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Potestas sacrosancta plebejských tribunů.
Napsal Vladimír Grob.

Předloženo 10. ledna 1923.

Otázka, jak vznikla, oč se opírala a v čem spočívala 
potestas sacrosancta římských plebejských tribunů, patří 
k problémům, jimiž zabývati se uznali stejně za vhodno 
učenci posledního století římské republiky, jako dlouhá řada 
právníků i filologů, starožitníků i dějepisců dob nových.

Pojem zvláštního postavení plebejských tribunů vzhledem 
k úřadům zvlášť a k lidu vůbec, označený názvem sacro
sanctus, byl spojen nerozlučně s pojmem samé podstaty tri
bunátu. Zprávy starověké mluví tu buď přímo o sakro- 
sanktitě,1) anebo o leges sacratae,2) na nichž tri
bunát spočíval.

Badatel novodobý má práci podstatně ztíženu tím, že 
nezná ani původního přesného znění zákonů, tuto zvaných 
leges sacratae, ani se nemůže opírati o současné neb zaru
čeně spolehlivé vylíčení okolností, za nichž byly dány, nýbrž 
je odkázán výhradně na doklady z posledního století římské 
republiky. Vnější vylíčení vzniku a formálního zajištění tri
bunátu je nám dochováno jen v dílech vyplynulých z t. zv. 
mladších annalistů. Je známo, že jejich letopisy byly sklá
dány za účely různými. Pro nejstarší doby, pro něž byl 
nedostatek pramenů a dobrých zpráv, pomáhali si mladší 
annalisté obvyklým způsobem letopisců, totiž hojným přibí
ráním zpráv nezaručených, pamětí rodových, pověstí ply
noucích z prvků místopisných i náboženských, a konečně 
bájením. Poeticko-rhetorická snaha o formální dokonalost a 
dějovou bohatost způsobily, že kronikářský materiál nám 
dochovaný představuje konec několikastupňového vývoje řím
ského podání, při němž se zvlášť uplatnily také politické ten
dence překreslující římskou minulost svým oíObním názorem.
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Tyto věcné i formální okolnosti, které se uplatnily v římském 
dějepisectví, mají přirozeně za následek, že musíme velmi 
opatrně zacházeti s jeho zprávami ze staršího období, pokud 
jich potřebujeme k vysvětleni nějaké podrobnější otázky, 
jako jest naše, a přijímati jejich určitá tvrzení jen tenkráte 
za pravdivá, máme-li ještě jinak možnost přesvědčiti se o je
jich podstatnosti. V otázce sakrosanktity a všeho, co s ní sou
visí, tato možnost je, a to tím, že zrovna v líímě vznikl 
mezi právníky a starožitníky zájem o tyto pojmy ještě 
v době, kdy tvořily jaksi živou součást veřejné správy a 
právních řádů, takže bylo možno přesně je stanovití a vy- 
ložiti. Okolnost, že k tomu vymezení došlo proto, že mezi 
občanstvem se vzmáhaly pojmy nesprávné, dodává mu ještě 
větší spolehlivosti.

Jeví se tedy nutnost přihlédnouti především k staro
věkým názorům na sakrosanktitu a sakraci, a k jejich vý
kladům.

Míst ze starověkých spisovatelů sem spadajících a nám 
zachovaných není mnoho. Hlavní z nich jsou tato:

Cicero pro Balbo 14. 33: primo sacrosanctum nihil esse 
potest nisi quod populus plebesve sanxisset; deinde sanctiones 
sacrandae sunt aut genere ipso aut obtestatione et consecra
tione legis aut poenae, cum caput eius qui contra faceret 
consecratur.

Livius III. 55. 7 : inviolatos eos ... fecerunt sanciendo, 
ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decemviris nocuisset, 
eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Li
beri Liberaeque venum iret. Hac lege iuris interpretes ne
gant quemquam sacrosanctum esse, sed eum qui eorum cui
quam nocuerit, Iovi sacrum sanciri; itaque aedilem prendi 
ducique a maioribus magistratibus, quod etsi iure non fiat, 
(noceri enim ei cui hac lege non liceat) tamen argumentum 
esse non haberi pro sacrosancto aedilem.

Festus 422: sacrosanctum dicitur quod iure iurando 
interposito est institutum, si quis id violasset ut morte poenas 
penderet. Cuius generis sunt tribuni aedilesque eiusdem or
dinis. .. Sacratae leges sunt quibus sanctum est qui quid ad
versus eas fecerit, sacer alicui deorum sit cum familia pe
dini ave.
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424: homo sacer est, quem qui occidit, parricidi non 
damnatur.

Dionysios Halikarnasský VI. 89: iàv δέ τις των απαγορευ
μένων τι ποιήση, έξάγιστος έστω καί τά χρήματα αυτόν Λάμετρος 
ιερά, χαί ό χτείνας τινά των ταντα είργασμένων φόνον χα&αρ'ος έστω.

Na četných místech u Dionysia Hal., u Appiana, u Plu- 
tarcha nazývá se tribunát ί«ρά καί ασνλος (αρχή).

Dionysios Hal., podav VI. 89 souhrn ustanovení zákona 
zaručujícího tribunům nedotknutelnost a vyloživ o sakraci, 
praví nakonec: ίκ τούτων χατέστη τοίς ‘Ρωμαίοις έ&ος τά των δημ
άρχων σώματα ιερά είναι χαί παναγη, καί μέχρι τον κ 'ημάς 
χρόνον διαμένει.

.leště dále pokročil ve výkladu Plutarchos (Quaest, 
Rom. 81) άξιοΰσι . . . πάσιν έφιχτ'ον ώσπερ βωμόν είναι, τη δέ 
τιιιη ποιονσιν ιερόν χαί άγιον χαί άσνλον όπου αν βαδίζων έν δη- 
μοσίφ . . πάσι νόμος έστί χα&αίρεσ&αι χαί άγνίζεσ&αι το σώμα 
χα&απερ μεμιασμένον.

Κ uvedeným výkladům lze ještě připojiti několik de
finic vzatých ze souhrnných děl římských právníků; tak 
praví

Gaius (Inst. II. 4): Sacrae (sc. res) sunt' quae diis 
superis consecratae sunt (v odst. δ. se pak vykládá, že sa- 
krace nenastává samočinně, nýbrž že musí býti vyhlášena 
řádným způsobem, a to buď zákonem anebo senatuscon- 
sultem).

Trebatius Testa (u Macrobia Saturn. II. 3. 2): sacrum 
est quidquid est quod deorum habetur;

tarnt. III. 7. 3: nam quidquid destinatum est dis, sa
crum vocatur.

Přehlédneme-li kriticky tyto výklady, vidíme, že se roz
padají zřetelně na dvě skupiny: k první patří všechno to, 
co je řečeno u Cicerona, Livia, Pesta, Trebatia, Gaia a také 
na prvním místě Dionysiově. Souhlas těchto zpráv je úplný, 
a znění jejich je určité. Naproti tomu druhé místo z Dio
nysia a pak výklad Plutarchův se úplně liší od první sku
piny; především tím, že nevykládají o sakrosanktitě, nýbrž 
o tom, jak se později na tribuny pohlíželo. Přitom neužívají 
názvů odborných, nýbrž obratů metaforických. Z toho plyne, 
že je nutno obirati se především onou první skupinou zpráv,
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jež se už bez bližšího zkoumaní jeví býti zbytkem starých 
přesných pokusů o výklad, stavějících se vědomě proti běž
nému označování a chápání. Livius se přímo dovolává práv
nických auktorit (iuris interpretes) při svém výkladu, a také 
Cicero zcela patrně podává výklad právnický, vynikající 
snahou po velmi přesném dělení pojmů. Je to způsobeno 
okolnostmi, jež Cicerona přinutily zabývati se pojmem sa- 
krace a možnostmi jeho užití v případě daném žalobou. Za- 
jímavo je srovnati slova Ciceronova s Gaiem, Festem a
Liviem:
Cicero (p. Balbo 14. 33): pri

mum sacrosanctum nihil 
esse potest nisi quod po
pulus plebesve sanxisset 
(cf. dál 15. 35).

Cicero ibid. 14. 33: deinde 
sanctiones sacrandae sunt 
aut genere ipso aut obtes
tatione et consecratione le
gis aut poénae, cum caput 
eius qui contra fecerit, 
consecratur.

Gaius (Inst. II. 5): sed sa
crum quidem hoc solum 
existimatur quod ex aucto
ritate populi Romani con
secratum est veluti lege 
de ea re lata aut senatus 
consulto facto.

Livius (III. 55. 7):
. . . qui . . nocuisset, eius ca

put Iovi sacrum esset.
Festus 422: sanctum est qui 

quid adversus eas fecerit, 
sacer alicui deorum sit.

