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ABSTRACT: The aim of this study is to identify the cultural perception of the city walls 
during the period of the Roman Empire (1st – 5th century) in the Latin West regions. 
In the observed period, city fortifications had different specifics in comparison with 
other periods and regions in the east. The first two centuries were characterized by 
confident imperial politics within their own colonies and the barbaric world. Thanks 
to their enormous military power, the Roman emperors were able to ensure peace and 
stability in all the provinces, and therefore the construction and maintenance of city 
walls did not have much of a defensive function. A special element in the Latin West 
region was the sacred perception of the walls, which formed a pomerium. In the 3rd to 
5th century the defensive function of the walls increased, but at the same time a lot of 
resources were invested in their decoration, especially in Gaul. In this study, the cultur-
al perception of defensive architecture in the Latin West region of the Roman Empire 
will be evaluated on the basis of an analysis of historical, artistic and material sources. 
The research is based on the assumption that the defensive function of the city walls 
may not have been the most important or the only one in some cases, and a symbolic 
function can be clearly identified, which could have been given priority in some cases. 
According to the preserved literary, archeological and artistic sources, it is possible to 
organize the perception of the city walls in the observed period into thematic groups. 
These groups are named according to the symbolism that the city walls may have im-
plied: sanctity, beauty, monumentality, walls as a synonym of a city.

Keywords: City walls, city gates, ancient Roman architecture, history of architecture, 
symbolic meaning

Mestské hradby a brány mali vo všetkých starovekých civilizáciách významnú prak-
tickú aj symbolickú funkciu.1 Ich plánovanie a stavba boli vždy spojené s veľkými 
investíciami, ľudskými aj materiálnymi. Po dokončení, alebo už v priebehu výstav-
by, tvorili v krajine významný architektonický prvok, ktorý nezriedka tvoril presnú 
hranicu medzi obývanou a neobývanou oblasťou. Mestské hradby prinajmenšom 

1  Funkcie antických defenzívnych stavieb sú kategorizované v: MÜTH, Silke – SOKOLICEK, Alexander 
– JANSEN, Brita – LAUFERS, Eric. Methods of Interpretation. In MÜTH, Silke – SCHNEIDER, Peter I. 
– SCHNELLE, Mike and DE STAEBLER, Peter D. (eds.). Ancient fortifications : a compendium of theory 
and practice. Philadelphia : Oxbow Books, 2016, s. 21.
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svojou veľkosťou a umiestnením prirodzene pútali pozornosť bežných ľudí a boli 
objektom intelektuálnej aj umeleckej reflexie v priebehu celého staroveku.

V prvom rade mali hradby defenzívnu funkciu, mali chrániť ohradenú osídle-
nú oblasť, väčšinou mesto, ale niekedy aj palác či usadlosť, od útoku nepriateľov. 
Táto funkcia bola dlhodobo jedinou v strede záujmu vojenských historikov aj ar-
cheológov, ktorí ju zhodnotili zo všetkých možných aspektov. Menej sa napísalo 
o iných funkciách hradieb, ktoré boli implikované v rôznych prvkoch architektúry 
a prezentované v klasickej literatúre a umení. Mestské hradby v starovekom kla-
sickom svete od samého začiatku symbolizovali víťazstvo nad prírodou, dávali 
mestu v neobývanej a divokej krajine poriadok a zároveň ho ozdobovali. Navonok 
symbolizovali moc a bohatstvo, prípadne nezávislosť a samostatnosť, či isté politic-
ké privilégiá ohradeného mesta. V rímskom svete mali hradby aj nezanedbateľný 
posvätný rozmer, keďže tvorili pomerium, v rámci ktorého boli presne stanovené 
pravidlá pre niektoré politické aj náboženské úkony. Osobitnou súčasťou fortifikač-
ného systému mesta boli brány. Boli najslabším článkom opevnenia a zároveň ich 
najreprezentatívnejšou časťou. Brány plnili viacero spoločenských a praktických 
funkcií v starovekých mestách.2 Slúžili ako médium pre zásobovanie čerstvou vo-
dou a odvod nečistôt. Brány ako miesta vchodu do mesta boli dôležitým uzlom zá-
sobovania a obchodu, v ich blízkosti sa nachádzali tržnice a zmenárne. Nezriedka 
slúžili ako súčasť rituálnych procesií pri rôznych náboženských slávnostiach. Boli 
prirodzeným miestom zhromažďovania väčšieho množstva ľudí, keďže väčšinou 
svojím úzkym priechodom tvorili lievik vo verejnej doprave.3 Pravdepodobne sa pri 
niektorých bránach platilo mýto.4 Z uvedených dôvodov sú brány a hradby alebo 
ich bezprostredné okolie vhodným objektom pre skúmanie historickej percepcie 
architektúry na základe zhodnotenia jej významových atribútov. 

Významové atribúty hradieb sa môžu prejavovať v rôznych formách, buď priamo 
v architektonickej koncepcii alebo nepriamo tým, že hradby odkazujú na iné formy 
alebo objekty architektúry.5 Pomerne často sa symbolika defenzívnej architektúry 
objavuje v umeleckom stvárnení na viacerých médiách a v rozličných kontextoch.6 

2  Funkcie brán v starovekej Mezopotámii a prednom východe je analyzovaná a zhodnotená v článku 
od Natalie N. May. Brány, či už mestské, chrámové alebo palácové, boli miestami kultu. Mali svoje 
ceremoniálne názvy, často totožné s božstvami. Vykonávali sa v nich aj pri nich obety a úlitby. Niekde 
sú doložené svedectvá o kaplnkách vnútri brán. V starovekej Mezopotámii a Palestíne boli mestské 
brány miestom zverejňovania právnych rozhodnutí, súdnych zasadnutí, prísah a svedeckých prísah, 
a miestom uzavretia právnych aj obchodných zmlúv. Brány boli miestom, kde sa vykonávali vypočú-
vania (aj s mučením) a verejné popravy (Asýria). Niekedy boli tieto popravy súčasťou osláv vojenských 
triumfov. MAY, Natalie, N. Gates and Their Functions in Mesopotamia and Ancient Israel. In MAY, 
Natalie, N. – STEINERT, Ulrike (eds.). Aspects of Urbanism, Urban Topography and Society in Mesopota-
mia, Greece and Rome. Leiden – Boston : Brill, 2014, s. 77 – 123.

3  HANSON, J. W. Using city gates as a means of estimating ancient traffic flows. In PLoS ONE, 2020, 
15(2): e0229580. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229580> [19. 2. 2021].

4  V Gréckych polis to nebolo bežným zvykom, aby sa pri bránach platilo mýto. K rímskemu obdobiu 
je známy prípad mesta Ephesos. Viď: ENGELMANN, Helmut – KNIBBE, Dieter – HUEBER, Fried-
mund. Das Zollgesetz der Provinz Asia: Eine neue Inschrift aus Ephesos. Bonn : Rudolf Habelt, 1989.

5  Napríklad hradby môžu plniť funkciu súkromných pomníkov, ak sa na ne umiestnia epitafy, alebo 
priamo sa do nich implikujú hrobky, ako Cestiova pyramída v Aureliánskych hradbách v Ríme.

6  MÜTH, Silke – LAUFER, Eric – BRASSE, Christiane: Symbolische funktionen. In MÜTH, Silke – 
SCHNEIDER, Peter, I. – SCHNELLE, Mike – DE STAEBLER, Peter, D. (eds.) Ancient Fortifications. 
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Treba však zdôrazniť, že pri skúmaní synekdoch v architektúre vždy ostane otázkou, 
či sa tento zámer dá presne identifikovať ako pôvodný úmysel tvorcov, alebo ide len 
o subjektívnu percepciu v literatúre a umení v priebehu vekov až do dnešných dní.

V tejto štúdii sú na základe literárnych, umeleckých a hmotných prameňov analy-
zované hlavné atribúty defenzívnej architektúry v latinskej antike v cisárskom období 
podľa toho, ako sa dajú identifikovať pri vybraných prípadoch mestských hradieb 
a ich znázornení s najlepšou výpovednou hodnotou. Skúmanie rôznych aspektov 
hradieb sa môže diať podľa mnohých kritérií, v tomto prípade pôjde o tematický prí-
stup. Podľa vykazovaných spoločných znakov je možné usporiadať percepciu mest-
ských hradieb v sledovanom období do tematických skupín. Tieto skupiny majú svoj 
názov podľa symboliky, ktorú mohli mestské hradby implikovať: posvätnosť, krása, 
mohutnosť, mesto (hradby ako synonymum mesta).7 Jednotlivé symbolické aspekty 
sa, samozrejme, prelínajú a sú navzájom prepojené. Každý zo symbolov v sebe impli-
kuje aj iné synonymá či konotácie, napríklad mohutnosť v sebe zahŕňa monumentál-
nosť, moc, nadvládu, silu. Nezávislosť môže byť synonymom pre samostatnosť a pod.

