnú (líska obecná) je možné identifikovať na menšom fragmente nástennej 

maľby v Museo Castellamare di Stabia (Obr. 7). Ďalší príklad sa nachádza, aj keď v zlom stave, 

v Casa di Cervii (IV.21) v Herculaneu, konkrétne na južnej stene peristylu, kde ich identifikoval 

Casella. Ten dnes už veľmi poničenú maľbu vyfotografoval v dobe, keď na nej boli ešte 

zreteľné 3 lieskovce a list na vetve.61 Existuje ešte niekoľko pravdepodobných možností, kde 
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60 JASHEMSKI – MEYER 2002, 98 
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by lieskovec mohol byť vyobrazený, žiadnu z týchto možností ale nie je možné buď overiť 

alebo naisto potvrdiť, preto sa nimi ďalej nebudeme zaoberať. 

Každopádne, tento druh je v pompejskej oblasti bežný, predovšetkým na nižších 

svahoch Vezuvu. Podľa Plínia bol názov jej orechu abellana a botanický názov druhu  

C.avellana odvodený od názvu mesta Abella (severne od Vezuvu), ktoré bolo známe pre svoje 

ovocné stromy a orechy (NH 15.88–89). Plínius tiež používa pre jej opis názov corylus, ktorý 

pravdepodobne používali aj Rimania. 

Plínius tiež varuje pred pestovaním tejto rastliny, ako aj bežnej zeleniny v blízkosti vínnej révy, 

pretože to robí hrozno nezdravé a choré (NH 17.240). Takisto píše, že sa lieskovec používal na 

výrobu pochodní (NH 16.75). 

Apícius sa používa lieskovec vo svojich receptoch na domáce sladkosti (7.13.4), pričom 

Plínius v súvislosti s jedlom varuje, že z lieskovca sa priberá viac, než by sa dalo čakať (NH 

23.150). 

 CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. 

Cyprus je jedna z najlepšie rozoznateľných rastlín na nástenných maľbách krajín. Tento 

strom rastie v Pompejskej oblasti aj v dnešnej dobe. Jeho maľby sa nachádzajú na viacerých 

miestach. Napríklad na maľbe pobrežnej villy z Pompejí (Obr. 12), dnes v Neapolskom múzeu 

(inv. č. 9482) či maľba z Villa of Agrippa Postumus v Boscotrecase (v Neapolskom múzeu inv. 

č. 14750).  

 

 DIANTHUS CARYOPHYLLUS L. 

Klinček (karafiát) záhradný mal byť identifikovaný na základe kvetov a podobných 

listov na dnes už nedochovanej maľbe v nižšom peristyle Villa di Diomede, ktorá sa dochovala 

na maľbe v Neapolskom múzeu (Obr. 15) a takisto v publikácii Gli ornati delle pareti – ak je 

táto identifikácia správna, jedná sa o prvú identifikáciu tejto rastliny vo vezuvskej oblasti. 

Theophrastos hovorí, že karafiát bol používaný na výrobu vencov (Hist. pl. 6.1.1), 

nemajú vôňu (Hist. pl. 6.6.2) a kvitne v lete (Hist. pl. 6.8.3). Rôzne druhy karafiátov rastú 

naprieč veľkou oblasťou sveta, preto sa vo všeobecnosti uznáva, že od staroveku bol záhradnou 

rastlinou.62 
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 IRIS sp. 

Kosatec s veľkými kvetmi je namaľovaný západnej stene peristylu v Casa di P. Paquius 

Proculus (I.vii.1). Je ale ťažké určiť o ktorú odrodu kosatca sa jedná – malo by sa jednať buď 

o I. germanica (L.), I. pallida (Lam.) alebo I. albicans (Lange), pretože tieto mohli rásť priamo 

v pompejských záhradách.63 

Plínius píše, že tzv. červený iris - iris rufa má kvety farebné ako dúhu (NH 21.41; 140–

142). Tento druh sa bežne považuje za I. germanica. Podľa Plínia je najlepší a opisuje jeho 

medicínske využitie. Takisto opisuje biely iris – candida, ktorý je pravdepodobne I. albicans. 

 LAURUS NOBILIS L. 

Vavrín bol zasvätený Apollónovi, ktorý je často zobrazovaný s vavrínovou korunou 

a s vavrínovou vetvou v ruke – maľba v Neapolskom múzeu (inv. č. 9541).64  

Vavrínom bývali dekorovaní básnici, takisto ako aj obrazy predkov pri špeciálnych 

rodinných príležitostiach. Existujú príklady zobrazenia mladých básnikov zo Stabií (dnes 

v Britskom múzeu), ktorí v ruke držia vetvičky vavrínu.65 

 

 LILIUM CANDIDUM L. 

V Casa dei Quadretti Teatrali (I.vi.11) sa nachádza ľalia na stropnej maľbe v miestnosti 

na východnej strane átria (Obr. 4), kde je zobrazená spolu s ružami a menšími kvetmi. 

V miestnosti východne od átria v Casa del Frutteto sú kvety ľalie namaľované na úzkom panely 

vedľa okna na južnej stene. Táto maľba sa dochovala zle, ale 4 kvety v rôznom štádiu vývinu 

sú stále viditeľné. 

 MATTHIOLA INCANA (L. ) R. Br. 

Fiala šedivá sa pravdepodobne dochovala na kresbe a maľbe dnes už neexistujúcej 

nástennej maľby z Villa di Diomede v Pompejách (Obr. 24).66 Príklad jej zobrazenia má byť aj 

na maľbe z Casa del Bracciale d′ Oro (Obr. 54).67 
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Theophrastos porovnáva tzv. bielu fialku, teda fialu šedivú, s čiernou (Hist. pl. 6.6.2–3; 

6.8.6; 7.8.3). Plínius vymenúva niekoľko druhov fialky – violy, biela fialka je kultivovaný druh 

(NH 21.27). Opisuje tiež medicínske využitie bielej fialky – viola alba (NH 21.131). Columella 

spomína fialu medzi rastlinami, ktoré sa pestovali v záhradách (RR 9.4.4; 10.97).  

 MYRTUS COMMUNIS L. 

Na maľbe v Neapolskom múzeu (inv. č. 9235) sú Tri Grácie zobrazené s myrtovými 

korunami a nesúc myrtové vetvičky (Obr. 27). Takisto účastníci svadobnej oslavy na výjave 

z Villa of the Mysteries nosia myrtové koruny. 

 NARCISSUS sp. 

Tvar a dĺžka koróny kvetu z už neexistujúcej maľby z dolného peristylu vo Villa di 

Diomede v Pompejách naznačuje, že je na nej vyobrazený obyčajný narcis (Obr. 28) – 

Narcissus pseudonarcissus L. Listy a stonka nie sú namaľované správne, ale to nebolo 

výnimočné u rímskych maliarov.68 

Theophrastos poznal viacero druhov narcisov (Hist. pl. 6.8.1). Dioskurides opisuje jeho 

vzhľad a píše, že má príjemnú vôňu (4.101). Plínius píše, že sa z neho vyrába olej (NH 15.30). 

Ovídius opisuje príbeh krásneho Narkissa, ktorý sa zamiloval do svojho odrazu vo vode, 

v ktorej sa nakoniec utopil a bol premenený na kvet so žltým stredom obklopeným bielymi 

lupeňmi (Met. 3.402–510). 

 NELUMBO NUCIFERA Gaertn. 

Lotos môžeme identifikovať na maľbách Egypta, ktoré sú napríklad v Casa dei Pygmeii, 

alebo na maľbe s hrochom v Neapolskom múzeu (inv. č. 8608). Je niekoľko príkladov horšie 

namaľovaných menších výjavov kačiek spolu s lotosovými listmi, ako napríklad v Casa del 

Centenario a Casa dei Vettii. Tieto výjavy opisujú bežné obrazy z italského vidieku. Niekedy 

boli tieto exotické rastliny zobrazované osamote, aby bola zvýraznená ich výnimočnosť.69 

Odkazujúc na Plínia, ktorý lotos spomína len 2x, v jeho dobe lotos rástol aj v Itálii 

(pôvodne bol známy v Egypte). V jednej z pasáží ho nazýva egyptským bôbom (NH 18.121–

122). V inej ho nazýva názvom colocasia, pod ktorým bol tiež známy (NH 21.87). Columella 

používa takisto prívlastok egyptský bôb aj colocasia (RR 8.15.4) a Dioskurides takisto, 

                                                           
68 JASHEMSKI – MEYER 2002, 130 
69 CIARALLO 2000, 9 
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ale názov colocasia používa pre jeho koreň (2.128). Dnes sa tento názov používa pre inú 

tropickú rastlinu. 

Od Dioskurida sa takisto dozvedáme o jeho medicínskom využití (2.128). 

 NYMPHAEA ALBA L. 

Veľký biely kvet lekna bieleho (leknín bílý) je zobrazený v spodnej časti severnej steny 

na východnej časti peristylu Casa di MM. Obelii Firmi (IX.(xiv).4/2). 

Plínius, ktorý lekno opisuje (NH 25.75–76), ho volá nymphaea. Dioskurides (3.148) aj 

Plínius (NH 25.132; 26.32, 44, 45, 76, 81, 94, 144, 163) popisujú jeho mnohé medicínske 

účinky. 

 PHOENIX DACTYLIFERA L. 

Jedným z druhov vyobrazení, kde sa datľové palmy objavujú, sú maľby egyptských 

krajiniek.70 Príklady nachádzame: v Casa dei Pygmeii (IX.v.9) sú zobrazení pygmejovia 

šplhajúci na palmu; v Casa di Apollo (VI.vii.23) na severozápadnej záhradnej stene; Casa dei 

Ceii (I.vi.15) na východnej záhradnej stene; na malom fragmente egyptskej maľby v Sarno 

Baths; na 2 maľbách uctievania Isis nájdených v Herculaneu.71 Na niektorých z týchto malieb 

sú zobrazené ako rastú z dolia. Množstvo paliem v „kvetináčoch“ je vidieť v cubiculu 

z Boscoreale, dnes v Metropolitnom múzeu v New Yorku. 

Datľová palma ako symbol víťazstva je vyobrazená takisto na viacerých maľbách. Na 

množstve malých malieb z miestnosti za severnou stranou átria v Casa dei Vettii (VI.xv.1), kde 

sú bojujúce kohúty či prepeličky, alebo zátišia s víťaznými oceneniami. 

Grécky názov pre datľovník bol phoinix, často ho spomína Theophrastos. Podľa Plínia 

(NH 13.42) má táto rastlina pozoruhodnú schopnosť uhynúť a potom znovu ožiť. Rimania ho 

volali palma, čo bol názov pre všetky druhy pálm. Columella spomína mnohoraké využitie 

datľovníka, okrem iného jeho využitie pri výrobe košíkov a použité datlí ako korenia pri robení 

vína (RR 12.20.5). Plínius (NH 23.97–100) aj Dioskurides (1.48) popisujú jeho medicínske 

využitie. Boli využívané plody, kvety, listy aj kôra. 

 

 

                                                           
70 CIARALLO 2000, 8 
71 JASHEMSKI – MEYER 2002, 140 
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 PINUS PINEA L. 

Borovica pínia je na nástenných maľbách vďaka typickému „dáždnikovitému“ tvaru 

koruny ľahko rozoznateľná. Príkladom môže byť maľba krajinky na južnej záhradnej stene 

v Casa della Fontana Piccola (VIII.viii.23), kde je sú borovice a cyprusy na pozadí stavby (Obr. 

33) a na západnej stene záhrady v Casa della Caccia Antica (VII.iv.48).  

Plínius (NH 16.38–39) v Itálii rozlišuje 3 druhy borovice – pinus, pinaster a tibulus. 

V oblasti Vezuvu bola identifikovaná zatiaľ iba prvá z nich – P. pinea. Takisto Vergílius pri 

opise borovice ako záhradného stromu, myslí tento druh (Buc. (Ecl.) 7.65–66).  

Jedlé orechy borovice boli Rimanmi považované za pochúťku.  

 QUERCUS ROBUR L. 

Vetvičky s listmi a žaluďmi dubu letného sú zobrazené na dnes už iba fragmentoch 

kedysi nástennej maľby nájdenej v Casa del Bracciale d′ Oro (Obr. 42). 

Plínius opisuje 6 druhov dubu (NH 16.19). Takisto Theophrastus ho niekoľko krát 

spomína. 

 ROSA sp. 

Na stropnej maľbe v Casa dei Quadretti Teatrali (I.vi.11) je zobrazené okrem iných 

kvetov množstvo prepracovaných ruží (Obr. 4) – plne rozvinutých, pri pohľade zo strany, 

uzavreté aj sčasti otvorené pupene. Horšie spracované ruže sú vyobrazené na oltári v House 

VII.vii.5. 

