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sippem (vedle něho snad též Panaitiem), o němž se zmiňuje 
v§ 12. Podobně v de divinatione vyvracel pozdější spis Poseido- 
niův starším Kleitomachovým.

V § 36 n. se mluví o vládě rozumu nad vášněmi bud podle 
Poseidonia, jak soudil Poppelreuter (uv. sp. str. 10), nebo podle 
Panaitia (srov. de off. I 101). V § 42—48 pojednává Scipio o ústa
vách tak jako v I kn., stejně definuje stát (argum. Augustini, 
§ 45 ~ I 39) a uznává tři hlavní ústavy (§ 43 n. ~ 1 42 a j.). V § 45 
opět chválí rhodské zřízení patrně podle Panaitia. V zi. 1 (Mueller) 
se mluví o vášních v člověku jako v II 68.

Sen Scipionův v VI. kn. opírá se o Poseidonia.1 Kterého jeho 
spisu Cicero užil, nelze s určitostí říci. Státu se netýkal. Zakazo
vala se v něm sebevražda (§ 15), líčila se cesta duše po smrti 
do nebes (16 —19), mluvilo se o lidské slávě (20—25), o ne
smrtelné blažené duši (26—28) a o přípravě na onen svět (29). 
Mohlo se o tom jednati v některém jeho Protreptiku nebo v jeho 
ζ/ίλζκος λόγος nebo —■ nejspíše — ve spise περί ψνχής·, podle 
Cic. Lael. 14 rozmlouval Scipio ke konci de inmortalilate ani
morum. Spisu toho užil Cicero ještě v I. kn. Tuskul. (v. kap. IX).

Myšlenky Poseidoniovy, patrně ze stejného díla, jsme nalezli 
i v předcházejících knihách. V VI. kn. by mu mohl ještě náležeti 
v § 1 výrok o prozřetelnosti: prudentiam huius rectoris, quae 
ipsum nomen hoc nacta est ex providendo (t. j. πρόνοιαπρονοεϊν)1 2 
a o vášních: graves enim dominae cogitationum lubidines infinita 
quaedam cogunt atque imperant.

Vidíme, že nej starší filosofické dílo není pouhým překladem 
jednoho neb několika řeckých spisů. Právem dí Leo (str. 12), že na 
ně nelze vztahovati Ciceronových slov o άπόγραφα. (Příště dále.)

Kalátni sněm římský.
Napsal Vladimír Groh.

V římském státním zřízeni lze pozorovali zjev, ve starověku 
nijak výjimečný, že totiž i v době značného rozkvětu a zdo
konalení veřejného života a státní správy zůstávaly téměř úplně

1 Dokázal to Corssen (De Posidonio Rhodio . .. str. 40 η.) 
z obsahu. S ním souhlasil Di eis (Rhein. Mus. XXXIV, 1879, str. 487 
n.), Fr. Saltzmann (Ueber Ciceros Kenntnis der Platonischen 
Schriften, v Cleve 1885/6. II, str. 16 n.), Th i au c ou r t (str. 16 n.) a j. 
U seri er (Rhein. Mus. XXVIII, 1873, str. 397 n. = Kl. Sehr. 11t, str. 
16 n.) přičítal Aristotelovi myšlenku o slávě v g 21 n. a o velikém roce 
v § 24 pro shodu s Hort. zl. 87 a 35 M. Ale Aristoteles, jak uvidíme 
(v kap. VI), nebyl jediným pramenem Hortensia.

2 Tuto myšlenku má též Sen. epist. 90, 5 horum prudentia provi
debat (před tím v § 5 a dále v § 7, 11, 13 jest jmenován Poseidonios) 
a Cic. Hort. zl. 33, de leg. I 60. Poseidoniovi ji přiřkl Hirzel (II, str. 
347) a P. Hartlich (Leipz. Stud. XI, 1889, str. 290).
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beze změny určité úkony a zřízení prastarého původu, zejména 
pokud se vztahovaly nějak ke zvykům a obřadům náboženským, 
aneb takovým úkonům světským, jež aspoň svým původem a 
významem měly ráz sakrální.