Posvätnosť
Mestské hradby boli v celej rímskej antike výrazne asociované s posvätným elemen-
tom. Najzreteľnejšie to možno sledovať pri posvätnom úkone pri zakladaní mesta, pri 
ktorom sa po vykonaní auspícií rituálne vyorala „prvá brázda“ (sulcus primigenius). 
Brázda označila posvätnú hranicu mesta, tzv. pomerium.8 Na mieste, kde oráč nadvi-
hol rituálny pluh, mala byť mestská brána, ak to urobil viackrát, bolo viac aj brán. Ri-
tuál pokračoval zakopaním „prvej úrody“ do zeme v ceremoniálnom koši (mundus).

V rámci pomeria sa mohli konať auspície a iné náboženské úkony, mohla sa 
uplatňovať tribúnska právomoc (tribunicia potestas), a naopak, zakazovalo sa po-
chovávať, uplatňovať vojenskú moc či organizovať niektoré ľudové zhromaždenia 
(comitia centuriata). Vzťah medzi pomeriom a hradbami nebol jednoznačný. Po-
stupom času, keď mestská zástavba presahovala hradby, ako sa to stalo v prípade 
Ríma, pomerium sa mohlo rozšíriť smerom von, aj za hradby.9

Posvätnosť hradieb mala oporu aj v rímskom práve, a to veľmi jednoznačne. 
Rímski právnici ich označili za res sanctae.10 V konzekvenciách to znamenalo, že 
ako posvätný objekt boli nedotknuteľné a ich narušenie alebo neoprávnené prekro-
čenie mimo mestských brán sa trestalo smrťou.11

A Compendium of Theory and Practice. Oxford & Philadelphia : Oxbow Books, 2016, s. 126 – 158.
7  V teórii architektúry sa objavil termín „Exemplifikation“, ktorý uviedol Christoph Baumberger. Ten argu-
mentuje, že ak sa má v architektúre analyzovať a zhodnocovať prenesený význam architektúry, je potrebné 
rozložiť symbolické významy v architektúre po jednom s uvedením konkrétnych príkladov a tak zachytiť 
zámer sekundárneho významu či metafor v architektonických dielach. Viď: BAUMBERGER, Christoph. 
Gebaute Zeichen: eine Symboltheorie der Architektur. Franfurkt am Main : Ontos-Verlag, 2010, s. 161 – 262.

8  Gell. NA, 13.14. 1 – 3.
9  O tomto procese máme len epigrafické dôkazy, žiadne literárne: CIL VI.31537a-d (Claudius) a CIL 

VI.31538a-c (Vespasianus a Titus).
10  Ulp. Dig. 1.8.9.3; Inst. 2.1.11.
11  Pomp. Dig. 1.8.11.
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Prvým a najslávnejším narušiteľom bol Remus, ktorý preskočil Romulove hrad-
by.12 Jediným cisárom, ktorý sa odvážil porušiť posvätnosť hradieb v tom zmysle, že 
ich chcel svojvoľne zmeniť, bol Nero.13 Cisár chcel na spôsob gréckych, dlhých hra-
dieb“ spojiť Rím hradbami s Ostiou, čím by sa metropola stala „morským mestom“, 
podobne ako Atény alebo Korint.14

Atribút posvätnosti hradieb sa prejavoval mnohorakým spôsobom vo vizuál-
nom umení. Zaujímavý nález sa pred desiatimi rokmi našiel v Augusta Praetoria 
Salassorum (dn. Aosta).15 Na spodnej časti veže známej ako Torre dei Balivi, v juho-
východnej časti mestských hradieb, bol odhalený nárožný kameň, in situ, so zreteľ-
nými vyobrazeniami falických symbolov, rýľa, pluhu a horšie rozoznateľnej zvie-
racej postavy, pravdepodobne kozorožca. Je pravdepodobné, že tieto reliéfy mali 
odkazovať na posvätný úkon založenia mesta (sulcus primigenius), ktorý zároveň 
vzdáva poctu cisárovi Augustovi ako zakladateľovi kolónie. V tomto prípade ide 
o zrejmý vzťah medzi hradbami a ich posvätnosťou. Symboly posvätného zaklada-
nia mesta, plodnosti a zakladateľa boli priamo vyobrazené na viditeľnom mieste na 
mestských hradbách.

Obrázok č. 1: Torre dei Balivi, nárožný kameň s vyobrazeniami falických symbolov,

rýľa, pluhu, kozorožca

12  Liv. 1.7; Plut. Rom. 10.1.
13  Suet. Ner. 16.1.
14  Problém v tom čase spočíval v tom, že osídlenie Ríma už dávno presahovalo Serviovské hradby, a tak 

vybudovanie dlhých hradieb k moru nedávalo zmysel. V literatúre vznikol koncept s latinským názvom 
continentia aedificia urbis, ktorý sa pokúšal zladiť rozpor medzi ideou mesta uzavretého v rámci posvät-
ného územia vnútri hradieb, a realitou, v tomto prípade osídlením ďaleko za rámec Serviovských hradieb 
(Dig. 50.16 a 16.87). Podľa tohto konceptu bol Rím tam, kde je súvislá zástavba a nie územie vnútri hradieb.

15  BERTARIONE, Stella – JORIS, Cinzia. Indagini archeologiche alla Torre dei Balivi: si svela la sanctitas 
murorum di Augusta Praetoria. In Bollettino della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, 2013, 
n. 9, s. 22 – 31.
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Symbolika posvätnosti hradieb bola implikovaná aj v kontexte ich vnímania ako 
časti rituálnych úkonov. Mestské hradby mali svoju dôležitosť v starodávnych nábožen-
ských procesiách smerom ku kultovým miestam nachádzajúcim sa v blízkosti mesta.

Príkladom tu je mesto Hispellum (dn. Spello v talianskej Umbrii), ktoré bolo za-
ložené ako kolónia cisárom Augustom (Colonia Julia Hispellum). Jedna z najlepšie 
zachovaných mestských brán, Porta Venere, bola úmyselne situovaná na mieste, kde 
viedla cesta z mesta do starobylej svätyne z 5. st. pr. Kr., ktorá podľa archeologických 
vykopávok dosiahla monumentálnu podobu niekedy v 2. alebo 1. st. pr. Kr. V monu-
mentálnej forme to bola pravdepodobne svätyňa bohyne Venuše (Venus Genetrix).16 
„Brána Venuše“ nebola postavená tak, aby efektívne spájala ulice mesta s dopravnou 
tepnou do najbližšieho mesta. Z tohto pohľadu bola umiestnená excentricky a „ne-
efektívne“. Brána však mala zrejme inú funkciu ako obrannú, zrejme čisto nábo-
ženskú. Veľké investície do stavby tohto monumentu v danom čase stáli za to, aby 
brána slúžila „len“ na vykonávanie náboženských procesií na posvätnej ceste (via 
triumphalis) k zmienenej svätyni v blízkosti mesta.17 Pritom je pravdepodobné, že zo 
šiestich mestských brán bola Porta Venere tá najväčšia a najprepracovanejšia.

Obrázok č. 2: Porta Venere, Spello

16  SISANI, Simone. I Rapporti tra Mevania e Hispellum nel Quadro del Paesaggio Sacro della Valle 
Umbra. In FINA, Della, Giuseppe (ed.) Il Fanum Voltumnae e i Santuari Comunitari dell’ Italia Antica. 
Orvieto : Edizioni Quasar, 2012, s. 409 – 464.