 TRITICUM DICOCCON Schrank 

Pšenica bola vyobrazená na dnes už zničenej maľbe z Domus di Trittolemo (VII.vii.5) 

(Obr. 46). Z tejto maľby poznáme už len kresbu. Ďalšie príklady sa nachádzajú na maľbách z 

Antiquarium di Castellammare di Stabia (inv. č. 2525) a z peristylu Villa di P. Fannius Synistor 

v Metropolitnom múzeu v New Yorku (Obr. 47). 

Plínius píše, že podľa Verria je dvojzrnka jediným obilím, ktoré Rimania využívajú už 

300 rokov (NH 18.92). Spomína 3 druhy pšenice pestovanej v Itálii (NH 18.61–62).  

 VIBURNUM TINUS L. 

Neisté kvôli horšej kvalite zobrazenia je identifikovanie na maľbe v spálni na severnej 

strane peristylu v Casa di Giulio Polibio (IX.xiii.1–3). 
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 VITIS VINIFERA L. subsp. VINIFERA 

Vínna réva je jednou z najčastejšie zobrazovaných rastlín, preto popíšeme len niekoľko 

typických príkladov jej zobrazenia. 

Asi najznámejšie je zobrazenie Baccha (boh vína) oblečeného do veľkého trsu 

červených hrozien,  ktorý stojí v popredí hory (sopky) Vezuv, na ktorej sa rozprestierajú vinice 

vysadené vo vzore quincunx72. Táto maľba pochádza z larária v Casa del Centenario (Obr. 53). 

Príklady pestovania révy v tomto vzore sa, aj keď zle, dochovali napríklad na maľbách v Casa 

della Caccia Antica (VII.iv.48) na západnej záhradnej stene, a v Casa della Fontana Grande 

(VI.viii.22) v spodnej časti západnej záhradnej steny naľavo od fontány. 

Našlo sa takisto niekoľko vyobrazení vinobrania – tzv. vindemia73: na severnej stene 

triclínia v Casa dei Vettii sú vyobrazení cupidovia ako zhromažďujú a lisujú hrozno; ďalší 

cupidovia zhromažďujú hrozno na maľbe v Casa delle Suonatrici (IX.iii.5/24); takisto na maľbe 

z Casa del Centenario (IX.viii.3/6) zhromažďuje jeden z cupidov hrozno. 

Časté je tiež vyobrazovanie vínnej révy aj s plodmi na konštrukciách podobných 

altánkom, ktoré podopierajú výhonky révy. Takéto zobrazenie s hroznom visiacim z mriežky 

je v Neapolskom múzeu (inv. č. 9964).  

Podľa Plínia bol vinič – vitis – v Itálii jednou z najviac cenených plodín (NH 14.8). 

Martialis píše, že vinič bol pestovaný dokonca aj v zime v skleníkoch (8.68). Podobne ako aj 

dnes, aj v minulosti bolo v oblasti pestovaných viacero odrôd viniča, jednou z nich bola tzv. 

Pompeiana. 

 

3.4. Hrobky 

  LILIUM CANDIDUM L. 

V hrobke mladého aedila Vestoria Prisca, hneď za Vesuvius Gate v Pompejách sa 

nachádza zle dochovaná maľba pohrebnej hostiny tohto muža, na ktorej Spano okrem iných 

kvetov identifikoval dve ľalie. 

 PRUNUS DULCIS (Mill. ) D. A. Webb 

                                                           
72 Teda v usporiadaní 5 objektov usporiadaných do kríža – 4 sú v rohoch a 1 v strede (podobne ako číslo „5“ na 
hracej kocke). Význam slova dostupný na: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/quincunx> 
73 Význam slova dostupný na: <http://www.latin-dictionary.org/vindemia>   

http://www.merriam-webster.com/dictionary/quincunx


39 
 

V roku 1961 bolo možné vidieť dva alebo viac párov mandlí na maľbe obetín na 

západnej stene hrobky Vestoria Prisca.74 

 PUNICA GRANATUM L. 

V hrobke Vestoria Prisca (za Vesuvskou bránou) bol granátovník namaľovaný na 

východnej stene naľavo od spodných dverí na severe. Vzhľadom k tomu, že granátové jablko 

bolo symbolom smrti, je jeho maľba prípadná. 

 

3.5. Vyobrazenia v laráriách 

 ARUNDO DONAX L. 

Trstina je často zobrazovaná v spojení s riečnym bohom Sarnom – je väčšinou 

obkolesený trsťou, drží ju v ruke a nosí trstinovú korunu. Príklady je možné vidieť v laráriách 

a to v záhrade domu I.xiv.7, v kuchyni Domu V.i.23, v peristyle Fullonica VI.viii.20, na 

západnej strane pistrina Casa del Labirinto (VI.xi.9–10) a na severnej záhradnej stene 

IX.iii.20.75 

V castellum aquae v Pompejách je zobrazené vodné božštvo držiace trsť v ruke. Riečny 

boh s trsťovou korunou, dnes už nedochovanou, bol namaľovaný pod schodmi tesne nad 

bazénom v záhrade Casa del Centenario (IX.viii.3/6).76 

Theophrastus hovorí o Arundo donax keď odkazuje na trstinu na výrobu rúrok (Hist. pl. 

4.11.1). Plínius vymenováva 28 druhov trstín (NH 22.85, 16.156–174) a spomína, že druh 

donax rastie len na vlhkých miestach (NH 16.165). Dioskurides opisuje niekoľko rastlín pod 

názvom calamus (trstina) (1.114) a opisuje ich medicínske využitie. 

 FICUS CARICA L. 

Figy a ďalšie obety, ako šišky, datle alebo vajcia, sú zobrazené na oltári v laráriu na 

severnej stene v miestnosti južne od átria v Dome VI.xvi.15. 

 

 

                                                           
74 JASHEMSKI – MEYER 2002, 150 
75 JASHEMSKI – MEYER 2002, 91 
76 Tamtiež. 
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 PHOENIX DACTYLIFERA L. 

Plody datľovníku – datle, sú vyobrazené na množstve malieb z larárií, ako obetiny 

bohom. Príkladmi takéhoto zobrazenia môžu byť maľby v Casa dell′Efebo (V.vii.10–12), 

v Dome VI.xvi.15 v Pompejách a v Múzeu v Castellamare di Stabia. 

 PINUS PINEA L. 

Borové šišky sú často zobrazované v laráriách domov spolu s vajíčkami, datľami, figami 

a orieškami, ako napríklad: v Casa dell′Ara Massima (VI.xvi.15); v Casa del Cenacolo 

(IV.ii.h); alebo už nedochovaná maľba z pistrina IX.iii.10–12. 

 PRUNUS DULCIS (Mill.) D. A. Webb 

Jeden alebo dva páry mandlí je pravdepodobne možné identifikovať na maľbe z larária 

v Casa dell′Efebo (I.vii.10–12/19). V roku 1961 bolo možné vidieť dva alebo viac párov mandlí 

na maľbe obetín na západnej stene hrobky Vestoria Prisca.77 

 PUNICA GRANATUM L. 

Medzi obetinami na oltári nachádzame granátové jablko: na maľbe na južnej stene 

miestnosti juhozápadne od peristylu v Casa di MM. Obelii Firmi (IX.(xiv).4/2). Všeobecnú 

schému dekorácie larária v Dome I.xiii.12 tvorili horšie vyobrazené plody a nápadné kvety 

granátového jablka (Obr. 39).78  

 VITIS VINIFERA L. subsp. VINIFERA 

Nesmieme vynechať zobrazenie viniča a jeho ovocie na maľbe z Casa del Centenario, 

kde stojí Bacchus odetý v šate z hrozna v popredí hory/ sopky Vezuv, na ktorej je vinič takisto 

pestovaný. Toto zobrazenie sme popísali v kapitole „Bežná výzdoba stien“ (Obr. 53). 

 

3.6. Zátišia 

Už v ranom hellénizme sa stretávame so žánrom zátiší, na rozdiel od tzv. krajiniek, ktoré sa 

ako samostatný žáner objavujú až neskôr. Poznáme písomné zmienky o maliaroch raného 

hellénizmu s motívmi podobnými zátišiam (tabuľové a votívne maľby).79 Predobrazy zátiší je 

                                                           
77 JASHEMSKI – MEYER 2002, 150 
78 JASHEMSKI – MEYER 2002, 153 
79 MIELSCH 2001, 197 
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možné hľadať aj v hellenistických mozaikách, najznámejšie však nezobrazujú rastliny, ale 

predovšetkým zvieratá, často v zmysle „potravy“, teda neživé. Do obľuby sa postupne dostáva 

zobrazovanie nádob, či už sklenených, alebo kovových, prípade prútených košov, ku ktorým 

prirodzene pasuje ovocie, prípadne zelenia. Z nich priamo identifikované na pompejských 

maľbách si popisujeme v nasledujúcich riadkoch. 

 ALLIUM CEPA L. 

Cibuľa sa mala nachádzať na dnes už zničenom zátiší namaľovanom v peristyle Domu 

VIII.iv.4, ktoré zobrazovalo cibuľu v sklenenej nádobe, redkvičky a langustu.80 

 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L. 

Zväzky špargle boli identifikované na viacerých zátišiach z Pompejí. V Casa dei Vettii 

(VI.xvi.1) na východnej stene miestnosti na severovýchodnej časti peristylu, zobrazené s troma 

košíkmi syra (Obr. 8). V lunete východnej steny miestnosti východne od peristylu v House of 

Chlorus and Caprasia (IX.ii.10). V Casa del Criptoportico (I.vi.2/16) uprostred západnej steny 

triclínia východne od átria je veľký zväzok špargle a tri tkané koše – fiscellaes – naplnené 

ricottou, spolu s pastierskou palicou. 

V Chráme Isis sa nachádzali tri maľby, kde sa maľby špargle vyskytovali. Prvá z nich bola na 

východnej stene porticu, kde bol zväzok špargle (dnes v Neapolskom múzeu, inv.č.8716). 

V tom istom porticu sú dva malé zväzky špargle (v Neapolskom múzeu, inv.č.8537) a v južnom 

porticu spolu s tri košíkmi syra a pastierskou palicou.  

Príkladov by sa našlo ešte niekoľko. Každopádne, zväzky špargle sa často zobrazovali 

s pastierskymi motívmi ako je pastierska palica a košíky syra ricotty. Je pravdepodobné, že 

špargľu pre Rimanov zbierali pastieri z voľnej prírody pri sledovaní svojho stáda, podobne ako 

je to dodnes v niektorých častiach južného Talianska. 81 

Theophrastus píše, že Rimania poznali divokú aj kultivovanú špargľu a vysoko si ju 

cenili ako potravu, ktorá bola tiež veľmi dobrá pre žalúdok (Hist. pl. 6.4.1–2). Cato detailne 

opisuje postup pre kultiváciu špargle (RR 161.1–4) a ten opisuje tak isto aj Plínius pri dlhom 

popise špargle ako rastliny (NH 19.145–150). Apícius ho spomína vo svojich receptoch (3.3; 

4.5.6). Columella zas dáva recept na jeho nakladanie do octu (RR 12.7.1–3). Plínius (NH 

20.108) aj Dioskurides (2.152) znova opisujú jeho medicínske využitie. 

                                                           
80 JASHEMSKI – MEYER 2002, 87 
81 JASHEMSKI – MEYER 2002, 92 
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 BRASSICA RAPA subsp. RAPA    

Kresba dnes už zničenej pompejskej fresky zobrazuje štyri zväzky zeleniny, ktoré boli 

Helbigom identifikované ako špargľa, reďkev a žlté karotky, okrúhla zelenina v strede, ktorú 

Helbig identifikoval ako reďkev, je ale s väčšou pravdepodobnosťou kvaka – kapusta poľná 

(tuřín). Rimania poznali bežne iba dlhú bielu reďkev.82 

 Theophrastos hovorí, že kvaka má mäsité korene (Hist. pl. 1.6.6). Podľa Plínia je vhodná 

pre zvieratá, vtáky aj človeka, ktorý využíva jej korene aj vrcholky (NH 18.126–130). Takisto 

hovorí, že bola špeciálne významná pri rieke Pád, kde ju predčí jedine víno a pšenica. Cato 

poskytuje inštrukcie na jej pestovanie (RR 5.8; 6.1; 35.2). Podľa Varra niektorí kvaku krájali 

a uchovávali ju v horčici (RR 1.59.3). Columella ju opisuje ako dôležitú zimnú potravu pre 

zvieratá a takisto ako sýte jedlo pre vidiecky ľud (RR 2.10.22). Apícius nám dáva návod, ako 

ju uchovávať(1.12.8), ako ju variť s korením (3.12.1–2) a variť s jastrabom alebo kačkou 

(6.2.3). Dioskurides vraví, že jej koreň je výživný (2.134) a samozrejme opisuje jej medicínske 

využitie. 