Ze srovnání je patrno, že všechny tyto zprávy vyplý
vají ze společné právnické theorie, jež byla obecně rozšířena 
a uznávána. Přistoupíme-li však k podrobnému výkladu 
jednotlivostí, shledáme, že slova Ciceronova v té podobě, 
v jaké jsou dochována, obsahují jistou nesrovnalost ve větě, 
která vypočítává způsoby sakrace. Podle Cicerona totiž nějaké 
ustanovení (sanctio) je opatřeno sakraci: a) »genere ipso« 
b) c) »obtestatione et consecratione legis aut poe
nae.« Avšak sakrace »genere ipso« sama o sobě není možná, 
jak i Cicero sám hned před těmito slovy a bezprostředně za 
nimi (§ 33 a 35) výslovně tvrdí, když praví, že sakrace musí 
býti v každém případu vyslovena zákonem a plebi s- 
citem, a nikdy že nenastupuje sama sebou. Totéž — jak 
patrno z míst svrchu uvedených — dokazuje i Festus 422 
a Gaius v Inst. II. 5. — Odporuje tedy Cicero na tomto je
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diném místě sám sobě. Ale ani slova »obtestatione et conse
cratione legis aut poenae« nejsou dosti jasná, poněvadž ob
sahují jakési násilné spojení. Lze totiž »obtestari legem«, 
lze »consecrare lege«, ale ani výrazu obtestatio, ani conse
cratio nelze spojovati s »poena«. Je tedy nad veškeru po
chybnost jasno, že textová úprava tohoto místa Ciceronova 
potřebuje malé opravy. H. Klotz3) a Pii. Huschke4) poku
sili se sice vyložiti text tak, jak je dochován, ale jejich po
kusy se nemohly zdařiti z důvodů svrchu vytčených, ply
noucích z vnitřní nesouvislosti a smyslového sporu docho
vaného znění. Proto se obrátila pozornost badatelů k pokusům 
o takovou úpravu, která by vyhovovala smyslem, a přitom 
se dala vysvětlili co do vzniku. Pokus Luebbertův6) a Her- 
zogův6) musil však ztroskotati, poněvadž ponechávaly bez 
změny nemožné »genere ipso«. Že je nutno upraviti text tak, 
aby místo trojitosti konsekračního postupu připomínané na 
tomto místě dosáhlo se dvojitosti, o níž Cicero sám všude 
jinde mluví, poznal už J. N. Madvig7) a K. Nipperdey,8) 
jenž se dovolává jako svého předchůdce dokonce C. Orel- 
liho. Ale ani těmto badatelům se nepodařilo podati výklad 
uspokojující. Herzog sám cítil nutnost úpravy v dvojdíl- 
nost,9) jak výslovně připomíná, ale neodvážil se ji provésti. 
Jeho návrh čtení »aut genere ipso aut obtestatione legis aut 
consecratione poenae« přejal Mommsen,10) jenž vypustiv 
druhé aut navrhuje čisti takto: »aut genere ipso obtesta
tione legis aut consecratione poenae« a vykládá, že »obtes
tatio legis« znamená případy, kdy magistrát přísežně stvrdí 
zákon, jenž se tím stane sakrosanktní, kdežto »consecratio 
poenae« prý znamená, že ze zákonů, na něž magistráti pří
sahali, stanou se takové, jež vyslovují sakraci (Festus 422; 
Cicero p. Balbo § 35). — Proti výkladu Mommsenovu lze 
namítnouti především, že slova »genere ipso« jako nepoho
dlná staví stranou, obsahově se jimi nezabývá a jazykově 
je ponechává v nemožné souvislosti, či vlastně nesouvislosti 
s ostatním textem. Za druhé lze plným právem nebýti spo
kojenu s Herzogovým a Mommsenovým spojením »conse
cratio poenae«. Těchto slov nelze vyložiti ani jako obměny 
výrazu consecrare poenam, ani consecrari poena, protože to 
byl vždycky zákon, jenž vyslovoval sakraci, nikoliv poena;
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za druhé: zákon konsekroval v in nika, nikoliv poenam. 
Consecratio sama je trestem.10) Také ani užití, o které se 
Mommsen pokusil svým výkladem, není možné, poněvadž 
doklady, jichž se dovolává, zřejmě svědčí o tom, že konse
krace byla vždycky vyslovena zákonem. Dříve ještě, než se 
Mommsen pokusil obnoviti takto upravený návrh Herzogův 
v třetím vydání svého Staatsrecht, pokusil se o samostatný 
výklad L. Lange.12) Ten navrhuje čisti: »sanctiones sacrandae 
sunt aut obtestatione et consecratione legis, aut genere ipso 
poenae, cum caput eius ....« Uvádí pak Lange jako příklad 
sakrace »genere ipso poenae« provokační zákony Valeriovy 
a Horatiovy, a sice proti stoupencům království z r. 509, 
provokační z r. 449, a zákon týchž konsulů o tribunské moci 
z r. 449,18) k nimž lze prý připojiti ještě některé jiné. Ru
šitelé těchto zákonů směli prý býti kýmkoliv beztrestně za
vražděni, tak jako rušitelé legum regiarum. — »Obtestatione 
et consecratione legis« byly dle Langa zajištěny zákony, 
jako lex Icilia de Aventino .publicando a jiné podobné, zvané 
také »leges sacratae«, jimž platnosti a váhy dodávala přísaha 
na ně složená, jíž se přísahající zavazovali za sebe a za 
své potomstvo, že budou pokládati za sacer každého rušitele 
(str. 568).

Úprava Ciceronova textu, jak ji podává Lange, je zá
sadně zcela přijatelná, poněvadž se vyhýbá násilným změ
nám a opravám. Oprava Langem navržená je snadno vy
světlitelná i se stanoviska palaeografického, poněvadž opiso- 
vač snadno mohl druhou část disjunkce začít psáti dříve, 
než měl, pak se přerušil a dokončil ji až na patřičném místě. 
Jen ve výkladu je ještě možno Langův výklad upraviti. 
Slova Ciceronova jsou totiž právnickou argumentací a obsa
hují předpis vnějšího postupu, nutného k dosažení a bezvad
nému provedení určitého úkonu, jenž se má státi všeobecně 
platným. K tomu se připojuje obvyklé roztřídění a popis 
platných forem. V našem případě jde tedy o to, čeho je po
třebí, aby se něco stalo sacrosanctum, a za druhé čím je 
způsobena sakrace.

Předním požadavkem, o kterém se tu Cicero zmiňuje 
souhlasně s citovanými už zprávami Festa a Gaia, jest, aby 
o věci bylo náležité usnesení. Podle Cicerona je to bud lex
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anebo plebiscitum, což pro poslední staletí republikánská 
mělo stejnou platnost. Podle Gaia nastanelusnesení »lege de 
ea re lata aut senatusconsulto facto«. Mezi tvrzením Cicero- 
novým a zprávou Gaiovou není podstatného rozdílu, poněvadž 
Gaius píše se stanoviska právních zvyklostí císařství a tehdy 
měla senatusconsulta plnou platnost zákonodárnou.11) Vy
slovují tudíž oba dva, Cicero i Gaius, stejný požadavek.

Požadavek náležitého usnesení týká se však toho, že 
musilo býti usneseno něco positivního, čemu měla se za- 
ručiti sakraci platnost sakrosanktní. V dalším musil tedy 
Cicero naprosto nezbytně učiniti zmínku o tom, jaké formy 
bylo třeba k tomu, aby zákon vskutku obsahoval sakraci. 
A tu je nutno slova obtestatio a consecratio vykládati za
jisté tak, že týkala se zákonů, v nichž bylo výslovně užito 
označení sacer, jako na př. u Festa 422: »qui quid adver
sus eas fecerit, sacer esto«, anebo v zákonech XII. desk 
{Vili. 21): »patronus. . . .sacer e sto«; u Livia II. 8: lex 
de. . . sacrando cum bonis capite eius, qui. . .«, III. 55. 
7. : ut. . . eius caput lovi sacrum esset..«; u Paul. Diak. 5: 
»si quisquam aliuta faxit, ipso lovi sacer esto.15)

Tyto zákony a jim podobné byly leges sacratae, poně
vadž v jejich sankční formulée byla sakrace přímo tímto slo
vem vyřčena.

Avšak byly i jiné leges sacratae, stejně nlatné a toliko 
tím se lišící, že sice rušitel jejich nebyl označován přímo slo
vem sacer, ale byl mu určován trest (»genus ipsum poenae«), 
který byl stejný, jako trest, jímž mohl býti postižen ten, 
koho zákon sám označoval za sacer. Příklady:

Leges XII tab. (VIII.) »si nox furtum faxit, si im oc
cisi t, inre caesus esto.«

Festus 424: »quem. . .qui occidit, parricidi non damnatur«.
Livius III. 55. 5: »eum ius fasque esset occidi neve ea 

caedes capitalis noxae haberetur.«
Plinius NH XVIII. 8. 12: ». .suspensum Cereri necari 

iubebant.«
Dionys. Hal. II. IO: τον δε άλόντα τω βουλομένφ ν.τείνειν 

όσιον ην ώς ·9·νμα τον ν.αταχ&ονίον ζ/ζος.
Dionys. Hal. V. 19.: καί τον άηον.τείναντα τούτων τινά ηοι- 

MV ά&φον.
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Dionys. Hal. XI. 45.: τιμωρίαι δε προσέχειντο &άνατος xal 
δήμενσις τής ουσίας.

Piu tarch. Rom. 22: τον δε .. . &ύεσ&αι χΡονίδις ΰεοΐς.
Že nebylo rozdílu mezi tím, kdo byl výslovně prohlášen 

za sacer a mezi tím, komu byla odňata právní ochrana, a kdo 
tedy mohl býti beztrestně zabit, plyne zřetelně ze slov Festo
vých 424: »homo sacer is est, quem. . . . qui occidit, parricidi 
non damnatur« a dále: »si quis eum, qui eo plebei scito sa
cer sit, occiderit, parricida ne sit.« Totéž dosvědčuje Tre
batius Testa (Macrob, Sat. III. 7. 5.): »cum cetera sacra vio
lari nefas sit, hominem sacrum ius fuerit occidi.«

Dionys. Hal. II. 10. ε&ος γάρ Ρωμαίοις όσους έβούλυντο ντρτοινϊ 
τε&νάναι, τά τούτων σώματα &εών ότιρδήτινι, μάλιστα δέ τοϊς χατα- 
χ&ονίοις χατονομάζειν. (Srv. Zonar. VII. 15.)

Obtestace tohoto druhu týkají se všechny zmínky řec
kých spisovatelů, kteří mluví o δρχος, όμόσαι atd., o nichž bude 
ještě dále řeč, a z nichž byly činěny zcela chybné závěry.

Výklad slov Ciceronových z řeči pro Balbo, jaký byl 
svrchu podán, jest ještě podporován tím, že pro obojí formu 
sakrace bylo možno uvésti doklady staré a přímé z XII desk, 
nikoli jen citáty z annalistů, na jejichž doslovnosti nelze 
budovati pro známou a obecnou methodu starověkých histo
riků, které užívali při citacích dokladů.

Zajisté není sporu o to, že' byla stejně platná sakrace, 
bylo-li řečeno: »sacer esto«, anebo: »iure caesus esto«. Sta
rověcí právníci a starožitníci povšimli si však formálního 
rozdílu, který tu byl, a vytkli jej. — Jiná jest ovšem otázka, 
proč sakrační formule měla tuto dvojí stilisaci, když za dob 
historických nebylo věcného rozdílu. Lze to vysvětliti tím, 
že nejstarší zvykové právo trestní znalo trest smrti anebo 
těžký trest tělesný přípustný a prováděný za určitá provi
nění přímo poškozeným bez řízení trestního. Toho· 
druhu je na př. ustanovení XII desk: »Si membrum rupsit, 
ni cum eo pacit, talio esto« (Vili), anebo: »Si nox furtum 
faxit, si im occisit, iure caesus esto« (ib.). Lze srovnati i 
původně neomezený výkon patriae potestatis nad členy ro
diny.

Stát v zájmu veřejnoprávním omezil časem toto mimo
soudní trestání na životě prováděné soukromníky, vyhradiv
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je pouze řádnému soudu magistrátovu, ale i tu nastoupilo 
brzo omezení provokací. Do těchto řádných forem soudních 
mohlo ovšem býti zařazeno a jimi stíháno jen provinění ve 
věcech podléhajících normám práva hrdelního. Postavení 
provinilcovo ex lege, odnímající mu zákonnou ochranu, zů
stalo potom pro případy, na něž nebylo možno užiti norem 
právních, na př. pro porušení poměru patrona ke klientovi 
a jiné podobné případy, zejména však pro ublížení plebej- 
skému tribunovi. Způsob konsekrace genere ipso poenae 
možno tudíž považovati za přežitek starých zvyklostí.16)

Když byly uváděny doklady zákonů obsahujících sa
kraci tím či oním způsobem vyjádřenou, ukázalo se, že možno 
vynechati jejich obsah, a že formální rozdíl se přece zcela 
zřetelně na nich projevoval. Je to nové posílení argumen
tace, kterou jsme uváděli proti Langovi na důkaz, že dělení 
připomínané Ciceronem netýkalo se než jen rozdílu formál
ního a nikterak nespočívalo v obsahu zákonů.