17  PINDER, Isobel. Form or function? Towards a typology of Augustan City Walls in Roman Italy. In Jour-
nal of Ancient History and Archaeology, 2017, n. 4, s. 39.
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Iným dôkazom atribútu posvätnosti asociovaného hradbám v rímskom impe-
riálnom období je prípad juhoitalského mesta Saepinum (dn. Altilia), ktoré ležalo 
na významnej ceste z Beneventa do Corfinia. Zachovali sa v ňom rímske hradby 
vybudované technikou opus reticulatum, podľa zachovaného nápisu datované me-
dzi rokmi 2 a 4 za Tiberia, predtým, ako sa stal cisárom.18 Asi 6 km od mesta leža-
la starodávna samnitská svätyňa. Medzi svätyňou a mestom sa tiahla starorímska 
cesta, ktorá sa stala súčasťou nového mestského centra prebudovaného zrejme za 
cisára Augusta. Starorímska alebo azda ešte predrímska cesta bola včlenená cez 
monumentálnu bránu do hlavnej mestskej ulice, cardo maximus.19

Archeologický výskum naznačuje, že daná svätyňa plnila svoju funkciu až do 
3. st., teda je dosť možné, že hradby, a prinajmenšom jedna z mestských brán, sa 
úplne prispôsobili rituálnym procesiám.20

Krása
Významným vnímaným atribútom hradieb bola ich krása, niekedy až personifikovaná, 
ktorá sa zdôrazňovala buď architektonickým usporiadaním alebo výzdobou. V gréckej 
aj latinskej literatúre sú náznaky percepcie hradieb ako stavebného objektu s prida-
nou estetickou hodnotou. Aristoteles sa vyjadril, že hradby mesta sú dôkazom výhry 
umenia (techné) nad prírodou (physis).21 Hradby podľa gréckych autorov predstavovali 
„tvár“ či „fasádu“ mesta v rámci krajiny.22 Jeden z autorov panegyrík v neskorej antike 
sa síce nie priamo o mestských hradbách, ale o pevnostiach (castella) v blízkosti rieky 
Rýn, vyjadril veľmi otvorene v prospech estetickej funkcie defenzívnej architektúry: 
„…hinc per intervalla disposita magis ornant limitem castella quam protegunt.”23

Literárne pramene aj archeologické pamiatky naznačujú, že hradby mohli byť 
ozdobené bielym mramorom, ktorý počas slnečných dní vytvára efekt žiarivej sta-
vebnej štruktúry, ohromujúcej svojou krásou už z veľkej diaľky nielen návštevní-
kov mesta, ale aj okoloidúcich. Azda najznámejším prípadom literárnej zmienky 
o kráse mestských hradieb pochádza z pera neskoroantického vysokého úradníka 
a básnika Rutilia Namatiana, ktorý vo svojom diele De reditu suo opísal svoje zážit-
ky a pozorovania z cesty z Ríma do Galie v r. 416:

„sed deverticulo fuimus fortasse loquaces:
carmine propositum iam repetamus iter.
advehimur celeri candentia moenia lapsu…
indigenis superat ridentia lilia saxis,
et levi radiat picta nitore silex.

18  BERNECKER, Annemarie. Zur Tiberius-Inschrift von Saepinum. In Chiron, 1976, n. 6, s. 185 – 192.
19  Archeologický výskum prebehol len nedávno: MATTEINI CHIARI, Maurizio. Saepinum (Altilia). In-

troduzione, San Pietro di Cantoni di Sepino. In PICUTI, Maria – CAPINI, Stefania – CURCI, Patrizia 
(eds.) Fana, Templa, Delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia. Roma : Quasar, 2015.

20  PINDER, Isobel: Form or function?, s. 40.
21  Arist. Pol. 7.
22  Men, Rhet. 349.7-9, Aristid. Or. 17.14, 21.15.
23  Pan. lat. 6/7.11.5: „…pevnosti roztrúsené v intervaloch na tejto strane viac ozdobujú hranicu ako ju chránia.“ 

(Prel. M. Babic.).
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dives marmoribus tellus, quae luce coloris
provocat intactas luxuriosa nives.“24

V tomto prípade Rutilius Namatianus pravdepodobne opisoval hradby prístavného 
mesta Luni na severozápade Itálie, v provincii Ligúria, ktoré bolo založené v r. 177 pr. Kr. 
Jeho hradby boli vybudované z kameňa, vápenca a bridlice. Koncom 4. st. bolo mesto zni-
čené zemetrasením a na vybudovanie nových hradieb sa použili viaceré mramorové kusy 
z mesta ako spólia.25 Je pravdepodobné, že v hradbách sa mohol použiť nielen už predtým 
použitý mramor, ale aj kusy slávneho bieleho mramoru z neďalekých ťažísk bieleho alebo 
sivomodrého mramoru pri meste Carrara. Dnes možno o estetickom zámere staviteľov 
len špekulovať, každopádne výsledný efekt použitého bieleho mramoru v hradbách bol 
pri špecifických svetelných podmienkach ohromný alebo prinajmenšom spektakulárny.

Ďalším dôkazom, že sa defenzívnej architektúre prisudzovala veľká estetická 
hodnota, alebo sa prinajmenšom vnímala ako vhodné médium pre vyzdobovanie, 
sú mestské hradby v strednej a severnej Galii, ktoré sa stavali po r. 275.26 Z viacerých 
dochovaných hradieb z tohto regiónu sú najlepšie zachované mestské hradby v Civ-
itas Cenomanorum (dn. Le Mans).27

24  Rut. Nam. 2. 63: „Ale pri tejto odbočke sme snáď boli výreční: pripomeňme si básňou cestu, ktorú sme si 
stanovili. Na rýchlo ubiehajúcej ceste prichádzame k žiarivým múrom. …svojimi pôvodnými skalami pre-
vyšujú usmievavé ľalie a jemnou žiarou sa blýska pomaľovaný kameň. Je to krajina bohatá na mramor, 
ktorá vo farbách svetla vyzýva nedotknuté snehové pláne.“ (prel. M. Babic.)

25  Dnes nie je známe, v ktorom roku bolo dané zemetrasenie a tiež nie je zrejmé, či Rutilius Namatianus 
videl hradby obnovené po zemetrasení, alebo tie, ktoré už predtým pozostávali z mramorových častí 
po opravách v cisárskom období, zrejme v 3. storočí, kedy sa masívne investovalo do stavby a opráv 
hradieb po celej ríši. Viď: DURANTE, Anna, Maria (ed.) Città antica di Luna. Lavori in corso. Genoa : 
Fratelli Frilli Editore, 2001, s. 8 – 9.

26  Bolo to na konci obdobia tzv. Krízy tretieho storočia, kedy sa v priebehu troch desaťročí (235 – 270) vystriedalo 
15 legitímnych cisárov a ešte viac uzurpátorov. Nástupom cisára Aureliána (270 – 275) začalo obdobie upev-
nenia cisárskej moci a záchrany celistvosti Rímskej ríše. Za jeho vlády sa v Ríme vybudovali nové mestské 
hradby, tzv. Aureliánske hradby, ktoré nahradili staré Serviovské hradby zo 4. st. pr. Kr. Aureliánske hradby 
boli mohutné, na dĺžku merali 19 km. Nie je dokázané, či nasledujúca výstavba mestských hradieb v iných 
mestách má priamu spojitosť so staviteľskou aktivitou vo vtedajšom hlavnom meste, ale vylúčiť sa to nedá.

27  K tejto problematike viď: DEY, Hendrik. Art, Ceremony, and City Walls. The Arsthetics of Imperial 
Resurgence in the Late Roman West. In Journal of Late Antiquity, 2010, vol. 3, n. 1, s. 3 – 37.
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Obrázok č. 3: Hradby v Le Mans

Hradby v Le Mans mali štvorcový pôdorys s dĺžkou 1,3 km a uzatvárali plochu 
okolo 9 ha. Múry boli 4 m široké a dosahovali výšku 9 m, približne každých 30 m 
boli spevnené vežami polkruhového alebo viacuholníkového tvaru. Múr bol sme-
rom od základov postavený z veľkých masívnych kameňov, už použitých na iných 
stavbách (spolia), opracovaných len minimálne, technikou známou ako opus quad-
ratum. Zvyšok múru, smerom nahor, bol postavený zo sutiny zmiešanej s maltou, 
z vonkajšej strany obložený z menších kameňov a tehál (technika petit appareil) 
rôznej farby a odtieňov tak, aby vytvorili geometrické tvary a vzory.28

28  GUILLEUX, Jospeh. L’enceinte romaine du Mans. Saint-Jeand’Angély : Bordessoules, 2000, s. 31 – 40.
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Obrázok č. 4: Detail hradby v Le Mans

V tomto prípade nemožno pochybovať o estetickom zámere staviteľov.29 S defen-
zívnou funkčnosťou hradieb nemala geometrická výzdoba nič spoločné. Naopak, 
je možné rátať s tým, že stavba hradieb s polychrómovou výzdobou trvala dlhšie 
a bola náročnejšia na dokončenie. Preto je namieste pýtať sa, aký bol zámer sta-
viteľov. Išlo len o skrášlenie mesta? Alebo chceli zapôsobiť na návštevníkov a oko-
loidúcich? Dnes je ťažké nájsť správnu odpoveď, ale príklad mestských hradieb 
v Orléans môže niečo napovedať. Geometrická výzdoba sa tam nachádzala len na 
východnej strane hradieb, kde boli doďaleka viditeľné na najviac vyťaženú cestu 
smerujúcu do mesta.30 Iná odpoveď súvisí s nárastom popularity ceremoniálneho 
príchodu cisára do mesta, známeho pod termínom adventus.31 V neskorej antike, 
už od druhej polovice 3. st. narástla popularita ceremoniálneho príchodu cisára do 
niektorého z miest Rímskej ríše. Adventus bol spojený s veľkolepými prípravami 
na príchod cisára, od ktorého sa potom očakávali benefity pre navštívené mesto. 
32 Mestskí kuriáli (curiales) investovali nemalé prostriedky na výzdobu mesta a ne-
vyhnutné opravy a do tohto konceptu zapadá aj dlhodobejšie plánovanie investícií 

29  Podobné hradby s výzdobou sa v tomto období v Galii stavali vo viacerých mestách, nikde sa však 
nezachovali tak dobre ako v Le Mans. Ide o hradby v dnešných mestách Nantes, Sens, Rennes, Senlis, 
Angers, Orléans, Cologne. DEY, Art, Ceremony, and City Walls, s. 14.

