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Úkolem této knihy je pokusiti se o shrnutí, vzájemné srov
nání a zhodnocení všeho toho, co by mohlo vésti k poznání za
čátků města Říma. Nejde tu však jenom o řešení otázky místo- 
pisné, nýbrž i o příspěvek k nej starším dějinám římským vůbec, 
a to jak po stránce věcné, tak i methodologické.

Poměr této práce k badání předchozímu je vytčen jak ve 
výkladu vlastním, tak zejména v posledním odstavci. Označovati 
výslovně jako novum každý výklad neb poznámku svou vlastní 
nepovažoval jsem za nutno; odborník pozná to snadno.

Knize přidán je rejstřík pramenů a rejstřík věcný; k tomuto 
připomínám, že místní názvy složené z jména vlastního a pojmu 
obecného nutno hledati podle jména vlastního.

Výtah na konci knihy je napsán úmyslně italsky, poněvadž 
kniha moje týká se vědního oboru, dnes pěstovaného nejlépe 
v ítalii.

Vladimír Groh.

K ■ '· · /
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I. ŘÍM A OKOLÍ ŘÍMA PO STRÁNCE 
GEOLOGICKÉ.

Řím leží téměř uprostřed přímořské nížiny zvané Cam
pagna Romana. Název ten nepochází ani nepřímo ze starověku 
a nesouvisí s jménem Campania, nýbrž je původu pozdějšího 
a odvozen od charakteru krajinného.1) Přirozené hranice Cam
pagne jsou utvořeny apeninskými předhůřími, jež se 
táhnou rovnoběžně s břehem moře tyrrhenského, na severu za
lesněným pohořím ciminským (saltus Ciminius)2), na 
jihu pohořím volským (dnes Monti Lepini), které 
u Anxuru (Terraciny) dosahuje až k moři. Průměrná délka 
Campagně je asi 100 římských mil = 150 km, šířka asi 30 mil 
= 45 km.

Na geologickém utváření Campagně pracovaly dvě síly : vul
kanická a vodní, jež jí dodaly podobu, jakou měla v době 
historické.

V pliocaenu byla Campagna mořským dnem. Z té doby po
cházejí vrstvy modravého slinu a žlutavého křemičitého písku, 
jež se tu a tam objevují pod pozdějším tufem. Spodní vrstvy 
slinu a všechny vrstvy písku jsou plny drobných zkamenělin, 
podle nichž pokoušel se Gius. P o n z i ve svých pracích3) po
drobně roztříditi nejstarší geologický útvar Latia.

Fossilní vrstvy poskytovaly už v starověku výbornou a oblí
benou hrnčířskou hlínu. V Římě byla to zejména severní část 
Janikulu, jak dosvědčuje Juvenalis (VI. 343n), jež byla jejím 
nalezištěm.

1) Viz G. Tomassetti, La Campagna Romana I (1910, Řím), 
str. 5.

2) Přirozená hranice utvořená lesem ciminským hrála velkou úlohu 
i v politických dějinách Říma ve IV. stol. př. Kr. Livius IX. 36. 6; srv. H. 
Nissen, Italische Landeskunde I (1883, Berlín), str. 257.

3) Na př. Storia naturale del Lazio. Giornale Arcadico N. S. 12, 
str. 104n. Soupis prací Ponziho viz u G. R a t h a, jenž v Ztsch. d. deut
schen geolog. Gesellschaft XVIII r. 1866, str. 487nn, XX 1868, str. 265nn 
a XXV. r. 1873, str. 117nn řadou článků nadepsaných „Mineralogisch- 
geognostische Fragmente aus Italien“, sebral dobře veškeren materiál.
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S. doc. Dr. Vladimír Groh: Řím.

Podmořské vulkány vychrlily kdysi spoustu drobného ka
mení a popela, z něhož účinkem mořské vody utvořila se mo
hutná, asi 30—40 m silná, dosti pravidelně uložená vrstva t u f u.

T u f (tofus, lapis ruber) není v Campagni všude stejného 
rázu, nýbrž vyskytují se odrůdy různé barvy a hustoty. Z leh
kého, zrnitého, žlutavého a snadno větrajícího tufu byla výborná 
ornice a malta; druh hutný a tvrdý, barvy až červenohnědé 
(odtud název lapis ruber), byl zas výborným a častým stavebním 
materiálem. Zejména starší století republikánská ani neznala 
jiné stavební hmoty. Tufu se užívalo nejen k stavbám soukro
mým a nenákladným, nýbrž i ke konstrukcím veřejným a ná
kladným, a to buď zcela, anebo aspoň z části. Ze zbytků veřej
ných staveb římských, jež jsou dodnes zachovány, jsou z tufu 
t. zv. muri S e r v i a n i, městská hradba ze IV. stol. před Kr., 
substrukce chrámu Jova kapitolského, chrámu C a- 
storů a Saturnova na Fóru, pak stará rostra, oblouky 
vodovodů (hlavně u Aqua Appia, Anio vetus, a Marcia), 
a pak celý chrámek na fóru boariu, zvaný templum Matris 
Matutae, nebo Fortunae virilis (dnes StB Maria 
Egiziaca).

Vulkanickými silami byla celá Campagna zdvižena nad hla
dinu mořskou, a činnost sopečná pokračovala, přispívajíc značně 
ke kolmému i podélnému učlenění půdy. Velká sopečná střediska 
se utvořila dvě, a to mons Ciminius a mons Albanus, 
oddělená navzájem údolím tiberským, jehož vznik přičítá Ponzi # 
otřesu provázejícímu výbuch kráteru ciminského. Mohutnými 
otřesy půdy došlo k rozsáhlému propadání a k vzniku kotlin, jež 
se naplnily vodou. Tak vznikl lacus Volsiniensis (lago di 
Bolsena) v massivu ciminském, a lacus Sabatinus (lago di 
Bracciano) v jižní Etrurii. Jiná jezera vznikla zas tím, že vyhaslé 
krátery se zalily vodou: toho druhu je lacus Ciminius (lago 
di Vico), lacus A 1 s i e t i n u s (lago di Martignano) a lacus 
Papirianus (lago di Stracciacappa) ; obě posléze uvedená 
jezera jsou v těsném sousedství jezera sabatinského. V sopečném 
obvodu albském jsou starým kráterem jezera dvě: lacus Alba
nus (lago di Albano) a lacus Nemorensis (lago di Nemi) 
u Aricie. Ostatně nutno připomenouti, že není dnes možno 
v každém případě určití, zaujímá-li jezero kráter, či kotlinu 
vzniklou sesutím. Byl o to spor na př. u jezera sabatinského.4)

Všechna vyjmenovaná jezera vznikla už v době předhisto- 
rické. Avšak kromě tektonických změn způsobených sopečnými 
silami, změnil se povrch Campagně ještě nánosy hornin 
a lávy, vychrlených z kráterů, které zůstaly v činnosti. Horniny 
ty skládají se podstatně z týchž součástek, jako tuf, ale poněvadž

4) Viz články Rathovy, uvedené v pozn. 3.
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I. Řím a okolí Říma po stránce geologické.

se usadily bez mechanických a chemických účinků mořské vody, 
liší se od tufu podobou i jakostí. Římané, kteří užívali i těchto 
produktů ke svým stavbám, rozeznávali dva hlavní druhy: lapis 
Gabinus (sperone) a lapis Albanus5) čili pi per in us 
(peperino). Sperone je hmota hnědá nebo šedožlutá, porosní. 
Je z ní vystavěn na př. spodek zděné ohrady kolem fora 
Augustova a tabularium. — Peperin je hmota celkem 
šedá, v níž je množství zrnek lávy a kaménků, podobajících se 
pepřovým zrnům. Peperinu bylo v Římě užito k stavbě svrchní 
části ohrady fora Augustova, vyzdění kloaky, obloukům vodo
vodů z prvního století císařství, chrámu Kybelinu na Palatinu, 
Antonínovu a Faustininu na Fóru, na fóru Vespasianově i Ner
vově. Též sarkofágy Scipionů jsou z něho. Vystřídaly tedy tyto 
horniny starší tuf, tak jako samy ustoupily travertinu, mra
morům a cihlám.

Ovšem též spousty skutečné lávy se vylily z kráterů cam- 
pagnských. Zajímavo je, že kolem ciminského vulkánu utvořila 
láva krátery (podobně jako u Vesuvu), kdežto albské sopky 
samy mají své krátery z tufu a popele, a lávu vylévaly ze sebe 
mohutnými proudy. Ztuhlá láva je bělavá, namodralá; Římané 
jí říkali silex a užívali jí zejména k dláždění.6) Proudy lávy, 
vylité z albské sopky, jsou i dnes ještě poznáte!ny. Dva zvlášť 
obrovské táhnou se směrem k Římu, až dc jeho těsné blízkosti. 
Severnější tvoří vlastně podklad Appio vy cesty a končí u ná
hrobku Caecilie Metelly, jižnější jde podél cesty ardejské a končí 
asi 6 km od brány pavelské na silnici ostijské.

Naskytuje se přirozeně otázka, kdy přestala výbušná čin
nost kráterů campagnských, zejména kdy utichla sopka albská, 
jež má pro Řím největší důležitost. Literární prameny nám do
chované nemluví o žádné erupci, která by se byla v těchto kon
činách stala za paměti lidské. Vzhledem k přímému významu 
těchto výbuchů pro existenci obyvatelstva zdá se býti mlčení 
tradice velmi závažné, zejména když množství podružných jevů 
vulkanických, o nichž bude později jednáno, se velmi hojně a 
často připomíná. Pro erupci, která nastala již v době lidských 
osídlení, je uváděn jen jeden důvod. V pohřebištích albských 
mezi Albanern a Cività Lavinia byly totiž podnikány výkopy 
od konce 2. desítiletí minulého století, a tu prý bylo zjištěno, že 
řada hrobů je až pod vrstvou peperinovou. Tím by ovšem bylo 
dokázáno, že albský kráter se vychrlil přes osady lidské. Ale pád- * i

5) Dle hlavních míst, odkud jej Římané zprvu brali. Jména se udržela,
i když později otevřeny nové lomy.

®) Livius XLI. 27 ; srv. R. L a n c i a n i, The Ruins and Excavations 
of ancient Rome (1897 Londýn), str. 37. — O stavebních materiálech 
a jejich zpracování pojednal Henry Middleton, Remains of ancient 
Rome (21892 v Londýně).
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nost tohoto důvodu je velmi oslabena tím, že propátrání těchto 
hrobů dálo se způsobem naprosto nedokonalým a nespolehlivým ; 
zejména zůstalo vůbec nejasno, co vlastně v těch hrobech pod 
peperinem bylo nalezeno. Když se časem vyskytlo dokonce 
tvrzení, že mezi jinými předměty se ukázalo i několik římských 
librálních assů ( !), dostala se věc na veřejný přetřes a projed
nána byla zejména několikanásobnými rozklady mezi Michelem 
Stefanem de R os s im, nadšeným, ale naprosto nekritickým di
letantem v praehistorii a archaeologii, jenž vášnivě hájil pra
vosti nálezu, a mezi geologem Giuseppem P o n z i m, jenž ji po
píral.7) Výsledek této polemiky nepřinesl nijakého ujasnění, 
a tak nezbývá, než přiřaditi nález kulturních zbytků pod vrstvou 
peperinu vychrleného z albské sopky k jiným, stejně problema
tickým nálezům, jimiž praehistorické bádání minulého století 
není chůdo. Jen nové nálezy sídel zaplavených sopečnými horni
nami nebo lávou a bezpečně ověřených mohly by přispěti k určení 
posledního vulkanického výbuchu v albském okrese. Ale i pak 
zbývalo by velmi mnoho potíží, jejichž uspokojivé rozřešení bylo 
by svrchovaně naléhavé; tak poměr geologického stáří vyvřelé 
horniny a pravděpodobné chronologie osídlení, potom rozšíření 
erupce vzhledem k osazení kraje, a konečně připomenutý už na
prostý nedostatek stop v podání. Především však by se muselo 
zjistiti nad veškeru pochybnost, že vrstva nad hroby je skutečně 
vyvřelá z kráteru, a že nevznikla na př. dešťovým nánosem 
a utuhnutím horniny.

Erupce sopečná není ovšem jenom jediným způsobem, jímž 
se projevuje vulkanický charakter krajiny. O něm svědčí ještě 
mnoho jiných zjevů, jež máme z Latia vesměs dosvědčeny. Byly 
vesměs vykládány jako prodigia a proto se jim věnovala zvláštní 
pozornost.

1. Velmi často připomínají historikové římští deště ka
mení („lapide, lapidibus pluit“), a to jak v pohoří albském,8) 
tak i přímo v Římě.9) Přes to, že údaje tyto nejsou vždy ověřeny 
a leckteré z nich spočívají asi na pověrečné autosuggesci, přece 
sotva lze upírati, že většinou šlo tu o zjevy sopečné. Uznávati 
aerolithický původ kamenných dešťů je při jejich početnosti 
a vulkanickém charakteru Latia předpokladem příliš smělým. 
Snad někdy vskutku spadly v Latiu střepiny meteorické, ale pra

7) Polemika plní mnoho stran v „Bullettino“ i „Annali“ dell’ Istituto 
di corrispondenza archeologica r. 1871. M. S. de Rossi vykládal o věci ve 
svých zprávách o albských nekropolích. Bibliografii těchto zpráv podává 
G. Pinza, Monumenti primitivi di Roma e del Lazio antico (v Monumenti 
Antichi XV, Milán 1905), str. 40. p. 4.

8) Livius XXII. 36. 7; XXIII. 31. 15; XXV. 7. 7. a j.; Jul. Obs. 
18. a j.

») Livius XXII. 36. 7; XXVII. 37. 4; XXXV. 9. 4; XXXVIII. 36. 4
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I. Řím a okolí Říma po stránce geologické.

videlně šlo asi o „lapilli“ původu sopečného, stejně jako při 
padání rudého sopečného prachu.10) Ovšem nemůžeme dnes 
nijak souditi o tom, pokud byly na těchto zjevech činně účastny 
krátery v Latiu. Chrlení kaménků a popele je pravidelně pří
znakem živých sopek, a tu samo sebou vzniká domnění, že po
psané zjevy, jimiž bylo Latium v historické době stiženo, mají 
svůj původ nejspíše v kráterech aenarských, jež v staro
věku byly stále činný.11)

2. Též ani při starověkých zemětřeseních, jež Latium 
zachvacovala velmi často, není dnes jisto, kdy byla původu tekto
nického, kdy vulkanického ; v tomto případě pak naskytne se zase 
otázka, zda středem záchvěvů byla sopka latinská, či cizí. Ná
padný počet velkých a dlouhých zemětřesení, jimiž Řím trpěl 
ve starověku, činí však svrchovaně pravděpodobným, že 
seismické ohnisko bylo blízko.12)

3. Tomu nasvědčují i jiné úkazy, totiž prudké otřesy půdy 
provázené výbuchy sirnými. Dvakrát jest to připomínáno v e 
V e 1 i t r á c h, tedy v bezprostřední blízkosti obvodů albského,13) 
a zvláště zajímavé případy máme přímo v Římě. Je to jednak 
t. zv. lacus Curtius, vzniklý trhlinou půdy na Fóru r. 362 
př. Kr.,14) ale hlavně t. zv. Tarentum na pláni Martově. 
Tarentum bylo místo v severozápadním cípu pláně Martovy, kde 
se kdysi vulkanickou činností rozsedla země, což bylo provázeno 
obvyklými zjevy. Patrně došlo i k výtrysku vřelých solfatarů, 
nebo aspoň stoupalo z trhliny mnoho hustého sirného dýmu. 
Končina ta dostala jméno „fumans solum, πυρφόρον πεδίον“,15) 
a místo bylo zasvěceno podzemním božstvům, Ditovi a Pro- 
serpině, jimž tam vystavěli oltář, časem zřízeny byly i hry 
k poctě těchto infernálních mocností (ludi Tarentini),16) z nichž 
se opakováním vyvinuly známé ludi saeculares. Zbytky oltáře, 
jakož i nápisů o saekulárních hrách za Augusta, Domitiána 
a Septimia Severa našel R. Lancvan i.17)

1(l) Livius XXIV. 40. 7; XXXIX. 46 a 56; XL. 19. 2; Jul. Obs. 24. 44. 
Srv. pochybnosti, jež pronesl H. Jordan v Topographie der Stadt Rom 
im Altertum (I. 1. r. 1878, Berlín), str. 121.

11 ) H. N i s s e n, Landeskunde L, str. 252.
12j Seznam starověkých zemětřesení v Itálii (s udáním pramenů) má 

Nissen, Landeskunde I., str. 285.
13) Livius XXX. 38. 9 a XXXIX. 9. 3.
14) Livius VII. 6; Varro de lingua lat. V. 148—150. — Podrobnosti 

nejsou zde jisty.
15) Valerius Maximus IL 4. 5; Zosimos IL 3.
16) O těchto hrách srv. výklad u G. W i s s o w y, Religion und Kultus 

der Römer (21912 Mnichov), str. 309nn. — Livius per. 49; Varro u Cen- 
sorina 17. 8; Verrius Flaccus v Ps.-Acronovi ad Hor. carm. saec. 8; Zo- 
simus II. 4. 1 a j.

1T) V Monumenti antichi I., str. 540nn; Ruins and Excavations, 
str. 448.
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Do stejné kategorie, jako bylo římské Tarentum, patří ne
sporně též zjev připomenutý k r. 104 př. Kr. v knize prodigii 
Julia Obsequenta 43: „in agro Vulsiniensi flamma e terra orta 
caelumque visa contingere.“ O silně vulkanickém rázu kraje 
volsinského bylo už svrchu promluveno. — Úplně stejný úkaz za
znamenán byl r. 91 př. Kr. (ib. 54) : „Aenariae terrae hiatu 
flamma exorta in caelum emicuit.“ O sopečnatosti Aenarie 
(Ischie) za starověku, stala se už také zmínka.

4. Sirnaté prameny, a z minerálních takové, jež jsou 
svědectvím vulkanického rázu kraje, vytryskly v Latiu i jinde, 
nejsouce doprovázeny velkými a násilnými trhlinami půdy. Už 
starověk znal léčivou moc takových pramenů. Některé z nich 
tryskají dodnes a slouží témuž účelu, jako v starověku, na př. 
nej proslulejší z římských sirnatých lázní Aquae Albulae ne
daleko Tiburu.18) Není zde možno vypočítávati dopodrobna 
všech takových zdrojů, o nichž jsou ze starověku zprávy.19) 
O hojnosti sirnatých pramenů svědčí i rozšířený kult božstva 
zvaného Mefitis, jež mělo i v Římě svatyni na Cispiu.20)

5. Pravděpodobně nutno v této souvislosti uvésti i t. zv. 
L a u t o 1 a e, horký pramen vytrysklý kdysi u pověstné brány 
chrámu Jana Gemina. Pramen se časem ztratil a nevíme ani, 
kde vlastně byl; určitě však na půdě římské.21)

6. Na síly vulkanické ukazují i různé motivy tradice lidové 
a kultovní. V první řadě bylo by tu uvésti některé rysy báječ
ného obra Caca, jež ho odlišují od jiných podobných bytostí, 
jež byly spjaty s osudy Heraklovými dříve, než se vynořil motiv 
o dobrodružné zastávce Heraklově na půdě římské. Na rozdíl 
od jiných obrů, s nimiž Herakles měl co činit, je Cacus synem 
Vulkánovým, chrlí z úst oheň.22) Ostatně ani forma jména sama 
nevylučuje etymologické souvislosti s kořenem *ka—, znamena
jícím páliti (srv. κα—ko, ca—leo). Známe z Říma i ženský pro
tějšek tohoto obra Caca, a sice bohyni C a c u, ochránkyni 
ohně, jakousi to předchůdkyni Vestinu i co do způsobu, 
i co do místa kultu.23)

18) Nissen, Landeskunde II (1902), str. 610. Má i soupis staro
věkých svědectví.

19) O hlavních, dosud existujících, zmiňuje se Tomassetti (uv. 
dílo str. 8n), soustavnou studii o bohatství minerálních (v nej širším smyslu 
toho slova) pramenů italských vydal v Římě 1907 P. C a s c i a n i.

20) Varro de 1. 1. V. 49; Festus 476; W i s s o w a Rei. u. Kultus 2246.
21) Varro de 1. 1. V. 156; Macrobius saturn. I. 9. 18.
22) Vergilius Aen. VIII. 198n; Ovidius Fast. I. 554nn; Propertius V. 

9. 10. —
23) Servius Aen. VIII. 190; Mythogr. Vatic. 2. 153. — Srv. 

A. Schwegler, Römische Geschichte I (1853 Tübingen), str. 372nn; 
O. Gilbert, Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertum I 
(1883 v Lipsku), str. 50n. Roscher, Ausführl. Lexikon der griechischen 
und römischen Mythologie (od 1884 v Lipsku), I. sl. 2273.
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Zjev Cacův patří do okruhu mythických pověstí římských. 
Avšak lze i na některých zjevech z historických pověstí aspoň 
tušiti stopy obměny božstva symbolisujícího zemský oheň, Vul- 
kána, o němž bude promluveno dále, v bytost lidskou. Patří sem 
především postava hrdinného obránce mostu proti Etruskům, 
Horatia C o c 1 i t a. Cocles samo znamená totéž, co κχίκλωψ 
a užívalo se tohoto slova o lidech jednookých od narození.24) 
Tradice o Horatiu Coclitovi spojuje ho zcela zřetelně s Vulkánem 
a umísťuje na Vulkanalu sochu Horatiovu (viz dále pozn. 31) ; 
v podrobnostech je možno, že se podání o Horatiu Coclitovi ustá
lilo až tehdy, když římský Vulkanus už měl anthropomorfní po
dobu řeckého Hefaista.25) Ale tím se nic nemění na věci, po
něvadž Hefaistos navázal v Římě přímo na Vulkána.

Vedle Horatia Coclita, zdá se, že hypostasi božstva ohně je 
i smělý Mucius Scaevola. Osobu Scaevolovu však tradice neza
chytila dosti určitě, abychom mohli soudit přesněji na její pů
vodní charakter. Různost starověkého podání o Scaevolovi vy
stihl už Plutarch (Popi. 17) ; že Scaevola je zjevem zcela my
thickým, je nepochybno. Hlavním rysem, jenž zároveň je jedi
ným motivem odůvodňujícím jeho existenci, je na Scaevolovi to, 
že mu neublížil oheň. Kdybychom lépe znali, co původní tradice 
vyprávěla, snad by se ukázala i tu přímá souvislost s Vulkánem.

7. Kult živelného ohně, vycházejícího ze země, soustřeďoval 
se v Římě v kultu boha Vulkána. Uctíván byl nejen v hy- 
postasách svrchu připomenutých, nýbrž i přímo, a to měrou 
mnohem vydatnější, než se běžně připouští.26) že se kultu Vul- 
kánovu v Římě nedostávalo u mnohých moderních badatelů nále
žitého ocenění, bylo způsobeno tím, že v době historické Vul- 
kánův kult silně ustupoval kultům jiným. Než přes to lze zcela 
dobře vystopovati jeho zbytky.27 28) Stručně shrnuto, víme, že Vul
canus byl ctěn slavností Vulcanalia dne 23. srpna,23) že k opatřo
vání jeho kultu byl zřízen zvláštní flamen,29) ale zejména důle- 
žito je, že pod Capitoliem na Fóru rozkládalo se místo jemu za
svěcené, Vulcanal.30) To nebylo sice jenom jediné místo, kde byl 
Vulkán v Římě ctěn, ale hlavní a nejdůležitější.31) Area tohoto

24) Ennius u Varrona de 1. 1. VII. 71; Plinius Nat. Hist. XI. 37. 150. 
2β) Srv. poznámky G. de Sanctis v Storia dei Romani I (1907

Turin), str. 275 a 448.
2β) Jordan uv. kn. str. 123.
2T) Místa a způsob kultu, pokud existoval v době historické, sezna- 

menal dobře Wissowa Rei. u. Kultus 2229.
28) Feriale Cumanum (CIL I2 p. 210n) ; Fasti Maffeiani (ib. 222n) 

ke dni 23. VIII.
2B) Varro de 1. 1. V. 84; CIL VI 1628.
30) Festus 370; srv. i 276; Plinius Nat. Η. XVI. 236. CIL I2 p. 326.
31) O jiných svatyních Vitruvius I. 7. 1 ; Plutarchos Quaest. Rom. 47, 

Romulus 27.
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Vulkanalu byla značně rozsáhlá, poněvadž krom vlastního oltáře, 
dosti rozměrného, byly na ní uloženy a umístěny rozmanité po
svátné a votivní předměty.32) Novými stavbami, provedenými 
v této části Fora začátkem imperia, byla ovšem area Vulcani 
silně zúžena, ale oltář zůstal nedotčen, poněvadž se kultu Vulká- 
novu dostalo Augustem zvelebení (CIL VI 457), jež zachováváno 
bylo v době císařské velmi pečlivě. Za výkopů r. 1902 byl celý 
tento tufový oltář objeven.33)

Pro účel naší úvahy jest nutno uvědomiti si, že area Vulcani 
byla místem významným i jinak, než jen kultovně. Nehledíme-li 
k jejímu spojování s Romulem a Titem Tatiem, jež může nejvýš 
jen býti nám svědectvím římské víry ve velkou starobylost 
tohoto kultu, máme zprávy, jež nám dosvědčují, že Vulkanal byl 
původním senaculem, na němž ještě velmi pozdě v době histo
rické se senát scházel při určitých příležitostech.34) To svědčí 
o velké důležitosti a významu, jaký kult Vulkánův v Římě za
ujímal. Krom toho možno poukázati ještě na jednu věc, jež může 
býti dobrým svědectvím pro rozšíření kultu Vulkánová. Je totiž 
známo, že hlavním kultem nejstarší římské kolonie Ostie byl 
a vždy zůstal kult Vulkánův.35) Kolonie však brávaly si svůj 
hlavní kult z metropole, a obyčejně býval to týž kult, jenž i v ma
teřském městě byl hlavní. Počátky Ostie sahají hodně vysoko, 
už asi v polovici IV. stol. př. Kr., tedy skoro současně s Římem, 
měla kamenné hradby;36) vůbec pak poloha Říma na Tiberu 
i jeho vztah k moři činil nutným zajištění říčního ústí. První 
osazení Ostie, ať už jakoukoliv formou, padá jistě nemnoho po
zději, než první politické uplatnění města Říma. Vzala-li si Ostia 
jako hlavní kult ctění Vulkána, tedy to při nejmenším znamená, 
že to byl i v Římě kult velmi důležitý.

Římský Vulcanus nebyl však jen božstvem živelného ohně

32) Též socha Horatia Coclita, Gellius N. A. IV. 5. Plutarchos Ro
mulus 27; Dionys. Hal. II 54, V 25 a j.

33) St. Clair B a d d e 1 e y, Recent discoveries in thè Forum 1898 
tili 1904. (Londýn 1904), str. 24nn. — Ch. Hülsen, die Ausgrabungen 
auf dem Forum Romanum 1902—4 (1905 Řím), str. 7nn.

S4) Dionys. Hal. II. 50; Plutarchos Quaest. Rom. 47; Plinius Nat. 
Hist. Vili. 45. 183. — Srv. Ett. Ruggiero, Il Foro Romano (1913 Řím), 
str. 229.

3B) Dessau v CIL XIV., str. 5nn; L. Pa sch etto, Ostia colonia 
Romana (1912 Řím), str. 45nn. Domněnka P a i s o v a, Storia critica di 
Roma I (1913 Řím), str. 549, že Vulkán byl ctěn na Capitoliu před pře
stěhováním trojice Jova, Junony a Minervy, nemá opory. Ale správně Pais 
klade na kult Vulkánův důraz a poukazuje na četné stopy jeho velkého 
rozšíření. Učinil tak už v prvním vydání své Storia di Roma I. 1, 
str. 371nn. — Zvláštní výklad podal Jer. Carcopino, Virgile et les 
origines d’Ostie (1919 Paříž), kap. II-V.

3β) G. C a 1 z a, L’importanza storico-archeologica della resurrezione 
di Ostia, Atene e Roma, N. S. III. 1922, str. 232.
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požárního, jak soudil na př. Wissowa,3 * 37) nýbrž jeví zcela 
patrné stopy charakteru mocností podzemních, a to takové, jež 
jsou starší, než assimilace Vulkána Hefaistovi. Oltář Vulkánův 
je upraven jako oltáře jiných božstev podsvětních, má na po
vrchu rýhy a jámy zřejmě umělé, jež sloužily při obětech k tomu, 
aby se obětní dary dostávaly dolů.38) Rybky obětované Vul
kánoví o Volkanáliích za živa byly dle starověkého výkladu sym
bolem obětí lidských; ty pak platily bohům podsvětním.39) 
O souvislosti římského kultu Vulkánová s infernálními božstvy 
svědčí i jeho sdružení s bohyní M a i o u (Maia, Maiesta),40) jež 
byla dárkyní a podporovatelkou vzrůstu (*mag—).41) Kult 
Maiin opatřoval flamen Vulcanalis. Božstva vegetativní však 
byla vesměs božstvy podsvětními.

Druhým vegetativním božstvem, s nímž byl Vulkán ve spo
jení, byla Ops (Consiva, Opifera), jejíž vlastní svátek padal 
na 25. srpna, tedy dva dny po svátku Vulkánově, ale z aktů 
arválských (CIL I2 p. 326) víme, že Opi se obětovalo spolu 
s Vulkánem 23. srpna.

Toto několikeré spojení Vulkána s vegetativními božstvy 
není nijak nápadné, uznáme-li římského Vulkána za symbol vul
kanických sil, jež mají na úrodnost kraje neobyčejně příznivý 
vliv. Není pochyby, že to není bez významu při pastýřsko-rol- 
nickém charakteru starolatinského obyvatelstva. Kult Vulkánův 
neměl za účel odvrácení nebezpečí požáru, jak tvrdí z nových ba
datelů hlavně Wissowa (uv. sp. 230 a j.) ; od toho byla v Římě 
Stata Mater,42) později Nymphae.43)

Těsné spojení Vulkána s božstvy vzrůstu zavdalo některým 
novodobým badatelům44) příčinu k výkladu, že prý Vulcanus 
představoval sluneční teplo důležité tvorstvu a porostu, anebo že 
původně byl bohem zářícího slunečního kotouče, tak jako řecký 
Hefaistos.45) Takové výklady nejsou správné, poněvadž božstva 
nebeská vůbec, a slunce zvlášť, nemohla býti a nebyla nikdy

3T) Religion und Kultus2, str. 229n.
3S) Dante V a g 1 i e r i, Gli Scavi recenti nel Foro Romano (1903

Řím), str. 150nn; Baddeley, uv. sp., str. 25.
3B) Festus 276 ; Varro de 1. 1. VI. 20. K otázce lidských obětí v Římě,

srv. J. S. R e i d, Human sacrifices at Rome and other notes on Roman
religion. Journal of Roman Studies II., str. 34n.

40) Gellius N. A. XIII. 23. 2.
41) W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. (Berlin 

1904), str. 471.
42) Festus 416.
43) Cicero de harusp. resp. 27. 57.
44) Hlavně A. Domaszewski, Abhandlungen zur römischen Re

ligion, str. 108n a j.
4SS) Na př. O. Gilbert, Geschichte u. Topographie der Stadt Rom 

im Altertum I, str. 249 p. 2, a G. de Sanctis Storia dei Romani I, 
str. 274n.
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uctívána tím způsobem, jako božstva zemská a podsvětní; Vul
canus pak byl ctěn — jak ukázáno — způsobem obvyklým u bož
stev podzemních. Uznávati sluneční ráz za původní u Vulkána 
je bezdůvodné a nemožné pro neslučitelnost s vlastní podstatou 
tohoto božstva. Užívati Hefaista k výkladu původního rázu Vul
kánová je methodicky nepřípustné.

S podzemním a plodivým rázem Vulkána souvisí též pověsti, 
jež ho označují za zploditele zakladatelů Říma Romula a Servia 
Tullia.46)

Vedle sil vulkanických, o nichž bylo právě mluveno, působily 
na vytvoření povrchového charakteru Latia též síly vodní, 
a to jak vodní toky, tak i t. zv. spodní vody. Co se týče vodních 
toků, je pro ně příznačný jednak spád s úbočí apeninských, vy
tvořených z vápence, jednak vulkanický charakter Latia. Tuf 
a jiné vyvřelé horniny jsou nestejně tvrdé, proto také byl ne
stejný odpor, jaký kladly hlodavé síle vody. Odtud lze si vy- 
světliti nápadnou klikatost všech latijských toků a pak to, že 
celá Campagna je kolmo členěna velmi bohatě. Spousty vodní 
řinoucí se s Apenin a jiných výšin, ponenáhlu, ale jistě vyhlo- 
dávaly vulkanický terrain, vytvořujíce tak ony nevysoké char
akteristické pahorky obrysů namnoze ostrých, stojící buď zcela 
osaměle, anebo vybíhající z trupu vyvýšeného pozadí jako prsty 
z dlaní. Mnoho a mnoho toků zmizelo ještě dřív, než nastala doba 
historická, takže zjišťujeme jenom stopy jejich hlodavé činnosti 
v útvaru terrainu ; některé zmizely až za historických dob. 
Útvarem půdy a snad i přímým zasažením vulkanickým se stalo, 
že ze stálých toků vodních nejmocnějším a nejdůležitějším jest 
Tiber a jeho přítok A n i o, jež sbírají převážnou většinu 
vod z Campagně.

Krom mechanického působení vody uplatnilo se i působení 
chemické, a to zejména na vápencových svazích apeninských. 
Je to hlavně Anio, jenž přinášel velký náplav vápencový do ní
žiny; ten se pak usazoval a tuhl, místy ve vrstvách neobyčejně 
silných, a sloužil potom za výborný stavební kámen, zvaný dle 
místa, na němž se nacházel v obrovském množství, lapis Tibur
tinus (travertin). Je to hmota poměrně velmi stejnorodá, 
slabě porosní, barvy šedožluté, někdy s náběhem do růžová až 
rudězlatova. Římanům sloužil v posledních dobách republiky 
a dlouho za císařství jako téměř výhradní stavební hmota, ovšem 
krom mramoru a cihel.

Travertinové nánosy nebyly jen dílem Anienu, nýbrž i ostat
ních jeho a tiberských přítoků, pokud plynuly z vápencového 
massivu apeninského. Kdežto však na př. u Tiberu měl nános jen

4e) Ovidius Fast. VI. 627; Dionys. Hal. IV. 2; Plutarch. Romulus 2, 
de fort. Rom. 10.
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vliv na útvar řečiště, bylo naplavení anienské mnohem význam
nější, poněvadž přispělo přímo k utváření části kraje.

Vodní toky přicházející z Apenin měly vždy dosti vody; za
jímavý ten zjev má svůj původ v tom, že vápencový massiv je 
prostoupen četnými podzemními slujemi, v nichž se soustřeďuje 
stékáním a prosakováním veškera voda povrchová.47)

Obrovské množství vody, nahromaděné ve vulkanických je
zerech, prosakovalo tutovým dnem i stěnami. To mělo dvojí ná
sledek: za prvé ze stěn kráterů naplněných vodou prýštily delší 
či kratší potoky, jež stékaly do nižších poloh, přispívajíce jak 
k rozhlodání povrchu, tak k naplňování údolí a níže ležících 
kotlin ; za druhé vsakovala voda svým tlakem do půdy a nasyco
vala ji vlhkostí. Uvědomíme-li si, že množství vod stékajících 
s Apenin bylo ve starověku daleko větší, než nyní,48) snadno po
chopíme, jaký byl vzhled Campagně po stránce hydrografické.

Co platí pro Campagnu obecně, platí zvláště pro území řím
ské, ležící u největšího toku campagnského, Tiberu. Tiber pra
mení na pomezí umberskoetruském, sleduje nejprve směr jiho
východní po hranici svahů apeninských. Asi uprostřed delší 
strany Campagně tyčí se pohoří Soracte, kol něhož se Tiber 
otáčí téměř pravým úhlem a protíná Campagnu napříč, zacho
vávaje klikatost svého toku. Po cestě přibírá po levé straně 
Anio; asi 7 km pod stokem zúžuje se najednou nápadně řečiště 
tiberské a mohutnými, několikrát lomenými závity províjí se 
mezi skupinou pahorků tam roztroušených, na nichž vznikl Řím. 
Potom se řečiště zase trochu šíří a asi po 30 km odtud dostihuje 
Tiber moře.

Zúžení řečiště tiberského právě v místech, kde je nuceno 
velmi silně se stáčeti, mělo přirozeně za následek, že se voda 
tiberská snadno vylévala z břehů. Snad kdysi pahorky římské 
čněly vůbec jen jako ostrovy a poloostrovy ze souvislého jezera, 
jež se tu rozlévalo. Aspoň výška, do které sahají staré traverti- 
nové nánosy, by tomu nasvědčovala;49) rozhodně však ještě při 
počátcích lidského osídlení neproudil Tiber jen svým úzkým ře
čištěm, nýbrž rozléval se volně, udržuje větší či menší souvislost 
s vodami plnícími částečně údolí a kotliny mezi pahorky.

Časem nastal pravidelnější odtok vody tiberské, způsobený 
jednak zmenšením množství protékající vody, jednak uvol
něním rychlosti proudu. Tím se stalo, že se Tiber začal ustalo- 

-vati ve svém řečišti, a nad to pak i odváděti většinu vod stojících

47) Nissen I, str. 224.
4S) Propertius I. 14; Horatius Carm. II, 3. 18; Liv. V. 54; Plinius 

Nat. hist. III. 54; Ammianus Marc. XVII. 4. 13 a j.
4H) O. Gilbert, Geschichte und Topographie I., str. 12. — Srv. 

Dionys. Hal. II. 50.
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mezi pahorky. Příčinu tohoto zjevu viděl Ponzi,50) asi správně, 
v posledních větších vulkanických záchvěvech.

Stopy vod mezi římskými pahorky udržovaly se i dále. Na 
někdejší stav upomínala nejen tradice na př. o Romulovi a Re
movi,51) kteří byli vodou doplaveni až k Ruminalu na svahu Pa
latina, nýbrž i stará jezírka v nižších partiích města, jež se 
udržovala i na začátku historické doby. Patří k nim na př. 
palus Cap r(e)ae, u níž zmizel Romulus, a kterou asi nutno 
hledati na pláni Martově,52) Decennium (-ae) u Caeliu,53) 
V e 1 a b r u m54) mezi Tiberem, Capitoliem a Palatinem.

V době nám lépe známé nezbývalo z těchto „jezer“ už nic; 
pláň Martova byla shromaždištěm občanstva a znenáhla se plnila 
veřejnými stavbami, Velabrum a s ním souvisící forum boarium 
stalo se tržištěm a živě navštěvovanou částí města ; o Decenniích 
nemáme zpráv. Podzemní vody však v Římě nezmizely, toliko 
hladina jejich se poněkud snížila, takže se objevovaly v jamách 
a rozsedlinách půdy, na př. v lacus Curtius55) aj. — Hladina 
ta přirozeně někdy stoupala a blížila se více povrchu. Proto 
Římané už od nej starších dob všímali si otázky odvodňování 
a zdokonalovali svá drenážní zařízení, jak nejlépe mohli. Jsou 
zachovány velmi hojné jejich zbytky; často stačí je pouze vy- 
čistiti, aby začala znova působiti. Zajímavým příkladem jsou na 
př. „cuniculi“ pod Forem;56) ale také nitro pahorků bylo jimi 
opatřeno. Stejně nalezeny byly na Aventinu57) a na Palatinu. 
Přirozeně zakročeno i u hlavního pramene zátop — Tiberu, 
a řečiště jeho upravováno a zarovnáváno.58)

Spodní vlhkost a časté i vydatné záplavy tiberské59) měly 
ovšem neblahý vliv na zdravotní podmínky kraje, poněvadž pů
sobily horečnatá onemocnění, zachvacující většinu obyvatelstva. 
Máme o tom množství svědectví u starověkých spisovatelů,60)

5U) Storia geologica del Tevere, Giornale arcadico 1859 r. 164 = NS 
18, str. 129nn.

51) Livius I. 4; Dionysios Hal. I. 79.
32) Livius I. 16; Ovidius Fasti II. 491; Florus 1. 1. 16; de vir. ili. 2; 

Zonaras VII. 4. a j.; srv. Jordan-Hülsen, Topographie der Stadt 
Rom I, 3 (1907 Berlin), str. 474.

53) Bullettino della commissione archeologica comunale 1881, str. 355.
54) Varro de 1. 1. V. 44 a 156; Propertius V. 9. 5; Tibullus II. 5. 33; 

Ovidius Fasti VI. 401nn.
55) Varro de 1. 1. V. 32; Ovidius Fasti VI. 401nn; Plutarch. 

Romulus 18.
5β) Ch. Hülsen, Ausgrabungen, str. 64nn.
57) Notizie degli Scavi 1893, str. 119nn.
58) L a n c i a n i, Ruins and Excavations, str. 12n.
58j Starověké zprávy sebral H. N i s s e n, It. Landeskunde I, str. 323η.
60) Varro de re rustica. I. 12; Horatius Carm. IL 14. 15; Sat. IL 6. 

18nn; Epist. I. 7. 5nn; Juvenalis IV. 56. — Srv. H. Jordan, Top. I. 1, 
str. 142nn.
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a též kult bohyně F e b r i s, v Římě od dávna dosvědčený,01) 
dokazuje totéž. Úsilnou prací podařilo se starověku přivoditi po 
této stránce snesitelné poměry, aspoň v Římě,02) hlavně vy
budováním umělých zařízení odvodňovacích. Jejich úpadkem 
nastalo staré zlo, z něhož se moderní Řím vybavil teprve zcela 
nedávno.63)

II. ÚTVAR PŮDY ŘÍMSKÉ.
Skupina pahorků, na nichž se rozkládal Řím, bylo místo 

velmi výhodné, tvořící přirozený střed Campagně a důležité ze
jména tím, že bylo u nej významnějšího vodního toku kraje. 
Tiber znamenal pro starověký Řím mnohem víc, než pro Řím 
dnešní; byla to hlavně splavnost Tiberu, která se právem po
ciťovala, jako okolnost vysoce důležitá. Starověk dovedl velmi 
dobře využiti výhod, které Římu poskytovala přístupnost po 
vodě, a zároveň jej zbavovaly nepříjemností a potíží, jaké by 
musil zakoušeti, kdyby byl ležel přímo u moře v kraji písčitém 
a stále se měnícím. Tiber je dobře splavný až do Říma ještě 
dnes; od ústí anienského nemá nikde brodu.1) Připomeneme-li 
si, že bezpečné zprávy dosvědčují, že i množství tiberských vod 
bylo v starověku větší, naproti tomu plavidla proti našim plošší 
a celkem menší, snadno porozumíme, že Řím nijak necítil své 
odlehlosti od moře.

Přebytek vod a bažinatost nížin nepřály ovšem vzniku osad 
pod pahorky, ale za to podél celého toku Tiberu, pokud protéká 
Campagnou, není vhodnějšího místa pro vznik osady, než právě 
vrcholky pahorků římských. Římané byli si sami dobře vědomi, 
jaké výhody má poloha jejich města jak vzhledem k pahorkům, 
tak vzhledem k řece a její snadné splavnosti k moři.2)

Římské pahorky vypínají se — jak řečeno — asi pět řím
ských mil pod stokem Tiberu s Anienem; z pahorků jedny přímo 
vybíhají z náhorní roviny, druhé stojí více méně isolovaně.

• Nejnápadnější z nich je mons Palatinus.
Jeho půdorys je poněkud nepravidelný, k jihu protáhlý 

čtyřhran, o obvodu asi jedné římské míle. Nejvyšší bod (u sev. 
části Flaviovského paláce) je 51 m nad mořem. Poněvadž prů
měrná nadmořská výška hladiny tiberské je dnes asi 6—6I/2 ni 
(ve starověku asi o 1 m méně), tedy tyčí se Palatin 44—45 m

G1) Wissowa, Rei. u. Kult.2, str. 245n.
®2) Cicero de re pubi. II. 6. 11; Livius VII. 38. 7.
β3) Srv. H. Nissen uv. sp. I., str. 410nn. a literaturu uvedenou

u O. Richtera, Topographie der Stadt Rom (21901 Mnichov), str. 29. 
*) H. Nissen, It. Landeskunde I., str. 316n.
2) Cicero de re pubi. II. 5. 10; Livius V. 54.
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nad hladinu říční. Povrch Palatinu není rovný, nýbrž kolmými 
zářezy rozrytý, takže se rozpadá zcela zřetelně na tři části, 
z nichž každá měla své jméno. Západní, zaujímající málem 
polovinu pahorku,, zvala se Cermalus nebo Germalus.3) Jižní 
cíp palatinský, oddělený od Cermalu hlubokým, od jihozápadního 
kraje až doprostřed pahorku se táhnoucím údolem, bylo vlastní 
Palatium. Severovýchodní cíp, oddělený větším zářezem od Cer
malu a menším od Palatia zval se Velia. Tyto tři názvy byly 
původně samostatné a označovaly každý jen svou část pahorku.4) 
Časem jméno Cermalus zmizelo z užívání, pahorku celému ří
kalo se Palatium nebo mons Palatinus; název Velia se udržel, 
ale říkalo se tak svahu, kterým se na této straně Palatin zne
náhla asi o 20 m svažuje a blíží k mons Oppius. Cermalus 
a Palatium měly vnější stěny srázné, namnoze kolmé.

Jméno Palatium, Palatinus zajímalo velmi už badatele staro
věké, kteří se též pokusili o jeho výklad. Je pochopitelno, že 
většina těch výkladů byla aitiologická, a proto pro nás celkem 
bez významu. Hlavní úlohu hrál tu vztah s arkadským 
Euandrem, jeho lidem a příbuznými;5) ale i různé jiné my
thické osobnosti se připomínaly.*5 7) Vznikly krom toho i jiné vý
klady, jež abstrahují ce od vlastních jmen mythických lidí viděly 
původ názvu Palatia v nějakém vztahu k pastýřské bohyni 
Paies;1) s tím souvisí i onomatopoetický výklad domnělou pře
měnou „Balatium“.8) Nová doba převzala ze starých výkladů 
spojení s bohyní Pales, uznávajíc starověké pochopení tohoto 
božstva,9) anebo substituujíc jiné.10) Nepodařilo se však podati 
uspokojujícího vysvětlení, jak obě slova navzájem souvisí po 
stránce linguistické.11) Značné oblibě v nej novější době těší se 
Kellerern12) podané odvození od kořene pac/g - (pangere, 
palus), podle něhož by Palatium znamenalo místo ohrazené 
koly. Tento výklad je sice jazykozpytně lepší, ale nevyhovuje 
významově, poněvadž Palatium se původně nazývala jen jedna

3) Varro de lingua lat. V. 54.
4) Varro de lingua lat. V. 53nn; Festus, str. 459 a 476.
“) Varro de 1. 1. V. 53nn; Servius k Verg. Aen. VIII. 51nn; 98nn; 

Dionysios Hal. I. 31nn; Paulus D. 245; Solinus I. 14. — Také praobyva- 
telstvo uváděno tu bylo ve vztah, Varro uved. místo.

6) Solinus I. 15; Pauliis D. 245.
7) Solinus I. 15.
s) Varro de 1. 1. V. 54; Paulus D. 245; Solinus I. 15.
®) Vaniček, Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache 

(21881 v Lipsku), str. 145.
10) C o r s s e n, Über Aussprache, Vokalismus und Betonung I (1868 

v Lipsku), str. 426nn.
11 ) Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch (21910 v Hei

delbergu), str. 554.
12) Fleckeisens Jahrbücher r. CLV, str. 345. — Srv. uv. m. u Wal da 

a Graffunderův článek v Real-Enzykl. s. v. R o m sl. 1012.
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část pahorku, ale ta neexistovala nikdy jako samostatná obec. 
Předpoklad kolové hradby je také zcela neodůvodněný, a na 
kolovou stavbu při pahorku mysliti nelze.