Autentické znění dokladů vzatých ze zákonů XII desk, 
zaručené výklady právnické u Cicerona, Festa, Gaia i Tre
batia poskytly možnost spolehlivého měřítka také pro místa 
annalistů, kteří nám připomínají určité doklady sakrace a 
připojují k nim také své výklady. Tak se ukazuje zcela pa
trně, že výklady Liviovy jsou v této věci celkem spolehlivé. 
Lze to pochopiti a vysvětliti asi nejlépe tím, že otázka tri- 
bunské sakrosanktity vzbudila u Livia osobní zájem, a proto· 
věnoval jejímu výkladu větší pozornost, jak svědčí i to, že 
se dovolává právnických auktorit. Nejmenuje jich sice, ale 
vidíme, že jejich úsudek byl dobrý. Mnohem méně spoleh
livým se tu ukazuje to, co zaznamenal Dionysios Hal. On 
uvádí obsah zákona, jímž prý byl tribunát zřízen, uvádí také 
zmínku o sakraci, avšak, a v tom se velmi uchyluje od ji
ných pramenů, formuluje sakrační ustanovení zcela jinak. 
Praví totiž: έξάγιστος ίστω καί τά χρήματα αντον Λήμητρος Ιερά' 
Υ.αί ό Υ.τείνας τινά των ταντα είργασμένων φόνον Υ.α&αρ'ος έστω. Slova 
tato obsahují obojí způsob konsekrace : obtestatione, po
něvadž έξάγιστος až ιερά je totéž, co »sacer sit cum familia 
pecuniaque« (Festus), či »sacrare cum bonis caput eius qui 
. . .« (Livius), anebo: »eius caput sacrum esset, familia . .. 
venum iret« (Livius); ale ještě nad to přidává Dionysios i
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konsekraci »genere ipso poenae« : φόνον χα&αρος έστω »parri
cidi non damnatur« (Festus). Toto uvádění obojího způsobu 
sakrace je zajisté velmi podivné; v žádném ze zachovaných 
autentických dokladů sakrace (a nebylo jich málo) nevy
skytovalo se ustanovení dvojí, nýbrž jen jedno a to úplně 
postačilo. I z rozbíraného místa Ciceronova vyplynulo jasně 
to, nač nás přivádějí i jiné určité doklady, že se totiž sa
krace dála buď tím či oním způsobem, ale nikoliv oběma 
najednou. Uvádí-li tedy jediný pramen a nad to ještě jenom 
Dionysios Halikarnasský při jednom zákoně dvojí sa
kraci, je patrno, že tvrzení to není správné a že zde Dio
nysios Hal. prostě nekriticky spojil všechno, co kde jinde 
našel.

Shrneme-li na konec výtěžky, k nimž lze na základě 
toho, co bylo uvedeno, dospěti, ukazuje se, že lex sacrata 
bylo právoplatné a obvyklým zákonodárným postupem dané 
ustanovení něčeho, co se nazývalo sacrosanctum proto, že to 
bylo především řádně ustanoveno (sanctum od sancire), za 
druhé proto, že rušitel toho stával se sacer, t. j. pozbýval 
zákonné ochrany života a majetku, propadal božstvu, a 
byl-li zabit, nebylo jeho zabití stíháno státní mocí.

Tyto tři pojmy: lex sacrata, sacrosanctum, sacer jsou 
spolu nerozlučně spojeny a vyplývají jeden z druhého.

Svrchu bylo několikráte připomenuto, že sakrosanktita 
netýkala se snad jenom plebejského tribunátu, nýbrž že se 
vztahovala i na případy jiné, stýkajíc se namnoze i se staro
bylou zvyklostí okamžitých trestů hrdelních, prováděných 
kýmkoliv. Leckteré z těchto případů jsou nám dnes známy 
jen z t. zv. leges regiae. Avšak to není na ujmu jejich 
hodnověrnosti, poněvadž se uznává obecně, že i při všech 
pochybnostech týkajících se formy jejich dochování, obsa
hují leges regiae zásady starého práva zvykového, což ostatně 
plyne přímo i z jejich obsahu.17)

Sakraci bylo stíháno :
I. vyorání anebo přemístění mezníku (Paul. 

D. 505; Dion. Hal. II. 74), jež bylo považováno za urážku 
boha Termina a postihovalo oráče i spřežení. Ustanovil prý 
tak už Numa. Z věci samé je patrno, že jde tu o zvyklosl 
velmi starou, poněvadž později byly spory o meze vyřizo
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vány obvyklým postupem civilního řízení, kdežto podle ná
zoru legis regiae přemístění mezníku nebylo pokládáno za 
akt rušení držby, nýbrž za urážku božstva představovaného 
mezníkem. Názor takový byl — nehledě k stanovisku nábo
ženskému — možný jenom v době velmi řídkého osídlení a 
malé ceny pozemků.

II. Zanedbání patronových povinností vůči 
kl i e n t o v i.1*) Ustanovení to týká se ovšem jenom tak zv. 
staré klientely, vzniklé ze zbytků předlatinského praobyva- 
telstva, jež u Italiků (a tedy také v Símě) bylo v dědičné 
závislosti na jednotlivých patricijských rodinách.19) Poslední 
zbytky takové klientely, avšak zcela nepatrné, udržely se do 
druhého stol. př. Kr.20); ovšem vlastní trvání a význam její 
padá do prvních dob republiky. Klienti nebyli občany, proto 
jejich poměr k patronům nemohl býti upraven obvyklými 
právními normami. Lze se ovšem diviti, jaké to byly dů
vody, pro které dali Římané určité skupině neobčanského a 
neitalického obyvatelstva postavení tak výsadní a takovými 
zárukami chráněné, ale o věci samé nemůže býti pochyb
nosti.21) Ustanovení obsažené ve XII deskách vydává o tom 
svědectví nejpádnější. Snad by se mohlo hledati vysvětlení 
v tom, že se Římané dívali na poměr patronů a klientů jako 
na poměr členů rodiny, jehož porušení bylo dle starého zvy
kového práva stiháno sakraci. Ta nastupovala nejen tenkrát, 
když se provinily děti vůči rodičům (Festus 260), nýbrž na 
př. i tenkrát, když manžel prodal ženu (Plutarchos Rom. 22).

III. Zřejmě jako lex sacrata vystupuje v tradici zákon 
daný hned v prvém roce republiky proti monarchisti c- 
kým pokusům, podle téže tradice obnovený potom po svr
žení decemvirů jako zákon provokační (leges Valeriae Hora
tiae).22) Poněvadž však sama historičnost těchto zákonů není 
nesporná,23) lze se tím méně dovolávati jejich formy. Ob
zvláště co se tkne zákona z r. 509 »de sacrando cum bonis 
capite eius, qui regni occupandi consilia inisset«,24) zdá se 
býti — nehledě k jiným okolnostem — i starověká víra 
v jeho skutečnost uvedena ve velmi vážné pochybnosti tím, 
že útočníci na Caesara nedovolávali se na ospravedlnění 
svého činu tohoto tradičního zákona, nýbrž jen toho, že prý 
Brutus přiměl národ k přísaze, že nesnese královlády (Ap-
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pian. b. c. II. 119; Liv. II. 1. 9). Ostatně je známo, že vypu
zení králů z Kíma bylo přičítáno za zásluhu jedině Bra
tovi;25) proto tím spíše protikrálovská lex Valeria Horatia 
musí se jeviti zpětnou doublettou pozdějších zákonů Vale- 
riových-Horatiových. — Dionysios Hal. V. 19 a Plut. Popi. 
12 stilisují svou zprávu tak, že lze ji spíše vztáhnouti na 
provokační zákon Valeriův-Horatiův z r. 449, než na onen 
Liviem připomínaný zákon Valeriův z r. 509. Ostatně je 
známo, že v době historické byla provokace upravena záko
nitým způsobem několikrát, ale o sakraci se tam už ne
mluvilo.

IV. Mezi leges sacratae se počítává26) t. zv. lex sa
crata militaris, daná prý diktátorem M. Valeriem Cor- 
vem r. 342 po vojenské vzpouře těsně předcházející propuk
nutí první války samnitské.27) O tom, že by tu šlo o lex 
sacrata, mluví jen Livius, a to ještě jen jako o tvrzení jedné 
skupiny pramenů: »lex quoque sacrata militaris lata est ne 
cuius militis scripti nomen nisi ipso volente deleretur.« 
Avšak nebylo to nijak zaručeno, jakož dokonce nebylo ani 
jisto, došlo-li vůbec k jmenování diktátora a jaký byl průběh 
událostí. Livius sám v kapitole 42. krátce uvádí i ostatní 
verse o těch událostech obíhající, a shrnuje svůj úsudek 
v slova, jimiž cenu dochovaných zpráv, zejména co se po
drobností týká, velmi dobře vystihl (§ 7): »adeo nihil, prae
terquam seditionem fuisse eamque compositam, inter anti
quos rerum auctores constat.« Ze slov těch vysvítá také, že 
s jinými podrobnostmi i jména osob dostala se do tradice 
mnohem později.28) Za takových okolností nelze ovšem bu
dovati na tom, že některý pramen Liviův měl slovo »sa
crata« při zmínce o zákonu, jehož existence sama byla pro
blematická i starověkým kronikářům. Ostatně i kdyby tu 
nebylo rozhodujícího měřítka pramenného, musilo by zará- 
žeti, proč by měl tento zákon býti lex sacrata, poněvadž ani 
jeho obsah ani forma nemají se sakraci co činit.