30  BLANCHET, Adrien. Les enceintes Romaines de la Gaule. Paris : Leroux, 1907, s. 246 – 247.
31  Azda najznámejším literárnym dôkazom o slávnostnosti a priebehu slávnostnej návštevy cisára, je 

opis príchodu cisára Constantia II. do Ríma v r. 357 od historika Ammiana Marcellina. Amm. Marc. 
16.10.6-10.

32  K tejto problematike je dosiaľ neprekonaná kniha od: MacCORMACK, Sabine. Art and Ceremony in 
Late Antiquity. Berkeley : University of California Press, 1981.
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do skrášlenia mesta. Mestské hradby boli prvým monumentom, ktorý videl cisár 
a jeho sprievod pri slávnostnom príchode do mesta, preto sa tu ponúka odpoveď na 
otázku o účele námahy pri vyzdobovaní mestských hradieb v druhej polovici 3. st. 
Ich krása bola dôležitým reprezentatívnym elementom, hrdosťou mesta, dôkazom 
jeho bohatstva a tiež dôkazom veľkosti cisára, ktorý vládol takýmto mestám.

Mohutnosť/monumentálnosť
Jedným z najvýraznejších symbolických prvkov hradieb je ich mohutnosť, resp. 
nadmerná veľkosť, prípadne ich nadmerné dimenzovanie v rámci konkrétnej prí-
rodnej lokality. Zdôrazňovanie mohutnosti či monumentálnosti hradieb vychádza 
najavo aj vtedy, keď sa investuje do ich výstavby či nadstavby v časoch mieru a po-
litickej stability, teda vtedy, keď ich základná defenzívna funkcia nie je prioritou. 

Príkladom zdôrazňovania monumentálnosti mestských hradieb na úkor ich de-
fenzívnej funkcie je obdobie vlády cisára Augusta (pax romana, pax Augusta), známe 
zabezpečením mieru na väčšine územia Rímskej ríše. Augustovo obdobie paradoxne 
zaznamenalo nebývalý vzostup stavby a opráv mestských hradieb v Itálii, Hispánii 
a južnej Galii.33 Jedno z možných vysvetlení je, že väčšie mestá zasiahla vlna monu-
mentálnej zástavby Ríma za čias Augusta, ktorý sa sám pochválil, že prevzal Rím 
drevený a odovzdal mramorový.34 Mestské hradby ako veľmi výrazná a dobre viditeľ-
ná stavba v každom meste by veľmi vhodne zapadala do tohto konceptu. Mestá po 
celej Rímskej ríši vzhliadali k Rímu ako veľkému vzoru, o čom svedčia prinajmenšom 
chrámy budované bohyni Roma v podstate v každom významnom meste.

Najznámejšie kolónie, založené za cisára Augusta, budovali so svojou infraštruk-
túrou aj hradby, hoci ležali hlboko vnútri Rímskej ríše. Takými boli Julia Augusta 
Taurinorum (dnešný Turín) a Augusta Praetoria Salassorum (dn. Aosta).35 Obidve 
mestá budovali hradby pomerne dlho, viac ako polstoročie, čo smeruje k prirodze-
nému úsudku, že ich defenzívna funkcia nebola najdôležitejšia. V prípade Aosty 
neboli rozmery hradieb len symbolické. Tvorili obdĺžnik s rozmermi 724 x 572 m 
a boli 6,4 m vysoké. Pri každej zo štyroch brán boli dve veže, ďalšie veže boli na 
rohoch a k tomu stavebníci pridali ďalších osem veží, čo bolo spolu 20 veží, ktoré 
boli navyše vybavené dvoma alebo troma radmi oblúkovitých okien na všetkých 
štyroch stranách veží.36

Aj v druhom storočí sa v Rímskej ríši stavali veľké defenzívne projekty, ktorých 
hlavnou funkciou nebola defenzíva. V tomto kontexte sa vyníma Porta Nigra postave-
ná po r. 170 v Augusta Treverorum (dn. Trevír). Je najslávnejšou stavebnou pamiatkou 
defenzívneho charakteru na sever od Álp, ktorá sa dodnes zachovala z rímskych čias. 

33  GROS, Pierre. L’Architecture Romaine I. Les monuments publics. Paris : Picard, 1996, s. 39.
34  Suet. Aug. 28.3.
35  Aj vo východnej časti Rímskej ríše boli podobné prípady. Názornou ukážkou zbytočnej nákladnosti stavby 

aj tam, kde to zo strategických defenzívnych účelov nebolo potrebné, sú hradby okolo Heracleie pri vrchu 
Latmos, postavené v 4. st. pr. Kr. Defenzívna stavba, ktorej časti sa dodnes zachovali, sa tiahla okolo mesta 
a následne aj na severe cez skalnaté a strmé úbočie, kde ju vôbec nebolo účelné stavať, keďže z tej strany sa 
nemohli očakávať útočníci: McNICOLL, Anthony. Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates. 
With Revisions and an Additional Chapter by N.P. Milner. Oxford : Clarendon Press, 1997, s. 80.

36  BERTARIONE, Stella, Vittoria – MAGLI, Giulio. Augustus’ Power from the Stars and the Foundation 
of Augusta Praetoria Salassorum. In Cambridge Archaeological Journal, 2015, Vol. 25, No. 1, s. 2 – 4.
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Celý obranný systém mesta sa začal stavať niekedy okolo polovice 2. st. a dokončil 
sa až v poslednej štvrtine 2. st. Architektonický projekt systému bol pozoruhodný 
z viacerých hľadísk. V prvom rade bolo zrejmé tak pre obyvateľov mesta, ako aj pre 
návštevníkov či prípadných útočníkov, že 6,5 km dlhé hradby okolo mesta nemohli 
plniť prioritnú obrannú funkciu, keďže boli prakticky neubrániteľné (pomer dĺžky 
hradieb a hustota osídlenia vnútri mesta).37 Ak obranný systém neplnil prioritne ob-
rannú funkciu, je pravdepodobné, že plnil reprezentatívnu, s cieľom upútať svojou 
veľkosťou a monumentalitou. Porta Nigra bola dôležitou súčasťou mestských hradieb 
a zároveň zapadala do konceptu monumentálneho vstupu do mesta zo severu. Hneď 
za bránou, vnútri mesta, nasledovala jedna z dvoch hlavných ulíc mesta (cardo max-
imus) lemovaná porticom a svätyňami z oboch strán. Na protiľahlej strane, na juhu, 
bola ďalšia veľká brána, Porta Media, dnes nezachovaná.38

Rozmery samotnej brány tiež svedčia o mohutnosti a monumentálnosti stavby. 
Stavba pozostáva zo 7200 kamenných blokov spojených kovovými sponami bez 
malty. Brána je tvorená z dvoch veží vysokých 29,3 m, celá stavba je široká 36 m. 
Vnútorné nádvorie má plochu 102 m2. Okrem monumentálnosti je pozoruhodný aj 
prepracovaný exteriér brány s troma poschodiami arkádových okien, ktorý sved-
čí o viacerých funkciách monumentu (monumentálna, estetická, reprezentatívna) 
nadradených defenzívnej funkcii.