Není tedy uspokojivého výkladu jména Palatium.
K názvu Cermalus nutno podotknouti, že tato transkripce 

je původnější a rozšířenější, a nutno ji považovati za lepší. 
Oporu má jednak v řeckých transkripcích Κέρμαλος, jednak 
v nápisech.13) Psaní Germalus vzniklo z touhy po etymologickém 
výkladě, poněvadž na svahu cermalském bylo místo, kde 
dle pověsti dostala se na pevnou zemi dvojčata (germani) 
Romulus a Remus. Toto odvození zřejmě uvádí Varro a 
Plutarchos.14)

Západní cíp Palatinu je vzdálen asi 300 m od Tiberu, jenž 
přitéká k tomuto místu od severozápadu, a právě na něm se 
prudce lomí pravým úhlem k jihozápadu, uhýbaje tak trupu 
pahorku aventinského, pod jehož stranou s-z těsně protéká. 
Severovýchodní strana Aventinu je rovnoběžná s hranou Pala
tinu, od něhož je dělena asi 150 m širokou vallis Murcia, místem 
to, kde později rozkládal se Circus maximus. V cípu utvořeném 
stranou obrácenou k Tiberu a k Palatinu je mons Aventinus 
o 5 m nižší, než Palatin. Směrem k jihu se snižuje až o 9 metrů, 
směrem východním pak snižuje se mnohem méně a volněji, je 
však po celé šířce přerván zářezem začínajícím právě naproti 
nejjižnějšímu cípu palatinskému. V starověku vedena byla touto 
průrvou via Ostiensis, jež tvořila také východní hranici Aven
tinu vlastního. Pokračování na východ, dnes zvané „piccolo 
Aventino“, ve starověku se nečítalo k vlastnímu Aventinu, jak 
nutno souditi z toho, že dle dělení Augustova patřilo k jinému 
městskému okresu.15) Tvořil tedy vlastní starověký Aventin 
půdorys dosti pravidelného čtyřhrami s úchylkou na jihu.16)

Co se týče jména Aventinu, přiznávali si už římští badatelé, 
že nevědí, odkud je odvoditi. Uváděn byl zase eponymus Aven
tinus,17) soudilo se na přenesení jména od říčky Avens,18) 
anebo vymýšleny rozmanité etymologie lidové.19) Stejně i době 
moderní je původ tohoto jména neznám.

Tak jako vallis Murcia dělí Aventin od Palatinu na jiho
západě, dělí na východě údolí o málo širší Palatin od pahorku

13) CIL VI. 33. 920; Plutarch. Rom. 3, a j.
14) Varro de I. 1. V. 54; Plutarch. uv. m.
15) „Malý Aventin“ patřil do Regio XII (Piscina publica), „velký 

Aventin“ do XIII (Aventinus). Název Aventinus maior je doložen nápisně. 
Not. Sc. 1914, str. 469.

le) Je to tvar nápadně podobný obrysům pyrenejského poloostrova.
17) Varro de 1. 1. V. 43; Livius I. 3. 9; Paul. D. 17.
18) Varro u Servia ad Verg. Aen. VII. 657; Plinius Nat. Hist. III. 109. 
le) Na př. ab avibus, ab adventu, ab advectu. Viz uv. m. Varronovo

de 1. 1.
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zvaného Caelius. Jakési pokračování vallis Murciae ohraničovalo 
Caelius na jihu. Od svého nej vyššího bodu (49 m) právě naproti 
Velii táhne se pak Caelius dlouhým výběžkem k východu, klesaje 
jen zcela nepatrně. Stěny Caeliu jsou sice příkré, ale nikoliv 
strmé.

Starší jméno Caeliu znělo prý Querquetulanus.20) S tím 
souvisí zcela nepochybně označení porta Querquetulana,21) běžné 
ještě za doby císařské, a zmínky o viráfe Querquetulanae22 23) 
a lares Querquetulani.2:1 ) Hledíme-li k tomu, že i jiné pahorky 
římské mají jména podobně tvořená (Viminal, Fagutal), není 
důvodu k pochybnostem, že se i Caelius mohl zváti kdysi Quer- 
quetual, mons Querquetulanus. Ale jsou tu jakési potíže, poně
vadž zprávy kultovního obsahu,24) jež uvádějí na př. všechny 
tři části Palatinu jakož i části Esquilii s jejich zvláštními jmény, 
neznají Querquetulanu. že název Querquetulanus existoval, je 
jisto; že musil býti starší anebo aspoň podružnější, než název 
Caelius, je patrno z toho, že název Caelius rozhodně převládl, 
a to nejméně už ve IV.—III. stol. před Kr., jak lze vyvoditi ze 
zprávy Varronovy právě uvedené. Abychom název Querquetu
lanus považovali za zcela soukromé označení, tomu brání od
vození přívlastku brány, nymf a larů, o němž učiněna byla 
svrchu zmínka.

Vedle jména Caelius vyskytovala se však dosti hojně zdrob- 
nělina Caeliolum,25 *) nebo Caeliculum,20) a rozlišení na Caelius 
maior et minor.27 28) Právem lze se domnívati, že označení 
zdrobnělá jsou totéž, co Caelius minor, a že se tím mínila pro
táhlá východní část pahorku, skutečně menší, než část západní. 
Částí Caeliu byl locus Ceroliensis,29) nebo Ceroniensis.29) Po
něvadž na místě takto zvaném byla jedna ze svatyněk argej- 
ských , které byly umístěny na pahorcích,30) je nutno locum 
Ceroliensem hledati přímo na Caeliu. Určil-li Varro polohu 
argejské svatyně slovy: „circa Minervium qua itur in taber- 
nola“, lze dobře pomýšleti na sacellum Minervae Captae, ležící 
na Caeliolu,31) a locus Ceroliensis by tedy nebylo nic jiného, než 
jen starší název pro Caelius minor.

20) Tacitus v Annal. IV. 65.
21) Plinius Nat. Hist. XVI. 10. 15; Festus 314.
22) Festus 314.
23 ) Varro de 1. 1. V. 49.
24) Festus 458; Varro de 1. 1. V. 47nn.
25) Varro de 1. 1. V. 46.
2β) Cicero de harusp. resp. 15.
27) Martialis 12. 18.
28 ) Varro de 1. 1. V. 47.
20j Tarnt, u Varrona dle jiných rkp.
30) Varro tarnt.
31) Ovidius Fasti III. v. 835nn.
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Pro celý pahorek užívalo se též názvu Caelemontium, jeho 
obyvateli byli Caelemontani, Caelemontenses.32 )

Co se týče původu jména Caelius, sluší připomenout!, že 
bezpečného o něm není známo nic; starověk jednomyslně od
vozoval toto jméno od jména etruského krále Caela Vibenny, 
jemuž se prý dostalo tohoto pahorku za sídlo jako odměny za 
služby Římanům prokázané.33)

Pahorky palatinský, aventinský a caelijský jsou hlavní částí 
svého trupu navzájem isolované a čněly kdysi jako ostrovy, když 
okolní kraj byl zaplaven vodou. Nízká a táhlá šíje, vybíhající 
z Velie, dotýká se další skupiny pahorků, jejichž typ je však 
odlišný tím, že nejsou to vyvýšeniny samostatně čnějící, nýbrž 
jen výběžky velké náhorní roviny, rozprostírající se severně 
a východně.

Nejjižnějším jejím výběžkem je mons Oppius, k němuž 
směřuje ona nízká šíje od Velie. S náhorní rovinou je Oppius, 
spojen vlastní šíjí, širokou asi 300 m, a dosahuje v těchto místech 
své největší výšky: 55 m. Jedna část Oppiu zvala se Fagutal 
podle bukového háje tam rostoucího.34) Stabevní ruch shladil 
tento háj už v době republikánské, takže začátkem doby císařské 
se o něm mluvilo jako o něčem minulém.35) Která část Oppiu 
byla Fagutalem, lze poznati z Varronova popisu processi argej- 
ského.36) Jméno se však stále udržovalo v místní kultovní orga- 
nisaci.37)

Jméno Oppiu bylo odvozováno od eponyma Oppia tuskul- 
ského, jenž prý tam rozložil svůj tábor, byv povolán k pomoci 
Římu.38)

Těsně vedle místa, z něhož vybíhá šíje Oppiu, přiléhá 
celou základnou k trupu náhorní roviny troj hran Cispiu, za
ujímají« asi čtvrtinu rozsahu Oppiu. Cispius je průměrně asi 
o 5 m nižší než Oppius. Vedle tvaru Cispius vyškytá se i název 
Cespius a Cespeus.39) I toto jméno bylo odváděno od eponyma 
Laeva Cispia anagnijského, a vzniklo prý za stejných okolností, 
jako jméno Oppiu.40)

Ačkoliv samostatné názvy Oppiu a Cispiu zůstaly zacho
vány, jak o tom svědčí zpráva o obětích septimontiálních, argej- 
ském procesí a také nápisný doklad z rozhraní republiky

32) CIL VI. 1259; 31. 893; 31. 899.
33) Varro de 1. 1. V. 46; Tacitus Annal. IV. 65; Dionysios Hal. II. 

36; Paul. D. 38; císař Claudius CIL XIII. 1668 ř. 19η.
34) Varro de 1. 1. V. 49n; 151n; Solinus I. 26.
35) Paulus D. 77; Plinius Nat. Hist. XVI. 37.
3n) Varro de 1. 1. V. 50. Byl to západní cíp Oppiu.
37) Festus 458 a 476.
38) Varro u Festa 476.
39) Varro de 1. 1. V. 50.
40) Varro u Festa 476.
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a císařství,41) přece tvořily oba pahorky s částí města ležící 
v místech, odkud vybíhaly, už od dob královských jeden celek, 
sloučený jménem mons Esquilinus. Název tento odvozen 
jest od vlastního jména Esquiliae, patřícího končinám, 
odkud Oppius i Cispius vybíhají.

Starověk znal různé etymologie slova Esquiliae,42 43) nám 
však je zřejmo z polohy a povahy této části města, jakož i ze 
způsobu užívání jejího jména bez předložky,48) že je správný 
výklad Corssenův,44), jenž ukázal, že tu jde o předložku ex 
a kořen známý z tvaru colere, -cola atd. Exquiliae, Esquiliae 
(srv. opak in-quil-inus) by znamenalo čtvrt ležící mimo vlastní 
město, tedy předměstí. Tento výklad uspokojuje jazykozpytně, 
mimo to má plnou oporu v situaci skutečné. Esquiliae byly sku
tečně předměstím. Opevnění města, provedené ve IV». stol. př. Kr. 
(muri Serviani), zaujímalo jen Oppius a Cispius, nechávajíc 
vlastní Esquiliae vně; od doby praehistorické sloužily Esquiliae 
za pohřebiště až do doby císaře Augusta, kdy byly assanovány.45 *) 
Pohřebiště však nesmělo býti uvnitř města ; to stanovily u Ří
manů už zákony XII desk.4G) Víme též, že na Esquiliích bylo 
popraviště.47)

Jako ohnutý prst, svou spodní částí směřující přímo od 
severu k jihu, vybíhá z připomenuté náhorní roviny collis Quiri
nalis, jehož jižní cíp se blíží skoro těsně až k Fagutalu. U svého 
kořene, tam, kde stála kdysi porta Collina, má collis Quirinalis 
nadmořské výšky 63 m, podržuje ji až k místu, kde bývalo 
„Capitolium vetus“, t. j. křižovatka dnešní via Quirinale a via 
Quattro Fontane, odtud klesá pomalu až o 15 m, ke konci se však 
zase zvyšuje až na 55 m.

Jméno collis Quirinalis patřilo původně jenom nejsevernější 
části tohoto pahorku, kdežto protáhlý výběžek k jihu byl ozna
čován třemi jinými jmény, z nichž každé patřilo určité části: 
collis Salutaris, Mucialis, Latiaris. Collis Latiaris zaujímal nej
jižnější část, jak lze se domnívati ze slov Varronových,48) část 
jemu nejbližší byla collis Mucialis, určená polohou chrámu boha 
přísahy a věrnosti, Dia Fidia či Semona Sanca.49) Není jasno,

41) CIL VI. 32. 455.
42) Varro de 1. 1. V. 49; Ovid. Fast. III. 545n; srv. Gilbert, Gesch. 

u. Topographie I., str. 167.
43) Cicero de nat. deor. III. 63; de legibus II. 28. Horatius Sat. I.

8. 14.
44) Ve spise uvedeném v poznámce 10.
45) Horatius Sat. I. 8. 8nn.
4U) Citát zachován u Cicerona de legibus II. 23. 58.
4T) Tacitus Annal. II. 32; Suetonius Claud. 25.
4S) Varro de 1. 1. V. 52.
48) Srv. u Jordan a-H ü 1 s e n a, Topographie der Stadt Rom

im Altertum I. 3, str. 399nn.
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proč byla dána těmto dvěma částem pahorku právě jména La
tiaris a Mucialis. Název „Salutaris“ jest zřejmě odvozen od 
kultu bohyně Salus, která tam byla ctěna a jíž r. 306 vystavěn 
byl v těchto místech chrám.50) Varronovy citáty z argejského 
rituálu jsou posledními doklady existence uvedených jmen jako 
samostatných místních názvů. Jméno Quirinál pak převládlo, 
a z názvů dřívějších zůstaly jen reminiscence, jako na př. porta 
Salutaris.51) Zajímavo je, že možno ještě dnes pozorovati, že 
některá z těch speciálních jmen ani v době hodně staré ne
pronikla úplně; svědčí o tom ta okolnost, že na př. brána v t. zv. 
Serviových hradbách, ležící blízko chrámu Semonova a tedy také 
na pahorku Mucialis, nebyla pojmenována dle tohoto pahorku, 
nýbrž říkalo se jí porta Sanqualis.52 53 54) — Dosti podivný zjev, že 
pahorek na pohled jednotný rozpadal se v několik částí, má svůj 
důvod v téže okolnosti, která dala několik jmen Palatinu : i Qui
rinál rozdělen byl od přírody na několik částí příčnými zářezy, 
jež ale znenáhla stavební činností byly vyplněny až na jeden, 
jenž zmizel teprv začátkem XVII. století; ostatní byly — tak 
jako u Palatinu — vyrovnány už ve starověku.55)

Jak brzy vymizela z denního užívání jména těch jednotli
vých částí, o tom lze souditi též z toho, že se Quirinálu říkalo 
κατ’ εξοχήν collis; o tom svědčí název porta Collina,5!) salii 
Collini,55) tribus Collina50) atd. Pro to, že by se byl kdy Quirinál 
nazýval Agonus, máme sice několik tvrzení starověkých, pak 
jméno Saliů agonalských,57) ale to nestačí k důkazu, poněvadž 
obřadné a nápisně dochované jméno Saliů quirinálských bylo 
S. collini, a zprávy o starším jménu tohoto pahorku jsou v sou
vislosti s legendou o přistěhování Sabinů. Ostatně slavnost Ago
nium, Agonalia byla v Římě čtyřikrát do roka, pokaždé jinde 
a jinému božstvu.58)

Skutečná etymologie názvu Quirinálu (a jiných slov od téhož 
kmene odvozovaných, jako Quirites, Quirinus atd.) je však pro
blémem, jenž dosud není uspokojivě rozřešen.

Starověk spojoval — nevíme pokud správně — názvy Quiri
nalis, Quirinus, Quirites navzájem, a odvozoval je dvojím způ
sobem: od jména sabinského města Cures,59) anebo od sabin-

50) Livius IX. 43. 25; X. 1. 9.
51) Varro de 1. 1. V. 52; Festus 436; CIL VI. 26. 152.
52 ) Festus 464.
53) J o r d a n-H ü 1 s e n I. 3, str. 394nn.
54) Livius II. 11. 7; IV. 21. 8, 31. 9 a j.
55) Viz Wissowa, Religion und Kultus2, str. 555p. 4.
s«) Varro (jg j j y. 56; Festus 506.
57) Varro de 1. 1. VI. 14; Festus 9 a 304; Dionysios Hal. II. 70; 

Servius Aen. VIII. 285; srv. Pinza, Monumenti sl. 758n.
5S) Wissowa, Religion und Kultus2, str. 29.
5β) Varro de 1. 1. V. 51; VI. 68; Ovidius Fasti II. 480.
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ského slova curis, quiris=hasta.60) Ani doba nová nezamítla zcela 
tohoto spojení,61) ačkoliv lze proti němu uvésti řadu námitek. 
Tak především je pochybná totožnost kořene *cur— a *quir—. 
Náslovné souhlásky těchto dvou kořenů jsou rozdílné kvality, 
a také pro střídání u/ui není uspokojivých obdob. Dále pak nutno 
miti na paměti, že totožnost obou kořenů není opravdově za
ručena, nýbrž že spočívá na jazykovém zvyku s konce římské 
republiky, kdy se užívalo obou kořenů naprosto libovolně.62) 
Tento zvyk směšování obou kořenů je nesporně v souvislosti 
s t. zv. sabinisováním Říma, přesněji řečeno s poslední jeho fásí, 
představovanou slovutným polyhistorem M. Terentiem Varronem 
z Reaty. Reatský Varro, sám Sabin, nej podrobnější znatel řím
ských starožitností a vykladač jejich, přirozeně zdůrazňoval sa- 
binský prvek v římské protohistorii a kultuře, posiluje tak ještě 
rysy, jež se dostaly do římské tradice assimilováním Sabellů. 
Místněhistorické vlastenectví Varronovo vrhlo ovšem na starší 
doby římské poněkud zvláštní světlo, sesilované ještě neurčitostí 
pojmu „Sabini“ a jeho proměňováním během dob. Auktorita 
Varronova byla neobyčejně velká ve starověku, a rovněž tak 
silný je jeho význam i pro badání novověká, a to jak přímo jeho 
zachovanými spisy a citáty, tak nepřímo tím, co ostatní antičtí 
auktoři od něho přejali.

Uvažujeme-li pak o významoslovné stránce této staronové 
etymologie kmene *quiri—, vidíme zřetelně, že spojení s jménem 
města Cures je jen jedním rysem tradičního odvození části 
římského osazení ze Sabinska. Odvození od slova curis, quiris
— hasta je o to lepší, že se snaží aspoň o významové spojení. 
Je známo, že hasta byla symbolickým odznakem práva při urči
tých soukromoprávných úředních aktech, a že oficiální název 
římských občanů, vyjadřující jejich právní postavení, zněl 
Quirites.63) Název Quirites byl pak spojován jednak 
s Quirinem, jednak s obyvateli města Cures.64) Avšak je patrno, 
že ani tato souvislost — možná, že je jen zdánlivá — neuspoko
juje. Nepatří do této práce probírati jiné etymologie slova 
Quirites, jemuž především byla věnována pozornost; jen tolik 
nutno připomenouti, že nejnověji oblíbená jeho etymologie,65) 
ač hláskoslovně pochybená, aspoň v tom nastupuje cestu správ
nou, že nespojuje už těsně jména Quiritů s Quirinálem.

°°) Ovidius Fasti II. 477 ; Paulus D. 43. — Srv. Th. Mommsen, 
Römisches Staatsrecht III (1887, Lipsko), str. 5p. 2.

β1) W. D e e c k e, Kalisker (1888, Straßburg), str. 83 .
®2) Varro de 1. 1. VI. 68; Propertius V. 4. 9.
U3) Varro de 1. 1. VI. 68; Festus 304; Plinius Nat. Hist. XVI. 32. 132.

— Srv. Mommsen Staatsrecht III., str. 5.
®4) Livius I. 13. 5; Paulus D. 43 a 59.
65) Pianta v Anzeiger für idg. Sprach- und Altertumskunde X, 

str. 57. P. Kretschmer v Glotte X. r. 1919, str. 147nn.
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Do ohbí mezi Cispius a Quirinál je vtěsnán nevelký výběžek, 
zvaný collis Viminalis, oddělený od nich nehlubokými zářezy. 
Výška jeho je 56 m v místech, kde vybíhá ze společného pozadí. 
Ke špičce klesá asi o 6 m. Ve starověku byl užší a strmější. 
Povrch Viminálu je krom Capitolia nejmenší ze všech římských 
pahorků. Jméno Viminálu je zcela zřetelné a bylo jasné už staro
věku,06) jenž svorně je odvozoval od vrbového háje, jenž prý 
tam kdysi byl a jehož pozůstatkem kul kult Jovis Vimini. Není 
příčiny pochybovati o důvodnosti takové etymologie. Už dříve 
se ukázalo, že pahorkům anebo částem jich dostávalo se jména 
dle druhu jejich stromového porostu.

Zajímavo je, že pahorky, jejichž jména jsou tvořena na 
-alis, -aris, jsou nazývány colles, kdežto ostatním se říká montes.

Palatin, Oppius a Quirinál (svým jižním cípem) uzavírají 
s tří stran protáhlou, nestejně širokou nížinu. Na straně čtvrté, 
severozápadní, uzavírá ji malý, ale velmi strmý, asi 46 m vysoký 
pahorek, jehož dva vrcholy jsou rozděleny úvalem, ve starověku 
velmi hlubokým. Severní výšina tohoto pahorku se téměř stýká 
s cípem Quirinálu, jižní vrchol je jen asi 200 m od Tiberu 
vzdálen. Staré a původní jméno pahorku bylo mons Tarpeius, 
jak výslovně je dosvědčeno nejen četnými doklady staro
věkými,* 67) nýbrž i stálým užíváním tohoto jména pro část 
pahorku, s níž byli odsouzenci svrhováni (saxum Tarpeium).68) 
Mons Tarpeius byl název celého pahorku, jak je patrno z uve
dených míst, a byl starší, než název Capitolium. Jméno Capi
tolium bylo dáno jižní části pahorku, a sice tenkrát, když byl 
na ni přenesen kult trojice Jova—Junony—Minervy s Capitolia 
quirinálského. Toto quirinálské Capitolium však tím nijak ne
zaniklo, nýbrž pod názvem Capitolium vetus nebo antiqum po
drželo svůj kult až do doby Konstantinovy.69) Capitoliem 
κατ’ εξοχήν zval se za republiky a císařství jižní vrchol Tarpeia. 
Vrcholu severnímu říkalo se Arx dle tvrze tam stojící. Názvy 
Capitolium a arx byly ještě Ciceronem a Liviem přesně roz
lišovány,70 71 72 *) ačkoliv právě u těchto spisovatelů možno už pozo- 
rovati, že v běžném hovoru se druhdy kladlo jedno či druhé 
jméno na označení obou částí; někdy se říkalo arx,77) častěji 
však Capitolium, a to převládlo.7-’)

6B) Varro de 1. 1. V. 51; Festus 516; Juvenalis 3. 71.
67) Varro de 1. 1. V. 41; Livius I. 55; Propertius V. 1. 7; Dionysios 

Hal. III. 69 a j. Cassius Dio. frg. 2. 8.
6S) Varro de 1. 1. V. 41 a mn. j.
«») Varro de 1. 1. V. 32; CIL VI. 373. 374; Notitia v regio VI.
70) Cicero in Catii. 4. 9. 16; pro Rabirio perduell. 12. 35; Livius III. 

68. 7; V. 39. 12; 50. 4; XXVI. 10. 2 a j.
71) Cicero de re pubi. II. 6.11 ; srv. Lucretius de rerum natura IV. 683.
72) Cicero pro Fonteio 10. 20; Livius V. 46. 2; Festus 276; Paulus D.

17; Servius k Verg. Aen. XII. 120; Notitia v reg. VIII.
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Podle některých zpráv73) bylo ještě starší pojmenování než 
Tarpeius, a to Saturnius. Byla prý totiž na tomto pahorku stará 
osada, zvaná Saturnia, a udržely prý se zbytky jejího opevnění. 
Existenci „Saturnie“ můžeme zcela klidně odmítnouti, poněvadž 
— jak bude dále zevrubněji ukázáno — na Tarpeiu nikdy samo
statné osady nebylo a pověst o Saturnii vyplynula z mythu o po
zemské vládě boha Saturna a z mythu o Herkulovi. Odkud bylo 
vzato jméno Tarpeius, je snadno pochopitelno: bylo odvozeno 
od jména uctívaného božstva, které se vyskytovalo v dvojici 
mužského a ženského daimona, jak jsou toho v Římě hojné jiné 
příklady. Dvojice Tarpeius-Tarpeia neudržela se ovšem v pů
vodní platnosti, nýbrž proměnila se, avšak nestejně. Na Tarpeia 
zůstala upomínka jen v hrdinném obránci tarpejské tvrze, Sp. 
Tarpeiovi;74) ženská složka této dvojice, Tarpeia, zachovala si 
aspoň sledy bohopocty,75) ačkoliv jinak byla i ona heroisována 
a vsunuta do historické báje o dobývání tarpejské tvrze Sabiny. 
Její úkony ve službách Vestiných jsou jakýmsi přechodem mezi 
božskou a lidskoheroickou podobou Tarpeinou.76) Podobný osud, 
jako dvojici Tarpeius-Tarpeia stihl i dvojici Cacus-Caca, o níž 
bylo hovořeno už dříve. Tarpeius i Tarpeia ve všech svých ob
měnách zůstali nerozlučně spojeni s pahorkem Tarpeiem. Za 
těchto okolností je zbytečno pí diti se po etymologii slova Tar
peius. Není ostatně nikterak jasná.77)

Pojmenování „Capitolium“ bylo ve starověku vykládáno 
aitiologicky od lidské hlavy, která prý byla tam nalezena při 
kopání základů.78) Jak ale bylo ukázáno svrchu, byl tento název 
přenesen s Quirinálu spolu s kultem kapitolské trojice božské. 
Zřejmě tedy je spojení caput-Capitolium v tradičním výkladu 
nesprávné. Uznati však lze, že „Capitolium“ bylo metaforickým 
označením kultovního středu města.

Vyjmenované pahorky na levém břehu tiberském hrály 
úlohu už v Římě nejstarším a pak za republiky. Začátkem cí
sařství však město zaujalo ještě další trojhranný výběžek, smě
řující spodním cípem k jihu, a určující svým západním strmým 
svahem ohbí tiberské; východní hrana, souběžná s Quirinálem,

7:i) Varro de 1. 1. V. 42; Festus 430; Dionysios Hal. I. 34; Solinus I. 13.
74) Livius I. 11. 6.
75) Festus 496; Dionysios Hal. Π. 40.
76) Varro de 1. 1. V. 41; Propertius V. 1. pass.; Livius I. 11. 6; 

Dionysios Hal. II. 40. — Srv. Sanders, The Myth about Tarpeia 
v Koman historical Sources and Institutions, str. lnn. — J. Santinelli 
v Riv. di filol. 1903, XXXI., str. 236nn.

77) Conway, The Italic dialects, str. 48; Ett Pais, Storia critica 
I., str. 548nn.

78) Varro de 1. 1. V. 41; Livius I. 55. 5; Dionysios Hal. IV. 59; Plu
tarch. Cam. 26; Cassius Dio. fr. 2. 8 a j. — G. P i n z a, Monumenti pri
mitivi sl. 778.
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je od něho oddělena nehlubokým, k severovýchodu směřujícím 
zářezem, že se tento pahorek stal součástí města nej později ze 
všech, o tom svědčí i nedostatek vlastního jména. Kdežto všechny 
ostatní staré pahorky římské mají svá stará jména, tak stará, 
že je jich většina nejasných, říkalo se tomuto poslednímu pa
horku jen collis hortorum™) — označení je zcela průhledné — 
a teprv asi od IV. stol. po Kr. dostal jméno dle majitelů: mons 
Pincius.* 80) Dosti velká rozloha Pincia vysvětluje též různé 
poměry výškové: poblíž kořene Quirinálu (porta Collina) 
udržuje se na stejné výši jako Quirinál, klesá zvolna směrem 
k Tiberu, ale ne více než o 10 m a končí prudkým srázem; 
k severu se svažuje mírněji, ale přirozený jeho spád byl přerušen 
potom hradbou Aureliánovou.

Collis hortorum, Quirinál, Tarpeius a tok tiberský svým mo
hutným výkrutem uzavírají rozsáhlou pláň = campus Martius, po
jmenovanou dle oltáře Martova.81) Běžný název byl „campus“.82)

Krajinný útvar na druhém, pravém břehu tiberském, je 
poněkud odlišný od charakteru břehu levého. Je mnohem méně 
rozeklaný. Původní starověký název pro celý kus kraje na 
pravém břehu tiberském naproti pahorkům svrchu popsaným, 
byl ager Vaticamis.83) Z tvaru tohoto jména, jakož i ze sou
vislosti, v níž je uvedená zpráva Pliniova klade vedle názvů 
Veiens, Crustuminus, Fidenas, Latinus, a Liviova vedle Faliscus, 
musíme analogicky usuzovati na jeho odvození, a sice nejspíš od 
jména nějaké osady Vaticanum nebo Vatica. Není však žádných, 
ani archaeologických, ani literárních stop tohoto osídlení. Staro
věk znal ovšem ještě jiné odvození, a to od věštného božstva.84)

Ager Vaticanus dal jméno i dlouhému táhlému hřbetu, jenž 
se táhne celkem od severu k jihu mírně prohnutou linií přes celý 
ager. Jsou to montes Vaticani, jak zněl jejich úhrnný název, do
svědčený zřejmě Ciceronem, Horatiem a jinými.85 * * *) Hlavní část 
tohoto zvýšeného hřbetu, jež odvládala tok tiberský a levý jeho 
břeh od pláně Martovy až k Aventinu, měla ještě zvláštní jméno, 
totiž Janiculum, jež se vztahovalo nejen na dnešní Gianicolo, 
nýbrž i severnější Monte Mario.85) V severnějších částech Jani-

7H) Suetonius Nero 50.
80) J o r d a n-H ü 1 s e n, Topographie I. 3, str. 447.
81) Livius II. 5. 2; XXXV. 10. 12; XL. 45. 8; Festus 204.
82) na př. Livius XXXV. 10. 12; Ovid. Fasti II. 860, III. 519. — 

CIL VI. 874. Gellius VII. 7. 4, uvádí i jméno Campus Tiberinus.
83) Cicero de lege agraria II. 35. 96; Livius X. 26. 15; Plinius III. 

53n a mn. j.
84) vates-canere. Gellius XVI. 17.
85) Cicero ad Atticum XIII. 33. 4; Horatius Carm. I. 20; Juvenalis

VI. 343n.
8e) J o r d a n-H ü 1 s e n, Topographie I. 3, str. 623n. — M,e Mario je

nazván dle Maria Melliniho, někdejšího majitele.

27



S. doc. Dr. Vladimír Groh: Řím.

kulu nacházela se výborná hrnčířská hlína, jejíž vlastnosti dobře 
ocenil už starověk; byla běžným materiálem pro hliněné nářadí 
i jemných druhů, jak svědčí verše Juvenálovy.87) Hojným od- 
kopáváním hlíny byla tvářnost těchto míst silně měněna. 
V době císařské došlo k omezení názvu Vaticanum na tu část 
agri Vaticani, která ležela kolem Caligulova cirku, tedy na pro
stranství dnešní petrské basiliky.88)

Jméno Janiculum souvisí zcela patrně s bohem Janem, jak 
se poznalo už ve starověku.89) Ale souvislost není taková, jak 
se domnívali na př. Preller a Richte r,90) že totiž 
Janus byl božstvem slunečním a že Římané, vidouce za- 
padati slunce nad Janikulem, vybájili si tam sluneční město. 
Nutno vyjiti od zcela původního významu Janova, totiž 
božstva začátku a vstupu. I tento výklad byl starověku 
znám jak svědčí Paulus Diak 83, jenž praví výslovně: 
Janiculum dictum quod per eum Romanus populus primitus 
transierit in agrum Etruscum. Toto vystižení Janikulu jako 
důležitého bodu přechodu je v zásadě správné, jenže nutno 
vyzdvihnouti strategický význam Janiculu spíše při útoku 
na město, případně při obraně města. Na to dobře po
ukázal už Cicero,91) jenž vyslovil jen to, čeho Římané byli oči
tými a leckdy nuceně trpnými svědky nejen v nej starších 
dobách bojů s Vejskými, nýbrž i později a také ještě v po
sledním století republiky.92) Vysoce zajímavý případ užití výhod 
polohy Janiculu k tomu, aby bylo působeno na ostatek města, 
je poslední t. zv. secessio plebis, k níž došlo někdy v letech 289 
až 286 př. Kr. Plebejové, aby vynutili poslední ze svých poža
davků, totiž bezvýhradné uznání všeobecné platnosti plebiscitů 
pro veškero občanstvo, obsadili Janiculum93) vzbouřivše se. Se 
strategickým významem výšiny Janikulské pro celé město sou
visí též zvyk, že kdykoliv byli občané shromážděni na pláni 
Martově v centurijním sněmě, vlál s tvrze na Janiculu červený 
prapor, jenž původně byl znamením, že se neblíží žádný nepřítel. 
Stržení praporu značilo konec komitií.94)

Kolísající místopisné názvy na pravém břehu tiberském 
jsou patrným následkem toho, že byl tento břeh osídlen mnohem 
později, než břeh levý, a že to trvalo hodně dlouho, než se stal

8T) V. 343nn; také Plinius Nat. Hist. XXXV. 163 to potvrzuje.
8S) J. E 11 e r, Vaticanum v Rhein. Mus. XL VI. 1891, str. 112nn.
8B) Varro u Aur. Augustina de civ. dei VII. 4; Ovidius Fasti I. 245nn;

Servius ad Aen. VII. 357.
H0) Preller, Römische Mythologie (Berlín), 3str. 167. — 

O. Richter, Topographie2, str. 31, pozn. 2.
H1) Cicero 1. agr. I. 16; II. 17.
92) Livius II. 10. a 51. 4. a j.
H3) Plinius Nat. Hist. XVI. 10. k
M) Livius 39. 15. 11; Cassius Dio. 37. 28; Arnobius 2. 67.
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skutečnou částí města, a než začal býti zastavován a obýván, jako 
jiné čtvrti městské.

Terrain městský nezůstal bez změny ani v historické době 
antické. Hlavní příčinou změn byla činnost stavební, která 
jednak zarovnávala přirozené nerovnosti půdy, upravovala výšku 
a sráz svahů, zarovnávala zářezy, jednak zvyšovala neustále 
úroveň půdy tím, že při přestavbách byly co možná nejvíce po
nechávány na místě zbytky starších staveb.

Příkladem prvého druhu, totiž úpravy přirozených nerov
ností půdy, je zastavení údolu mezi Cermalem a Palatinem po
stupnou stavbou Tiberiovou, Neroňovou a Domitianovou, nebo 
prohlubeň inter duos lucos na Capitoliu, vyplněná částečně ta- 
bulariem, potom připomenuté už stavby v příčných zářezech 
Quirinálu atd. Příkladů pro zvyšování úrovně postupnými antic
kými stavbami není potřebí daleko hledati. Stratigrafická 
methoda výkopů přinesla jich v Římě na každém místě dostatek. 
Comitium, porta Tiburtina, nálezy palatinské jsou nejpoučnější.

Obě posléze uvedené příčiny změn terrainu nejsou ničím 
zvláštním; vyškytají se všude, kde jde o déle trvající osídlení 
lidské. Na půdě Říma však jsou zajímavější ty postupy, jež 
vedly za dob historických k umělému vzniku nových pahorků 
anebo k odstranění existujících výšin. Nej charakterističtějším 
příkladem utváření nových pahorků je vznik výšiny nesoucí 
jméno Monte Testaccio; starověkého názvu není. Je to vršek 
asi 50 m nadm. výšky, ležící jižně Aventina, těsně u Tiberu, 
a složený ze samých střepin velkých hliněných pithů, jež sloužily 
jako dopravní nádoby. Leží totiž tento vršek těsně vedle emporia, 
hlavního městského přístavu, kde skládány byly pithy, v nichž 
se do Říma dováželo obilí, víno, olej, naložené ryby a jiné zá
soby; tím snadno lze vysvětliti množství rozbitých nádob, jež 
všechny skládány hned u přístavu. Mnoho kusů zachovalo ještě 
značku úřední a výrobcovu,95) lze tedy přibližně sledovati, 
v které době přirůstaly nové a nové vrstvy. Nej spodnější vrstvy 
nebylo dosud možno uspokojivě prozkoumati, lze proto říci jen 
přibližně, že se začal tvořiti kolem polovice I. stol. po Kr., přestal 
růsti v polovici III. stol. po Kr. Poslední datovatelná střepina 
je z r. 251,96) ještě o něco dále vede mince nalezená v poslední 
vrstvě, ražená v sedmém konsulátu Gallienově.97)

Původu sice středověkého, ale z antických trosek hradeb
ního náspu bylo návrší opodál staré brány viminálské, jemuž se 85 86 * * *

85) CIL XV. p. 491—657. — L. Cantarelli, Il Mte Testaccio e la 
Gallia. Bull. com. 1915, str. 41nn.

86) CIL XV. 4391.
8T) R. 266. V. Bull. Com. archeol. 39, r. 1912, str. 254. — O probádání

Testaccia a definitivní určení způsobu jeho vzniku má hlavní zásluhu
H e i n r. D r e s s e 1, Annali dell’ Istituto 1878, str. 118n. CIL XVp. 492nn.
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říkalo Monte della Giustizia. Byl to svého času nejvyšší bod Říma 
na levém břehu tiberském (73 m). Odklizen byl při stavě ústřed
ního nádraží římského. Středověk znal ještě řadu jiných pahorků 
v Římě, poněvadž se říkalo „Monte“ každé větší hromadě antic
kých trosek, jež vyčnívala nad své okolí: tak zříceniny divadla 
Balbova byly nazvány M": dei Cenci. M'e Giordano a Mle Citorio 
na pláni Martově jsou podobného původu.98)

Lze však pozorovati na území římském i postup opačný, 
totiž snižování úrovně půdy. To se nedálo působením přirozeným, 
nýbrž jen umělým zasažením lidské ruky. Svrchu už byl při
pomenut zářez na Janiculu, vzniklý vybíráním hrnčířské hlíny. 
Údolí takto vzniklé má dnes jméno Valle dell’ Inferno.

Avšak nejzajímavější byl počin císaře Trajana, jímž upra
veno bylo prostranství mezi severním výběžkem Capitolia a již
ním cípem Quirinálu. Mezi těmito dvěma vrcholky nebylo totiž 
údolí tak hluboké, jako Forum nebo pláň Martova, nýbrž spo
jovala je šíje.99) Na sloupu Trajanově dodnes lze čisti nápis 
tohoto znění:

SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS
IMP CAESARI DIVI ■ NERVAE F NERVAE 
TRAIANO · AVG GERM · DACICO ■ PONTIF 
MAXIMO TRIB ■ POT XVII IMP ■ VI · COS VI · P P 
AD · DECLARANDVM ■ QUANTAE ALTITVDINIS 
MONS ET ■ LOCVS TANT[IS · OPEJRIBVS SIT EGESTVS 10°)

Nápis Trajanův spolu s výslovnou zprávou Cassia Diona101) 
svědčí zcela jasně, že při stavbě Trajanova fora byla země od
kopána tak hluboko, jak byl sloup vysoký. Sloup i s antickou 
sochou byl vysoký asi 41 m, bez sochy 37 20 m; sloup bez base 
pak měří přesně 100 pedes = 29 77 m. Z nápisu ovšem ne
vyplývá, který rozměr určuje hloubku odkopu, zda sloup s basí, 
či jen sloup prostý. Jen z nepřímých důvodů možno dáti přednost 
druhé eventualitě, že totiž odkop byl proveden do hloubky 
100 římských stop. Zdálo by se sice logičtější, stál-li sloup na 
basi, aby horní strana označovala někdejší úroveň terrainu, ale 
proti tomu mluví zřetelně výškové poměry. Průměrná nadmořská 
výše Fora i pláně Martovy v nejbližších místech jest asi 16 m,102)

BS) J o r d a n-H ü 1 s e n, Topographie I. 3, str. 520, 595 a 603.
8θ) To dokazují i zbytky staré cesty, o nichž bude hovořeno dále. 

V. pozn. 104.
1θθ) CIL VI. 1960.
101) LXVIII. 16... καί εστησεν έν τη αγορά καί κίονα μεγιστον.... ες 

έπίδειξιν του κατά τήν αγοράν έργου, παντός γάρ του χωρίου εκείνου ορεινού 
δντος κατέσκαψε τοσούτον δσον δ κίων άνίσχει καί τήν αγοράν έκ τούτου 
πεδινήν κατεσκεύασε. Pochyby ο těchto údajích měl C. Bunsen v Beschrei
bung der Stadt Rom III. 2 (1838, Stuttgart) str. 175.

lü2) V. plán. 1. u Lancianiho, Ruins and Excavations.
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severní výšina capitolská má 46 m, rozdíl tedy právě 30 m, t. j. 
tolik, co měří sloup bez base. Není myslitelno, že by spojovací 
šíje byla vyšší, než nejvyšší bod pahorku, z něhož vybíhala. 
Rovněž lze souditi, že nejvyšší místo šíje nebylo právě u Capi- 
tolia, nýbrž až blíže ke Quirinálu, jehož jižní výběžek ční do výše 
53 m. že přirozená šíje byla nižší pod srázem kapitolským, je 
potvrzeno tím, že tudy vedla cesta s Fora na pláň Martovu a dále 
z města, probíhajíc těsně za Capitoliem branou; nejspíše to byla 
porta Fontinalis,103) cesta pak známá via Flaminia. I když snad 
jméno brány nelze považovati za zajištěné, je bezpečně znám 
směr cesty, a to jak nálezem zbytků dlažby, tak zejména od
krytím náhrobků vroubí cích ji hned za (servi ovskými) hrad
bami. Nejpatrnější z nich je sepulcrum Bibulorum a sousední 
anonymní hrob.104) že cesta byla vedena tudy, kde byla šíje nej- 
nižší, toho není potřebí zvláště dokazovati.

Za těchto okolností bylo patrno, že údaj na sloupu Traja- 
nově a zpráva Cassiova správně svědčí o úpravě terrainu, jenž 
skutečně nebyl příliš rovný, a mohl býti spor nejvýš jen o to, 
která míra sloupu Trajanova značí výši odklizeného ter
rainu.105 *) R, 1906 však se zazdálo, že nutno vzdáti se víry ve 
svědectví nápisu i ostatních, s ním souhlasících zpráv. G. Boni 
podnikl totiž toho roku výkopy v okolí Trajanova sloupu, použiv 
při tom metody, která vedla před tím na Fóru k výsledkům tak 
zdárným, totiž prozkoumání půdy kolmo dolů a odkrytí všech 
vrstev nad sebou ležících. Tu se ukázalo, že pod podstavcem 
sloupu v hloubi asi 135 m jsou zbytky dlážděné cesty, stoupající 
na severu ke Quirinálu (k místu nynější Piazza Magnanapoli). 
Krom toho v prostřední hloubce mezi spodkem podstavce a oním 
starým dlážděním objevil se hrob i části koster. Dlažbu podařilo 
se odkrýti v délce asi 3 (A metru; na její úrovni nalezeno bylo 
mnoho předmětů, jež možno datovati až do I. stol. př. Kr.100) 
Krom toho byly provedeny pokusné zářezy na různých místech 
v nejbližším okolí, jejichž výsledek nasvědčoval tomu, že půda 
byla tu prohnuta přirozeně, nikoliv umělým odkopem.107 *) Hrob 
a kostra dosvědčovaly by, že místo toto nebylo už intra pomerium, 
které se v těchto místech shodovalo s hradbou t. zv. serviovskou, 
a tedy ani intra muros, poněvadž jinak by se tu nebylo smělo

103) Livius XXXV. 10. — V. Ch. Hülsen v Rhein. Mus. 1894, 
r. 49, str. 413nn.

104) snad Claudiů Jordan, Topographie I. 1, str. 207 ; Jordan- 
Hülsen I. 3, str. 471.

105) Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom III. 2, str. 175n.
106) Notizie degli Scavi 1907, str. 361nn; Nuova Antologia 1906, listo

padové číslo, str. 19nn. „Leggende.“
10T) E. Rodocanachi, Les monuments de Rome encore existants

(1920 Paříž), str. 107.
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pohřbívati.10») Nabýváme tak nového bodu pro určení směru, 
kterým se hradba serviovská mezi pahorky vinula. Zbytek zdi 
na Quirinále a Capitoliu, pak náhrobky Bibulů a Claudiů (?) 
svrchu připomenuté, ležící vně hradeb a pomeria, nijak tomu 
nepřekážejí; naopak poloha těchto bodů připouští hradební čáru 
úplně pravděpodobnou. Objev Boniho vzbudil ovšem hned otázku, 
jak tedy nutno rozuměti nápisu Trajanovu, poněvadž nebylo 
myslitelno, že by byl tak zhola smyšlený a nesprávný. Výkladů 
vyskytlo se několik. Boni sám soudil,109) že „egerere“ neznamená 
„odkliditi“, nýbrž „zvýšiti“, a že tedy výška sloupu měla na- 
značovati, oč stavby Trajanovy zvýšily úroveň půdy. To je 
výklad, jemuž sice nelze upříti důvtipnosti, poněvadž důsledně 
chce se vyrovnati se všemi složkami danými tradicí i novými 
výkopy, ale ovšem je tu velká závada, především v slovním vý
razu. Jak už Jul. Binder110) upozornil, není vůbec dokladu, jenž 
by dovoloval vykládati „egerere“ tak, anebo aspoň přibližně tak, 
jak toho Boni potřebuje. Za druhé pak namítá Binder rovněž 
docela správně, že je dosti podivné chtíti, aby stavba sama ozna
čovala, oč byl právě jí terrain zvýšen. K tomu nutno ještě do- 
dati, že výklad Boniho není přijatelný už proto, že sloup byl 
o hodně vyšší, než okolní stavby fora, a nemohl tudíž vyznačo- 
vati, oč úroveň půdy se zvýšila stavbou budov na fóru stojících.

Otázka Trajanova sloupu dostala se do proudu a vyrojilo se 
mnoho řešení, ale celkem málo podařených. Tak Dom. C o m- 
pa retti111 112) myslil, že sloup znamenal rozměr, jenž ztroj- 
mocněn dal by krychli rovnající se svým obsahem kubatuře 
kamene spotřebovaného při stavbě fora. Výklad Comparettiho 
je nemožný především proto, že forum bylo stavěno z materiálů 
velmi různých a jejichž kubatura netvořila dohromady ani po
lovici obsahu, jaký Comparetti vypočetl, za druhé pak je ne- 
myslitelno, že by někdo chtěl stavbu samu o sobě monumentální 
zobrazovati zvlášť ještě znázorněním kubatury spotřebovaných 
hmot, a k tomu ještě způsobem, jenž kladl velké požadavky na 
prostorovou představivost diváků.

A. S o g 1 i a n o, A. M a u, P. Ras i1*12) měli vysvětlení 
v podstatě stejná: Sogliano se domníval, že „mons“ tam skutečně

lus) Cicero de legibus II. 23. 58; J o r d a n, Topographie I., str. 171p. 
32 a str. 190p. 54.

10B) „Leggende“ v Nuova Antologia, uv. m.
110) Die Plebs (1909 Lipsko), str. 45 pozn. 15.
lxl) Rendiconti della R. Accademia dei Lincei XV. 1906, str. 575n.
112 ) A. Sogliano, Il „Mons“ e la colonna Traiana, Atti della

R. Accademia di Napoli XXIV. 1907. — A. M a u, Die Inschrift des Tra- 
janssäule, Röm. Mittheil. XXII. 1907, str. 187nn. — P. Rasi, Nuova 
interpretazione della iscrizione posta alla base della colonna Traiana, 
a Sul „Mons“ della iscrizione della colonna Traiana. Atti e Memorie della 
R. Accademia di scienze e lettere in Padova 1910.
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byl, ale že to byl vršek vzniklý z odpadků a trosek zbořené ulice. 
Rasi naproti tomu pomýšlel na přirozený nános vzniklý sta
letími, kdežto pro Maua nebylo pochyby, že šlo o trosky hra
dební. Není těžké vyvrátiti i tato mínění; přirozený nános neměl 
tam ani kdy, ani z čeho vzniknouti, jak ukazuje srovnání s Mte 
Testaccio; rovněž smetiště takových rozměrů uprostřed města 
je těžko představitelné. Proti Mauovi lze uvésti, že směr, jímž 
se tudy ubírala serviovská hradba, byl dle všech stop jižnější, 
než místo sloupu; za druhé, že hradba vypadala jinak, než on 
si představuje, poněvadž neměla náspu, za třetí, že zříceniny její 
nemohly býti nazvány mons, ježto vypadaly zcela jinak, než 
Mauem citovaný Mte della Giustizia. Náspem byla totiž zesílena 
hradba jen na východě města, kde běžela po rovině, kdežto jinde 
byla to jen kamenná zeď, a ta sesuvši se nemohla utvořiti toliký 
vršek. Ostatně Mau sám byl si vědom, že se jeho výklad málo 
hodí k textu nápisu, proto sáhl k různým násilnostem při jeho 
interpretaci, a na konec vrátil se k starému výkladu Bunsenovu, 
že výši odklizené půdy udávala jen base sloupu.113) Vztahovati 
nápis jedině na basi, jest smělé, a rovněž by bylo málo vhodno — 
jak ukázal na uv. m. Binder — ohlašovati tak nápadně odklizení 
sedmimetrového nánosu zbořené hradby. Ostatně se nezdá, že 
by právě v tomto místě byly bývaly hradby serviovské tvořily 
zříceninu, poněvadž jejich dnešní zbytky jak na Capitoliu, tak 
na Pzza Magnanapoli naopak svědčí o poměrně dobrém stupni 
zachovalosti. Binder sám (str. 47n) skombinoval okolnosti 
tak, že uznává mezi Capitoliem a Quirinálem uzounký val, 
který prý sloužil místo hradby, ale byl už koncem republiky za
stavěn a pokryt domy. Trajanův architekt Apollodoros z Da
mašku prý odstranil val a zvěčnil tuto svou práci nápisem na 
sloupu, jehož výška vyrovnala se výšce sneseného valu. „Locus“ 
prý je řečeno jen neobratností Apollodorovou, který chtěl tímto 
slovem vyjádřiti řecký pojem τόπος, jímž označoval místo 
lidmi osídlené.