Velmi mnohá z těch zřízení by mohla podati důležité a cenné 
zprávy o nej starších obdobích správy římského státu, poněvadž 
vrozenou svou konservativností jisté zachovala dosti zřetelných 
stop poměrů, kdy vznikla, avšak při neúplnosti našich staro
žitnických vědomostí o římské státní správě je zcela pochopi- 
telno, že tím chatrněji jsme zpraveni o oněch přežilých útvarech, 
jichž důležitost a význam v historické době celkem jen výji
mečně se povznesly tak, aby se o nich stala v soudobé literatuře 
zmínka.

To platí zvláště o zajímavém útvaru sněmovním, pocháze
jícím jistě z nejstarších dob královských, jenž přečkal celou dobu 
republikánskou a potrval daleko do doby císařské: je to t. zv. 
sněm kalátní (comitia calata).

O jeho věku svědčí předně už jméno. Slovo »calare« je 
výraz velmi starobylý, jak o tom svědčí nejen pravopis v tvaru 
»Kalendae«, nýbrž i ten úkaz, že kdykoliv se toto slovo při
pomíná u spisovatelů doby t. zv. klassické a pozdější, vždy je 
vysvětlováno jako »convocare«; patrně tedy z užívání vymizelo 
a význam jeho nebyl už ani vzdělancům běžný.1 Mimo to ozna
čení »calata« dává tušiti i ráz tohoto sněmu, protože ho bylo 
užíváno původně jen ve výkonech rázu sakrálního, jak se na 
míslech v poznámce uvedených možno přesvědčiti. Mínění hol- 
landského badatele Valetona,1 2 že »calare« nemělo prvotně ani 
bližšího výtahu k úkonům sakrálním, je mylné. Badatelé o řím
ských starožitnostech, kteří žili ke konci republiky a za císařství, 
si však už původního praegnantního významu sami vědomi ne
byli a pokládali »calare« jen všeobecně za výraz starého kuriál- 
ního slohu.

Troskovité uchování antických historiků nedovoluje také 
usouditi, nejsme-li za přímé poučení o kalátním sněmu zavázáni 
snad až registrujícím snahám právníků doby císařské; aspoň 
časově první a vůbec nejobsažnější zprávu o něm máme u hlavy 
právnické školy Prokulianů, známého M. Antistia Labeona (z doby 
Augustovy) ve zlomku jeho spisu blíže neurčitelného, jenž však 
prostřednictvím knihy právníka Laelia Felika (z doby tladrianovy) 
octl se ve sbírce výpisků Aula Gellia (XV 27, 1—3). Potom už 
jen u slavného Gaia (Inst. II 101), Ulpiana (1. reg. XX 2) a 
v Institucích Iustinianových (II 10, 1) naskýtá se o kalátním 
sněmu výslovná zmínka při výkladu o závětech. Svědectví ne

1 Viz Varro L. L. VI 27 a u Nonia 35 L. ; Pauli ep. s. v. calatores 
34 L.; Gellius N. A. XV 27, 2; Servius k Aen. Vlil 654; Macrob. Sat. 
I 15, 10; srv. Theof. ad Iust. Inst. II 10, 1.

2 »De inaugurationibus Romanis« v Mnemosyně XIX, 1891, str. 426.
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přímých, ť. j. takových, kde výslovné zmínky o sněmu kalátním 
není, ale naráží se na jeho působnost, je rovněž poskrovnu. Proto 
není divu, že o kalátním sněmu bylo v nové době všelijak vy
kládáno a pronášeny domněnky velmi odlišné, podle toho, jak 
si který badatel starověká svědectví přizpůsobil celkové představě.

I. Obor působnosti sněmu kalátniho.

Při věcné úvaze je nutno vyjiti z hlavního dochovaného 
místa, z Labeona u Gell. XV 27, 1: In libro Laelii Felicis ad 
Q. Mucium primo scriptum est Labeonem scribere »calata« comitia 
esse, quae pro conlegio pontificum habentur aut regis aut fla
minum inaugurandorum causa... §3. Isdem comitiis, quae 
»calata« appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta 
fieri solebant. Tria enim genera testamentorum fuisse accepimus: 
unum quod calatis comitiis in populi contione fieret, alteram in 
procinctu, eum viri ad proelium faciendum in aciem vocabantur, 
tertium per familiae emancipationem, cui aes et libra adhiberetur.