37  WIGHTMANN, Edith, Mary. Gallia Belgica. London : Batsford, 1985, s. 87.
38  SCHWINDEN, Lothar. Trier. Porta Nigra. In KUHNEN, Hans-Peter (ed.). Das römische Trier. Her-

ausgegeben vom West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung. Führer zu archäologischen 
Denkmälern. Stuttgart : Theiss, 2001, s. 143 – 157.
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Obrázok č. 5: Porta Nigra, Trevír

V niektorých umeleckých znázorneniach hradieb je možné identifikovať ich nad-
mernú dôležitosť, ktorá sa im úmyselne alebo neúmyselne prisudzovala. Na freske, 
ktorá sa v r. 1997 našla na Oppiovom pahorku v Ríme, v galérii pod juhovýchodnou 
exedrou Trajánových kúpeľov, je znázornené mesto s hradbami.39 Tie sú na prvý 
pohľad väčšie a mohutnejšie v pomere k ostatným budovám v meste, a to aj pri 
rešpektovaní umeleckej perspektívy. Napr. v ľavom hornom rohu je znázornená 
budova divadla, ktorá je nižšia ako hradby, čo je z architektonického hľadiska veľmi 
nepravdepodobné. Podobný výjav sa objavuje aj na freske z Pompejí.40

39  LA ROCCA, Eugenio. L’affresco con veduta di città dal colle Oppio. In FENTRESS, Elisabeth (ed.), 
Romanization and the City: Creation, Transformations, and Failures. Portsmouth, RI : Journal of Roman 
Archaeology, supp. 38, 2000, s. 57 – 71.

40  MAU, August. Pompeji in Leben und Kunst. Leipzig : W. Engelmann, 1908, s. 223, fig. 111.
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Obrázok č. 6: Mestské hradby a budova divadla na freske z Trajánových kúpeľov v Ríme

Hradby ako synonymum mesta
Hradby boli v grécko-rímskej antike stotožňované s mestom ako takým. Reprezen-
tovali jeho poriadok, bezpečie, kultúru, politické postavenie, bohatstvo a nadrade-
nosť nad barbarským svetom a podobne. Najvplyvnejší rímsky básnik cisárskeho 
obdobia, Vergilius, vo svojej Aeneide viackrát použil latinský termín moenia ako 
synekdochu pre mesto. Hradby asociuje s najkrajšími prísľubmi bohov o bezpečí 
a útočisku, o spravodlivosti a zákonnosti:

„Parce metu, Cytherea: manent immota tuorum
fata tibi; cernes urbem et promissa Lavini
moenia, sublimemque feres ad sidera caeli
magnanimum Aenean; neque me sententia vertit.
Hic tibi (fabor enim, quando haec te cura remordet,
longius et volvens fatorum arcana movebo)
bellum ingens geret Italia, populosque feroces
contundet, moresque viris et moenia ponet,
tertia dum Latio regnantem viderit aestas,
ternaque transierint Rutulis hiberna subactis.“41

41  Verg. Aen. I.257 – 266.
„Prestaň sa obávať, Venuša, osud tvojich sa nedá
zmeniť! Uvidíš veľké mesto aj lavínske hradby,
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Samozrejme, objavili sa aj iné názory vo vzťahu k sémantike hradieb. Jeden 
z najväčších historikov antického Ríma, Tacitus, označil hradby rímskych kolónií 
za „múry otroctva“.42 Je potrebné poznamenať, že Tacitus neskrýval svoju nevôľu 
k imperiálnej staviteľskej činnosti a považoval ju za prejav nenásytnosti (avaritia). 
Pravdepodobnejšie je, že obyvatelia kolónií považovali hradby za privilégium a hr-
dosť svojho mesta.

Hradby a mestské brány mali v antickom umení svoje zvláštne zastúpenie aj 
ako alegorická metonymia pre mesto. V gréckom a rímskom umení sa takéto zo-
brazenia mestských hradieb objavujú v rôznych kontextoch, niekedy pre konkrétne 
mesto, inokedy pre mesto vo všeobecnosti. 

Nezriedka ide o mytologický kontext, ako v prípade zobrazenia tzv. corona mura-
lis. Tento výjav má dlhú tradíciu v grécko-rímskej antike, objavuje sa od 4. st. pr. Kr. 
a pretrváva v umení a na minciach až do neskorého rímskeho obdobia a v pozme-
nenej podobe v heraldike až do novoveku. Kultúrny odkaz tohto symbolu siahal do 
všetkých kútov Rímskej ríše, na východe až do Indie.43 Najčastejšie sa zobrazuje na 
sochách a minciach. Socha má zväčša podobu bohyne Tyché (Fortuna), ktorá má na 
hlave korunu v podobe mestských hradieb s vežami.

ako som sľúbil, a smelého Enea vynesieš nahor
k nebeským hviezdam. Veď môj náhľad sa nezmenil v ničom!
Syn tvoj – všetko ti poviem, keď ťa starosť tak zhrýza,
taje ti odhalím, aj ti ďalej rozviniem osud –
povedie v Itálii veľkú vojnu a zničí
divé kmene, ľuďom dá zákon a postaví hradby,
keď ho tretie leto uvidí v Latiu vládnuť,
keď sa porazeným Rutulom minú tri zimy.“ (Prel. V. Bunčáková – P. Bunčák).

42  Tac., Hist. 4.64: muros coloniae munimenta servitii.
43  BOARDMAN, John. The Diffusion of Classical Art in Antiquity. London : Thames and Hudson, 1994, 

s. 135, 334.
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Obrázok č. 7: Mramorová socha bohyne Tyché. Rímska kópia Eutychidovej bronzovej sochy
z 3. st. pr. Kr. Vatikánske múzeum

Hoci sa bohyňa s korunou z hradieb objavuje hlavne na gréckom východe, jej 
atraktivita zasiahla v cisárskom období aj latinský západ. Slávna literárna zmienka 
je z pera rímskeho básnika tzv. strieborného obdobia, M. A. Lucana. Ten pri opise 
historickej udalosti prekročenia rieky Rubikon Caesarovými vojskami v r. 49 pr. Kr. 
spomenul zjavenie smutnej bohyne vlasti s korunou z hradieb na hlave:44

„iam gelidas Caesar cursu superauerat Alpes
ingentisque animo motus bellumque futurum
ceperat. ut uentum est parui Rubiconis ad undas,
ingens uisa duci patriae trepidantis imago
clara per obscuram uoltu maestissima noctem
turrigero canos effundens uertice crines.“45

44  Tento výjav bol veľmi obľúbenou témou viacerých umelcov v novoveku. Porov: TUCKER, Robert. A. 
What Actually Happened at the Rubicon? In Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1988, roč. 37, s. 245.

45  Lucan. 1.183 – 188: 
„Teraz Caesar, keď rýchlo prekonal zamrznuté Alpy,
začal rozmýšľať o vojne, čo mala prísť. 
Blížiac sa k brehom plytkého toku rieky Rubikon,
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Zdá sa, že asociácia hradieb mala veľkú silu na konci republiky, dokonca takú, 
že vplyvný a známy básnik ich spojil s bohyňou, personifikáciou vlasti a smútkom 
nad koncom republiky.46 

Popularita symbolu hradieb v spojení so synonymom mesta a zároveň v posvät-
nej konotácii s bohyňou Tyché (Fortuna) pretrvávala v Rímskej ríši aj v čase jej naj-
väčšieho rozmachu, v prvých dvoch storočiach a pokračovala aj v krízovom období 
až do zániku Západorímskej ríše. Dôkazy sa dajú nájsť napríklad v Italice, rímskej 
kolónii v provincii Hispania Beatica. Pri veľkej obnove mesta za vlády dynastie 
Antoninovcov sa mnoho investovalo do výstavby reprezentatívnych budov rôzneho 
typu a súvisiacej umeleckej výzdoby. V archeologickom múzeu v Seville sa nachá-
dza zachovaná mramorová hlava sochy bohyne. Miestna Fortuna je korunovaná 
zvláštnym druhom corona muralis, kde namiesto koruny z hradieb, je len veža.47

Obrázok č. 8: Hlava bohyne Fortuny, archeologické múzeum v Seville

Veliteľ uvidel zjavenie svojej vlasti v úzkosti,
Jej smutnú tvár bolo vidno jasne aj v nočnej tme,
S bielymi vlasmi padajúcimi z jej korunou z hradieb ovenčenej hlavy.“ (Prel. M. Babic).

46  Existujú aj iné literárne zmienky o korune z hradieb. Napríklad rímsky epický básnik z 2.st. Silius 
Italicus vo svojom epose o púnskej vojne spomenul bohyňu Kartágo ozdobenú korunou z hradieb: 
Turrita celsa figura. (Sil. Pun. 13.13).