Herzog byl ochoten vztahovati mezi leges sacratae i 
zákon rogovaný M. Antoniem jakožto konsulem roku 44 po 
smrti Caesarově, a stanovící, že smrtí a zabráním majetku 
bude potrestán ten, kdo by se pokusil obnoviti dikta
turu.29) Sám (149) n však podotýká správně, že šlo tenkrát
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o poměry mimořádné. Vidíme i dnes ještě zcela zřetelně, že 
Antoniův zákon byl dán za okolností připomínajících ná
padně poměry, jaké byly v Římě po vypuzení králů (jak si 
je tenkrát představovali) a po vypuzení decemvirů. Proto 
nastoupila i okamžitá sankce trestem smrti, jež svou ne
zvyklostí v té době ukazuje nejlépe, jak mimořádné to byly 
poměry.30)

Stejně málo jest odůvodněno hovořiti o nějaké lex sa
crata v případě, o němž se zmiňuje Livius k r. 207 (XXVII. 
38), kde se mluví o sacrosancta vacatio militiae. 
Huschke31) chtěl tu sice uznávati legem sacratam, na níž 
prý spočívala vacatio militiae Antia a Ostie, ale je to počí
nání zcela zbytečné. Výrazu sacrosanctum bylo tu užito Li- 
viem stejně nepřesně, jako se v B. Hisp. 42. 4 mluví o sacro
sancti magistratus populi Romani, anebo o »militiae mu
nerisque publici vacatio sacrosanctius« v LXVI. kapitole 
Legis Ursonensis (Dessau 6087 str. 503). Také ze souvislosti 
místa Liviova zcela zřetelně plyne, že coloni žádajíce za spro- 
štění vojenské služby mluvili o »sacrosancta vacatio« jen 
proto, aby naznačili, že sproštění považují za svou nedotknu
telnou výsadu.

Poznamenání o vojenské povinnosti osadníků byla dá
vána vždy do zákona kolonii zakládajícího, jak zřejmě to 
vyplývá i z citovaného místa legis Ursonensis. O trestu sa
kraci se v nich nemluví.

V. Ve všech ostatních případech byla v Římě sakrace 
a sakrosanktita uplatňována výhradně ve spojení s ple- 
bejským tribunátem. Hledíme-li k vzácnosti a brzkému 
zániku možností svrchu připomenutých a k dlouhému trvání 
a významu tribunátu, je pochopitelno, že se při sakrosanktitě 
vždy pomýšlí na tribunát.

Moc tribunská se nazývala potestas sacrosancta,32) 
nebo se mluvilo o sanctitas tribunatus,33) o magis
tratus sacrosancti,34) o sacrosanctum caput 
tribuni pi.,35) řecký se říkalo ιερά χαί ασνλος αρχή.36) Tribuni 
sami se nazývali sacrosancti,87) řecký ιεροί,38) l. χαί ηαν- 
αγείς,38) ί. χαί άσνλοι,40) ά'συλος.41) Ojediněle též sancti42) a 
řeekv ιερός.43)

Ze všech označení vyplývá, že jakékoliv ublížení osobě 
plebejského tribuna mělo v zápětí, že se pachatel stal sacer;
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byla tedy osobnost tribunova chráněna právoplatným usta
novením zákonným: lege sacrata, a nedotknutelnost tribunská 
byla něčím, co se považovalo za sacrosanctum.44)

Rozbor pojmu sacrosanctum, opírající se o starověká 
svědectví právnická a o zkoumání podstaty věcné, ukázaly 
zřetelně, že jen nějaké ustanovení molilo býti sacro
sanctum, kdežto užívání tohoto výrazu o osobách, byť bylo 
sebe častější, není vlastně správné. Tribunové nemohli v žád
ném případě býti »řádně zaručeni pod trestem sakrace«, 
nýbrž jen jejich ochrana. Koncem republiky se ono nepřesné 
užívání začalo rozmáhati, a proto právníci a starožitníci se 
proti němu stavěli jednak nepřímo zjištěním, co vlastně je 
sacrosanctum, jednak přímo polemikou, jejíž stopy jsou 
u Livia III. 55.8η. Tam se tvrdí výslovně, že sacrosanktita 
nevztahovala se na osoby, nýbrž na ustanovení nedotknu
telnost zaručující; tedy je to úplně totéž, k čemu se podařilo 
dospěti jinou cestou i nám.

Že v běžném užívání došlo k jakémusi přesmyknutí 
přívlastku sacrosanctus, je zcela pochopitelno, poněvadž se 
cítila nutnost miti nějaké stálé a bližší vyznačení povahy 
tribunské moci, jež byla zcela jiná, nežli povaha moci magis
trátní. Tribunát byl svým duchem i svou podstatou zřízení 
cizí duchu i formě římské ústavy, s níž srůstal jen pone- 
náhlu, nabývaje nového rázu a docházeje nového uplatnění 
i za změněných poměrů. Když tribunát vznikl a byl celou 
obcí uznán za ochranný orgán plebejský, byla mu dána jistá 
práva a moc, ale výkon této moci nebylo možno zaručiti 
stejným způsobem, jakým měly svou moc zaručenu skutečné 
magistratury. Nebylo lze tak učiniti ani věcně, ani formálně. 
Původní tribunát byl jen představitelem části občanstva, 
a to dokonce části tenkrát omezené na právech. Tribunové 
nebyli oprávněni k žádnému úkonu, jenž by se s hlediska 
celostátního byl dal označiti jako úkon positivní. Rozsah 
i ráz původní činnosti tribunské dobře vystihl Appián (I. 1) 
slovy, že tribunát byl: èç χώλνσιν μάλιστα των υπάτων. Tribunát 
byl vlastně popřením auktority představované magistráty, 
popřením horším, než byla na př. provokace, poněvadž tri
bunát mohl zasahovati ve všech okamžicích a do všech složek 
magistrátní moci, nad to ani nevzešel jako opatření cílící.
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k prospěchu celého populi Romani, nýbrž byl plodem revo
lučního hnutí jen jedné části toho populi, totiž plebejů. 
Hnutí to si vynutilo svou silou stvrzení něčeho, co v římské 
ústavě nemělo místa, ale čemu okolnosti a poměry daly tolik 
síly, že se udrželo přes všechny časy. Za takových okolností 
je ovšem samozřejmo, že tribunátu nebyla a nemohla býti 
dána moc taková, jakou měli magistratus populi, poněvadž 
moc magistrátní byla upravena vzhledem k initiativnímu a 
positivnímu rázu jejich úkonů, kdežto moc tribunská, pokud 
se týkala úkonů veřejnoprávných, byla původně jen prohi
bitivní, a nastupovala jen tenkrát, když se magistrátní úkon, 
proti němuž zakročovali, týkal plebejů.46) Podstatný rozdíl, 
který byl mezi tribuny a mezi skutečnými magistráty, činil 
ovšem také nemožným, aby auktorita tribunská byla odvo
zována ze stejného základu, jako auktorita magistrátní. Ma
gistráti zavazovali si občany k poslušnosti lege curiata (cen
soři centuriata) de imperio. Toho nebylo u tribunátu, a 
proto když plebejská revoluce vynutila si jeho uznání, mu
sila býti auktorita tribunátu zaručena jiným způsobem, jenž 
by byl dosti vydatným a účinným, ale přitom nerušil dosa
vadních ústavních zvyklostí. Proto sáhlo se k ustanovení 
o sakraci.

Nastává nyní otázka, jak byla dána ta lex sacrata, jíž 
byla plebejskému tribunátu zaručena příslušná moc. Z vý
kladů svrchu podaných vyplynulo zcela určitě, že jako každá 
jiná sakrace, tak i tribunská byla zaručena zákonem. A lze 
také hned ještě určití, že to byla skutečná lex, nikoliv jen 
plebiscitum, poněvadž zákonná moc plebiscit datuje se až od 
r. 339, kdežto tribunská moc byla sacrosancta hned od po
čátku svého vzniku v V. stol. př. Kr. Můžeme-li se opírati 
o tato nepopiratelná fakta, lze se také pustiti bezpečněji do 
posuzování annalistických zpráv, jež nás došly o podrob
nostech toho, jak tribunům byla jejich nedotknutelnost za
ručena. Postup bude tu obdobný, jako svrchu při zkoumání 
podstaty sakrace vůbec, ale přitom bude nutno nepustiti 
s mysli různé zvláštní okolnosti, jež měly veliký význam na 
vývoj a utváření tradice o plebejských věcech vůbec, a o in
stituci tak důležité, jako byl tribunát, zvlášť. Je obecně 
známo, že římská plebs, stavši se vývojem poměrů předsta
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vitelem obce římské a odňavši patriciátu veškeren jeho ně
kdejší politický význam, způsobila také jistou přeměnu v ná
zoru na starou dobu římskou tím, že posunula k samým 
začátkům republiky živel plebejský jako významného činitele 
politického, a zejména tribunátu vykázala neobyčejně roz
sáhlou pravomoc; namnoze i takovou, jaké tribunát ani po
zději v době historické nedosáhl. Že taková úprava starého 
podání nemohla se obejiti bez výmyslů, ať soukromého, či 
officiálního původu, je bez dalšího dokazování zřejmo. Nutno 
tedy hleděti velmi opatrně ke kronikářským zprávám, jež 
nám vykládají o podrobnostech toho, jak byla tribunská lex 
sacrata dána. Ale je tu ještě jiná okolnost, také velmi důle
žitá, a ta se týká celé historie římské bez rozdílu, zda ji 
vykládali patriciové, či plebejové. Jest to touha po zdání 
vývojové právní nepřetržitosti. Snaha ta projevila se na př. 
tím, že návrhu římské republikánské ústavy dala vzniknouti 
v hlavě krále Servia Tullia a uložila jej v jeho »commen
tarii« (Liv. I. 60. 4n); stejně se projevila, když dala ple- 
bejským tribunům navrhovati sepsání zákonů decemviry, a 
tatáž snaha koncem republiky mocí prokonsulskou, tribun- 
skou a pontifikální postavila principát na pevnější a repu
blikánským řádům lépe odpovídající základ, než byla Sullova 
a Caesarova diktatura. Úsilí, aby se co možná nikde nejevil 
násilný lom, aby se všechno dalo aspoň zdánlivě opříti o pevný 
právní základ, je pro veřejné mínění římské velmi příznačné. 
Skutečná historie, pokud se jí můžeme dopátrati, dobře uka
zuje, že i v Símě pevný právní řád a přísné formy ústav
ního života byly plodem vývoje, druhdy i velmi dlouhého, 
a že tento vývoj často hroutil to, co se už zdálo býti ustá
leno. Veřejné mínění, a to kteréhokoliv odstínu, snažilo se 
však utvořiti a udržeti fikci vývoje co možná pravidelného 
a plynulého.

Konečně ještě jedné, obzvláště pro nás svrchovaně dů
ležité okolnosti musí tu býti náležitě dbáno. Při římské 
formě zákonodárství bylo nejen přípustno, nýbrž v mnohých 
případech přímo nutno, aby každému zákonu, a zvláště tý- 
kal-li se plebejstva, přecházelo důkladné projednání návrhu 
nejen v kontionech řízených magistráty, nýbrž zejména i 
v kontionech tribunských. Velmi často se stávalo, že z pie-
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bejské hromady vyšlo plebiscitum, které v době, v níž ple
biscita neměla ještě platnosti zákonů zavazujících celý ná
rod, byla příslušným magistrátům buď popudem k samo
statnému úkonu řešícímu otázku, anebo měla někdy přímo 
vvznam resoluce, podepřené tak závažně, že magistrátům 
nezbylo než bez změny ji učiniti tou či onou formou vše
obecně platnou. To se stalo buď podáním návrhu v komi- 
tiích, anebo v některých případech ediktem. Zdá se, že za 
určitých okolností i senát vtěloval obsah plebejských poža
davků do svého usnesení.