Podle této zprávy byla působnost kalátniho sněmu omezena 
na tyto úkony: inaugurace králova a flaminů, pořizování závětí 
a konečně t. zv. detestatio sacrorum. Je nutno promluviti o každém 
úkonu stručně zvlášť, poněvadž vesměs zasahují do spleti ne
dosti ujasněných drobných problémů starožitnických.

1. Inaugurace králova a flaminů. Labeo sice mluví 
jen o králi, avšak není pochybno, že se tím míní t. zv. »král- 
obětník« (rex sacrorum), dědic nepatrné části sakrální působnosti 
skutečných králů: Jsa členem sboru pontifiků a zastávaje do
životně svůj kněžský úřad, užíval sice jména královského, ale 
byl úplně zbaven veškeré moci a politického vlivu, protože ne
směl současně zastávati ani sebe nepatrnějšího úřadu veřejného 
(Liv. XV 42, 8 n.; Dion. Hal. V 1, 4). Že Labeo míní tohoto 
kněžského hodnostáře a nikoliv krále skutečného, je nad veškeru 
pochybnost. Neboť Labeo mluví o inauguraci králově jako o něčem 
v době jeho ještě obvyklém, mimo to inauguraci tu za doby republi
kánské připomíná dvakrát Livius (XXVII 36, 5; XL 42, 8); konečně 
u králů skutečných takováto inaugurace možná nebyla, poněvadž 
oni sami měli ius spectionis, sami pro sehe a z vlastní své úřední 
auktority zjednávali si souhlas bohů věštnými znameními, což rex 
sacrorum učiniti nemohl a proto musila tu nastoupiti auktorita 
jiná. Starší badatelé o starožitnostech římských sice uznávali 
inaugaraci římských králů a dovolávali se Livia (I 18, 6 n.) a 
Plutarcha (Numa 7), kde téměř souhlasně jest líčeno, jak král 
Numa š augurem na hradě kapitolském účastní se jakéhosi ob
řadu, jímž se má dosici příznivých věštných znamení. Novější 
badatelé1 však, kladouce důraz na právní podstatu a ráz inau

* Mommsen, Röm. Staatsr. II 1’, str. 9 a Herzog, Gesch. u. 
System d. röm. Staatsverf. I str. 61.
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gurace, správně tvrdí, že skuteční králové nemohli býti inauguro- 
váni a snaží se vysvětliti původ zprávy Liviovy a Plutarehovy. 
Při tom však drží se i oni obecného a starého výkladu obou 
míst, ač při bližším a nepředpojatém jich ohledání vysvitne, že 
v nich vůbec o inauguraci v pravém slova smyslu není ani řeči, 
nýbrž jen o t. zv. »prima spectio«, jíž každý majitel práva 
auspikačního se v úřad uváděl. Livius á Plutarch dopustili se 
jen té nepřesnosti, že v líčení zevního průběhu celého obřadu 
podali spíše obraz soudobý, než historicky správný. Inaugurace 
»krále obětníka« byla tedy zřízena a do působnosti kalátního 
sněmu vložena až po vypuzení králů.