 CYDONIA OBLONGA Mill. 

Dula podlhovastá (kdouloň obecná) je pekne rozoznateľná na maľbe zátišia so 

sklenenou misou plnou ovocia na západnej stene miestnosti č.23 vo Villa of Poppaea v Oplontis 

(Obr. 13). Podobná maľba sa nachádzala v miestnosti Villa of P. Fannius Synistor v Boscoreale, 

dnes v Metropolitnom múzeu v New Yorku. V miestnosti č.23 vo vyššie spomenutej ville 

v Oplontis sa maľby duly nachádzajú aj na nástennej rímse. 

Ďalšie 2 príklady zátiší s dulou sa nachádzajú v Neapolskom múzeu (inv. č. 8644 a takisto 8647 

= Obr. 26). Na oboch maľbách sú duly vyobrazené spoločne so mŕtvym tetrovom zaveseným 

na háku. 

 Theophrastos spomína dulu vo svojom diele 2x (Hist. pl. 2.2.5; 4.8.11). Cato vymenúva 

dulu (cotonea) medzi rastlinami, ktoré odporúča pestovať na predmestských farmách 

a odporúča druhy na pestovanie (RR 7.3). Varro spomína variácie duly – cotonea (RR 1.59.1) 

a to isté robí aj Columella, ktorý ju nazýva cydonia (RR 5.10.19). Plínius hovorí, že toto ovocie 

„my voláme cotonae a Gréci cydonea“ (NH 15.37–38), k tomu tiež vymenúva niekoľko druhov. 

Takisto opisuje jej medicínske využitie (NH 23.100–103), rovnako ako Dioskurides (1.160). 

                                                           
82 JASHEMSKI – MEYER 2002, 94 
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 FICUS CARICA L. 

Precízne vypracovaná maľba prúteného košíka plného fíg je zobrazená na zadnej stene 

triclínia (miestnosť č.14) vo Villa of Poppaea v Oplontis. Košíky s figami sú zobrazené aj 

v House IX.ii.10 v Pompejách na východnej stene miestnosti východne od peristylu, úplne 

vpravo v lunete kohúta. Ďalšie vyobrazenie je napríklad v Neapolskom múzeu (inv. č. 8640). 

Figy sú vyobrazené aj v miskách alebo krabiciach s rôznymi druhmi ovocia – napríklad na 

maľbe z Complesso di Giulia Felice (II.iv), dnes v Neapolskom múzeu (Obr. 22). 

Sú zobrazované aj medzi vtákmi, ako napríklad v Casa di Trebius Valens (III.ii.1), so 

zajacom, ako napríklad na maľbe zátišia z porticu chrámu Isis v Pompejách, či s husou. Na 

Ďalších 2 maľbách z Neapolského múzea (inv. č. 8643 a 8645) sú vyobrazené figy, datle 

a mandle (Obr. 20, Obr. 21). 

 JUGLANS REGIA L. 

Na maľbe na severnej stene tablínia vo Villa of the Mysteries v Pompejách sú 2 celé a 2 

polovice orechu kráľovského, či vlašského orechu, zobrazené medzi 2 vtákmi. Na jednej 

z polovíc je dobre viditeľné jadro orechu. Orechy sú tiež vyobrazené na maľbe taniera s rôznym 

ovocím na západnej stene peristylu v Casa dei Cervi (IV.21) v Herculaneu. 

Theophrastos ho nazýva perzským orechom (Hist. pl. 3.14.4). Juglans bol jeho klasický 

názov – odvodené od Jovis glans – Jupiterov orech (žaluď). Podľa Plínia je grécky názov 

dôkazom, z Perzie boli kráľmi poslané najlepšie orechy, nazývané v Grécku „Perszké“, alebo 

„Kráľovské“ (NH 15.86–88). Podľa Vergília (Buc. (Ecl.) 8.30) sa orechy roztrusovali na 

svadbách, ktoré sa konali pod patronátom Jupitera, aby bolo zaručené, že nevesta bude taká 

plodná ako Juno. O tomto „kúzle“ na zaručenie plodnosti píše aj Plínius (NH 15.86).  

Vlašské orechy neboli podľa Plínia veľmi obľúbené ako jedlo, jedine ako čerstvo nazbierané 

(NH 23.147). Aj Apícius, ktorý iné druhy orechov používa v receptoch často, vlašské orechy 

používa iba 2x (6.5.3; 9.13.2). 

Plínius (NH 23.147–149) spolu s Dioskuridom (1.178) znova opisujú medicínsky význam 

orechov. Plínius tiež spomína istú zaujímavosť, ktorou je, že orech kráľovský sa používal na 

farbenie vlny a mladé orechy boli zdroj pre červenú farbu na vlasy (NH 15.87). 
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 LAGENARIA SICERARIA (Molina) Standl. 

Fľaškovec obyčajný (lagenárie obecná) vidíme zobrazený vo forme jeho fľašovitej 

tekvice na 2 maľbách v Herculaneu. Jedna sa nachádza v južnom porticu Casa dei Cervi (IV.21) 

a je na nej zobrazená tekvica vo veľkej sklenenej váze a 2 ďalšie mimo vázu (Obr. 19). Ďalšia 

je v Casa Samnitica v Herculaneu (V.1–2) na severnej stene cubicula južne od vchodu, kde sú 

vyobrazené 2 tekvice v sklenenej mise.83 

Theophrastos hovorí, že flaškovec majú tvar podľa nádob, v ktorých sú pestované (Hist. 

pl. 1.11.4; 1.13.3; 7.2.9). Plínius vymenúva flaškovec medzi rastlinami, ktoré sa pestujú na 

kuchynskej záhrade (NH 19.69–74). Zrelé tekvice sa používali ako zásobníky na vodu alebo 

potraviny. Columella podáva podobné informácie (RR 10.380–8; 11.3.49–50) a Propertius 

tekvice opisuje ako napuchnuté na jednom konci (4.2.43). 

 MALUS sp. 

Jabloň, konkrétne jej plody – jablká – je možné identifikovať na mnohých maľbách. 

Často sú zobrazované s jedným alebo dvomi vtákmi (živými alebo mŕtvymi).84 Príkladom je 

napríklad maľba v miestnosti východne od átria Casa di Marco Lucrezio Frontone (V.iv.a/11), 

alebo v Casa dei Ceii (I.vi.15), kde sú 2 vtáky otočené k 2 jablkám medzi nimi. Podobné 

vyobrazenie je v Shop I.vii.5, kde je vták otočený k jablku. Zátišie v House of Meleager 

(VI.ix.2) zobrazuje 2 jablká v spodnej časti, nad ktorými sú 2 mŕtve vtáky v okne alebo na 

polici. 

Jablká sú často aj na maľbách misiek a košíkov s rôznymi druhmi ovocia. Ako príklad 

môžeme uviesť maľbu z Casa di Giulia Felice. 

 OLEA EUROPAEA L. 

Napriek tomu, že olivovník bol veľmi významnou rastlinou, len málokedy bol 

zobrazovaný na nástenných maľbách.85 Na maľbe zátišia v Neapolskom múzeu (inv. č. 8634) 

sú zobrazené čierne olivy, ktoré sú umiestnené v nádobe na nôžke a pri nej – v spodnej časti 

zátišia je tanier s rybami a 2 hrdličky (Obr. 30).  

Olivovník – olea – sa v antickej literatúre spomína často. Podľa Plínia bol olivovník 

predstavený Rimanom Grékmi počas vlády Tarquinia Prisca (NH 15.1), podľa všetkého bol ale 
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najprv v tomto období zavedený vo Veľkom Grécku a na Sicílii. Rozmach olivovníku mal byť 

taký rozsiahly, že aj napriek extrémne pomalému rastu tejto rastliny sa cena olivového oleja 

dokonca znižovala.86 Plínius nám poskytuje viacero informácií o tejto rastline, napríklad 

vymenúva 11 odrôd známych Rimanom, spomína tiež rôznorodé využitie olivového oleja – 

využíval sa nielen pri varení, ale aj v kúpeľoch alebo ako svietivo pre lampy (NH 15.1–24). 

Bohaté využitie pre medicínu opisuje Dioskurides (1–138, 139) aj Plínius (NH 23.69–

75) – z tejto rastliny sa využívala veľká časť – listy, kvety, plody, kôra z koreňa, popol zo 

stromu a samozrejme olej, predovšetkým zelený olej. 

Pochopiteľne, ako dnes, aj v minulosti boli olivy aj potravou. Jedli sa buď nakladané 

v solenej vode, alebo sušené, premiešané a podrvené s bylinkami. Spolu s chlebom a syrom 

tvorili základnú potravu najchudobnejších vrstiev.87 

 PANICUM MILIACEUM L. 

Proso siate sa nachádza na maľbe s dvoma prepeličkami v Neapolskom múzeu (inv. č. 

8750). Prepelička zobrazená naľavo sa kŕmi práve prosom siatym (Obr. 31). 

V antike bolo dobre známe aj pre gréckych aj pre rímskych spisovateľov. Podľa Plínia 

sa mu napríklad dobre darí v Campánii a je tam používané na výrobu bielej ovsenej kaše 

a veľmi sladkého chleba (NH 18.102). Spomínajú ho aj Theophrastos (Hist. pl. 1.11.2) 

a Dioskurides (2.119), obaja ho nazývajú kenchros. 

 PHOENIX DACTYLIFERA L. 

Na zátišiach sú datle často zobrazované s figami, mandľami alebo inými orechmi – 

príklady vidíme na maľbách: v House VI.xvi.15 v Pompejách; na 2 maľbách z Neapolského 

múzea (jedna je bez inventárneho čísla, druhá má inv.č. 8645 = Obr. 21). Na maľbe zátišia 

s rôznym ovocím a orechmi v peristyle Case dei Cervi (IV.21) v Herculaneu môžu 

predstavovať druh veľmi dlhých a štíhlych datlí, občas aj zahnutého tvaru, ktoré boli ponúkané 

bohom (Plin. NH 13.46). 

Košík s datľami, figami a ďalšími obetinami je súčasťou 6 zobrazení obetných stolov 

v podzemnom triclíniu v House I.vi.2 v Pompejách. V Casa di Trebius Valens (III.ii.1) je 

vyobrazený vták s 2 datľami. 
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 PRUNUS ARMENIACA L.88 

Marhuľa bola do Itálie importovaná z Ázie. Bola identifikovaná na maľbe zátišia, ktorá 

je dnes v Neapolskom múzeu.89 

 PRUNUS AVIUM L. 

Čerešňa vtáčia, konkrétne jej plody - čerešne s typickými dlhými stopkami sú zobrazené 

spoločne s papagájom na maľbe v Casa dell′Efebo (I.vii.10–12). 

Vo všeobecnosti sú vtáky často zobrazované s čerešňami, ale kvôli štylizácii je väčšinou 

ťažké konkrétne určiť presný druh. 

Plínius pri svojich popisoch nerozlišuje medzi čerešňou a višňou (NH 15.102). Hovorí, 

že toto ovocie nebolo v Itálii známe pred dobou Luculla, ktorému je prisudzované ich 

importovanie z Pontu (v dnešnom Turecku) v roku 74 p. n. l.  

Varro ale v roku 34 p. n. l. spomína štiepenie čerešní uprostred zimy (RR 1.39.2), akoby 

boli čerešne v Itálii už dávnejšie, a nie len nedávno dovezené. 

 PRUNUS DOMESTICA L. 

Precízne namaľované (vrátene typického záhybu na plode) sú dve fialové slivky 

s vtákom zobrazené na nástennej maľbe v postrannej miestnosti (Obr. 36) – ala – západne od 

átria v Casa di Trebius Valens (III.ii.1). V Oplontis je zobrazené zátišie so sklenenou misou 

plnou dúl a modrých a fialových sliviek (Obr. 13). V podobnej mise s ovocím sú vyobrazené aj 

v cubiculu z villy z Boscoreale, dnes v Metropolitnom múzeu v New Yorku. 

Z Casa del Bracciale d′ Oro pochádzajú fragmenty fresky, na ktorej je vyobrazená 

vetvička so žltými slivkami (Obr. 37). V Neapolskom múzeu sa nachádza maľba (inv. č. 9612) 

zobrazujúca 2 slivky a ďalšie ovocie. 

 PRUNUS DULCIS (Mill.) D. A. Webb 

Mandľa obyčajná sa objavuje na maľbách v laráriách domov medzi obetinami, rovnako 

ako na zátišiach.  