Mínění Binderovo, ač se snaží prostředkovat! mezi okol
nostmi, jež považoval za zjištěné, neuspokojuje. Především jest 
nutno uznati za velmi násilný jeho výklad pojmu „locus“, a před
poklad, že nápis byl složen někým, kdo neuměl dosti latinsky. 
Lze zajisté právem miti za to, že stilisace officiálních nápisů 
císařských byla opatřena lidmi, jimž latina byla jazykem běžným 
a rodným, takže docela nebylo potřebí spokoj ovati se chybnými 
pokusy cizinců. Ve věci samé je pak tvrzení Binderovo ještě 
slabší, poněvadž agger přirozeného původu nemohl býti tak 
úzký, jak on si představuje. Samo geologické utváření římské

113) Beschreibung, str. 175. — Mau počítá k podstavci i plinthus 
sloupu, takže dochází až k míře asi 8 m, ale i to je málo.
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půdy vylučuje možnost takové vysoké, kolmé a úzké stěny, která 
by mohla jen tak prostě nahrazovati hradbu a býti proražena 
obyčejnou branou. I v tom je nedůslednost nazírání Binderova, 
že nakonec nedovede si vlastně ani dobře představiti, jak by měla 
ta jeho „přirozená hráz“ býti široká. Užití její místo hradby 
a existence hradební brány nutila by předpokládati šířku ne
možně nepatrnou, zastavení povrchu šíje domy pak svědčilo by 
o šířce mnohem podstatnější na samém vrchu, nemyslitelné 
ovšem bez rozšiřování dolů.

Zcela pochybný je dvojí pokus řešení, o něž se pokusil Ch. 
Brüsten,!14) jenž jednou chtěl mezeru posledního řádku do- 
plniti tak, že by se čtlo „tantis opibus“ a rozuměl těmi „opes“ pe
něžní prostředky Trajanem vynaložené, jejichž výše byla prý 
sloupem ukázána ; podruhé navrhoval čisti „tantis rupibus“, což 
prý znamenalo, že sloup byl toliký, koliká byla skála mezi Capi
toliem a Quirinálem, jež musila býti vylámána. To je zhola ne
možno vzhledem k povaze místa svrchu vylíčené.

Ale jest možno najiti ještě jinéřešení, které odpovídá stejně 
dobře pedologické i archaeologické povaze místa, a zároveň je 
i v úplné shodě se svědectvími literárními.

Nutno uvážiti, že sloup Trajanův nesoucí nápis, nestál sám 
o sobě, nýbrž že byl součástí celé skupiny rozsáhlých staveb. 
Prostý pohled na plán Říma přesvědčí o tom, že místo šíje, spo
jující kdysi Capitolium s Quirinálem, nezaujala ze staveb Traja
nova fora ani bibliotéka, ani basilika, kteréžto stavby obkličovaly 
se tří stran dvorec, na němž se tyčil sloup s nápisem a sochou 
císařovou, nýbrž že na území získaném odkopem rozkládal se 
rozsáhlý peristyl, sahající až k fóru Augustovu. Severní a jižní 
stranu tohoto peristylu tvořily obrovské polokruhy, z nichž se
verní, zabíhající do trupu Quirinálu, je dosud zachován, z jižního, 
opřeného o svah Capitolia, nalezeny aspoň zbytky.114 115) Pro
stranství obklopené peristylem bylo hlavní částí tohoto fora, kde 
umístěna byla uprostřed jezdecká socha Trajanova.116)

Ještě dnes patrný způsob, jímž polokruhovité stavby, uzaví
rající prostranství, byly posazeny do svahu pahorků, ukazuje 
zřejmě, že ona stará šíje mezi Capitoliem a Quirinálem mohla 
še táhnouti jenom mezi jižním cípem východní exedry quiri
nálské a dostihovati Capitolia pod zbytkem hradby „serviovské“, 
vybíhající kolmo od Capitolia. To potvrzuje i směr a výška 
ohradní zdi Augustova fora, postavené tu z důvodů bezpečnosti 
i estetiky.

114) L’ Inscription de la colonne Trajan. Revue archéol. XII. 1920, 
str. 245n. L’Inscription de la colonne Trajane. Revue des Etudes Grecques 
XXIV. 1922, str. 303n.

115) Jordan, Topographie II., str. 458.
lle) Amm. Marceli. 16. 10. 15.
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Odkopáním šíje mezi Capitoliem a Quirinálem byla usnad
něna komunikace mezi Suburou a plání Martovou. Architek
tonicky bylo uvolněné místo vyřešeno založením fora, jež při
nášelo některé novinky stavební. Z nich hlavní bylo spojení 
půdorysu starého Fora (s volným prostranstvím uprostřed) 
a for císařských (s budovou uprostřed) tak, že volná plocha pro
stranství získaného odkopem byla proti pláni Martově uzavřena 
skupinou budov : basilikou a dvěma křídly knihovny, mezi nimiž 
stál sloup. I toho bylo tenkrát v této podobě závitové (columna 
cochlis) užito v Římě ponejprv. Chrám Trajanův, jenž skupinu 
budov doplnil tak, že se sloup octl uprostřed nich, byl postaven 
až Hadrianem. Odstranění šíje, jež tak dlouho uzavírala volný 
průchod na pláň Martovu, byl ovšem výkon velmi pozoruhodný 
po stránce technické, a proto nebylo nijak nemístné, že měla se 
zachovati památka této práce trvalou připomínkou a názorem, 
že byl k tomu zvolen právě sloup, není nijak divné, poněvadž 
jinde nebylo možno dobře znázorniti skutečnou výši někdejší 
šíje. Hodil se k tomu i z jiných důvodů: byl totiž jakousi archi
tektonickou vazbou celé soustavy staveb tohoto fora, a sám o sobě 
jakýmsi symbolem památky vlastního myšlenkového tvůrce celé 
stavby, i činů na sloupu zobrazených — Trajana. Proč Apollo- 
doros nepostavil sloup jinam, na př. doprostřed volného pro
stranství, tedy na místo někdejší šíje, má zajisté především 
důvod estetický, o němž nejlépe poučí pohled na kterýkoliv re
konstrukční náčrtek této části města. Ale není vyloučeno, že tu 
byl i důvod jiný, kultovní. V podstavci sloupu Trajanova byly 
totiž uloženy tělesné pozůstatky Trajanovy a jeho manželky, byla 
to tedy hrobka. Ale ačkoliv zvyk, nepohřbívati uvnitř města, 
leda se zvláštním svolením, trval i za doby císařské,117 * *) nepři
pomíná se nám nic o výsadě udělené pro to Trajanovi. Praví sice 
Eutropius (8, 5, 2) „solus omnium intra urbem sepultus est; ossa 
colata in urnam auream in foro quod aedificavit, sub columna po
sita sunt“, ale proti této zprávě lze namítnouti, že jsouc ojedinělá 
a pozdní, nemůže miti takové průkaznosti, aby rozhodovala ve 
věci tak podrobné a jemné, zejména když už začátek její „solus 
omnium ...“ je velmi nepřesný, jak plyne srovnáním se zprávou 
Ciceronovou v knize de legibus II, 23, 58.1χ8) Kdyby vskutku 
Trajanovi byla bývala dána výsada, aby jeho tělesné pozůstatky 
odpočívaly uvnitř města, plným právem bylo by možno nejenom 
očekávati, že by to bylo současnými prameny připomenuto, 
nýbrž že by i příslušné usnesení senátu bylo bývalo na náhrobku

117) Jordan, Topographie I., str. lTSLp. 32; Richter, Topo
graphie2, str. 66.

lls) Co praví Servius v kommentáři k Vergiliově Aeneidě XI. v. 206,
je též zpráva pozdní a ve své všeobecnosti nesprávná. Srv. Cassius Dio 
XXXIX. 64.

3’ 35



S. doc. Dr. Vladimír Groh: Řím.

veřejně vystaveno. Poněvadž se nic takového nepřipomíná, zdá 
se, že zbývá jediný závěr, že totiž místo sloupu Trajanova i za 
jeho doby zůstalo, byť zcela těsně, přece vně pomeria a mohlo 
tedy bez závady sloužiti za hrobku. Proti námitce, že pomerium 
bylo rozšířeno Sullou, Caesarem, Augustem, Claudiem, Titem 
a Vespasianem,119) lze uvésti tolik, že není nijak dokázáno, že 
by i na tomto místě bylo bývalo pomeriem hnuto. Ještě i po 
Hadrianově rozšíření pomeria zůstala pláň Martova mimo po
merium, 120) a stejně vidíme, že zůstaly bez poruchy náhrobky 
Bibulů a sousední, ležící v těsném sousedství Trajanova sloupu, 
ač bylo zvykem rušiti náhrobky, které se octly uvnitř města.* 121) 
Není tedy vyloučeno, že pro místo, kam byl postaven sloup Tra
janův, rozhodly i důvody náboženského cítění.

Dle výkladů svrchu podaných lze miti i nadále za prokázáno, 
že nápis na Trajanově sloupu jest správný co do obsahu. Stavba 
Trajanova náměstí zůstává nejsmělejším podnikem, jenž kdy 
zasáhl do pozemní úpravy starého Říma.

III. POČÁTKY ŘÍMA PODLE NÁLEZŮ 
ARCHAEOLOGICKÝCH.

Úvaha o počátku a nejstarších dobách Říma musí si náležitě 
všimnouti materiálu, který poskytuje praehistorická archaeo- 
logie. Je velmi důležitý, jednak proto, že je poměrně velmi hojný, 
jednak proto, že je přímým svědectvím z dob, z nichž žádného 
jiného přímého dokladu není. Praehistorická archaeologie je 
tedy pramenem prvořadého významu, ale skutečná cena jeho 
závisí především na jeho správném užití. Nesmí býti přeceňován 
a pokládán za postačitelný sám o sobě, bez zřetele k celkovému 
historickému vývoji a k dalším stupňům vývoje toho kmene, 
»národa nebo obce, jichž začátků je dokladem, ale také nesmí 
býti podceňován a podřazován pramenům jiným. Jeho vý
hodou je konkrétnost, s níž svědčí o dobách i velmi dávných, 
nevýhodou pak to, že připouští různé výklady a svědčí jen ne
přímo o politických dějinách. Krom ceny všeobecné má prae
historická archaeologie jako pramen pro poznání začátků Říma 
ještě cenu zvláštní právě proto, že jde o otázku historicko-místo- 
pisnou, při níž hmotné památky nejstarších dob padají zvláště 
na váhu. Pojem „praehistorická archaeologie“ v těchto úvahách

118) K r á 1-G r o h, Státní zřízení římské (1921 Praha), str. 134. 
12°) Richter, Topographie2, str. 65.
121) Cicero, de legibus Π. 23. 58.
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musí býti chápán tak, že se jím míní studium památek a přímých 
dokladů nejen doby skutečně praehistorické, nýbrž i ranně histo
rické, čili protohistorické dle názvu oblíbeného u badatelů 
italských.

Nejstarší památky v Latiu sahají sice až do doby čtvrto
horní, ale jsou zcela ojedinělé a pravděpodobně se do Latia do
staly posunem ledových vrstev s hor.1) Z doby kamenné mladší 
(neolithické) a přechodní (aeneolithické) je už nálezů více: 
poněvadž jde na př. o hroby porůznu zjištěné na vyvýšených 
místech,2) lze usuzovati na pravidelné osídlení. Množství 
a pestrost kulturních zbytků však stoupá v době bronzové, 
vyznačené t. zv. kulturou terramarní; ale ještě ani z této 
doby není žádných stop o Římě samém. Tam začínají se trvalá 
osídlení ob jev ovati teprv až v době železné, s kulturou 
villanovskou; za to však byla velmi rozlehlá, ač nelze říci, 
že by byla celým rozsahem známa. Jedno naleziště je na Esqui- 
linu a táhne se až přes Quirinál, druhé na Fóru u chrámu Anto
nina a Faustiny, třetí na Cermalu. Tato naleziště,· svědčící 
o stálých a velmi rozsáhlých osídleních, byla objevena a pro
zkoumána postupně počínajíc od r. 1874, kdy došlo k prvním 
nálezům při provádění regulačního plánu na Esquilinu, přesněji 
řečeno na východních částech Oppia. Málem 20 let nacházely se 
nové a nové hroby této a quirinálské oblasti. Obsahovaly v ně
kterých částech esquilinských nejen praehistorický materiál, 
nýbrž i pozdější, sahající až do konce republiky, kdy teprv — 
jak bylo svrchu uvedeno — Maecenas assanoval Esquilie. Výkopy 
esquilinskoquirinálské oblasti nebyly prováděny spočátku způ
sobem přesným. Zejména nedostatečné byly záznamy o místě, 
kde byl který hrob nalezen, o jeho podobě, poloze ostatků těles
ných, jakož i pohřebního nářadí a darů. Konservace se omezovala 
na vybrání a jakés takés popsání obsahu hrobů ; nedostatečnost 
toho ukázala se v květnu r. 1882, kdy při stěhování nálezů do 
městského antikvaria na Caeliu byly předměty zmateny a ne
podařilo se seskupit je dle původního stavu. Náprava zjednána, 
tím způsobem, že krom denních úhrnných raportů byly nadále 
nalezené předměty označovány lístkem s udáním dne a místa 
nálezu, takže celkem už nedocházelo, ani při pozdějších stěho
váních, k smíšení a zmatení hlavních předmětů. To potrvalo do 
r. 1884, kdy se začaly uveřejňovat! jakési inventáře nálezů 
v Bullettino comunale a v Notizie degli Scavi; bohužel, nebyly 
zcela spolehlivé. R. 1885 nastává konečně trvalé zlepšení. Přede
vším pořízen byl A. Schneiderem velký a podrobný plán

Al. della Seta, Italia antica (19221) Pinza, Monumenti sl. 9.
Bergamo), str. Í3n.

2) Pinza, sl. 17—33. — Seta, str. 21n a 33n.
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celé nekropole, a zařízeno, že zjištěna nejen přesná poloha kaž
dého nově nalezeného hrobu, nýbrž i poloha kostry a dle možnosti 
i rozestavení jednotlivých předmětů. Plán Schneiderův se časem 
ztratil, neznámo kde. Poznání topografie esquilinského pohře
biště spočívá dnes většinou na záznamech výkopných a na Lan
cianiho Forma urbis Romae, jež čerpala z plánu Schneiderova, 
ale jsouc mnohem menšího měřítka, musila se namnoze spokoj iti 
schematickým náznakem.

Bylo-li od r. 1885 postaráno o pořádnější vedení výkopů 
a hlavně inventarisování nálezů, nebylo tomu tak s publikováním. 
Nenašel se dlouho nikdo, kdo by se byl věnoval výhradnímu 
zpracovávání celé nekropole a soustavnému prozkoumávání je
jího obsahu. Nebyla to ostatně práce nijak lákavá vzhledem 
k neuspořádanosti a částečné konfusi staršího materiálu, která 
nebyla napravena ani přestěhováním všech nálezů do paláce dei 
Conservatori na Capitoliu. Jednotliví badatelé, hlavně M. St. 
de Rossi, R. Lancia n i, H. Dress e 1 a j., publikovali 
mezitím některé části nálezů, jak se právě hodilo jejich práci 
a zájmu.3) Teprv r. 1896, kdy celkem byly výkopy už u konce, 
podjal se práce L. Mariani a zpracoval nejen veškeren ma
teriál již uveřejněný, nýbrž i ostatní, který do té doby zůstal bez 
povšimnutí. Věnoval náležitou pozornost i anthropologické 
stránce nálezů, jakož i srovnání nálezů s ostatním materiálem 
latiálním a etruským.4) Práce Marianiho, dodnes cenná, ne
mohla ovšem zůstati posledním slovem, poněvadž nevelký její 
rozsah dovolil podati jen přehled a výsledky, nikoliv přesnou 
publikaci, nutnou pro vědeckou práci další. V díle Marianiho 
pak pokračoval G. P i n z a,5) od něhož konečně pochází i nej
obšírnější a pro nálezy do r. 1903 definitivní zpracování všech 
nálezů, v uvedeném již díle Monumenti primitivi di 
Roma e del Lazio antico,6) jež obsahuje popis nej
starších nálezů praehistorických, pak nekropole esquilinsko- 
quirinálské, nekropole na Fóru, jiné nálezy soudobé, srovnávací 
materiál z Latia i ostatní Italie, jakož i systematické zpracování 
všech nálezů a důsledky dle auktorova názoru odtud vyplývající. 
Dílo Pinzovo je dobré a užitečné, pokud jde o popis, srovnání 
a roztřídění nálezů. Po stránce výkladu a zejména dedukcí dějin
ných je však nutno užívati ho opatrně, poněvadž historické

3) Práce ty obsaženy jsou jednak v Bullett. coraun. r. 1874—1885, 
jednak v Annali dell’ Istituto 1879—1885, jednak v Notiz, degli Scavi 
r. 1874—1892. Bibliografie je v článku, uvedeném v poznámce následující.

4) I resti di Roma primitiva, Bull. comun. 1896, str. 5nn.
5) Le Civiltà primitive del Lazio, Bull. comun. 1898, str. 53nn, 

163nn.
®) Vyšlo jako XV. svazek Monumenti antichi pubblicati per cura della 

R. Accademia dei Lincei (1905 Milán). Citováno prostě: Monumenti.
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a filologické schopnosti Pinzovy nerovnají se ani zdaleka pečli
vosti jeho popisů materiálu archaeologického.7)

Pro pohřebiště na Fóru nutno Pinzovy výklady doplniti 
podrobnými, až do nejmenších maličkostí jdoucími zprávami, 
jež podával postupně G. Boni.8)

Praehistorické osídlení na Cermalu, u hlavy t. zv. schodiště 
Cacova, bylo prozkoumáno hlavně r. 1907 a téhož roku popsáno 
Dantem V a g 1 i e r i.9 10) Popis není právě nej přesnější, a výklad 
jest v lecčem nedůsledný.

Na nekropoli esquilinské jest velmi příznačné to, že valná 
část její rozkládá se uvnitř hradeb serviovských, a sice již od 
místa, kde končí zářez dělící Oppius od Cispiu a kde dnes stojí 
kostelík S. Martino ai Monti. Od tohoto kostelíka počínajíc táhne 
se směrem východním řada hrobů, prozkoumaných v letech 
1884—1887, pak 1902. Hroby jsou většinou v ploše a okolí ulice 
zvané dříve via dello Statuto, nyní v. Giovanni Danza. Za linií 
serviovských hradeb rozbíhá se pohřebiště do značné šířky; po
měrně nejhojněji nálezů a nej lepších učiněno v okolí kostelíka 
sv. Eusebia, v cípu dnešního náměstí Viktora Emanuela, a to 
v letech 1874—1877, hroby ležící při severovýchodní straně 
tohoto náměstí nalezeny byly většinou v letech 1882—1890.19)

Nekropole esquilinská přechází potom na severu do oblasti 
quirinálské. Přechod tvoří nález, učiněný r. 1874 u starého 
Campus cohortium praetoriarum,11) a nález z téhož roku ve 
via Goito.12) Zcela nepochybně souvisí těsně s těmito objekty 
předměty nalezené před starou porta Collina, uvnitř hradeb 
serviovských, na pozemku, kde nyní stojí palác ministerstva 
financí,13) a nedaleké hroby poblíž ulice Quintina Selly, těsně 
vedle hradby a pod hradbou,14) na pozemcích bývalé vily Spi- 
thöverovy, a pak na pozemku dnešního ministerstva zemědělství. 
K této severní skupině nutno přičísti též nálezy z r. 1877 pod 
schodištěm kostelíka Marie vítězné v ulici Venti Settembre, ač 
ovšem nelze je pokládali za dary do hrobu, jak se myslilo, nýbrž 
za obsah chrámové favissy.15)

7) Doplňky k Monumenti vydal Pinza pod názvem: Monumenti paleo
etnologici raccolti nei Musei Capitolini, v Bull. com. 1912, str. 15—102. 
Tento článek je stejně pečlivý v části popisné, ale lepší ve výkladu.

8) Notizie degli Scavi r. 1903 a další.
ň) Notizie degli Scavi 1907, str. 185nn.
10) Pinza, Monumenti sl. 149—248.
11 ) Tarnt, sl. 255.
12) Tarnt, sl. 254.
13) Tarnt.
14) M. St. Ross i, Bullett. dell’ Istit. 1885, str. 62n. — Notizie degli 

Scavi 1907, str.504n ; P i n z a, Monumenti,str. 248n.aBull.com.1912, str. 89n.
1B) M. St. Ross i, Bullett. comun. 1878, str. 64nn. Pinza, Bull, 

com. 1912, str. 16, 66n, 90n. Je to právě jeden z oněch mála nálezů, jež 
nepatřily pohřebištím.
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Krom hrobů na severním konci Quirinálu nalezeny byly jiné 
hroby na jižním konci tohoto pahorku, na dnešní Pzza Magna
napoli. Jde celkem o čtyři hroby, z nichž jeden byl přímo pod 
branou serviovské hradby, jejíž zbytky jsou tu zachovány.1·5) 
Ostatní tři hroby ležely pravděpodobně uvnitř hradeb, ačkoliv 
nelze nám vysloviti se tu přesně, poněvadž připomenutým 
zbytkem hradba na tomto místě končí, a nevíme, kudy se za
táčela.

Naproti tomu nelze hledati zbytků hrobu v nálezech, učině
ných v zahradě Hůfferského paláce na Quirinálu, při nichž se 
objevila i trojitá nádoba s pověstným, dodnes nevyloženým ná
pisem Duenovým; důvody, proč nelze mysliti na hrob, vyložil 
dobře už Dressel* 17) při vydání nápisu, ukázav zcela správně, že 
obsah i způsob uložení celého tohoto nálezu v ničem neukazují 
na hrob, nýbrž na votivní dar ve svatyni. S tím plně souhlasí 
i chronologie nálezu, poněvadž Duenova vása se dnes odhaduje 
obecně na druhou polovici IV. stol. ; tenkrát však už nebylo 
možno uvnitř hradeb pochovávati.

Pokud lze ještě dnes zjistiti, byly praehistorické hroby na 
Esquilinu a Quirinále několikerého typu; zásadně se dělily na 
dvě skupiny : hroby žárové a hroby kostrové, žárových se 
našlo 7, kostrových asi 140.18) Hroby žárové jsou jámy půdo
rysu okrouhlého anebo čtyřhranného, často vyložené kusy tufu 
neb peperinu buď hrubými či poněkud opracovanými. Popel 
a zbytky kostí nebožtíkových byly uloženy v doliu ; tvary těchto 
dolií jsou velmi různé, stejně i materiál, z něhož byla zhotovena. 
Našly se popelnice peperinové, ze sperony i hliněné, všemožných 
tvarů; časté jsou čtyřhranné urny v podobě malých a krátkých 
sarkofágů, s víkem částečně profilovaným; namnoze spočívají 
na čtyřech nohách vytesaných z téhož kusu kamene, co urna, 
a mají stěny všelijak zdobené, obyčejně pravidelným prohlou
bením plochy.19) Krom toho však našly se i urny v podobě 
okrouhlé chyšky s kolmými stěnami rozčleněnými čtyřmi dvoji
cemi sloupů; víko je kuželovité a napodobuje střechu.20) Za
jímavý je též způsob, jímž byly popelnice uloženy; ovšem ze

1B) Pinza, Monumenti, str. 260nn.
17) CIL I2, str. 371; XV., str. 775. — Srv. názor L. Marianiho 

v Bull. Com. 1896, str. 8nn.
18) G. Sergi, Italia (1919 Torino), str. 388.
1β) Pěkný příklad podává urna, vykopaná 17. února 1883 na 

Esquilinu, via Rattazzi. Obraz u P i n z y, Monumenti sl. 186.
20) Na př. hliněný exemplář nalezený 20. ledna 1884 nedaleko hrobu, 

uvedeného v pozn. 16. Obraz 9. na tab. IV. u P i n z y. Pak Not. Scavi 1911, 
str. 169nn. — Seta, Italia antica, str. 68n. — Tento typ popelnic vysky
tuje se už od mladší doby bronzové a rozšířil se krom Italie i po severním 
Německu a Skandinávii. Viz S. Feist, Kultur... der Indogermanen 
(1913 Berlín), str. 127.
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starších výkopů jsme o něm poučeni jen nedokonale zběžným 
záznamem dozorců, anebo vůbec nikoliv. Teprv po reorganisaci 
práce výkopné věnována byla lepší pozornost i této věci. Zvlášť 
pečlivým způsobem byla opatřena truhlovitá popelnice, uvedená 
v pozn. 19. jako příklad typu. Jáma čtyřhranná o kolmých stě
nách má uprostřed dna menší čtyřhranný otvor, tak hluboký, 
co by se do něho vešla urna, jež má rozměry 97—56—45 cm; 
otvor byl přikryt kamennou deskou, kol ní nastavěny obdélné 
kameny, tvořící oporu primitivní stříšce z větších kamenů proti 
sobě opřených.

Druhý typ hrobů jsou hroby kostrové, t. j. takové, do nichž 
ukládána byla těla nezpopelněná. Tohoto typu byla většina hrobů 
na vnější části Esquilinu a na Quirinálu, ale nemnoho jen známe 
do té míry, abychom měli jasnou představu o podrobnostech. 
Vinu na tom má sice také způsob a okolnosti výkopů, ale hlavně 
druh hrobů sám. Většinou totiž tlakem okolní půdy se zasuly, 
i když byly vyloženy nějakou horninou, a při výkopech často ani 
nebylo možná poznat, že se uhodilo na hrob.21) Pokud tedy pří
znivé okolnosti některé hroby zachovaly v lepším stavu, ukazuje 
se, že mrtvola byla do hrobu položena buď jen tak prostě, anebo 
že spočívala v sarkofágu. Sarkofágy byly z různého materiálu: 
dřevěné, hliněné, kamenné. Dřevěné se na Esquilinu a Quirinále 
nenašly v té podobě, jako na př. na Fóru ; ale vzhledem k patrným 
shodám obou nekropoli nelze pochybovati, že i tam byly, a že 
jen připomenuté okolnosti a méně dokonalá methoda pracovní 
způsobily, že jich z Esquilina a Quirinálu nemáme. Sarkofágy 
dřevěné byly zcela prosté: užilo se prostě vydlabaného kmene 
stromového, rozříznutého podélně: jedna část byla vlastní rakví, 
druhá víkem, že tento druh sarkofágů nebyl neznám v nekropoli, 
o níž hovoříme, o tom svědčí naprosto nevývratně sarkofágy 
z pálené hlíny nalezené r. 1885 na pozemku vily Spithoverské 
na Quirinále.22 23) Nejde tu totiž o sarkofág obvyklého a běžného 
tvaru truhlovitého, nýbrž o napodobení tvaru vydlabaného 
kmene stromového. Sarkofágy jsou válcovité, podélně rozpůlené, 
a každá polovice má po obou stranách zasazeno po pěti 
držadlech.2^) Přes své rozměry jsou sarkofágy dobře zachovány; 
prohnutí stěn je způsobeno nestejnorodostí a různou hustotou 
hlíny, jíž bylo použito. Typ takovýchto sarkofágů je zajímavým 
přechodním útvarem od stupně užívajícího zcela primitivně toho, 
co poskytla příroda sama, ke stupni, kdy člověk utvořil si z libo
volného materiálu tvar libovolný. Sarkofág spithoverský zna

21 ) Popis práce výkopné a jejích obtíží podává Pinza, Monumenti 
sl. 43n. a Bull. com. 1912, str. 34nn.

22) Obraz 99a) u P i n z y, Monumenti, sl. 251—2.
23) Viz na př. obr. 51 u Pinzy, Monumenti sl. 111—2, představující 

nález z r. 1885 nedaleko kostelíka S. Martino ai Monti.
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mená sice už oproštění materiálem, avšak nikoliv tvarem. Tva
rově samostatné jsou až sarkofágy peperinové anebo tufové, po
dobné truhlám s plochým silným víkem. Exempláře nalezené na 
Esquilinu a Quirinále jsou celkem hrubé práce, nerovnají se 
na př. svrchu připomenuté popelnici v podobě sarkofágu.

Co se tkne uložení mrtvol, příp. sarkofágů do hrobu, tedy 
z uvedených důvodů nelze ve většině případů o tom rozhodnouti. 
Pokud byly hroby lépe zachovány a pečlivěji prozkoumány, zdá 
se, že obyčejně, když byla mrtvola položena do hrobu jen tak 
prostě, byl hrob vyložen kusy tufu nebo peperinu s větší či menší 
pečlivostí, a také učiněn pokus o jakési překlenutí hrobu. Nej- 
častěji stříškovitým vzepřením větších kamenů, někdy však způ
sobem umělejším, jak nás poučují tyto dva příklady:

1. Hrob nalezený 4. května 1882 na Esquilinu mezi ulicí 
sv. Víta a ulicí Lanzovou, půdorysu čtyřhranného, byl vyzděn 
pravidelnými kvádry ze sperone, tak umístěnými, že se jednotlivé 
vrstvy k vrchu stále sbližovaly a ponechávaly konečně jen takový 
otvor, co by jeden kámen zakryl; vnitřní stěny byly šikmo 
sříznuty.24)

2. R. 1902 v zahradě paláce Brancaccio nalezen byl hrob 
rozměrů 120X250 cm, jehož dno bylo obloženo ovrubou z tufo- 
vých kamenů přitesaných do tvaru hranolů. Horní řady stavěny 
byly vždy blíž k prostředku, takže vznikla jakási primitivní 
klenba; nebyla zachována celá, nýbrž jen u nohou hrobu, ostatek 
byl zřícen.25)

Co do technického provedení jest tento hrob méně doko
nalý, nežli předešlý, ačkoliv zásada provedení je tu stejná. Char
akteristickým zjevem hrobů vyložených, do nichž kladly se 
mrtvoly bez rakve, je to, že není příkladu, aby i dno hrobu bylo 
vyloženo. Mrtvola spočívá prostě na přirozené půdě; několikrát 
bylo při otevření takového hrobu zjištěno, že pod místem, kde 
ležela mrtvola, jevila země zvláštní zbarvení a ráz, což může býti 
přičítáno absorpci organických látek.

Typy do jisté míry přechodními mezi hrobem, jenž má 
pouze stěny obloženy, ale v němž je mrtvola bez rakve, a hrobem, 
v němž byl sarkofág, jsou takové hroby, v nichž užilo se větších 
desk tufových, aby buď sklenuly nad mrtvolou stříšku, anebo 
byly sestaveny kolmo na sebe, takže vlastně utvořily jakousi 
rakev, ovšem se stěnami samostatnými.26)

I typy komorových hrobů ukázaly se v nekropoli, o níž ho
voříme : patří k nim jednak svrchu uvedený hrob pod „serviov- 
skou“ hradbou na Pzza Magnanapoli, a potom dva hroby na

24) Pinza, Monumenti sl'. 149nn; Bull. com. 1912, str. 38n.
25 ) Pinza, Monumenti sl. 50nn; obr. 12—14.
2e) Not. Scavi 1883, str. 47nn.
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Esquilinu, nalezené v ulicích Principessy Margherity a Napo
leona III.27) Ve všech případech jde o hroby vtesané do spodního 
tufu, půdorysu obdélného, po etruském způsobu zaklenutého.

Co se tkne darů obětních, kladených do hrobů, bylo pra
vidlem klásti je přímo k mrtvole, tedy byla-li v sarkofágu, do 
něho. Dary neliší se celkem nijak od jiných obvyklých darů na
cházených v hrobech doby železné. Jako materiál vyskytuje se 
kámen, kost, roh, bronz, železo, různé druhy pálené hlíny. Co do 
tvaru, našly se zbraně, kusy zbroje, sponky, prsteny, náramky, 
náhrdelníky, závěsky a jiné ozdoby, pak domácí nářadí přepy
chové i užitkové. Terrakottové výrobky jsou zachovány od nej- 
starších prostých villanovských předmětů až po dovezené věci 
etruské, a řecké výrobky protokorinthské. K hrobům s obsahy 
pozdější keramiky nepřihlížíme, poněvadž jsou mladší než V. sto
letí př. Kr.

Jak předměty kamenné a hliněné, tak kovové neliší se ani 
zpracováním, ani tvarem a ozdobou od věcí známých z jiných 
latijských pohřebišť; shody jsou nejen s materiálem z blízkého 
okolí, nýbrž i se současnými předměty v jižní Itálii, na Sardinii 
i v severní Itálii. Naproti tomu je málo shod s kulturami okruhu 
jaderského.28 *)

Osídlení lidské na půdě římské není tudíž starší, nežli kul
tura villanovská, patřící době železné. To samo, jakož i hojnost 
srovnávacího materiálu z Říma i ostatních nalezišť této kultury, 
má velký význam pro časové určení počátků Říma. Villanovská 
kultura ukazuje se v Itálii na rozhraní X. a IX. století před 
Kr. ;29) šířila se po poloostrově od severu k jihu, takže první 
počátky osídlení na půdě římské lze klásti pravděnejpodobněji 
do století IX., na jeho konec.

Méně významu mají pro náš účel šetření anthropologická, 
poněvadž jednak je materiálu velmi málo, jednak není dosud na
lezeno uspokojivé řešení vztahu určitých komplexů anthropo- 
logických ke skupinám ethnografickým. Stačí tudíž poukázati na 
poslední práce, které v tomto oboru vykonal G. Sergi, shrnuv 
poznatky dřívější a doplniv je na dnešní stav vědění.30)

Pohřebiště na Fóru vykopané G. Bonim hlavně v letech 1902 
až 1905, je rozsahu nesrovnatelně menšího, ale za to bohaté 
hroby a jejich obsahy, čím zvláště je cenné, je naprosto dokonalý 
způsob, jímž bylo vykopáno. Vydatným použitím fotografie byla 
zajištěna poloha každého kamene a každého, sebe menšího před

2T) Pinza, Monumenti sl. 194nn. Bull. com. 1912, str. 39n.
28) Obšírné srovnání nálezů provedl P i n z a, a to jak povšechně, tak

i v jednotlivostech, v Monumenti sl. 324—746, a v Bull. com. 1912, str. 24nn. 
— Seta, Italia antica, str. 62nn.

2B) Sergi, Italia, str. 298nn.
• 30) Tarnt, str. 145nn; 398nn.
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mětu, takže obsahy hrobů i s kamenným obložením mohly býti 
úplně přesně umístěny v museu Fora, jež se zařizuje v místno
stech zrušeného kláštera sv. Františky římské (stojícího na 
místě někdejšího chrámu Veneris et Romae).

Pohřebiště na Fóru rozkládalo se na prostoře, jíž dnes nelze 
už určití, poněvadž stavbami při zakládání Fora a později byla 
neustále zúžována. Co dnes je z nekropole známo, rozkládá se 
mezi schodištěm vedoucím k chrámu Antonina a Faustiny a 
stavbou nejistého určení (t. zv. carcer), přiléhající k chrámu 
Romulovu. Na straně jihozápadní je hranicí via sacra, na severu 
substrukce pocházející z doby císařské. Area pohřebiště, tvořící 
obdélník, není delší dvaceti a širší deseti metrů.31) Co je na 
poloze zachované části nápadno (a lze vzhledem k okolí místa 
souditi, že se to týkalo většiny nekropole), je její nízká poloha: 
sotva 11 m nadmořské výšky, tedy ještě níže, než byla úroveň 
Fora za doby republikánské. Je přirozeno, že nekropole trpěla 
vlhkostí ; též při výkopech se ukazovala v hrobech voda, a proto 
byly hroby co možná celé vyzdviženy a odneseny do musea. 
In sítu byla půda zarovnána, ale tvar i místo každého jednotli
vého hrobu bylo pečlivě označeno drnem. Nekropole byla obšírně 
popsána a publikována s bohatým doprovodem obrazovým Giac. 
Boni m.32) Publikace Boniho je základní a úplná, předvádějíc 
materiál naprosto spolehlivě k vědecké potřebě ; co se však týče 
historického ocenění jeho a důsledků, jež třeba vyvodit, trpí ne- 
kritičností vzhledem k starověkému podání, a sklonem k velmi 
osobitým důsledkům.

Celkem bylo lze zjistiti 52 hrobů; ne všechny byly však 
samostatné. Zajímavo je, zejména srovnáním s nekropoli esqui- 
linskou, jak počet žárových hrobů je poměrně velký. Za hlavního 
období výkopů v letech 1902—1905 bylo důkladně vyšetřeno 
26 hrobů,33) a ukázal se takovýto poměr:

hrobů žárových bylo..................................... 11
kostrových hrobů dospělých lidí.................. 2
hrobů dětských ............................................. 13
Nálezy další, po r. 1905 učiněné,34) poměr tento plně po

tvrdily. Hroby dětské nepadají tu na váhu, poněvadž mrtvoly 
dětí nebyly v Římě páleny, nýbrž pohřbívány a to i v těch 
obdobích a u těch rodů, jež jinak zachovávaly u dospělých obřad

31) Názorně poučuje fotografie s ptačí perspektivy v Not. Scavi 
1903, str. 377.

32) Not. Scavi 1902, str. 96nn; 1903, str. 123nn. a 375nn; 1905, 
str. 145nn; 1906, str. 5nn. a ojediněle i později.

33) Not. Scavi 1906, str. 5.
34) O nich G. G a 11 i v Bull, com. 1909, str. 117.
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kremace.35 *) Jeví se tudíž rozhodná převaha hrobů žárových, 
kdežto na Esquilinu a Quirinále — jak bylo patrno — hroby žá
rové ustupují číselně velmi do pozadí. Třeba však podotknouti, 
že vzájemná poloha hrobů v nekropoli na Fóru poučuje nás ještě 
o něčem jiném: že totiž žárové hroby jsou o hodně starší, než 
kostrové. K tomuto závěru nutno dojiti z toho důvodu, že dva 
z hrobů kostrových (dle označení Boniho Gal) jsou vyhloubeny 
bez ohledu na starší hroby, jež částečně ničí. Hrob G zasáhl tak 
do tří žárových hrobů (HQR), kdežto I protíná dětský hrob J, 
který možno považovati za současný se staršími hroby žáro
vými.315) Okolnost ta zajisté není náhodná; to potvrzuje ně
kolikeré porušení starších hrobů, vysvětlitelné pouze tím, že šlo 
o hroby vskutku staré, jejichž zničení neuráželo přirozený cit 
velící nedotýkati se rušivě hrobu. Projevem toho citu byla různá 
ochranná opatření, mající zajistiti pokoj ostatkům v hrobě ulo
ženým. O poměrném menším stáří hrobu G svědčí i jeho obsah. 
Dalším potvrzením tohoto názoru je kostrový hrob B, jenž dotkl

' se poněkud nešetrně žárového hrobu X, ale poněvadž patrně 
hrob X byl poměrně mladý vzhledem k hrobu B, jak svědčí 
až nápadný souhlas nářadí obou hrobů, bylo poškození dle mož
nosti napraveno,37) ač celkem nebylo velké. Hrob G naproti 
tomu staré žárové hroby opravdu ničil, protínaje je pro
středkem.

Zajímavé pozorování učinil Boni co do směru hrobů zjistiv, 
že jsou orientovány buď jen od severovýchodu k jihozápadu, 
anebo kolmo k tomuto směru, tedy od severozápadu k jiho
východu.38)

že nejde jen o náhodu, tomu nasvědčuje i to, že chyškovité 
popelnice v žárových hrobech jsou obráceny svými dvířky též 
k severovýchodu u všech tří exemplářů v hrobech C Q U a též 
v hrobě později prozkoumaném.39) Není ovšem dosti jisto, 
zda bychom z této okolnosti mohli s Bonim usuzovati, že 
orientace severovýchodní je starší a původnější, než severo
západní.

Hroby nekropole na Fóru, ať žárové či kostrové, jsou vyte
sány povětšině kolmo do tutového základu. Tím se vysvět
luje, že nebylo nalezeno takového vyložení stěn, jako na 
Esquilinu neb Quirinále v hrobech jen vykopaných: nebylo 
toho potřebí.

Za to však skorém pravidelný byl na Fóru zvyk vyplňovati

35) E. Pernice, Privatleben u Gercke-Nordena II2 (1912 Lipsko), 
str. 69. — S*e t a, Italia antica, str. 66.

3e) Not. Scavi 1903, str. 455; 1906, str. 7.
37) Not. Scavi 1906, str. 275nn.
38) Tarnt. 1903, str. 381.
3fl) Gatti v Bullett. com. 1909, str. 117.
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hrob nad tělesnými ostatky těžkými kameny, a teprv pak jej za- 
sypati. Aby kostra, popelnice a votivní dary nebyly těmito bal
vany poškozeny, činěna byla různá opatření.

Tak na př. kolem kostry neb votivních darů postavilo se ně
kolik větších kamenů, na ně pak stříškovitě opřeny jiné a teprv 
potom hrob zaplněn. Rozdíl od „vyzdění“ hrobu, jaké lze nalézti 
na Esquilinu, je ten, že na Fóru kameny nejsou narovnány kolem 
stěn hrobu, nýbrž kolem předmětu, který měly chránit. Jiný 
způsob, obvyklý hlavně v hrobech žárových, byl ten, že dolia za
puštěna byla do dna hrobu, otvor překryt větší deskou, nebo 
aspoň vzepřenými většími kameny, a pak teprv hrob naplněn 
kamením. Někdy byla v stěně hrobu vytesána stranou malá sluj, 
do níž votivní předměty narovnány.

Popelnic v podobě chyšek, zhotovených z pálené hlíny, bylo 
nalezeno několik4·)) stejného typu, jako ona esquilinská, a už 
dřív známé doklady z Latia. Na jejich umístění je zajímavo to, 
že dvě (v hrobech Q U) stojí přímo v hrobě, kdežto jiné dvě 
(v hrobech C Y) jsou vloženy, spolu s jinými věcmi, do většího 
dolia. Jinak jsou tělesné ostatky v žárových hrobech vkládány 
do t. zv. ossuarii, malých to dolií.

U hrobů kostrových sluší podotknouti, že mrtvola se uklá
dala buď zas přímo na dno a chránila se obložením kameny, 
o němž výše vyloženo, anebo se užívalo vydlabaných kmenů du
bových jako rakví. Terrakottová napodobenina takovéto rakve 
na Fóru nalezena nebyla. Co se týče ostatního obsahu hrobů, lze 
říci, že tvarem ani určením neliší se celkem nijak od obsahu ne
kropoli latiálních, speciálně albských, a tudíž je zcela podobný 
tomu, co už dříve nalezeno na Esquilinu. V některých z mističek 
nalezeny ještě stopy potravin.40 41) Materiál, z něhož většina nádob 
byla zhotovena, pochází přímo z nejbližšího okolí nekropole, jak 
se Boni přesvědčil pokusem.42) Hlína má tu vlastnost, že jsouc 
pálena v peci nabývá barvy červenohnědé, kdežto na volném 
ohni černá. — Vásy nej starší jsou zhotoveny ručně, bez hrnčíř
ského kruhu, a připomínají typy nejstarší doby železné. Z dal
ších stupňů zastoupeny jsou kusy čistého typu villanovského, 
pak bucchero, geometrické vásy italské a protokorinthské zboží. 
Jako motiv dekorační vyskytuje se svastika.

Šperky a nářadí běžných typů jsou ze stříbra, bronzu, mědi, 
železa, skla, kosti a jantaru. Nápadný je mizivý počet zbraní a 
kusů výzbroje; souvisí to patrně s převahou dětských hrobů.

Bohatství hrobů v nekropoli na Fóru umožnilo věc vysoce 
důležitou, totiž datování nekropole. Nebyla totiž nalezena ani

40) Na př. v hrobech CQUY ; o další viz pozn. 39.
41) Not. Scavi 1913, str. 137.
42) Tarnt. 1902, str. 110; 1903, str. 169.
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jediná věc, která by byla mladší VI. stol. př. Kr. ;43) pro za
čátek nekropole pak platí totéž, co bylo řečeno o esquilinské. 
Vzhledem k oněm nejstarším, různě zhotoveným kusům začína
jící doby železné, nutno jej klásti na konec IX. stol. př. Kr.

Svrchu byly vymezeny nynější hranice pohřebiště na Fóru. 
Ukázalo se, že přirozených jeho hranic neznáme. Stavby repu
blikánské a císařské doby ji nejenom zúžily, nýbrž také přikryly. 
Zbytky staveb republikánských nad areou nekropole musil Boni 
odstraniti při výkopu; zdá se, že to byly dokonce příbytky a to 
ze samého začátku republiky. Lze tak pravděpodobně souditi 
z dvou dětských hrobů (EF), ležících téměř dva metry nad 
úrovní ostatních hrobů, a obsahujících zbytky koster zcela ma
lých dětí (1—2 roků). Nález hrobů ve zbytcích příbytků připo
míná zvyk pohřbívati zcela malé děti pod podlahou příbytků ; ráz 
materiálu obou hrobů ukazuje na začátek V. stol.44)

Kam až sahalo pohřebiště na Fóru, nelze ovšem při povaze 
místa a jeho pozdějších obměnách říci, a také ráz pohřebiště 
samého neposkytuje opory žádnému úsudku bezpečnějšímu. 
Proto nelze vysloviti se určitěji o tom, v jakém vztahu k pohře
bišti právě popsanému jsou předměty nalezené r. 1904 v pode
zdívce jízdecké sochy Domitianovy uprostřed arey Fora. Našlo 
se tam 5 hliněných nádob zcela takových, jaké jsou hojné 
v archaických hrobech doby železné, ale nebylo v nich ani těles
ných ostatků, ani šperků, ani zbraní. Je možno domnívati se, že 
buď při kladení podezdívky byl nalezen hrob a jeho obsah že byl 
z piety uložen do dutiny vyhloubené v podezdívce, anebo že byly 
do substrukce vloženy nádoby, jichž se při zasvěcování pomníku 
užilo k obřadu obětnímu, a které byly k tomuto účelu zhotoveny 
v starých tvarech. Pro tuto druhou možnost se vyslovuje Gatti, 
jenž nález publikoval;45) jeho výklad je rozhodně pravděpodob
nější než onen první a lze jej opříti ještě i jinými důvody. Předně 
nutno označiti za zcela chybný předpoklad domněnku, že byly 
nádobky náhodou nalezené v starodávném, 800—900 let starém 
hrobě uloženy znova s tak mimořádnou pietou. Ostatní pohře
biště ukazují na něco zcela jiného : hroby staré byly tam bez roz
paků ničeny; bylo-li pak pohřebiště zrušeno, nebylo nijak dbáno 
hrobů. Za druhé je rozhodně podivné, že nádobky byly uloženy 
právě do podezdívky pomníku, tedy místo pro pohřební ostatky 
neobvyklé.

43) Ch. Hülsen, Die Ausgrabungen auf d. Forum Romanum, Röm. 
Mitth. XX., str. 114. — Ett. Ruggiero, Il Foro Romano, str. 11. — 
Pinza, Monumenti sl. 314nn.

41) Not. Scavi 1903, str. 165nn. — O pohřbívání v příbytcích 
u Římanů v. E. S a m t e r, Geburt, Hochzeit und Tod (1911 Lipsko), 
str. 142. — Isidorus, Orig. 15. 11. 1.