Jinak tomu bylo v zásadě s ílaminy, nej vyššími kněžími 
určitých božstev. Labeo sice mluví jen o flaminech, ač ovšem 
nevytýká, že by všichni byli způsobem tak slavnostním v úřad 
uváděni, ale i tu asi možno pronésti mínění určitější. Je známo, 
že původní tři flaminové (Dialis, Martialis, Quirinalis), zřízení 
v době velmi dávné, jak i samo podání dosvědčuje (Liv. I 20), 
nezůstali sami, nýbrž že později zřízena řada flamonii dalších, 
až do úhrnného počtu patnácti, vždycky však oni tri flaminové 
původní těšili se úctě obzvláštní a zaujímali postavení mnohem 
význačnější než flaminové ostatní. Také byli nazýváni »flamines 
maiores«, kdežto flaminové později zřízení označováni jako 
»minores«, a neznáme ani všech jmen bohů, jimž k službě 
byli určeni. Poněvadž pak inaugurace v sněmu kalátním byla 
velmi slavnostní, je pravdě podobno, že dostávalo se jí pouze 
třem flaminům původním, a to ovšem už za doby královské. 
Za republiky změna nenastala, až teprve za císařství, kdy jednotli
vým zesnulým panovníkům dostávalo se božských poct a zřizo
váni jim dokonce i flaminové, kteří důstojností řáděni byli ihned 
k flamines maiores a tedy také inaugurováni stejným způsobem. 
Zřejmě dosvědčeno je to pro flamina Divi Iuli’v (Cic. Phil. II 110). 
Že flamines minores asi nebyli inaugurováni v kalátním sněmu, 
lze soudili i z toho, že zcela ve shodě s jejich postavením méně 
význačným se jejich inaugurace výslovně nepřipomíná, kdežto 
u větších flaminů ano. 1 Nad to pak nutno uvésti augury, jejichž 
inaugurace je připomenuta velmi často1 2; byla ledy významnější, 
než u flaminů menších, a přec podle výslovného svědectví Labeo- 
nova se v kalátním sněmu nekonala. Zdá se tedy zcela jisto, že 
v kalátním sněmu byli inaugurováni pouze králobětník a tři 
flaminové větší.

Ostatní pak kněží byli nejspíše inaugurováni jen ve svém 
kollegiu způsobem méně slavnostním a obřadným.

1 Flamen Dialis: Liv. XXVII 8, 4 ; XLI 28, 7: Gai. I 130; III 114;. 
Ulp. fr. 10, 5; flamen Martialis: Liv. XXIX 38, 6; XLV 15, 10; Macrob. 
Sat. III 13, 1'; flamen Quirinalis: Liv. XXXVII 47, 8.

2 Liv. XXVII 36, 5; XXX 26, 10; XXXIII 43, 3; Cic. Br. 1; Suet. 
Cai. 12; Dion. Hal. Ant. II 22.



Kalátní sněm římský. 17

2. Závěti. Působnost kalátních sněmů při pořizování závětí 
(testamentů) je dosvědčena nejúplněji a nejjasněji ze všech jeho 
působností, ale podle množství a rozmanitosti domněnek, prone
sených o této věci badateli novodobými mohlo by se skoro 
souditi, že není věci problematičtější. Je ovšem pravda, že obraz 
vytvořený přímými svědectvími je tu dosti chudý, ale přes to 
je v hlavních rysech úplně postačující; většina »sporů« vznikla 
jen dohady a domněnkami, spočívajícími namnoze na základech 
zcela pochybných.

Spojením všech slarověkých zpráv lze o závětech v kalátním 
sněmu říci asi toto. Dvakrát ročně, v určité dny, sešel se národ 
římský do kalátniho sněmu, a tu mohl, kdokoli chtěl, před tváří 
všech přítomných oznámiti, co se má po jeho smrti stati s tím, 
co mu patří. Tento způsob činiti poslední pořízení je jistě velmi 
příznačný pro starou dobu římského života a její zvyky v úkonech 
soukromoprávných; jest jistě při nejmenším nápadno, jak se octl 
v oboru působnosti sněmu. Nakládati podle libosti s majetkem 
je nesporně právem soukromým, a tak se jeví ve všech dobách 
a u všech národů; není proto příčiny, aby u Římanů byla uznávána 
výjimka pro starší dobu. Nutno se tedy ohlédnout! po jiném 
výkladu, a tu uvádí nás na dobrou cestu druhý způsob, jímž 
ode dávna byly v Římě pořizovány poslední vůle, t. zv. testa
mentům in procinctu, o němž se mluví na týchž místech jako 
o závěti v kalátním sněmu (a též u Các. de or. I 228). Když 
totiž vojsko stálo připraveno vytáhnouti do boje, mohli jednotlivci 
u přítomnosti všech oznámiti svou vůli pro případ úmrtí, a toto 
pořízení bylo právně platné. Je tedy zřejmo, že v obojím případě 
šlo o to, aby auktoritou četně shromážděných svědků byla za
mčena platnost ustanovení i po smrti pořizovalele. Oba způsoby 
už svým rázem poukazují na dobu pradávnou, v níž užívání 
písma bylo velmi skrovně rozšířeno a operace majetkové pro
váděny prostičce, ale důkladně. Teprve později t. zv. zákony XII 
desk ujala se závět symbolickou koupí (per aes et libram), a tento 
způsob, jenž se době klassické zdál archaický, byl vlastně ne
smírný pokrok proti dřívějšku. Za doby historicky známější už 
nemůžeme asi předpokládat! skutečné dělání závětí ani v kalátním 
sněmu, ani in procinctu, ale paměť toho se velmi dobře udržela, 
jak svědčí poznámky' právníků.

