
140 Vladimír Groh:

ostatně nevadí, abychom se k některým dobrým podnětům z těchto 
studií nevrátiti.

Musíme tedy hledati jinou cestu. Abychom však získali pevný 
základ, vraťme se k III. epeisodiu G-H-ovu, neboť nepochybuji, 
že tu je nutno a také nejsnáze možno začíti s opravami.

(Konec příště.)

Fasti coloniae Ostiensis.
Napsal Vladimír Groh.

Při výkopech, jež byly za války v Ostii prováděny velmi 
energicky (užívalo se k nim zajatců), nalezena byla nedaleko fora, 
na rohu dekumánu a ulice delle pistóne kamenná deska, rozměrů 
69 X 30 cm, do jejíž přední strany je vryt nápis obsahující část 
municipálních fastů ostijskýeh. Týká se let 36 až 38 našeho 
letopočtu.

Nový zlomek je velmi zajímavý; rozmnožuje naši dosud 
skrovnou sbírku místních kronik nápisných a podává dobrou 
ukázku, jak byly vedeny. Týkaje pak se doby významné a histo
ricky též odjinud známé, klade několik drobných otázek, jejichž 
rozluštění není bez významu.

Z ostijskýeh annálů byly dosud známy dva zlomky, oba 
krátké a jen úlomkovité. První se týká let 19—21, druhý 83—84 
a 91—92 (CIL XIV, 244 a 245). Krom magistrátů římských a 
ostijskýeh obsahovaly jen stručné záznamy o význačných udá
lostech v císařské rodině anebo jiných zjevech obecné důležitosti. 
Tak k r. 19 zaznamenána smrt Germanikova, k r. 20 triumf syna 
Tiberiova Drusa Caesara nad Illyry, oblečení mužské tógy a roz
dělení congiaria Neronem, synem Germanikovým. K r. 91 pak se 
připomíná zakročení aedilů (pravděpodobně zřízení puteálu), když 
na t. zv. ager Volusianus byl strom zasažen bleskem. Všechny 
tylo údaje týkají se celého státu, kdežto z místních událostí ne
přinášejí nic. Nový zlomek liší se v tom od nich potud, že má 
bohatší kroniku místní. Je to dosud jediný příklad místních an
nálů, jenž nepřestává na pouhém záznamu vrchních magistrátů.

Nálezem ostijským obírali se doend obšírněji G. Calza1 
v úřední zprávě o ostijskýeh nálezech, a R. Pa ribeni.2 Oba 
sice učinili tak velmi důkladně, ale přes píli a důvtip jimi vy
naložený zůstává ještě leccos nejasno. — Poněvadž není možno 
k tomuto článku připojiti fotografii nápisu, která by osvětlila jeho

1 Scoperta di un frammento di Fasti, Notizie degli scavi 1917. 
str. 180—195.

2 Frammento di Annali, trovato a Ostia, Bull. d. Com. archeol. 
comunale di Roma, XLtV, 1916, str. 208- 227.
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Cn. Acerronius 
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epigrafické zvláštnosti, je nutno, aby se čtenáři spokojili zatím 
jen přepisem a připojenými poznámkami.

M. Porcius Cato. r. 36.
K. Nov. pars circi inter

Ultores arsit ad quod T(i).
Caesar HS | œ | public(e d.)

δ γτ . T. Sextius African(us)Ilv.r. c. p. q. A Egriliug Rufu(gj
. Q. Fabius Longus 

praeI’ A. Egrilius Rufus 
in locum A. Egrili Rufi 

M. Naevius Optatus pon(t).
Volkani creatus XVI K. Au(g).

C. Pontiu(s) r. 37.
Caesar

Ti. Claudius Nero Ger(m).
K q . A. Caecina Paetus

ep ' C. Caninius Rebilu(s).
XVII K. Apr. Ti. Caesar Misen(i)

excessit. IIII Kal. Apr. corpus 
in urbe perlatum per mili(tes).
III Non. Apr. f. p. e. e. K. Mais 
Antonia diem suum obi(it).
K. Iun. cong. d. X LXXV. XIII(. K.)
Aug. alteri X LXXV.

,, . C. Caecilius Montanus 
vlr’ Q. Fabius Longus 1(1.)

M. Aquila Iulian. P. Nonius Aspre(nas) r. 38.
Ser. Asinius Celer
Sex. Nonius Quintilian(us).

IIII Idus. Iun. Drusilla excess(it)
36 XII K. Nov. Aemiliana arser.

15

20

25

K. Iui.

Kámen je rozražen na tři části: mezi ř. 14 a 15 je příčná 
puklina, jež však nijak neruší textu; ulomen je pravý horní roh, 
trhlina končí pod koncem ř. 5. Svrchní hrana kamene je ulomena 
a vyštěrbána, takže z jména Porcius jsou zachovány jen spodní 
polovice písmen. Poškozena jsou též písmena -to v slově Cato. 
Hrana levá a spodní jsou neporušeny, takže možno zcela přesně 
pozorovati epigrafické uspořádání. Jak bude ukázáno, skládá se 
totiž nápis z několika částí; každá z nich byla označena tím, že 
začátek řádků byl jinak umístěn. Pravá hrana je olámána vlno- 
vitě, takže plné dvě třetiny řádků jsou na konci neúplné. Ze sou
vislosti však je nad veškeru pochybnost jasno, že nikde nechybí 
víc než tři písmena. Pokračování kroniky r. 38 bylo už na jiné 
desce, to je zcela patrno. Srovnání s oběma dřívějšími zlomky 
(nový leží časově právě mezi nimi) ukazuje, že ostijské fasty byly
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ryty do desk, z nichž každá obsahovala dva sloupce po šedesáti 
řádcích. Nový zlomek je tedy asi levou spodní čtvrtinou takové 
desky.