Na niekoľkých zátišiach sú zobrazené mandle v pároch, a to napríklad: na maľbe 

z Pompeí, dnes v Neapolskom múzeu (inv. č. 8645) sú v páre zobrazené figy, datle, mince 
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a mandle na podnose vo vrchnej časti vyobrazenia, ďalší pár mandlí je vedľa podnosu (Obr. 

21); na ďalšej maľbe z Neapolského múzea (inv. č. 8643) je zobrazený pár mandlí so šupkami, 

spolu s datľami, figami a vreckom s peniazmi (Obr. 20); maľba na severnej stene cubicula na 

sever od vestibulu v Casa degli Amanti (I.x.10-11) zobrazuje páva, figy, datle a pár mandlí so 

šupkami. V Neapolskom múzeu sa nachádza príklad fíg s chlebom ( inv. č. 8625) (Obr. 23). 

Columella nazýva mandľu amygdalou.90 Tvrdí, že je to prvý strom s orechmi, ktorý 

kvitne na jar a poskytuje informácie na pestovanie (RR 11.2.11, 96, Arb 22.1, 25.1). Plínius 

opisuje množstvo druhov, ktoré boli v Itálii v jeho časoch známe (NH 15.90). Takisto odporúča 

mandľový olej na očistenie a zjemnenie pokožky a v zmesi s medom na odstránenie škvŕn 

z pleti (NH 23.85). Apícius používal vo svojich receptoch práve mandle najčastejšie 

spomedzi orechov, okrem jadier borovice. 

 PRUNUS PERSICA (L.) Batsch 

Broskyňa obyčajná je vo forme vetvičky s piatimi nezrelými plodmi zobrazená na 

maľbe z Pompejí, dnes v Neapolskom múzeu (inv. č. 8645). Jeden z plodov je zobrazený 

s odrezanou časťou odhaľujúcou jadierko. V spodnej časti zátišia je poloplná sklenená nádoba 

s vodou. Toto zátišie je vlastne ľavá časť akéhosi triptychu, podobné vyobrazenie, ale len so 

štyrmi plodmi je zobrazené v pravej časti (Obr. 21).91 Ďalšie tri broskyne sa dajú identifikovať 

na inej maľbe z Neapolského múzea (inv. č. 8764). 

Broskyňa nebola antickými autormi spomínaná často, pretože to bol nový „dovoz“. 

Plínius ju radí medzi exotické ovocie zavedené do Itálie (NH 15.45). Spomína ju napríklad ešte 

Columella, pred jeho a Plíniovou dobou ale žiadne zmienky o broskyni nemáme.92 Iba Plínius 

opisuje jej medicínske použitie (NH 23.132). 

 PUNICA GRANATUM L. 

Granátové jablko bolo obľúbeným námetom na zobrazovanie nielen na maľbách, ale 

napríklad aj na mozaikách. Je zobrazované osamote, s lístkami, s vtákmi, v miskách s ovocím, 

medzi obetinami na oltároch, v girlandách alebo ako celý strom, aj keď to len zriedka.93 

K jednotlivým druhom zobrazenia uvedieme len zopár príkladov. Samostatné zobrazenie 

ovocia nájdeme v Casa del Menandro (I.X.4) na západnej stene átria.  
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S dvoma vtákmi je vyobrazené: v House of P. Paquius Proculus (I.vii.1) na južnej stene 

miestnosti naľavo od vchodu; v lunete na východnej stene miestnosti na východ od átria 

v IX.ii.10; v Casa degli Amanti (I.x.10–11) v lunete na vrchu východnej steny triclínia; v Casa 

dell′Efebo na severnej stene v miestnosti č.4 za átriom pri vchode; v House of Achilles (IX.v.2) 

v prostrednom panely v miestnosti naľavo od vchodu; v Shop I.vii.5 v miestnosti naľavo od 

vchodu; pod portrétom dieťaťa Successa v House I.ix.3 v miestnosti naľavo od átria; v Casa 

della Fontana Piccola, kde vták sliepočky modrej pojedá semienka granátového jablka.94  

V Neapolskom múzeu je vyobrazené: na maľbe s kohútom a sliepkou (inv. č. 9714); na 

maľbe s figou s husou sú 2 exempláre ( inv. č. 8647); na zátiší s mŕtvym vtákom a iným ovocím, 

pravdepodobne dulou (inv. č. 8647).  

Na maľbách z Neapolského múzea, druh v miskách a košíkoch s rôznym ovocím, ich 

vidíme: na maľbe z Casa di Giulia Felice (inv. č. 8611), kde je jedno granátové jablko zobrazené 

rozpolené vedľa misky s ovocím; v košíku s ovocím napravo od Arcadie na maľbe z Baziliky 

v Herculaneu (inv. č. 9008); v košíku s ovocím v spodnej časti maľby Centaura (inv. č. 9044). 

V nízkom košíku s ovocím vidíme granátové jablko pod Priapom vo vestible v Casa dei Vettii 

(Obr. 40). 

 PYRUS COMMUNIS L. 

Hrušky bývajú najčastejšie zobrazované osamote s vtákmi alebo v miskách a košíkoch 

s rôznym ovocím. Raritou je zobrazenie celého stromu s hruškami na nástennej maľbe južnej 

steny miestnosti východne od peristylu v Casa del Frutteto. 

Zobrazenie hrušiek s vtákmi nachádzame na západnej stene átria v Casa del Menandro, 

v miestnosti naľavo od vchodu v Obchode I.vii.5 (Obr. 41) a na severnej stene vo Villa of 

Poppaea v Oplontis. 

Vo veľkej sklenenej mise sú hrušky zobrazené v Casa di Giulia Felice, podobne ako 

v košíku s ovocím pod Priapom v Casa dei Vettii (VI.xv.1) (Obr. 40). 

Theophrastur rozlišuje medzi divou a kultivovanou hruškou a hovorí, že kultivované 

odrody dostali mená (Hist. pl. 1.14.4). Varro (RR 1.40.5) spomína metódy jej kultivovania, Cato 

(RR 7.3-4) vymenúva 5 a Plínius (NH 15.53) cez 30 jej odrôd. Plínius (NH 23.115–116) aj 

Dioskurides (1.167) popisujú jej medicínske využitie. 
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 RAPHANUS SATIVUS L. 

Reďkev siata sa dá identifikovať na zátiší na južnej stene oecus-triclínia v Casa del 

Criptoportico (I.vi.2/16). Ďalšie vyobrazenie sa dochovalo na kresbe pôvodnej nástennej 

maľby, dnes už neexistujúcej, ktorú sme spomínali v kapitole o kvake – ako sme už spomínali, 

to, čo Helbig identifikoval ako reďkev bola v skutočnosti kvaka, a to, čo identifikoval ako žltú 

mrkvu, bola pravdepodobne dlhá biela reďkev, nakoľko táto odroda bola bežnejšia (Obr. 45).95 

Predovšetkým v zime bola reďkev cenená ako dôležitá potravina.96 Cato (RR 35.2), 

Columella (RR 11.3.47, 59) a Plínius (NH 19.83–85) spomínajú spôsoby jej kultivácie. Plínius 

spomína 2 jej odrody (NH 19.81), s tým, že jednu z nich popisuje aj Theophrastus – jedná sa 

o dlhú bielu reďkev (Plin. NH 18.130; Theophrastus Hist. pl. 7.6.2), odroda s koreňom v tvare 

vodnice bola podľa Plínia menej známa, dovezená zo Sýrie len „nedávno“ (NH 19.81). Plínius 

(NH 19.86, 87; 20.23–8; 22.125; 23.16, 94; 25.59) aj Dioskurides (2.137) opisujú jej mnohoraké 

medicínske využitie – okrem iného bola považovaná za protijed pri otravách (NH 17.240). 

 SETARIA ITALICA (L.) Beauv. 

Mohár taliansky bolo možné identifikovať zatiaľ len na jednej maľbe z Herculanea (v 

Neapolskom múzeu, inv. č. 8750), ktorú sme spomínali pri popise prosa siateho (Obr. 31). Na 

maľbe je zobrazený vrch baru sivého, ktorým sa kŕmi jedna z prepeličiek (vpravo). 

Súvislosť s malými vtákmi ako sú prepeličky spomína aj Plínius, podľa ktorého im je aj 

bar aj proso ľahko prístupné, kvôli jemným obalom semien (NH 18.53–54). Plínius bar sivý 

popisuje a jasne ho odlišuje od prosa siateho (NH 18.53–54). Píše tiež, že bol používaný na 

výrobu chleba, ale proso bolo za týmto účelom využívané častejšie (NH 18.54). 

 SORBUS DOMESTICA L. 

Jarabina oskorušová je nie príliš kvalitne vyobrazená na maľbe vtáka a dvoch kusov 

ovocia v Shop I.vii.5 – tento druh nám naznačuje tvar ovocia a dlhá stopka. 

Rovnako ako v dnešnej dobe, aj v minulosti sa jeho ovocie používalo na výrobu muštu, 

ako píše Cato, ktorý to považuje za jednu z foriem jeho uchovania, okrem sušenia (RR 7.4). 

Tipy na uchovanie jarabiny popisuje aj Columella (RR 12.16.4). Plínius okrem iných informácií 
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vymenúva niekoľko jej odrôd (NH 15.85). Takisto hovorí, že sa z nej dá vyrábať ocot (NH 

14.103).  

 TRAGOPOGON PORRIFOLIUS L. 

Kozia brada alebo čierny koreň bola pravdepodobne zobrazená na už viac krát 

spomínanej maľbe z Pitture di Ercolano97, z ktorej sa nám dochovala len kresba, na ktorej sú 

zobrazené zväzky rôznej zeleniny. Helbig túto zeleninu na maľbe identifikoval ako špargľu.98 

Plínius hovorí, že je jedlý, ale nepoužíva sa v medicíne (NH 27.142). Theophrastus 

okrem iného píše, že má dlhý koreň sladkej chuti a navrchu chumáč alebo štetiny podobne ako 

púpava (Hist. pl. 7.7.1). 

 VITIS VINIFERA L. subsp. VINIFERA 

Trs hrozna je často zobrazovaný s vtákmi alebo napríklad so zajacom. V prostriedku 

panelu v Shop I.vii.5 je zobrazený s jedným vtákom; v átriu v House of the Siricus (VII.i.47) 

s dvoma vtákmi; na východnej stene v House IX.ii.10 s kohútom a príklad so zajacom 

nachádzame na zobrazení v Neapolskom múzeu (inv. č. 8644). 

Niekedy sú ale veľké trsy hrozien zobrazované aj osamote, ako napríklad v banketovej 

hale v Casa di Biria, Sibilla Pompeiana (II.i.12) (Obr. 50). Ďalšie príklady sú viditeľné 

napríklad v lunette nad dvermi v priechode na západ od tablínia v Casa delle Nozze d′Argento, 

alebo na fragmente nástennej maľby v Museo Castellamare v Stabiách. 

Samozrejme, ovocie vo všeobecnosti bolo najčastejšie zobrazované na zátišiach, 

umiestnené predovšetkým v miskách a košíkoch s ovocím, a to platí aj pre plody viniča – 

hrozno. V Casa dei Vettii ho vidíme na maľbe Arcadie, na maľbe Centaura aj pri nohách Priapa 

vo vestibule domu. Vo veľkej sklenenej mise je hrozno vyobrazené napríklad v Casa di Giulia 

Felice. 

 

3.7. Girlandy 

 Boli veľmi častým príkladom zobrazenia rastlín. Mali doplnkovú dekoračnú úlohu, na 

niektorých miestach ale tvoria ústrednú časť výzdoby, ako napríklad v Casa del Criptoportico 
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99 či v exedre (miestnosť L) Villy Publia Fannia Synistora v Boscoreale,100 kde sa girlandy 

tiahnu ústrednými panelmi všetkých stien, zavesené buď klasickým spôsobom v „rohu“, 

prípadne prevesené cez býčie hlavy, masky Silénov, alebo z nich visia hudobné nástroje 

(napríklad tympán). V tejto ville sa aj dekoratívne girlandy v horných plánoch stien vyznačujú 

originalitou a presným prepracovaním (vďaka využívaniu ťahov štetca a širokej škále 

pigmentov) – každá je vlastnou kombináciou vetvičiek, lístkov, ovocia a kvetov.101  

 ACACIA sp. 

Comes veril, že je možné identifikovať jej žlté kvety na girlande v átriu Domu VII.vii.5, 

ale dodnes sa zachovalo už príliš málo z átria.102 

 ANTHEMIS ARVENSIS L. 

Malé biele kvety so žltými stredmi sú vyobrazené v girlande na podstave severnej steny 

v Casa di Apollo (VI.vii.23) a takisto na girlande v Neapolskom múzeu (inv. č. 8525, 8526). 