45) Bullettino com. 1904, str. 75nn, 174nn.
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Gatti sám upozorňoval, že nádobky jsou kupodivu Zacho
valé — to také nesvědčí o náhodném nálezu. Konečně i to je ná
padné, že vůbec nenalezeny ani ostatky mrtvoly, ani jiné obětní 
dary, ač nádoby samy byly tak Zachovalé. Pietní obnovitelé 
hrobu jistě by nebyli zanedbali uložiti znova všechno, nejen část, 
a to dokonce podružnou část nálezu.

Obsahy hrobů pohřebiště esquilinskoquirinálského a na 
Fóru ukazují svým začátkem na sklonek IX. století. To vede 
k nezbytnému závěru, že asi kolem polovice IX. stol. byly na 
půdě římské osady, jejichž obyvatelstvo ukládalo své nebožtíky 
do zvláštních pohřebišť, a to kremací i inhumací, ale tak, že jevů 
se zřetelný přechod od kremace k inhumaci. že nutno mluviti 
o několika osadách, a nikoliv jen o jedné osadě s několika pohře
bišti, plyne zcela patrně z nesmírně rozsáhlé oblasti, po níž se 
hroby rozkládají, a z její polohy vzhledem k městu, jak 
je známe ze začátku doby historické. Je nemožno domní
vati se, že na př. hroby u brány collinské patřily k téže 
osadě, k níž náležely hroby nalezené u S. Martino ai Monti 
anebo na Fóru.

Do stejné doby začínajícího osídlení vede nás i třetí skupina 
praehistorických nálezů, a to těch, jež byly učiněny r. 1907 na 
Palatinu, přesněji řečeno na Cermalu u t. zv. schodů Caco- 
vých;46) nálezy nejsou ovšem příliš početné, poněvadž tato část 
Palatia byla hodně změněna přestavbami a úpravou jednak 
v pevnostní bránu (asi ve IV. stol.), jednak pozdějšími stavbami 
na blízku prováděnými, k nimž se bral materiál ze staré pev
nostní stavby (na př. k chrámu Magnae Matris), konečně stav
bami doby císařské. Tyto okolnosti způsobily, že nutno tu v pra
vém slova smyslu mluviti jen o praehistorických zbytcích, 
jichž namnoze nelze ani správně určití co do podstaty.47) Možno 
býti na rozpacích, zda jde tu o zbytky příbytků, nebo o zbytky 
hrobů. Proti uznání hrobů lze uvésti jen to, že obsah jam nesho
duje se dosti s tím, co se pravidelně v hrobech nachází. Ovšem 
jednotlivé věci z pálené hlíny upomínají samy o sobě hodně na 
předměty kladené do hrobů.

Proti příbytkům mluví zas to, že nebylo nalezeno ani stopy 
po popeli anebo krbu, jež by se mohly očekávati na místech, kde 
stávala lidská obydlí. Údaj o „vrstvě temně hnědé hlíny, jež po
krývá zbytky z VI. století“ a již Graffunder48) považuje za stopy 
požáru, jímž Porsenna zkrušil Řím, je příliš neurčitý a pro roz
hodnutí otázky, zda vespod leželo obydlí, či hrob, bez významu.

4e) Zprávu o výkopu v Not. Scavi 1907, str. 185nn, podal 
D. Vaglieri, ale jeho popis a výklad zůstává co do methodičnosti 
a přesnosti daleko za referáty Boniho.

47) Viz plán u Vaglieriho na uv. m. číslo 2.
4S) „Rom“ v Real-Encykl. sl. 1016.
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— Důvody uváděné s jedné i druhé strany nestačí k rozhodnutí. 
Co se týče keramiky, nelze rozlišovati mezi nádobami kladenými 
do hrobu a nádobami, jichž se užívalo k běžné domácí potřebě; 
vždyť původně bylo to právě náčiní, kterého zesnulý užíval za 
živa, jež mu bylo dáno sebou do hrobu. Při nepředpojatém usu
zování nelze však upříti, že jámy u jižní zdi opevněné uličky, jíž 
se říká scala Caci, vypadají zcela jako hroby vtesané do tuto
vého základu. Řada z nich je přerušena právě tou zdí, takže zbý
vají jenom konce hrobů (č. 12. 14. 17. u Vaglieriho). Ostatně 
otázka, zda tu bylo nalezeno pohřebiště či vlastní osada, je 
celkem lhostejná; pro pohřebiště bylo by možno uvésti leda ještě 
ten důvod, že je to místo příliš posunuté ke kraji pahorku, ležící 
už jakoby mimo vlastní jeho povrch a vhodné tedy spíše pro po
hřebiště, obvykle ležící mimo obydlené území, než pro vlastní 
osadu, která měla dosti místa dále na povrchu pahorku. Ne
smíme zapomínati, že právě úbočí Cermalu dostalo se hojných 
úprav umělých, takže pro dobu praehistorickou a protohisto- 
rickou jest nutno představovati si jeho podobu tak, jak ji na
značuje tufová „terra vergine“ zjištěná při výkopech. Ta pak 
ukazuje, že tu byl prudký a nepravidelný sklon málo se hodící 
pro osadu. Tepřv po úpravě terrainu v době historické, hlavně 
po výstavbě opevnění, rnohly se tu vyskytnouti pravidelné lidské 
příbytky; těm by nasvědčovaly nálezy keramiky typu bucchero 
a jiných, jdoucí až do III. a II. stol. př. Kr.

Pro náš účel však je nejdůležitější zjištění, že nejstarší ná
lezy na tomto místě učiněné jsou terrakotty staršího typu villa- 
novského, zcela takové, jako v ostatních pohřebištích římských 
a latiálních ; dokonce ani motiv svastiky nechybí. Po nich násle
dují mladší věci villanovské a pak věci jevící vliv etruský. Tím 
je nad veškeru pochybnost zjištěno, že i osídlení na Cermalu sahá 
svými počátky do IX. stol. př. Kr., stejně jako sídla, jimž patří 
pohřebiště na Quirinále, Esquilině, Fóru.

Praehistorická archaeologie vrhá tedy poměrně jasné světlo 
na dobu prvních počátků osídlení Říma. Svědectví nálezů učině
ných na půdě římské může býti vzhledem k chronologii bráno 
za velmi závažné, poněvadž nejen všechny nálezy na půdě římské 
se v tom navzájem úplně shodují, nýbrž shodují se i s vročením 
kultury villanovské vůbec a latiální zvlášť. Proto nelze začáteční 
hranice posunovati speciálně pro římské nálezy výše, jak byl 
ochoten učiniti v poslední době na př. Graffunde r,49) jenž 
šel o celé století výše. Relativní chronologie praehistorických 
nálezů v Římě je velmi dobře zjištěna hojností srovnávacího ma
teriálu domácího, latiálního i ostatního, takže nejsme v pochyb
nostech o tom, jak vůbec tato praehistorická kultura se vy-

49 ) tamt. sl. 1014nn.
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víjela.50) Absolutní datování kultury železné v Itálii, zejména 
střední, je umožněno zpětným sledováním jejích vrstev počínajíc 
protohistorickou dobou, která začíná pro Řím kolem r. 500 
př. Kr. K příliš vysokému datování začátku železné doby dali 
se někteří badatelé svésti tím, že připínali villanovskou kulturu 
naprosto těsně k poslední vývojové fasi terramarní, ačkoliv tím 
vznikala nemožně dlouhá doba pro první období železné. Také 
bylo chybováno tím, že byly pokládány za časově následné typy, 
jež existovaly vedle sebe, a nebylo náležitě dbáno toho, že velké 
a cenné kusy měly pravidelně mnohem delší trvání, než běžné 
zboží.51)

Jak už bylo podotčeno, nedovolují sice praehistorické nálezy 
římské učiniti úplný a náležitý závěr o poloze a hranicích jednot
livých osad, jejichž někdejší existenci nasvědčují, ale svědčí 
aspoň o tom, že bylo tu současně osad několik; lépe loka- 
lisovati lze vzhledem k útvaru územnímu jen palatinskou 
a oppijskou, kdežto u ostatních není souvislost a příslušnost 
jasná.

Pohřebiště však jsou velmi dobrým nepřímým důkazem pro 
vzrůst a vývoj města. To je způsobeno různými okolnostmi. Pře
devším konservativností obyvatel co do místa pohřbívání. Dlouhá 
řada pokolení pohřbívá své mrtvé na totéž místo, posvěcené tra
dicí a pietou. Zvyk ten je obecný všem kmenům od chvíle, kdy 
přestaly vésti život kočovný a zaujaly sídla aspoň relativně stálá. 
Takového pohřebiště se přestalo užívat buď proto, že obyvatel
stvo změnilo svá sídla, nebo se osídlení tak rozšiřovalo, že se 
místo pohřebiště stalo potřebným pro stavbu příbytků. Později 
k tomu přistupoval důvod, který možno do jisté míry nazvati 
pohnutkou hygienicko-esthetickou : pohřebiště nebylo sice na
prosto nutně potřeba pro stavbu lidských obydlí, ale příliš těsné 
sousedství příbytků tísněných vzrůstem města k pohřebišti 
nutilo k tomu, že se pohřebiště přestalo užívat k původnímu 
účelu, a že se proměnilo třebas v park. To se děje pravidelně ve 
velkoměstech i nyní; v Římě se tak stalo s částí Esquilinu, jež 
slouživši přes osm století za hřbitov byla Maecenatem proměněna 
ve skvělé zahrady.

Druhá okolnost, která činí z pohřebišť pomůcku chrono
logickou, je zjev patrný už v neolithu, ale zcela jasně v době ter
ramarní, villanovské a přísně zachovávaný též v Římě historic
kém, že totiž pohřbívati se musilo zásadně mimo hranice vlastní

so) Pinza, Monumenti sl» 324-—467. — Fried. B e h n, Italische 
Altertümer (1920 Mohuč), str. 37nn.

51 ) Sergi, Italia, str. 291nn. — G. Karo, Cenni sulla cronologia 
preclassica nell’ Italia centrale, Bullettino di Paletnologia It. 1898, 
str. 144n. — Fried. B e h n, Italische Altertümer, str. 47.
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osady.52) Všimneme-li si tedy přesněji chronologie jednotlivých 
částí a hrobů římských pohřebišť, získáme tím oporu pro stano
vení hranic vlastního města v jeho historickém vývoji.

Relativně nejmladší nález v pohřebišti na Fóru (nehledí- 
me-li k oněm povrchovým dvěma dětským hrobům) je v hrobě G, 
jenž i jinak ukázal se býti pozdějším ostatních, v stejné úrovni 
ležících hrobů. V hrobě G byla jako dar uložena drobná proto- 
korinthská vázička (λήκυίίος) s primitivní výzdobou figurální.53) 
Je to zboží dosti hrubé, nasvědčující tomu, že dovoz těchto vý
robků nebyl dosud rozšířen. Dle studií G. Kar a, vyskytují se 
v střední Itálii protokorinthské kusy v druhé polovici VII. stol. 
př. Kr. a sahají až k začátku stol. VI. Lze tudíž lekythos z Fora 
vzhledem k neurčitosti bližších okolností datovati asi do konce 
VIL stol. př. Kr. Poněvadž v pohřebišti na Fóru není jiného 
nálezu z mladší doby, plyne odtud závěr, že nejpozději na roz
hraní VII. a VI. stol. přestalo se tohoto pohřebiště užívati. Z po
měrně hojných nálezů vás typu geometrického a z bronzů, 
vesměs datovaných do stol. VII.,54) a naprosté nepřítomnosti i jen 
jediného předmětu, který by mohl býti bezpečně položen do 
stol. VI., lze dále usouditi s velikou pravděpodobností, že se 
tohoto pohřebiště přestalo užívati náhle, že nebylo opuštěno, 
nýbrž přímo zrušeno. Poněvadž byly ve vrstvách nad ním na
lezeny zbytky velmi starého příbytku, a poněvadž pohřebiště 
leží na Fóru, je tu nejbližší výklad ten, že někdy na přechodu 
ze VIL stol. do VI. se stalo Forum částí vnitřního města. Dů
sledek tento vrhá na dějiny Říma nové světlo, poněvadž prozra
zuje faktum, přes které není možno přejiti. Pokud toto svědectví 
archaeologie souhlasí s ostatními svědectvími, jichž můžeme 
získati z jiných pramenů, bude vyloženo v jiné kapitole.

Je přirozeno, že s Esquilinu a Quirinálu nelze získati po
učení tak výmluvného, jako s Fora, kde byl každý jednotlivý kus 
zcela přesně ověřen; ale i tam najdeme možnost zjistiti některé 
údaje vysoce zajímavé. Tak se ukázalo srovnáním hrobů, že nej- 
starší hroby jsou rozloženy po prostoře velmi rozsáhlé; nachá
zejí se jak na Oppiu, v místech mezi nynějším kostelem sv. Mar
tina a palácem Brancaccio, tak i východně odtud za hradbou 
„serviovskou“, stejně v zahradě spithoverské, jako u praetorián-

52) Pigorini v Not. Scavi 1895, str. 13; Pinza, 
Bullettino della Paletnologia Italiana 1898, str. 51. — Srv. plán terra- 
mary z Castellazza di Fontanellato (v provincii parmské) u S ergih o, 
Italia, str. 274. —- O římském zákazu toho se týkajícím srv. Cicerona 
de leg. II. 23. 58. — S. Feist, Kultur der Indogermanen, str. 314. — 
E. Pernice u Gercke-Nordena II., str. 69n.

53) Not. Scavi 1903, str. 389nn.
34) V. článek Karův, uvedený v poznámce 51. — Seta, Italia antica, 

str. 80nn.
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ského tábora.55) Všechny obsahují keramiku villanovského typu, 
ale pokud lze souditi, směrem od západu k východu ubývá jejího 
stáří. Lze to vysvětliti zcela přirozeně postupem lidského osídlení. 
Přímý důkaz je dán tím, že materiál, který se dostal do latij
ských hrobů prostřednictvím etruským, jako je dovezená řecká 
keramika, etruské bronzové předměty atd., vyskytuje se velmi 
hojně v hrobech, ležících dále od Fora, kdežto v bližších je velmi 
vzácný. Docela stejně i komorové hroby převládají na obvodě.56) 
Počínajíc VI. stoletím př. Kr. množí se také až nápadně hroby 
v místech, ležících v okolí dnešního náměstí Viktora Ema
nuela,57) tedy v pokračování části pohřebiště, jež byla na Oppiu. 
Zároveň v téže době zbudován byl komorový hrob na Pzza Magna
napoli, nalezený pod branou serviovské hradby.58) Tento cíp 
Quirinálu však zůstal mimo opevnění serviovské ; mimo pome
rium, tedy mimo kultovní hranici města, byl až do začátku císař
ství. Existence hrobu v těchto místech nemá významu pro starší 
dějiny města, nýbrž jen pro datování serviovských hradeb.

Na Oppiu vlastním nejmladší praehistorické předměty 
v hrobech nalezené jsou z hrobu LXXVIII.59) (dle označení Pin- 
zova) ; jsou to protokorinthské vásy stejně primitivní techniky, 
jako lekythos z Fora. Poněvadž jinde na Esquilinu není nikterak 
nedostatek dovezeného řeckého zboží terrakottového, jež lze da
tovati, zdá se téměř jisto, že keramika hrobu LXXVIII. jest 
s konce VIL stol., a že se tudíž přestalo na Oppiu pohřbívati 
právě tenkrát, kdy na Fóru. Tvar Oppiu i poloha nej
starších hrobů ukazují poněkud, kde se asi rozkládalo vlastní 
osídlení, po němž kromě hrobů jiných stop nezbylo. Ustoupilo-li 
náhle pohřebiště této osady na východ a naložilo-li se se starou 
částí pohřebiště tak, jako na Fóru, je to velmi výmluvným svě
dectvím oprávňujícím k názoru, že ona opuštěná část pohřebiště 
stala se částí města vzniklého na rozhraní VIL a VI. stol. př. Kr. 
z různých osad na pahorcích a soustředěného kolem Fora.

K tomuto městu podle výslovného svědectví archaeologie 
patřil též Palatin a vedle něho osada quirinálská, ovšem tak, že 
jen část tohoto pahorku byla do města pojata, kdežto část zůstala 
mimo hranici městskou. Ukázalo se, že byla to právě část jižního 
cípu, která zůstala mimo město. Hrubá hranice tohoto města 
ukazuje však zřetelně, že do jeho obvodu musily býti pojaty ještě 
jiné části, mezi nimi i Tarpeius. Na Tarpeiu nebyly zjištěny

55) Pinza, Monumenti sl. 319nn; Bullett. com. 1912, str. 16nn, 
87nn. —· J o r d a n-H ü 1 s e n, Topographie I. 3, str. 261.

5e) G r a f f u n d e r s. v. Rom v R.-E. sl. 1923.
5T) Pinza, Monumenti, str. 323.
5S) Graffunder v Klio 1911, str. 118. a v R-E. s. v. Rom sl. 

1023nn.
58) Pinza, Monumenti sl. 323nn.
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nijaké stopy praehistorického osídlení, ani ve formě příbytků, 
ani nekropoli. Pokoušel se sice Pinza60) dokázati, že tak zv. Tul
lianum zbudované v úbočí kapitolském není než komorovým hro
bem typu mykénského, jenž časem upadl v zapomenutí, byl zasut 
a objeven náhodou, když stavěna hořejší čtyřhranná cella pro 
vězení. Na posilu svého názoru uved! Pinza i tradici o hrobce 
Tarpejině a o lidské hlavě, jež prý byla na Capitoliu nalezena 
a dala pahorku jméno. Důvody takové jsou ovšem velmi slabé. 
Tradice o hlavě je aitiologická, tradice o hrobu Tarpejině pak je 
rozvedením báje eponymní. Není tedy v tradici opory pro názor, 
že by Capitolium bylo bývalo sloužilo za pohřebiště. Co pak se 
tkne Pinzova názoru o Tullianu jakožto hrobce mykénského 
typu, právem nedošel souhlasu. Především jest možno ponechati 
stranou určení „mykénský“, poněvadž by Tullianum bylo tak 
zcela jedinečným přímým výplodem architektury mykénské na 
celé pevnině italské, že by byla naprosto nevysvětlitelná jak jeho 
provenience, tak onen úplný nedostatek kterýchkoliv památek 
jiných. Dosud jedinou stopou mykénského zboží, zjištěnou na 
půdě italské, bylo něco střepů terrakottových, nalezených však 
nedaleko Tarenta.61) Zcela patrně jsou to věci importované do 
území, ležícího tak blízko Řecku, ale i ty nálezy jsou naprosto 
isolované. Jest tedy krajně pravděnepodobno, téměř určitě vy
loučeno hledati dokonalou mykénskou architekturu tak daleko 
od její oblasti a k tomu na pevnině, jíž se mykénská kultura 
přímo vůbec nedotkla.

Zbývá možnost druhá, že totiž Tullianum by bylo komoro
vým hrobem typu etruského, anebo vůbec kteréhokoliv jiného. 
Ale i toto mínění jest neudržitelné, poněvadž mu odporuje jednak 
naprostá neobvyklost jeho tvaru i umístění, hlavně však to, že 
se nepodařilo popříti a vyvrátiti původní, i starověku známé 
určení Tulliana, jež bylo studní bezpečně zachycenou a opevně
nou.62) V závěrečné kapitole bude zřejmě ukázáno, jak i důvody 
strategické podporují tento původní výklad o Tullianu, a jak 
jsou v nejlepší shodě s historickým obrazem počátků Říma. Tam 
také bude promluveno o tom, pokud lze zahrnovati do města 
vzniklého synoikismem ještě i jiné části města, než o kterých 
to dosvědčuje praehistorická archaeologie.

Ačkoliv badání praehistorické, zejména v Itálii, provozuje 
se už dosti dlouho, přece teprv objevy učiněné začátkem tohoto 
století způsobily, že se jeho výtěžků zkusilo užiti i při otázce 
o původu a počátcích města. Jak, o tom bude promluveno v po
sledním odstavci.

°°) Rendiconti dell’ Accademia dei Lincei 1900, str. 197n; 1902, 
str. 216nn; Bullettino com. 1903, str. 120n.

61) P i g o r i n i v Bullett. di Paletnol. It. XXVI. 1900, str. 6nn.
°2) V. na př. u J o r d a n a, Topographie I. 2, str. 325 a j.
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IV. POČÁTKY A VZRŮST ŘÍMA 
V PODÁNÍ STAROŽITNICKÉM A V OBŘADECH 

NÁBOŽENSKÝCH.
Srovnáme-li jednotlivé prameny, které nás poučují o počát

cích Říma, podle jejich historické průkaznosti, tu mezi dochova
nými stopami osídlení předhistorických, jež mluví zcela určitě, 
a jež lze téměř na několik desítiletí určit, a mezi podáním literár
ním, jež známe v Římě až v období poměrně velmi pozdním 
a v podobě prošlé mnoha umělými vlivy, jeví se nám jako střední 
člen možnost dostati se dále do minulosti úvahou o některých 
přežitcích obřadních. Přirozená a u Římanů ještě stupňovaná 
setrvačnost forem, za druhé pak těsná souvislost náboženských 
obřadů s yeškerým děním veřejným, činí pravděpodobným, že 
stará období městského římského vývoje se nějak obrážejí v ně
kterém ze zachovávaných obřadů, pokládaných za starožitné, 
anebo aspoň ve vzpomínce na nějaký dávný zvyk. Sluší však při
pomenouti, že i když takový obřad nebo vzpomínku na starý zvyk 
máme dosvědčenu, nemůžeme toho jen tak beze všeho dalšího 
užiti k přímému vyvození zpětného závěru. Důvod je několikerý. 
Při starodávných obřadech udržovaných i v těch pozdějších 
dobách, z nichž pocházejí naše záznamy o nich, zachovávala se 
sice dle možnosti stará forma, neb aspoň zdání staré formy, ale 
obsahu a podstatě se už nerozumělo. Proto mají záznamy nám 
dochované cenu potud, pokud se týkají zcela vnějšího popisu 
obřadu neb slavnosti. Jsou-li k nim připojeny poznámky o pů
vodu obřadů anebo výklad, zvláště jmen, neopírají se téměř 
nikdy o staré podání, nýbrž jsou to výtěžky více méně učených 
a vtipných dohadů a etymologií římských starožitníků a grama
tiků. S těmi však musíme zacházeti se svrchovanou opatrností, 
protože — jak uvidíme — nedocházelo se k nim správným po
stupem vědeckým, nýbrž buď jen povrchním etymologisováním, 
anebo dohadem více méně náhodným a osobitým. Krom toho 
nutno v každém případě zvlášť zjistiti, jde-li o obřad vskutku 
starý, a jak starý, poněvadž i některé kulty a k nim patřící 
obřady donesené do Říma až za republiky jevily se koncem re
publiky velmi starodávnými, v jiných případech pak kult 
původně cizí byl po svém přijetí v Římě spojen pro podobnost 
s nějakým domácím starobylým kultem a stal se tak jeho pokra
čováním. Byl považován za kult starý, jako na př. oběť slamě
ných panáků, vrhaných s kolového mostu do řeky 14. května.

Co pak se týče vzpomínek zachovaných u některých spiso
vatelů a dosvědčujících domněle staré zvyklosti neb zařízení, 
avšak v jejich době už neexistující, je nutno s nimi zacházeti 
ještě opatrněji, a to z toho důvodu, že mnohdy mají svůj původ
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v literárním podání, byť zdánlivě poukazovaly na vzpomínku ze 
skutečnosti. Spolehlivost takových svědectví musí býti ještě 
jinak ověřena; nestačí, přináší-li je spisovatel jinak sebe hodno
věrnější. Příklad toho je zpráva Tacitova o palatinském pomeriu, 
jež bude v dalším výkladu rozbírána.

Cena zpráv toho druhu, o němž hovoříme, je při náležité 
kritičnosti a opatrnosti theoreticky nesporná. Ve skutečnosti 
však docházíme často k tomu, že prakticky jich nelze dobře po
užiti, a to z toho prostého důvodu, že obyčejně nedostává se nám 
dosti pomůcek, abychom takovou zprávu mohli náležitě zařaditi 
do časové a vývojové souvislosti, jakož i očistiti od pozdějších 
přídavků a výkladů; v jiných případech zas proto, že je nám za
chována ve formě, která ztěžuje, ne-li znemožňuje správné po
chopení a výklad. Tolik bylo nutno předeslati dalším odstavcům.

Palatinské pomerium.
Tacitus v Annalech XII. 24, píše: „sed initium con

dendi et quod pomerium Romulus posuerit, noscere haud absur
dum reor. Igitur aforoboario, ubi aereum tauri simulacrum 
adspicimus, quia id genus animalium aratro subditur, sulcus 
designandi oppidi cœptus, ut magnam Herculis aram 
amplecteretur. Inde certis spatiis interiecti lapides per ima 
montis Palatini adaramConsi, mox ad curias veteres, 
tum ad sacellum Larum: forumque Romanum et Capi
tolium non a Romulo, sed a T. Tatio additum urbi credidere.“

Gellius ve svých Noctes Atticae XIII. 14, zaznamenal:
„Pomerium quid esset, augures populi Romani, qui libros 

de auspiciis scripserunt, istius modi sententia definierunt : Po
merium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum 
pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem 
urbani auspicii. Antiquissimun autem pomerium, quod a Romulo 
institutum est, Palatini montis radicibus terminabatur. Sed id 
pomerium pro incrementis rei publicae aliquotiens prolatum est.“

Krom mnohých zpráv, jimiž se budeme obirati později, 
a které jen připomínají, že začátky Říma nutno hledati na Pala
tinu,1) podávají uvedená místa u Gellia a u Tacita bližší okol
nosti, mluvíce přímo o pomeriu palatinského města a uvá
dějíce také jeho směr. Praví-li se u Gellia, že palatinské pome
rium „montis radicibus terminabatur“, dovede Tacitus s na
prostou určitostí tvrditi, kterými body pomerium procházelo. 
Závažnost Tacitova vůbec a určitost jeho tvrzení získaly

i) Varrò de 1. 1. V. 164; VI. 24. 34; Liv. I. 7. 3, 12. 4, 33. 2. — 
Festus, 326n. Dionys. Hal. I. 87; Cass. Dio zl. 4. 15; 5. 2; Diodoros Sic. 
VITI. 6; Plutarch Rom. 3.
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u většiny moderních badatelů2 3) víru tomu, že palatinský Řím je 
původním Římem; dokonce i spisovatel jednoho z nejnovějších 
příspěvků k řešení této otázky, Graffunder,s) pronesl názor, že 
snad ještě v době Tacitově stály na svém místě mezníky, jimiž 
dle Tacitových slov pomerium palatinské bylo vytčeno.

Zpráva Tacitova shoduje se celkem s tím, co se zachovalo 
u Gellia. Shoda obou tvrzení došlých nás prostřednictvím svědků 
tak závažných má význam hlavně v tom, že badání novodobé 
může zprávu o palatinském pomeriu považovati za projev obec
ného, ba možno říci officiálního nazírání římského i v dobách 
pozdějších. Názor tento nejen nebyl tehdy ničím přímo popírán, 
nýbrž naopak byl v dokonalém souhlasu s místem, jež obecně 
bylo vykazováno Romulovi a Palatinu v názoru o prvopočátcích 
dějin města. Jiná otázka ovšem je ta, kterou musíme se obirati 
nyní, obstojí-li officiální nazírání římské v tomto bodě před 
kritikou novodobou.

Poněvadž v otázce směru a polohy pomeria je Gelliova 
zpráva jen jakýmsi stručným naznačením toho, co obšírněji 
zaznamenal Tacitus, možno vyjiti od slov Tacitových. Dle něho 
čára pomeria šla od fora zvaného boarium, zabravši 
dovnitř plochy pomeria velký oltář Herkulův, táhla se 
k oltáři Con sovu, odtud k starým curiíma konečně 
k svatyni Larů, objímajíc tak celý vrch palatinský a běžíc 
„per ima montis“, po úpatí. Poloha fora boaria je zjištěna zcela 
přesně; nejsou-li topografové dosti zajedno v otázce umístění 
oltáře Herkulova, nepadá to v tomto případě na váhu, poněvadž 
neshoda týká se jen několika metrů rozdílu, o který jest oltář 
kladen severněji nebo jižněji, a jeho polohy vzhledem k chrámku 
Herkulovu. Tolik je známo, že oba památníky Herkulovy ležely 
u východní strany fora boaria nedaleko stájí velkého cirku, vedle 
dnešního chrámu S. Maria in Cosmedin.4)

Rovněž poloha oltáře Consova je dobře známa: byl v údolí 
murcijském mezi Aventinem a Palatinem, na místě, kde se 
později rozkládal velký circus. Když časem vznikla stálá stavba 
cirku, octl se oltář Consův uvnitř a fo — dle Tertulliana, de 
spectae. 5 — „ad primas metas“, t. j. právě proti jižnímu cípu 
Palatia.

Poloha ostatních dvou bodů není tak přesně určena, ale lze 
ji uhodnouti. Především je jisto, že nutno je hledati jeden u se
verního, druhý u východního cípu palatinského. Nalézáme-li pak

2) Srv. článek L. Brtnického, Různá mínění o založení a vzrůstu 
města Říma. Listy filol. r. XLV. 1918, str. 323.

3) V R.-E. s. v. Roma sl. 1014. — Bylo to dříve i mínění Jor
dánovo, Topographie I. 1, srt. 163; II. str. 269 a jiných.

4) Richter, Topographie2, str. 138n. — L. Borsari, Topografia 
di Roma antica (1897 Milán), str. 362n.
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v Notitii při desátém okrese (palatinském) výpočet: „curiam 
veterem Fortunam respicientem Septizonium divi Severi,“ a na 
t. zv. basi kapitolské (CIL VI. 975), obsahující seznam ulic pala
tinského okresu (a ještě čtyř jiných), tento sled ulic (ř. 12n) : 
„vico curiarum vico Fortunae respicientis,“ pak lze téměř s urči
tostí souditi, že místo „Curiae veteres“ bylo na východním cípu 
palatinském někde nad obloukem konstantinovským a metou, 
zvanou „sudans“. Pro „sacellum Larum“ pak zbude jen severní 
výběžek Palatina.5)

že toto pomerium vztahovalo se jen na Palatin, podotýká 
Tacitus znova ke konci své zprávy poznámkou, že ani 
Forum (magnum), ani Capitolium tehda do pomeria nepatřilo. 
Totéž dokazuje Dionysios Hal. IL 65, svou poznámkou, že chrám 
Vestin ležel mimo Řím Romulův.

Čára vytčená Tacitem šla tedy kolem Palatina, tvoříc licho
běžník. Dva jeho vrcholy jsou zcela bezpečně známy, třetí aspoň 
přibližně; po této stránce tedy výklad Tacitův nevzbuzuje pode
zření. Ale něco jiného je u něho nápadno, totiž tvrzení, že čára , 
tohoto pomeria byla vytčena cippy. Už L a n c i a n i6) ukázal na · 
jednu potíž: v době, do níž musíme klásti vznik palatinské osady, 
byly Velabrum, forum boarium a vallis Murcia bažinaté, 
namnoze i pod vodou, takže nelze věřiti, že by čára, vedoucí 
těmito místy byla mohla býti vytýčena kameny. Ale krom tohoto 
postřehu, zajisté správného, nutno si uvědorniti ještě jiný, a snad 
důležitější důvod, pro který nelze považovati zprávu Tacitovu 
o meznících palatinského pomeria za správnou.

Pomerium totiž nebylo původně nic jiného, než městská 
hranice,7) jejíž význam byl několikerý: správní, náboženský 
i obranný. Proto původně čára pomeria a opevnění se shodovaly. 
Protože však opevnění — ať přirozené či umělé — vždycky 
musilo dbáti účelnosti a povahy půdy, je přirozeno, že obyčejně 
nešlo tak přímočaře, jak mohla býti naznačována ideální hranice 
města. Pro stará, původní osídlení neměl tento rozdíl významu, 
poněvadž tam celkem obě hranice spadaly v jedno a nebylo 
mezi nimi rozdílu; samozřejmě také nebylo pomerium nijak 
zvlášť vyznačováno. Vyznačení pomeria kameny mělo význam 
tenkrát, lišilo-li se nápadněji od skutečných hranic městských, 
naznačených buď hradbou, anebo koncem příbytků. Nevíme 
vlastně, kdy stalo se v Římě zvykem osazovati kameny značící 
směr pomeria, bylo-li to dílem doby starší, či až konce republiky. 
Varro ovšem (de 1. 1. V. 143) tvrdí, že za jeho doby stály „cippi

5) Richter, Die ältesten Wohnstätten des römischen Volkes, 1891, 
Berlin.

®) Ruins and Excavations, str. 60.
7) Cato u Servia k Aen. V. 755, K r á 1-G r o h, Státní zřízení římské, 

str. 131nn.
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pomerii“ kolem Říma i kolem jiných měst, ale jest docela dobře 
možno, že tyto cippi kolem Říma byly osazeny teprv tenkrát, 
když Sulla změnil čáru římského pomeria8) a hnul tak posvátnou 
hranicí, platící po několik století a proto každému dobře známou 
i bez vnějšího označení. Ani ze staršího pomeria, ani z úpravy 
Caesarovy a Augustovy nejsou hranečníky zachovány, a není 
tudíž známo, v čem ty jednotlivé změny spočívaly. Jen tolik lze 
vzhledem k rozsahu města a k pozdějšímu vedení pomeria 
Claudiem, Vespasianem a Hadrianem říci, že procházelo jednotli
vými okresy městskými hodně nepravidelnou čarou, svírajíc 
plochu stále ještě menší než „serviovské“ hradby, a jdouc po 
místech zastavených domy; to bylo sice proti přísnému rituálu, 
jenž velel nechati pruh pomeria zcela volný (Livius I. 44. 4), ale 
vyhovovalo se tím otázce praktické. Za takových okolností stává 
se potřeba hranečníků samozřejmou.

U palatinského pomeria — jak patrno — nebylo ani toho 
theoretického, ani praktického důvodu, a proto jsme nuceni 
usoudit — také vzhledem k námitce Lancianiho svrchu připome
nuté — že se zpráva Tacitova o meznících na úpatí palatinském 
zakládá na omylu. Snad vznikl ten omyl u Tacita sdružením 
představ způsobeným dvojím rozšířením pomeria a osazením 
hranečníků krátce před dobou Tacitovou a za jeho doby. Vždyť 
je to právě u příležitosti Claudiovského rozšíření pomeria, kdy 
Tacitus vzpomíná dějin římského pomeria! Ze zprávy Tacitovy 
je také patrno, že znal sice několikeré rozšíření pomeria, ale 
o hranečnících — krom palatinských — věděl jen až o těch, jež 
osadil Claudius.

Tím vším zbavujeme však zprávu Tacitovu jen jednoho, 
a to podružného rysu. Zbývá však ještě bod další, totiž okolnost, 
že zpráva Gelliova a Tacitova dávají palatinskému pomeriu pro- 
bíhati pod pahorkem, při čemž „ima montis“ a „radices 
montis“ je chápáno velmi ze široka. Vždyť na př. oltář Consův 
je vzdálen od nejbližšího svahu palatinského asi 150 m, a to ještě 
nutno uvážiti, že na této straně byl pahorek doplněn stavbami 
Septimia Severa. Oltář Herkulův pak v nej příznivějším případě 
je vzdálen od začátku schodů Cacových, nejbližšího to místa, na 
200 m. Čára spojující oltář Herkulův a Consův není od souběžné 
hrany palatinského povrchu nikde vzdálena méně než 100 m. 
To jsou vzdálenosti v každém případě nápadné, zejména když je 
dochovanými zbytky nad veškeru pochybnost povzneseno, že ani 
později hradby palatinské nikdy neběžely po úpatí pahorku 
a dokonce nikoliv v takové vzdálenosti, nýbrž jen po okraji 
vrchu.

Nemáme sice ani jediného zbytku, ani jediné positivní

8) Jordan, Topographie I. 1, str. 319n.
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zprávy, jež by nás spolehlivě poučila o tom, jak vypadalo nej- 
starší opevnění na Palatinu, ale z povahy místa plyne zcela 
určitě, že i to opevnění rozhodně běželo po okraji vrchu palatin
ského, nikoli však po úbočích, jež byla téměř kolmá, a nikoli po 
úpatí a ve vzdálenosti od úpatí, poněvadž by tak nemělo opev
nění obranné ceny nejsouc dosti ve styku s osídleními nahoře. 
Také močálovité území fora boaria a murcij ského údolí naprosto 
nebylo vhodným místem pro založení hradby. Není pochyby, že 
i původní nejstarší opevnění palatinské, ať bylo jakékoliv, šlo 
celkem po místech, kudy bylo vedeno i pozdější opevnění hra
dební, jehož zbytky pocházející asi ze IV. stol. př. Kr. byly na
lezeny na některých místech, hlavně na Cermalu.8 9) Vedou 
k takovému závěru jak přirozené podmínky strategické, tak 
i zřetel k tomu, že je u Říma nemyslitelno, aby se pozdější hradby 
téhož místa nacházely uvnitř hradeb starších.

Názor získaný úvahou, z níž vyplynula jediná možnost, že 
totiž hranice a hradby starého palatinského města šly po okraji 
vrchu pahorku, je přímo potvrzen slovy Varronovými (u Solina 
I. 18), jenž praví o Romulově Římu: „ea incipit a silva quae est 
in area Apollinis et ad supercilium scalarum Caci habet termi
num ubi tugurium fuit Faustuli.“ To „supercilium scalarum 
Caci“ a místo chýšky Faustulovy či Romulovy je právě to místo 
na Cermalu, kde se našly zbytky hradeb, o nichž bylo právě mlu
veno, běžících po vrchním okraji pahorku.

Nemožnost umístiti staré hradby palatinské v čáře připo
menuté Tacitem vedla badatele, lpící na slovném znění Tacitovy 
zprávy, k různým úvahám, jimiž měla býti obtíž odstraněna. 
Východištěm úvah byly rozbory pojmu pomeria, pokud pojem 
tento byl římskými spisovateli vymezen.10) Jest přirozeno, že 
v pozdější augurální theorii, pro niž pomerium bylo hranicí po
myslnou a pro niž při vytýkání území platilo omezení rovnými 
čarami, pomerium nemohlo býti jen čarou, nýbrž musilo býti 
pruhem země; to plyne úplně jasně ze slov Varronových, 
Gelliových i Liviových, kteří souhlasně mluví o něm jako 
o ploše, „locus“. Toto nazírání bylo nutné, aby se dala 
uvésti v souhlas hradba, přizpůsobující se území, s po
myslnou rovnou hranicí. Při tom zůstává lhostejno, po
vážu jeme-li za pruh pomeria území uvnitř hradeb, jako

8) Srv. pojednání uvedená u Richtera, Topographie2, str. 31 p. 5, 
dále články D. Vaglieriho v Not. Scavi 1907, str. 185nn a P i n z ů v: 
L’angolo sudovest del Palatino, Annali della Società degli Ingegneri etc.
1907, str. 3nn.

10) Varro de 1.1. V. 143; VI. 53; Gellius XIII. 14; Festus 294; Livius I. 
44. 4n; Servius k Aen. VI. 197. — Ve slovech Plutarchových, Romul. 11, 
nutno slovo κύκλος o pomeriu chápati jako „okruh, obvod“ a nevyvozovati 
odtud domněnku, že Plutarchos mluvil o kruhovém pomeriu. Plutarchos 
užívá zcela zřejmě příměru, jak svědčí výraz ώσπερ κύκλον... περιέγραψαν.
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Mommsen,11) či vně hradeb jako Gilbert,12) či nej
spíše území s té i oné strany k hradbám přiléhající.13) Ani 
v druhém, ani v třetím případě nelze uznati, že by pomerium 
bylo sahalo tak daleko za hradby, když přece přirozená hranice 
byla zcela zřetelná a nesestupovala se svahu palatinského. Lze-li 
pak některé z jam nalezených u vrcholu schodů Cacových, o nichž 
bylo svrchu mluveno, považovati vskutku za hroby, pak by tu 
bylo o důkaz více, že pomerium palatinské nepřekročilo kraje 
hořejšího vrcholu pahorku. V žádném případě nelze augurský 
výklad pomeria jako plochy ohraničující posvátný okrsek roz- 
šiřovati na taková prostranství, jaká jsou mezi skutečnou hra
nicí pahorku a čárou Tacitovou.

Poněvadž hranečníky palatinského pomeria neexistovaly 
a tudíž nemohl jich Tacitus ani nikdo jiný viděti, nastává otázka 
další, čím totiž byli Římané pohnuti takto si představovati pala
tinské pomerium. Cestu k řešení podávají tu hraniční body toho 
pomeria, zejména oltář Herkulův a Consův. Consus je nesporně 
velmi staré podzemní božstvo latinské a má význam vegetativní. 
Na to poukazuje jednak jeho jméno (souvisí s *cond-[ere]), 
jednak jeho oltář mimo dny oběti v zemi skrytý, a zřejmě rol
nický ráz jeho kultu.14) Je známo, že vlastně kult Consův v údolí 
murcijském byl prapůvodem ludorum circensium tamtéž později 
pořádaných.15) Tato „Consualia“ byla tradicí kladena k samým 
počátkům Říma, a hrála dokonce významnou úlohu při únosu Sabi- 
nek, k němuž prý došlo za Romula.16) Přes to přes všechno vzniká 
tu sama sebou námitka, že kult Consův právě na tomto místě 
nemůže býti tak velmi starý. Především proto, že jeho místo je 
v údolí, a nikoliv na pahorku ; údolí mezi římskými pahorky byla 
však obydlitelna a obydlena mnohem později, než pahorky samy, 
a to — jak ukázáno — nejen z důvodů bezpečnosti osídlení, 
nýbrž pro přirozené podmínky krajinné, hlavně pro močálovitost 
údolí. Způsob a okolnosti kultu Consova však ukazují, že jednak 
údolí murcijské netrpělo už přemírou vodstva, jednak že se Řím 
mohl touto stranou považovati za zcela bezpečný. To však ne
odpovídá nikterak dobám vzniku Říma, poněvadž Aventin uzaví
rající murcijské údolí s druhé strany byl cizí ještě Římu, sklá
dajícímu se ze čtyř okresů, nebyv zahrnut do jeho pomeria. Ještě 
začátkem republiky, v V. stol. př. Kr., ležel mimo vlastní město,

11 ) Der Begriff des Pomerium. Römische Forschungen II, str. 29.
12j Geschichte und Topographie I, str. 119.
13) Nissen, Beiträge zum römischen Staatsrecht (1885 Straßburg), 

str. Inn; Král-Groh, str. 132.
14) Varro de 1. 1. VI. 20; Dionys. Hal. II. 31nn. a j.
15j Varro u Non. Marc. 21; Dionys. Hal. II. 31; Paulus Diak. 135; 

Servius k Aen. VIII. 635.
lu) Ovidius Fasti III. 199; Paul Diak. 36; Plutarchos Rom. 5 a j.
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jak plyne i z té okolnosti, že vzbouření plebejové, tam se uchý
livší, byli pokládáni za secessi. Teprv po vpádu gallském byly 
forum boarium i Aventin připojeny k městu Římu hradbami, 
avšak nikoliv pomeriem; to se stalo až za Claudia (Gellius XIII. 
14. 7). Z toho všeho vysvítá, že veřejný kult Consův v murcij- 
ském údolí je časově pozdější, než samostatná osada palatinská, 
a dále, že původní pomerium této osady nemohlo zabírati místo 
Consova oltáře.

Podobné pochybnosti, ale ještě důtklivější, povstávají vzhle
dem k Herkulovu oltáři. Je sice známo, že kult Herkulův byl 
v Itálii velmi rozšířen a že záhy pronikl až do Říma a záhy stal 
se tam kultem státním, byv opatřován nejprve Potitii a Pinarii 
(Liv. I. 7. 14), ale přece je to jenom kult původu cizího, a proto 
v Římě mladší, než kulty domácí. Přes všechny vztahy, jimiž 
Herkules byl časem spjat s mythy starořímskými, zůstalo živé 
vědomí jeho cizosti, a to se projevilo tím, že i v pověstech bylo 
založení velkého oltáře přičteno cizinci Euandrovi.17) Chybí nám 
ovšem možnost absolutního určení, kdy skutečně byl kult Her
kulův do Říma zaveden; je dobře možno, že byl přejat nikoliv 
přímo od Řeků, nýbrž prostřednictvím italickolatinským; ale 
v tomto případě bylo by nutno uznati, že se časem jeho kult po- 
řečtil, poněvadž za doby historické byl prováděn graeco ritu a to 
v době, kdy jej po Potitiích a Pinariech převzal praetor urba
nus.18) Rozhodně však je kult Herkulův v Římě poměrně mladší, 
než kulty domácí, a místo tohoto kultu nemohlo býti zahrnuto 
do pomeria starého palatinského města. Co do polohy Herkulova 
oltáře a fora boaria, platí o nich totéž, co bylo řečeno svrchu 
o oltáři Consově. Ani toto místo nemohlo z důvodů vytčených 
tvořiti součást nej staršího osídlení palatinského.

Nebyla-li však místa oltáře Herkulova a Consova staroby
lými součástmi města ve skutečnosti, nemusíme pochybovati 
o tom, že se zdála pozdějším dobám dosti starobylými, aby sply
nula nutně s představou nejstaršího období města, kladeného 
na Palatin.

Avšak ze slov Tacitových poznáváme ještě jeden důvod, 
proč on anebo přesněji řečeno jeho pramen, kladli začátek pala
tinského pomeria na forum boarium. Podle Tacita byly hranice 
palatinské stanoveny rituální brázdou (sulcus), kterýžto způsob 
je znám z popisu Catonova (u Servia k Aen. V. 755): 
„conditores enim civitatis taurum in dextram vaccam intrinsecus 
iungebant et ita sulco ducto loca murorum designabant“, dále 
Varronova (1.1. V. 143) : „oppida condebant in Latio Etrusco

17) Livius I. 7. 3; Dionysios. Hal. I. 40; Tacitus Annales XV. 41.
18) Varro u Macrobia Saturn. III. 6. 17; Livius I. 7. 3; Dionysios 

Hal. I. 40; Strabo V. 230; Servius k Aen. VIII. 276 a j.
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ritu ut multa, id est iunctis bobus tauro et vacca interiore aratro 
circumagebant sulcum“, pak ze zi. V. 2, Cassia Diona: 
,,'Ρωμύλος επί του Παλλαντίου το τής μελλοΰσης έσεσίΐαι 'Ρώμης σχήμα 
διαγραφών ταύρον δαμάλει συνέζευξε τον μέν ταΰρον εξω προς το 
πεδίον νευοντα, τήν δέ δάμαλιν προς τήν πόλιν κτλ.

Je to týž způsob určování pomeria, na který naráží Livius 
na uvedeném místě.19) Podstata jeho spočívala v tom, že spřeže
ním vola a krávy vyorána byla rituální brázda. Aby začátek té 
brázdy položil na forum boarium, k tomu přimělo Tacitův 
pramen, že na tomto náměstí stálo „aereum tauri simulacrum. . . 
quia id genus animalium aratro subditur“. O takovém umělec
kém díle aiginského původu víme dobře, že tam skutečně stálo 
(Plinius Nat. hist. XXXIV. 10), ale význam jeho byl zcela jiný 
a vztahoval se k určení tohoto fora, jež sloužilo za tržiště do
bytka.20) Fora boaria začalo se užívati za tržiště až když 
už existoval Řím historický ; ve IV. stol. př. Kr. bylo za
bráno do městských hradeb. Bylo tedy už částí města. 
Kovová socha pak je dle Pliniových slov, zcela pravděpodob
ných, válečnou kořistí; nejspíše tedy někdy v II. stol. př. Kr. 
do Říma dovezenou.