Mnohá zařízení byla tedy ve skutečnosti vlastně plodem 
několika akcí: agitace plebejské, zakončené třeba i plebis- 
citem (což však ve starší době všechno mělo platnost jen zcela 
soukromou se stanoviska veřejnoprávného), a k tomu pak 
přistupoval akt magistrátní, jenž pojišťoval věci veřejnou 
platnost. Je pochopitelno, že jak skutečný význam těchto 
složek, tak zejména pozdější názor na ně byly nestejné. 
Velmi často se stalo, že v tradici převládla paměť těch akcí 
předběžných, zejména byly-li spojeny s osobami tribunů vliv
ných, anebo aspoň známých, jejichž památka se udržovala 
buď veřejně, nebo v jejich rodině. V takových případech 
nebylo ničím příliš vzácným a neslýchaným, že se časem 
úplně zapomnělo na způsob, jímž byla věci skutečně dána 
právoplatnost, a připomínalo se vždy jen předcházející úsilí 
tribunské, vyvrcholené v tradici vždy plebiscitem, od něhož 
pak odvozována byla platnost aktu. Jedině tím můžeme si 
vysvětliti, že i z doby před r. 339 připomínána jsou plebis
cita o věcech, jejichž platnost byla všeobecná a jež svým 
obsahem nezavdávají příčiny k pochybnostem.

Opatrné stanovisko vůči určitým údajům tradice týka
jícím se věcí, na jejichž tendenční úpravě i co do obsahu 
i co do formy byl tak mnohostranný zájem, je nutno za- 
chovati vždy, i když se ukáže — jako třeba v našem případě 
— že jádro tradice je zachováno jakž takž správně. Tato 
methodická přísnost je doporučí teina zvláště proto, poněvadž 
převážná většina běžných moderních názorů o historických 
i ústavních otázkách římského starověku je vybudována na 
příliš doslovném a začasté právnicky nebo filologicky skru- 
pulosním výkladu kronikářského podání, aniž bylo náležitě

9
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rozlišeno a stanoveno, co je jádro, a co připadá na vrub 
kronikářského zpracování.

V případě tribunské sakrosanktity, kdy okolnosti samy 
napomáhají k zjištění jádra pravdivého, jeví se i výklad kro- 
nikářských zpráv celkem snadný, postupu je-li se cestou, 
kterou jsme se v tomto pojednání ubírali. Zkoumání před
chozí usnadňuje rozpoznati cenu i u jednotlivých zpráv, jež 
se pak dají seskupiti mnohem prostěji, než když se postu
puje opačně. — Tím, že mladoannalistické zprávy byly uči
něny základem úvah, vyplýtvalo se mnoho energie zbytečně 
na podřadných podrobnostech. — Víme-li však, jaký byl 
sakrační postup ve skutečnosti, můžeme přihlédnout] hned 
k jádru zprav, aniž se zvláště zdržujeme jejich slovní vý
pravou, která druhdy způsobila tolik nesnází. A tu se ukáže, 
že kronikářské podání, nám dochované, ve svém celku svědčí 
přímo pro fakt, svrchu zjištěný, že totiž sakrosanktita byla 
zajištěna lege sacrata. Převážná většina pramenů buď líčí 
skutečnou lex, danou v komitiích populi Romani, anebo 
aspoň užívá názvu lex.4")

Pokud se hovoří (jako u B'esta 422 a 424) o plebiscitech, 
není tím řečeno v podstatě nic jiného, než řekli spisovatelé 
mluvící o lex, poněvadž ze souvislosti je zřejmo, že zpravodaj 
Festův měl na mysli plebiscita zavazující veškeren národ. 
Užil-li výrazu plebiscitum z důvodů o něco výše připome
nutých, pod vlivem plebejské tradice, anebo přeneseně se 
stanoviska své doby (srv. Cic. pro Balbo 14. 33), je lhostejno.

Celkový souhlas tradice, jenž se tu ukazuje, je tím po
zoruhodnější, že není vůbec žádné zprávy, která by tvrdila 
výslovně opak. Na tomto tvrzení nutno státi i proti názorům 
mnohých velmi proslulých badatelů,47) kteří se domnívali, že 
mohou uvésti přímé doklady o opaku svědčící. Neopírali se 
ani tak o slova Festova 422: »sacrosanctum dicitur quod 
iure iurando interposito est institutum, si quis id violasset 
ut morte poenas penderet,« poněvadž slova Festova nevy
lučují ustanovení zákonného, které mělo charakter přísežného 
slibu veškerého občanstva; spíše citovali tito badatelé místo 
Liviovo III. 55. 8: »hac lege (totiž o sakrosanktitě) iuris in
terpretes negant quemquam sacrosanctum e.-se, sed eum qui 
eorum cuiquam nocuerit, lovi sacrum sanciri.« Slova Liviova
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§ 10: »tribunos vetere iure iurando plebis . . . sacrosanctos 
esse« vykládali si tak, že sakrosanktita nebyla zaručena 
zákonem Valeriovým a Horatiovým, nýbrž že spočívala na 
vetus ius iurandum plebis, které však prý se vztahovalo jen 
na ochranu tribunskou. Proti tomuto výkladu lze ovšem 
mnoho namítati. Především budiž upozorněno, že celý spor, 
o němž se u Livia mluví, neotáčí se kolem toho, zaručoval-li 
sakrosanktitu zákon Valeriův a Horatiův, či spočívala-li 
na něčem jiném, nýbrž že jde tu o otázku, čím vlastně sa
krosanktita byla, a koho se týkala. V § 6 se praví výslovně, 
že zákon Valeriův a Horatiův po ustanovení týkajícím se tri- 
bunského ius agendi cum plebe, a po dalším, jež mluvilo 
o provokaci, pokračoval zas o tribunech. Těm bylo obnoveno 
starodávnými obřady: »ut sacrosancti viderentur,« načež se 
podává krátký obsah legis sacratae, jíž se zaručovala nedo
tknutelnost »tribunis plebis aedilibus iudicibus decemviris«.

Řekl-li annalista »ut sacrosancti viderentur«, a nikoliv 
»at sacrosancti essent«, tedy je patrno, že nesouhlasil s uží
váním adjektiva sacrosanctus jako souřadného přívlastku 
k substantivu tribunus, a tento svůj názor doložil (§ 8) auk- 
toritami právnickými, jež vyznívají v slova, že zákon Va
leriův a Horatiův nikoho nedělal sakrosanktním, nýbrž že 
vyslovoval sakraci nad osobami, jež by ublížily úředníkům, 
které zákon označoval za sakrosanktní. — Chceme-li k vý
kladu užiti jiných slov, tedy právnické auktority uvedené 
u Livia III. 55. 8 pronesly o sakrosanktitě úplně týž názor, 
jako auktority, z nichž čerpal Cicero, Festus, Gaius a j. (v. 
str. 4. n.), že totiž sakrosanktita se týkala nějakého ustano
vení, ale netýkala se osoby nebo věci.

Druhá otázka, jež se na tomto místě Liviově řeší, byla 
ta, komu vlastně byla sakrosanktita zaručena. Lex sacrata 
zmiňovala se o tribunech, plebejských aedilech a »iudices 
decemviri«. Avšak už dávno před dobou Liviovou aedilové 
plebejští nedotknutelní nebyli.48) Přes to však není nutno 
nijak pochybovati o tom, že původně i aedilům plebejským 
patřila nedotknutelnost podobná, jakou měli tribunové. Že 
jim byla odňata, na to lze se dívat zcela prostě jako na věc 
přirozenou: nedotknutelnost spočívala totiž v praxi na tom, 
že její rušitel, stav se sacer, mohl býti beztrestně zabit a

2·
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jeho jmění zabaveno. Záleželo tedy v každém případě na 
tom, budou-li tyto poslední důsledky ze sakrace vyvozeny, 
čili nic. A vyvozeny byly tenkrát, měla-li mimořádná aukto- 
rita býti uplatňována a udržována. U tribunů bylo tomu 
tak stále, a každý rušitel tribunských úkonů dával v sázku 
za svůj přečin ztrátu života, pokud ovšem uplatnění tribun- 
skébo práva nebylo zabráněno buď kollegiální intercessi 
anebo za mimořádných poměrů násilím. Ačkoliv ze Sallus- 
tiova lugurthy 34 je patrno, jak i za okolností velmi na
pjatých bylo ustupováno auktoritě i osobě tribunské, přece 
známe řadu dokladů, hlavně z pohnutých dob konce repu
bliky, jež ukazují zřejmě, že proti tělesnému násilí nezmohla 
nic ani potestas sacrosancta plebejských tribunů;49) nejpád
nějším dokladem toho je tragické zavraždění Ti. Sempronia 
Graccba v roce jeho tribunátu.50) Ale i kromě případu Grac- 
chbva lze uvésti jiné zajímavé doklady z dob sporů cice- 
ronsko-clodiovských. Sem patří též kruté zasažení proti tri
bunům se strany Caesarovy i se strany triumvirů r. p. c.51)

Když však plebejští aedilové časem (v polovici IV. stol.) 
přešli přímo v organisaci celostátní jako nižší správní po
mocníci závislí na patricijských magistrátech, tu ani plebs, 
ani tribunové neměli na tom zájmu, aby tito minores magis
tratus těšili se i nadále mimořádným osobním výhodám, 
jaké přirozeně musili miti, dokud byli jen vykonavateli tri
bunských rozkazů a jejich pomocníky. Krátce řečeno, zále
želo na tom, chtěl-li kdo z tribunů nedotknutelnost zaručenou 
lege sacrata uplatniti, čili nic. Význam rčení Liviova III. 
55. 10: »tribunos vetere iure iurando plebis.... sacrosanctos 
esse« je ten, že plebs byla vždy odhodlána dopomáhati k há
jení nedotknutelnosti svých zástupců.52)

Že se dále u Livia o nedotknutelnosti praví, jakoby 
patřila i magistrátům populi, je — jak plyne zřejmě z textu 
— pouhý dohad některých starověkých badatelů, kteří zá
hadné »iudices decemviros« chápali jako označení konsulů, 
a logicky vyvozovali, že i praetoři, jakožto collegae konsulů, 
nutně musejí požívati týchž práv a výhod, jako konsulové 
vlastní. Livius sám (§ 12) zamítá tento výklad správným 
poukazem k tomu, že iudices decemviri nebyli konsuly. Otázka, 
kým byli, nepatří do naší úvahy.53)
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Někteří novodobí badatelé54) pronesli však názor, že 
právní zajištění sakrosanktity spočívalo na přísaze. Byli 
k tomu nepochybně vedeni také tím, že řečtí kronikáři mluví 
tu často o νόμος χαί δρχος.65) Místo Dionysiovo VI. 89, nezřídka 
v této souvislosti uváděné, nemůže však piatiti jako svě
dectví vážné; na to ukázal proti Mommsenovi dobře Lange, 
jenž správně poukázal k tomu, že Dionysios Hal. mluví tu 
předně o smlouvě patricijsko-plebejské, pak o tribunské 
rogaci, která prý byla na konec stvrzena přísahou ce
lého občanstva.