 CHRYSANTHEMUM SEGETUM  L. 

Tieto kvety sú identifikovateľné na girlande lemujúcej maľbu z Neapolského múzea 

(inv.č.9805). Chryzantémy boli pri výrobe vencov obľúbené.103  

 CITRUS LIMON (L.) Burm. f. 

Citróny môžeme vidieť na maľbe girlandy z Neapolského múzea (inv.č.8526), kde ich 

s najväčšou pravdepodobnosťou môžeme identifikovať hneď naľavo od Erosa (Obr. 6), vďaka 

typickému tvaru a farbe.104 

 HEDERA HELIX L. 

Dlhé, veľmi precízne vypracované girlandy z brečtanu, z ktorých visia stuhy - taeniae, 

sú namaľované naprieč každým panelom stien v miestnosti južne od átria v House I.xv.1. Veľké 

brečtanové girlandy, ktoré podopierajú ženské figúry, sú vyobrazené v miestnosti v 

severovýchodnom rohu peristylu v Gladiator´s Barracks (V.v.3). Okrem toho girlandy 

                                                           
99 LING 1991, 33 
100 Roman Frescoes from Boscoreale, str. 20. Dostupné na: 
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Roman_Frescoes_from_Boscoreale_the_Villa_of_Plub
ius_Fannius_Synistor_in_Reality_and_Virtual_Reality  
101 Tamtiež, str. 16 
102 JASHEMSKI – MEYER 2002, 85 
103 CIARALLO 2000, 16 
104 JASHEMSKI – MEYER 2002, 101 

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Roman_Frescoes_from_Boscoreale_the_Villa_of_Plubius_Fannius_Synistor_in_Reality_and_Virtual_Reality
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Roman_Frescoes_from_Boscoreale_the_Villa_of_Plubius_Fannius_Synistor_in_Reality_and_Virtual_Reality
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z brečtanu rámujú napríklad záhradné maľby v Casa della Venere in Conchiglia a Casa dei 

Ceii.105 

 MALUS sp. 

Jedným z druhov výjavov, kde sa jablká zobrazovali, sú girlandy, konkrétne 3 exempláre 

v Neapolskom múzeu (inv. č. 9838, 9850 a 9807) a girlanda z Villa of the Mysteries. 

 PINUS PINEA L. 

Vo Ville Publia Fanna Synistora v Boscoreale sa nachádza zobrazenie jedinečnej 

girlandy tvorenej konármi borovice s ihličím a šiškami, pod ktorou sú zobrazené skrížení 

flauty.106 

 PUNICA GRANATUM L. 

Príklady zobrazenia v girlandách vidíme: v Casa delle Nozze d′Argento (V.ii.1) na 

južnej stene exedry, kde je girlanda takmer výlučne zložená len z granátových jabĺk a listov – 

plody nie sú úplne vyvinuté a kvety ešte nedokonale otvorené; v tomto dome sú tým istým 

štýlom vyobrazené v učebni na južnej strane peristylu. Zrelé aj nezrelé ovocie vidíme v House 

of Chlorus and Caprasia (IX.ii.10). 

 ROSA sp. 

Ruže boli využívané v girlandách, ako napríklad na girlande z Boscoreale a na girlande 

držanej cupidmi. 

 TRITICUM DICOCCON Schrank 

Pšenica dvojzrnka sa dá identifikovať na maľbe girlandy z Neapolského múzea (bez inv. 

č.), rovnako ako na girlande s ovocím v Casa del Criptoportico (I.vi.2/16) v južnej hale, pred 

miestnosťou s maľbou Dionýzií. 

 

 

 

                                                           
105 JASHEMSKI – MEYER 2002, 113 
106 Roman Frescoes from Boscoreale, str. 22. Dostupné na: 
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Roman_Frescoes_from_Boscoreale_the_Villa_of_Plub
ius_Fannius_Synistor_in_Reality_and_Virtual_Reality 
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 VITIS VINIFERA L. subsp. VINIFERA 

Veľká girlanda z listov bieleho viniča je namaľovaná naprieč 4 čiernymi panelmi 

západnej steny miestnosti č.6 vo Villa of the Mysteries. Podobné spracovanie listov viniča je 

zobrazené vo Villa di Arianna v Stabiae a takisto v Neapolskom múzeu (inv. č. 9779). 

Hrozno býva v girlandách kombinované aj s inými druhmi ovocia a kvetmi ako 

napríklad na maľbe girlandy v Neapolskom múzeu, pôvodne z Boscoreale. Podobný druh 

girlandy je v žltej miestnosti na južnej strane peristylu v Casa delle Nozze d′Argento (V.ii.1). 

V House of the Golden Cupids (VI.xvi.7) v miestnosti v juhozápadnom rohu peristylu 

girlanda s trsmi hrozna rámuje panel s Jeseňou. Girlanda s viničom s hroznami medzi ktorými 

poletujú cupidovia je zobrazená v Casa del Menandro. 

 

3.8. Dekorácie spodných častí stien 

 ACANTHUS MOLLIS L. 

Zhluky akantu sú medzi rastlinami zobrazované na podstavcoch záhradných stien, 

rovnako ako stien v domoch. V Domus M. Asellini (VI.vii.18) na záhradnej strane nízkej steny 

pripojenej ku stĺpom, severne od východného vstupu, je zobrazený akant (z 3 stoniek s kvetmi 

sa na maľbe dochovala len 1) vedľa volavky provokujúcej hada. V Casa del Frutteto (I.ix.5) je 

vyobrazený akant medzi dvoja jeleními jazykmi107 na podstave východnej steny v miestnosti 

východne od átria. V Casa delle Nozze d′Argento (V.ii.1), na podstavci severnej steny 

miestnosti východne od átria sú zobrazené 2 horšie dochované rastliny, sú ale zaujímavé vďaka 

precíznemu vypracovaniu každého kvetu. Comes spomína ďalšie 2 maľby, ktoré sa do dneška 

bohužiaľ nedochovali – mali sa nachádzať v Casa della Fontana Piccola (VI.viii.23) a House of 

Epidius Rufus (IX.i.20/30). 

„ Akant bol bežnou rastlinou ako v okrasných záhradách tak aj vo voľnej prírode.“108 

Plínius St. popisuje 2 druhy akantov (NH 22.76), Plínius Ml. popisuje záhon akantov pred 

svojou toskánskou villou ako vlniaci sa alebo vlajúci (Epistulae 5.6) a Dioskurides píše o tom, 

že akanty rastú na skalnatých a vlhkých miestach a takisto v záhradách (3.19). Columella radí 

akant medzi plané (divoké) rastliny a jeho kvety ako obľúbené včelami (RR 9.4.4). Plínius (NH 

22.76) aj Dioskurides (3.19) opisujú okrem iného aj medicínske využitie akantu. 

                                                           
107 Druh papradia, pozn. 
108 JASHEMSKI – MEYER 2002,  85 



54 
 

Vitruvius nám popisuje príbeh (4.1.9), pravdepodobne nie autentický, o tom, ako sa 

sochár Kallimachos inšpiroval listmi akantu, ktoré použil ako motív pre niektoré kapitály, ktoré 

vyrezával pre Korintských. Akant na korintských stĺpoch je Acanthus spinosus, ktorý bol 

rozšírenýv Grécku. 

Akanty rastú v nízkych nadmorských výškach na kopcoch, v tôňach, a na pobrežných 

oblastiach Talianska. Tie, ktoré rastú na miestne dnešných vykopávok v Pompejách sú 

pravdepodobne pôvodné /domáce/.109 

 ALOE VERA L. 

V Casa di Marte e Venere (VII.i.40) v miestnosti naľavo od tablínia je dobre vyobrazené 

aloe (Obr. 9). Je namaľované v intervaloch na podstave steny a vyzerá, že vyrastá priamo 

z podlahy. Na horšej maľbe z Casa degli Epigrammi Greci (V.i.18) sa pravdepodobne takisto 

dá identifikovať aloe. Sú to najranejšie známe ukážky aloe. 

Aj túto rastlinu spomína ako Plínius (NH 20.142; 21.76; 26.59, 61; 27.17–20 ), tak aj 

Dioskurides (3.25), ich popisy jeho medicínskeho využitia sú veľmi podobné. 

 FRAGARIA VESCA L. 

Jahoda obyčajná (jahodník obecný) sa našla na maľovanej kópii dnes už neexistujúcej 

maľby z dolného peristylu Villa di Diomede v Pompejách (pôvodne na spodnej časti piliera 

v porticu) dnes v Neapolskom múzeu. Ovocie a listy sú namaľované realisticky v štylizovanom 

výjave. 

Plínius opisuje jahodu ako jedno z mála divo rastúcich rastlín, ktoré boli používané ako 

jedlo pre Rimanov (NH 21.86). Vergílius varuje deti zbierajúce plody a kvety pred hadom, 

ktorý číha v tráve (Buc. (Ecl.) 3.92). 

 HEDERA HELIX L. 

Brečtan popínavý bol veľmi často využívaný v umení – bol častým námetom 

nástenných malieb, robili sa z neho koruny a girlandy na ozdobu domov aj verejných miest (aj 

to je zobrazované na nástenných maľbách). Často bol maľovaný na podstavách záhradných 

stien, na ktorých mal evokovať pokračovanie toho skutočného, ktorý rástol priamo v záhrade – 

takéto zobrazenia nachádzame okrem iného v Casa dei Ceii (I.vi.15) (Obr. 18)vet a Casa dei 

                                                           
109 JASHEMSKI – MEYER 2002, 86 
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Vettii (VI.xv.1). Maľby tohto druhu sa ale nachádzajú aj v interiéroch, príkladom môže byť 

miestnosť naľavo od átria vo Fullonica of Stephanus (I.vi.7).110 

 IRIS FOETIDISSIMA L. 

Kosatce sa často zobrazujú na podstavách stien, ale bohužiaľ ich maľby nie sú v dobrej 

kvalite, preto je ťažké ich s určitosťou identifikovať. Kosatec s veľmi úzkymi listmi a malými 

kvetmi je zobrazený na západnej časti severnej steny peristylovej záhrady vo Villa of Poppaea 

v Opontis. Tento kosatec sa podobá na druh I. foetidissima, ktorý je divo rastúci v oblasti 

Pompejí.111  

 Tento druh spomínajú niekoľkí antickí autori. Napríklad Plínius hovorí, že niektorí 

volajú divoký iris xyris (NH 21.143). Dioskurides (4.22) poskytuje dôležitú identifikačnú 

informáciu, že má červené semená v malých púzdrach ako fazuľa. 

 IRIS PSEUDACORUS L. 

Kosatec žltý je namaľovaný spoločne s vodným božstvom na okraji vody v castellum 

aquae (vodná veža) v Pompejách (Obr. 16). Aj keď je vyobrazenie veľmi hrubé, určite 

zobrazuje kosatec žltý, pretože je to jediný európsky druh, ktorý rastie na vodných 

stanovištiach.112 Dnes sa objavuje na okrajoch rieky Sarno pri Pompejách. 

Plínius opisuje túto rastlinu pod menom acoron (NH 25.157) a spomína aj jej 

medicínske využitie (NH 25.159, 164; 26.28, 35, 45, 74, 77, 80, 91, 127, 137, 160, 163). 

 MYRTUS COMMUNIS L. 

Myrtové kríky s bielymi kvetmi (zhluky bielych bodiek) sú zobrazené v House of Gaius 

Secundus (I.vi.15) na podstave záhradnej steny, spoločne s kopčekmi brečtanu. Podobne je to 

v Casa del Centenario (IX.viii.3/6) na podstavách východnej a severnej steny v miestnosti 

v severovýchodnom rohu peristylu. V Neapolskom múzeu je takisto maľba tohto druhu (inv. č. 

8758). 

 PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM (L.) Newman 

Jazyk jelení je možné identifikovať na maľbe na vnútornej časti nízkej steny lemujúcej 

pseudo-peristyl v Domus M. Asellini (VI.vii.18), kde je zobrazený napravo od vtáka tak, že na 
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111 JASHEMSKI – MEYER 2002, 116 
112 Tamtiež. 
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niektorých listoch je vidieť sori (rub listu s pruhovitými výtrusnicami). Tento druh papradia 

lemuje akant na podstave východnej steny malej miestnosti na východ od átria v Casa del 

Frutteto (Obr. 32). Ďalšie príklady môžeme vidieť: na podstavách stien záhrady a v peristylovej 

kolonáde v Casa di Trebius Valens (III.ii.1); v House II.i.12; v diaete v Casa del Bracciale d′ 

Oro na čiernom ostení za mriežkovým plotom. Ďalšie vyobrazenie sa nachádzalo na podstave 

steny v House of M. Epidius Sabinus (IX.i.22/29), dnes už ale táto maľba nie je viditeľná – 

máme k dispozícii len jej farebnú reprodukciu. 