Poskytnouti svědectví pro něčí testament bylo v oné primi
tivní době zajisté dostatečným důvodem, že se poslední vůle 
oznamovaly občanstvu officiálně shromážděnému; tak laké soudí 
značná řada novějších právníků.1 II Jiným badatelům to však ne
postačovalo i hledali jinou příčinu, proč se chodilo s testamenty

1 Srv. na př. .1. B. Mispoulet, Les institutions politiques des 
Romains I, Paříž 1882, str. 208; O. K ar Iowa, Röm. Rechtsgeschichte
II 1, v Lipsku 1900, str. 851 a j.

Lißty filologické. XLVI, 1919. 2
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do kalátního sněmu. A tu se rozdělili na dvě skupiny, kdežto 
jedna snažila se — celkem zbytečně — hlouběji odůvodniti 
užívání kalátního sněmu zvláště poukazy na zájmy rodové a na 
domnělé šetření pontiflkální,1 dokazovali druzí, že o testamentech 
bylo v kalátním sněmu hlasováno a zjednávána jim platnost 
zákonem. Poněvad výklad tento, ponejprv pronesený Niebuhrem 
a houževnatě hájený zvláště Mommsenem a jeho stoupenci, úzce 
se dotýká formy kalátního sněmu, bude o něm promluveno níže.

Zatím nutno pojednati ještě o jedné věci. Kdežto in pro
cinctu mohly se dělali závěti před každým bojem, scházel se 
kalátni sněm pro závěti jen dvakrát do roka, jak zřejmě svědčí 
Gaius (Π 101) a Theofllos (ad tust. Inst. II 10, 1). Přes to, že 
obě svědectví jsou pozdní, není příčiny jim nedůvěřovali; vždyť 
lze snadno pochopili důvod takového opatření: jistě nebyl nikdy 
ani v původní době svoláván sněm, kdykoli se někomu zamanulo 
udělati testament, ani to nebylo dovolováno, když se sněm za 
jiným účelem sešel. Je tedy dvakrát do roka dosti příležitosti, 
aby občané oznámili svou závěť, zvláště když pro případ možné 
smrti ve válce bylo učiněno opatření jiné. Prameny naše neudá
vají nic bližšího o oněch dvou dnech a nevíme tedy ani, byly-li 
pevně stanoveny, či snad každý rok určovány znovu. Jen tolik 
lze z věci samé usuzovati, že byly co možná pravidelně rozlo
ženy a od sebe stejnou časovou mezerou odděleny. Více říci 
nelze; zejména je zcela nemožná domněnka Mommsenova,3 že 
těmito dny je 24. březen a 24. květen, označené ve fastech 
značkami Q R C F. Nehledě k tomu, že pravý význam úkonu, 
touto zkratkou označeného, je nám zhola neznám, nutno upozor- 
niti, že v tom, co víme o dnech 24. března a května, není ani 
nejmenší spojitosti se sněmem kalátním. Poněvadž není zde možno 
o celé této otázce podrobněji vykládati, budiž poukázáno na 
dobrý výklad o ní u řlerzoga (Gesch. u System d. röm.Staats- 
verf. I, str. 110). Dodati lze, že přílišná blízkost obou těch 
dnů by svědčila sama proti tomu, že jsou to dny závětem určené, 
ani kdyby nebylo nesrovnalostí jiných, závažnějších.