Námitku Langovu lze ještě zesílit poukazem na místo 
XI 55 u Dionysia, kde stručně rekapituluje svůj názor o věci 
a praví o plebejských tribunech: ονς ιερούς είναι, καί παναγιάς 
έψηφίσαντο . . . &εούς χαί δαίμονας έγγνητάς ποιησάμενοι των 
ομολογιών, καί τούς μεγίστους δρχονς χατ έξωλείας αντων τε χαί 
των έχγόνων. . . χατομοσάμενοι.

Odtud plyne zřetelně dvojí: především to, že Dionysios 
Hal. odvozoval platnost sakrosanktity od sněmovního usne
sení, a za druhé, že zmínky o δρχος a χατομόσασ&αι jsou u něho 
jen výrazem sakrace; trestní sankce tohoto výrazu byla 
u Dionysia H. vyjádřena opisně volnou reprodukcí sakrač- 
ního ustanovení. Nejinak zajisté nutno vyložiti podobné vý
razy i u Appiana (II. 108 a 138), jenž ostatně jinde (IV. 17) 
mluvil zcela prostě a jasně: ιερά δ1 εστίν r αρχή χαί ασυλος έχ 
των νόμων.

Zbývá pojednati ο místě Zonarově VII. 15 sem vzta
hovaném. Ten mluví napřed o přísaze, ale takové, jež měla 
za účel udržeti svornost plebejskou proti patriciům, a touto 
solidárností se brániti. Teprve prý po této přísaze byli zvo
leni tribunové a χαί γάρ χαί νόμους είσήγαγον iva δστις αύτοϊς... 
προσχρούση. . . ιερός τε η χαί τω άγει ένέχηται. Uznává tedy i 
Zonaras zákonný podklad ustanovení o tribunské sakro
sanktitě.

Je tedy zřejmo, že souhlas antické tradice odvozující 
tribunskou nedotknutelnost od zákonného ustanovení, je jed
nomyslný a nerušený ani rhetorieky vyšperkovanými, širo
kými zprávami pozdních annalistů; dokonce i velmi pozdní 
výpisky Zonarovy (z Cassia Diona) souhlasí s tradicí repu
blikánskou. Tento zásadní souhlas tradičního vyprávění, a to
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jak vzájemný souhlas jednotlivých zpráv, tak i celkový je
jich souhlas s věcnou podstatou otázky (jak jsme ji mohli 
po stránce theoretické poznati), je cenný, poněvadž nám za
jišťuje, že v tomto případě kronikářské zprávy zachovaly 
zjištění skutečnosti. Známe-li tuto skutečnost, a vidíme-li na 
druhé straně její shodné vylíčení, nutno zajisté předpoklá- 
dati, že je tu souvislost přímá.

Názor, že tribunská nedotkutelnost závazně spočívá na 
přísaze, kterou se plebejové zavázali při secessi, nemá 
tedy nijaké opory ani ve věci samé, ani v pramenech. Pokud 
by se ovšem chtěl někdo domnívati, že plebejská soudržnost 
byla nějakým takovým způsobem projevena, buď už před 
sjednáním zákona, anebo při jednání s patricii, uelze proti 
tomu nic namítati; konečně lze i uznati, že došlo-li k něja
kému takovému plebejskému projevu, mohl býti jeho mravní 
význam značný. Ale zcela jisto je, že jednostranná přísaha 
plebejská byla naprosto nezpůsobilá, aby na ní spočívalo 
trvalé ustanovení dotýkající se tak pronikavě právních a 
vůbec veřejných řádů celé obce. Secesse plebejská byla ovšem 
počinem revolučním a k tomu revolucí vojenskou se zatím
ními vůdci vzbouření, ale trvání její nebylo dlouhé. Úkazy 
a zařízení po dobu revoluce učiněná, zašla zároveň s ní, a 
nová úprava patricijsko-plebejského poměru stala se platnou 
zákonem, jehož obsah byl ovšem dílem vzájemných úmluv. 
Revoluce neskončila pro plebeje tak vítězně, jak se později 
zdálo a věřilo. Zapomnělo se, že cílem plebejského hnutí bylo 
získati občanskou rovnoprávnost s patricii, jež by se proje
vila jednak získáním dosud jim chybějícího ius conubii a 
ius honorum, jednak podílem na ager publicus.

Z těchto požadavků nedocílili plebejové revolucí splnění 
ani jednoho, jen to jim bylo dáno, aby si volili tribuny, 
kteří by je chránili před přehmaty patricijských magistrátů. 
Historikům, kteří se na plebejskou revoluci dívali s hlediska 
pozdějšího rozvoje plebejského a převládající moci tribunské, 
musilo se ovšem zřízení tribunátu jeviti nesmírným úspěchem. 
Avšak tribunát nabyl svého významu teprve vývojem, 
jehož průběh a konečný cíl nemohl nikdo předem tušiti. Po
něvadž tedy plebejská revoluce neskončila porážkou patri
ciátu, je nemístno domnívati se, že by jednostranný, za re-
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voluce učiněný projev plebejský’ byl mohl býti základem 
trvalého — a jak uvedeno — tak důležitého ustanovení, ja
kým byla tribunská nedotknutelnost.56) Lze naopak zcela 
důvodně věřiti, že i v případě úplného vítězství plebejského 
by bylo došlo k lepšímu a závažnějšímu zabezpečení revo
lučních zisků (ať už byly jakékoli), než byla jen pouhá hro
madná přísaha, jejíž cena — zejména pro neúčastníky a po
tomní generace — byla příliš nejistá a nestálá.57)

Konečně nutno se zmíniti o třetí, početně největší sku
pině badatelů, kteří za základ tribunátu pokládají foedus, 
to jest pravidelnou, oboustrannou smlouvu uzavřenou mezi 
patricii a plebeji.58) Opírají se tu o slova Liviova (IV. 6. 7): 
»abhorrebant a caede violandisque, quos foedere icto cum 
plebe sacrosanctos accepissent« a na citovaný už výklad 
Dionysia Hal. VI. 89, jenž mluví dokonce i o fetiálech, 
za jejichž přítomnosti prý k uzavření smlouvy došlo, a ko
nečně o Diodora Sic. XII. 25.59) jenž obnovu tribunátu 
i jeho záruk líčí jako výsledek úmluv.

Bez dalšího dokazování je patrno, že Diodorův text 
mluví sice o obsahu ujednání patricijsko-plebejského, ale 
nikoliv o formě, jakou byla tato ujednání učiněna plat
nými. — Slova Liviova, tuto za doklad uváděná, obsahují 
sice výraz foedus, ale jsou jen náhodnou zmínkou, vytrženou 
ze souvislosti; nelze jim proto samým o sobě přičísti nijaké 
průkaznosti, poněvadž Livius jak při soustavném výkladu, 
tak při všech ostatních zmínkách zcela zřetelně a výslovně 
mluví o zákonu. Připomenul-li pak mimochodem jednou 
foedus, pak nutno tím zajisté rozuměli ony vzájemné úmluvy 
mezi patricijskými představiteli obce a vůdci vzbouřených 
plebejů. O existenci takového vyjednávání není nejmenší po
chyby, poněvadž obsah legis sacratae musil bvti sjednán. 
Byl kompromisním výsledkem mezi občanskými požadavky 
plebejů a neústupným v té příčině stanoviskem patriciů.

Co pak se týče zprávv Dionysia Hal. sem vztahované, 
tu při jejím bližším prohlédnutí nelze utajiti podivu, jak 
bylo možno i se strany badatelů tak bystrých60) oddati se 
omylu, že Dionysios Hal. zakládá tu výsady plebejských 
tribunů na foedus, když on přece hned po zmínce o vzá
jemném ujednání, vykrášlené podrobnostmi o fetiálech atd.,
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výslovně na konci § 2. praví ό δε Βρούτος έχχλησίαν ονναγαγών 
σννεβονλενε το'ις δημόταις ίεράν χαί ασνλον άποδείξαι τήν αρχήν νόιιφ 
τε καί ό'ρζω βεβαιώσαντας αυτή το ασφαλές. -§ 3. εδόχει ταντα πάσι 
•χαί γράφεται προς αύτοΰ χαί των σνναρχόντων δδε ό ν ό μ ο ς. . .

I Dionysiovi Hal. bylo jisto, že lex sacrata byla usne
sena pravidelnou formou zákonnou, což potvrzuje se i jinými 
jeho výroky.61) Na věci nic nemění, že se u Dionysia mluví 
o plebiseitu; u něho totiž pravomoc plebejských hromad je 
už od sarných počátků líčena jako neomezená.

Tedy ani theorie o patricijskoplebejském foedus nemá 
opory v pramenech, a zdání, o něž se opírala část badatelů, 
pomine ihned, podrobíme-li místa, o něž se opírali, formální 
kritice. — Co pak se týče věcné stránky, budiž podotčeno, 
že nelze se zcela sdíleti o námitky pronesené Karlowou,62) 
že by totiž foedus v našem případě vůbec nebylo bývalo 
možné pro neplnoprávnost jen jedné ze smluvních stran 
(plebejů). Je přece jisto, že s plebeji jednáno bylo; ostatně 
by se též mohlo namítnouti, že se plebejové stali revolucí 
aspoň do jisté míry samostatnou jednotkou. Ovšem proti 
tomu jistě nelze jich považovati za naprosto samostatného 
a se starou obcí souřadného činitele, jenž by byl mohl s Ří
mem uzavřití smlouvu tak, jak ji uzavíraly na př. obce la
tinské.68) Nemožnost vysvitne jasně určitou úvahou: tribun
ská nedotknutelnost byla zřízením trvalé platnosti. Kdyby 
se tedy opírala jedině o foedus, bylo by to foedus zajisté 
musilo miti platnost naprosto nespornou i s hlediska pozděj
ších dob, jež se často utvářily v poměry, za nichž i sebe 
menší možnost neuznati závaznosti tribunské nedotknutel
nosti by byla bývala velmi vítanou. Pochybnosti o opráv
něnosti smluvních stran k uzavření smlouvy, jež musila býti 
naprosto nespornou, byly nejen vzhledem k plebejům, nýbrž 
i k patriciům,64) kteří přec také netvořili samostatné obce; 
zejména v očích pozdějších století římské republiky by jejich 
oprávněnost byla bývala silně brána v pochybnost. Nedo
statek oprávnění uzavřití smlouvu byl by vážil velmi mnoho, 
poněvadž v líímě brzy se ustálila zvyklost neuznávati zá
vaznosti smluv, nebyly-li schváleny sněmem.6S) Chtěl-li by 
se kdo domnívati, že k tomu schválení smlouvy mezi patricii 
a plebeji došlo ve společné hromadě populi Romani, pak
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mluví vlastně zas o pravidelné lex, jíž byla sakrosanktita 
zajištěna. Krom toho lze miti i tu pochybnost, že by ple
bejská tradice, pro různé úspěchy plebejské tak citlivá, byla 
vůbec nezachovala ani stopy po foedus, kdyby k němu bylo 
došlo v takových formách, v jakých si ho moderní badání 
představuje.