Táto rastlina je antickými autormi spomenutá len málokedy. Nespomína ju dokonca ani 

Plínius, iba Dioskurides (3.121) ju stručne popisuje a nazýva ju phullitis. 

 

3.9. Dekoratívne vzory 

 CALYSTEGIA SEPIUM (L.) R.Br. 

Povoja plotná sa dá indentifikovať na 2 miestach. Vo Villa San Marco v Stabiae bola réva 

a kvetiny použité na orámovanie nástenného panelu napravo od veľkého okna (Obr. 11) vo 

frigidáriu s výhľadom do priľahlej záhrady.113 

 HEDERA HELIX L. 

Vetvy brečtanu, ktoré sú namaľované na stene v záhrade Ceiusa Secundusa alebo 

v peristyle Villa of Poppaea v Oplontis sú pravdepodobne obrazom toho, že brečtan bol pri 

špeciálnych príležitostiach využívaný na dekorovanie.114 Jemné vetvičky kvitnúceho brečtanu 

sú zobrazené na červenom pozadí severnej steny cubicula villy z Bosctrecase, dnes 

v Neapolskom Múzeu.115 

 MYRTUS COMMUNIS L. 

Veniec z myrtových listov a bielych kvetov rámuje malú okrúhlu posvätnú krajinku na 

severnej stene átria v Casa degli Amanti (I.x.10–11). 

 

 

                                                           
113 JASHEMSKI – MEYER 2002, 96 
114 JASHEMSKI – MEYER 2002, 113 
115 KNAUER, Roman Wall Paintings in Boscotrecase, str. 20. Dostupné na: 
<http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Roman_Wall_Paintings_from_Boscotrecase_The_Me
tropolitan_Museum_Journal_v_28_1993> 
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 NERIUM OLEANDER L. 

Oleander je podobne ako brečtan vyobrazený v jemných štylizovaných líniách na 

červenom pozadí steny cubicula (tzv. Červenej miestnosti) villy z Boscotrecase.116 

 VITIS VINIFERA L. subsp. VINIFERA 

Vinič s veľkými trsmi zrelého hrozna je obľúbeným dekoratívnym motívom, ako 

napríklad: v Casa di Principe di Napoli (VI.xv.7/8) v miestnosti na východ od peristylu; 

v tablíniu Casa di Trebius Valens (III.ii.1); na maľbe z Neapolského múzea (inv. č. 9638), kde 

sa za hroznom načahujú kozy; v Casa del Tramezzo di Legno (III.11) v Herculaneu na severnej 

stene miestnosti na juhozápadnom rohu átria (Obr. 49); v miestnosti severne od peristylu Casa 

di Giulio Polibio (IX.xiii.1–3); fragmenty z Casa di Fabio Rufo (Obr. 51 a 52). 

  

                                                           
116 KNAUER, Roman Wall Paintings in Boscotrecase, str. 20. Dostupné na: 
<http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Roman_Wall_Paintings_from_Boscotrecase_The_Me
tropolitan_Museum_Journal_v_28_1993> 
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4. Líviina villa v Prima Porte 

V pojednaní o zobrazení rastlín v rímskom nástennom maliarstve by sme nemohli 

vynechať výmaľbu podzemnej miestnosti v Líviinej ville v Prima Porte neďaleko Ríma. Má sa 

za to, že rímske „záhradné“ maliarstvo prichádza takmer bezprostredne s týmto monumentom, 

ktorý sa považuje za jednu z najvýznamnejších prác tohto druhu.117  

Táto záhrada je namaľovaná na stenách polo-podzemnej komory – chladnom triklíniu 

(jedálni) pre letné bankety.118 Ako sme už spomínali, jedná sa o jeden z najrozsiahlejších 

dochovaných príkladov maľby rastlín v druhom pompejskom štýle. Táto miestnosť je takmer 

12 metrov dlhá a 6 metrov široká, plne pokrytá maľbou rajskej záhrady.119 Otvorenie priestoru 

v druhom štýle je ideálnym predpokladom pre vyobrazenia tohto druhu, zatiaľ čo vnímanie 

steny ako plochy pre ornamentálnu výzdobu, typické pre tretí štýl, bolo pre vyobrazenia záhrad 

nepriaznivé.120 

Maľba je datovaná do obdobia 30-20 p. n. l. a zobrazuje rastliny a vtáky 

v naturalistickom štýle. Použitie jemných prechodov bez výrazných kontrastov zdôrazňuje 

dojem, že krajinka bola prirodzenou súčasťou tohto podzemného priestoru. 

V popredí prebiehajú dva ploty, prvý je nízky prútený, zadný z nich je kamenný a  pravidelne 

vytvára výklenky, v ktorých sú vyobrazené zvýraznené stromy a medzi nimi len malé kríky. 

V zadnej časti sa týčia jednotlivé stromy, umiestnené pred uzavretou zelenou stenou, do ktorej 

sa zlievajú ostatné rastliny. Zvýraznenie jednotlivých kríkov a stromov pred touto zelenou 

plochou dodáva zobrazeniu priestorovú hĺbku.121 Medzi dvoma nízkymi plotmi v popredí, ako 

aj tesne za nimi, pod veľkými stromami,  vidíme nižšie rastliny a kvety.  

Množstvo zobrazených rastlín bolo identifikované – v popredí je borovica píniová, dub, 

jedľa nádherná; nad mramorovou ohradou rastú granátové jablká, duly, myrty, oleandre, palmy 

datľové, vavríny, jahodníky (planiky), kaliny, cezmínové (letné) duby, cyprusy, brečtany, 

                                                           
117 MIELSCH 2001, 193 
118 The Painted Garden of the Villa of Livia. Dostupné na: 
<http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-

mosaics/painted-garden-villa-livia> 

119 LING 1991, 150 
120 MIELSCH 2001, 194 
121 MIELSCH 2001, 193 

http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-mosaics/painted-garden-villa-livia
http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-mosaics/painted-garden-villa-livia
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akanty122 a smreky.123 Veľký počet ovocných stromov patrí k antickému obrazu ideálnej 

krajinky, ktorá má celoročne kvitnúť a nosiť plody.124 

Na lúke pod stromami kvitnú ruže, vlčie maky, chryzantémy a harmanček či sedmokrásky 

a v popredí papradie striedajú fialky a kosatce.125 

Maľba záhrady však nie je plne realistická – zobrazuje kvitnúcu stále zelenú záhradu bez 

časového určenia – zobrazené sú rôzne druhy rastlín, ktoré kvitnú v rôznom období, na výjave 

ale kvitnú či plodia ovocie všetky súčasne. Maliar kládol väčší dôraz na presné vyobrazenie 

prírody, niekedy až vedecky presné (najmä v prípade vtákov), než na dodržiavanie zákonitostí 

prírody – chcel zobraziť rastliny tak, ako boli známe a charakteristické.126 

Prieskum roly krajiny v architektonickom návrhu villy naznačuje, že umiestnenie 

maľby záhrady v podzemných priestoroch nebolo náhodné, ale je výsledkom snahy vytvoriť 

príjemné svieže prostredie odkazujúc na akoby rajskú záhradu, ktorá mala doplniť letnú 

večeru.127 Keďže sa miestnosť pravdepodobne využívala ako „studená“ jedáleň, ktorá sa 

využívala najmä za letných dní, maľba tejto „rajskej“ záhrady mala ešte umocniť dojem, že sa 

hostia alebo domáci nachádzajú v oáze, ktorá ich chránila a poskytovala útočisko pred horúcim 

letom.  Aj Plínius Ml. (Epist. 5.6.30) ocenil izolačné vlastnosti podzemných priestorov pri 

popise kryptoportiku v jeho toskánskej ville. Miestnosť s týmto účelom nachádzame napríklad 

aj v Casa del Criptoportico v Pompejách.128 

 

 

 

                                                           
122 The Painted Garden of the Villa of Livia. Dostupné na: 
<http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-
mosaics/painted-garden-villa-livia> 
123 LING 1991, 150 
124 MIELSCH 2001, 193 
125 The Painted Garden of the Villa of Livia. Dostupné na: 
<http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-
mosaics/painted-garden-villa-livia> 
126 LING 1991, 150 
127 ZARMAKOUPI 2008, 272 
128 MIELSCH 2001, 193 

http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-mosaics/painted-garden-villa-livia
http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-mosaics/painted-garden-villa-livia
http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-mosaics/painted-garden-villa-livia
http://archeoroma.beniculturali.it/en/national-roman-museum-palazzo-massimo-alle-terme/paintings-and-mosaics/painted-garden-villa-livia
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Záver 

 Je jasné, že vzhľadom k tomu, že človek antického Ríma bol veľmi úzko spätý 

s prírodou, je príroda, a teda aj rastliny, boli nedeliteľnou súčasťou každodenného života. 

V tejto práci sme sa zamerali na nástennú malebnú výzdobu domov, či už ich interiérov, alebo 

exteriérov, a to predovšetkým v okolí Vezuvu, ktorého výbuch zakonzervoval a ochránil pred 

zubom času veľké množstvo nástenných malieb, ktoré by v iných podmienkach takéto šťastie 

nemuseli mať. Kvôli rozsahu sme sa preto nevenovali iným oblastiam, s výnimkou Líviinej 

villy v Prima Porte. 

Rastliny sa ale na nástenných maľbách objavovali naprieč celou Rímskou ríšou, väčšina 

z nich sa nám ale bohužiaľ nedochovala. Prakticky sa dá povedať, že nejaké, aspoň malé 

pripomenutie rastlinstva nájdeme na väčšine nástenných malieb – ak im nie je venovaná 

väčšinová pozornosť ako pri maľbách celých záhrad, tak ich vidíme napríklad na zátišiach, 

girlandách, krajinkách, dekoratívnych vzoroch na architektúre, v hrobkách, ako atribút alebo 

symbol niektorého božstva, alebo ako jednoduché doplnenie kompozície. Najviac rastlín ale 

objavujeme zobrazených na maľbách záhrad. Tie sa často objavujú na stenách priamo 

v záhrade, ktorej pomáhajú opticky rozšíriť jej vlastný limitovaný priestor. Nie je to však 

výlučne len téma na exteriérovú maľbu, pretože maľby záhrad nachádzame aj v izbách 

v interiéroch domov. 

 Zaujímavým druhom zobrazení sú napríklad krajinky. Ich zobrazovanie prechádza 

vývojom, v niektorých obdobiach dokonca zaberajú plochy, na ktoré sa pôvodne zobrazovali 

mytologické scény, inokedy ich vidíme aspoň v malých „medailónoch“ podobných malým 

tabuľovým obrazom uprostred panelu na stene.   

 Za najkrajšie príklady zobrazenia rastlín sú ale považované maľby záhrad. Za najstarší 

známy príklad sa považuje už popísaná Líviina villa v Prima Porte. Podobné práce sa ale 

dochovali napríklad aj v Casa del Frutteto, Casa del Bracciale d′ Oro alebo v Casa del 

Menandro v Pompejách, či v Augustovej hrobke v Ríme.  

 Z tabuľky v Tabuľke 2 nám vyplýva, že najobľúbenejšie rastliny na zobrazovanie 

(skúmaná vzorka identifikovaných rastlín na spomenutých maľbách) boli predovšetkým: vínna 

réva a jej hrozná, granátovník a granátové jablká, brečtan, figovník a figy, ruže a datľovník 

s datľami. 

 Je prekvapivé, že pri takej bohatej škále možností zobrazenia rastlín na maľbách 

a celkovo v umení, sa tejto téme venovalo len veľmi málo bádateľov. To ale neznamená, že táto 
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téma by bola málo zaujímavá, alebo málo bohatá na informácie. Navyše, nebola ani na okraji 

záujmu samotných umelcov, ktorí tieto diela maľovali – niektoré zobrazenia sú veľmi precízne 

prepracované a realistické, umelci venovali veľkú pozornosť presnému a vernému zobrazeniu 

rastlín v ich obľúbenej podobe, hlavne kvôli navodeniu dojmu luxusu a bohatstva majiteľa 

domu, v ktorom maľbu robili (kvalita prác je samozrejme rozdielna, a závisela okrem iného aj 

na tom, koľko bol majiteľ ochotný do výzdoby investovať). Práve táto presná realistická práca 

nám uľahčuje identifikovanie zobrazených rastlín a ich plodov. 

 Je zaujímavé, že záhradná maľba v Líviinej ville v Prima Porte je považovaná zároveň 

za najstaršiu maľbu tohto typu a takisto aj jednu za jednu z najlepších a najkvalitnejších prác 

tohto druhu. Okrem toho je jednou z najlepšie dochovaných malieb, hlavne z hľadiska rozsahu 

celej maľby, ktorú môžeme pozorovať takmer v celku, tak, ako mohla byť pozorovaná v dobe 

svojho vzniku. 