Písmena jsou pravidelná, asi 1 cm vysoká, šíře celkem 
stejné. Ráz písma monumentální je ještě zachován, ačkoliv se 
jeví jakési uvolnění přísných forem. Lze je vysvětliti jednak po
měrnou drobností písma, jednak obsažností a rázem nápisu; 
ostatně je to zjev zcela obvyklý u podobných nápisů I. stol. po Kr. 
Co se týče tvaru jednotlivých písmen, budiž připomenuto, že se 
vyškytá I longa,1 avšak nikoliv důsledně. V zachovaných koncov
kách chybí v slově Egrili (ř. 9) a Volkani (ř. 11). Nedůslednost 
je nápadna zejména v ř. 9, kde je vedle sebe psáno Egrili Rufí. 
Zbytečně je I longa v obí(it, ř. 21). — Jinak je zajímavo jen 
písmeno F tím, že horní příčná čárka je mnohem kratší spodní. 
Jednou (ř. 3) je kolmá čára u L nápadně dlouhá. Interpunkce 
je pravidelná, ač ne vždy zřetelná. Celkem není o dělení slov 
sporu. Na ř. 9, kde Calza čte: in locum Aegrili Rufl, je jisto, že 
nutno děliti: in locum A. Egrili Rufi I kdyby nebylo za Λ sla
bých stop interpunkce, musilo by se tak čisti. Jednak totiž uvá
děno je u každé osoby praenomen bez výjimky, jednak nomen 
Egrilius, vyskytující se ještě dvakrát (ř. 6 a. 8), je vždy psáno 
s pouhým E.

Počínaje řádkem 15. jeví se jiná ruka rytcova. Co se týče 
vlastní formy nápisu, je zcela přirozeno, že hlavním dělením jsou 
jednotlivé roky. Záznam každého roku pak dělí se na dvě hlavní 
skupiny: annály římské, t. j. státní, a annály ostijské. Uspořádání 
obou bylo stejné: napřed jména magistrátů řádných i suffektních 
za celý rok, pak zápis důležitých událostí. Z těchto obou odstavců 
tvořil každý sám pro sebe jakýsi celek chronologicky uspořádaný. 
Tak na př. r. 37 uvedeni jsou nejprv konsulové řádní Cn. Acer- 
ronius a C. Pontius, pak první dvojice suffektů od 1. července 
C. Caesar a Ti. Claudius, potom druhá dvojice A. Caecina Paetus 
a C. Caninius Rebilus, jež nastoupila 1. září. Kronika roční za
číná smrtí Tiberiovou 16. března. Stejně roku následujícího jsou 
napřed zapsáni suffecti od 1. července, a potom teprv se připo
míná úmrtí Drusillino 10. června.

Toto přesné rozdělení obsahové je také jedním z příznaků 
nového zlomku ostijskýeh fastů. Dosud odjinud známo nebylo. 
Zbytky samostatných municipálních fastů jsou ovšem velmi skrovné, 
a nelze se proto pouštěti do závěrů dalekosáhlých. Na př. fasti 
z Noly (CIL X 1233), Interamny (X 5405), Lucerie (I2 69), z Teana 
Sidicina (Röm. Mitth. XIX, str. 322) a j. uvádějí jen římské a 
své úředníky. Venusijské pak (CIL I2 66, IX 422) mají sice pří
pisky věcné, ale zařazené chronologicky mezi záznamy magistrátů.

1 Calzův přepis není v té věci zcela přesný, tak vynechal je v ř. 2.
circi, ř. 9 Rufí.
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Vysvětluje se to snadno stručností těchto přípisků, jež přestávají 
na pouhém určení jako BELLVM ■ HILLVRICVM (r. 34 př. Kr.), 
nebo BELLVM ■ ALEXANDREAE (r. 30 př. Kr.). Nelze tu neviděti 
nápadné shody se stručností římských fastů.

Další zajímavostí nového zlomku ostijského jest, že různým 
posunutím začátku řádků od levého kraje vyjádřen též graficky 
význam jednotlivých odstavců.

Poněvadž léta byla označena eponymními konsuly, tvořila 
ovšem jejich jména hlavní dělítka. Proto posunuta jsou co nejzáz 
k levému okraji (ř. 12, 26) a psána — jak obvykle — na jednom 
řádku. Následují jména suffectů a sice psaná pod sebou. Den, 
od kdy úřadovali, vyznačen je před nimi uprostřed mezi oběma 
jmény a toto datum nástupu je psáno asi o půldruhého písmene 
dále v pravo než začínají jména konsulů řádných (v. ř. 13—14, 
15—16, 27—28). Zas asi o jedno písmeno dále na pravo začí
nají označení II · VIR · pro magistráty ostijské, jejichž jména pak 
jsou napsána pod sebou, jako konsulů suffektních. Tento způsob 
je zachováván i na dřívějších dvou zlomcích ostijských, ale ne
užívalo se ho na ostatních municipálních fastech, byť i třeba dvojice 
římských suffektů psány byly pod sebe (fasti Venusini). Důvod 
je zcela vnější: nebyla by se totiž obě jména vedle sebe na týž 
řádek vešla, poněvadž se začalo rýti kousek od kraje a předchá
zelo ještě označení úřední důstojnosti. Záznam o událostech je 
na obojím místě psán stejně, per extensum, a sice první řádek jeho 
začíná asi o jedno písmeno, další řádky o půldruhého na pravo 
od místa, kde se začalo psáti II · VIR · (ř. 9 n., 17 n., 29 n.). 
Smysl pro úpravu a rovnoměrné vyplnění celé popsané plochy 
ukázal rytec i v tom, že v ř. 13, 15, 16, 23, 27 mezeru, která 
musela v řádku zbýt, nenechal až na konec, nýbrž umístil ji do
prostřed. Budiž též vytčeno, že nikde není slovo děleno, nýbrž 
že končí vždy s řádkem.