Je patrno, že všechny výklady, které chtěly odvozovati 
platnost tribunské sakrosanktity buď od vzájemné přísahy 
plebejské, anebo od smlouvy uzavřené mezi patricii a plebeji, 
postrádají jednak opory věcné i pramenné, jednak setkávají 
se s tolikými obtížemi a nutností předpokládati okolnosti a 
postupy tak spletité a neurčité, že nelze jim dáti víry. Tím 
méně, když se vedle toho ukazuje zcela jasně, jak logicky 
nutný a podstatou věcnou i svědectvím pramenů dobře do
ložený je názor, že i tribunská sakrosanktita zakládala se 
na zákoně.

Zbývá nyní, abychom promluvili o výroku Plutarchově 
v Quaest. Rom. 81 a úryvku z Dionysia Hal. VI 89, jež 
se zmiňují o nedotknutelnosti tribunské jinak, nebo aspoň 
zdánlivě jinak, než zprávy, na nichž byly založeny vývody 
svrchu podané. Mohlo by se zdáti zbytečným obirati se 
podrobněji těmito odchylnými zprávami, poněvadž ani co 
do počtu, ani co do své ceny nejsou s to, aby otřásly našimi 
dřívějšími důkazy, ale jsou tu jiné důvody, které velí vě- 
novati jim větší pozornost. Byly totiž na těchto zprávách 
některými badateli vybudovány velmi smělé domněnky, týkající 
se samé podstaty sakrosanktity. Dříve však, než budeme se 
obirati těmito tlieoriemi, povšimněme si míst samýcli. Dionysios 
Hal. slovy: κατέστη τοίς ‘Ρωμαίοις έ&ος dává zřetelně na jevo, 
že mluví o běžném názoru římském na člověka stiženého 
sakraci”). Názor ten spočíval v tom, že τά των δημάρχων 
σώματα byla pokládána za ιερά καί παναγή. V tom není nic 
zvláštního, poněvadž se tu pouze potvrzuje, že i při tribunátu 
musilo na konec dojiti k tomu, k čemu vedl přirozený vývoj 
poměrů : že totiž výsadní ochrana tribunů určená pro výkony 
úřední, musila se státi jejich ochranou osobní, poněvadž 
úřední výkony tribunské kompetence nebyly vymezeny, 
nýbrž záleželo jen na osobním rozhodnutí a uznání tribunově, 
kdy chtěl svou moc uplatniti. Tribunové měli nedotknutelnost
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zaručenu pro sebe jakožto plebejské zástupce, ale uplatňovali 
ji vždy a všude, i když šlo třeba o jejich zájem zcela sou
kromý, anebo o věc plebejům docela cizí. Dokladů známe 
tu velmi mnoho67)·

Slova Dionysia Hal. jsou tedy jen správným vystižením 
toho, jak bylo nutno dívati se na plebejské tribuny, a ne
obsahují nic, co by se neshodovalo s podstatou i formou 
sakrosanktity.

Přicházíme nyní k místu Plutarchovu (Quaest. Rom. 81.). 
Souvislost je taková, že se vypočítávají rozdíly tribunátu 
a magistratury: tribunové nemají tógy praetexty ani kurulského 
sedadla, nastupují o jiném terminu, nepřestávají za diktatury, 
a vůbec —- praví Plutarchos — ώσπερ ovx οντες άρχοντες, άλλ’ 
έτέραν τινά τάξιν ίχοντες. . . οΐονται την δημαρχίαν χώ/.νσιν αρχής 
ιιδλλον είναι χαί προς αρχήν άντίταξιν ή αρχήν.

Dále se praví ο tribunátu, že pocházeje z lidu nemá 
býti výlučný, nýbrž opravdu lidový; k tribunům že musí 
býti každému volný přístup, jako každý smí volně přijití 
k oltáři. Tribunům že se dostává úcty takové, že se jich 
ni kdo neopovažuje dotknouti. Až potud jsou slova Plutarchova 
souvislá a dobře srozumitelná. Neobsahují nic zvláštního 
ani nového, nýbrž shodují se co nejlépe s tím, co jsme po
znali svrchu. Sporné však je to, co u Plutarcha čteme dále: 
»(tribun) δπον x&v βαδίζων εν δημοσίιρ (mezera v rkp.) πάσι 
νόμος εοτί χα&αίρεσ&αι xaì άγνίζεα&αι το σώμα χα&άπερ μεμιασιιένον.«

Smysl těchto slov je nejasný, poněvadž v mezeře zmizelo 
určité sloveso, z něhož by bylo lze poznati, jaký úkon tribunský 
způsobil nutnost toho obecného χα&αίρεσ&αι χαί άγνίξεσ&αι 
τό σώμα. Z užití výrazu χα&άπερ je zřejmo, že Plutarchos 
mluví tu metaforicky; σώμα nebylo μειαασμένον, nýbrž jen 
jakoby μεμιασμένον.

Jest zcela zbytečno rozpřádati dlouhé úvahy o tom, co 
chtěl Plutarchos svým metaforickým výrazem vlastně říci. 
Místo samo ukazuje, že na získání nějakého nového poznatku 
věcného není tu ani pomyšlení, a že také rozluštění jeho by 
vedlo v nejpříznivějším případě jen k obohacení fraseologie 
Plutarchovy. Líčil se tu zas jen názor na věc, nikoliv věc 
sama. A názor ten, jak vyplývá i ze zkaženého místa, nebyl 
nijak,odlišný od toho, co i jinak známe.
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Musí tedy překvapiti tím více, že se našel badatel, 
jenž zcela vážně chce právě toto porušené místo Plutarchovo 
vésti nejen jako svědectví, nýbrž přímo na něm budovati 
svou theorii o sakrosanktitě. Je to André P i g a n i o l68), 
jenž s podivuhodnou obratností vyčetl z Plutarcha, že tribun 
byl jakoby pohyblivým oltářem, nositelem nebezpečné moci, 
jehož dotek poskvrňoval. Z tohoto výkladu vysoudil Piganiol 
dále, že ta poskvrňující a tribuny šířená nakažlivá moc byla 
ona mana”), příznačná pro kněze-náčelníky primitivů. 
Tribunové byli prý takovými náčelníky plebejstva, jež si 
Piganiol představuje jako samostatný národ illyrskosabinského 
původu, středozemního plemene70). Poněvadž plebejové — 
argumentuje Piganiol dále — představují v římském státě 
národ přemožený, tedy je prý přirozeno, že jejich náboženství 
pokleslo na stupeň magie (str. 245). Tímto způsobem lze 
prý také vyložiti spor patricijskoplebejský. Podporu svých 
názorů domnívá se Piganiol viděti v těch místech starověkých 
spisovatelů, kde se ústy patriciů odpíralo plebejům právo 
konati auspicia platná za celou obec. —

Není potřebí vyvraceti všech vývodů, k nimž Piganiol 
dospěl, poněvadž všechny pocházejí z jediného základu, jímž 
je uvedený jeho výklad místa Plutarchova. Bylo ukázáno, 
že toto místo ani svým stavem dochování nemůže býti do
kladem, a dokonce už ne základem vedení důkazů. Sou
vislost sama ukazuje, že místo to neobsahovalo vůbec urči
tého výkladu, nýbrž jen metaforický obraz subjektivní před
stavy. Tímto zjištěním je vzata důkazům Piganiolovým 
veškera půda. Co potom vypráví o plebejské magii a tri
bunské maně, a vůbec o původu plebejů, nepotřebuje být 
vyvraceno, poněvadž nebylo dokázáno. Je škoda, že se Pi
ganiol nepustil sám do důkladnější applikace svých theorii 
na skutečnosti známé z historie. Bylo by zajisté zajímavo 
zvědět, jak by vyložil, že magická moc tribunů mohla pů
sobit i na patricie, když podle jeho názoru byl takový nepře
konatelný kmenový i plemenný rozdíl mezi nimi a plebeji. 
Že by tribunát nebyl měl ostří proti patrici jského, neodvažuje 
se zajisté tvrditi ani Piganiol. A byli-li tribunové opravdu 
nositeli té nakažlivé a poskvrňující moci, jak to, že působila 
jen při jejich procházkách veřejných, a nikoliv jindy? Uka
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zuje se tu zcela jasně, k jakým nemožnostem vede užití 
(a to ještě ani ne úplné) hlavních prvků Piganiolovy theorie.

Není snad ani potřebí obšírně mluviti o tom, lze-li vů
bec přiznávati existenci takových magických prvků v článku 
římského státního zřízení, jemuž se dostalo platnosti veřejno
právní; důležitá je také ta okolnost, že jde tu o zřízení, je
hož vznik padá do doby historické. Vývojový stupeň, jemuž 
by odpovídaly představy o maně, leží daleko před dobou, 
v níž tribunát vznikl. Je dosti známo, že pokud se i na vyš
ším stupni kulturním udržovaly přežitky tak starodávné, 
žily nanejvýš jen jako forma bez obsahové náplně; proto 
také nedotýkaly se institucí nových. — V našem případě lze 
ostatně označiti za vůbec pochybené užití názorů o maně 
a jejích účincích, poněvadž vývoj u Latinů a tedy také 
u Římanů postupoval jinak, než by bylo nutno nředpokládati 
při thesi Piganiolově. Zejména plebejský tribunát sám ne
byl nijak přežitkem dob prastarých, nýbrž útvarem naprosto 
umělým a ostře se lišícím od řádů dotud obvyklých. Něco 
společného se starodávnými zvyklostmi měla ovšem sakrace, 
jíž byla zaručena tribunská nedotknutelnost, ale není dovo
leno oba pojmy směšovati, anebo zaměňovati. O tom, že 
sakrace sama je zjev dosti starobylý, není pochyby. Byla 
jí chráněna mnohá zařízení, o jejichž velmi starém původu 
svědčí už jejich ráz; on také to byl, jenž způsobil, že se 
přežila. U tribunátu však byla sakrace úmyslně stanovena 
a důvod toho, jak svrchu ukázáno, spočíval v poměru tribu
nátu k ostatním římským institucím, jenž činil jiné zajištění 
nemožným. Sdružením se sankrosanktitou se však tribunát 
nestal ani starodávným, ani nadpřirozeným.