Jak patrno, ukazují se zcela zřetelně vnější popudy, které 
vedly k představě, že palatinské pomerium bylo vyznačeno 
rituální brázdou, začatou na fóru boariu. Avšak nemožnost věsti 
brázdu místy bažinatými, na niž ukázal už Lanciani, dále ne
logičnost městské hranice tak vzdálené, jako byla čára připome
nutá Tacitem, a konečně velké časové rozdíly mezi vznikem pa
latinské osady a kultovních míst, rovněž Tacitem připomínaných, 
to všechno jsou okolnosti, jež vůbec odnímají víru v to, že zpráva 
Tacitova a Gelliova mají nějaký skutečný základ. Tato pochyb
nost vztahuje se však nejen na místo a směr rituální brázdy pa
latinské, nýbrž přímo na existenci ohraničení Palatina takovýmto 
způsobem. Graffunder21) uváděl na důkaz těchto pochyb
ností, že starověké podání považovalo rituální brázdu vy- 
oranou při zakládání města za zvyklost etruskou ; poněvadž však 
Palatin byl osídlen dříve, než se etruský vliv ukázal v Latiu, není 
prý možno věřiti, že bylo užito etruského způsobu při založení 
města, a nepovažuje tedy výklad Gelliův a Tacitův za správný. 
Námitka Graffunderova byla by zcela průkazná, kdyby bylo 
jisto, že pomerium bylo výhradně etruskou zvyklostí, a tedy že 
ohraničení města pomeriem nutně svědčí o etruském zasažení.

19) Livius I. 44. 4. — Způsob ten je zobrazen i na některých mincích 
doby Augustovy. V. (článek, který napsal Lod. L a n f r a n c h i, Gli amplia
menti del pomerio di Roma nelle testimonianze numismatiche, Bull. com. 
1919, str. 16nn, tab. I.

-®) Jordan, Topographie I. 2, str. 476.
21) R. E. s. v. Rom. sl. 1014.
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Avšak není prokázáno, že pomerium by bylo jen etruským zří
zením. Ono souvisí s pravidelným vytýčením hranic osídlení, 
a to se nalézá u Italiků dávno před dobou etruskou.22) Rozhodně 
tedy je nutno vystříhati se toho, aby z pouhé existence pomeria 
byl dokazován etruský vliv. Zcela jiná je otázka, byly-li a do jaké 
míry pod etruským vlivem obřady, jimiž za historických 
dob bylo pomerium vyznačováno. O tom bude promluveno 
dále.23)

Ale ať už bylo pomerium vytyčováno Etrusky nebo Latiny, 
obřady takového či onakého původu, jest jasno, že vedení rituální 
brázdy má smysl a jest možné jen při sídlech zakládaných na 
rovině nebo na snadno přístupné planině, avšak nikoliv tam, kde 
vzniká osada na místě přirozenými podmínkami tak nepřístup
ném, jako byl Palatin. Smysl vedení brázdy je ten, že se měla 
uměle odděliti část území, jež souviselo přirozeně s okolím ; toho 
u. Palatinu nebylo.

Ze všeho tudíž vyplývá nad pochybnost jasně, že zpráva 
o pomeriu palatinském, byť zachována i u spisovatelů tak hodno
věrných, jako byli Gellius a Tacitus, není správná věcně.24) 
Starého pomeria palatinského v Římě nebylo, a nebylo 
tedy ani tohoto důkazu pro existenci nej staršího Říma 
na Palatinu.

Poněvadž ale ze zprávy Gelliovy a Tacitovy plyne, že se 
koncem republiky a za císařství věřilo, že existovalo kdysi pala
tinské pomerium, je patrno, že tato víra vyplynula z představy 
obecně rozšířené, že totiž Řím měl svůj počátek na Palatinu. 
A poněvadž rozšíření pomeria bylo theoreticky i prakticky pří
pustné, je přirozeno, že zpětným pochodem musili předpokládati 
i pomeria menší, nežli bylo to, jež ovíjelo Řím historický, a nej
starší pomerium bylo přičteno Palatinu, domnělému to Prařímu. 
Postupovalo se při tom jen zcela vnějškově, bez ohledu na pod
statu věci a její původní význam. Ukázalo se to nejlépe tehdy, 
když hledány body, jimiž to domnělé pomerium prý probíhalo. 
Samozřejmě stará, a za stará považovaná kultovní místa, která 
ležela nablízku Palatina a v představě pozdějších dob byla spojo
vána s osudy a životem prvotního Říma, nemohla býti nechána 
mimo obvod tohoto nejstaršího Říma; nedovedli si ho bez nich 
představit. Tím vysvětluje se aspoň poněkud ona podivná čára

22) Sergi, Italia, str. 284nn. — Seta, Italia antica, str. 42.
23) Pomerium čili hranice historického Říma, jenž se skládal ze čtyř 

okresů, byly ovšem vytčeny Etrusky, kteří toto město vytvořili ze starších 
jednotlivých sídel. Ale právě toto město nemělo tvaru templa, příznač
ného pro jiná založení pravidelně ohraničená.

24) Srv. poznámky J. B. Carterav American Journ. of Archeol. 
XII. 1908, str. 172n ; v Proceedings of the Brit. and Amer. Archeol. Society 
of Rome IV. 1908, str. 129n; a v Röm. Mittheil. XXV. 1910, str. 82.
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domnělého palatinského pomeria, vedená místy, jež nijak ne
mohla značití hranic palatinského osídlení.

Plocha palatinského pomeria Gelliem a Tacitem vylíčeného 
má tvar lichoběžného čtyřhranu. Snad i to přispívalo k posílení 
tradiční víry v toto pomerium, poněvadž každé templum bylo 
čtyřhranné a v historické době většinou i skutečné hranice osad 
Římany nově zakládaných byly čtyřhranné, pokud ovšem tomu 
terrain dovoloval.25)

Snadno tedy vznikla tužba viděti stejné hranice i v tom 
domněle nejstarším Římě. Ostatně Palatin začátkem doby císař
ské jakž takž činil dojem čtyřúhelníka sám svým povrchem, 
poněvadž původní nepravidelnosti okraje a úvaly dělící jednot
livé jeho části byly už umělou úpravou zahlazeny; mnoho k tomu 
přispěly stavby Augustovy a Tiberiovy. V dobách dřívějších ne
tvořil ovšem Platin ani zdaleka plochy pravidelné, jak 
ukázal výzkum archaeologický, a proto jsou zcela nemístný vý
vody, budující na předpokladu, že italický zvyk čtyřhranných 
osídlení je v nějaké přímé souvislosti s podobou povrchu 
palatinského.26 27)

Roma quadrata.
Pozdější tvar palatinského povrchu, hlavně však plocha 

domnělého palatinského pomeria, přiměly některé z novodobých 
badatelů,27) že starověká označení : Roma quadrata, τετράγωνος,28) 
vztahovali k podobě palatinského Praříma. Při tom ovšem ne
mohlo ujiti pozornosti, že u starověkých auktorů má označení 
„Roma quadrata“ význam dvojí, jednak že se týká určitého 
rituálního místa na Palatinu, jednak že má význam širší, a to se 
vztahem k podobě domnělého Praříma. Určení prvého týká se 
především obšírná zpráva Festova (310), za druhé doklad ná- 
pisný (CIL VI. 32.327). Festus praví: „Quadrata Roma in Pa
latio ante templum Apollinis dicitur, ubi reposita sunt quae 
solent boni ominis gratia in urbe condenda adhiberi, quia saxo 
t minitus t est initio in speciem quadratam. Eius loci Ennius me
minit cum ait: et t quis est erat t Romae regnare quadratae.“ 
Toto rituální místo potrvalo na Palatinu velmi dlouho; ještě za
čátkem III. stol. p o Kr. nám je připomíná na tomtéž místě (in 
area aedis Apollinis) uv. nápis. — Hülse n29) správně stotožnil

25) Ett. Pais, Fundi degli Ausoni, v díle Dalle guerre puniche a 
Cesare Augusto I (1918 Řím), str. 25nn.

2C) Na př. Pigorini, Perchè la prima Roma è sorta sul Palatino. 
Zvi. ot. z Archivio storico per la Sicilia orientale XVI. 1919. Catania.

27) Na př. Jordan, Topographie I. 1, str. 167; — Král v St. 
zřízení, str. 133. — Pigorini na místě uv. v pozn. 26 a j.

2S) Solinus I. 18; Festus 310n; Plutarch. Romulus 9; Dionysios Hal. 
I. 88; Cassius Dio fr. 4. 15; CIL VI. 32.327 ř. 12.

2β) v Jordánově Topographie I. 3, str. 43. p. 27.
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tuto Romam quadratam s t. z v. mundus palatinským, t. j. 
místem, jež bylo posvátným prvopočátkem palatinské obce.30)

Něčeho jiného se však týkají ostatní zprávy. Z nich je 
nejvíc pozoruhodná zpráva Varronova, dochovaná u Solina 1.17 : 
„dictaque primum est Roma quod ad aequilibrium foret posita“ ; 
pak následují slova, jež byla už svrchu uvedena na důkaz, že 
hranice „romulovskéhO“ Říma kladla tradice na okraj vrchu 
palatinského a nikoliv do údolí pod kopcem. Z dalších zpráv 
nutno uvésti, co praví Dionysios Hal. I. 88 o Romulovi: „περιγρ á 
φει τετράγωνον σχήμα τω λόφο)“. S tím souhlasí narážka IL 65: 
„ . . . τής τετράγωνον καλουμένης 'Ρώμης“, jakož i poznámka Plu- 
tarchova (Romul. 9) : ,,'Ρωμυλος μεν ουν την καλουμένην 'Ρώμην 
κουαδράτην, δπερ εστί τετράγωνον, έκτισε . . . “ I Cassius Dio (fr. 4. 
15) se vyjádřil v ,,ετέρα πόλις τετράγωνος“.

Místo Plutarchovo zajišťuje nám zcela nepochybně, že řecký 
výraz τετράγωνος byl rovný latinskému quadratus; z řeckého 
slova a ze souvislosti míst, zejména u Dionysia, plyne i výklad 
tohoto pojmu, jehož užíváno ve významu čtyřhranný. Jde nyní 
o zjištění, jakým právem se to dálo.

Solinův citát z Varrona ukazuje, že v době Varronově se 
výrazu quadratus ve spojení s Roma užívalo, ale že mu nebylo 
už všeobecně rozuměno. Proto uznal Varro za vhodno vyložiti jej 
opisem, při němž „quadratus“ vyjádřil slovy „ad aequilibrium 
factus“.

Etymologie slova „aequilibrium“ je zcela průhledná, zna
mená to rovnováhu, rovný poměr. „Ad aequilibrium factus“ pak 
je „v rovnováze; rovné, vodorovné ploše; rovnoměrně, stejně pra
videlně zbudovaný, udělaný“. „Quadratus“ znamená tedy dle 
Varrona něco v rovné, pravidelné ploše. Ze znění slov Varrono
vých je dále patrno, že mu nebylo dosti povědomo, proč se pala
tinskému Římu říkalo Roma quadrata. Konjunktivem „foret 
facta“ dává zřetelně na jevo svou nejistotu v tomto ohledu a na
značuje, že rovnice „quadratus = ad aequilibrium factus“ má 
svůj původ v etymologisující úvaze. Varronovo označení „Roma 
quadrata“ však vztahuje se — jak ukazuje souvislost — na celé 
město palatinské, nikoliv jen na kultovní místo před chrámem 
Apollonovým, v němž mluví zpráva Festova i doklad nápisný. 
Nemáme možnosti přesně zjistiti, kdy a proč došlo k tomuto roz
šíření významovému, stalo-li se tak už před Varronem, či je-li 
podnětem jeho Varronovo etymologisování ; šlo-li o název přímo 
spojený s Palatinem, či synekdochicky přenesený. Jisto zůstává, 
že poVarronovi řečtí historikové píšící o Římu překládají výraz 
quadratus slovem τετράγωνος a označují tím čtyřhrannou podobu

30) Ovidius Trist. III. 1. 32; Josef. Flav. Ant. Iud. 19. 3. 2. — Srv. 
Gilbert, Gesch. u. Topogr. I, str. 99.
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města; v tomto názoru byli podporováni upravenou podobou 
palatinského vrchu, jak vznikla stavbami první doby císařské.

Možno považovati za zjištěno zprávou Enniovou, citovanou 
u Festa, a dokladem nápisným, že Roma quadrata původně zna
menalo posvátné místo na Palatinu, jehož topografické určení 
závisí na umístění Apollonova chrámu a jeho arey. Název po
chází dle Festa odtud, že bylo to místo kdysi vybudováno „in 
speciem quadratam“. V rkp. čte se, že bylo to místo „minitus“, 
což se opravuje obyčejně v „munitus“; není zcela jasno, jak si 
to vybudování in speciem quadratam máme představovat, šlo-li 
o vyzdění prohlubně určené k obětem podsvětnímu božstvu, či 
o vyznačení arey. Ve spojení s poznámkou Festovou nabýváme 
teprv pochopení pio formální stránku vzniku Varronova výkladu 
slova „quadratus“, byť zůstávalo neurčito, proč a kdy byl pojem 
Roma quadrata vztažen na palatinskou osadu celou.

Výklad schvalovaný některými moderními místopisci, že 
totiž Roma quadrata byla nazvána dle útvaru palatinského, a že 
její existence potvrzuje Tacitovu zprávu o pomeriu palatinském, 
má tedy svůj původ v nesprávném etymo'ogisovàni a v neporoz
umění řeckých spisovatelů, kteří výraz nejasný a k Palatinu se 
vztahující uvedli v souvislost s vnější podobou uměle upraveného 
pahorku. Vytčení a výklad starého mundu čili Romae quadratae 
je otázka sama pro sebe, jež nemůže býti řešena s nadějí na pří
znivý výsledek, dokud nebude prozkoumán celý povrch Palatina ; 
závěry činěné na základě objevu t h o 1 u pod domem Flaviov- 
ským jsou při nejmenším předčasné, poněvadž chybí vůbec 
všechno, oč by bylo lze opírati se při stotožnění.si) Tolik ale je 
zcela jisto, že z existence mundu a Romae quadratae neplyne ani 
nejmenší potvrzení Tacitovy a Gelliovy zprávy o nejstarším po
meriu římském.

Běh Luperků.
Každoročně dne 15. února, tedy v měsíci, jímž původně 

končil rok, konána byla slavnost Lupercalia, při níž členové 
sboru Luperků uspořádali od jeskyně Lupercalu běh, jenž skončil 
na témž místě. V moderní literatuře je obecně rozšířen názor, že 
směr běhu těchto Luperků byl stanoven starým palatinským po- *

31) R. Lanciani, Pagan and Christian Romme (1893 London), 
str. 70. Ett. Pais, On thè topography of Rome. Ancient Legends 
of Roman History (1906 London), str. 224nn. — W. W, Fowler, Mundus 
patet, Journ. of Roman Studies II. 1912, str. 25nn. — G. Boni, Recent 
discoveries on the Palatin Hill, tarnt. III. 1913, str. 243n. — O. L. R i c li
ni ο n d, The Augustean Palatium, tarnt. IV. 1914, str. 193. — L. A. Con
stans, Sur le mundus civitatis Palatinae. Comptes rendus de l’Académie 
des Inscriptions et de belles lettres, 1914, 109n. — L. H o m o, La Rome 
antique (1921 Paříž), str. 47n.
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meriem, případně jeho cippy, o nichž mluví Tacitus;32) v této 
okolnosti shledává se pak důvod pro uznání palatinského pomeria.

Jest však nutno rozeznávati tu dvě otázky : především totož
nost běhu Luperků s domnělým pomeriem, za druhé pak vztah 
Luperků k Palatinu a k pozdějšímu městu. Co se týče prvé 
otázky, tu třeba poznamenati, že vlastně starověké prameny 
vůbec nás neoprávňují položit ji, poněvadž nikde není řečeno, že 
Luperkové obíhali po pomeriu; to je jen dohad novodobých — 
hlavně německých ■— topografů, opírající se o subjektivní výklad 
některých starověkých zpráv, hlavně o Aelia Tuberona (Dion. 
Hal. I. 70), jenž praví, že ,,έχοήν . . . περιελίΐεΐν δρόμφ την κώμην“' 
pak ο výraz ,,περιδρομή“, jehož užil Plutarchos (Romul. 21).

Neučinili tak právem, poněvadž výrazy tyto jsou nepřesné, 
jak svědčí řada jiných zmínek i u týchž spisovatelů starověkých, 
ale hlavně ráz obřadu Luperků a okolnosti, jimiž byl provázen.

Lupercalia byla obřad, platící bohu Faunovi,33) a jsme 
o něm po stránce významové dosti dobře zpraveni, dík staro
věkým zprávám i novodobým studiím.34) Není pochyby, že jest 
to starodávný obřad pastýřský. O tom svědčí jednak bůh 
Faunus, jemuž slavnost Lupercalií platila, jednak jméno creppi 
a podoba Luperků obřad konajících obřad: byli oděni kozlí koží 
kol beder.35) Ostatně připomínají to výslovně mnohá svědectví, 
na př. C i c e r o (pro Cael. 26) : „fera quaedam sodalitas et plane 
pastoricia atque agrestis germanorum Lupercorum. . .Pro
pertius (IV. 1. 25n), Plutarchos (Caesar 61).36)

Druhý prvek obřadu Luperků měl význam očistný a oplod
ňující. Očistného, kathartického smyslu jejího byli si dobře ve 
starověku vědomi;37) část obřadu snad naznačovala i někdejší 
lidskou oběť;38) avšak nad pouhou obětí očistnou převládl obřad 
širší: z kůže obětovaného kozla bylo nařezáno řemenů (februum),

32) Gilbert, Gesch. u. Topogr. I., str. 148; Jordan, Topogr. I. 
1, str. 163; Pascal, str. 167nn. článku uv. v pozn. 34. tohoto odstavce. — 
Wissowa, Relig. u. Kultus2, str. 209 p. 3; Graffunder, R-E. s. v. 
Rom. sl. 1014. a j.

33) Ovidius, Fasti II. v. 268; V. v. 101; Plutarch. Romul. 21.
34) J. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung III2, 1885, str. 422nn ; 

C. Pascal, „Le divinità infere e i Lupercali“, v knize Studi di Antichità 
e Mitologia (1896 Milano). — L. Deubner, Arch. f. Religions
wissenschaft XIII. 1910, 481nn; A. M. Franklin, The Lupercalia, 1922, 
New York (Univ. Press).

35) Dionysios Hal. I. 80; Paulus Diac. 49; Servius k Verg. Aen. 
Vili. 663.

3G) si-ovn. I. G u i d i, La fondazione di Roma, Bull. com. archeol. IX. 
1881, str. 67nn.

37) Varro, L. 1. VI. 13 a 34; Ovidius Fasti II. 31; Plutarch. Numa 
19, Romulus 21; Censorinus 22, 14 a j.

38) Plutarch. Romul. 21; C. Pascal, uv. Č1., str. 166; 
L. Deubner, uv. cl., str. 498nn ; E. S a m t e r, Geburt, Hochzeit u. Tod, 
str. 184n.
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jimiž Luperci, probíhajíce městem, šlehali ženy, aby se staly 
plodnými a snadno rodily.39) Tento rys rozmohl se při Luper- 
caliích nejvíc, jak je patrno z toho, že rituální februum Luperků 
dalo jméno celému měsíci. Dle Varrona (1. 1. VI. 13) je februum 
slovo sabinské a znamenalo totéž, co purgamentum. Očista týkala 
se tedy především neplodnosti, jež samozřejmě byla pociťována 
jako těžká úhona.40)

Pokud lze ze zachovaných zpráv soudit, byl běh Luperků ve 
spojení jedině s touto stránkou obřadu; je to zcela přirozeno a 
pochopitelno, ale nijak není možno odtud odvozovat, že běh Lu
perků byl řízen kolem Palatinu. Nehledí-li se ani k naprosté ne
možnosti, aby Luperci byli obíhali po úpatí palatinském, když 
bylo zaplaveno vodou anebo bylo ještě bažinaté, je tu hlavní 
potíž ta, že lustrace Luperků provozovaná během patřila obyva- 
telkám, a musil tedy býti běh řízen tudy, kde mohl svému účelu 
dostáti, tedy středem města. Správně se tu vyjádřil Plutarchos 
slovy, že Luperkové διαΦέουσι άνά την πόλιν. Neplodnost země byla 
usmiřována obětí kozla a psa a obřady s tím spojenými.

Badatelé, kteří spojovali běh Luperků s hraniční čarou 
města, nepovšimli si, že starověké podání nejen že toho běhu ne
spojovalo s pomeriem, nýbrž vůbec ani s obíháním ve vlast
ním toho slova smyslu. Ovidius (Fast. IL 370nn) a P 1 u- 
tarchos (Romul. 21), připomínají různé výklady starověké 
o běhu Luperků, odvolávajíce se na starší prameny, ale v žádném 
z těchto výkladů není ani přímé zmínky, ani nepřímého důkazu, 
pro který bychom měli věřiti, že směr běhu byl nějak přísně 
vázán obvodem města. Výklady aitiologické tohoto druhu nepři
spívají nám ovšem k bezpečnému poznání podstaty obřadu, ale 
zde dotýkají se formy a uvádějí při tom i to, co bylo možno 
odjinud a spolehlivěji poznat.

že běh Luperků nebyl vázán určitým, přísně stanoveným 
směrem, nýbrž že vedl od Luperkalu volně středem města, je dále 
patrno i z toho, že v historické době, kdy středem města bylo 
Forum, pobíhali Luperci tudy. Svědčí o tom nejen zpráva Aurelia 
Augustina (de civ. dei 18. 12) : nam et Lupercorum per 
sacram viam escensum atque descensum sic interpretantur 
etc.,41 * *) nýbrž i známá událost s konce života Caesarova, měsíc 
před jeho smrtí. Lupercalia tohoto roku 44. př. Kr. stala se

3θ) R. Lefébvre, Revue de l’historié de religion 1909, str. 73nn. — 
Ovidius Fasti II. 425nn; Plutarch. Romul. 21, Caes. 21, Anton. 12, 
Quaest. Rom. 68; Servius k Aen. VIII. 343; Iuvenalis II. 142.

40) Neplodnost měla býti sňata nejen s žen, nýbrž i s přírody. Odtud 
chthonické prvky slavnosti, o nichž se zmiňoval už Ioan. Lydus, de mens. 
IV. 20. — Podrobně o této souvislosti pojednal Pascal v uved. článku.

41 ) Následuje naivní výklad: ut ab eis significari dicant homines, qui
propter aquae inundationem summa montium petiverunt et rursus eadem
residenti ad ima redierunt.
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pamětihodná tím, že člen sboru Luperků M. Antonius, ač konsul, 
přece v rituálním odění se účastnil všech obřadů a také běhu. 
Když probíhali Forem kol řečniště, na němž seděl Caesar oděn 
triumfálním rouchem, Antonius najednou přiskočil k Caesarovi 
a pokoušel se vstavit mu na hlavu královský vínek.42) Všechny 
zprávy souhlasně se zmiňují o tom, že se tento výjev přihodil 
na Fóru u comitia, a žádná neobsahuje nic, 2 čeho by se mohlo 
souditi, že směr běhu po Fóru byl nějak neobvyklý. Krom toho 
i uspořádání výjevu, ať bylo dílem Caesarovým, či nápadem 
Antoniovým, přirozeně musilo být takové, aby vnější okolnosti 
nevzbudily svou neobvyklostí podezření ; šlo o věc, na kterou ve
řejné mínění bylo stále ještě velmi citlivé.

Z toho, co bylo uvedeno, poznáváme, že obřady o Luper- 
kaliích nejen neměly nijakého vztahu k pomeriu anebo vůbec jen 
k obvodu města, nýbrž dokonce že ani jejich spojení s Palatinem 
nebylo tak výhradní, jak se soudilo. To dosvědčuje ještě jiná věc. 
Kněžský sbor Luperků, jemuž bylo svěřeno konání obřadu, nebyl 
v Římě jeden, nýbrž byly — pokud víme — původně dva, a to 
Luperci Fabiani a Luperci Quinctiales;43) zřejmě dle 
jmen rodů, které kdysi výhradně vykonávaly tento státní kult 
tak, jako i kulty jiné. Luperci Fabiani však byl sbor quirinálský, 
nikoliv palatinský, poněvadž gens Fabia vzešla z obce quirinálské 
a tam také měla své kultovní úvazky.44) Jest tedy pro starší 
dobu v Římě dosvědčen kult Fauna Luperca jak na Palatinu, tak 
na Quirinále. Poněvadž oba tyto kulty vyplynuly ze stejných 
základů, je pochopitelno, že po spojení obce palatinské a quirinál
ské oba dva splynuly.45 *) Splynuly i oba sbory Luperků a to tak 
dokonale, že sotva jméno poukazovalo za doby historické na 
původní různost, že pak převládl obřad začínaný u Lupercalu 
palatinského, není důkazem většího stáří nebo skutečné před
nosti a významu Palatina, nýbrž souvisí to s osobním vztahem 
palatinského Lupercalu k zakladateli města Romulovi a vůbec 
s celým nazíráním římským na počátky města,45) v nichž pro 
spojení s Romulem vykázáno Palatinu místo tak význačné. — 
Ostatně lze ještě položití otázku, od kdy vlastně Lupercalia byla 
státní slavností.47)

4-) Cicero, Philipp. IL 85; Appianus bell. civ. II. 109; Plutarchos 
Ant. 12, Caes. 61; Suetonius Caes. 79; Cassius Dio 44. 11.

4S) CIL VI. č. 1933; XI. č. 3205; Paulus Diak. 78.
44 ) Livius, V. 46. 2, 52. 3; Dionysios Hal. II. 48; Ovidius Fast. II. 

v. 193n.
45) Co vykládá Pinza, Monumenti sl. 772n, o reorganisaci Lu

percalií, je sice možné, ale nesouvisí to nijak s palatinskou hradbou, s níž 
on to spojuje.

4,i) Srv. Dionys. Hal. I. 32.
47) Unger v Rhein. Mus. 1888, str. 50, soudí, že až ve III. stol. 

př. Kr. stala se slavností všeobecnou.
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Jak viděti, ani zprávy o pomeriu palatinském, ani o Roma 
quadrata, ani o Lupercaliích neobsahují to, co novodobé badání 
chtělo v nich miti.

Septimontium.

U Paula Diak. 459 se čte :
„Septimontium appellabant diem festum quod in septem 

locis faciebant sacrificium: Palatio Velia Fagutali Subura Cer
malo Caelio Oppio et Cispio.“

Text Festův je porušen ; plyne z něho jen spojení slavnosti 
septimontiální s Agonaliemi. Za to na jiném místě (474-6) 
jsou Festova slova zachována, a obsahují citát z Antistia 
Labeona:

„Septimontio, ut ait Antistius Labeo, hisce montibus feriae : 
Palatio cui sacrificium quod fit Palatuar dicitur, Veliae cui item 
sacrificium, Fagutali Suburae Cermalo Oppio Caelio monti 
Cispio monti.“

Ve fastech slavnost Septimontia zaznamenána nebyla, nýbrž 
místo ní byla tam vyznačena Agonalia, že obě slavnosti připadaly 
na týž den, a to na 11. prosince, je výslovně dosvědčeno.48) 
Rovněž nejsou právě vzácností zprávy, které poučují o tom, že 
ještě i v době císařské byla slavnost septimontiální konána.49) 
Ze slov Festových plyne pak i zjištění, že slavnost Septimontia 
nespočívala v nějaké oběti společné, nýbrž v tom, že týž den vy
konána byla řada jednotlivých obětí samostatných na místech, 
nesoucích starodávná topografická označení. Dokonce jest z ná
hodně nalezeného nápisu (CIL VI. 32.455) patrno, že každé 
místní společenstvo bylo ustaveno v bohoslužebný spolek v čele 
s magistry a zvláštními flaminy pro konání obřadů, že sbíralo 
od svých členů peníze a užívalo jich k podnikům obecně 
užitečným.

Dle svědectví Antistia Labeona měly některé ze slavností 
Septimontia svá zvláštní jména, a sice dle pahorku, na němž byly 
slaveny (na př. Palatuar). Z toho je patrno, že šlo tu o samo
statné a individuální podniky místní, jak je vytkl Festus 284 : 
„Publica sacra quae publico sumptu pro populo fiunt quaeque 
pro montibus pagis curiis sacellis.“ O Septimontiu už Varro 
(de 1. 1. VI. 24) se přímo vyslovil, že jsou to „feriae non populi, 
sed montanorum modo“.

48) Lydus de mens. IV. 155: έπετελουν δέ καί εορτήν λεγομένην Άγω- 
νάλια . . . έν ταύτη καί ή λεγομένη παρ’ αυτών Σεπτιμοΰντιος εορτή έπε- 
τελεΐτο.

4Η) Suetonius Domit. 4; Plutarch. Quaest. Rom. 69; Columella II. 
10. 8; Tertull. de idol. 10 a j. — Srv. CIL I2, str. 253 a W i s s o w a, 
Septimontium und Subura, Gesammelte Abhandlungen (1904), str. 230n.
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Tím stává se pochopitelným, proč Septimontium ve Fastech 
ustoupilo jiné slavnosti; že touto jinou slavností byla Agonalia, 
o nichž je toho rovněž pramálo známo,50) svědčí tím důrazněji 
o malém významu Septimontia.51) Jediné, co je nápadno, je 
jméno této slavnosti, či přesněji řečeno kollektivní shrnutí jed
notlivých místních slavností společným názvem, což by svědčilo 
o jakémsi vzájemném vztahu. Příčina toho není jasná, a neurči
tost vzrůstá ještě stavem našich zpráv, jež mluví sice o Septi
montiu, ale místopisných jednotek uvádějí osm. Přes úsilnou 
snahu badatelů počínajíc Niebuhrem až do dnešních časů 
nepodařilo se tuto obtíž odstraniti, leda násilnou úpravou nebo 
násilným výkladem pramenů.52) K tomu všemu pak jiná sku
pina pramenů53) rozumí pojmem Septimontium něco zcela 
jiného, totiž sedm pahorků, spjatých serviovskou hradbou, tedy 
Palatin, Capitolium, Quirinál, Viminial, Esquilin, Caelius a 
Aventin. To je důkaz, že pojem toho starého Septimontia, na 
které se vztahují zprávy Labeonova a ostatní výpisky Festovy, 
byl koncem republiky nesrozumitelný. Zasluhuje připomenutí, 
co vytkl Jordan ve svém rozboru, že právě starší, Varronem 
representovaná skupina zpráv, chápe Septimontium jako město 
„Serviovo“, kdežto teprv mladší zprávy, opírající se o Antistia 
Labeona, vztahují to pojmenování na ony současné místní slav
nosti 11. prosince.

Ani jedna ze starověkých zpráv, jež mluví o onom Septi
montiu, skládajícím se z jednotlivých částí Palatina, Esquilina 
a ze Subury, nezmiňuje se ani nenaráží na to, že by tento spo
lečný název měl nějaký hlubší důvod historický. Teprv N i e- 
b u h r54) pronesl domnění, že se v tomto Septimontiu zračí 
vývojový stupeň Říma, a sice mezi Římem palatinským a 
t. zv. městem „quattuor regionům“. Po Niebuhrovi rozšířil se 
tento názor velmi; mezi zvlášť pozoruhodnými jeho zastánci 
možno jmenovati Mommsena, Gilberta, Richtra, Jordana, Paise, 
Wissowu, Bindera, Homo55) a j. Soudilo se, že zbyla tu sacra po 
státním útvaru kdysi samostatném, jako prý Lupercalia nasvěd
čovala někdejšímu Římu palatinskému; také i „murus terreus 
Carinarum“, připomínaný Varronem (de 1. 1. V. 48), byl prý

5°) Wi s so w a, Religion und Kultus2, str. 439n.
51 ) Rozbor zpráv o Septimontiu podal Jordan, Topographie Π. 

(1871), str. 211nn.
52) W i s s o w a, Septimontium und Subura, Ges. Abh., str. 241nn.
53) Varro de 1. 1. V. 41 a VI. 24, Lydus de mens. IV. 155, 

Servius k Aen. VI. 783; Plutarchos Quaest. Rom. 69.
54) Röm. Gesch. I. 348.
55) Mommsen, Röm. Gesch. I. 48; Gilbert, Gesch. u. Topogr. I. 

221nn; Richter, Topogr.2, str. 36nn; Jordan, Topogr. I. 1. 199; 
Pais, Ancient Legends, str. 237; Wissowa, Septimontium und Subura 
239nn ; Binder, Die Plebs 17 ; H o m o, La Rome antique 4 a j.
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zbytkem starého opevnění tohoto města, a Janus Geminus (na 
Fóru) jeho branou.

Proti tomu vznikl odpor, a sice hlavně u historika 
G. de S a n c t i s,56) k němuž se přidal palethnolog G. P i n z a.57) 
De Sanctis namítal předně to, že není možno představiti si Řím 
zaujímající větší rozlohu než Palatin, ale neobsahující Capitolia. 
Toto pozorování je sice správné, poněvadž vystihuje důležitost 
postavení Capitolia, ale nelze také nedbati možnosti, naznačované 
proti Sanctisovi Bin de rem,58) že totiž Capitolium mohlo 
patřiti k obci quirinálské, tvořící jakousi protiváhu skupině osad 
palatinskoesquilinských ; Capitolium nabylo by pak svého 
významu až splynutím obou těchto skupin. Lepší je druhá námitka 
Sanctisova, že totiž t. zv. Septimontium bylo by musilo miti své 
comitium a Forum jinde, než leželo za dob historických, že však 
po tomto jiném comitiu a Fóru není ani stopy, kdežto historické 
comitium a Forum lze sledovati až ke konci VI. stol., aniž možno 
souditi, že bylo odněkud přeneseno. Avšak za pochybený nutno 
označiti ten názor Sanctisův, že organisace kultovního Septi- 
montia — a jen takovou on uznává — je starší než první poli
tický útvar města,59) poněvadž prý kultovní sdružení „monta
norum“ předcházelo vzniku města, kdežto dělení na „pagi“ přišlo 
po něm. O tom, jak došlo ke kultovnímu sdružování „montano
rum“ a „paganorum“, bude promluveno níže; postup byl však 
právě opačný, než jak se Sanctis domníval. Ostatně lze ještě při
pomenouti, že historie ani sociologie nezná takového kultovního 
spolčování jednotek, jež dosud nedošly své politické samostat
nosti. Nemůže tudíž Sanctis nijak předpokládati, že tři „montes“ 
palatinské uzavřely náboženský spolek s ostatními „montes“ 
Labeonem vypočtenými, a že teprv kdysi později vznikla společná 
obec palatinská.

Pinza odmítl správně domněnku o hliněném náspu 
jako domnělém zbytku septimontiální hradby poukazem na jeho 
místo, jež nijak nesvědčí o hradbě, poněvadž jde údolím, ač by 
měla chrániti vrch, potom poukazem na neobvyklost hliněného 
náspu jako hlavního opevnění v době kultury železné. Tehdy 
sloužíval násep nejvýš jen jako opora kamenné hradby; po té 
však není tu ani stopy; ani podání nespojovalo karinského náspu 
s hradbou neb hranicí města. — Dále pak usiluje Pinza vyvrátit * 5

5<!) Storia dei Romani I., str. 185nn.— Sanctis upozorňuje 
(pozn. 4.) na své prvenství před Degeringem, Beri. phil. Woch. 
XXIII. 1903, sl. 1644nn.

5T) Monumenti sl. 754nn. Graffunder s. v. Rom sl. 1017nn, 
omezuje se na odmítavou kritiku pramennou.

5S) Die Plebs, str. 10. -— Ke Quirinálu počítají Capitolium mnohé 
zprávy starověké. O tom později.

5B) Nezáleží na tom, že Sanctis za Prařím považuje Palatin (186n).
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existenci palatinskoesquilinského Říma tím, že uznává 
s Mommsen em (CIL I2, str. 336) totožnost Septimontiální 
slavnosti a Agonalií, Agonalia pak spojuje s domnělým starým 
jménem Quirinálu, jež prý znělo Agonus. Název slavnosti Ago
nalií zatlačil prý ostatní názvy tak, jako jméno Quiritů nabylo 
obecného významu. Jméno Septimontia pak považuje za pozdní, 
už pro jeho tvar, a rozhodně je chápe ve smyslu Varronově, 
t. j., že se týká historických sedmi pahorků.

Pinzova argumentace není právě šťastná. Tak na př. 
Binder (lln) snadno vyvrátil jeho hlavní thesi, přejatou od 
Mommsena, že totiž Septimontium a Agonalia byla slavnost táž 
a jediná. Naproti tomu nutno však považovati za správné to 
pozorování Pinzovo, že totiž jméno Septimontium má všechny 
znaky pozdějšího, umělého původu. Je přirozeno, že se za doby 
posledních století republiky při jméně Septimontium myslelo na 
sedm skutečných pahorků, jak to Varro dobře vystihuje, totiž 
na Palatin, Capitolium, Quirinál, Viminál, Esquilin, Caelius, 
Aventinus, ale není jasno, jak, kdy a proč se dostalo tohoto 
jména současným obětím některých kultovních sdružení 11. pro
since. Tato otázka musí zatím zůstati nerozřešena pro skrovnost 
a ráz pramenů k ní se vztahujících.

Avšak námitky, uváděné proti těm, kdož neuznávali Septi
montia za vývojový stupeň, byť oslabily leckterý jejich důvod, 
přece neznamenají, že by věc sama byla tím prokázána. Lze 
najiti proti předpokládanému významu Septimontia ještě jiné 
důvody.

Septimontium, jak o něm mluví Labeo, nelze považovati za 
vývojový stupeň města, zejména nikoliv za synoikismus sedmi 
osad, jehož památka by byla slavena 11. prosince. I když necháme 
stranou potíž způsobenou výčtem osmi částí města, místo sedmi, 
a tím, že se mezi montes uvádí Subura, což bylo za historické 
doby údolí, a přijmeme pro ni výklad Wissowův, že totiž je tu 
míněna Sucusa, výběžek Caeliu, a že jméno Caeliu slouží jen 
k výkladu, zůstanou přece ještě námitky, jichž vyvrátit nelze.

Především nutno si uvědomit, že není ničím dokázáno, že 
jména těch jednotlivých montes, jako Cermalus, Cispius, Fa
gutal a ostatních, znamenají vskutku samostatné obce, poli
tické jednotky. Pro existenci takovýchto rozdrobených samo
statných státních individualit není vůbec důkazu ani archaeo
logického, ani jiného.60)

Ale i kdyby bylo možno uznati nemožnou samostatnou 
existenci těchto osad, nastane tu potíž nová: při synoikismu

°°) J o r d a n-H ü 1 s e n, I. 3, str. 35, pozn. d.5. — J. B. Carter, 
Die Etrusker atd., v Röm. Mittheil. 1910, str. 83. — Graffunder s. v. 
Rom sl. 1017nn.
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splývají totiž nejprv osady sousední a sobě navzájem blízké. 
V případě septimontiálního Říma by však došlo k něčemu, co 
odporuje jak historickým a politickým možnostem, tak všem 
ostatním synoikismům, že by totiž byly zůstaly sobě cizími před
pokládané osady v těsném sousedství ležící (Cermalus, Palatium, 
Velia — Oppius, Cispius, Fagutal), ale byly by utvořily přímo 
vyšší společný celek s osadami vzdálenějšími. To je vyloučeno, 
poněvadž napřed byly by musily splynouti tři osady palatinské 
na jedné straně, na druhé straně pak tři osady esquilinské, a pak 
teprv mohlo dojiti k vzájemnému sloučení obou těchto skupin 
s přibráním území nejbližších.

Kdyby tedy k tomuto všemu bylo vůbec mohlo dojiti, pak 
nesporně bylo by to musilo zanechati určitější sledy ve veřejném 
a hlavně náboženském životě římském. Avšak bezvýznamnost 
septimontiálních slavností, hlavně nápadné jejich soustředění na 
jediný den, nijak nesvědčí o starobylosti a kultovních pozůstat
cích. Bylo by absurdní domnívat se, že z těch starých obcí, kdysi 
samostatných v ohledu politickém i náboženském, nezbylo nic, 
než matné obřady do jednoho dne shrnuté a tak málo ceněné, že 
ani ve Fastech nebyly zaznamenány, ač by jim přece byl pří
slušel nejméně takový význam, jako Lupercaliím.

Je patrno, jak nemožný a neudržitelný je názor o stáří a vý
znamu Septimontia. Ukazuje se, že vadí tu zejména předpoklad, 
že Septimontium je zbytkem někdejšího politického stavu. Ale 
toho vztahu tu není, a rovněž nikoliv důkazů onoho domnělého 
vývojového stupně Říma. Septimontium nemělo významu poli
tického, nebylo slaveno účastníky, představujícími někdejší 
samostatné obce. Montes a montani neznamená tu nic jiného, než 
místní okresy a jejich obyvatele seskupené v kultovní spolky. 
Takové seskupování nemělo nijakých důvodů ani reminiscencí 
politických, nýbrž bylo jen čistě místní a kultovní, někdy s po
družnou působností správní. „Montes“ měly nejbližší obdobu 
v „pagi“, a není pochyby, že kultovní význam křižovatek, na 
nichž ctěni ochranní bůžkové (compitum Larum), je s nimi 
v těsné souvislosti.61) Sousední „vici“ seskupily se v takové kul
tovní bratrstvo, jehož jméno v našem případě (jako obyčejně) 
bylo vzato z místního názvu. Bylo ukázáno v odstavci IL, jak se 
vlastní jména místopisná v Římě zjednodušovala; na Palatinu 
zůstalo z původních tří jmen jedno, na Quirinále a Esquilinu 
dokonce ze čtyř jedno, i Capitolium časem vytlačilo původní 
dvojici jmen, atd. Kultovní bratrstva montanorum nezaujímala 
nikdy místa celého pahorku, nýbrž jen části, a je tudíž přirozeno, 
že i vlastní jména volena byla podrobnější, aby tak jednotlivá 
bratrstva snadno se odlišila.

61 ) Mommsen, Röm. Staatsrecht III2, str. 112nn.
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Organisace „montanorum“ je pozdější, než vývoj města. 
Není zbytkem původního stavu, nýbrž naopak následkem hustého 
a hojného osazení města. Antistius Labeo (Festus 476) praví, že 
slavnost palatinská nazývala se Palatuar. Z toho nutno souditi, 
že obdobně každá jiná slavnost uvedených účastníků Septimontia 
měla své jméno; Labeo těch jmen však neuvádí. Dle obdoby Pa
latium : Palatuar mohly by se ovšem utvořiti názvy ostatní, ale 
získalo by se tím jen několik jmen, o jejichž existenční opráv
něnosti by však mohly býti pochybnosti. Ani jméno Palatuar 
nevyskýtá se jinde, než právě u Labeona. Patrně jména ostatní, 
pokud ovšem vůbec existovala, byla upadla v zapomenutí.

Urbs quattuor regionum.
Vlastní Řím za doby historické dělil se na čtyři okresy 

(regiones, tribus), jejichž jména uvádí Varro (de 1. 1. V. 46) : 
Suburana, Esquilina, Collina, Palatina. Paulus Diac. 506, liší se 
jenom pořadím, klada palatinský okres na druhé místo. — Tak 
tomu bylo stále i potom ; čtyři městské okresy zůstaly vtěleny do 
rozdělení celého území římské republiky, provedeného dle míst
ních okresů (tribus). Není tedy o jeho historičnosti pochyb. 
Pro určení rozlohy a hranic Říma čtyř čtvrtí jsou krom jmen 
čtvrtí po ruce dva prostředky; první z nich je dán Varronovou 
zprávou o t. zv. processi Argeů, jež přimklo se k historickému 
rozdělení města, druhým z nich je pomerium, jež zůstalo až do 
Sullovy doby nezměněno.

Jména těch jednotlivých městských čtvrtí sama označují 
přibližně rozlohu a polohu, poněvadž jsou odvozena od názvů 
topografických pro každý jednotlivý okres příznačných: Pala
tina od Palatia, Esquilina od Esquilii, Collina od Quirinálu, 
Suburana62) od Subury či vlastně od Succusy, jejíž jméno je 
etymologicky málo jasné. Do tribus succusanské patřilo údolí 
mezi Esquilinem a Caeliem, jakož i Caelius.63)

Varronovo umístění svatyň argejských po městě plně 
odpovídá tomuto rozdělení, zejména potvrzuje, že do tribus či 
regio Succusana patřil Caelius a to oběma svými částmi : Caelius 
maior i Caelius minor, jinak zvaný Caeliolum čili locus Cero- 
niensis.64)

Svatyně argejské (Argeorum sacraria) byla místa roz
ložená po všech čtyřech městských okresech, stojící na pahorcích, 
a sloužila k tomu, že ve dnech 16. a 17. března konáno po těchto 
svatyňkách posvátné processi za účasti celého širšího pontifikál-

®2) Epigrafická zkratka je vždy SVC.
83 ) Srv. výklad a literaturu u Bindera, Die Plebs, str. 25n.
84 ) Varro de 1. 1. V. 47. — Srv. výše str. 20.
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ního sboru. Při tom do každé svatyňky, jichž bylo 27, dáno bylo 
po slaměném panáku; ti pak 14. května byli odneseni na pons 
sublicius a hozeni do Tiberu.65) Jak ukázal H. D i e 1 s66) a jak 
se dnes obecně uznává,67) historická podoba této pouti a oběti 
argejské nepatří do starého a domácího latinského kultu, nýbrž 
je to obřad řecký, zavedený do Říma někdy koncem III. stol. 
před Kr. Processi přimklo se směrem své cesty k vlastnímu 
území Říma; tím spíše, poněvadž nový, patrně dle sibyllské 
věštby zavedený obřad navázal na nějaký starší, očistný obřad, 
jehož se stal pokračováním.68) Rozložení svatyní argejských má 
tedy význam pro historický místopis Říma, ale ovšem jen tak, 
že potvrzuje (spolu s jinými údaji) stav rozlohy města, jaký 
do té doby byl. Nemá však organického spojení se vznikem 
tohoto útvaru městského.69)

Varro nepodává úplného popisu argejského processi, ani 
nevypočítává všech svatyněk. Nejvyšší číslo v každém okrese je 
šestá svatyně, ale to neznamená, že jich tam nebylo víc, 
poněvadž Varro sám výslovně uvádí počet 27, takže na některý 
okres jich připadlo víc. Bylo proneseno mínění,70) že svatyňka 
25.—27. ležely na Capitoliu. Tím ovšem dotýkáme se otázky 
velmi ožehavé, jaký totiž byl poměr Capitolia k městu čtyř tribuí. 
Buď patřilo k některé z nich, anebo zaujímalo postavení zvláštní. 
Existence argejských svatyněk nepomáhá nám při luštění nijak, 
poněvadž nemáme přímého dokladu ani pro to, že některé z nich 
byly na Capitoliu, ani pro opak. Ráz slavnosti nijak to nevylu
čuje, ale rovněž nečiní to nutným. Ani kdyby bylo možno vztaho
vati na nějakou svatyni argejskou výrok Festův (142) o [sacra
rium sjextum et vicensimum, ležící někde na Velii, nezíská se 
nic, poněvadž není vůbec známo, měla-li sacraria Argeorum 
běžná čísla pořadová naveskrz; Varro aspoň je čísluje dle jed
notlivých regiones.

Pro domnění, že Capitolium leželo mimo město, bývaly 
uváděny některé obraty u starověkých spisovatelů,71) zejména

®* 5) Varro de 1. 1. VII. 44; Ovidius Fast. III. 791nn; V. 621nn; Livius 
I. 21. 5; Dionysios Hal. I. 38. — Srv. Mommsen, Röm. Staatsrecht III2, 
str. 123n.

ße) Sibyllinische Blätter (1890 Berlin), str. 43.
e7) Wissowa, Argei, Gesammelte Abh., str. 211—229 ; O. J i r á n i, 

Oběť Argeů, Listy filol. XXXIII. 1906, str. 412nn. — Srv. N. B r ü 11 o w
S ch a skol sky, Wiener Studien XXXIII. 1911, str. 155n.