Tolik o formě. Obsahově poskytl nápis několik dobrých po
učení prosopografických, z nichž na hlavní věci, týkající se jme
novaných konsulů, ukázali už oba kommentátoři. Přes to však 
lze ještě údaje jejich doplnit. Hned první jméno na nápise při
pomenuté je důležité: M. Porcius Cato. Ze způsobu, jímž je jméno 
jeho napsáno, plyne, že byl cos. suff. r. 36. To dosud známo ne
bylo, vědělo se jen o jeho praetuře, již zastával před r. 28 (Tac. 
Ann. IV 68), pak že byl někdy za Tiberia cos. suff. a že r. 38 
zastával úřad curatoris aquarum (Frontin. aq. 102).1 Nyní je tedy 
zřejmo, že byl suffectem r. 36, avšak zároveň možno konstatovat], 
že on i jeho kollega nenastoupili před 1. listopadem. Je totiž 
zachována amfora s nápisem (CIL XV 4582), že za konsulů r. 36

1 Srovnej o něm Prosop. imperii Romani 111, str. 88; Cantarelli, La 
serie dei curatores aquarum, Bull, della Commiss, archeol. com. XXIX, 
1901, str. 190.
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Sex. Papinia Allenia a Q. Plautia byl do ní nalit vinný mošt a 
amfora byla »summissa in vetustatem«. Bohužel však datum je 
porušeno, takže se zřetelně čte jen NOV. Může jiti o dobu od 
16. října do 13. listopadu. Podle zbytků data před NOV se přece 
zdá pravděpodobnější, že šlo o některý den před kalendami. Tím 
by tedy řádní konsulové toho roku byli dosvědčeni ještě aspoň 
pro říjen.

Další určení přinesl nápis datováním druhé dvojice suffektů 
r. 37: A. Caeciny Paeta a C. Caninia Rebila. U Caeciny zjištěno 
předně praenomen, dosud neznámé, a pak přesně stanoven jeho 
konsulát, o němž se dosud vědělo jen z Pliniovy zmínky (ep. III 
16, 8 Caecina Paetus consularis vir), když připomínal k r. 42 
jeho tragickou smrt (Cass. D. LX 16; Mart. I 14). Podobně u jeho 
kollegy C. Caninia Rebiia. Vědělo se jen, že byl »Rebilus con
sularis« (Sen. benef. II 21), jehož pokus úplatku (jemu a Fabiu 
Persicovi, cos. 34) zamítl íulius Graecinus. O smrti Caninia Rebila 
r. 56 vypravuje Tacitus (Ann. XIII 30). Nyní tedy zjištěno prae
nomen a doba konsulátu.

Jiný doplněk poskytla jména suffektů r. 38. Zde se čte 
zřetelně: Ser. Asinius Celer Sex. Nonius Quintilianus. U Asinia 
Celera bylo praenomen Ser. dosvědčeno nápisně (CIL IX 3017)1 
už dříve, kdežto u Frontina (de aq. 102) je Sex. Deska ostijská 
tuto nejistotu uklízí ve prospěch tvaru Servius. Krom toho po
dává správně jméno Asiniova kollegy Sex. Nonia Quintiliana, jehož 
nomen gentile dosud známo nebylo. Acta fr. Arv. (CIL VI 2028 d 18) 
mají jen .jnio Quintiliano, a podobně jen část jména má Fron
tinus (1. 1.).

Z jiných jmen úředníků je zajímavý (ř. 5) Ilvir T. Sextius 
Africanus. Poněkud neobvyklé jeho jméno zaručuje, že jde o zná
mého a hodnostmi oplývajícího muže z dob vlády rodu juliovsko- 
claudiovského. Měl později titul imperatorský (CIL X 6104), 
v letech 50—66 se připomíná často ve sboru fratrum Arvalium, 
r. 59 byl suffektním konsulem a dvě léta na to prováděl dokonce 
v Gallii census (Tac. Ann. XIV 46). Tacitus nazývá ho »nobilis 
iuvenis« (Ann. XIII 19), avšak nevíme o jeho rodu nic; zejména 
vyšší úřady začal ze své rodiny zastávati on první. Že přívlastek 
nobilis není u Tacita jen epitheton ornans, svědčí souvislost (jde 
o dvorskou intriku Agrippininu). Sextius Africanus byl tedy z před
ních kruhů mimořímských, a jako tak mnozí před ním i po něm 
usídlil se v Římě a dělal tam kariéru. Že byl z Ostie, dosvědčuje 
náš nápis. Hodnost Ilvira ovšem zastával Sextius Africanus asi 
velmi mlád, jak možno souditi z let, kdy došel veřejných hod
ností římských, a z toho, že ještě r. 55 se o něm mluvilo jako 
o »iuvenis« (Tac. 1. 1.).

1 Klebs v PIR I 160 omylem tvrdí, že tento nápis z Teaty má 
čtení Sex.
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Jinak úřední osobnosti římské, zde připomínané, neskýtají 
nijakých potíží, poněvadž tvrzení našeho nápisu je v úplné shodě 
s údaji odjinud známými. Naopak je tomu s osobnostmi ostij- 
skými. Předně budiž zde poukázáno k tomu, že jak nový zlomek, 
lak i oba dřívější uvádějí z ostijských magistrátů jen kollegium 
nejvyšší, ačkoliv jiné fasti municipální zaznamenávají aedily 
i quaestory.

Potíž působí na novém nápise r. 36, kde se připomínají 
llvir(i) c(ensoriae) p(otestatis) q(uinquennales) T. Sextius Africanus, 
A. Egrilius Rufus a hned za nimi praefecti Q. Fabius Longus, 
A. Egrilius Rufus. Census se konal v Ostii vždy 1. a 6. roku 
každého desítiletí. To potvrzuje náš nápis v plné shodě s doklady 
už dříve známými: pro r. 91 (CIL XIV 245), r. 166 (ib. 4148), 
r. 251 (ib. 352). Konán byl obvyklým způsobem pro všechna 
municipia (od doby legis Iuliae municipalis): funkci censorskou 
zastávali Ilviri i. d. toho roku. K r. 36 máme však najednou při
pomenuty ještě dva praefecty aniž víme, jak se tam octli. 
Praefecti byli v munícipiu dosazováni ve dvou případech: přijal-li 
duovirát císař neb princové, anebo zastávali úřad jakýchsi správ
ních komisařů, když duumvirové byli bud sesazeni anebo nemohli 
z jakéhokoliv jiného důvodu úřad svůj skončili. První možnosti 
tu není, poněvadž r. 36 byli zvoleni řádní duoviri quinquennales 
občanského původu. Zbýval by tedy jen případ druhý, že totiž 
Ilviri nemohli úřadování dokončiti. Na nějaké suspense lze těžko 
hádati, už pro osobu T. Sextia Africana. Také by snad v tom 
případě byli praefecti označeni jako opatření censorskou funkcí 
(v. praef. qq. CIL XIV 3682), anebo vůbec nějak označen důvod 
jejich dosazení. Připomíná se totiž často u těchto praefektů, že 
byli dosazeni podle jakési lex Petronia (CIL X 858 z Pompej, 
5405 z Interamny). Nejspíš asi se Sextius a Egrilius, vykonavše 
census, svého úřadu vzdali, a proto (snad šlo jen o nedlouhou 
dobu) zvoleni na ostatek roku praefecti. Jeden z praefektů však 
se jmenuje zas A. Egrilius Rufus, jako odstouplý duovir, a k do
vršení zmatku se dovídáme, že téhož roku zemřel pontifex Vol
kani A. Egrilius Rufus. Jak spolu ty osoby souvisely, není jasno. 
Že Egriliů bylo v Ostii mnoho, a že měli praenomen A., je sice 
pravda, avšak A. Egrilia Rufa jsme dosud znali v Ostii jen je
diného a to až z r. 140 (CIL XIV 246). Nejspíše tedy ze tří na 
našem nápise uvedených budou dva totožni.1 Calza (str. 190) by 
nejradčji stotožnil pontiíika a praefekta, domnívaje se, že jeho 
smrt urychlila volby pravidelných úředníků. To není možno, po
něvadž by praefecti musili býti označeni jako quinquennální. Pa- 
ribeni (str. 215) naproti tomu stotožňuje pontifika a duovira a