47  The hispano – roman town, 20 – 21, cat. No. 1.
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Podobná socha sa z toho istého obdobia našla v Ravenne, kde sa v súvislosti 
s novou výstavbou umiestnila mramorová socha bohyne Tyché v životnej veľkos-
ti.48 Takéto sochy zdobili apsidy v bazilikách na rôznych miestach v latinskej časti 
Rímskej ríše.49

Literárne zmienky odkazujú na hradby, konkrétne korunu z hradieb (corona 
muralis) v súvislosti s jedným z najväčších vojenských ocenení.50 Hradby v tomto 
prípade asociujú dobyté mesto, keďže koruna z hradieb sa dávala tomu vojakovi, 
ktorý ako prvý prekročil obranné múry obliehaného mesta a vztýčil tam víťaznú 
zástavu: „Muralis est corona, qua donatur ab imperatore, qui primus murum subiit 
inque oppidum hostium per vim ascendit; idcirco quasi muri pinnis decorata est.“51 
Táto koruna bola zo zlata a cisár Augustus ju udeľoval veľmi zriedka, aby zachoval 
jej mimoriadnu hodnotu.52

V ranom cisárskom období sa objavili štylizované zobrazenia mestských hradieb 
v podobe uzavretého kruhu, v ktorého strede sú symboly rímskej moci, napríklad 
orol. Štylizované hradby tu s veľkou pravdepodobnosťou reprezentujú svetovládny 
Rím. Jeden takýto reliéf na bielom mramore sa našiel in situ (Porticus Octaviae), 
blízko Marcellovho divadla.53

Zobrazenia mestských hradieb na stĺpoch Trajána a Marca Aurelia sú najzná-
mejšími reliéfmi oficiálneho štátneho umenia. Umelci tu produkovali témy a for-
my tak, aby absolútne korešpondovali s predstavami cisárov o usporiadaní sveta 
a oficiálnym štátnym vnímaním rímskeho elementu, romanitas vo vzťahu k bar-
barskému svetu. Predovšetkým Trajánov stĺp je dodnes najlepšie zachovaným 
ikonografickým komplexom rímskej antiky. Sú na ňom vyobrazené viaceré scény 
s mestskými hradbami v rôznych situáciách, od útokov Rimanov na dácke hradby, 
po vykonávanie náboženských obiet v pozadí hradieb (scény 53 a 103). V siedmich 
prípadoch (scény 3, 33, 35, 46, 47, 79, 88) hradby alebo mestské brány reprezentujú 
rímske mestá ako také. Podobne, ale v menšom rozmere, sú zobrazené dácke mestá 
alebo pevnosti.54 V tomto propagandistickom umení sú hradby synonymom rím-
skych miest, ktoré majú komunikovať posolstvo rímskej nadvlády nad barbarským 
svetom. Hradby tu plnia funkciu pars pro toto – hradby za celé mesto.

48  MONTANARI, Bernord, G. Divinità con corrona turrita da Ravenna. In Aquileia Nostra, 1974 – 1975, 
roč. 45 – 46, s. 383 – 390.

49  THOMAS, Edmund. Monumentality and the Roman Empire: Architecture in the Antonine Age. Oxford 
: Oxford University Press, 2007, s. 113.

50  MAXFIELD, Valerie A. The Military Decorations of the Roman Army. London : Batsford, 1981, s. 198 – 203.
51  Gell. NA. 5.6.16: „Korunu z hradieb udeľuje veliteľ mužovi, ktorý ako prvý vyliezol na hradby a násilím 

vnikol do nepriateľského mesta. Preto je (koruna) ozdobená znázornením cimbúrií hradieb.“ (Prel. M. Babic). 
52  Suet. Aug. 25.
53  LAUTER, Hans. Ein frühaugusteisches Emblem in den Porticus Octaviae. In Bullettino della Commis-

sione Archeologica Comunale di Roma 87, 1980 – 81, s. 47 – 55.
54  FREDERIKSEN, Rune – LAUFER, Eric – MÜTHS, Silke. Source Criticism: Fortifications in Written 

Sources and the Visual Art, s. 188.
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Obrázok č. 9: Trajánov stĺp. Scéna 3. Rímski vojaci prekračujú Dunaj

Typickým a najčastejším médiom pre zobrazenie hradieb a mestských brán 
v zmysle Pars pro toto sú mince a medailóny.55 Pomerne často sa na nich objavujú 
mestské brány v popredí, alebo zvýraznené v pomere ku hradbám. Na niekto-
rých sa znázorňujú len mestské brány veľmi štylizované alebo celkom bez hradieb. 
Napríklad na striebornom denári cisára Augusta, kde je štylizovane znázornený 
okruh mestských hradieb, s veľkou dvojoblúkovitou bránou v popredí a nápisom 
EMERITA (Emerita Augusta, dn. Merida). Podobný motív sa objavoval na množ-
stve medených a bronzových mincí v danej lokalite, razených za Augusta a jeho 
nástupcu Tiberia.

55  Na mnohých medailónoch sú hradby synonymom mesta ako takého. Za všetky prípady možno uviesť 
mesto Augusta Treverorum (dn. Trevír), ktoré je zobrazené ako opevnená citadela na medailóne vy-
razenom v r. 316. BALDWIN, Agnes, Brett. Five Roman Gold Medallions or Multiple Solidi of the Late 
Empire. New York : American Numismatic Society, 1921, s. 37 – 63.
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Obrázok č. 10: Bronzový dupondius. Emerita Augusta (Mérida).
Ovb/ DIVVS AVGVSTVS PATER. Rev/ AVGVSTA EMERITA.

Motív mestských hradieb a brán sa frekventovanejšie vyskytoval na minciach 
a medailónoch v treťom a štvrtom storočí, kedy narástla defenzívna funkcia hradieb 
vzhľadom na vojensko-politickú situáciu v Rímskej ríši. V niektorých prípadoch 
mestské hradby slúžili ako kulisa pre propagandistické scenérie. Na striebornej 
minci z r. 295 obetujú štyria tetrarchovia na trojnožke pred mestskými hradbami.

Obrázok č. 11: Strieborný denár. Obv/ DIOCLETIANVS AVG. Rev/ VICTORIA SARMAT. RIC VI 16a

Záver
Mestská defenzívna architektúra na latinskom západe v čase rímskeho cisárstva 
nemala vždy primárne defenzívnu funkciu. Najviac sa to prejavilo v období vládnu-



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Supplement, pp. 6-30 / 25

Marek Babic
Kultúrna percepcia mestských hradieb a brán v latinskej časti Rímskej ríše...

tia juliovsko-klaudiovskej dynastie, kedy cisárska štátna moc dokázala zabezpečiť 
vojenskú stabilitu na väčšine územia Rímskej ríše a nehrozili vážne nepriateľské 
útoky alebo obliehania. Svedčia o tom mnohé prípady výstavby a rekonštrukcií 
mestských hradieb, hlavne v Itálii a Galii. Aj v neskoršom rímskom cisárstve v 3. až 
5. st., kedy sa množili nepriateľské vojenské útoky a obranná funkcia hradieb na-
dobúdala väčší význam, mnoho sa investovalo do výzdoby a zdôrazňovania ich 
posvätného charakteru. 

Posvätnosť bola veľmi intenzívne vnímaným aspektom hradieb v každom obdo-
bí. Predovšetkým mestské brány bývali dôležitou súčasťou rituálnych procesií. Ich 
význam v tomto kontexte bol taký veľký, že stavitelia neváhali investovať mnoho 
energie, aby sa brány prispôsobili rituálnym účelom. Robili to aj vtedy, keď hrozilo 
neefektívne a excentrické umiestnenie brány v rámci defenzívneho systému, ako to 
bolo napríklad v meste Hispellum, v prípade najväčšej mestskej brány Porta Venere.

Aj keď sú hradby zo svojho princípu utilitárnou stavbou, vždy sa dbalo aj na es-
tetickú stránku, a to aj v čase reálneho vojenského ohrozenia. V strednej a severnej 
Galii sa zachovala pozoruhodná geometrická výzdoba na viacerých hradbách po-
stavených alebo zrekonštruovaných v druhej polovici 3. st. Najlepšie to dokumentu-
jú hradby s polychrómovou výzdobou v Le Mans.