ös) J i r á n i, uv. čl., str. 417nn. 
eH) Binder, Die Plebs, str. 19.
T0) O. R i c h t e r, Topographie, str. 10 p. 1 ; str. 36n. Binder, Die 

Plebs, str. 58; tarnt, v pozn. 71.
71) Gilbert, Gesch. u. Topographie II., str. 322 pozn. 1; vlastní 

Gilbertův výklad o poměru Capitolia a města je jiný; byl prý to poměr 
takový, jako poměr tvrze a pomeria!
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rozlišení na urbs et Capitolium u Caesar a (bell. civ. I. 6. 7) 
a Li via (V. 39. 9; XXXII. 29. 2). Ale těchto míst nelze vy
kládati takovým způsobem. Rčení Liviova jsou zcela jasná 
a odlišují navzájem od sebe město snáze přístupné od vysoko 
stojícího a dobře chráněného Capitolia; v prvém případě jde 
o známý motiv z obléhání gallského r. 390 př. Kr., kdy nebylo 
možno držeti nehrazeného města: „nam cum defendi urbem 
posse tam parva relicta manu spes nulla esset, placuit cum con- 
iugibus ac liberis iuventutem militarem senatusque robur in 
arcem Capitoliumque concedere. .v druhém případě vypočí
távají se různá prodigia sběhlá r. 197 př. Kr., při nichž „Romae 
non in urbem solum, sed in Capitolium penetraverat lupus“. 
Není tu tedy ani řeči o nějakém rozlišení co do pomeria. Mnohem 
více váhy, ač neprávem, bylo kladeno na výrok Caesarův: 
„lictores habent in urbe et Capitolio privati contra omnia vetus
tatis exempla“. Avšak právě z tohoto místa plyne, že urbs i Ca
pitolium tvořily nerozlučnou jednotku a společné území úplně 
stejného sakrálního charakteru, jenž bránil kdekoliv na něm 
užívati odznaků imperia těm, kdož jsou tu nazváni „přiváti“; 
slovem tím mínil Caesar prokonsuly, jak plyne z téhož spisu I. 
5. 3. Tou hranicí vytčenou pro užívání odznaků imperia bylo po
merium, a Capitolium tudíž leželo celé intra pomerium,72) jak 
ostatně plyne i z formalit, jimž se musil podrobit magistrát 
odcházející z města.73)

Ale nebýti ani těchto dokladů formálních, musili bychom 
Capitolium zcela nutně pokládati za část města (chápáno ve 
smyslu sakrálním) už pro jeho postavení, jaké mělo v státním 
a náboženském životě římském, jsouc sídlem hlavních kultů a 
sakrální hlavou města. Jaký však byl jeho vztah k městským 
čtvrtím, není známo. Z místa Caesarova, svrchu uvedeného, 
mohlo by se soudit, že jsouc intra pomerium, přece nepatřilo 
k žádné z městských čtvrtí. Význam Capitolia vzhledem 
k chrámu hlavních božstev a k tvrzi, jeho vrchol zaujímajícím, 
připouštěl by sice takový výklad, ale proti němu stojí mnoho 
námitek: především ta, že u Caesara může jiti pouze o chtěné 
stupňování, při němž vedle celku byla vytčena část zvláště vyni
kající, posvátná půda nej slavnějších chrámů římských, a naproti 
tomu kladeno bylo znesvěcení její užitím liktorů.

Je vskutku nápadno, že žádná zpráva ned osvědčuje ani 
přímo, ani nepřímo, že by Capitolium bylo bývalo opravdu po
staveno mimo městské tribus. Ale hlavní důvod pro spojení Ca-

72) V tom smyslu nutno opraviti opačné tvrzení u Kr ál e-G ro h a, 
Státní zřízení, str. 133.

73) K r á 1-G roh, Státní zřízení, str. 139. — Mommsen, Röm. 
Staatsrecht, I3, str. 99nn.
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pitolia s některým z městských okresů je jiný: rozdělení na 
okresy bylo součástí organisace celé obce podle tribuí místních, 
t. j. podle souvislých územních obvodů. Každý občan musil 
patřiti do některé tribus, poněvadž jinak občanské právo bez 
spojení s tribuemi neexistovalo, tak jako u nás není státní pří
slušnosti bez domovského práva. Příslušnost k tribuí byla pak 
určována původním domovem občana, pokud censor ho nezařadil 
jinam.74) Avšak Capitolium bylo též obydleno, a to velmi 
hustě,75) jak ostatně svědčí četné zbytky retikulárního zdivá 
tam nalezené.76) Nelze se domnívati, že při tomto dlouhém a 
hustém obydlení by šlo jen o občanstvo z jiných tribuí náhodně 
tam usídlené; vždyť je dokonce i doloženo zvláštní „collegium 
ex iis qui in Capitolio atque arce habitarent“ (Liv. uv. m.), což 
svědčí o existenci starousedlíků. Samostatnou tribuí Capitolium 
nebylo, k mimoměstské žádné patřiti nemohlo, poněvadž bylo 
částí města, zbývá tudíž jen závěr, že patřilo k některé z tribuí 
městských. Jenom dohadem mohlo by se souditi, že to byla tribus 
Collina ; jakýmsi důvodem by tu byla částečná přirozená místní 
souvislost, o níž bylo svrchu hovořeno, a pak onen rovněž už při
pomenutý vztah mezi Tarpeiem a t. zv. starým Capitoliem na 
Quirinále. Možná, že zde by bylo možno hledati i důvod pro to, 
že některé verse tradiční přičítaly Capitolium sabinské obci 
T. Tatia na Quirinále.

Mohla by se naskytnouti otázka, patřilo-li Capitolium, totiž 
Tarpeius, už od počátku k městu čtyř tribuí, či dostalo-li se 
k němu až později.77) Na to podává nejlepší odpověď a vyvrácení 
námitek obraz místopisný, jaký toto město čtyř tribuí poskytuje. 
Je prvním pohledem jasno, že Řím historický, omezený pome
riem a skládající se ze čtyř tribuí, není už primitivním osídlením 
na výšinách, o němž mluví nejstarší archaeologické nálezy, nýbrž 
umělým výtvorem městským, seskupeným kol nížiny uzavřené 
Tarpeiem a Esquilinem, Quirinálem a Palatinem. Je to město, 
jehož historie je známa; vyprávějí ji nejen domácí i cizí kroniky, 
jejichž spolehlivosti přibývá časovým postupem událostí, ale 
i nálezy a památky archaeologické a epigrafické. Nej důležitější 
je, že historii tohoto Říma možno sledovati nepřetržitě od plně 
jasné doby historické zpátky až do VI. stol. před Kr. ; podání 
ovšem promítá tento stav ještě dále do minulosti, kladouc jej 
dokonce až do doby mythického zakladatele Říma — Romula.78) 
Kdysi skutečná, později rituální hranice městská — pomerium —

74) Kr á 1-G roh, Státní zřízení, str. 85n.
7B) Livius, V. 50. 4; VI. 20. 13; Tacitus, Hist. III. 7. 1.
7β) Richter, Topographie2, str 117 a 130n.
7T) Pinza, Monumenti si. 777.
75) Na př. Vergil. Aen. VI. 783; Livius I. 12. 6; Plutarch. Quaest.

Rom. 47; Dionys. Hal. III. lnn. a mn. j.
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zůstala bez změny od okamžiku svého vzniku až do Sully, roz
dělení města na čtyři tribus bylo doplněno jiným dělením až za 
Augusta. Ústava městského státu římského, zejména vzhledem 
k výkonu moci úřední a k pojmům „domi-militae“ byla vybudo
vána na základě rozlohy města čtyř tribui.

Přesná čára pomeria patřícího Římu čtyř okresů, není sice 
známa, ale lze ji s velkou pravděpodobností rekonstruovati, a to 
v celku dle pahorků, pomeriem uzavřených, v jednotlivostech 
pak na Quirinálu a na Esquilinu podle stáří hrobů a jejich vzá
jemné polohy. O tom bylo hovořeno v odstavci III.

K poznání charakteru města čtyř tribuí nutno se ještě zmí- 
niti o úsilí vynaloženém na to, aby vnější podoba tohoto města 
byla přizpůsobena častému schematu měst zakládaných Římany 
a vůbec Italiky, totiž t. zv. „templům“, což bylo území přesně 
vymezené a charakterisované kolmým průsekem obou os. „Cardo“ 
a „decumanus“ byly nezbytnými součástkami každého „temp
lům“, ať už myšleného na obloze při auguraci,79 80) nebo skutečně 
vytýkaného při zakládání měst, jak je známe z pozdější doby 
a napodobovaného i při vojenských táborech. Už K. W. Gött- 
1 i n gso) a po něm H. N i s s e n81) obírali se touto rekonstrukcí, 
majíce četné následovníky, naposled A. P i g a n i o 1 a,82) ale 
snaha jejich ukázala se marnou. Obyčejně via sacra byla stotož- 
něna s decumanem, ačkoliv se vyskytovaly velmi povážlivé potíže 
vzhledem k tomu, co o směru viae sacrae bylo možno zjistiti 
archaeologicky a starožitnický. Za to cardo nebyl zjištěn, a 
všechny pokusy vytýčiti jej zůstaly marný, poněvadž nenašly 
opory ve skutečných okolnostech místopisných. Konstrukce pak, 
která pracuje s libovolnými předpoklady a leckdy s násilnými, 
ničím neodůvodněnými změnami, jako na př. u Piganiola, ne
může si činiti nároku na uznání. Bylo už postřehnuto a vyslo
veno,83) že je vlastně úplně zbytečná všechna námaha věnovaná 
hledání cardinis a decumani v Římě, poněvadž chybí tu zajištění 
nutného předpokladu, jenž by tato pátrání odůvodňoval. Vskutku 
není nijak prokázáno, že Řím byl založen formou templa, naopak 
mnoho okolností mluví proti tomu: nedostatek křížové osnovy 
templa, a zejména to, že Řím vznikl sloučením starších osad, za- 
ujímajících stálá místa a nedovolujících pro útvar terrainu pra
videlné vybudování.

Pomerium a templum nejsou pojmy nerozlučné. Svrchu při 
výkladu o t. zv. palatinském pomeriu bylo ukázáno, že pome-

7B) K r á 1-G roh, Státní zřízení, str. 140.
80) Geschichte der römischen Staatsverfassung (1840 Halle), str. 202.
81) Das Templum, (1869 Berlín), str. 85.
82) Essai sur les origines de Rome (1917 Paříž), str. In, 298n. — 

Literaturu starší seznamenává Binder, Die Plebs, str. 76, pozn. 13.
83) Na př. u Bindera, Die Plebs, str. 76; a j.
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rium není nic jiného, než městská hranice, závislá na tvaru 
osídlení. Ten tvar byl pak určován terrainem : při osadách zalo
žených na pahorcích rozhodoval tvar pahorku a jeho přístupnost, 
a teprv při osadách zakládaných na volném prostranství byla 
jejich podoba určována pravidelně. Často čtverhranem, snad to 
bylo dědictví ještě po terramarikolech, ale jindy jinak. Na př. 
Norba byla okrouhlá.84) Založení formou templa jest však zcela 
patrné nejen na starověkém půdoryse měst, nýbrž i na půdo
rysech jejich dědiců středověkých a novověkých. V Římě však, 
ačkoliv město čtyř tribuí můžeme sledovati až k jeho počátkům, 
není po cardo a decumanus ani stopy, a celý útvar a rozčlenění 
města vymykají se úplně onomu augurálnímu schematu. Výklad 
je možný jen dvojí: buď město čtyř tribuí nebylo založeno jako 
templum, anebo se jeho půdorys časem tak změnil i v nejzáklad- 
nějším rozvrhu, že tvar templa zmizel. Tato druhá možnost 
je vyloučena, poněvadž není důvodu, který by byl přivodil 
takovou změnu ; bylo by nepochopitelno, proč by právě v Římě 
byla zmizela jakákoliv stopa.

Zbývá tedy možnost druhá, že totiž Řím čtyř tribuí nebyl 
založen jako templum. Pro to mluví též onen další důvod svrchu 
uvedený, že totiž Řím nevznikal jako město nové,85 * *) nýbrž byl 
jen přímým pokračováním jednotlivých osídlení dřívějších, 
o nichž svědčí jak nálezy archaeologické, tak různé přežitky kul
tovní, na př. dvojice kněžských sborů Saliů, Luperků, atd. Ty 
starší osady nezanikly, a na jejich místě nevzniklo nové město, 
nýbrž je tu přímá souvislost: osady trvaly dále, utvořivše vyšší 
celek politický. Při vzniku Říma čtyř tribuí nešlo tudíž o nové 
osídlení, nýbrž šlo jen o spojení a politické sloučení osad dříve 
samostatných, o sloučení, k němuž vedla cesta přirozeného 
vývoje, byť i provedení jeho bylo způsobeno osobním zásahem, 
že bylo to spojení přirozené a nutné, o tom svědčí nejlépe zdar, 
jímž bylo provázeno.

Dies natalis Romae.
Za dies natalis Romae byl pokládán 21. duben, svátek 

Parilií.88) Jméno to značí svátek božstva Pales, a vzniklo

84) Pais v Storia erit. I., str. 632nn; Fundi degli Ausoni v I. 
svazku díla Dalle guerre puniche a Cesare Augusto, str. 26n.

85) Platí tu plně klasický výrok Mommsenův (Röm. Gesch. I3, 44), 
že „Řím nebyl vystavěn najednou“; ovšem neudržitelný je názor Mommse
nův o tom, z čeho Řím vznikl.

8e) Kalendář Filokalův, CIL I2 p. 315n; Varro de re růst. IL 1. 9; 
Cicero de div. II. 47. 98; Festus 272; Scr. hist. Aug. v. Tac. 9. 5. — Ovid.
Fast. IV. 801nn; Plutarch. Romul 12 a mn. j. Úplný seznam míst je
u Schwegler a, Röm. Gesch. L, str. 444, pozn. 1.
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dissimilaci z Palilia. Pales bylo božstvo pastýřské, a tento ráz 
udával i charakter slavnosti.87)

Avšak ani odtud nelze čerpati potvrzení domněnky, že jádro 
Říma bylo na Palatinu. Především spojení Palatinu s božstvem 
Pales bylo ve starověku velmi slabě cítěno, a téměř zanikalo za 
odvozeními jinými. Stejně ani dnes nemůžeme je považovati za 
určitější, zejména nelze tvrditi, že by jméno Palatia bylo nějak 
odvozeno od jména tohoto božstva.88) Není takového odvození 
ani zapotřebí, poněvadž ráz toho božstva nijak nesvědčí o nut
nosti uznávati nějakou těsnější souvislost s Palatinem. Také se 
nic takového nepřipomíná; o templum Palis, jež bylo zasvěceno 
M. Atiliem Regulem, se sice činí jednou zmínka,89) ale vůbec je 
neznámo, kde tento chrám stál, a jaký byl.

Slavnost Palilií také spočátku nebyla nijak zvlášť skvělá. 
Svátek sám označen je ve fastech jenom jako NP, nebyl mu tudíž 
zasvěcen celý den. Víme, že rozkvět Palilií datuje se až z doby 
poměrně pozdní. Začal za Caesara, a zvlášť se rozmohl za 
Hadriana.90) Ze zprávy Cassia Diona91) — lze-li jí přikládati 
plnou víru — by plynulo, že podnětem k tomu, že Caesar první 
oslavil Parilia skvělým způsobem, nebyla úcta k „dies natalis 
Romae“, nýbrž oslava vítězství získaného v předvečer toho dne.

Kdy vůbec vznikla v Římě víra, že město bylo založena na 
den Parilií, není známo. Rozhodně je tato představa mladší, než 
ustálení mythu o Romulovi. Dedikace chrámu Palis též nepodává 
bližšího vysvětlení. Z ostatních zpráv92) plyne jen tolik, že 
v posledním století republiky se už Parilia uznávala za den 
vzniku Říma. Patrně byla tu stejná souvislost s osobou Romu- 
lovou, jako u Luperkalií.

V. STAROVĚKÉ PODÁNÍ O VZNIKU ŘÍMA.
Pověst o založení Říma je už hodně dlouho předmětem 

úsilovného badání,1) ale pozornost badatelů byla upjata hlavně

87) Varrò de 1. 1. VI. 15; Tibullus II. 5. 28; Ovidius Fast. IV. 76; 
Paul. D. 248; Dionys. Hal. I. 88; Florus I. 20; Solinus I. 15. ·— 
v. Wissowa, Rei. u. Kult.2, str. 200.

88) V. výše str. 18.
8B) Florus I. 20.
Bo) Cassius Dio. 43. 42. 3; 45. 6. 4; Athenaios VIII. 361 F.
B1) Cassius Dio 43. 42. 3.
B2) Varro de re růst. II. 1. 9; Cicero de divin. II. 47. 98; Ovidius 

Metam. XIV. 774; Cassius Dio uv. m.
’) Z nejnovějších pojednání, která také obsahují veškeru starší lite

raturu, nutno uvésti : Friedr. Krampf, Die Quellen der römischen Grün
dungssage. Diss. Lipsko 1913. Jos. M e s k, Die römische Gründungssage 
und Naevius, Wien. Stud. XXXVI. 1914, str. Inn, a Wern. Schur, Grie
chische Traditionen von der Gründung Roms. Klio XVII. 1921, str. 137nn.

6 81



S. doc. Dr. Vladimír Groh: Řím.

ke genesi pověsti a jejím osudům v literárním podání, poněvadž 
co se tkne historické stránky, bylo už starověku zřejmo, že jde 
jen o pověsti. Málo však bylo si dosud všímáno toho, čeho lze 
užiti z pověsti o založení Říma pro historickou topografii, a to i ve 
smyslu nepřímém, t. j. jaký mělo podání starověké důvod, aby 
počátky Říma spojovalo jednomyslně s Palatinem, a za druhé, 
stačí-li ten důvod, aby se jím spokojilo badání moderní. Otázka 
ta jest zásadní důležitosti, poněvadž se ukázalo, že pramenů pro 
poznání prvopočátků Říma jest několik, a výtěžky z nich, vy
kládány samy o sobě, mohou věsti k různým důsledkům. Jest 
proto potřebí vytěžiti kriticky z každého pramene co možná nej
víc, a pokusiti se o uvedení výsledků v soulad.

Pověst o založení či vůbec vzniku Říma není ovšem jednotná, 
jak lze samozřejmě předpokládati při významu, který Řím 
nabyl, a při všech těch rozmanitých vlivech politických a lite- 
rárněhistorických, které na tradici římskou působily.2)

Postupné rozmnožování prvků osobních i ethnických, jimž 
dopřávána byla účast na počátcích římských dějin, mělo za ná
sledek, že pokusy básníků anebo starožitníků o podání soustav
ného obrazu vzniku města vedly k rozmanitým dalším kombi
nacím a výkladům, jimiž měly býti uklizeny aspoň nej hrubší 
vzájemné rozpory, jaké se nutně vyskytly spojením jednotlivých, 
původně samostatných prvků. Historie vládců Alby Longy, jíž 
měla se vyplniti časová mezera mezi dobou Aeneovou a pravdě
podobnou dobou Romulovou, je jedním z nej poučnějších pří
kladů; stejně kombinace o poměru Aborigenů a Latinů. Zvlášť 
rušivě působily na domácí podání římské vlivy názorů a method 
řeckých, jimž znenáhla domácí tradice úplně podlehla. Příznač
nou ukázkou obrazu, jaký musil všemi těmito kombinacemi na 
konec vzniknout, je materiál sebraný v první knize římských 
starožitností Dionysia Halikarnasského, u Plutarcha, anebo 
v pozdní kompilaci známé jménem „Origo gentis Romanae“, 
abychom uvedli aspoň nej zajímavější příklady.

Tradice týkající se nej starších dob římských nemá podrob
nějšího vztahu místopisného, zabývajíc se spíše stránkou 
ethnickou. Mluví o obyvatelích Říma jako o Šikulech,3) nebo 
hovoří o Aboriginech, Latinech, neb dokonce uvádí i Pelasgy, 
tuto nezbytnou součást praehistorické tradice řecké, přenesenou 
i do Latia.4) Zcela ojediněle má určitý vztah místopisný pouze 
báj o Janovi a Saturnovi; ti učiněni byli pozemskými vládci,

2) Obšírně sebral a kritice podrobil tyto zprávy Schwegler, Röm. 
Gesch. I, str. 279—458. Na řecké vlivy upozornili nověji Pais, Storia 
critica I, str. 197 až 377; Mesk a Schur v uv. článcích.

3) Varro de 1. 1. V. 101; Festus 424; Dionys. Hal. L 73, II. laj. 
-— Servius k Verg. Aen. III. 500; XI. 317.

4) Sanctis, Storia dei Romani I. 172.
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z nichž jeden prý vybudoval si hrad Janiculum, druhý Saturnii 
(umisťovanou na Tarpeiu).5) Zajímavo je, že báj zvolila si tu 
dvě místa, o nichž věděla sama to, co potvrdilo i novodobé 
badání, že totiž na nich starověkých osad nebylo. To dokazuje, 
že mythus o Janovi a Saturnovi vznikl mimo všechna podání 
o počátcích města, jak si je jednotlivá pokolení vytvářela, a bez 
souvislosti s nimi; také nijak tyto hrady nejsou uváděny v sou
vislost se vznikem Říma ostatního. Zajímavé je líčení Vergiliovo, 
jenž dává Aeneovi a Euandrovi procházeti se po místech potom
ního Říma a obdivovati se zbytkům tvrzí na Janikulu a Tarpeiu, 
jež nazývá „reliquiae et monumenta veterum virorum“.

Pozdní původ mythu o Janovi a Saturnovi dokazují ještě 
jiné okolnosti. Jak pojetí bohů jako domnělých někdejších 
vládců, tak zejména podoba Saturnova, jenž je tu zřejmě jakousi 
kopií Kronovou, ukazují jasně na pozdní původ a silný řecký 
vliv,6) pod nímž tento mythus vznikl jako básnická fikce, 
osamělá a bez vztahu k ostatním pověstem o počátcích Říma 
a k domácímu podání. Vlastní báje, jež se o vzniku Říma vyprá
věly a uváděly určitá místa, vesměs se shodují v tom, že osada, 
jež byla jádrem a počátkem města, je Palatin.7)

Je vskutku velmi zajímavo, jakého rozšíření tato pověst 
došla, a jak pronikla všemi různými obměnami ktistické báje 
římské. Zvláště pozoruhodno je to, že Palatin hraje úlohu ne
jenom v souvislosti s eponymním zakladatelem Říma, ať už byl 
zván jakkoliv, nýbrž i v jiném spojení, kdy připomínalo se vý
slovně osídlení Palatinu ještě před dobou života římského heroa 
eponyma.

Stav našich pramenů vztahujících se k pověsti o založení 
města není přes všechnu jejich početnost takový, aby dovoloval 
proniknouti až ke kořenům vzniku jednotlivých versí; přes 
všechno bystré badání na tuto věc vynaložené zůstává ještě řada 
otázek bez uspokojivé odpovědi. Sem patří na př. otázka, jak se 
jmenoval původně eponymní zakladatel města, proč došlo ke 
vzniku představ o několika eponymních bytostech, a konečně 
otázka velmi závažná, co z ktistické pověsti římské připadá na 
vrub domácí, speciálně římský, co na vrub vůbec latinský, co je 
původu řeckého.

Pokud dnes známe prameny římské, tedy vidíme, že u nich 
vesměs eponymním zakladatelem Říma je Řomulus, budovatel 
a vládce osady palatinské. Řecké prameny — a zase nutno o nich

5) Vergilius, Aen. VIII. 355nn; Ovid. Fast. I. 245n; Minucius Felix, 
Octavius 21. 6. — v. Schwegler, I. 212nn.

B) W i s s o w a, Religion und. Kultus2, str. 206.
7) Varro de 1. 1. V. 164; Festus 326; Livius I. 6nn. Ovid. Trist. III. 

1. 32; Tacit. Ann. XII. 24; Velí. Pat. I. 8. 4; Gellius XIII. 14. 2; Plutarch. 
Romul. 3; Cassius Dio zl. 4. 15; 5. 2; Origo gentis Rom. 23.

6' 83



S. doc. Dr. Vladimír Groh: Řím.

mluviti s výhradou, pokud jsou známy — zaručují rovněž obec
nou víru v existenci nej starší osady římské na Palatinu,8 * 10) ale 
co se týče osoby původce této palatinské osady, a pak jména 
eponymního zakladatele vlastního Říma, jsou u nich představy 
velmi pestré a prozrazující už dlouhý mythografický vývoj. Jde 
tu vesměs o auktory doby hellenistické, kteří budujíce na zákla
dech položených už kyklickou poesií a Hesiodem zařadili Řím 
a jeho heroy-zakladatele jako vítanou složku do svých mytho- 
grafií. Pokud u těchto hellenistických spisovatelů nejde o zřejmé 
hříčky etymologické, anebo o spojení vzniku Říma s potomstvem 
Odyssea a Kirky,9) tedy hrají v počátcích Říma palatinského 
úlohu dvě postavy: trojský Aeneas a arkadský Euandros. 
Aeneas byl nepřímo spojován se začátkem Říma tak, že některý 
z jeho potomků prý Řím založil a dal mu své jméno; tím je 
Aeneas vepjat do okruhu romulovského, zcela patrně následkem 
rozvádění literárního a mythologického podání, jež kráčelo ruku 
v ruce se vzrůstajícím poznáváním západních krajů a proniká
ním řeckého vlivu do nich. Je to zřejmo na tom, jak ponenáhlu 
zabírána byla vždy západnější místa do bludných cest 
Aeneo vých.io)

Do doby dřívější, než založení města Říma, bylo kladeno 
osídlení Palatia Euandrem přišlým z Arkadie, a Euandrovy 
styky s Heraklem a Cacem.11) Rozdíl mezi oběma bájemi, 
Aeneovskou i Euandrovskou, je zřetelný, poněvadž u Euandra 
nemluví se nikdy o Římu, jakožto jménu jeho osady, nýbrž vždy 
jen o Palantiu, za to při aeneovsko-romulovské pověsti mluví se 
stále výslovně o Římu a líčí se jeho počátky na Palatinu. Proč 
uvedeno bylo Palatium, a nikoliv jiný vrchol, ve vztah k Euan- 
drovi, lze dosti lehko uhodnout a bylo to podstatně správně vy
loženo už S ch weglerem,12) k jehož slovům zbývá už málo 
co dodati. Především byla tu shoda formální mezi jménem Pa
latia a vlastními jmény osob a míst, jež těsně souvisela s Euan
drem: Pallanteum, Pallas, Pallanto, Pallantia;13) jména tato —

8) Festus S26n. s. v. Romam a Dionys. Hal. I. 72n, podávají obšírný 
výpočet těchto historiků a jejich názorů. O nich srv. U. Wilamowitz- 
Moellendorff, Antigonos von Karystos (1881 Berlín), str. 176nn a 
Pais St. erit. I., str. 47nn.

H) Hesiodos, Θεογονία lOllnn. Znal Latina jako syna Odysseova a 
Kirčina. — Romos, potomek Odysseův, připomíná se velmi zřídka. Xena- 
goras u Dionys. Hal. I. 72; Plutarch. Romul. 2; Stef. byz. s. v. ’Αντεια a 
Άρδέα.

10) Sanctis, Storia dei Romani I, str. 196nn.
11 ) Schwegler, I, str. 349nn, podává obšírný soupis versí 

i pramenů.
12) I., str. 355nn.
13) Vergilius Aen. Vili. 51nn a Serviův komentář; Livius I. 5. 1; 

Dionys. Hal. I. 31n; Paulus Diak. 245; Solinus 7. 11 a j.
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jak svrchu uvedeno — tvořila též valnou část starověkých ety
mologií názvu Palatinu.

Druhá shoda spočívala ve stejnosti původního zaměstnání 
starého obyvatelstva latinského a arkadského, totiž v pastýř- 
ství14) a rázu náboženských obřadů i výběru božstev, jež uctí
vána. Arkadský Πάν Λυκαΐος a latinský Faunus Lupercus byly 
představy vzešlé ze stejného rozpoložení myšlenkového i život
ního, a proto i jejich kulty byly velmi blízké. Bylo už také výše 
vytčeno, že uctívání Faunovo nebylo ničím jen palatinským, 
nýbrž že bylo rozšířeno u Latinů obecně, jak je samozřejmo při 
jejich způsobu života. Pro souvislost s Romulem a význam Pa
latina se stalo, že v Římě nakonec převládl kult souvisící s pala
tinským Lupercalem, a tu je zajímavo, k jaké spleti představ 
došlo : Euander byl přímo stotožněn s Faunem ; Faunus byl po
kládán za zbožněného Euandra, anebo prostě uznávala se totož
nost obou, aniž pátráno po bližších důvodech ; stačila svérázná 
etymologie spojující jméno Faunovo s kořenem *fau (fau-ěre, 
-or) a rozkládající jméno Euandrovo na εν, άνήρ.15 *) Stejný po
stup myšlení to byl, jenž za doby hellenisace v Cacovi viděl sym
bol zla — Κακός — a kladl jej antitheticky proti symbolu dobra 
— Euandrovi.4(i) že zavedení Faunova kultu bylo také přičítáno 
Euandrovi, netřeba ani zvláště připomínat. Krom shod uvede
ných byla ještě dlouhá řada drobnějších shod mezi palatinským 
Faunem a Euandrem,17) a to všechno přispívalo k tomu, že za 
nejstarší římské osídlení byl pokládán právě Palatin.

Je vidno, že pro historickou topografii nelze odtud vytěžiti 
nic, poněvadž jde jen o vztahy zcela vnějškové, a pokud speciálně 
je řeč o Palatinu, rozhodovala tu teprve jen náhodná vnější po
doba jmen. Je lhostejno, co zavdalo příčinu k vytvoření báje; 
názor S a n c t i s ů v,1«) že uplatnily se tu vzpomínky na domácí 
pověst’, když přejímány byly cizí kulty a mythy, je sice možný, 
ale určitého úsudku nelze pronésti, poněvadž neznáme podrob
ností o vzniku a šíření euandrovského mythu v Latiu.

Řím aeneovsko-romulovský není v nijaké souvislosti s osaze
ním Euandrovým; není jeho pokračováním. Báje dostala se tím 
ovšem do jistých obtíží, když měla hovořiti, jako na př. u Ver- 
gilia, o setkání Aeney s Euandrem, ale pomohla si bez rozpaků.

1J) Ign. Guidi, La fondazione di Roma. Bull. com. IX. 1881, 
str. 67n.

15) Cincius Alimentus u Servia k.Verg. Georg. I. 10; Servius k Aen. 
Vili. 314; Macrob. I. 12. 22.

1M) O tom už G. B o r m a n n, Kritik der Sage vom Könige Euandros 
(1853 Halle).

17) Viz u Schweglera I, str. 358n.
’8) Storia dei Romani I., str. 192.
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Obyčejně byl však věk Euandrův kladen na dvě pokolení před 
trojskou válku (Dionys. Hal. I. 31).

Co vyprávějí řečtí spisovatelé z pověstí oné druhé skupiny, 
týkající se Aeney a eponyma římského, jest velmi pestré a na 
různé podrobnosti bohaté, ale celkem neposkytuje prostředků 
k řešení otázek svrchu naznačených. Naopak prozrazuje se leckde 
velmi pozdní původ a naprosto libovolné seskupování jednotli
vých motivů. Tak na př. jakýsi „historiae Cumanae compositor“, 
z něhož má citát Festus (328), podivuhodně směšuje Aboriginy, 
Euandra, Aeneu i etymologickou hříčku se jménem Roma.

Odečteme-li však tyto zřejmě pozdní a zmatené zprávy, 
zbude ještě velmi mnoho takových, jež o začátcích Říma mluví 
logičtěji. Tyto zprávy vyznačují se zvláštní vzájemnou jednot
ností v nazírání a úplným souhlasem s římským kanonickým 
podáním v tom, že eponymos Říma usídlil se na Palatinu, založil 
tam osadu, a ta že se stala základem Říma. Je tedy nyní nutno 
uvažovati o tom, lze-li nějak poznati, které důvody to byly, jež 
eponymnímu zakladateli města daly usídliti se právě na Palatinu.

Sluší předem podotknouti, že tato souvislost s Palatinem se 
týká výhradně jen osoby eponymního zakladatele (abstrahujeme 
zatím od určitého jména), a nevztahuje se na jeho nástupce; 
nikde nepřipomíná báje nic o tom, že by nástupci zakladatele 
Říma byli měli nějaký vroucnější vztah k Palatinu, ať už osobně 
anebo tradičně. Je to tím nápadnější, že k přenesení sídla králov
ského na Forum, jež se stalo středem města složeného z osad leží
cích na pahorcích, nedošlo dle tradice s P a 1 a t i n u, sídla zakla
datele Říma, nýbrž s Q u i r i n á 1 u, na němž sídlel nástupce 
jeho, král Numa.19)

Nad všemi obměnami bájí o eponymovi Říma zvítězila 
nakonec energicky a bezvýhradně ta, jež mluvila o Romulovi. 
Romulus a Řím stali se nerozlučnými pojmy, takže když pro 
„druhého zakladatele Říma“, jak si rád dal říkati Octavianus, 
bylo hledáno čestné příjmení, jež by mu bylo uděleno, navrhovalo 
se k tomuto účelu právě jméno Romulovo.20) Městem Romulo- 
vým byl Palatin, poněvadž tento pahorek hrál ohromnou úlohu 
v jeho životě a nemohl být od něho odloučen. K Palatinu, k Fau
nově sluji dostal se zázračně zachráněný Romulus, tam stál ficus 
ruminalis, tam byl Romulus kojen vlčicí, tam ujal se ho pastýř 
Faustulus. Na Palatinu bylo obydlí Faustulovo, pak auguraculum 
Romulovo a konečně jeho příbytek, žádný jiný z římských králů 
nebyl v takovém vztahu k Palatinu, jako právě Romulus, ba 
správně řečeno, vůbec se nepřipomíná nijak Palatin v jejich 
životě a vládě, nepočítáme-li zprávy, že Tullus Hostilius bydlel

1β) Plutarch. Numa 14; Solin. I. 21; a j.
20) Suetonius Aug. 7; Cassius Dio 53. 16; Florus IV. 12. 66.
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na Velii, než se odstěhoval na Caelius,21) a rovněž obydlí Anca 
Marcia a Tarquinia Prisca bylo podle ojedinělé zprávy v sou
sedství Palatia.22) Avšak Romulus nezůstal jenom vládcem pala
tinským, nýbrž jemu patří zásluha o spojení s quirinálským 
městem T. Tatia, sabinského krále, s nímž napřed vládl společně, 
po jeho smrti sám. Toto město spojené zaujímalo prý nejen 
Palatin a Tarpeius, jenž také patřil Romulovi,23 *) jakož 
i Quirinál krále Tatia, nýbrž i Forum, místo, na němž došlo mezi 
oběma vládci k utkáním, pak k smíru, jenž se projevil trvalým 
uctěním památky jednotlivých míst, hodných zřetele buď proto, 
že se tam osobně oba vládcové setkali, či že tam došlo k úkonům 
užitečným společné obci.21) Přes toto spojení však nepřestal býti 
Palatin pokládán za vlastní město Romulovo, ani když Romulus 
už vládl Římem celým.

Je zřejmo, že tradice byla si dobře vědoma, že palatinské 
osadě nepřísluší časová přednost před ostatními osadami, 
zejména nikoliv před quirinálskou. Rovněž věděla, že Palatin 
a jeho vládce nestali se pány Quirinálu právem vítězů válečných, 
nýbrž že došlo k isopolitickému splynutí, jež se projevilo i stotož- 
něním Romula s Quirinem. O podílu quirinálské obce svědčilo 
nejen přestěhování Capitolia a velké trojice božské na Tarpeius, 
název collis, značící výhradně Quirinál, nýbrž i dvojitost kněž
ských sborů a silné vlivy v kultu, dokazatelné i za doby histo
rické. Zejména ale bylo to silné vědomí, jež se stále udržovalo, 
a jemuž se dostalo projevu tím, že ze starých tribuí, v něž sesku
peny byly curiae římského občanstva, jedna (Tities) prohlášena 
byla za onu původně sabinskou obec, kdežto Ramnes za obec 
palatinskou.25) Paměť krále Tita Tatia žila tedy stále,26) a vý
znam jeho vlastní i jeho obce nebyl nijak podceňován.

Jestliže však přes to za vlastního zakladatele Říma byl po
kládán Romulus, tedy je v tom patrno eponymní odvození27) této 
osobnosti od jména města. Spojení jeho s Palatinem dáno bylo 
jednak četnými prvky pověsti o jeho osobních osudech, vázanými 
na zcela určitá místa na Palatině, za druhé pak negativně tím, 
že z patrné a stále se uplatňující dvojice Palatin-Quirinál byl

21 ) Cicero de re pubi. II. 31. 54; Livius I. 30. 1; Dionys. Hal. III. 1; 
Solinus I. 22.

22) Solinus I. 23η.
23) Livius I. 8. 6, 10. 6, lln; Dionys. Hal. III. 34nn.
21) Varro de 1. 1. V. 155; Dionys. Hal. III. 50nn; Plutarch. Romul. 19, 

Quaest. Rom. 47n, o černém kameni viz Thédenat, Le forum, str. 177nn.
25) Varrò de 1. 1. V. 55; Cicero de re pubi. II. 8. 14; Livius I. 13. 8.
2θ) Na př. Tacitus Ann. I. 54; Hist. IL 95.
2T) Romulus je totéž co Romanus; srv. Siculus: Sicanus. — Vergilius 

Aen. VI. 877 ; Horatius Carm. IV. 5. 1, carm. saec. 47 ; Propertius V. 4.
26 a j.
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tento pevně spjat se Sabiny a Titem Tatiem, takže nebylo ani 
možné u Romula jiné spojení, než s Palatinem.

Když časem vnikly do Říma řecké báje, tu našly půdu při
pravenu, a spojení Euandrovo s Palatinem přimklo se tak i chá
pání domácímu.

Důkaz pro to, že jedině palatinskému městu příslušel 
název Roma, a že tedy jen jeho heros κτιστής byl výhradně 
Romu(lu)s, bývá spatřován v etymologii tohoto jména. 
C o r s s e n,28) vycházeje od Serviovy poznámky k Aeneidě VIII. 
62, že staré jméno Tiberu bylo Rumon, pokládal toto slovo za 
appellativum, značící tok, řeku vůbec, a spojoval je s kořenem 
*sreu, známým na př. z řeckého Στρΰμων, Στρΰμη, ρεύμα atd. 
Roma by dle toho znamenalo město ležící na řece. Kdyby tato 
etymologie byla správná, pak by ovšem rázem bylo pochopitelno, 
proč Romulus a Palatin spolu tak těsně souvisí. Ale předně není 
zaručeno, že Roma byl název jen palatinského města. Při tom, 
jak velmi se uplatnila obec quirinálská, lze miti při nejmenším 
vážné pochybnosti, že její jméno bylo by tak bez stopy 
zašlo. Spíše se podobá pravdě, že Roma se nazývalo až město 
společné.

Lze sice připustiti, vzhledem k poloze Říma, že mohl by se 
jmenovati „říční město“, jak chce Corssen, ale proti takové 
etymologii uváděny jsou vážné námitky jazykozpytně.29) Přede
vším je tu délka -o- v Roma, jež je těžko vysvětlitelná. Ale 
hlavní překážka je jinde. *sr dávalo totiž v násloví latinském 
vždy fr- (frigus, fragum), ve vnitrosloví -br- (funebris). Musilo 
by tedy jméno Říma zníti Froma, leda by se předpokládala 
existence kořene *reu, znamenajícího totéž, co *sreu, anebo bylo 
doloženo, že v latině *sr>-*r. Ani pro jedno, ani pro druhé není 
vůbec dokladů ani přímých, ani nepřímých, a není tudíž možno 
na Corssenově etymologii trvati. Tím méně lze vyvozovati z ní 
závěry historické.

Uvážíme-li na konec o významu, jaký má literární tradice 
pro otázku počátků Říma na Palatinu, nezbývá než uznati, že 
jediným momentem svědčícím pro ni jest její všeobecnost; ale 
stejně nutno přiznati, že lze zcela dobře proniknout! k důvodům, 
jež vedly k této všeobecnosti. Bylo patrno, že spojily se tu okol
nosti různé, jejichž shoda byla podporována celkovým nazíráním 
římským na jednotlivé události a poměry vlastního dávnověku. 
Hlavní úlohu hrál osobní vztah Romulův k Palatinu, a protiklad 
Palatinu a Quirinálu, vyjádřený osobami jejich vládců Romula 
a Tita Tatia, případně Romula a Numy Pompilia, z nichž jeden

28) Zeitschrift für vergi. Sprachforschung X. 1860, str. 18.
2θ) A. Walde, Lateinisches etymol. Wörterbuch (21910 Heidelberg),

str. 657. — K r á 1-G roh, Státní zřízení římské, str. 12.
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i druhý stal se schématem zakladatele a zákonodárce: Romulus 
města a zřízení státních, Numa náboženských.

Bylo by možno namítnouti, že ve vztahu Romula a Palatinu 
mohl býti poměr opáčný, než jak bylo svrchu vyloženo, že totiž 
starší a původnější byla představa o vzniku města na Palatinu, 
a teprv později, když vybájena byla postava heroa eponyma řím
ského, že byla připojena k místu pokládanému za počátek města.

Námitka tato na první pohled závažná ukáže se při bližším 
zkoumání málo průkaznou. Především bylo by nutno vytknouti 
jí, že nedbá dosti psychologického postupu při vzniku bájí, 
zejména bájí ktistických. Nelze si mysliti, že by mohla někdy 
existovati představa, že na nějakém určitém místě, v našem pří
padě na Palatinu, bylo založena město, ale nebylo při tom ani nic 
známo, ani bájeno o osobě zakladatele nebo zakladatelů. Bylo 
tomu jinak. Buď obojí vznikalo současně, anebo nejčastěji byla 
napřed vytvořena představa zakladatele, pak báje o jeho osudech, 
a teprv v tomto stadiu byla celá pověst určitě lokalisována. Je to 
přirozeno při způsobu, jímž byli heroové zasazováni do světa 
skutečného. Nesmí se zapomínati v případě římském na to, že 
báj (pokud ovšem ji známe) Palatin nepovažuje za nejstarší 
část Říma, nýbrž dává mu jaksi virtuální přednost proto, že to 
byla obec založená prý Romulem, eponymem města. Jak svrchu 
bylo vylíčeno, báje tímto rysem jenom velmi nedostatečně zastírá 
to, co jinde zřejmě proniká, totiž účast quirinálské obce, jež dala 
společnému Římu nejen spoluvládce Romulova Tatia, nýbrž i dru
hého samostatného vládce, Numu. Tím dostáváme se znova k po
tvrzení názoru, že jen proto dávána Palatinu přednost v místo
pisných dějinách římských, že jinam nemohl býti umístěn 
eponymní heros římský, když představa o něm dosáhla té urči
tosti, že musila býti lokalisována.

Závěrem těchto úvah možno pověděti tolik, že přes svou jed
notnost řimsjíé podání není oporou tradičního názoru o počátku 
Říma, takže nikterak není nutno podle něho upravovati výtěžky, 
kterých badání získá ubírajíc se jinými cestami.

Dosud bylo hovořeno o literární tradici hlavně vzhledem 
k začátkům města. Avšak tato tradice mluví těž o vzrůstu města 
v jeho počátcích. Hlavních údajů bylo vzpomenuto svrchu ; z nich 
nej důležitější je vyprávění o tom, jak z města Romulova a města 
Tatiova vzniklo jedno. Cicero a Livius neuvádějí tu nijakých po
drobností, za to Dionysios Hal. (II. 50) ví, že Romulovi patřil 
Palatin a Caelius (εστι δε τώ Παλατίφ προσεχές), Tatiovi Quiri
nál a Capitol.30) Co se tohoto posledního týče, tedy je tu zřejmá 
nedůslednost tradice, poněvadž všeobecně — i u Dionysia — se

30) Tacit. Ann. XII. 24; Dionys. Halik. II. 50; Plutarch. Romul. 20; 
Solin I. 21. O Capitoliu srv. pozn. 23.
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Capitol přičítá Romulovi a hraje významnou roli právě za války 
sabinské, synoikismu těsně předcházející. Rovněž u Caeliu jsou 
tvrzení jiná — teprv prý Tullus Hostilius jej připojil k městu.31) 
Době tohoto krále připisuje se ostatně i připojení Oppiu a Cispiu, 
tedy Esquilinu,32) ovšem pokud zas tradice jiná nespojuje 
Esquilinu s Tarquiniovci a jejich ukončením městského vývoje 
vystavěním hradby.33)

Postup šíření města je tedy v tradici nejasný a hlavně ne
jednotný časově. Už z tohoto důvodu je nemožná snaha získati 
odsud něco pro lepší poznání dějin města; zejména závadou je tu 
neúplnost tradice. Nikde se vlastně nevykládá, jak se město sou
stavně šířilo, nýbrž jen tu a tam vyskytují se ojedinělé zmínky 
o tom, že ten či onen panovník zaujal sídla na Caeliu neb Esqui
linu, neb že se tam usadilo obyvatelstvo na jeho větší či menší 
initiativu. Splynutím obce Romulovy a Tatiovy byl pro tradici 
vlastně Řím vybudován ve formě, na níž se zásadně nic nemusilo 
měniti. Došlo-li později přece k pokusům přesněji určití při
pojení některých částí města, lze v tom spatřovati dvojí po
hnutku : především tu, že prvotní podání o sloučení obcí opo
míjelo dva důležité pahorky: Esquilin a Caelius (ten jen ojedi
něle spojován s Palatinem), za druhé nutnost najiti ethnického 
představitele pro tribus Lucerů, a lokalisovati jej. Ramnes, 
občané Romulova města byli kladeni na Palatin, Tities, občané 
Tatiovi na Quirinál. Pro Lucery přijato stotožnění zásadně 
s cizinci, do Říma povolanými, přivedenými nebo přišlými, po
zději byli stotožňováni většinou s Etrusky.34) Tím však dána 
byla také určitá souvislost časová vzhledem k údajům tradice 
o činech jednotlivých vladařů, a osazení těchto pahorků mohlo 
býti přičteno až těm z nich, jejichž činy by to odůvodňovaly. Spo
jení místopisné je tu zcela vnější, poněvadž s těmito pozdějšími 
zasaženími římských králů jsou jmenovány právě jenom ty pa
horky, o nichž ta která tradice dříve nečinila zmínky, a které zů
staly stranou synoikistického zásahu dřívějšího. Kolísání, jež se 
jeví u Dionysa Hal. o osudu Caeliu, je toho dobrým svědectvím; 
ukazuje totiž, jak povrchní byla ta souvislost později vytvářená, 
a jak velice se jednotlivé verse lišily, nejsouce vybudovány na 
základě skutečnosti.

Poněvadž tradice připisovala rozdělení města Říma na čtyři
31 ) Livius I. 30; Dionys. Hal. III. I; d« vir. illustr. 4. 3; Eutropius 

1. 4; Hieronymus (Schoene) 87. — Anču Marciovi přičítá připojení Caelia 
Cic. rep. II. 18. 33 a Strabo V. 234. — Podle Livia I. 44. 3; Dionys Hal. IV. 
13, de vir. ili. 7. 6; byl i Quirinál a Viminál připojen teprv Serviem 
Tulliem.

32) Varro u Festa 476 a de 1. 1. V. 49.
33) Livius I. 44; Dionys. Hal. IV. 13; Solinus I. 25. — v. Gilbert, 

Geschichte u. Topographie II, str. 269, pozn. 1.
34) Varro de 1. 1. V. 55; Cicero de re pubi. II. 8. 14; Livius I. 13. 8.
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okresy, o němž bylo mluveno v předešlém odstavci, jednomyslně 
až králi Serviu Tulliovi,35) je tu zřejmý nový důvod, proč ně
kterému z předešlých vládců musila přičísti připojení těch částí 
města, o nichž se nemluvilo při sloučení provedeném Romulem 
a Tatiem.

Ale Servius Tullius byl tradici nejenom tvůrcem města čtyř 
okresů, nýbrž i budovatelem hradby, jež v době historické nesla 
jeho jméno, jsouc ve skutečnosti dílem IV. století př. Kr. 
Poněvadž však tato hradba zaujímala plochu podstatně větší, než 
byl obvod města čtyř okresů a pomeria, odpovídajíc tak soudo
bým poměrům svého vzniku, dostala se tradice do nutnosti za
řaditi i toto další rozšíření města do královských dějin před- 
serviovských. šlo tu o Aventin, čtvrt plebejskou; její připojení 
k městu, či správněji řečeno: osídlení obyvatelstvem do Říma 
patřícím, bylo kladeno do doby krále Anca Marcia;36) patrně 
pro jeho jméno, jež bylo jménem jednoho z nej významnějších 
rodů plebejských, když Aventin byl jakýmsi střediskem plebejů. 
Tradici nic nevadila vnitřní pravděnepodobnost v tom pojetí 
obsažená, ani to, že vlastně dala Aventinu státi se dříve částí 
města, než se jí stal Esquilin, ačkoliv tento pahorek už svou po
lohou musil býti zaujat městem dřív, než stranou ležící Aventin.