1 Jediná osoba to býti nemůže, poněvadž jeden A. Egrilius Rufus 
během roku umřel, ale vrchní magistratury ukazují, že je zastával po 
celý rok někdo toho jména.

Listy filologické. XLVII, 1920. 10
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soudí, že smrt pontifikova způsobila abdikaci T. Sextia Africana 
a nahrazení duovirátu praefekturou. Domněnka Paribeniho je lepší 
než Calzova. Nezapomínejme, že toho roku byli Ilviri quinquen
nales, a že tedy není vyloučena možnost analogie s římskými 
poměry, že totiž kollega zemřelého censora také abdikoval. Věc 
skutečně je velice spletená, ale snad přece máme z tohoto laby
rintu Ariadninu nit, totiž úřad pontifika Vnikáni. To byla hodnost 
nesmírně vážená, doživotní, a kdo ji zastával, byl v Ostii nej- 
ctěnější a nejvlivnější osobou, a to jak právy svými tak i spo 
lečenským uznáním. Kult Vulkánův daleko zastiňoval všechny 
ostatní kulty ostijské, a k jeho opatřování jakož i správě majetku 
byla určena celá hierarchie: tři třídy praetorů sacris Volkani fa
ciendis, a aediles s. V. f.1 Krom toho víme, že hodnost »ponti
ficis Volkani et aedium sacrarum« neodmítali ani senátoři římští 
(CIL XIV 72, 324). Z toho plyne* prostý důsledek, že když se kdo 
stal tak vysokým hodnostářem, sotva už se snižoval k zastávání 
jiných místních úřadů, jež — jak vidíme právě tu na T. Sextiovi 
Afrikánovi —- byly v této době už více méně předmětem ctižá
dosti mladých a urozených občanů. Proto bude nejlépe pontifika 
A. Egrilia Rufa, zesnulého r. 36 a nahrazeného 17. července 
M. Naeviem Optatem ponechati stranou.

Zbývá tedy jen stotožnění duovira A. Egrilia Rufa se stejno
jmenným praefektem téhož roku. Není, proč bychom to neuznali. 
Tak jako tento A. Egrilius Rufus byl hned po sobě duovirem a 
praefectem, byl jeho kollega v praefektuře Q. Fabius Longus zvolen 
hned pro následující rok za duovira a také úřad tento po celý 
rok zastával. Byl tedy A. Egrilius Rufus dvojí sice formou, ale 
bez přerušení a ve skutečnosti bez změny členem nejvyššího úřed
nického kollegia po celý rok. Proč tedy dosazeni praefecti na 
místo pravidelných duovirů? Na to nezbývá jiná odpověď než ta, 
kterou jsem už svrchu naznačil, že totiž Sextius Africanus, dav 
se zvoliti na ten rok jen vzhledem ke quinquennalitě (jež byla 
čestnější a významnější než jen obyčejný duovirát), po formálním 
skončení prací censorských úřad složil. Pro usnadnění volby no
vých nejvyšších magistrátů (z municipii nemáme dosvědčenu suf- 
fekci) abdikoval i kollega jeho A. Egrilius Rufus. Na zbytek roku 
dosazeni praefekti. Ze šlo o dobu poměrně nedlouhou, dokazuje 
snad hlavně to, že se jako praefecti objevují jednak starý duovir 
toho roku, jednak duovir roku následujícího.2

O ostatních ostijskýeh osobách, na našem kameni připomí
naných, totiž novém pontifikovi M. Naeviovi Optatovi a Ilvirovi 
r. 37 C. Caeciliu Montanovi, lze říci zatím jen tolik, že patřili 
k nejznámějším rodinám ostijským.

1 Výklad a doklady má posbírány Paschetto, Ostia, colonia Ro
mana, v Římě 1912, str. 142 n.

2 Tento Q. Fabius Longus byl r. 37 duovirem iterum. Tak asi 
nutno doplní ti kolmou čáru na konci ř. 25:1(1).
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Nyní několik slov o událostech na našem nápise připomí
naných.

Předně k r. 36 se uvádí ř. 2—4: K. Nov. pars circi inter 
Ultores arsit ad quod Ti. Caesar HS | °° | publice d. Událost zde 
připomenutá není neznámá. Byl to jeden z četných požárů, jimiž 
circus maximus byl zachvacován; byli jsme o něm zpraveni Ta- 
citem i Cassiera Dionem. Tacitus (Ann. VI 45) praví: idem annus 
(t. j. 36) gravi igne urbem adfecit deusta parte circi, quae Aven
tino contigua, ipsoque Aventino; quod damnum Caesar ad gloriam 
vertit exolutis domuum et insularum pretiis; milies sestertium in 
munificentia ea conlocatum. Cass. I). LVII1 26, δ ...δ τε Τίβερις 
πολλά της πόλεως έπέκλυσεν ώστε πλενσ&ήναι, και πνρί 
πολύ πλείω περί τε τον ιππόδρομον και περί τον Άονεντϊνον 
έφ&άρη, ώστε τον Τιβέριον δισχιλίας και πεντακοσίας μυ
ριάδας τοΐς ζημιω&εΐσί τι άπ’ αύτον δούναι.

