




 Apeninský poloostrov obývaly na konci 2.tisíciletí 
př.n.l. italické kmeny indoevropského původu, z 
nichž později vynikli Latinové, kteří založili 
město Řím a vytvořili římskou kulturu.  

 V 10.stol.př.n.l. pronikly do Itálie Etruskové a 
usadili se v severní části západního pobřeží - 
Toskánsku  

 V 8.a 7.stol.př.n.l. probíhala řecká kolonizace 
jižní Itálie a Sicílie, jejímž výsledkem bylo tzv. 
VELKÉ ŘECKO 

 Na konci 5.stol.př.n.l. obsadili severní Itálii 
KELTSKÉ KMENY (Galové) a založili v Po pádí Galii 
Předalpskou. 

 



 Vytvořili první svéráznou a vyspělou kulturu v 

Itálii 

Národ neznámého původu i jazyka – asi z 

Malé Asie 

 Psali zvláštním písmem odvozeným z řecké 

abecedy (etruské písemné památky umíme 

číst, ale jejich překlad ztěžuje nedostatek 

dvojjazyčných nápisů) 

 Základy své vzdělanosti si přinesli z Východu, 

ale rozšířili si ji obchodními styky s Řeky a 

Kartágiňany 



 Nedospěli k politické jednotě 

 Rozděleni na městské státy, volně sdruženi ve 
federaci 12 měst 

 Nejvýznamnější – Veje, Targuinie, Vulci, Chiusi, 
Cerveteri 

 Města měla pravidelný půdorys, dlážděné a 
odvodněné ulice 

 

 Hospodářská prosperita založena na rozvinutém 
zemědělství 

 podpora otrokářským systémem, vyspělou řemeslnou 
výrobou (bronzové výrobky, keramika), obchodem 
(vývoz mědi, železa, uměleckých předmětů) 

 Obchodu pomáhalo rozšíření mincí, ražených podle 
řeckého způsobu 





Bagnoregio 



Největšího rozmachu dosáhli v 

1.pol.6.stol.př.n.l.  

 Postupně se zmocnili Říma, Kampánie, 

Bolonie a Mantovy 

 

Od konce 6.stol.př.n.l. jejich vliv klesal a na 

konci 3.stol.př.n.l. se Etrurie stala součástí  

Římské říše 



 

 

Náboženství a mytologie se zčásti inspirovaly 

u starších domorodých a řeckých 

náboženství. Ovlivněni byli zejména Řeky.  

Důležitou část jejich kultu tvořilo zkoumání 

budoucnosti – haruspikové, augurové 

  Čímž ovlivnili Římany 



 Zachovaly se jen zlomky staveb 

 Stavební materiál - dřevo a pálená hlína 

 Chrám – vysoká podezdívka, čtvercový půdorys, 
trojdílná cela, průčelí se dvěma řadami sloupů - 
prostylos 

 Hrobky – kruhová  kvádrová podezdívka, nepravá 
klenba – pro příslušníky vládnoucí třídy, 
vertikální hrobky o jedné místnosti, tesané do 
skály 

 Dům – okrouhlá pastýřská chýše, pravoúhlý 
podélný dům s atriem, obytnými místnostmi 
vzadu a komorami po stranách, osvětlení 
otvorem ve střeše, pod nímž byla nádrž na vodu 
(sešikmená střecha směrem dovnitř)   







Cerveteri. Velké kruhové hrobky byly místem posledního odpočinku 

příslušníků významných a majetných rodin 



 Stejně jako Egypťané, i Etruskové věřili ve 
věčný život, ale posmrtný blahobyt byl spojený 
se způsobem pochování.  

 Hrobky byly v mnohých případech lépe 
zařízené než domy, měly rozsáhlé prostory, na 
stěnách byly namalovaná fresky a nechyběl ani 
nábytek.  

 Většina etruských hrobek byla vypleněna. V 
hrobce, obzvlášť na sarkofágu, byla 
znázorněna osoba, pravděpodobně tak, jak 
chtěla vypadat v posmrtném životě.  