 Zaujímavosťou sú takisto zátišia, ktoré sa od dôb starých Rimanov príliš nezmenili, 

predovšetkým pri barokových zátišiach môžeme badať ich jasný vplyv. 

 Rastliny ako téma na umelecké spracovanie sú bohatým zdrojom inšpirácie a sú takisto 

veľmi vďačnou témou, ku ktorej sa opakovane vracajú umelci vo všetkých známych obdobiach. 
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Zdroje k obrazovej prílohe: 
 

Obr. 1 – Detail nástennej maľby z Casa del Bracialle d′ Oro zobrazujúci kvety ľalie, rumanu, 

povoje, maku siateho a rastlinou datľovníka. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 97, fig. 78       

 

Obr. 2 – Vyobrazenie planiky (strawbery tree) na detaile maľby z Casa del Frutteto.  

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 90, fig. 72       

 

Obr. 3 – Vyobrazenie planiky na maľbe z Casa del Bracciale d′ Oro. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 90, fig. 73       

 

Obr. 4 – Vyobrazenie nevädze, ruží, ľalií a ďalších kvetov na strope v Casa dei Quadretti 

Teatrali v Pompejách. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 99, fig. 80       

 

Obr. 5 – Vyobrazenie citrusového stromu v Casa del Frutteto. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 101, fig. 82      

 

Obr. 6 – Girlanda držaná cupidom zobrazujúca kvety, ovocie a obilie, citróny zobrazené 

najbližšie ku cupidovi. Dnes v Neapolskom Múzeu. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 10, fig. 83      

 

Obr. 7 – Zobrazenie lieskových orechov z Museo Castellamare di Stabia.           

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 103, fig. 85      

 

Obr. 8 – Asprágus (divoký) zobrazený pod maskou v Casa dei Vettii. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 92, fig. 75      

 

Obr. 9 – Aloe namaľované na podstave steny v Casa di Marte e Venere.  

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 88, fig. 71       

 

Obr. 10 – Trsť rákosovitá na maľbe v Casa della Fontana Piccola. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 91, fig. 74       

 

Obr. 11 – Povoja plotná vo Villa San Marco, Stabiae.   

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 96, fig. 77       

 

Obr. 12 – Maľba prímorskej villy s cyprusmi. Dnes v Neapolskom Múzeu. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 105, fig. 86      

 

Obr. 13 – Dula a slivky v sklenenej miske. Maľba z miestnosti 23 vo Villa Poppaea 

v Oplontis. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 106, fig. 88      

 

Obr. 14 – Košík plný fíg zo miestnosti 14 (triclínium) vo Villa Poppaea v Oplontis. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 110, fig. 92      

 

Obr. 15 – Klinček/ Karafiát vo Villa di Diomede. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 108, fig. 91     
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Obr. 16 – Kosatec žltý s vodným božstvom na maľbe Pompejskej vodnej veže. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 117, fig. 99    

 

Obr. 17 – Maľba niektorého druhu kosatca na západnej stene peristylu Casa di P.Paquius 

Proculus.  

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 116, fig. 98      

 

Obr. 18 – Zhluky brečtanu v Casa dei Ceii. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 112, fig. 94     

 

Obr. 19 – Fľaškovec (tykev lahvovitá) na zátiší z Casa dei Cervi, dnes Neapolské Múzeum. 

Zdroj: 

<http://www.beniculturali.it/alimentazione/sezioni/etastorica/roma/articoli/ricettario.html>  

 

Obr. 20 – Pár mandlí, datle a figy a vrecko peňazí v Neapolskom Múzeu. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 150, fig. 135      

 

Obr. 21 – Tri zátišia z Neapolského Múzea – po stranách dve takmer totožné (napravo chýba 

sklenená nádoba), uprostred strieborná miska so sušenými figami, datľami a slivkami, 

v popredí čaša vína. 

Zdroj: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frescos_of_three_vignettes_of_fruit,_Casa_dei_C

ervi,_Herculaneum_(before_79_CE).jpg>  

 

Obr. 22 – Jablká, hrozno a granátové jablká v miske, maľba z Complesso do Giulia Felice, 

v Neapolskom Múzeu. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 124, fig. 107   

 

Obr. 23 – Figy a chlieb, v Neapolskom Múzeu. 

Zdroj: 

<http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/minisiti/alimentazione/sezioni/etastor

ica/roma/index.html>  

 

Obr. 24 – Dnes už neexistujúce zobrazenie fialy šedivej z Villa di Diomede. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 125, fig. 109     

 

Obr. 25 – Moruša v Casa della Venere in Conchiglia. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 127, fig. 110  

 

Obr. 26 – Dve zátišia – na zátiší vpravo mŕtvy vták a dve duly (naľavo mŕtve vtáky a huby). 

V Neapolskom Múzeu. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 128, fig. 111      

 

Obr. 27 – Tri Grácie s myrtovými korunami a vetvičkami, v Neapolskom Múzeu. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 130, fig. 113      

 

Obr. 28 – Narcis Villa di Diomede.v dolnom peristyle 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 131, fig. 115      

     

 

Obr. 29 – Oleander, planika a sojka na maľbe v Casa del Bracciale d′ Oro. 

http://www.beniculturali.it/alimentazione/sezioni/etastorica/roma/articoli/ricettario.html
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http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/minisiti/alimentazione/sezioni/etastorica/roma/index.html
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Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 132, fig. 116      

 

Obr. 30 – Čierne olivy v striebornom pohári zátiší z Neapolského Múzea. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 134, fig. 118      

 

Obr. 31 – Proso siate a mohár, pojedané dvoma prepeličkami na zátiší z Neapolského Múzea.    

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 137, fig. 120      

 

Obr. 32 – Jelení jazyk na spodnej časti steny v átriu Casa del Frutteto. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 142, fig. 125      

 

Obr. 33 – Borovice píniové a cyprusy v pozadí bukolickej krajinky v Casa della Fontana 

Piccola.          

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 143, fig. 127      

 

Obr. 34 – Holuby usadené na platane v Casa del Bracciale d′Oro. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 145, fig. 129      

 

Obr. 35 – Papagáj s čerešňou v Casa dell′Efebo. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 147, fig. 131      

 

Obr. 36 – Vták s dvomi slivkami (fialovými), Casa di Trebius Valens.  

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 149, fig. 133      

 

Obr. 37 – Fragment so žltými slivkami z Casa del Bracciale d′Oro. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 149, fig. 134      

 

Obr. 38 – Višňa na maľbe v Casa del Frutteto. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 148, fig. 132      

 

Obr. 39 – Kvety a plody granátovníka v laráriu v dome I.xiii.12. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 153, fig. 142      

 

Obr. 40 – Granátové jablko v miske s ovocím namaľovanej pri vchode do Casa dei Vettii. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 153, fig. 141      

 

Obr. 41 – Vták na zátiší s hruškou z Pompejí z obchodu I.vii.5. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 155, fig. 143      

 

Obr. 42 – Dub letný so žaluďmi na fragmente maľby z Casa del Bracciale d′Oro. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 156, fig. 146      

 

Obr. 43 – Kokorík, vavrín, ruže a iné rastliny v Casa del Bracciale d′Oro.  

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 159, fig. 147      

 

Obr. 44 – Oskoruša na maľbe z Ochodu I.vii.5 v Pompejách. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 163, fig. 151      

 

Obr. 45 – Dnes už nedochovaná maľba z Pompejí zobrazujúca pravdepodobne špargľu, 

reďkev a kvaku. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 164, fig. 152      
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Obr. 46 – Pšenica dvojzrnová na kresbe zničenej maľby z Domus di Trittolemo. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 166, fig. 154      

 

Obr. 47 – Pšenica zdobiaca koryntský stĺp, maľba z Villa di P. F. Synistor. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 167, fig. 155      

 

Obr. 48 – Kalina vavrínolistá na fragmente  z Casa del Bracciale d′Oro. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 168, fig. 156      

 

Obr. 49 – Vínna réva s hroznom na maľbe z Casa del Tramezzo di Legno z Herculanea. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 172, fig. 160      

 

Obr. 50 – Maľba hrozna v banketnej miestnosti Casa di Biria, Sibilla Pompeiana.  

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 173, fig. 162      

 

Obr. 51-52 – Fragmenty zobrazenia hrozna z Casa di Fabio Rufo. 

Zdroj: CIARALLO 2000, 60, fig. 8-9   

    

Obr. 53 – Maľba Vezuvu s Casa del Centenario, zobrazujúca Baccha v podobe trsu hrozna 

a vinice na Vezuve. 

Zdroj: JASHEMSKI - MEYER 2002, 31, fig. 28     

 

Obr. 54 – Fiala v Casa del Bracciale d′Oro.  

Zdroj: CIARALLO 2000, 45, fig. F-5  

 

Obr. 55 – Záhradná maľba v diaete Casa del Bracciale d′Oro. Zdroj: 

<http://www.pompeiisites.org/index.jsp?idProgetto=2>  

Obr. 56 – Villa di Livia v Prima Porte a jej maľba záhrady v tzv. studenej jedálni. Zdroj: 

<https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Livia#/media/File:Rom-Villa-Livia.jpg>  

 

Obr. 57 – Figový strom s figami v Casa del Frutteto. Zdroj: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii_-_Casa_del_Frutteto_-_Fig_tree.jpg>  

  

http://www.pompeiisites.org/index.jsp?idProgetto=2
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Livia#/media/File:Rom-Villa-Livia.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii_-_Casa_del_Frutteto_-_Fig_tree.jpg
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA: 

Obr. 1 – Detail nástennej maľby z Casa del Bracialle d′ Oro zobrazujúci 

kvety ľalie, rumanu, povoje, maku siateho a rastlinou datľovníka. 

Obr. 2 – Vyobrazenie planiky (strawbery tree) Obr. 3 – Vyobrazenie planiky na maľbe z 

na detaile maľby z Casa del Frutteto.  Casa del Bracciale d′ Oro. 

Obr. 4 – Vyobrazenie nevädze, ruží, ľalií a ďalších kvetov  Obr. 5 – Vyobrazenie citrusového 

na strope v Casa dei Quadretti Teatrali v Pompejách.  stromu v Casa del Frutteto. 
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 Obr. 6 – Girlanda držaná cupidom zobrazujúca kvety, ovocie a obilie, citróny  

Zobrazené najbližšie ku cupidovi. Dnes v Neapolskom Múzeu. 

 

Obr. 7 – Zobrazenie lieskových orechov z Museo            Obr. 8 – Asprágus (divoký) zobrazený pod  

Castellamare di Stabia.              maskou v Casa dei Vettii. 

 

Obr. 9 – Aloe namaľované na podstave steny v         Obr. 10 – Trsť rákosovitá na maľbe v Casa della 

Casa di Marte e Venere.           Fontana Piccola. 
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Obr. 11 – Povoja plotná vo  Obr. 12 – Maľba prímorskej villy s cyprusmi. Dnes v Neapolskom 

Villa San Marco, Stabiae.   Múzeu. 

Obr. 13 – Dula a slivky v sklenenej miske. Maľba z           Obr. 14 – Košík plný fíg zo miestnosti 14 (triclínium) 

miestnosti 23 vo Villa Poppaea v Oplontis.           vo Villa Poppaea v Oplontis. 

Obr. 15 – Klinček/ Karafiát  Obr. 16 – Kosatec žltý s vodným božstvom na maľbe Pompejskej 

vo Villa di Diomede.   vodnej veže. 
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Obr. 17 – Maľba niektorého druhu kosatca na   Obr. 18 – Zhluky brečtanu v Casa dei 

západnej stene peristylu Casa di P.Paquius Proculus.  Ceii. 

 

Obr. 19 – Fľaškovec (tykev lahvovitá) na    Obr. 20 – Pár mandlí, datle a figy a vrecko peňazí v 

zátiší z Casa dei Cervi, dnes Neapolské Múzeum.  Neapolskom Múzeu. 

Obr. 21 – Tri zátišia z Neapolského Múzea – po stranách dve takmer totožné (napravo chýba sklenená nádoba), 

uprostred strieborná miska so sušenými figami, datľami a slivkami, v popredí čaša vína. 
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Obr. 22 – Jablká, hrozno a granátové jablká v miske,     Obr. 23 – Figy a chlieb, v  

maľba z Complesso do Giulia Felice, v Neapolskom Múzeu.    Neapolskom Múzeu. 

Obr. 24 – Dnes už neexistujúce zobrazenie  Obr. 25 – Moruša v Casa della Venere 

fialy šedivej z Villa di Diomede.    in Conchiglia. 