Ζ ostijského nápisu dovídáme se přesného data požáru; při
bližné určení doby bylo známo už z Tacita, jenž o něco dále praví: 
neque enim multo post supremi Tiberio consules Cn. Acerronius C. 
Pontius magistratum occepere. Co se týče události samé, shodují 
se všechny tři prameny v hlavních rysech, ale přece jsou patrny od
chylky. Tak Tacitus i Cassius výslovně připomínají požár části 
Aventina, o němž nápis mlčí. Avšak za to připomíná peněžní 
dar Tiberiův, jímž přispěl těm, kteří ohněm byli postiženi. Že šlo 
o usedlíky na Aventinu, plyne jak z podstaty věci, tak i ze zřej
mého výkladu obou historiků. Skladatel našeho nápisu však vy
nechal zmínku o tom, že shořela část Aventina, poněvadž šlo jen 
o škodu soukromou, ale beze všeho připojil zmínku o munificenci 
Tiberiově, jež vlastně podle kontextu našeho nápisu musí se zdáti 
nezřetelnou. Že míní slovy »ad quod Ti. Caesar HS | °°| publice 
dedit« totéž rozdělení peněz, jako Tacitus a Cassius, je zřejmo 
z úplné shody čísla. Oba latinské prameny mluví o 100,000.000 HS, 
Cassius pak o 25,000.000 denárů, což je totéž. Co však náš nápis 
má proti literárním pramenům na víc, je přesné určení, která část 
cirku shořela; jest označena slovy »inter Ultores«. Tím dostává 
se do topografie římské nový pojem, dosud naprosto neznámý, 
ale bohužel i nadále neurčitelný. Circus i jeho okolí jsou topo
graficky dosti známy, ale ani zdaleka nevíme o ničem, nač by se 
mohlo vztahovati pojmenování Ultores. Calza (str. 192) rozhoduje 
se proto pro prostředek velmi násilný; chce čisti inter Victores,1 
uváděje na oporu toho, že L kolmou čarou poněkud přečnívá, 
kdežto přímá čárka je krátká; C pak by bylo vynecháno omylem. 
S takovým výkladem nelze naprosto souhlasiti; nápis sice má—jak 
bude ještě ukázáno — jednu zvláštnost po stránce jazykové, ale 
oprava Calzou navrhovaná je příliš násilná a mimo to ani by ne

1 Těmito Victores pak rozumí Calza chrámek Herculis Victoris 
na Fóru Boariu a Herculis Invicti ad portam Trigeminam.

10*
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vyhovovala věcně. Co praví o L, je sice pravda, ale rozdíl není 
tak nápadný; krom toho slovo Ultores je ryto z celého nápisu 
nejhůře, majíc mezi jednotlivými písmeny největší rozdíly výšky ; 
také se na první pohled odlišuje. Lépe ukazuje Paribeni (str. 212), 
že snad je tu užito označení neoffieiálníhó. Jisto je, že dosavadní 
znalosti naše zatím nestačí na výklad tohoto pojmu. Správnou cestu 
však tu ukazuje Tacitus svým určením: pars Circi quae Aventino 
contigua, takže slovy inter Ultores by se mínil sv. svah aventinský. 
Proto také nehodí se výklad Calzův o dvou chrámcích Herku
lových, jichž umístění bylo jiné a nemohlo by se vyložiti jako 
»contiguum» Aventina.

Ř. 9—11: Co se týče volby pontifika Vulkánová, máme na 
nápise jen označení creatus est. Proto Calza (str. 190) je na roz
pacích, kdo tu volbu provedl a jak se stala, zda nejvyšším pon- 
tifikem římským, či municipiem samým. Lze však pokládati za 
jisto, že volba byla provedena v Ostii, a to místními komitiemi, 
jež za té doby aktivní právo volební měla a také vykonávala.

Ř. 17 začíná zápis o smrti a pohřbu Tiberiově. Císař je tu 
nazýván prostě Tiberius Caesar.1 Datum úmrtí uvádí se 16. března, 
ve shodě s Tacitem (Ann. VI 50) a Suetoniem (Tib. 73), jimž 
dostává se tu nového potvrzení proti odchylnému údaji Cassia 
Diona (LVIII 28), jenž kladl úmrtí Tiberiovo o 10 dní později. 
Po třinácti dnech, 29. března, bylo tělo Tiberiovo »in urbe per
latum«. Tvar in urbe způsobil oběma vydavatelům nesnáze, po
něvadž měli příliš na mysli Suetoniovo vypravování o převozu 
mrtvoly Tiberio vy z Misena do Říma (Tib. 75, Cai. 13). Domnívali 
se oba, že teprve 29. března bylo tělo do Říma doneseno. Neoče
kávaný ablativ pak vykládal Calza (str. 193) tím, že asi průvod 
dospěl k městu v noci a teprve druhého dne byla mrtvola do
nesena na místo určení, Paribeni pak soudí (str. 218), že se tím 
mělo naznačiti ukončení pohybu. Obojí je omyl. Z uvedených míst 
Suetoniových plyne (a též z Cass. D. LIX 3), že Gaius sledoval 
slavnostní přenos z Misena do Říma osobně. Do Říma však do
spěli už 28. března, jak zaznamenáno je v aktech fralrum Arva
lium (CIL VI 2028 c 15 n.). Byla už noc (νυκτός^), jak vykládá 
Cass. D. (1. 1.); není příčiny nevěřiti mu. Bylo to asi úmyslně vy
počteno vzhledem k ceremoniálu, dle něhož obřady v městě začaly 
na úsvitě příštího dne, a to ekthesí spojenou se slavnostní pompa 
funebris. Právě o té se zmiňje nápis, takže in urbe je pak zcela 
pochopitelno. Třetího dubna konečně došlo k zpopelnění (corpus) 
p(ublico) f(unere) e(latum) e(st), praví nápis obvyklou zkratkou.