Je nepochybno, že oznamování závětí velmi brzy vymizelo 
z působnosti sněmů kalátních. Nebylo sice odstraněno zákonem, 
ale změna a vzrůst poměrů, jež přivodily tolik změn v úkonech 
práva veřejného i soukromého, zatlačily přirozeným vývojem 
i tento starobylý obyčej, pro jehož zachování nesvědčil žádný důvod 
sakrální.

3. Detestatio sacrorum. Že detestatio sacrorum dála 
se v kalátním sněmu, dosvědčuje výslovně Labeo u Gell. XV 27, 3

1 Lange, Rom. Altert. P, str. 158; Voigt, Die XII Tafeln I, 
str. 223; Kappeyne van de Capello, Abb. z. röm. Staats· u. 
Privatrecht, str. 65, Humbert s. v. Comitia u Daremberga a Sag- 
lia I, str. 1376.

’ Röm. Chronol.2 212; CIL. I, p. 367; R. Staatsr. U, 1, str. 4 a j.
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a lze tak souditi — jak dále vysvitne — i z Gell. V i9, 5 a 
Tac. Hist. I 15. Ač přímých výkladů o tom, co to detestatio 
vlastně je, máme ze starověku poskrovnu ’, přec není tak těžko 
z ostatních zmínek a souvislostí vypátrati její podstatu. Přes to 
však zase bylo o ní psáno a mluveno tolik a tak různých věcí, 
že zájem jí věnovaný přesahuje její zajímavost a význam.

Jest ovšem litovati, že se nám nedochovala kniha právníka 
Servia Sulpicia, jež se obírala detestaci; byla by tím badání 
novodobému ušetřena dlouhá řada domněnek namnoze velmi 
vratkých. Nelze tu ani vypočítávali všech rozmanitých pokusů 
vesměs velmi povážlivých (jako na př. spojování detestace s te
stamenty atd.), jichž význam je dnes už jen historický.

První, kdo se přiblížil skutečnosti, byl Savigny (Verm. 
Schriften I, str. 197), jenž poznal že detestatio sacrorum je 
blízká t. zv. alienatio sacrorum, a už Lange (I, str. 118) o ní 
pověděl to, co nutno i dnes považovati za platné: podle Serviova 
výkladu (k Aen. II 156) usoudil, že detestace byla úkon, jímž před 
provedením arrogace byla odložena kultovní (a tedy i soukromo- 
právná) spojitost s dosavadním rodem. Tento postup plně se 
shoduje i s názvem úkonu (srv. poměr výrazů precari a depre
cari, iacere a deicere a j.), i s tím, co máme o pontifikálním 
dobrozdáni před adrogaci vyloženo u Gellia (V 19, 5). Ale 
zbývá vyložili toto: detestace konala se v kalátních komitiích, 
kdežto o arrogaci víme, že se dála ve sněmu kurijním, a 
máme dokonce zachovánu i jednací formuli tohoto případu 
(Gell. V 19). Oba akty souvisely vzájemně co nejtěsněji, ale 
přece každý stal se v jiných komitiích; tyto skutečnosti nutno 
miti na mysli a hledali způsob jejich formální souvislosti. Po- 
kládati obojí za týž akt (jak na př. učinil Coppello, str. 66) 
není možno pro naprostou určitost zpráv starověkých, a také je 
nutno dáti bedlivý pozor na rozdíl kompetencí sněmu kurijního 
a kalátniho a nezaměňovat! jich vzájemně, jak to činili zejména 
Soltau (Über Entstehung und Zusammensetzung d. altröm. Volks
versammlungen, v Berlíně 1880, str. 61) a Mommsen (Röm. 
Staatsrecht III 1, str. 137 nn.) a řada jiných, jimž ovšem byl 
pak zcela snadný výklad o souvislosti obojího' aktu. I tu jé 
jistě správný výklad Langův, přijímaný nově zejména Mispouletem 
(I, str. 19, pozn 24) a Willemsem (Le droit public, Romain,7 Louvain 
1910, str. 41 a 149), a držící se přesně pramenů, že totiž napřed 
byla v kalátním sněmu provedena detestace a potom teprve dán 
kurijní zákon o arrogaci. Uznáme-li tento Langův výklad za 
správný, můžeme pak lépe vysvětljti jak místo Gelliovo V 19, 6, 
tak i ostatní narážky, které dosud činily obtíže.