Mestské hradby boli takmer vždy mohutnou stavbou a súčasníci vnímali ich 
monumentálnosť ako jednu z ich hlavných charakteristík. Najviac sa to prejavilo 
za vlády cisára Augusta, ktorý začal veľký program výstavby monumentov v Ríme 
a v nadväznosti na to sa rozbehla aj intenzívna výstavba monumentov v provin-
ciách. Obzvlášť v prípadoch miest, ktoré ležali hlboko vnútri územia Rímskej ríše, 
ako boli Julia Augusta Taurinorum alebo Augusta Praetoria Salassorum, bola 
stavba mohutných a vyzdobených hradieb dôkazom, že defenzívna funkcia tu 
nebola prioritou.

Mestské hradby a brány ako mohutné a nákladné stavby boli v latinskom impe-
riálnom období vhodným objektom jednak pre prezentáciu oficiálnej rímskej moci, 
ale aj pre estetické a posvätné účely. V konečnom dôsledku boli mestské hradby 
vnímané ako synonymum pre mesto ako kultúrnu entitu, o čom svedčia viaceré 
dôkazy z literatúry, umenia, mincí a archeológie.

Pramene

ARISTIDES, Aelius. Orations, Volume I. Edited and translated by Michael Trapp. Loeb Clas-
sical Library. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2017.

ARISTOTELES. Politics. Translated by H. Rackham. Loeb Classical Library. Cambridge, 
Mass. : Harvard University Press, 1944.

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM. Zv. 6. BORMANN, Eugen – HENZEL, Guilel-
mus – HUELSEN, Christian (eds.). Berlin : Reimer, 1886.

GAIUS. Institutiones. Ed. M. David. Leiden : Brill, 1964.
GELLIUS, Aulus. Attic nights. Books VI – XIII. Translated by J.C. Rolfe. Loeb Classical Library. 

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1927.



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Supplement, pp. 6-30/ 26

Štúdie, články
Studies, Articles

LIVIUS, Titus. History of Rome. Books I – II. Translated by B.O. Foster. Loeb Classical Library. 
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1919.

LUCANUS, Marcus, Annaeus. The civil war. Translated by J. D. Duff. Loeb Classical Library. 
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1928.

MENANDROS. Volume 1. Translated by W. Geoffrey Arnott. Loeb Classical Library. Cam-
bridge, Mass. : Harvard University Press, 2006.

NAMATIANUS, Rutilius. Minor latin poets. Volume 1. Translated by J. Wight Duff and Ar-
nold M. Duff. Loeb Classical Library. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1982.

PLUTARCHOS. Theseus and Romulus; Lycurgus and Numa; Solon and Publicola. Translated by 
Bernadotte Perrin. Loeb Classical Library. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1914.

SILIUS, Italicus. Punica. Bibl. Teubneriana. Stuttgart : Teubner, 1987.
SUETONIUS, Tranquillus, C. Live of Caesars. Volume 1: Julius. Augustus. Tiberius. Gaius. 

Caligula. Translated by J.C. Rolfe; introduction by K.R. Bradley. Loeb Classical Library. 
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1998.

TACITUS, Publius, Cornelius. The histories Books IV – V; The annals Books I – III. Translated by 
Clifford H. Moore. Loeb Classical Library. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1931.

VERGILIUS. Eclogues ; Georgics ; Aeneid I-VI. Translated by H. Rushton Fairclough ; revised 
by G.P. Goold. Loeb Classical Library. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1999.

Literatúra

BALDWIN, Agnes, Brett. Five Roman Gold Medallions or Multiple Solidi of the Late Empire. 
New York : American Numismatic Society, 1921.

BAUMBERGER, Christoph. Gebaute Zeichen: eine Symboltheorie der Architektur. Franfurkt 
am Main : Ontos-Verlag, 2010.

BERNECKER, Annemarie. Zur Tiberius-Inschrift von Saepinum. In Chiron, 1976, n. 6, s. 185 – 192.
BERTARIONE, Stella – JORIS, Cinzia. Indagini archeologiche alla Torre dei Balivi: si svela 

la sanctitas murorum di Augusta Praetoria. In Bollettino della Soprintendenza per i Beni e le 
Attività Culturali, 2013, n. 9, s. 22 – 31.

BERTARIONE, Stella, Vittoria – MAGLI, Giulio. Augustus’ Power from the Stars and the 
Foundation of Augusta Praetoria Salassorum. In Cambridge Archaeological Journal, 2015, 
Vol. 25, No. 1, s. 2 – 4.

BLANCHET, Adrien. Les enceintes Romaines de la Gaule. Paris : Leroux, 1907.
BOARDMAN, John. The Diffusion of Classical Art in Antiquity. London : Thames and Hud-

son, 1994.
DEY, Hendrik. Art, Ceremony, and City Walls. The Arsthetics of Imperial Resurgence in the 

Late Roman West. In Journal of Late Antiquity, 2010, vol. 3, n. 1, s. 3 – 37.
DURANTE, Anna, Maria (ed.) Città antica di Luna. Lavori in corso. Genoa : Fratelli Frilli 

Editore, 2001.
ENGELMANN, Helmut. – KNIBBE, Dieter – HUEBER, Friedmund. Das Zollgesetz der 

Provinz Asia: Eine neue Inschrift aus Ephesos. Bonn : Rudolf Habelt, 1989.
GROS, Pierre. L’Architecture Romaine I. Les monuments publics. Paris : Picard, 1996.
GUILLEUX, Jospeh. L’enceinte romaine du Mans. Saint-Jeand’Angély : Bordessoules, 2000, 

s. 31 – 40.
HANSON, J. W. Using city gates as a means of estimating ancient traffic flows. In PLoS 

ONE, 2020, 15(2): e0229580. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0229580> [19. 2. 2021].



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Supplement, pp. 6-30 / 27

Marek Babic
Kultúrna percepcia mestských hradieb a brán v latinskej časti Rímskej ríše...

LA ROCCA, Eugenio. L’affresco con veduta di città dal colle Oppio. In FENTRESS, Elisabeth 
(ed.), Romanization and the City: Creation, Transformations, and Failures. Portsmouth, RI : 
Journal of Roman Archaeology, supp. 38, 2000, s. 57 – 71.

LAUTER, Hans. Ein frühaugusteisches Emblem in den Porticus Octaviae. In Bullettino della 
Commissione Archeologica Comunale di Roma 87, 1980 – 81, s. 47 – 55.

MacCORMACK, Sabine. Art and Ceremony in Late Antiquity. Berkeley : University of Cali-
fornia Press, 1981.

MATTEINI CHIARI, Maurizio. Saepinum (Altilia). Introduzione, San Pietro di Cantoni di 
Sepino. In PICUTI, Maria – CAPINI, Stefania – CURCI, Patrizia (eds.) Fana, Templa, Delu-
bra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia. Roma : Quasar, 2015.

MAU, August. Pompeji in Leben und Kunst. Leipzig : W. Engelmann, 1908.
MAXFIELD, Valerie A. The Military Decorations of the Roman Army. London : Batsford, 1981.
MAY, Natalie, N. Gates and Their Functions in Mesopotamia and Ancient Israel. In MAY, 

Natalie, N. – STEINERT, Ulrike (eds.). Aspects of Urbanism, Urban Topography and Society 
in Mesopotamia, Greece and Rome. Leiden; Boston : Brill, 2014, s. 77 – 123.

McNICOLL, Anthony. Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates. With Revi-
sions and an Additional Chapter by N.P. Milner. Oxford : Clarendon Press, 1997.

MONTANARI, Bernord, G. Divinità con corrona turrita da Ravenna. In Aquileia Nostra, 1974 
– 1975, č. 45 – 46, s. 383 – 390.

MÜTH, Silke – LAUFER, Eric – BRASSE, Christiane: Symbolische funktionen. In MÜTH, 
Silke – SCHNEIDER, Peter, I. – SCHNELLE, Mike – DE STAEBLER, Peter, D. (eds.) An-
cient Fortifications. A Compendium of Theory and Practice. Oxford & Philadelphia : Oxbow 
Books, 2016, s. 126 – 158.

PINDER, Isobel. Form or function? Towards a typology of Augustan City Walls in Roman 
Italy. In Journal of Ancient History and Archaeology, 2017, n. 4, s. 30 - 45.

SCHWINDEN, Lothar. Trier. Porta Nigra. In KUHNEN, Hans-Peter (ed.). Das römische Tri-
er. Herausgegeben vom West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung. Führer zu 
archäologischen Denkmälern. Stuttgart : Theiss, 2001, s. 143 – 157.

SISANI, Simone. I Rapporti tra Mevania e Hispellum nel Quadro del Paesaggio Sacro della 
Valle Umbra. In FINA, Della, Giuseppe (ed.) Il Fanum Voltumnae e i Santuari Comunitari 
dell’ Italia Antica. Orvieto : Edizioni Quasar, 2012, s. 409 – 464.