1 Podobně i dříve při zmínce o požáru cirku. Také Caligula na
zýván je v ř. 13 C. Caesar. Nad tím se Calza (str. 185) zbytečně poza
stavuje; postrádá cognomina Germanicus, jež prý na nápisech u tohoto 
císaře nechybí nikdy. To není přesné,' stačí připomenouti krom jiných 
na př. jen nápis z oblouku Aquae Virginis (CIL VI 1252). Viz dále.
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fi. 20—21. Hned potom připomíná se jiné úmrtí v císařské 
rodině, Antonie, jedné z nejušlechtilejších žen té doby. Byla to 
mladší dcera triumvira M. Antonia ze čtvrtého jeho manželství 
s Octavii. Narozena r. 36 př. Kr., byla jen jednou vdána, a to za 
bratra Tiberiova Drusa st., z kteréhož manželství vzešel i Germa
nicus a Ti. Claudius, potomní císař. Caligula sám, byv jí za mládí 
vychováván (Suet. Cai. 19, 24), zahrnul ji při nastoupení své vlády 
poctami (ib. 15 a Cass. D. LIX. 3), avšak později nastalo mezi nimi 
rozladění. Antonia z trvalého rozčilování a lítosti ochuravěla a její 
731etó tělo podlehlo rozrušení duševnímu. Později smrt její vy
kládána sebevraždou, k níž byla Caligulou dohnána (Suet. Cai. 23 a 
Cass. D. 1.1.). Pohřeb její vykonán byl bez obvyklých poct, proto též 
i na nápise chybí poznámka o tom. Nové je datum 1. května; den 
Antoniiny smrti nebyl dosud znám. Zajímavo je, že nenazývá se tu 
Antonia Augusta, nýbrž prostě jen Antonia. K věci se ještě vrátíme.

R. 22—23. Další událostí, již kronika připomíná, je dvojí 
rozdělení congiaria, 1. června a 19. neb 20. července, vždy po 
75 denárech. I o těchto largitiones se vědělo, Suetonius (Cal. 17) 
výslovně praví, že »congiarium populo bis dedit trecenos sestertios«. 
To se shoduje s nápisem úplně, 75 denárů je 300 HS. Proč Ca
ligula tyto peníze rozdával, naznačuje Cass. D. (LIX 2), že totiž 
to byl dar nevyplacený lidu při vzetí tógy virilis, s úrokem za 
6 let, tedy 60 a 15 denárů. Přesné datum druhé largitio nelze 
pro poškození kamene určití, mohlo však to býti jen 19. neb 
20. července. Záhadné ALTERI (ř. 23) lze sotva považovati za 
chybné. Omyl kameníkův je tu svrchovaně pravdě nepodobný, po
něvadž právě na tomto řádku zřetelně se jeví, že při tesání musil 
mysliti. Aby totiž vyplnil řádek, posunul cifru X LXXV hodně daleko 
od slova alteri, takže mu mezi nimi vznikla značná mezera. Poněkud 
nezvyklý ovšem tvar alteri jest, a bude asi nejlépe vyložiti jej jako 
elliptický výraz za alteri parti, poněvadž se z ostatních zpráv 
jeví, že Caligula nedal všemu lidu dvakrát po 75 denárech, nýbrž 
že tyto peníze dostal každý jen jednou, ale rozdílení dělo se ve 
dvou částech. Proto také nemůžeme určití, zda některé z těchto 
dat bylo v nějakém poměru jubilea ke dni, kdy vzal Caligula 
na sebe togam virilem. — Zajímavo je, že při této příležitosti 
uvádí nápis výši daru pro jednotlivce a v denárech, kdežto ř. 4 
uveden byl v obnosu úhrném a v HS. Důvodem toho je podnět, 
kterým largitio byla vzbuzena: při požáru cirku zaplatil Tiberius 
celkovou škodu požárem jednotlivcům — jistě v různé míře — 
způsobenou, kdežto za Caliguly šlo o pravé rozdílení congiaria, 
kdy každý jednotlivec dostal úplně stejnou částku.

fi. 29 — 30. Kronika r. 38 zaznamenává napřed další, třetí už, 
úmrtí v císařské rodině. Tentokrát sestry císaře Caliguly, Drusilly, 
provdané napřed za L. Cassia Longina a pak za M. Aemilia Lepida. 
O zvláštním poměru císařově k této sestře se mnoho mluvilo, a 
zdá se, že nikoliv bezpodstatné (Suet. Cai. 24; Cass. D. LIX 11).
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Když zemřela — datum 10. června je zjištěno teprve naším ná
pisem — dal ji císař pohřbili s nesmírnou slávou a poctami, avšak 
na nápise se o tom zmínka neděje.

Hned se připojuje záznam o požáru 21. října, jímž zničena 
A emiliana. Suetonius v životopise Claudiově (18) zmiňuje se 
dosti obšírně o velkém požáru Aemilian a chválí činnou účast a 
štědrost, již císař za tohoto požáru projevil. Calza i Paribeni beze 
všeho zprávu Suetoniovu vztahují k události nápisem připome
nuté, nepovšimnuvše si zásadní obtíže: podle našeho nápisu Aemi
liana vyhořela 21. října 38, kdežto Suetonius klade požár ten až 
do vlády Claudiovy. Bud je u něho omyl, anebo jde o dva požáry, 
za Caliguly i Claudia. Samo o sobě by to nebylo nemožno, ale 
pravděpodobnosti je tu málo. Připomíná-li požár Aemilian i nápisná 
kronika, a nad to municipální, tedy jistě šlo o věc velmi závažnou, 
neobvyklou, která přesahovala pouhý zájem místní. Tím nápadnější 
by musilo býti tak brzké opakování požáru, o jehož katastrofál
ním rozsahu svědčí obě zprávy. Naproti tomu je rozdíl v tom, 
že podle Suetonia trval požár déle (Claudius sám zůstal po 2 noci 
v diribitoriu), kdežto podle nápisu se zdá, že katastrofa stala se 
v jednom dni. Rozhodnutí bylo by snazší, kdybychom věděli, co 
Aemiliana vlastně byla a kde ležela.