Arrogace měla zejména velký význam soukromoprávní a 
proto bylo svrchovaně důležito, aby před nabytím nové gentility 1 *

1 Gaius v Dig. L 16, 238, 1; Ulpianus v Dig. L 16, 40.
2*
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byla dokonale zpřetrhána souvislost s dosavadním rodem; to 
právě se stalo onou detestaci v kalátním sněmu za předsednictví 
pontiflků. Teprve když pontifikové prohlásili, že vybavení ze 
staré gentility bylo řádně provedeno, byla arrogace dovršena 
formálním zákonem kurijním. Sněm kurijní nemohl se za tím 
účelem dříve sejiti, dokud nebylo podáno dobré zdání pontiflků. 
Tak nutno chápati slova Gelliova (1. 1.): »Comitia arbitris pon
tificibus praebentur, quae curiata appellantur»: »po dobrém zdání 
pontiflků svolá se t. zv. kurijní sněm«. Tomu ovšem už ponti
fikové nepředsedají.

Poněvadž pak — jak zřejmo — nejvíce záleželo při celé 
arrogaci na výroku pontifiků, je přirozeno, že v běžném hovoru 
nemohl zarážeti a snad k neporozumění sváděti výraz, jaký 
čteme u Tacita (Hist. I 15): »si te . . .lege curiata apud ponti
fices, ut moris est, adoptarem . . .«, poněvadž právě je to označení 
synekdochické, z hlavní a nejdůležitější části na celek přenesené.* 1

Inaugurace, testamenty a detestace, o nichž bylo právě 
jednáno, jsou úkony pro kalátni sněm výslovně dosvědčené. Jest 
nyní otázka, lze-li tomu sněmu přičítali snad i jiné úkony, jež 
mu přímo přičteny nejsou, a jež by se svým rázem hodily do 
okruhu jeho působností; ovšem nutno bedlivě dbáti rozdílu sněmu 
kalátního a kurijního. Tu nutno přiznati, že nemáme ze staro
věku ani dokladu, ani narážky, z nichž bychom mohli soudili na 
jiné obory působnosti kalátního sněmu. Rovněž i věcnou úvahou 
bylo by asi těžko najiti další kompetenci. Přes to však právníci 
a starožitníci téměř všichni přidávají sněmu kalátnímu t. zv. 
»calatio dierum«, to jest úřední oznamování dní svátečních. 2 
Avšak ve zmínkách o tom není ani nejmenší narážky na sněm; 
nejvýše jde o kalendách o pontiflkální contio, jak správně soudil 
dosud jedině Hirschfeld (Kleine Sehr. str. 790). Vůbec pak do
konce nemůže býti řeči o kalátním sněmu při ohlašování dnů 
o Nonách, poněvadž o těch to konal rex sacrorum, jenž nemohl 
miti účasti ve svolání a řízení sněmu kalátního. Je patrno, že 
badatelé byli svedeni názvem »calatio« a domnívali se viděti 
v něm poukaz pa souvislost; byl to ovšem omyl, poněvadž výraz 
calare i jeho odvozeniny týká se sakrální činnosti vůbec.

Nezbývá tedy, než uznati pro kalátni sněm jen ty obory 
působnosti, jež máme výslovně zjištěny. (Příště konec.)

* Při arrogaci známého P. Clodia postupováno ovšem poněkud 
jinak; jak a proč, vyložil jsem v L. F. XLI1I, 1916, str. 170 nn.

1 O tom se zmiňují na př. Fasti Praen. k 1. lednu, Varro L. L. 
VI 27; Macrobius Sat. í 15, 9 n. a Servius k Aen. Vili 654.