Obr. 26 – Dve zátišia – na zátiší vpravo mŕtvy vták a dve duly (naľavo mŕtve vtáky a huby). 

V Neapolskom Múzeu. 
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Obr. 27 – Tri Grácie s myrtovými korunami a vetvičkami, v           Obr. 28 – Narcis v dolnom peristyle 

Neapolskom Múzeu.               Villa di Diomede. 

Obr. 29 – Oleander, planika a sojka na maľbe v Casa del           Obr. 30 – Čierne olivy v striebornom pohári  

Bracciale d′ Oro.               zátiší z Neapolského Múzea. 

Obr. 31 – Proso siate a mohár, pojedané dvoma prepeličkami na    Obr. 32 – Jelení jazyk na spodnej časti steny v 

zátiší z Neapolského Múzea.            átriu Casa del Frutteto. 
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Obr. 33 – Borovice píniové a cyprusy v pozadí bukolickej        Obr. 34 – Holuby usadené na platane 

krajinky v Casa della Fontana Piccola.          v Casa del Bracciale d′Oro. 

Obr. 35 – Papagáj s čerešňou v Casa dell′Efebo. 

 

Obr. 36 – Vták s dvomi slivkami (fialovými), Casa di            Obr. 37 – Fragment so žltými slivkami z  

Trebius Valens.                  Casa del Bracciale d′Oro. 
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Obr. 38 – Višňa na maľbe v Casa del  Obr. 39 – Kvety a plody granátovníka v  

Frutteto.      laráriu v dome I.xiii.12. 

 

Obr. 40 – Granátové jablko v miske s ovocím namaľovanej    Obr. 41 – Vták na zátiší s hruškou z Pompejí 

pri vchode do Casa dei Vettii.       z obchodu I.vii.5. 

Obr. 42 – Dub letný so žaluďmi na fragmente        Obr. 43 – Kokorík, vavrín, ruže a iné 

maľby z Casa del Bracciale d′Oro.          rastliny v Casa del Bracciale d′Oro.  
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Obr. 44 – Oskoruša na maľbe z Ochodu I.vii.5 v  Obr. 45 – Dnes už nedochovaná maľba z Pompejí 

Pompejách.     zobrazujúca pravdepodobne špargľu, reďkev a kvaku. 

 

Obr. 46 – Pšenica dvojzrnová na kresbe zničenej   Obr. 47 – Pšenica zdobiaca koryntský stĺp, maľba z  

maľby z Domus di Trittolemo.     Villa di P. F. Synistor. 

Obr. 48 – Kalina vavrínolistá na fragmente        Obr. 49 – Vínna réva s hroznom na maľbe z Casa del Tramezzo  

z Casa del Bracciale d′Oro.        di Legno z Herculanea. 
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Obr. 50 – Maľba hrozna v banketnej miestnosti  Obr. 51-52 – Fragmenty zobrazenia hrozna z Casa di Fabio  

Casa di Biria, Sibilla Pompeiana.    Rufo.  

Obr. 53 – Maľba Vezuvu s Casa del Centenario, zobrazujúca Baccha v podobe trsu hrozna a vinice na Vezuve. 
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Obr. 54 – Fiala v Casa del Bracciale d′Oro.  

Obr. 55 – Záhradná maľba v diaete Casa del Bracciale d′Oro.  

Obr. 56 – Villa di Livia v Prima Porte a jej maľba záhrady v tzv. studenej jedálni. 
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Obr. 57 – Figový strom s figami v Casa del Frutteto. 
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Tabuľka 1 – Zoznam rastlín popisovaných v tejto práci: 

  latinský názov slovenský názov český názov 

1 ACACIA sp. akácia kapinice, akácie 

2 ACANTHUS MOLLIS L. akant mäkký paznehtík měkký 

3 ALLIUM CEPA L. cibuľa kuchynská cibule 

4 ALOE VERA L. aloe pravá aloe pravé 

5 ANTHEMIS ARVENSIS L. ruman roľný rmen rolný 

6 ARBUTUS UNEDO L. jahodovec obyčajný planika obecná 

7 ARUNDO DONAX L. trsť rákosovitá trsteník obyčajný 

8 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L. 

asparágus ostrolistý/ 

špargľa chřest pichlavý 

9 BRASSICA RAPA subsp. RAPA kapusta poľná/ pravá vodnice 

10 

CALYSTEGIA SEPIUM (L. ) R. 

Br. povoja plotná opletník plotný 

11 CASTANEA SATIVA Mill. gaštan jedlý kaštanovník setý 

12 CENTAUREA CYANUS L. nevädza poľná chrpa polní/ chrpa modrá 

13 CERATONIA SILIQUA L. rohovník obyčajný rohovník obecný 

14 CITRUS LIMON (L. ) Burm. f. citrónovník pravý citroník limonový 

15 CORYLUS AVELLANA L. lieska obyčajná líska obecná 

16 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS 

L. cyprus vždyzelený cypriš stálezelený 

17 CYDONIA OBLONGA Mill. dula podlhovastá kdouloň obecná 

18 

DIANTHUS CARYOPHYLLUS 

L. klinček záhradný 

hvozdík záhradní/ karafiát 

zahradní 

19 FICUS CARICA L. 

figovník/ fikus 

obyčajný fikovník smokvoň 

20 FRAGARIA VESCA L. jahoda obyčajná jahodník obecný 

21 HEDERA HELIX L. brečtan popínavý břečťan popínavý 

22 

CHRYSANTHEMUM SEGETUM 

L. 

chryzantémovka 

siatinová kopretina osenní 

23 IRIS FOETIDISSIMA L. kosatec kosatec smrdutý 

24 IRIS PSEUDACORUS L. kosatec žltý kosatec žlutý/ obecný 

25 IRIS sp. kosatec kosatec 

26 JUGLANS REGIA L. orech kráľovský ořešák královský/ vlašský 

27 

LAGENIARIA SICERARIA 

(Molina) Standl. 

kalabasa/ fľaškovec 

obyčajný 

tykev lahvovitá/ kalabasa/ 

divenice 

28 LAURUS NOBILIS L. vavrín pravý vavřín vznešený 

29 LILIUM CANDIDUM L. ľalia biela lilie bělostná 

30 MALUS sp. jabloň jabloň 

31 

MATTHIOLA INCANA (L. ) R. 

Br. fiala šedivá fiala sivá 

32 MORUS NIGRA L. moruša čierna 

moruše černá/ morušovník 

černý 

33 MYRTUS COMMUNIS L. myrta obyčajná myrta obecná 

34 NARCISSUS sp. narcis narcis 

35 NELUMBO NUCIFERA Gaertn. lotos indický lotos ořechonosný 

36 NERIUM OLEANDER L. oleander obyčajný oleandr obecný 
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37 NYMPHAEA ALBA L. lekno biele leknín bílý 

38 OLEA EUROPAEA L. oliva európska olivovník európsky 

39 PANICUM MILIACEUM L. proso siate proso seté 

40 PAPAVER RHOEAS L. mak vlčí mák vlčí 

41 PAPAVER SOMNIFERUM L. mak siaty mák setý 

42 PHOENIX DACTYLIFERA L. datľovník obyčajný datlovník pravý/ obecný 

43 

PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM 

(L. ) Newman jazyk jelení kapraď jelení jazyk 

44 PINUS PINEA L. borovica píniová borovice pinie 

45 PLATANUS ORIENTALIS L. platan východný platan východní 

46 POLYGONATUM sp. kokorík kokořík 

47 PRUNUS ARMENIACA marhuľa obyčajná meruňka obecná 

48 PRUNUS AVIUM L. čerešňa vtáčia třešeň ptačí 

49 PRUNUS CERASUS L. 

čerešňa višňová/ 

višňa višeň obecná 

50 PRUNUS DOMESTICA L. slivka domáca slivoň švestka 

51 

PRUNUS DULCIS (Mill. ) D. A. 

Webb mandľa obyčajná mandloň obecní 

52 PRUNUS PERSICA (L. ) Batsch broskyňa obyčajná broskvoň obecná 

53 PUNICA GRANATUM L. granátovník púnsky 

marhaník granátový/ 

granátovník obecný 

54 PYRUS COMMUNIS L. hruška obyčajná hrušeň obecná 

55 QUERCUS ROBUR L. dub letný dub letní 

56 RAPHANUS SATIVUS L. reďkev siata ředkev setá 

57 ROSA sp. ruža růže 

58 SETARIA ITALICA (L. ) Beauv. mohár/ bar taliansky bér vlašský/ obilný/ italský 

59 SORBUS DOMESTICA L. 

jarabina oskorušová/ 

oskoruša jeřáb oskoruše 

60 

TRAGOPOGON PORRIFOLIUS 

L. kozobrada pórolistá kozí brada fialová 

61 TRITICUM DICOCON Schrank pšenica dvojzrnová pšenice dvouzrnka 

62 VIBURNUM TINUS L. kalina vavrínolistá kalina modroplodá 

63 

VITIS VINIFERA L. subsp. 

VINIFERA 

vinič hroznorodý/ 

réva vínna réva vinná 
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Tabuľka 2 - Výskyt identifikovaných rastlín na maľbách v pompejskej 

oblasti: 

Latinský názov rastliny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ACACIA sp. x           x     

ACANTHUS MOLLIS L.               xxx   

ALLIUM CEPA L.     x   x         

ALOE VERA L.               x   

ANTHEMIS ARVENSIS L. x           x     

ARBUTUS UNEDO L. x x               

ARUNDO DONAX L.   x x     xx       

ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L.         xxx         

BRASSICA RAPA subsp. RAPA         *          

CALYSTEGIA SEPIUM (L. ) R. Br. x               x 

CASTANEA SATIVA Mill.     xx             

CENTAUREA CYANUS L.     xx             

CERATONIA SILIQUA L.     x             

CITRUS LIMON (L. ) Burm. f.   x         x     

CORYLUS AVELLANA L.     x             

CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. x   x             

CYDONIA OBLONGA Mill.         xx         

DIANTHUS CARYOPHYLLUS L.     x             

FICUS CARICA L.   x     xxx x       

FRAGARIA VESCA L.               x   

HEDERA HELIX L.   x         x xxx x 

CHRYSANTHEMUM SEGETUM L. x           x     

IRIS FOETIDISSIMA L.               x   

IRIS PSEUDACORUS L.               x   

IRIS sp.     x             

JUGLANS REGIA L.         x         

LAGENIARIA SICERARIA (Molina) 

Standl.         xx         

LAURUS NOBILIS L. xx x x             

LILIUM CANDIDUM L. xx   x x           

MALUS sp. x       x   x     

MATTHIOLA INCANA (L. ) R. Br.     x             

MORUS NIGRA L. x x               

MYRTUS COMMUNIS L.   x x         xx x 

NARCISSUS sp.     x             

NELUMBO NUCIFERA Gaertn.     x             

NERIUM OLEANDER L. x xx             x 

NYMPHAEA ALBA L.     x             

OLEA EUROPAEA L.         x         

PANICUM MILIACEUM L.         x          
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PAPAVER RHOEAS L. x                 

PAPAVER SOMNIFERUM L. x                 

PHOENIX DACTYLIFERA L. xx   xxx   xx x       

PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM (L. ) 

Newman               xx   

PINUS PINEA L.     x     x x     

PLATANUS ORIENTALIS L. x                 

POLYGONATUM sp. x                 

PRUNUS ARMENIACA         x         

PRUNUS AVIUM L.         x         

PRUNUS CERASUS L.   x               

PRUNUS DOMESTICA L.   x     xx         

PRUNUS DULCIS (Mill. ) D. A. Webb       x xx x       

PRUNUS PERSICA (L. ) Batsch         xx         

PUNICA GRANATUM L.   xx   x xxx x x     

PYRUS COMMUNIS L.         xx         

QUERCUS ROBUR L.     x             

RAPHANUS SATIVUS L.         x         

ROSA sp. x x x       xx     

SETARIA ITALICA (L. ) Beauv.         x         

SORBUS DOMESTICA L.         x         

TRAGOPOGON PORRIFOLIUS L.         x         

TRITICUM DICOCON Schrank     xx       x     

VIBURNUM TINUS L. x x x             

VITIS VINIFERA L. subsp. VINIFERA     xxx   xx x xx   xxx 

 

Vysvetlivky: 

1- Záhradné maľby 

2- Maľby záhrad v interiéroch 

3- Bežná výzdoba  

4- Hrobky 

5- Zátišia 

6- Laráriá 

7- Girlandy 

8- Spodné časti stien 

9- Dekoratívne vzory 

*dnes už zničená maľba 

x – normálny výskyt, xx – častejší výskyt, xxx – veľmi častý výskyt 