Starověké zprávy praví o nich toto:
1. Varro R. r. III 2, 6 nam quod extra urbem est aedificium, 

nihilo magis ideo est villa, quam eorum aedificia, qui habitant extra 
portam Flumentanam aut in Aemilianis. Tím chce Varro říci, že 
název villa patří stavením všem, která leží mimo městské hradby 
(samozřejmě myšleny jsou tu t. zv. muri Serviani), byť ve sku
tečnosti ležely třeba uprostřed města. Jako příklady zvlášť ná
padné uvádí domy extra portam Flumentanam a in Aemilianis. 
Z toho plyne předně, že Áemiliana byly pozemky, částečně za
stavené, a za druhé, že ležely středu skutečného města tak blízko, 
jako domy za branou Flumentanskou. Této druhé podmínce vy
hoví se jen tehdy, umístíme-li Aemiliana k hradbám serviovským 
pod Kapitolem nebo jižním výběžkem Quirinálu, kde hradba se 
zvlášť nápadně prohýbala dovnitř. Toto místo, odpovídající asi 
dnešní piazza Magnanapoli a paláci Antonelli, se hodí tím lépe, 
poněvadž srovnání Varronovo bylo účinnější, nejmenoval-li míst 
úplně těsně vedle sebe ležících.

2. Tacitus mluvě o neronském požáru konstatuje, že »ini
tium in ea parte cirsi ortum quae Palatino Caelioque montibus 
contigua est« (Ann. XV 38). Požár pak šířil se po Coeliu až 
k úpatí Esquilina, tam šestého dne uhasí. Brzy však propukl 
znova a »praediis Tigellianis Aemilianis proruperat«. Sířil 
se však »patulis magis urbis locis« a zničena jím byla hlavně 
»delubra deum et porticus amoenitati dicatae« (ib. 40). Úplně 
byly tehda zničeny 3 regiones, nepoškozeny zůstaly 4, z ostat
ních 7 vyhořely hlavně střechy. Ze praedia Tigelliana i Aemili-
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ana, z nichž 6. dne oheň znova vyšel, patřila k čtvrtém úplně 
zničeným, o tom není pochyby, ale pak nemohou tato Aemiliana 
býti totožná s Aemiliany Varronovými, která ležela v regio VIL, 
ohněm bud vůbec nedotčené, anebo jen nepatrně. Ze Aemiliana 
Varronova byla v pásmu města, před požárem poměrně chrá
něném, o tom svědčí i to, že když zhoubný živel nejvíce zuřil, 
utekl Be lid na »campum Martium ac monumenta Agrippae« 
(Tac. XV 39); pole Martova se pak Aemiliana, o nichž mluví Varro, 
přímo dotýkala. Tigelliana a Aemiliana Tacitova bychom měli 
ještě nejspíše hledali v regio IV., zaujímajicí jv. část fora (jež 
také shořela) a táhnoucí se odtud na sv. — Tacitův poněkud ne
určitý výraz: sursum (grassatus ignis) by mohl v této souvis
losti určovati jejich polohu na úpatí Aventina.

3. Suetonius Claud. 18 praví, že Claudius při obrovském 
požáru Aemilian řídil záchranné práce z diribitoria. To leželo 
někde u t. zv. saepta Iulia, a tedy skutečně nedaleko Aemilian 
Varronových; odtud byl k hořící budově dobrý přístup, ale zá
roveň i bezpečný úkryt pro císaře.

4. U Grutera pod č. 642, je nápis, v němž mluví se o »navis 
harenaria quae servit in Aemilianis«. To jsou zas jiná Aemiliana, 
ležící někde při vodě. Souvislost s Tiberou je pravděpodobná, s Ří
mem pochybná. Patrně jde o nízký kraj blíže k moři. (CIL XV 6106.)

5. Gromat. 325 »per collem iacet, sicut Aemilianus fundus.« 
Toto určení může se vztahovati jak na Aemiliana Varronova, 
tak Tacitova, ale také nemusí vůbec býti v souvislosti s Římem.

6. V regio VIL (Via lata) byl vicus Aemilianus.
Je tedy patrno, že Aemiliana jsou v Římě zjištěna aspoň 

na dvou místech: v záhybu starých hradeb asi na dnešní piazza 
Magnanapoli, a pod Esquilinem. Zmínka našeho nápisu i Sue- 
toniova může se týkati jen oněch prvých, jež si musíme před- 
staviti jako nádhernou stavbu anebo skupinu staveb; Aemiliana 
Tacitova byla asi čtvrt ubohá, poněvadž vznik požáru v ní 
zavdal příčinu k pověstem, že Nero požár dal způsobiti, aby mohl 
město přestavěti (Ann. XV 40).

Tak dospíváme na konec zas k původní otázce, mluví-li 
totiž náš nápis i Suetonius o témž požáru, či o různých ? Jediná 
neshoda věcná, která mezi nimi je, byla už vytčena: trvání po
žáru. Ale ani tu není překážek nepřekonatelných. Lze si dobře 
představiti, že oheň zničil hlavní část Aemilian hned prvního 
dne svého trvání, 21. října, ale že nebezpečí trvalo dále, poněvadž 
oheň stále ještě trávil zříceninu; odtud výraz: pertinacius 
arderent. Proto z úvah i důvodů připomenutých plyne jako vý
sledek pravděpodobnější, že Suetonius se zmýlil v osobě císařově, 
a že tedy Aemiliana, ležící na nejjižnějším úpatí Quirinálu, 
vyhořela už za Caliguly, 21. října 38.