Nelze se v této knize dopodrobna zabývati jednotlivostmi 
římské královské pověsti, ale to, co bylo řečeno, stačí k poznání, 
jak i podání o vzrůstu města jeví se v tradici nikoliv obrazem 
skutečného vývoje, byť i poněkud zkresleným, nýbrž plodem ně
kolikeré umělé konstrukce. Na tom, co podání znalo vyprávěti 
o osudech Říma a jeho jednotlivých vládců, jeví se jasně, kolika 
vlivům podlehlo, a jaké pohnutky vedly k jeho vzniku.

Methodický závěr, jenž odtud vyplývá, je ten, že tradici lite
rární nesmí býti přičítána nijak zvláštní důležitost pro poznání 
počátků Říma, jak se dálo převážnou většinou až do nej novější 
doby. Ale dokonce je zřejmo, že literární podání je poměrně 
méně spolehlivé, než jiné druhy pramenů, a proto nelze bráti je 
za východiště badání. Ono nese na sobě velmi patrné stopy sub
jektivního pochopení a zobrazení poměrů, jež málo odpovídá 
objektivní podstatě věcí. Samo o sobě potřebuje tedy rozboru 
a to na základě objektivních kriterií, a těmi musí býti ony ostatní 
složky našeho poznání, totiž výtěžky praehistoricko-archaeo- 
logického zkoumání spojené s náležitým oceněním zbytků růz
ných zvyklostí, o nichž lze věřiti, že nesou na sobě stopy zřízení 
vskutku starobylých. K tomu pak přistupuje základní stanoviště 
určené historickými a sociologickými zřeteli ke vzniku lidských

35) Paulus Diak. 506; Livius I. 43. 13; Dionys. Hal. IV. 14; de viris 
illustr. 7. 7.

3U) Livius I. 33. 2; Dionysios Hal. III. 43.
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osídlení a jejich vývoji v města vůbec, a u Latinů zvlášť. A také 
jest nutno miti náležitý ohled na přírodní podmínky dané Římu, 
jež vskutku nebyly obyčejné a uplatnily se v dějinách jeho 
vzniku a vývoje způsobem velmi význačným.37)

VI. ETRUSKOVÉ A ŘÍM.
Odstavec tento nechce býti pokusem o kritickou historii 

Etrusků, ani rozborem všech problémů k nim se vížících. Ale 
není možno nezmíniti se o Etruscích, pojednává-li se o počátcích 
Říma, poněvadž právě Etruskové skutečně působili na Řím velmi 
silným vlivem, a krom toho zaujímají zvláštní, významné místo 
v národním římském podání.

Etruskové, kmen nejasného původu, přišlý do Italie odněkud 
z východu, zaujal v Itálii nejprv území, které starověk i novověk 
nazývá dle jejich jména Etrurií, Toscanou. Avšak brzy po svém 
příchodu, někdy začátkem prvního tisíciletí př. Kr.1) pronikli 
ze svých nových sídel silnými výboji ; souviselo to nejspíš s jejich 
hrubou dobyvatelskou povahou a snadnou pohyblivostí, kteréžto 
vlastnosti si donesli ze svých původních sídel. Ráz jejich prud
kých, ale celkem krátce trvajících expansí po Itálii svědčí též 
o nadbytku energie, jež se u nich vtělila později, po uklidnění, 
v život silný po některých stránkách kulturních.

Etruskové pronikli z Etrurie nejen do severní Italie, nýbrž 
i do Kampanie, a tam se na čas usídlili. Připisováno jim bylo 
dokonce i založení měst Capuy a Noly,2) dostali se až do 
Pompejí3 4) a nejjižnějšího cípu Kampanie, území picentského ;-*) 
tam pronikli až k moři, postupujíce před tím ze své nové domo
viny severoitalské po souši.

Řekům jevila se Kampanie — krom sídel řeckých — býti 
krajem etruským. Na př. u Sofoklea (fr. 682 N) se praví, že 
jezero aornské je έν τη Τυρσηνίςι.δ)

Avšak krom svědectví literárních dokázána jsou sídla 
etruská v Kampanii i jinak. Epigraficky je to zejména vliv

:i‘) J. Guidi, La fondazione di Roma (v. pozn. 14) a pojednání 
R. Pöhlmanna, Die Anfänge Roms (1881, Erlangen) jsou příkladem 
pokusů vyložiti vznik Říma na základě obecných úvah.

') Krátký, ale poučný přehled nynějšího stavu etruské otázky podává 
C. F. Lehman n-H a u p t u Gercke-Nordena, Einleitung III2, str. 102n.

2) Varro u Velleia Patere. I. 7.
3) Strabo V. 247. — A. Mau, Pompei in Leben und Kunst (21908 

v Lipsku), str. 34n.
4) Strabo tarnt.
") U Euripida, Medeia 1359, je dokonce Skylla umístěna do Tyr- 

rhenie, srv. K. M ü 11 e r-D e e c k e, Die Etrusker (1877 Stuttgart), I., 
str. 161.
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etruské abecedy na písmo kampanských obcí.6) Vliv ten je 
dlouho patrný. Vedle toho lze zjistiti i stopy jazykového působení 
etruštiny, a to na nápisech na keramickém zboží pocházejícím 
až ze století IV. a III. př. Kr., a na mincích.7)

Jiná je otázka zbytků archaeologických. Těch je po Etrus- 
cích v Kampanii velmi poskrovnu, a to ještě původ etruský je 
problematický, poněvadž je možný též výklad jiného původu, 
hlavně řeckého.8) Ostatně jde o dobu, z níž vůbec je zachováno 
v Kampanii velmi málo památek, a o místo, kde se křížil starší 
a mohutnější vliv řecký s pozdějším a přechodným vlivem etrus
kým. Není-li tedy skorém vůbec přímých stop etruského výtvar- 
nictví v Kampanii, neznamená to, že by jejich vlivu nebylo 
bývalo. Nesporně uplatnili se Etruskové velmi při vzniku a 
vývoji t. zv. kampanského umění, jež neprávem bývá zahrno
váno do umění hellenistického. Hellenismus ovšem má také velký 
podíl na něm, ale je mnoho prvků, jimiž se toto kampanské 
umění liší, a právě ty připomínají živě etruský způsob umělec
kého chápání a vyjadřování. Sem patří zvláště způsob architekto
nického užívání hmot a uzavírání prostoru klenbou. Všechny tyto 
okolnosti stanou se zřejmější, až bude kampanské umění náležitě 
probráno a osvětleno; k tomu dosud byly učiněny jen náběhy.

Hranicí etruské expanse v Kampanii bylo město Κΰμη, 
Cumae, silná řecká kolonie, jež vzdorovalo Etruskům, i když se 
zmocnili téměř celého vnitrozemí kampanského a v picentském 
kraji pronikli až k moři. Je úplně přirozeno, že se pokoušeli 
zmocniti tohoto města s pevniny, a není tedy důvodů nepřiznati 
aspoň historické jádro tradici o kumském vládci Aristodemovi 
Malakovi, záchranci města.9) Poslední pokus dobýti Kum učinili 
Etruskové r. 474, a to po moři; byli však zle poraženi pomocí 
Hieronyma syrakuského.10) To byl poslední velký nápor sil 
etruských jižně od Tiberu, a jak svědčí okolnosti, měl zadržeti 
úpadek etruské moci nad Latiem a Kampanii.

Pozemního útoku na Kymu nemohli se Etruskové už odvážit, 
poněvadž z latijských a kampanských obcí jedna po druhé se vyba
vovala z jejich moci a vlivu, takže měli málo spolehlivých opor. 
že útok byl namířen právě na Kymu, mělo důvod jednak v stra-

β) El. Lattes, Le iscrizioni paleolatine, Memorie dell’ Ist. Lom
bardo, Classe di scienze storiche XIX. 1892, str. 96nn; XXXIII. 1900, 
str. 345nn a 541nn.

7) R. Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte IL 
(1897 Straßburg), str. 527n, 638n. — Fr. Büchel er, Rhein. Mus. LVI. 
1900, str. Inn. — Hlavně W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer 
Eigennamen (Berlin 1904) passim. — Lehma n-H a u p t, uv. m. — Srv. 
též Körte, Etrusker v R-E. (1907), sl. 751nn.

8) v. M a u, Pompei uv. m.
B) Dionysios Hal. VII. 3—11.
10) Diodoros XI. 51; Pindaros Pyth. I. 140; IGA 510.
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tegicky významné poloze tohoto města, jednak v trvalém nepřá
telství, jež mezi ním a Etrusky trvalo. Kyme byla si dobře 
vědoma, jakým protivníkem jsou jí Etruskové, a proto přispí
vala svou pomocí těm, kdo proti Etruskům bojovali. Sem patří 
na př. velký boj u Aricie, kde proti Etruskům stáli Latinové 
a Kymští.11) Podrobnosti, zejména chronologie bitvy u Aricie 
není ovšem v tradici zachována správně. Tradice sama, ačkoliv 
klade bitvu až do prvních let římské republiky, po vypuzení dy
nastie etruské, přece nezastřela fakta, že u Aricie nebojovali 
ještě Římané po boku ostatních Latinů a Kymy proti Etruskům. 
Ve skutečnosti byl důvod této absence Říma — za republiky ne
vysvětlitelný — asi ten, že v době, kdy k této bitvě došlo, byl 
Řím ještě ovládán etruskou dynastií, jejíž vypuzení, k němuž 
brzo potom došlo, bylo dalším článkem úpadku etruské moci 
v střední Itálii.

úpadek ten začal tedy koncem VI. století př. Kr., a vy
vrcholil začátkem V. století; dalším vývojem přineslo páté století 
konečné odbytí Etrusků jednak odmítáním jejich restitučních 
pokusů, jednak úspěšnou obranou proti útokům. Pokud se ojedi
něle ještě udržely etruské dynastie v některých městech, na př. 
v Capui, byly i ony odstraněny před koncem V. století.12) Příčinu 
těch porážek etruských nutno shledávati hlavně ve vzrůstu a 
sílení jednotlivých středoitalských obcí a kmenů, což vedlo 
k odporu proti etruským vládcům tam dosazeným. Jinak totiž 
než usazením dynastie nemohli Etruskové držeti města v území, 
jež zaujali, poněvadž na pronikavé kolonisování svým lidem ne
mohli pomýšleti při nerovném poměru své početnosti k rozloze 
dobývaného území a k nutnosti stálých bojů na různých místech. 
Je zajímavo pozorovati příčinnou souvislost mezi ústupem 
Etrusků z Kampanie a projevem národně-politického uvědomění 
Kampanů.13)

Druhou nepřímou příčinou úpadku Etrusků byla zajisté ne
mohoucnost jejich přirozeného spojence, Karthagiňanů,14) jež 
se projevila Gelonovým vítězstvím nad Karthagiňany u Himery 
r. 480, tedy skorém současně s porážkou Etrusků u Kum. 
Z tohoto vývojového náčrtku plyne zřejmě, že etruské panství se 
šířilo v střední a jižní Itálii takovým směrem a způsobem, že 
nelze si nijak představiti, že by mohlo minouti Řím.15)

Místo, kde se rozkládal Řím, leželo v poloze výhodné hospo
dářsky a strategicky, jak se prokázalo nad veškeru pochybnost

41) Livius II. 14; Dionysios Hal. V. 36.
12) Livius IV. 37. In.
13) Diodor. XII. 31 a 76; Livius IV. 44. 12; Strabo V. 243.
14) Aristoteles Polit. III. 1280a.
15) E. Cocchia, Introduzione storica allo studio della letteratura 

latina (1915 Bari), str. 183nn.
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i pozdějším vývojem. Krom svých výhod samých o sobě mělo pro 
Etrusky ještě zvláštní cenu jako „klíč“ Latia a Rampante. 
Ostatně dějiny dlouhého soupeření Říma republikánského 
s Etrusky dobře ukazují, jakou cenu měl Řím pro Etrusky ještě 
i v době, kdy jejich rozpínavosti už byl učiněn konec a oni zůstali 
celkem omezeni na svůj kraj.

Přímých svědectví o vládě Etrusků nad Římem lze uvésti 
několik; především jsou to doklady v nejširším slova smyslu 
archaeologické, jež jsou velmi výmluvné, pak sledy etruského 
působení na kulturu nehmotnou, jež často svědčí o něčem víc, než 
jen působení ze sousedstva. Konečně možno uvésti i podání histo
rické, jež v hlavních rysech je zcela jednomyslné.

Po stránce archaeologické lze pozorovati, jak bylo svrchu 
v odstavci III. uvedeno, že asi od konce VIL stol. př. Kr. votivní 
obsah hrobů jeví proti době dřívější velmi nápadnou změnu, 
poněvadž od té doby vyškytají se mezi posmrtnými dary před
měty etruské v neobyčejně hojném počtu, kdežto dříve byly 
ojedinělé a vzácné. Etruským zbožím nemyslí se tu jen zboží 
etruské co do svého původu, nýbrž i zboží řecké, ať už dovezené, 
nebo v Etrurii napodobené, a Etrusky šířené.

Množství, v němž se toto zboží v římských hrobech najednou 
vyškytá, že až zatlačuje předměty do té doby oblíbené, je ná
padné, a nelze najiti tu jiného výkladu, než že nastala i v Římě 
doba přímého silného působení etruského. Ale nejen předměty 
kladené do hrobů svědčí tu o náhle vzrostlém působení Etrusků, 
nýbrž i způsob stavby a úpravy hrobů po stránce technické liší 
se v té době od staršího, domácího způsobu. Jsou to t. zv. hroby 
komorové, jejichž typ byl užitím etruského stavebního způsobu 
u hrobů domácích. Podružnějších vlivů, na př. na způsob, jímž 
byly kamenným vyložením chráněny hrobové jámy, netřeba ani 
uvádět.

Mimo pohřebiště projevilo se etruské zasažení v Římě přímo 
zbudováním několika staveb podoby tholu. Jedním z nich je Tul
lianum ve svahu kapitolském, jiné známy jsou s Palatina: dva 
mezi domem Liviiným a vrcholem „schodiště Cacova“, třetí a 
další pod palácem Flaviovským.* 17) Tyto stavby jedině možno 
klásti do doby VIL—VI. století př. Kr.

Byly ovšem v Římě ještě i jihé stavby, zejména chrámové,

1G) Pinza, Monumenti sl. 431nn a 571nn. — Dále v článku: Monu
menti paleoetnologici raccolti nei musei comunali, Bull. com. XL. 1912, 
str. 15nn. — Sergi, Italia, str. 347n, 398nn; Pais, Storia critica IL, 
str. 536nn. — G. Körte, Etrusker v R-E sl. 752n; Graffunder, 
Rom v R-E sl. 1015nn.

17) Pinza v Rendiconti R. Acc. dei Lincei, cl. s. m. 1902, str. 156n ; 
H. S. Jones, Classical Rome (1911 London), str. 90; srv. Listy filol. 
XLVI. 1919, str. 380.
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zbudovány po způsobu etruském, ale u těch není prokázáno, že 
by pocházely přímo z doby, kdy v Římě vládli Etruskové. Nesmí 
býti puštěno se zřetele, že Římané neměli svého původního sta
vebního umění, nýbrž užívali až do IV. stol. př. Kr. výhradně 
forem etruských, potom přijali umění hellenistické a kampan- 
ské,18) takže vlastně teprv ve III. stol. se v Římě oprostili od 
etruské architektury. Zbytky, zejména polychromní výzdoby 
plastické, jež byly porůznu nalezeny na př. na Capitoliu,19) ne
musejí tedy nijak pocházeti už z doby vlády etruské nad Římem. 
Co vypráví Livius a Plinius st.20) o povolávání etruských staveb
níků a výtvarníků do Říma, platí nejenom pro polomythického 
umělce Vulku a jeho zaměstnavatele Tarquinie, nýbrž hlavně pro 
století pozdější.

Do jisté míry podobný, jako u stavitelství, byl i vliv Etrusků 
na římské zvyklosti, vztahující se v nej širším slova smyslu ke 
kultu a všemu, co s ním souviselo, a k veřejným obřadům. Za 
věc způsobenou přímo působením Etrusků, dokud vládli Římem 
a ostatním Latiem, lze považovati zavedení nového způsobu za
cházení s mrtvými. Latinové (a vůbec Italikové) své mrtvé spa
lovali (krom dětí), a teprv popel a zbytky kostí ukládali do 
hrobu. V době, kdy se rozšířilo panství Etrusků, začalo se pohřbí- 
vati jinak: mrtvola byla položena do hrobu celá.21) Svrchu 
v odstavci III. byla učiněna zmínka o tom, že inhumace převládá 
rozhodně nad kremací v těch částech pohřebiště, jichž se užívalo 
za doby etruského panství, kdežto v pohřebištích předetruských 
(na Fóru) začínají se teprve hroby kostrové objevovati v posled
ním údobí. Dlužno podotknouti, že Latinové a Římané převzali 
od Etrusků jen zásadu pohřbívání mrtvol nespálených, nikoliv 
všechny podrobnosti ; tak zejména nejsou z Říma známy vlastní 
etruské sarkofágy a takové hroby, jež se nacházejí v Etrurii 
vlastní. Také spalování mrtvol nebylo zatlačeno úplně, a za
čátkem republiky jeví se oba způsoby jako stejně platné a opráv
něné; svědčí o tom zásada pojatá do XII desk. o níž bylo 
v odstavci III. mluveno, a jež zakazovala uvnitř města pochová
vati a spalovati.

Také z doby etruského panství pocházejí některé odznaky 
vládní moci, jež republikánští úředníci převzali po králích. Zá
sadně není důvodu o tom pochybovati, ale je ovšem otázka, které 
z odznaků jsou vskutku staré, a které byly zavedeny později 
a Etruskům přičteny jednak ze souvislosti s oněmi vskutku

18) A. Matěj ček, Dějepis umění I. (1922 Praha), str. 152.
ie) Pinza, Monumenti obr. 153n, sl. 763n.
20) Livius I. 56. 1; Plinius Nat. hist. 35. 157.
21) V. Mo des to v, Introduction à l’histoire Romaine (1907 Paříž), 

str. 230n; E. Pernice, Privatleben, u Gercke-Nordena, Einleitung II- 
(1912 Lipsko), str. 68; Seta, Italia antica, str. 68nn.

96



VI. Etruskové a Řím.

etruskými, jednak proto, že šlo o věci v Etrurii vyráběné a do 
Říma dovážené.22)

Velmi mnoho vzali Římané od Etrusků v oboru kultu, o tom 
není vůbec sporu. Ale bylo by omylem domnívati se, že vskutku 
všechno, co z těchto věcí bylo v Římě etruského původu do
opravdy — nehledíc k věcem za etruské neprávem pokládaným 
— skutečně také pocházelo z doby, kdy Řím byl ovládán Etrusky. 
Byl tu týž poměr, jako ve výtvarnictví. Římané nahrazovali ne
dostatek vlastní vynalézavosti přijímáním odjinud, že to byli 
právě Etruskové, od nichž brali i později některé sakrální zvyk
losti, je úplně pochopitelno, poněvadž jednak vliv etruský měl do 
Říma nejkratší a nejschůdnější cestu, jednak primitivnější a ná
zornější představy a formy etruské lépe se zprvu Římanům 
hodily, nežli příliš pokročilé, namnoze i dekadentní představy 
a formy hellenské. Hlavní úlohu ovšem hrála časová přednost 
a větší blízkost Etrusků. Ale i tu, ve věcech kultovních, lze pozo
rovati, že nenastalo plné poetruštění Říma, ba naopak, že věci 
od Etrusků vzaté zůstávají dosti odlišeny i v představách Ří
manů; tak na př. haruspices, ač zaujali v Římě místo velmi vý
značné, přece nikdy se těsně nespojili se starými, domácími řím
skými kněžskými sbory.23)

Z jiných ještě věcí římských, o jejichž odvození z Etrurie 
není pochyby, možno uvésti některé kulturní pojmy, jejichž 
názvy prozrazují etruský původ, anebo aspoň etruské prostřed
nictví, jímž věc i název přišly do Říma: histrio, persona, idus, 
mantissa, balteum a j. patří do skupiny první, gruma, sporta, 
triumphus do skupiny druhé.24 25) K vlivům jazykovým lze přičísti 
i etruský původ mnohých vlastních jmen římských, ač ovšem zde 
badání se pohybuje na příliš kluzké půdě vzhledem k nynějšímu 
stavu našich znalostí etruštiny.23) Také nutno připomenouti, že 
v Římě a nejbližším jeho okolí nebyl nalezen ani jeden etruský 
nápis, ač vlastní Etrurie jimi oplývá.

Je přirozeno, že věci, u nichž přímá či aspoň nepřímá svě

22) Tento poslední důvod uvedl už Schwegler, Röm. Gesch. I., 
str. 278. — Poněvadž skutečnými králi v Římě byli až etruští vládcové, 
kteří užívali rozmanitých odznaků své moci (jak svědčí i nálezy v etrus
kých knížecích hrobech učiněné a v římském Museo di villa Giulia uložené), 
a poněvadž na př. fasces, lictores, triumphus a j. odznaky republikánských 
úředníků jsou zřejmým dědictvím králů, není důvodu pochybovati o jejich 
etruském původu, poněvadž Římané ani odjinud neměli jich kde vžiti. 
Srv. Pais, Storia critica IL, str. 536nn; Sanctis, Storia dei Romani 
I., str. 372 a 452 ; Wissowa, Relig. u. Kultus2, str. 543nn.

23) Wissowa, uved. místo.
24) P. Kretschmer, Sprache, u Gercke-Nordena, Einleitung I2 

(1912 Lipsko), str. 560.
25) W. Schulz e, Zur Geschichte der lateinischen Eigennamen 

(1904 Berlín), uznává etruský původ u velmi mnohých vlastních jmen 
latinských.
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dectví poukazují na možnost pozdějšího převzetí, nemohou býti 
dnes uváděny za doklad někdejšího panství Etrusků nad Římem. 
Ale tím nijak není oslabena průkaznost těch dokladů, jež o tomto 
panství přímo svědčí. Je-li tedy zjištěno, že vskutku Řím měl 
kdysi vládu etruskou, a to v době, která byla pro jeho vývoj 
velmi důležitá, a pozorujeme-li, jak i později etruské vlivy se 
silně v Římě uplatňovaly, chápeme, že u Římanů vědomých si 
těchto vlivů a Udržujících podáním vědomost o etruské vládě nad 
Římem, majících před očima skutečné památky po nich, mohla 
se vyvinouti představa, že Řím byl městem etruským. Τήν τε 
'Ρώμην αυτήν πολλοί των συγγραφέων Τυρρηνίδα πόλιν είναι ύπέ- 
λαβον (Dionys. Hal. 1. 29).

Otázka, jaký byl etruský podíl na Římu, jež zaměstnávala 
badatele starověké, přenesla se i do novověku a stala se jednou 
z těch, o nichž se psalo velmi mnoho a s nej různějších stanovisk. 
Začátek nastal hned v prvním období římského dějezpytu novo
dobého, a tu je přirozeno, že odnímala-li se důvěra konkrétním 
údajům starověkého podání, byly nicméně za správné považo
vány celkové linie vývojové tímto podáním naznačené. Názor 
o etruském původu Říma byl hájen v různých obměnách na př. 
L e ve s q u e m,2G) Niebuhrem,* 27) K. O. Mülle rem a 
W. Deeckem,28) vyvrcholen Cunem,29) jenž pokládal Řím 
za město tak etruské, jako Veje neb Fideny. Znamenají-li 
uvedená jména krajní stanoviště ve smyslu uznání etruského 
původu Říma,30) vyskytl se za nedlouho názor protichůdný, jenž 
počínaje Schweglerem31) a Mommsenem32) proni
kavě oslaboval běžné tenkrát zaujetí pro Etrusky, až vyústil 
Bělochem33) a Rosenbergem,34) kteří vůbec etruské 
panství nad Římem popřeli.

Ani jedno, ani druhé z těchto krajních hledisk není správné. 
Etruskové v Římě byli, o tom není sporu vzhledem k pramen
nému materiálu, který máme; stejně je jisto, že zasáhli velmi 
pronikavě přímo do dějin města, jak o tom ještě bude hovořeno.

2<i) LeVesque, Histoire critique de la république Romaine I (1807), 
str. 53n.

27) B. G. N i e b u h r, Römische Geschichte I1, str. 181nn a dodatky.
2S) Die Etrusker, 2I—II, 1877, Stuttgart.
29) J. G. C u n o, Vorgeschichte Roms I 1878, II 1888.
so) K stejnému výsledku, ač to výslovně neuvádí, vedou úvahy

W. Schulze o vlastních jménech, v knize Zur Geschichte der latein. 
Eigennamen. — E. Kornemann, Polis und urbs v Klio V. 1905, 
str. 72nn, považuje vlastně Řím také za etruské město, poněvadž uznává za 
původní Řím město 4 okresy, založené prý formou templa, podle etruského 
zvyku.

31 ) Schwegler, Röm. Geschichte I, str. 273nn.
32) Mommsen, Röm. Geschichte I, str. 217n.
33) Běloch, u Gercke-Nordena, Einleitung III2, str. 165.
34 ) s. v. Rex v R-E sl. 704.
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Ale na druhé straně je stejně nezvratně prokázáno, že počátky 
osídlení Říma padají rozhodně před dobu etruskou, a dále, že 
přes všechno etruské působení jeví se Řím býti svým jazykem, 
obyvatelstvem i zřízením městem latinským,35 *) podle staro
věkého římského názvosloví latinsko-sabinským. Etruská dynastie 
přivedla s sebou přirozeně něco obyvatelstva sourodého, jak lze 
souditi i ze jmen, ještě později v Římě se udržujících, ačli ovšem 
nejde jen o poetruštění jmen domácích římských rodin. Okol
nosti by ovšem svědčily pro to, že za etruské dynastie usazovaly 
se v Římě etruské rody, ale tato immigrace byla asi velmi slabá, 
jak nutno souditi podle malého vlivu, vlastně skoro žádného, 
kterým na Řím působila po stránce ethnografické a jazykové. 
Nejen lid, nýbrž i patriciát zůstal v podstatě nedotčen. Je to tím 
pozoruhodnější, že Římané ve skutečnosti snadno podléhali cizím 
vlivům, zejména neubránili se raçovému míšení s obyvatelstvem, 
s nímž žili v státní pospolitosti. Paisovy a Můnzrovy práce30) 
dobře ukázaly, jak se okruh římského občanstva i nobility 
šířil přibíráním živlů latinských a kampanských. Zde ovšem šlo 
o živly kmenově příbuzné, kdežto s Etrusky toho příbuzenství 
nebylo. Za to však bylo mnoho příležitosti a okolností podporují
cích působení etruské. Velmi důležité je, s čím lze se potkati na 
každé stránce římského podání, že totiž Římané nejenom byli si 
vědomi, že tak mnoho věcí od Etrusků přijali, nýbrž že se vý
slovně k tomuto cizímu vlivu hlásili a dokonce jej i přeceňovali, 
uznávajíce jej i u těch zřízení, kde ho vůbec nebylo, jako na př. 
u jmen starých tribuí římských a j.37) Je přirozeno, že moderní 
badání nemá tu cesty snadné, poněvadž subjektivní názor římský 
způsobil tu značné zatemnění správné podstaty věcí. Je naprosto 
nutno, aby dbáno bylo všech složek, jež mohou vésti k cíli, 
a pracovati nejen s materiálem všestranným, nýbrž i kriticky 
zhodnoceným, a s náležitým zřetelem k celkovému vnějšímu 
i vnitřnímu vývoji jak Etrusků, tak Římanů, pokud vůbec 
lze jej poznati.

Zajímavo je, že v otázce poměru Říma k Etruskům byla to 
praehistorická archaeologie, jež svými výtěžky nejvíce pomohla 
opraviti výstřelky, k nimž použitím pouze jednostranného mate
riálu došel jak Cuno, jenž budoval na tradici nesprávně hodno
cené, tak Schulze, jenž zas užil materiálu vlastních jmen vyklá
daných z jazyka dosud nerozřešeného. Oba mohou býti uvedeni 
jako příklady svého druhu.

Obraz vzájemného poměru Etrusků a Říma je velmi 
zvláštní. Krátce dal by se naznačiti asi takto: Etruskové proni

35) Srv. Körte, Etrusker sl. 752.
3β) II. a III. svazek Paisových Ricerche a Münzer, Römische 

Adelsgeschlechter und Adelsparteien (1920 Stuttgart).
37) Varro de 1. 1. V. 55.
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kajíce do Latia a do Kampanie zmocnili se pahorků ležících nad 
Tiberem, z osad tam existujících utvořili město, jemuž dali svou 
dynastii, tak jako mnohým městům v krajích, jež si podrobili. 
Pro Řím znamenala vláda etruská rozmnožení kulturních statků 
věcmi nesoucími etruskou pečeť, ale při tom nedošlo v Římě 
k potlačení kultury domácí. Při velikém ústupu Etrusků ze 
střední Italie na sever zbavil se i Řím etruské dynastie, ale ne
přestal podléhati i nadále vlivu etruskému, hlavně ve výtvar- 
nictví a formách kultu. Přes to, že Řím svobodný dlouho ještě 
vedl velmi ostrý boj politický s Etrusky, nejen nebránil se jejich 
vlivu, nýbrž ochotně jej přijímal, uznával, a dokonce i přece
ňoval. Ale při tom všem nepodlehl Řím Etruskům ani národně, 
ani kmenově, ani povahově.

Chronologicky je čas etruského panství v Římě určen vrchní 
hranicí získanou nálezy archaeologickými, jež vede ke konci 
VII. stol. př. Kr., a spodní hranicí kolem r. 500 př. Kr., kdy 
v souvislosti se začátkem celkového upadání moci etruské se Řím 
zbavil etruské dynastie.

S těmito výsledky je přesně v souhlasu starověké podání. 
I ono zná, že z řady římských králů poslední tři byli Etruskové : 
oba Tarquiniové a mezi nimi vládnoucí Servius Tullius.38) Jejich 
vládu určuje dobou delší jednoho století;39) to by souhlasilo 
s celkovým nazíráním mythů na průměrné trvání vlády tří po
kolení. Zajímavo je, že i tu je shoda téměř úplná s poznáním 
odjinud čerpaným o délce etruského panství nad Římem. Jedno
myslně uznává tradice, že etruská dynastie byla z Říma násilně 
vyhnána: i to je v souhlase s dějinami etruského panství středo- 
italského.40) Dokonce ani to nezůstává v podání utajeno, že bylo 
to násilí, jímž se etruská dynastie zmocnila římské vlády.41) 
že ovšem toto správné vědomí skutečnosti bylo časem obestřeno 
tak, aby co možná byl zakryt násilný převrat a jevil se nepřeru
šený, plynulý vývoj, stalo se úplně po způsobu u Římanů obvyk
lém. Nejen příchod etruské dynastie, nýbrž i vypuzení králů, 
decemvirát atd., byly časem zapředeny do jednoho vlákna právní 
souvislosti stále trvající a nikdy vlastně nepřerušené, byť i na
staly tu i tam vnější rušivé okolnosti.

Není úkolem tohoto odstavce podá vati kriticky osvětlené 
dějiny římské doby královské vůbec a etruské dynastie zvlášť,

38) CIL XIII. 1668 ř. 18n; Justin. 38. 6. 7.
3e) Solinus I. 24.
4U) Zcela neodůvodněn je názor některých badatelů, že přechod od 

království k republice nastal v Římě pomalým vývojem. Na př. W. 
Střehl, Römische Geschichte2 (1914 Vratislava), str. 77; Sanctis, 
Storia dei Romani I, str. 401 a j.

41 ) Polybios VI. 2. 10; Cicero de republ. II. 19. 34; Livius I. 34n; 
Dionys. Hal. III. 46.
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ale nutno vytknouti, jak se jeví ve starověkém podání vztah 
etruské dynastie k místopisným dějinám Říma.

Tarquiniům se připisuje stavba kapitolského chrámu 
Jovova.42) To byla věc nesmírně důležitá, protože chrám ten byl 
zasvěcen Jovovi, Junoně, Minervě, tedy tak zvané triadě kapi
tolské, jež byla za doby historické ochranným božstvem římským. 
Avšak původní sídlo této triady, staré Capitolium, bylo na Qui
rinále. Bylo-li tedy přeneseno odtud na Tarpeius, pahorek to, 
jenž — jak se důvodně má za to — nebyl prvotně osídlen, zna
menalo to dvojí, jednak povýšení místního kultu na kult obecný, 
společný celé obci; jednak vytvoření nového kultovního střediska 
té obce. Vzhledem k poloze Tarpeiu a rázu ostatních pahorků je 
zřejmo, že toto nové kultovní středisko nemohlo patřiti jednotli
vým, samostatným osadám na těch pahorcích se rozkládajícím, 
nýbrž že předpokládá už město z nich vzniklé a ležící kolem Fora.

Pro ocenění tradice v této souvislosti je příznačno, že spo
juje podnik takového významu s Tarquinii, tedy etruskými 
vládci, cizinci. Jen jakýmsi slabým pokusem zastříti to je snaha 
přičísti vlastním Římanům aspoň dedikaci kapitolského 
chrámu,43) když už zaslíbení a zbudování zůstalo cizincům. 
Uvažujíce o významu, jaký měl v Římě kult kapitolské trojice 
ctěné na Tarpeiu, nemůžeme než souditi, že jednomyslné přičtení 
stavby jejího chrámu na Tarpeiu Tarquiniům musí se opírati 
o něco více, než byla jen fikce.

Jinou stavbou, Tarquiniům připisovanou, byla cloaca 
maxima.44) Ačkoliv ovšem úprava kloaky, zejména její vyzdění 
a překlenutí je dílem dob pozdějších, přec lze velmi pravdě
podobně i na základě archaeologickém položití do VI. stol. př. Kr. 
první úpravu bystřiny, Forem protékající, jež měla sloužiti 
především k odvodnění nižších poloh.45) To však předpokládá, že 
se změnilo určení Fora, jež dříve bylo bažinatou nížinou mezi 
osídlenými pahorky. Změna však mohla spočívati jedině v tom, 
že nastala potřeba odvodniti Forum, poněvadž se stalo středem 
osídlení. Ale k tomu došlo až tehdy, když osady na pahorcích 
kolem Fora přestaly samostatně existovat a sloučily se v jednu 
obec. Historický vývoj Fora je dosti dobře znám; nebylo nikdy 
ničím jiným od té doby, kdy se stalo částí města, než náměstím, 
středem obchodního a politického života. Úprava jeho, s níž těsně

42) Livius I. 38. 7, 53. 3, 55. 5; II. 35. 7; Dionysios Hal. III. 69; 
IV. 59; Strabon V. 231; Plinius Nat. hist. III. 70; Tacitus Hist. III. 72; 
Plutarch. Poplic. 14 a j.

48) Livius Π. 8. 6.
44) Livius I. 38. 6, 56. 2; Dionysios Hal. Ili, 67, IV. 44; Plinius Nat. 

hist. 36. 106; Servius k Vergib Aen. XII. 603.
45) Livius I. 38. 6n; Jordan, Topographie I. 2, str. 173; Rug

giero, Il foro Romano, str. 14n.
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souvisí první regulace kloaky, značí tedy začátek politického a 
hospodářského života v Římě, a ten je tudíž podáním rovněž 
spojen s Tarquinii. Jim ostatně byla připisována ještě i jiná 
úprava a výzdoba Fora, a to portiky a krámy,46) a zejména 
chrámy.47)

Zvláštní význam pro dějiny města Říma měl však v podání 
král Servius Tullius, jenž byl pokládán takřka za druhého zakla
datele města. Již prosté srovnání toho, co tradice vypráví, dobře 
ukazuje, jaká podobnost byla mezi představami o Romulovi a 
Serviu Tulliovi. V konéčné podobě přičítala báj oběma nadpřiro
zený původ,48) zvláštní a přímo zázračné osudy v dětství,49) 
a vůbec vybavila Servia všemi přívlastky zakladatelů měst. Spe
ciálně s Romulem byl přímo spojen podáním o zplození údem 
vyčnívajícím z krbu,50) a i jinak, na př. vztahem k Caelu 
Vibennovi, jenž jednou je kladen za druha Romulova,51) jindy 
za druha Serviova.52) Poněvadž vedle Romula považován byl 
za zakladatele Říma po stránce náboženské Numa, není divu, že 
lze nalézti shodné rysy i mezi ním a Serviem Tulliem. Tak cel
kový ráz vlády jich obou se nápadně shoduje: i Servius Tullius 
byl považován za vladaře míru, neválečného, ale vnitřně upevňu
jícího město. Poměr Numův k Egerii našel plnou obdobu v po
měru Servia Tullia k Fortuně,53) a stejně byla zdůrazňována 
Serviova péče o kulty.

Vykládalo-li se později o Serviu Tulliovi, že nebyl Etrusk, 
nýbrž vlastně Latin a po matce knížecího rodu corniculského,54)

4G) Livius I. 35. 10; Dionys. Hal. III. 67.
47) Maerob. Saturn. I. 8; Dionys. Hal. VI. 1.
4S) Livius I. 39; Dionys Hal. IV. In; Plinius Nat. hist. 36. 27. 204; 

Plutarch. de fort. Rom. 10; Arnobius V. 18.
4ÍI) Krom míst v předešlé poznámce uved. ještě Cicero de re pubi. Π. 

21. 37; de divin. I. 53. 121; Ovidius Fast. VI. 627; Valer. Max. I. 6. 1. 1; 
Servius k Verg. Aen. Il 683; Zonaras VII. 9 a j.

50) Plutarch. Rom. 2 a Dionys. Halik. IV. 2.
51 ) Varro de 1. 1. V. 46; Dionys. Hai. IL 36.
52) CIL XIII. 1668 ř. 17nn. — V etruské legendě má Servius Tullius 

jméno Mastarna. Jeho styku s Caelem Vibennou týká se i malba nalezená 
ve Vulci (Jahn, Bull. dell’Ist. 1862, str. 215nn; Noël du Vergers, 
L’Etrurie et les Etrusques [1862—64 Paříž] III, str. 16nn, tab. XXI až 
XXX) a pocházející ze IV.—III. stol. př. Kr.— Körte, Ein Wand
gemälde von Vulci als Dokument zur römischen Königsgeschichte, Jahrb. 
arch. Inst. XII. 1897, str. 57nn. — O legendě a historickém významu malby 
viz Ett. Pais, Storia critica I, str. 510nn; C. P a s c a 1, La leggenda latina 
e la leggenda etrusca di Servio Tullio ve Fatti e leggende di Roma antica 
(1903 Florencie), str. 35; Fr. Münzer v Rhein. Mus. L III, str. 610 a 
Sanctis v Klio IL 1902, str. lOOnn.

53) Ovidius Fast. VI. 569nn; Plutarch. Quaest. Rom. 36; de fort. 
Rom. 10.

54) Livius I. 39. 5; Dionys. Hal. III. 1; Zonar. VIL 9; de vir. 
illustr. 7. 1.
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a znalo-li podání vyhrotiti jeho spor se syny a příbuznými Tar
quinia Prisca až do tragické smrti Tulliovy, lze důvod toho viděti 
snad v touze, aby nový zakladatel města a původce republikán
ského zřízení nezdál se cizincem.

Povaha zakladatele města je u Servia Tullia v podání vy
stižena i tím, že mu bylo přičteno nejen zřízení města čtyř tribuí, 
jeho rozšíření a konečné obehnání hradbou, nýbrž na úkor kano
nického podání o společenství Romula s T. Tatiem se vyprávělo, 
že teprv Servius Tullius připojil k městu Quirinál a Viminál, 
krom nich i Esquilin a Caelius, jež jindy spojovány také s jinými 
jmény.55)

Odmyslíme-li si z tradice o etruských vládcích a hlavně 
o Serviu Tulliovi to, co zcela zřejmě je anticipováno, na př. stavbu 
hradby a tedy důsledně i ostatní, co s touto stavbou souvisí, zů- 
stáne tu přece velmi mnoho, čeho odstraniti nelze a co i jinak lze 
považovati za pravdivé ať už vůbec, nebo aspoň v jádře. Ne
sporně uznávala tradice u etruských vládců Říma velmi proni
kavá zasažení do vývoje města, a podání to se podstatně ani ne
oslabilo, když vybudována byla plně legenda romulovsko-tatiov- 
ská, která mnoho z událostí pozdějších vztáhla k sobě. že není 
možno zcela zavrhnouti ten rys obecného podání, jenž etruským 
vládcům přikládal takový význam, a považovati jej za anticipaci, 
jakou je zpráva o stavbě hradeb a o všech ústavních a správních 
reformách, vyplývá zcela určitě odjinud, totiž z důvodů archaeo
logických, o nichž bylo mluveno svrchu, a jež dobře svědčí 
o tom, že doba, kdy vládli v Římě Etruskové, byla opravdu pro 
městské dějiny velmi důležitou.

VII. ZÁVĚR.
Otázka původu a začátečního vývoje Říma není ovšem ne

známa novodobému badání, ale byla kladena častěji jako otázka 
původu římské obce a římského''obyvatelstva, než původu 
města Říma. Není ovšem pochybností, že nelze badání histo- 
ricko-místopisného odlučovati od těchto druhých otázek, ale stejně 
je jisto, že při všem nevystačíme s materiálem a methodami, jež 
vedou k cíli při úvahách o prvotní podobě římské obce ve smyslu 
politickém, a v úvahách o původu Římanů. Badání historicko- 
místopisné potřebuje především pevného základu konkrétního, 
na němž by mohlo spočívati. Toho mu však nemůže poskytnouti 
podání literární samo o sobě, poněvadž v podobě, v jaké je máme 
zachováno, a v jaké je znali římští starožitníci, není přímou a

55) Livius I. 44. 3; Dionys. Hal. IV. 13; Strabo V. 234; de vir. 
illustr. 7. 6.
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nezkalenou tradicí minulosti, nýbrž výsledkem velmi složitých 
pochodů. To, co vyprávěla římská tradice o vzniku města, nebylo 
zachycením podání, jež by se bylo udržovalo s pokolení na po
kolení, nýbrž většinou vybájené dohady, sestrojené jednak umě
lým spojováním místopisných pojmů a jednotlivých osob, jednak 
aitiologickým výkladem zvyklostí a obřadů starodávných, anebo 
za starodávné považovaných, a do dob historických zachovaných. 
Teprve z pozdějších stupňů vývojových, které leží blízko před 
prahem historické doby, mohlo se udržeti, a také se udrželo 
vědomí o skutečných událostech. Ale ani toto opravdové podání 
neudrželo se nezkalené, nýbrž žilo jen jako motivy podání umě
lého, podléhajíc všem vlivům a změnám, jimiž literární tradice 
prošla. Jest tedy potřebí ujasniti sì — pokud vůbec je to možno 
— které vlivy působily na vytváření tradice, a které motivy a 
do jaké míry obsahují stopy skutečných událostí.

Kriteriem posléze uvedených hodnot literárního podání je 
jednak kritický výtěžek badání o politických dějinách římských, 
jednak nálezy archaeologické, zařazené v správný celkový vývoj. 
Při povaze materiálu, který je po ruce .pro řešení otázky počátků 
Říma, nabývají archaeologické výtěžky na důležitosti, poněvadž 
jejich údaje jsou zcela konkrétní a poměrně velmi určité, kdežto 
politické dějiny tohoto období římského jsou velmi nejasné.

Význam archaeologického materiálu ještě stoupá, čím dále 
se badání blíží k samým začátkům města, o nichž přímé paměti 
nebylo. Pro tyto nej starší doby tvoří takový materiál vlastně jen 
jediný pramen poznání. Není ovšem úplný, a nesmí býti ceněn 
osamoceně, nýbrž s náležitým zřetelem k místu, které mu patří 
v celkovém vývoji. Praehistorická archaeologie zaujímá v ději
nách římských určitostí a mnohostí svého materiálu místo daleko 
významnější, než v dějinách na př. střední nebo východní 
Evropy, a proto je nutno věnovati jí také větší pozornost.

Po této stránce nestalo se však dosud všechno, co by se bylo 
mělo státi pro správné historicko-místopisné poznání Říma ; 
chyba nespočívá ani tak v nedbání tohoto materiálu, jako v užití 
jeho, jež často nevyhovuje, a to i u badatelů, jimž je praehisto
rická archaeologie jinak blízká (na př. Pinza).

Valnou většinu dokladů čerpají místopisci a dějepisci Říma 
z pramenů rázu starožitnického, jimiž jsou zvyky a obřady, jež 
mají domněle vztah k místopisnému vývoji. Bylo svrchu ukázáno, 
že nejen vztah k opravdovému vývoji městskému často byl 
smyšlen a teprv dodatečně sestrojen, nýbrž že mnohdy i staro
bylost těchto obřadů, zvyklostí a představ byla jen domnělá. 
Jejich spojení s dějinami městského vývoje bylo také jen dílem 
umělých výkladů aitiologických.

Ke kritice zpráv o správních a náboženských zřízeních řím
ských dostalo se novodobé badání dějepisné mnohem později,
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než ke kritice podání o vlastních dějinách, a tím lze si vysvětlit, 
proč byla to právě tato stránka pramenů, na niž místopisci Říma 
nejvíce dbali.

Jak bylo svrchu vyloženo, obecným tvrzením staro
věkého podání kladeny byly počátky Říma na Palatin. Toto 
jednomyslné tvrzení pramenů způsobilo, že dlouho se ho nedotkly 
pochybnosti novodobého badání, a to ani tenkrát, když důvěra 
jednotlivých badatelů věnovaná pramenům rázu antikvářského, 
anebo obraz sestrojený pod vlivem nějaké z moderních theorii 
vnukal jim představy, jež bylo začasté velmi těžko spojovati 
s uznávaným dogmatem o Palatinu.1)

Tak velmi brzy začal se v římském historickém místopise 
uplatňovat! názor původu starověkého, jenž uváděl vzrůst pala
tinského města a vznik Říma historického ve spojení se starými 
tribuemi Ramnů, Titiů a Lucerů, v nichž byly spatřovány roz
dílné kmenové individuality, jež sloučivše se utvořily Řím. 
Hlavním hlasatelem a uplatňovatelem tohoto „synoikistického“ 
názoru na počátky Říma byl Mommsen,2) a stanovisko jeho, 
ač podivně zkombinováno s podáním o Palatinu, zůstalo v pod
statě uznáváno. Vrací se ještě i v posledních pracích dotýkajících 
se původu Říma, jako na př. u G. O b e r z i n e r a,3) jenž zcela 
tradičně spojuje Ramny s obcí na Palatinu, Titie klade na Quiri
nál, a Lucery na Caelius. Nechybí ani hlasů, jež čtyři městské 
okresy spojují s třemi starými tribuemi,4) pokládajíce je za 
jakési jejich rozšířené pokračování. Všechny tyto pokusy jsou 
zbytečné, poněvadž otázka tribuí je dnes do té míry jasná, že 
nelze pochybovati, že tribus Ramnů, Titiů a Lucerů nejsou nijak 
známkami kmenové rozličnosti původního obyvatelstva řím
ského.5) Existence těchto tribuí nikterak nesvědčí o tom, že by 
Řím byl srostl ze tří samostatných kmenových celků. Naopak, 
tyto tři tribus jsou výtvorem umělým, vzniklým v starém zřízení 
kurijním za účelem organisačním. Významu místopisného pro 
město neměly, zejména nikoliv pro začátky Říma. A také neměly 
souvislosti s tributním dělením „serviovským“, tedy tím, k němuž 
patřily čtyři městské okresy. Zřízení „Serviovo“ spočívalo na 
zásadě místního dělení, tedy na principu naprosto odlišném od

') Sem patří B. G. N i e b u h r, Römische Geschichte I., str. 321nn; 
Th. Mommsen, Römische Geschichte I., str. 44nn; R. Pöhlmann, 
Die Anfänge Roms, Erlangen 1881; H. Nissen, Italische Landeskunde 
IL, str. 495n.

2) Römische Geschichte I., str. 42nn.
3) Origine della plebe Romana (1901 Janov).
4) na př. P i n z a, Monumenti sl. 768nn. — Gilbert, Geschieht^ 

und Topographie IL 349nn.
5) L. Holzapfel, Die drei ältesten römischen Tribus, Klio I. 1901, 

str. 328n; Binder, Die Plebs, str. 25; Pais, Storia critica L, 654η; 
K r á 1-G r o h, Státní zřízení římské, str. 81.
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toho, na němž vybudováno bylo zřízení kurijní, k němuž patřily 
tribus Ramnů, Titiů a Lucerů.