 Některé sochy jsou velmi realistické, a tak není 
žádný problém rekonstruovat vzhled Etrusků. 
Jejich cílem bylo vypadat jako usměvaví lidé, 
kteří mají blízko ke své rodině a přátelům. 



Hrobka o jedné komoře vyhloubená v tufové skále na úrovni pohřební cesty bez 

navršené  hlíny. Hrobky jsou často u vchodu označeny cippy, kamennými sloupky, které 

měly i svůj význam symbolický; cylindrický tvar označoval mužské hroby a cippy se 

sedlovou střechou ženské hroby.  



 Hrobka v Cerveteri 





Užitkové stavby 

  

 Kanály 

Mosty 

 Silnice 

Opevnění 

Městské brány 



Toskánský sloup – 

vynález Etrusků 

 prstenec pod dórskou 

hlavicí 

 hladký dřík 

 patka 

 



Materiál – kámen, bronz, pálená hlína 

(terakota) – polychromie 

 

 Z hlíny se vyráběly monumentální sochy pro 

architekturu 

 

 V malé míře alabastr, travertin 



Nejvýznamnější památky  

 Terakotový  APOLLÓN Z 

VEJÍ (kolem r. 500př.n.l.) 

 Součást sousoší z 

Apollónova chrámu  

 Sochař – Vulka (jehož 

terakotové čtyřspřeží 

zdobilo chrám Jova 

Kapitolského v Římě) 



 VLČICE KAPITOLSKÁ – 
bronz z poč. 
5.stol.př.n.l. 

 V Paláci konzervátorů 
v Římě 

 (odchovala Romula a 
Rema, důležitý 
ideologický prvek, 
symbol moci a 
ostražitosti státu) 

 Postavičky dětí 
přikomponovány v 
renesanci 



  CHIMÉRA Z AREZZA (poč.4.stol.př.n.l.) 

 

 Nestvůra chrlící oheň se lví hlavou, hadím ocasem a tělem 
divoké kozy – bronz 

 



 vyznačují se portrétním realismem 

 Z terakoty, kamene 

 

 Víko tvořilo lehátko na němž jsou plasticky 

zobrazeny dvojice manželů, nebo jednotlivé 

postavy v poloze ležící jako při hostině, 

boční stěny sarkofágu měly figurální reliéfní 

výzdobu 

 



TLUSTÝ ETRUSK (3.stol.př.n.l.) – na 

sarkofágu z Chiusi, 

 alabastr 

 nese portrétní rysy 

 

 



Typická ukázka etruského umění: terakotový sarkofág se sousoším 

manželského páru 



Na rozvoj portrétu mělo vliv snímání 

posmrtných masek 

 Vytváření terakotových a kovových 

masek na zakrývání tváře mrtvých 

(jako v Mykénách) 

 

 Etruský realismus a zájem o portrét 

opět přejali Římané 



 Je spojeno s představami o posmrtném 

životě 

Vyskytuje se hlavně v hrobkách – Targinie, 

Veje, Vulci, Orvietu, Chiusi 

 Posmrtný život se nelišil od světského  

Technika- fresky či tempery  

 Zobrazovaly se - výjevy hostin, tanců, 

hudebních vystoupení, jezdeckých závodů, 

gymnastiky, lovu atd. 

Nejstarší  ze 7.stol.př.n.l. 



 Vedle figur v nadživotní velikosti byla 

zobrazována i zvířata, často spolu zápasící, 

vegetace, moře, geometrický ornament 

Tvar byl podáván obrysově 

Obrys vyplněn barvou – bílou, červenou,  

   černou, později žlutou, zelenou a modrou 

 

 Pleť žen podávána světlým a pleť mužů 

tmavším hnědším odstínem barvy 







 Vynikající úrovně 

 Bronzové nádoby – zdobené 

plastikami, reliéfy a rytinami 

 Bronzová zrcadla, šperky – 

dekorovaná filigránem, granulací 

Keramika – tzv. BUCHERO-z černé 

hlíny, kovově lesklé, figurální a 

ornamentální reliéfy 