Je škoda, že právě ř. 30 nápis přestává, snad dodatek ob
sažený hned v následujícím řádku, byl by výkladu pomohl.
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Přehlédneme-li obsah nápisu v celku, zarazí nás předně, že 
připomenut je sice Caligulův konsulát v prvém roce jeho císařství, 
ale že se ani slovem nemluví o jeho nastoupení na vládu, a — 
což je zejména nápadné — že se sice zaznamenává jeho roz
dělení congiaria, ale neuvádí se, čí to byl dar. Calza (str. 194, p. 1) 
vykládá, že jméno Caligulovo bylo v kronice věcné zamlčeno, aby 
nemuselo býti vyškrábáváno, u konsulátu (suffektního!) však bylo 
ponecháno, poněvadž bylo nutno zachovati datování. Slabiny této 
argumentace jsou tak patrné, že ani nemusejí býti vytýkány. 
Paribeni (str. 224 n.) zase soudí, že nápis náš byl zredigován a 
vryt po smrti Caligulově až v dobách změněného politického 
smýšlení, prý nejspíše za Nervy a Trajana. To je nesnadná 
otázka. Jisto je, že záznamy našeho nápisu nejsou současné 
s událostmi, jež připomínají. Z toho plyne předně, že ostijské 
fasti začaly býti ryty do kamene až po smrti Caligulově. Ale 
ovšem podle záznamů každoročně vedených a pořádaných. Je 
nyní otázka, lze-li stanovití předně poměr našeho textu k pů
vodnímu záznamu, a za druhé, kdy nápis byl napsán.

Proti pravidelnému ročnímu zápisu je znění kamene mnohem 
stručnější. V kronice sestavené r. 37 bylo jistě zaznamenáno 
nastoupení Caligulovo a připomenuto jeho jméno při congiariu. 
Nezdá se mi však vhodno připouštět! větších změn; tak zejména 
není důvodu domnívati se, že do kroniky pojat byl výklad o po
ctách, jimiž byla po smrti zahrnuta Drusilla (Paribeni str. 225). 
To nebylo událostí tak významnou, aby bylo výslovně zazna
menáno; stačilo připomenouti den úmrtí. Když pak někdy v do
bách po Caligulovi byla místní kronika sestavována, aby byla 
vryta do kamene, provedeny ovšem určité úpravy, jichž vyžado
valy politické poměry tehdejší. Při roce 37 škrtnuta byla zpráva 
o tom, že Caligula nastoupil vládu a potlačeno jeho jméno též 
při zmínce o congiariu. Ostatek zachován beze změny, tak ze
jména jeho jméno při konsulátu. Z toho možno souditi, že nápis 
nevyryt hned na začátku vlády Claudidovy, poněvadž tenkrát 
rozlícenost veřejného mínění a čerstvá ještě damnatio memoriae 
sotva byly příznivý tomu, aby jméno Caligulovo bylo vryto na 
veřejný monument. Ale naproti tomu je tu jedna věc, která 
činí velmi pravděpodobným, že ostijské fasti byly přece vyryty 
ještě za vlády Claudiovy, a to v pozdějších jejích letech. Všechna 
jména panovníků a členů císařského rodu, pokud se vyskytují 
na našem nápise, jsou totiž psána co nejprostěji, bez cognomin. 
Tak ř. 3. a 17. Ti. Caesar, bez Augustus, ř. 13. C. Caesar, bez 
Augustus Germanicus, ř. 21. Antonia a ř. 29. Drusilla také nejsou 
nazývány Augustae.1 Jen jediná výjimka jest v ř. 14., kde

1 Podobně na zlomku CIL XIV. 244 se k r. 19 mluví jen o »excessus 
Germanici a k r. 20: Nero togam virilem sumpsit. XIV 245 k r. 92: 
Domitianus XVI. Zásadou tedy bylo uváděti jména co nejprostěji.
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potomní císař Claudius jmenován je Ti. Claudius Nero Germa
nicus. To je jistě nápadno, zejména uvědomíme-li si, že šlo o prince, 
s pímž r. 37 vůbec nikdo politicky nepočítal, a jemuž později 
k vládě dopomohla jen zvláštní shoda okolností. Když tedy přec 
u něho vyškytá se zvlášt výjimečně celé jméno officiální, zdá 
se mi jisto, že mohlo se to stáli jen tím, že nápis byl ryt až 
za doby, kdy Claudius, r. 37 ještě bezvýznamný, něco znamenal, 
to jest za doby jeho císařování.

Ponechání jména Caligulova při konsulátě lze též bez obtíží 
vysvětliti. Vlny odporu proti šílenci Gaiovi se vybily jeho za
vražděním a damnací tehdy prohlášenou, pak náhle opadly, jistě 
brzo a důkladně — vždyť ani tak officiální a loyální záznamy, 
jako jsou Acta Arvalium, jména Caligulova neodstranily! Proto 
stačila v Ostii oprava taková, jak jsme se o ní zmínili.

Vrytí ostijských fastů do kamene by tedy spadalo do po
zdějších let vlády císaře Claudia. A právě Claudius to byl, jenž 
uskutečnil známý sen Caesarův; zřídil v Ostii velký umělý přístav, 
doplněný později Trajanem.

Nový zákon problémem klassické filologie.
Napsal Frant. Novotný.

Jesliže byl kdy spor o to, komu náleží řecký Nový zákon 
(= Nz.), zdali jen theologům či také klassickým filologům, jest 
pokládati dnes otázku tu za rozřešenou v ten rozum, že náleží 
těm i oněm. Bylo tu a také dosud jest mnoho nepřátelství; to 
lze vysvětliti jen tím, že na jedné straně se lekali důsledků 
z kritického badání, na druhé straně pak nezachovávali přesných 
hranic mezi vědeckou pravdou a hypothesou. Ale vskutku kdy
koli se chtí vědečtí theologové obejiti bez filologů, Stávají se sami 
filology, neboť, jak sami uznávají, každý řádný výklad theologický 
z oboru Nzákona musí býti filologický. Učení se zakládá na 
textě; text lze získati jen methodou filologickou a s dějinami 
textu nerozlučně souvisí dějiny nzákonního kanónu. To jsou pro
blémy filologie v užším smyslu; máme-li na mysli celou vědu 
o klassickém starověku, zaměstnává Nz. dějiny řecké literatury 
a dějiny antického náboženství zrovna tak jako Poseidonios a 
Plotinos. Spor mezi theology a historiky náboženství, jenž se 
projevil zejména při otázce o poměru starého křesťanství k po
hanským mystériím, byl z velké části sporem mezi rozumem 
a citem; snad by k takovým sporům nemusilo docházeti, kdyby 
věda přijímala od Nzákona otázky a srdce odpovědi.

Spisy, které označujeme jménem Nzákona, rozsahem nevelké, 
staly se pro váhu svého obsahu a pro svůj historický význam 
předmětem usilovné práce nesčetných duchů; jestliže se při úžasné