V souvislosti s těmito kmenově místopisnými theoriemi 
nutno se zmíniti o knize O. Gilberta,6) jež se k nim také 
hlásí, a jež je dosud nejobšírnějším dílem věnovaným nejstarším 
dějinám města Říma. Gilbert vyšed ze zásady souběžnosti kultu 
a státního útvaru, uznává neměnící se stálost kultu, a tedy mož
nost postupem zpětných závěrů získati obraz nej starších vývo
jových stupňů města, naznačených splýváním a spojováním 
kultů. Podle této theorie bylo kdysi na půdě římské mnoho samo
statných pastýřských vesnic. Splynutím sousedních vzniklo 
časem město palatinskq, jež se pak spojilo s kapitolským a esqui- 
linským v jediné město, obývané Ramny. Tities utvořili podobně 
město na Quirinále, jež s palatinským potom splynulo v jakousi 
dvoj obec, k té časem přibyl třetí člen, a to etruské město Lucerů 
na Caeliu. Ještě později přistoupil k této troj obci latinský 
Aventin. Z toho všeho bylo potom Tarquiniovci, zejména Serviem 
Tulliem, utvořeno město vskutku jediné.

Hypothesa Gilbertova je nemožná methodicky i věcně. 
Především vadí jeho stanoviště k starověkému podání. Ačkoliv 
hlásá, že je ho možno užívati jen v hlavních rysech, nikoliv v po
drobnostech, přece jsou to právě podrobnosti a jednotlivosti 
tradice, z nichž čerpá. Za druhé je základně mylný názor, že by 
kult byl takovou mechanickou, neměnnou jednotkou, že prostým 
rozkládáním by se došlo k původnímu stavu. Rovněž nesprávný 
je parallelismus mezi kultem a obcí, jak si jej Gilbert před
stavuje. Dále pak svědčí proti němu místní poměry římské půdy, 
jež nedovolují uznávati takového počtu a takového umístění 
samostatných osad, jež Gilbert líčí. Co vypráví o jejich životě, 
vzrůstu, splývání atd., není než výplod suché kombinace bez 
zřetele k zákonům historického vývoje.

, Vedle skupiny badatelů právě uvedených, kteří dbajíce urči
tých údajů starověkého podání a spojujíce je se starými i novo
dobými starožitnickými kombinacemi pokusili se o obraz 
počátků města Říma, začaly se od počátku tohoto století vysky- 
tovati názory jiné. Zprvu nebyl to jiný postup methodický, ani 
přibrání archaeologických pramenů, jež k nim vedlo, nýbrž jen 
o něco pokročilejší kritika pramenů, jež vyvolala nové hypothesy. 
První v této řadě je H. D e g e r i n g,7) jemuž víra v přednost 
Palatinu nezdála se býti správnou. Pronesl proto mínění, že 
původ Říma dlužno hledati spíše na Quirinálu, odkud Řím histo
rický převzal mnoho náboženských a politických zřízení. Důvod, 
proč starověká tradice vysunula tak do popředí Palatin, viděl

°) Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertum, 1883—90.
') Beri, philol. Wochenschrift XXIII. 1903 sl. 1644nn.
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v jeho politickém významu jako sídla aristokracie a císařů; 
všiml si spojení tohoto pahorku s osobou Romulovou; ukazoval, 
že na Palatinu nebylo starých kultů ; ty z malých romulovských 
chrámů, jež podání umisťovalo na Palatin, že měly svůj význam
nější protějšek na Capitoliu anebo na Quirinále.

Co se týče této poslední námitky, není zcela správná; Pa
latin měl opravdu staré kulty, na př. kult Cacy, Fauna Luperca, 
a snad ještě jiné. Naopak zase quirinálské kulty nestaly se obec
nými a hlavními, dokud byly na Quirinále, jako na př. kapitolská 
trojice, nýbrž až přenesením do nového sídla na Tarpeiu. Vůbec 
pak v ohledu sakrálním byla mezi oběma pahorky rovnováha, 
jak svědčí mezi jiným dvojitost kněžských sborů Saliů a Lu
perků. — O ostatních důvodech Degeringových lze říci tolik, že 
když se stal Palatin sídlem císařů, byla už dávno romulovská 
pověst hotova; že byl sídlem republikánské aristokracie, neroz
hoduje, poněvadž jím nebyl od počátku, a vůbec ne výhradně. 
Správné je sice Degeringovo spojení Palatinu s osobou Romulo
vou, avšak svrchu bylo ukázáno, že byly to ještě hlubší důvody, 
pro které k tomu spojení došlo. Stanoviště Degeringovo vzhle
dem k Palatinu tak odmítavé nesetkalo se se souhlasem, právě 
proto, že stálo tak ostře proti vžité představě. Degering ovšem 
nebyl ve svých vývodech příliš důsledný, poněvadž chtěl uznávati 
jádro Říma zase jenom na jednom pahorku, na Quirinále. Proti 
této zásadě bylo by možno uvésti týž důvod, kterým Degering 
odmítal Palatin, že totiž kulty a zřízení význačná pro Quirinál 
mají svůj protějšek na Palatinu.

Zásluhou Degeringovou zůstává, že ukázal na možnost hle
dati začátek a jádro Říma i jinde, než jen na Palatině. Důvody, 
jež uvedl proti běžnému nazírání, nejsou sice s dnešního hlediska 
už naprosto postačující, ale své doby byly velmi pozoruhodné a 
musilo se nadále s nimi počítati. Situaci způsobenou Degeringo- 
vým vystoupením vystihl dobře Kornemann8) výrokem, že 
„Prařímem Palatin jistě není“, ale při tom rozhodně nesouhlasil 
s tím, jak byl Palatin Degeringem ve významu zatlačen. Korne
mann sám považoval za skutečný původní Řím město čtyř okresů 
ohraničené pomeriem ; soudil, že tento Řím měl podobu pravidel
ného templa založeného zcela podle rituálních předpisů a urče
ného za obydlí vladaře a jeho družiny; tento způsob zakládání 
města považoval Kornemann za zaručeně etruský, a tudíž koneč
ným výsledkem všech úvah bylo, že Řím 4 okresů byl založen 
etruskými králi.

Jak bude dále ukázáno, tedy Kornemannův názor, že vlast
ním Římem bylo až město čtyř okresů, shoduje se sice s tím, co 
pravděnejpodobněji nutno i dnes uznávati za správné, ale shoda

8) Polis und Urbs, Klio V., str. 89, pozn. 2.
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tato je zcela náhodná, poněvadž cesta, kterou se Kornemann 
ubíral, je úplně pochybená. Už dříve bylo hovořeno o marných 
pokusech rozeznat! v Římě založení města podle cardo a decu
manus a pravidelnou podobu templa, úsilí to zůstalo zcela bez
výsledné, poněvadž vůbec nic nenasvědčuje, že by původní Řím 
byl býval dle tohoto způsobu založen. Za druhé vychází Korne
mann z předpokladu, že vytyčení templa je zvyklost etruská; 
i v tomto případě se ukázalo, že možno miti závažné pochybnosti, 
bylo-li tomu vskutku tak, poněvadž způsob osídlení úplně shodný 
s podobou templa vyskytuje se u Latinů a vůbec u Italiků dávno 
před dobou Etrusků a jejich vlivem. Co pak se tkne vlastního 
pomeria, je věc složitější. Pomerium Říma historického, 
t. j. města čtyř okresů, zřízeného etruskými vládci synoikismem, 
bylo ovšem vytyčeno Etrusky, ale přes to nelze tvrdit všeobecně, 
že pomerium je zvyklost etruská, Římany od nich převzatá. Po
merium totiž vlastně není nic jiného, než vyznačení hranic 
osady, a musilo tedy v podstatě býti známo už budovatelům 
terramarních sídlišť, která byla taktéž přesně vytyčena. Mohlo 
by se tedy stejným právem tvrditi, že si Etruskové pomerium 
vzali odtud. V každém případě jest však jisto, že pomerium není 
zřízením, jež by bylo výhradně etruské, že pomerium histo
rického Říma bylo vyznačeno Etrusky, souvisí s tím, že tenkrát 
právě oni tam vládli; ale tím není řečeno, že by bez Etrusků 
toho pomeria nebylo bývalo. Ostatně zajímavo je, že starověk, ač 
druhdy i přeceňoval etruský vliv na římské věci, nikterak ne
tvrdí, že by pomerium samo bylo zvyklostí etruskou, nýbrž po
znamenávají jen to, že za etruský se považuje způsob, jímž 
pomerium bylo označováno. Nevíme, v čem mělo toto tvrzení 
původ, zda v nějaké skutečné příčině, či jen v dohadu. Důležito 
však jest, že v Římě delimitace všeho druhu, a výslovně i ozna
čování pomeria patřilo do pravomoci a u g u rů, tedy sboru 
obřadníků vyskytujících se u Latinů i ostatních Italiků,9) a po
važovaných za zřízení čistě domácí. Nejvýš by se tedy mohlo při
pustiti, že snad časem augurové doplnili svůj domácí rituál 
některými prvky etruskými.10)

Přímým pokračovatelem na cestě nastoupené Degeringem 
a Kornemannem je Paul Graffunder,11) jenž vlastně byl 
prvním, který se pokusil podati všestranný obraz vývoje města

9) Fr. Buecheler, Umbrica (1883 Bonn), str. 42n. — Wissowa, 
Relig. u. Kultus2, str. 527. — Srv. J. B. Carter, Die Etrusker und die 
römische Religion, Röm. Mittheil. 1910, str. 83.

10) Ani K. O. Mülle r-D e e c k e, Die Etrusker II., str. 123, ne
mohou uvésti nijakých závažných důvodů pro etruskost augurské nauky.

X1) v Real-Encyklop. r. 1914 s. v. Rom, sl. 1014nn. — Graffunderův 
názor je vlastně jen rozvedením domněnek neurčitě naznačených 
u Schneidera, Aus Roms Frühzeit, Röm. Mittheil. X. 1895, str. 172, 
au Bindera, Die Plebs, str. 71.
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Říma. Při všech rozmanitých nedostatcích a mezerách má jeho 
článek tu přednost, že se pokusil užiti společně materiálu 
archaeologického i kriticky probraného podání, a uvésti je v sou
hlas. Opíraje se o Pinzovo zpracování archaeologických nálezů 
výslovně znova zjišťuje, že nejstarší osídlení na půdě Říma jsou 
z doby předetruské. Soudí, že byly dvě rovnocenné osady : pala
tinská a quirinálská, z nichž tato se rozkládala neobyčejně daleko 
a patřilo k ní i pohřebiště esquilinské. Z obou osad utvořili pak 
město Etruskové; bylo to město čtyř okresů, a to je nutno pova
žovati za první podobu skutečného Říma.

Odmítnutím Septimontia jako vývojového stupně Říma ne
přinesl Graffunder nic nového ani názorem, ani svými důkazy, 
jež se omezují na poukaz nedostatečnosti pramenů. Svrchu, 
v odstavci IV. bylo obšírněji ukázáno, jak lze na základech polo
žených Pinzou a Sanctisem dospěti k odmítnutí určitějšímu 
a spočívajícímu na širším základě důkazovém.

V základě správné je Graffunderovo poznání, že není nutno 
hledati začátek Říma na jednom pahorku, a zejména nikoliv na 
Palatinu. Zde učiněn byl skutečně krok kupředu, a to za silné 
pomoci nálezů archaeologických. Avšak vytknouti nutno, že na 
nastoupené cestě nebylo Graffunderem postupováno důsledně. 
Hroby na Quirinále, Viminále, Esquilinu, byť mezi nimi nebylo 
rozdílu typu, ani rozhraničení územního, přece nemohly patřiti 
jednomu a společnému osídlení. To dokazuje jasně jejich poloha, 
jež přímo uzavírá plochy jednotlivých pahorků, zejména Quiri
nálu a Oppiu, proti místu, odkud vybíhají, a jež jedině by mohlo 
býti místem oné domnělé velké osady quirinálské. Avšak tím by 
se octlo pohřebiště uprostřed lidského osídlení a pomíšeno s pří
bytky; to není možno uznati, poněvadž u Římanů bylo pečlivě 
dbáno zvyku pohřbívati mrtvé vně lidských sídel. Stejně není 
možno domnívati se, že by se quirinálská osada byla rozkládala 
v nížině mezi jmenovanými pahorky. Původní, stará osídlení 
římská byla však na pahorcích, jak bylo svrchu ukázáno důvody 
archaeologickými, útvarem půdy a vlastnostmi kraje. Domnívati 
se, že lidské osídlení bylo v nížině, a pohřebiště k němu patřící 
na vrcholcích pahorků, je obrácením skutečnosti na ruby a po
přením všeho, nač přírodní i kulturní podmínky místa ukazují, 
a co bylo a je naprosto nepochybné.

Ale ani se stanoviska starožitnického nelze nechati Graf- 
funderův názor bez námitek. Kdyby totiž quirinálská osada, jak 
on si ji představuje, vůbec byla možná, nebylo by pochopitelno, 
jak se mohl Palatin vedle ní udržet jako rovnocenná složka, když 
byl tak nesrovnatelně menší.

Za to závěr Graffunderův je správný, byť argumentace, již 
on uvádí, nebyla úplná. Prvním tvarem historického Říma sku
tečně byla urbs quattuor regionum, a všechny okolnosti po
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ukazují na její etruský původ. Ale i tato myšlenka byla před 
Graffunderem mnohými tušena, některými vyslovena.12)

Zcela zvláštní je výklad vzniku a prvopočátečního vývoje 
Říma, který podal A. P i g a n i o l.13) Piganiol snesl ve své knize 
plno materiálu, ale naprosto jej znehodnotil tím, jak ho užil. 
Doklady archaeologické a literární, dějinné a sociologické pod
mínky vývoje nejsou Piganiolovi základem, z něhož vyrůstají 
jeho názory, nýbrž jsou mu jen podružným a nesoustavným ma
teriálem, jehož užívá k nej dobrodružnějším sestavám. Tak prý 
nejstarší osídlení římské byl Aventin, poněvadž tam dle jedné 
verse14) vykonal Romulus auspicia; Aventinu bylo prý později 
dobyto obyvateli palatinskými, a plebej ská secesse znamená 
pokus obnoviti starou obec.

Po Aventinu prý osídlen Palatin, Capitol, Quirinál, a to vše 
tvořilo ohrazené město Tarquiniů; po jejich pádu byl vítěznými 
Etrusko-Umbry osazen Caelius, kdežto ostatní město rozděleno 
na dvě federace : severní, plebejskou, obývající c o 11 e s, a jižní, 
patricijskou, obývající m o n t e s — Septimontium. Teprv po 
zapuzení Gallů utvořeno město 4 okresů a znova ohrazeno. — 
Vyvraceti Piganiolova tvrzení je obtížno proto, poněvadž není 
důkazů, kterými by je on sám opřel. Co vykládá o Aventinu, je 
čirá fantasie, odporující ve všem všudy tomu, co je o Aventinu 
známo. Výklad o rozdělení města na dvě federace ( !), je rovněž 
naprostý výmysl, stojící proti všem možnostem městského vývoje 
vůbec, a římského zvlášť. Právě tak ničím není odůvodněno spo
jení dějin města s představami, jaké má Piganiol o patriciích 
a plebejích. Tak, jak se Piganiol vrátil k starým, odbytým ná
zorům o patriciích a plebejích,13) vrátil se i k uznávání kmenově 
rozlišných jednotek, jejichž splynutím prý vznikl Řím. Návratem 
tím nic nezískal, naopak uvedl celý svůj výklad do nemožností.

V určitých věcech velmi samostatná, v jiných až příliš tra
diční, a pro tyto své zvláštnosti jaksi stranou stojící je hypo- 
thesa, již pronesl G. Pinza16) jako závěr svého záslužného 
díla, jímž sebral, roztřídil a určil materiál praehistorický a 
archaeologický, vztahující se k počátkům Říma.

Podle Pinzy bylo kdysi na půdě římské sedm samostatných 
osad, vzájemně nezávislých. Tři byly na Palatinu (Cermal, Pala- 
tual, snad prý i velijská se jmenovala Velial), po jedné na Quiri
nále (Quirinál), Viminále (Viminál), Esquilinu (Fagutal) a 
Caeliu (Querquetual). Každá osada měla svůj kult nejvyššího

12) na př. Kornemann, Polis und Urbs, Klio 1905, str. 89; Bi n- 
d e r, Die Plebs, str. 76; Carter, Röm. Mittheil. 1910, str. 83.

' 1S) Essai sur les origines de Rome, str. 287nn.
14j Ennius u Cicerona, de divin. I. 48. 107.
lu) O nich v. výklad u K r á 1 e-G r o h a, Státní zřízení římské, str. 50.
16 ) Monumenti, sl. 746nn.
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boha, své primitivní ohrazení („murus terreus Carinarum“, při
pomínaný Varronem, byl jeho zbytkem) a své pohřebiště. Quiri
nálské pohřebiště zaujímalo jihozápadní cíp tohoto pahorku a 
rozkládalo se i na Tarpeiu. V „druhé době železné“, již určuje 
Pinza pro Řím na VII.—VI. století př. Kr., byly všechny tyto 
osady spojeny v město, jehož hlavní svatyně umístěny na pa
horku, jenž byl dřív quirinálským pohřebištěm, Capitoliu. 
Občanstvo rozděleno do čtyř místních tribuí, shromažďovalo se 
k úkonům veřejného života na comitiu. Místní zájmy bránily 
sjednocení města; obyvatelstvo rozdělilo se na Ramny, Titie, 
Lucery, později se to zjednodušilo na dvě skupiny: montani 
(Ramnes a Luceres), obývající tři městské čtvrti a collini 
(Tities), obývající pouze jednu čtvrt. Teprve vybudováním 
„serviovských“ hradeb ve IV. století před Kr. a zaokrouhlením 
Říma na 7 skutečných pahorků přibráním Aventina pozbylo 
vzájemné soupeření montanů a collinů významu.

Pinzova hypothesa o vzniku Říma neopírá se — jak patrno 
— ani tak o výsledky archaeologické, jako o domněnky čerpané 
z tradice. Archaeologie poskytla mu vlastně jen časové určení 
doby, od kdy asi trval Řím vytyčený pomeriem. Pohřebiště na 
půdě Říma nalezená vedou ovšem k závěru, jak bylo už několi
kráte připomenuto, že byly samostatné a současné osady na pa
horcích, ale ani nedovolují určití počtu těch osad, ani činiti závěrů 
o jejich podobě a vztazích. Ačkoliv se Pinza velmi rozhodně po
stavil proti existenci Septimontia, jako městského útvaru, přece 
mimoděk úplně podlehl slovnému znění Labeonovy zprávy, když 
určoval, které byly ty původní osady římské, kde ležely a jak se 
j menovaly. V sunutí j ména Querquetual místo Labeonovy Subury a 
Caelia bylo ústupkem názvoslovné theorii, kterou si Pinza vytvořil.

Spojení Ramnů, Titiů a Lucerů se zájmovým rozvrstvením 
římského obyvatelstva je bezdůvodné a nemožné; u Pinzy je to 
patrně dozvuk názorů o ethnickém významu těchto tribuí, jenž 
u italských archaeologů má ještě stále mnoho víry. Rovněž sou- 
peřství mezi „montani“ a „collini“, jemuž Pinza připisuje toliký 
význam, je velmi problematické. Je ovšem nejasno, proč některé 
pahorky nazývaly se montes, jiné colles, ale především bylo by 
nutno odpovědět na otázku, měl-li ten rozdíl nějaký hlubší 
význam, a za druhé pátrati po jeho původu. Považovati jej však 
za doklad takového politicko-společenského významu, jak učinil 
Pinza, není důvodu; zejména pak spojení jeho s třemi starými 
tribuemi je zhola neoprávněné.17)

17) Názor o soupeřství montanů a collinů je u Pinzy pozůstatkem 
theorie o vzniku Říma splynutím dvojí obce: palatinské a quirinálské, již 
po vzoru tradice o Romulovi a Tatiovi uznával novověk Niebuhrem"- 
počínaje. Pinza sám tuto spojitost dává na jevo tím, že pro soupeřství 
montanů a collinů dovolává se výkladů Schneidrových. V. pozn. 11.
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A konečně nutno se tázati, proč připojení Aventinu a stavba 
hradeb byly by odstranily ono soupeřství, když se to nepodařilo
— podle Pinzy — ani vnitřním organisačním změnám.

O jednotlivostech Pinzova výkladu, jako na př. pohřebišti 
na Tarpeiu, významu Tulliana atd., bylo hovořeno porůznu 
dříve, a ukázáno, že nejsou udržitelný.

Otázka vzniku a počátků Říma závisí tedy na řadě pramenů 
a stýká se těsně s mnohými jinými otázkami, jež nutno řeš iti a 
vykládati samy o sobě ; sem patří na př. doba t. zv. villanovská, 
Etruskové, nejstarší římské náboženství, vznik a osudy literár
ního podání atd. Je přirozeno, že jak stav pramenů, tak také stav 
řešení těchto souvisících otázek mají vliv na pravděpodobnost 
obrazu, jaký lze dnes podati o začátcích Říma, a jenž tedy může 
miti platnost jen omezenou. Avšak praktická možnost, že by pra
meny anebo souvisící otázky změnily nějak podstatněji dnešní 
způsob řešení otázky původu Říma, zdá se býti téměř vyloučena. 
Jednak u některých pramenů — hlavně literárních — nelze oče
kávati, že by jich přibylo tak, aby to mělo význam věcný, jednak
— u pramenů archaeologických — jejich rozmnožení by asi mělo 
význam jen pro lepší poznání podrobností, ale nezměnilo by cel
kového obrysu, jejž lze dnes sestaviti. Ale přes to přišlo by velmi 
vhod i toto doplnění materiálu, poněvadž by mnoho jednotlivostí, 
dosud jen domýšlených, bylo prokázáno.

Též i rozřešení oněch otázek souvisících s problémem 
počátků Říma, sotva co prakticky změní na stavu nazírání, jenž 
vyplývá i z dnešního materiálu. Rozluštění etruského jazyka bylo 
by ovšem velmi vítáno, poněvadž by učinilo možným přesnější 
stanovení způsobu a meze jeho vlivu na starou latinu, a snad by 
i přispělo k lepšímu pochopení dějin a povahy tohoto národa. 
Pro historický místopis Říma by odsud mnoho zisku asi nevyply
nulo. Nejvýš by se snad získalo jakési měřítko pro poznání a po
souzení otázky domácího původu a etruských vlivů na římské 
náboženství, a možná i literární podání.

Nezbývá tedy, než spokojiti se prameny dosavadními. Tím 
však není cesta dalšímu badání uzavřena, poněvadž lze zdokona
lovat! výklad těchto pramenů a prohlubovati pochopení jejich 
vzájemné souvislosti; tato cesta může přinésti ještě řadu cen
ných poznatků.

Shrneme-li nakonec všechno, co lze říci o původu a začátcích 
Říma podle dnešní znalosti pramenů a s užitím dosavadního 
badání, ukáže se asi takovýto obraz :

Na půdě, utvořené činností sopečnou a působením vodních 
sil, vzniklo u zákrutu tiberského několik pahorků, z nichž jedny 
vybíhají ze zvýšeného náhorního pozadí, jiné stojí celkem osa
měle. Asi v IX. století před Kr. přišlo od severovýchodu obyva
telstvo úplně stejné kultury (villanovské), stejného kmene (la-
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finského), jako obyvatelstvo hor albských, a usídlilo se na pahor
cích nad Tiberem. Patřilo k latinské větvi Italiků a zabývalo se 
pastýřstvím ; zaujavši sídla trvalá oddávalo se vedle toho i jiným 
odvětvím zemědělství. Osídlení založena byla na vrcholech pa
horků, poněvadž se k tomu svou polohou výborně hodily. Údolí 
však byla vlhká, leckde dokonce i pod vodou. Později se i údolí 
vysušovala. Obyvatelstvo přineslo si s sebou zvyk pochovávati 
mimo vlastní osídlení; proto časem octlo se v údolí pohřebiště, 
jehož zbytky byly objeveny na Fóru.

O životě, zvycích a názorech tohoto obyvatelstva lze říci 
tolik, že příbytkem mu byly kulaté chyšky s kuželovou nebo hře
benovou střechou, zrobené z hlíny, dřeva, rákosí, s otvorem ve 
střeše, a dveřmi po stranách. Náboženský život projevoval se 
ctěním božstev pastýřských, vegetativních a sil vulkanických ; 
v kultu bylo mnoho prvků kouzelných, jimiž mělo býti docíleno 
vydatnějšího styku člověka s mocnostmi nadpřirozenými. Děti 
byly pohřbívány, dospělí nebožtíci spalováni a jejich ostatky 
ukládány do hliněných popelnic, často ve tvaru obytných chyšek, 
a opatřovány obětními dary z předmětů denního života. Nářadí 
užívali takového, jaké se obecně vyskytuje v Itálii vůbec a 
v Latiu zvlášť v době železné.

Kolik těchto praehistorických osad na římských pahorcích 
bylo, nelze přesně říci; tím méně lze hádati, jak se jmenovaly. 
Podle archaeologických nálezů byl osídlen Palatin, Quirinál, Vi
minál, Cispius, Oppius. Krom Palatinu je možno na ostatních 
pahorcích určití, kam až asi sahala osídlení směrem severo
východním; za to vzájemné jejich hranice nejsou patrny. U Pa
latinu lze předpokládati, že byl osídlen celý, na všech třech svých 
částech; jeho poloha byla totiž obzvláště výhodná. Nejisto je, 
ke které osadě patřilo pohřebiště, jehož část byla nalezena na 
Fóru. Osamělá jeho poloha a starověké stavby, jež nedávají 
poznati, odkud a kam se táhlo, nepřipouštějí určitějších závěrů. 
Mohlo patřiti k Oppiu stejně, jako k Velii.

Podnikavý kmen Etrusků, jenž sídlel na území nepříliš 
od Říma vzdáleném, začal brzo působiti i na osady ležící na 
pahorcích nad Tiberem. Etruské a Etrusky dovezené zboží začalo 
se objevovati čím dále tím hojněji mezi Latiny, a také i jinak 
byl jejich vliv patrný. Etruské stavební formy pronikaly i k oby
vatelstvu nad Tiberem, jež se od svých sousedů učilo uzavírání 
prostoru kameny. Také najednou se šíří zvyk pohřbívati i do
spělé nebožtíky nespálené, a to buď uložením do rakve z vydla
baného kmene, nebo do hrobu vyloženého kameny. Tyto ojedi
nělé etruské vlivy — jejichž plný rozsah není přesně určitelný 
— byly jen předchůdcem významných událostí. Někdy koncem 
VII. století dokonce místa, kde se později rozkládal Řím, zmocnili 
se Etruskové zabírající při své expansi Latium a Campanii.
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Osady na pahorcích prařímských nestaly se však etruskou ko
lonií v pravém slova smyslu, nýbrž jen místem, kde vládla 
etruská dynastie. Nevládla však kraji z rozptýlených vesnic, 
nýbrž postřehši vojensky a hospodářsky výhodnou polohu místa 
založila tam město tím způsobem, že sloučila ony jednotlivé osady 
v jedno město, jehož středem bylo Forum.

Jedna z výšin Tarpeiu stala se sídlem hlavního kultu 
spojeného města, druhá pak jeho tvrzí. Pramen v úbočí skály 
pod tvrzí byl zabezpečen klenutou kobkou. Ostatní důležité spo
lečné kulty našly místo na Fóru, v jehož části soustřeďoval se 
státní život. Úprava Fora byla provedena hlavně odvodněním, 
při němž použilo se koryta říčky napříč Forem protékající. 
Vnější hranice města byly taktéž vyznačeny, pohřebiště se pře
sunula za obvod městský; to pak, jež bylo na Fóru, bylo úplně 
zrušeno. Městu se dostalo jména Roma, jehož původ a význam 
není znám. Řím takto utvořený neměl podoby ani os pravidel
ného templa; skládal se ze čtyř částí, jež pravděpodobně odpo
vídaly hlavním skupinám starého osídlení. Jednou z těchto částí 
byl i Caelius a jeho okolí, proto nutno souditi, že i tam bylo 
sídliště, ačkoliv dosud stopy jeho nebyly nalezeny. Je přirozeno, 
že při tomto synoikismu uplatnily se více osady významnější, 
a to tím, že ledaco z jejich názvů, náboženských neb veřejných 
zřízení stalo se společným majetkem celého města. Sledy toho 
jeví se ještě v dobách historických na rozmanitých názvech, 
zřízeních, pověstech. Dle toho soudíc byly nejvýznamnějšími osa
dami quirinálská a palatinská. že později báje kladla počátek 
Říma jen na Palatin, má důvod v tom, že s Palatinem byly spo
jeny osobní osudy eponymního zakladatele města.

Etruská vláda v Římě při všem tom, co pro Řím způsobila, 
nepřivodila přece poetruštění města, a neublížila nijak jeho 
jazykovému a kmenovému rázu. Na rozhraní VI. a V. století 
př. Kr. byla etruská dynastie z Říma vyhnána, a s ní zároveň 
odstraněna i královláda. Etruský povrch rychle zmizel, a krom 
vybudovaného města jen málo přímých památek svědčilo 
o někdejší cizí vládě v městě. V tradici však se udrželo vyprá
vění o moudrém vládci cizího rodu, jenž rozšířil a takřka znovu 
založil město, a dal mu zákony; avšak k jeho osobě shrnuto bylo 
několik stupňů městského vývoje, jež ve skutečnosti byly oddě
leny stoletími. Naopak zase synoikismos jím provedený byl 
zpětně promítnut až k osobě eponymního zakladatele města.
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LE ORIGINI DI ROMA.
Per conoscere meglio le origini della Città di Roma, ci sono 

materiali d’indole diversissima : tradizioni antiche, varie soprav
vivenze e cerimonie cultuali e religiose, scoperte archeologiche, 
condizioni naturali del luogo stesso. La scienza moderna si occupò 
più volte del problema come ricavare di queste fonti — per 
maggior parte manchevoli — un idea ben chiara sulla nascita 
della Città. Sebbene abbondanti fossero state le ipotesi saga
cissime o meno sagaci dei dotti, sebbene parecchie parti del ma
teriale abbiano avuto una spiegazione eccellentissima, tuttavia 
può dirsi che la questione non trovò finora una soluzione assoluta- 
mente soddisfacente. È vero che le lacune nelle fonti non possono 
riempirsi senz’altro, ma d’altro canto — a mio parere — le 
ricerche moderne non hanno fatto uso abbastanza largo della 
circostanza molto vantaggiosa, cioè della diversità delle varie 
fonti, le quali messe reciprocamente in rapporto ci permettono 
di ricavare un criterio solido per la spiegazione, e poi — uniti 
i risultati — di ricostruire lo stato primitivo delle cose.

Tenendo conto di questo metodo ho esaminato nel cap. I. 1 e 
condizioni naturali del suolo della Cam
pagna, formato per effetto delle forze vulcaniche. Questo 
carattere è provato dall’aspetto geologico e tettonico del paese. 
Si enumerano vari generi delle materie vulcaniche ivi esistenti 
ed adoperate più tardi per le costruzioni. Poi si esaminano le 
testimonianze sull’attività ininterrotta dei vulcani nel periodo 
storico. Rifiutate come poco sicure le scoperte del corredo sotto 
lo strato di lava rinvenute presso il Lago d’Albano, l’attività 
vulcanica si suppone comprovata nell’epoca storica pei fenomeni 
delle piogge di lapilli, terremoti, spostamenti del suolo, poi per 
1’esistenza del Tarentum sul Campo Marzio ed altri sorgenti sol
forosi. Pur nelle idee degli uomini si conservò la coscienza di tali 
fenomeni: le divinità al pari di Caco, Vulcano, eroi come Coelite, 
Scevola, non sono che impressionanti fenomeni naturali tras
figurati dalla fantasia popolare. Questo vale specialmente nel 
caso del Vulcano, di cui il culto una volta doveva essere a Roma 
molto più divulgato di quello che generalmente si suppone, visto 
l’alta importanza del Vulcanale romano e la posizione del culto 
di Vulcano in Ostia, la più antica colonia romana, Vulcano non 
può esser considerato come divinità solare; suo carattere 
è interamente ctonico. Ecco perchè si vede associato colle divi
nità vegetative.
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Riassunto.

Oltre i fenomeni vulcanici sopracitati, contribuirono alla 
formazione della Campagna le forze idrauliche con le loro allu
vioni, infiltrazioni d’acqua in suolo tufaceo, e risultante aspetto 
idrografico.

Cap. IL Formazione del suolo romano. Il 
suolo tufaceo corroso delle correnti acquatiche e delle acque resi
duali nel luogo, dove il Tevere fa il suo famoso giro, apparve in 
certa epoca come l’aggruppamento di colline, le une isolate 
o quasi isolate, le altre formanti una specie di promonturi d’alto
piano d’Est. Segue una descrizione minuta dei singoli monti 
secondo il loro aspetto primitivo: Palatino, Aventino, Celio, 
Oppio, Cispio, Esquilino, Quirinale, Viminale, Tarpeio, Pincio, 
Monti Vaticani, Gianicolo, poi si narrano le loro vicende 
nell’epoca storica e finalmente si da un saggio etimologico dei 
nomi. Poi si esamina in che modo nei tempi storici l’aspetto 
fisico del suolo romano si è cambiato, p. es. colla formazione di 
Mle Testaccio, Mte della Giustizia ecc., o per spostamenti e scava
zioni antiche, p. es. valle dell’Inferno o „mons“ spostato dal 
Traiano. A questo proposito vengono nuovamente studiati i ri
sultati ottenuti dal Boni e tutti gli scienziati che in conseguenza 
degli scavi hanno creduto opportuno toglier la fede alla notis
sima iscrizione posta sul basamento della colonna Traiana. A mio 
parere la tradizione è perfettamente d’accordo colla situazione. 
Il „mons“ spostato dall’imperatore Traiano deve esser ricercato 
non sul luogo ove sorge la colonna, ma più verso il foro; l’area 
del foro Traianeo occupò il suo posto.

Cap. III. Origini della Città di Roma nella 
luce delle scoperte archeologiche. I più antichi 
avanzi delle abitazioni umane sul suolo romano sono attestati 
dalle scoperte archeologiche. C’è una vastissima necropoli esqui- 
lino-quirinale, di cui si da una descrizione e si narrano le vicende 
della scoperta e il metodo della conservazione delle tombe e del 
loro corredo. Poi si descrivono le tombe e loro contenuto, tenendo 
conto dell’intero materiale preistorico consciuto nel Lazio, e si 
accenna ai risultati antropologici. Segue la descrizione della 
necropoli sul Foro romano, fatta nello stesso modo. Si esaminano 
pure le relazioni fra le tombe d’inumazione e quelle d’incine
razione. Poi si nega l’importanza degli oggetti trovati sotto la 
statua equestre di Domiziano, che bisogna piuttosto considerare 
come una stipe votiva depositata in tarda epoca. Quanto al Pa
latino, non riesce sicuro, se si tratta d’un vero sepolcreto o di 
semplici avanzi delle abitazioni primitive dell’epoca preistorica.

Entrando nella questione cronologica, si stabilisce la scom
parsa definitiva del materiale preistorico nella necropoli sul Foro
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(ed in certa parte della necropoli esquilina) nell’epoca verso 
l’anno 600 a. C. ; d’altro canto gli oggetti antichissimi rimontano 
fino al secolo IX. a. C. Il sovraporsi dei singoli strati è lo stesso 
che si conosce del Lazio.

Visto il cambiamento locale nelle necropoli, bisogna giungere 
alla conclusione che esso avvenne in seguito a un fatto d’alta 
importanza per la storia topografica di Roma. Si conosce l’uso 
generalmente in vigore presso gli Italici, e specialmente presso 
i Latini, cioè il divieto di seppelire i morti entro la città. Verso 
l’anno 600 a. C. il Foro e le parti contigue dei monti divennero 
parte della Città — perciò i sepolcreti cominciarono ad allonta
narsi verso la periferia. — Il Tulliano non può considerarsi come 
tomba a volta per ragioni cronologiche ed altre opposte alla 
spiegazione proposta dal Pinza.

Cap. IV. Origini ed incremento di Roma 
nella tradizione antiquaria e nelle ceri
monie religiose. Le forme e le cerimonie religiose non si 
cambiano subito e spessissimo conservano l’impronta dell’antico 
stato delle cose. Malgrado ciò bisogna far uso di queste testi
monianze con somma precauzione, visto che non le conosciamo 
che per tramite dell’antica tradizione, alla quale quasi sempre 
sfugge il significato genuino della cerimonia, ed essa diede la 
sua propria spiegazione alla forma conservata. — Pure l’anti
chità delle cerimonie è cosa relativa — ci sono rarissimi appunti 
che permettano di fissarla fino ai primi tempi della Città. Fra 
le forme delle quali si credeva poter ricavare qualcosa per i pri
mordi della Città, si trova il pomerio palatino, attestato 
specialmente dal Cellio e Tacito. Malgrado l’autorità di Tacito 
bisogna negare l’esistenza di questo pomerio fissato da lui per 
certi punti cultuali in una distanza troppo grande dal monte 
stesso. Il pomerio primitivo non era che il confine dell’abitazione 
umana. La condizione naturale del Palatino al pari delle scoperte 
archeologiche provano abbastanza che l’abitazione primitiva sul 
Palatino non scendeva dalle pendici del monte, e quindi il suo 
confine non poteva esser così lontano o addirittura nel centro 
della valle Murcia. Neppur è lecito trasportare in epoca così 
remota le spiegazioni tardive ed artificiali del pomerio elaborate 
dalla scienza augurale. La poca autenticità del passo di Tacito 
è provata dal fatto che egli conosce esattamente i quattro punti, 
dove correva il pomerio. Questi punti erano, luoghi sacri, antichi 
sì, ma sicuramente non anteriori al IV.—V. sec. a. C.

In pari modo la cosìdetta Roma quadrata non rap
presenta nessun periodo nello sviluppo della Città. Questa espres
sione primitivamente designava il „mundus“; solo quando si 
è dimenticato il senso genuino di „quadratus“, la „Roma
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quadrata“ cominciò a significare il Palatino tutto. Dopo le 
costruzioni imperiali che modificarono l’aspetto del monte ren
dendolo più regolare, il quadratus si interpretava come quadri
laterale. Colla forma regolare delle abitazioni primitive la Roma 
quadrata non ha nulla di comune.

La corsa dei Luperci messa in strettissimo rap
porto col pomerio palatino, non si spiega bene. Fu questa una 
cerimonia pastorale d’indole catartica destinata a produrre la 
fecondità. Non si limitava al Palatino; solo più tardi prevalse 
a Roma la festa palatina. — Tenendo conto accurato delle rispet
tive notizie antiche e specialmente considerando l’avvenimento 
svoltosi durante la festa dell’anno 44 a. C. quando Antonio offrì 
un diadema a Cesare seduto sulle rostra, bisogna concludere che 
la corsa dei Luperci non era fissata sulla periferia di Palatino, 
ma che si svolgeva per la Città intera.

Nemmeno il Settimonzio può considerarsi come 
avanzo di antica forma della Città. La testimonianza antica sulla 
festa settimonziale desta gravissimi sospetti, perchè enumera 
otto località come facenti parte della festa, e fra i monti conta 
pure la valle — Subura. Sarebbe difficilissimo ammettere che 
questi villaggi —- se hanno esistito così indipendentemente — 
avessero conservata la loro piena autonomia politica fino al mo
mento in cui sorse la confederazione settimonziale; sarebbe 
invece naturale supporre che solo i tre villaggi palatini ·— come 
quelli esquilini — si fossero associati, visto l’aspetto fisico del 
suolo che specialmente dal Palatino è molto idoneo per la difesa 
di una esistenza indipendente.

La festa settimonziale esisteva, non c’è dubbio, ma sorse in 
epoca abbastanza posteriore, quando la Città, già ingrandita, si 
organizzava in piccoli distretti locali per sbrigare gli affari di 
culto. La festa settimonziale non era una festa comune e sponta
nea, ma un numero di piccole feste fissate per lo stesso giorno. 
Incerta rimane la ragione perchè questo numero si limitò alle 
sette.

La cosìdetta urbs quattuor regionum è la prima 
forma della Città storica che si può ricavare. L’area di questa 
Città è fissata colla posizione dei sacrari degli Argei e col po
merio. La linea del pomerio, è vero, non la conosciamo precisa- 
mente, ma la sua corsa principale può stabilirsi specialmente 
coll’aiuto della posizione dei monti e coi sopracitati cambiamenti 
nei sepolcreti. I sacrari degli Argei servivano a una cerimonia 
d’origine greca, ma pare che la parte spettante al rito eseguito 
sul ponte sublicio si annodava a qualche credenza indigena 
anteriore. La Città di quattro regioni aveva centro naturale nel 
Foro attorno al quale sorgevano i monti. La divisione stessa in 
quattro parti è posteriore e risulta dai bisogni amministrativi.

128



Riassunto.

— Il Capitolio faceva sicuramente parte di questa Città, essendo 
sua acropoli ove fu trasportato dal Quirinale il culto della così
detta triade capitolina. La formazione della Città delle quattro 
regioni è contemporanea alla scomparsa delle tombe sul Foro ed 
alle parti contigue dei monti. Evidentemente qualche forza mag
giore riuscì ad unire i villaggi dispersi in una Città comune. — 
Un cardo e decumano invano si cercherebbe a Roma 
visto il modo come è sorta.

Le Palilia in origine una festa della divinità Pales, 
divennero solo nell’epoca tarda giorno della presunta fondazione 
di Roma, in seguito alla posizione che il monte Palatino occupò 
nelle credenze nazionali. A queste è dedicato il cap. V.: Le 
tradizioni antiche sulle origini della Città. 
Le tradizioni antiche riferentisi ai primordi della Città sono 
molto complicate e concernano piuttosto le origini dello Stato 
che della Città. Eccettuate le tarde narrazioni su Giano e Saturno 
fondatori di Roma sul Gianicolo o Tarpeio, si vede che la tradi
zione è unanime ricollegando la Roma primitiva colia città pa
latina. Sono due correnti principali della tradizione, l’una conosce 
la città Euandrea, l’altra invece quella fondata dai sedicente 
eponimo fondatore di Roma. Quanto al Euandro, è evidente che 
solo la rassomiglianza esteriore del nome di Palatino con quelli 
di Pallas e simili, desunti dal mito Euandreo, ha collocato sul 
Palatino il duce arcadico, quando questo divenne parte dei miti 
romani. Nel caso del cosìdetto fondatore eponimo di Roma si 
vede che solo le vicende personali di questo eroe, che lo riconnet
tevano a certe località palatine, diedero origine alla credenza che 
Roma fosse sorta su questo monte. Ma pure dalla tradizione 
antica risulta benissime l’altissima importanza che all’incontro 
ebbe la città di T. Tazio sul Quirinale. Solo la fusione di Pala
tino col Quirinale formò Roma; il re Numa, successore di Ro
molo, proveniva dalla città quirinále, senza parlare poi dell’im
portanza di questa parte della città di Roma nella vita religiosa 
e politica : Quirino, la triade capitolina ecc. La personalità di 
T. Tazio non poteva staccarsi dal Quirinale e nemmeno quella 
di Romolo dal Palatino. Che infine si sia considerato fondatore 
della Città il Romolo palatino e non il Tazio di Quirinale — mal
grado la maggior influenza generalmente palesatasi della città 
quirinále — deriva dal fatto della rassomiglianza esteriore del 
nome di Romolo e quello di Roma. L’etimologia d’ambedue i nomi 
è oscura. La spiegazione Corsseniana è impossibile per ragioni 
linguistiche, quella di Schulze — per tramite etrusco — è insuf
ficiente perchè spiega una cosa sconosciuta per un’altra 
sconosciuta.

La tradizione conosce pure la storia dell’ingrandimento della
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Città, ma le versioni differiscono in tal modo che la loro origine 
affatto artificiale sorta per combinazione è evidente. Solo il 
personaggio di Servio Tullio riflette un po la realtà : a questo 
sovrano la tradizione attribuiva due interventi : la formazione 
della città dei quattro distretti, e poi la costruzione delle mura 
„Serviane“. Questo ultimo è sicuramente spostato dal lato crono
logico, perchè le mura non sono costruite prima di sec. IV. a. C. 
Ma la città dei quattro distretti sorse — come altrimenti è stato 
provato — verso l’anno 600 a. C. ed in seguito a forte iniziativa 
personale — ecco il nucleo storico d’una parte della tradizione su 
Servio Tullio.

Cap. VI. : Gli Etruschi a Koma. L’archeologia al 
pari delia tradizione attesta a Roma un periodo di fortissima 
influenza etrusca. La storia degli Etruschi a Roma è stata trat
tata in modo svariatissimo: gli uni credettero Roma tanto 
etrusca quanto p. es. Veii, gli altri eliminarono ogni intervento 
etrusco. La verità sta nel mezzo. Gli Etruschi sicuramente sono 
riusciti ad impadronirsi delle colline di Roma e dei villaggi ivi 
esistenti, quando si avanzavano fino alla Campania. Ancora più : 
fu un sovrano etrusco che uniti questi villaggi formò la città 
attorno al Foro. Ma non più che una dinastia etrusca imperò 
a Roma, la popolazione è rimasta in generale intatta da questi 
elementi estranei. Scossa la potenza etrusca verso l’anno 500 
a. C., la dinastia etrusca è stata cacciata pure da Roma; ma 
l’influenza di questa nazione enimmatica sulle arti ed idee dei 
Romani non cessò a palesarsi. Per la scienza moderna; è molto 
difficile dire precisamente, se tutte le cose che pure i Romani 
credevano d’origine etrusca, lo fossero davvero. Piuttosto c’è 
qualche esaggerazione dagli autori antichi, i quali in un periodo 
relativamente molto tardo compilarono le loro spiegazioni sulla 
origine delle cerimonie riputate antiche. Neppure la disciplina 
della delimitazione può oggi considerarsi d’origine etrusca pura, 
visti i risultati delle scoperte preistoriche delle abitazioni 
palafitte.

I Romani non hanno mai dimenticato quel prepotente per
sonaggio che dei villaggi sparsi formò una città di così splendido 
avvenire. Non solo la tradizione topografica, ma pure la storia 
politica hanno contribuito a formare quel Servio Tullio, ritenuto 
l’altro fondatore di Roma.

Cap. VII. Conclusioni. Riassumendo i risultati del 
saggio presente, ho cercato nuovamente di precisare i rapporti 
e le relazioni di singoli gruppi di fonti, mostrando il pericolo 
che si corre ove non si tenga giusto conto dell’indole speciale di 
ciascuna d’esse. Poi ho voluto provare l’incompattibilità delle
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tribù dei Ramnes Tities Luceres colle origini topografiche di 
Roma, argomentando che queste tribù fossero una divisione 
affatto artificiale della popolazione romana aggruppata nelle 
curie.

Esaminate finalmente le teorie sullo sviluppo della Città pro
poste da Mommsen, Gilbert, Degering, Korne
mann, Graffunder, Piganiol, Pinza, ne risultò la 
seguente probabile ricostruzione delle origini e dello sviluppo 
primitivo della Città :

Nel. sec. IX. a. C. la popolazione pastorale d’origine latina 
scesa dei monti albani occupò le vette che si elevano sopra la 
curva del Tevere. Vi fondò parecchi villaggi, di quali non si 
conoscono nè i nomi, nè la posizione precisa. Oltre a quelli sul 
Palatino, Quirinale, Viminale, Oppio, Cispio, dei quali esistono 
tracce archeologiche, ne bisogna supporre almeno un’altro sul 
Celio. I sepolcreti di questi villaggi si trovavano fuori. Il corredo 
adoperato da questa popolazione è di carattere „villanoviano“, 
e permette di riconoscere un sviluppo della civiltà concorde con 
quello nel Lazio. L’influenza etrusca comincia a palesarsi nel 
sec. VII. a. C., verso la fine di questo secolo una dinastia etrusca 
s’impadronì delle colline romane ed unì i villaggi in una città di 
cui fece centro il Foro. Nella nuova città si fece sentire l’influenza 
del villaggio sul Quirinale. Cacciati gli Etruschi la città continuò 
ad esistere indipendente, sebbene l’influenza della coltura etrusca 
sia stata sempre sensibile. La narrazione di Servio Tullio 
nasconde un nucleo storico riferentesi al sovrano etrusco che ha 
uniti i villaggi romani in una città.
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