THOMAS, Edmund. Monumentality and the Roman Empire: Architecture in the Antonine 
Age. Oxford : Oxford University Press, 2007.

TUCKER, Robert. A. What Actually Happened at the Rubicon? In Historia: Zeitschrift für Alte 
Geschichte, 1988, No. 37, s. 245 – 248.

WIGHTMANN, Edith, Mary. Gallia Belgica. London : Batsford, 1985.

Internet

<https://www.semanticscholar.org/paper/Augustus’-Power-from-the-Stars-and-the-Foun-
dation-Bertarione-Magli/6fbbbc6e64526993017738f39e881c7ac0119685/figure/2> [19. 2. 
2021].

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Spello_-_Porta_di_Venere.
JPG> [19. 2. 2021].

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Le_Mans_muraille_Gallo_Ro-
maine_nord-est.JPG> [19. 2. 2021].

<http://www.romeartlover.it/Lemans.html> [19. 2. 2021].



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Supplement, pp. 6-30/ 28

Štúdie, články
Studies, Articles

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Trier_Porta_Nigra_
BW_1.JPG>[19. 2. 2021].

<https://candaceweddle.files.wordpress.com/2011/08/r_botfresco62.jpg> [19. 2. 2021].
<https://en.wikipedia.org/wiki/Mural_crown#/media/File:Tyche_Antioch_Vatican_

Inv2672.jpg> [19. 2. 2021].
<https://www.livius.org/pictures/spain/santiponce-italica/italica-museum-pieces/for-

tuna/> [19. 2. 2021].
<http://www.trajans-column.org/?page_id=107#PhotoSwipe1612770170105˃ [19. 2. 2021].
<https://www.vcoins.com/en/stores/traianvs_coins/250/product/augustus__dupon-

dius_14_ad_emerita_augusta_mint_spain_main_city_gate_rare/863474/Default.aspx> 
[19. 2. 2021].

<https://www.vcoins.com/en/stores/aegean_numismatics/1/product/roman_empire_
diocletian_284305_argenteus/1074757/Default.aspx> [19. 2. 2021].

SUMMARY

Cultural Perception of City Walls and Gates in the Latin Part of the Roman Empire during 
the Imperial Period. (1st – 5th century)

In this study cultural aspects of city walls and gates are identified through the analysis of var-
ious types of historical and material sources. Four aspects of city walls and gates are evalu-
ated here: sanctity, beauty, monumentality, and walls as a synonym for the city.

The first aspect identified is the sanctity of the walls. Throughout Roman antiquity, city 
walls were strongly associated with the sacred element. This is best seen during an ancient 
sacred act when the city was founded. After the auspices were made, the first furrow (sulcus 
primigenius) was ritually plowed out, marking the sacred boundary of the city (pomerium).

In Roman law, the walls were designated by the term res sanctae, and thus, from a legal 
point of view, they were considered a sacred object with specific consequences for their un-
justified crossing. The scene of the first plowing quite often appears in artistic depictions on 
coins and reliefs. An interesting archaeological material was found ten years ago in Augusta 
Praetoria Salassorum (Aosta). At the bottom of the tower known as Torre dei Balivi, in the 
southeastern part of the city walls, a corner stone was uncovered, in situ, with clear images of 
phallic symbols, a spade, a plow and a less recognizable animal figure, probably an ibex. It is 
probable that these reliefs were supposed to refer to the sacred act of founding the city (sulcus 
primigenius), and also pays tribute to Emperor Augustus as the founder of the colony. The 
symbols of the sacred foundation of the city, fertility and the founder were directly depicted 
in a visible place on the city walls, which very clearly illustrated the relationship between the 
walls and their sanctity. The symbolism of the sacredness of the walls was also implied in the 
context of their perception as part of ritual acts. City walls had their importance in ancient 
religious processes towards the cult places located near the city. One of the ancient gates in 
the town of Hispellum (Spello), Porta Venere, was deliberately situated on the site where the 
road from the town led to an ancient shrine from the 5th century BC. The gate, according to 
archeological excavations, reached a monumental form sometime in the 2nd or 1st century 
BC. The Gate of Venus was not built to effectively connect the streets of the city with the traf-
fic artery to the nearest city, because its main function was mainly religious.

An important perceived attribute of the walls was their beauty, sometimes even personi-
fied. It was emphasized either by the architectural arrangement or decoration. A well-known 
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case of literary mention of the beauty of the city walls comes from the pen of a high-ranking 
Roman official and poet, Rutilius Namatianus. In his work De reditu suo he described his ex-
periences and observations from the journey from Rome to Gaul in 416. Rutilius Namatianus 
probably recounted the radiant walls (cadentia moenia) of the port city of Luni in northwest-
ern Italy, in the province of Liguria, which was founded in 177 BC. Its walls were built of stone, 
limestone and slate. At the end of the 4th century the city was destroyed by an earthquake 
and several marble pieces from the city were used to build new walls. In the case of the city 
walls in Civitas Cenomanorum (Le Mans), there is no doubt about the aesthetic intention of 
the builders. The outer walls were embellished with rich geometric decoration. The geomet-
ric ornamentation had nothing to do with the defensive functionality of the walls. On the 
contrary, it can be reasoned that the construction of walls with polychrome decoration took 
a longer time and was more difficult to complete. The city walls were the first monument 
that the emperor and his entourage saw on their ceremonial arrival in the city (adventus), so 
here is the answer to the question about the purpose of the effort in decorating the city walls 
in the second half of the 3rd century. Their beauty was an important representative element, 
the pride of the city, a proof of its wealth and also a proof of the greatness of the emperor 
who ruled such cities.

One of the most significant symbolic elements of the walls is their monumentality, per-
ceived excessive size, or their excessive dimensioning within a specific natural locality. An 
example of emphasizing the monumentality of city walls at the expense of their defensive 
function was in the reign of Emperor Augustus (pax romana, pax Augusta), known for se-
curing peace in most of the Roman Empire. Paradoxically, the period of Augustus saw an 
unprecedented rise in the construction and repair of city walls in Italy, Spain and southern 
Gaul. One possible explanation is that larger cities were influenced by a wave of monu-
mental buildings in Rome during the time of Augustus. The city walls, as a very distinctive 
and well-visible building in every city, fit very well into the concept of imitating Roman 
monumentality. In some artistic representations of the walls, it is possible to identify their 
excessive importance, which was intentionally or unintentionally attributed to them. On the 
fresco found on the Oppian Hill in Rome in 1997, in a gallery under the southeastern exedra 
of Trajan’s Baths, a city with walls is depicted. At first glance, these walls are larger and 
higher in relation to other buildings in the city, even while respecting the artistic perspective.

In Greco-Roman antiquity, the walls were identified with the city. They were perceived 
as a synonym for the city. They represented its order, security, culture, political status, wealth 
and supremacy over the barbaric world and the like. The most influential Roman poet of the 
imperial period, Virgil, used the Latin term moenia several times in his Aeneide as a synec-
doch for the city. He associates the walls with the most beautiful promises of the gods for 
security and refuge, for justice and legality. The walls and city gates had a special representa-
tion in ancient art as an allegorical metonymy for the city. In Roman art, such depictions of 
city walls appear in various contexts, often in the mythological context, as in the case of the 
depiction of the so-called corona muralis. This scene has a long tradition in Greco-Roman 
antiquity. It appears from the 4th century BC and persists in art and on coins until the late 
Roman period, and in an altered form in heraldry until modern times. It is most often shown 
on statues and coins. The statue is mostly in the form of the goddess Tyché (Fortuna), who 
has a crown on her head in the form of city walls with towers. In the early imperial period, 
stylized depictions of city walls appeared in the form of a closed circle, in the center of which 
are symbols of Roman power, such as an eagle. The stylized walls here most likely represent 
world-ruling Rome. One such relief on white marble was found in situ (Porticus Octaviae), 
near the Marcellus theater. The depictions of city walls on the columns of Trajan and Marcus 
Aurelius are the most famous reliefs of official state art. The Trajan Column depicts several 
scenes with city walls in various situations, from Roman attacks on Dacian walls to perform-
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ing religious sacrifices in the background of the walls (scenes 53 and 103). In seven cases 
(scenes 3, 33, 35, 46, 47, 79, 88) the walls or city gates represent Roman cities as such. In this 
propaganda art, the walls are synonyms for Roman cities, and which communicate the mes-
sage of Roman domination over the barbaric world. The walls in this case function as a pars 
pro toto - the walls for the whole city.
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