Domnívají-li se někteří badatelé,71) že »sacer«, άγιος je 
výrazem zcela adaequátním s »tabu«, tu lze přiznati, že sub
jektivně nemají nepravdu, poněvadž obojí, sacer i tabu, zna
mená jakési vyloučení z lidského společenství, a při obojím 
hraje úlohu nadpřirozený zákrok, byť i jen předpokládaný, 
anebo skutečně očekávaný. Ale na druhé straně jsou tu zas 
značné rozdíly; na hlavní z nich poukázal sám obhájce to
hoto názoru, Fowler, že totiž při sakraci, pokud ji známe, 
vyskytuje se spojení s určitým božstvem, anebo několika 
určitými božstvy, kdežto při tabuismu tohoto individuálního
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vztahu není. Sečeno jinými slovy, tabuismus je společenský 
jev z doby primitivní, kdy byla sice víra v síly nadpřirozené, 
ale kdy nebylo ještě vlastního pojmu božstva jakožto pů
vodce a nositele této síly. Pojem sacer, jak jej známe u Ita
liků, je naproti tomu jev vyžadující už mnohem vyššího stup
ně vývoje jak společenského, tak zejména náboženského, 
totiž víry v individuální a anthropomorfní božstva. Fowler 
pomáhá si tím, že u Italiků předpokládá takový starý 
primitivní stupeň sakrace, jenž by byl rovný tabuismu. 
Avšak právem se musíme tázati, čím je takový předpoklad 
odůvodněn. Názor, že všechna náboženství kmenů civiliso- 
vaných byla kdysi na stupni náboženství dnešních primitivů, 
není nikterak zajištěn, poněvadž náboženství a vše, co s ním 
souvisí, je projev duševního života, jenž se přece nedál 
nijak uniformované. Náboženství tedy souvisí těsně s du
ševními schopnostmi toho kterého společenského celku. Je 
zásadní rozdíl mezi prvním stadiem duševního vývoje kmene, 
jenž došel potom až k samým vrcholům civilisace a ukázal 
se býti nadán schopnostmi tvůrčími,'a mezi stavem dnešních 
primitivů, jejichž duševní život ustrnul na velmi nízkém stup
ni. Nelze tedy jen tak prostě miti za to, že to, co známe 
u dnešních primitivů, platilo kdysi obecně.

Jisto je — abychom se vrátili k svému vlastnímu 
thematu — že i nejstarší stupeň sakrace se velmi liší od 
tabuismu. Sakrace pak ustanovená na ochranu tribunskou 
je zase už pozdější podobou sakrace italické. Význam její 
u tribunátu byl negativní, t. j. sakrace byla odnětím zá
konné ochrany života a majetku, jež mohlo nastoupiti v pří
padě porušení zákona, v jehož sankci bylo pojato. Sakrace 
nebyla však sama trestem a neznamenala naprosto nutnou 
ztrátu života a jmění. U sakraci starobylých záleželo na 
tom, najde-li se někdo, kdo by chtěl pachatele zabiti na 
usmířenou božstvu, jemuž propadl; u tribunátu pak — jak 
bude v dalším ukázáno — bylo jen tribunům vyhraze
no potrestati nějak toho, kdo ublíživ jim stal se sacer. Sakra
ce tedy znamenala určitý stav, ale nikterak neinvolvovala 
nutnosti trestu, jak se ještě nesprávně domníval Mommsen. 72) 
Záleželo na tribunovi, pro jaký trest se rozhodne. Zákon 
dovoloval mu i zabití občana.
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Obecné je v nové době mínění, že i při porušení tribun
ské nedotknutelnosti mohl následky sakrace na postiženém 
provésti kdokoliv. V starověkých pramenech máme o této 
věci jednak přímé výklady, jednak nepřímá svědectví.

Dionysios Hal. VI 89 praví: »éáv ôé τις των άπηγορενιε,ένων 
τι ποιήσ/μ έξάγιστος έστω χαί τά χρήματα αύτον Λήμητρος ιερά 
7MÌ ό Υ,τ ε ίν a ς τινά των ταντ είργασμένων φόνον Υ.α&αρος έστω.

Festus 424; »lege tribunicia prima cavetur si quis 
eum, qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, parricida ne sit«.

Dle těchto textu by se tedy zdálo, že bylo výslovně 
dovoleno komukoliv zabiti toho, kdo se stal sacer svým 
proviněním proti tribunovi. Ale proti tomuto pojetí se staví 
vážné námitky. Kdyby volnost zabiti toho, kdo se stal sacer, 
byla bývala tak neomezená, těžko by bylo představiti si, že 
by nebylo došlo k tiplné anarchii. V praxi bylo především 
nutno v každém jednotlivém případě zjistiti, došlo-li opravdu 
k porušení nedotknutelnosti tribunské, a tu je zcela nespor- 
no, že takové zjištění náleželo jedině tribunovi, poněvadž 
rozhodující tu bylo, co on uznal za porušení svých výsad.73) 
Zjistil-1 i však tribun u někoho odpor anebo provinění proti 
své funkci či osobě, pak náleželo jemu osobně zjednati ná
pravu. K tomu měl koerciční moc. Že však svou koerciční 
moc mohl tribun vykonávati jen osobně, a to bud skutečně 
sám svým vlastním zakročením, anebo nejvýše skrze aedila 
či viatora, kteří v přítomnosti tribunově provedli úkon 
koerciční, je dobře známo a mnohými starými výklady 
a svědectvími doloženo. Varro i Antxstius Labeo 
přední a naprosto spolehliví znalci ústavy i práv římské 
republiky, výslovně dotvrzují,74) že tribunové musili býti 
osobně přítomni při výkonu své koercice, a že dokonce 
ani neměli práva vinníka si předvolat!, nýbrž byli nuceni 
osobně ho zatknout. Přiházelo-li se přece tu i tam, že si 
tribunové per nefas vinníka předvolali, bylo to vždycky 
káráno a zapovídáno, dokonce ještě i v době císařské,75) 
v níž z tribunátu už nezbývalo, než »inanis umbra«.76) Co 
tvrdí Varro a Labeo o nutnosti osobního zakročení tribun- 
ského, je doloženo množstvím příkladů, z nichž uvedeme je
nom dva nejzajímavější. Tak r. 204. když senát poslal vy
šetřující komisi za prokonsulem P. Scipionem na Sicílii»
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musili ji osobně provázeti dva tribunové a aedi], aby v pří
padě potřeby mohli Seipiona zatknouti.77) Už dříve za tako
vým účelem provázeli dva tribunové senátní poselstvo r. 310 
do Etrurie ke konsulovi Q. Fabiovi.78) Nutnost osobního zakro
čení tribunů byla taková, že k vůli ní dokonce byla poruše
na i zásada, že tribunové nesměli býti přes noc vzdáleni 
z Kíma. (Gell. lil. 2. 11 a XIII. 12. 9). O samozřejmé nut
nosti osobních intervencí tribunských svědčí i ta okolnost, 
že nebylo od nich upuštěno ani při líčení smyšlených 
a báječných případů, jako byl na př. Coriolánův.79) Dokon
ce i ti, kdož byli odsouzeni v hrdelních procesech tribunských, 
musili býti osobně svrženi tribuny se skály tarpejské. Hrdel
ní koercice tribunská stýkala se velmi těsně s jejich hrdelní 
iudikací,80) ale z okolnosti, že tribunové dávali druhdy před
nost postupu iudikačnímu,81) nelze vyvozovati, že by nebyli 
měli právo trestati na hrdle i koercičně.82) Vždyť doklady 
toho jsou zachovány i z doby historické, velmi dobře známé. 
Tak třeba případ, jenž se stal r. 131, když censor Q. Caeci
lius Metellus Macedonicus při sestavování senátu vynechal 
plebejského tribuna C. Atinia Labeona. Tribun chtěl za to 
svrhnouti censora se skály tarpejské, ale v posledním oka
mžiku mu v tom bylo zabráněno kollegiální intercessi.83) 
Labeo spokojil se pak zabavením Metellova majetku. 81) Ač
koliv šlo v tomto případě o doby, kdy takové zakročení tri
bunovo bylo jistě zcela neobvyklé a neslýchané, přece Labeo- 
novi nebylo vytýkáno, že by se byl dopustil něčeho nedo
voleného.

Hledíce tedy k okolnostem uvedeným, v nichž jasně vy
plývá, že kterýkoliv intercessní, vetační i koerciční úkon 
tribunský musil býti proveden tribunem samým, anebo aspoň 
za jeho osobní přítomnosti, nemůžeme neuznati, že bylo 
tomu tak i při provádění sakrace, jež skýtala tribunům je
dině možnost vydatného zakročování koercičního.

Pro naše tvrzení mluví také obecná úvaha, opírající se 
zejména též o nutnost auktoritativního zjištění činu, a o zjev, 
už svrchu připomenutý, že totiž od druhé polovice IV. stol. 
neplatila osobní nedotknutelnost pro plebejské aedily, ač dříve 
platila, a podle Livia se o ní mluvilo výslovně v lex sacrata, 
která zaručovala nedotknutelnost tribunům. Toto odnětí sa-
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krosanktity nemůže nijak vyložiti ten, kdo soudí, že důsledky 
sakrace u tribunátu směl uplatňovati kdokoliv. Uznáváme-li 
však, že to bylo výhradním právem tribunským, stane se 
věc rázem pochopitelná. Když totiž tribunové pozbyli pří
mého zájmu na aedilitě, jež se s nově zřízenou aedilitou ku- 
rulskou přiklonila více ke konsulátu, přestali uplatňovati 
sakraci za ublížení aedilům.

Opačné tvrzení Dionysia Hal. pochází s místa, o němž 
jsme už svrchu ukázali, že je rhetoricky spleteno, podávajíc 
u jednoho zákona sankci sakrační oběma způsoby. Výrok 
Ô χτείνας τινά των ταντ είργασμένων φόνον χαλαρός έστω není, než 
jen řeckou obměnou různých těch formulí, vyslovujích sa
kraci genere ipso poenae, jejichž doklady jsme uvedli na str. 
7n. Do dané souvislosti se nehodí, poněvadž jsme poznali, že 
stačil vždy jen jediný způsob sakrace, a tím byla v případě 
tribunátu vždy »obtestatio et consecratio legis«, a ta je tu 
u Dionysia vyjádřena slovy έστω xaì τά χρήματα . . .
ιερά.

Přihlédneme-li pak blíže k místu Festovu, uváděnému 
jako doklad volnosti zakročení, vidíme snadno, že ani ono 
není překážkou nepřekonatelnou. Z jeho* souvislosti, »lege 
tribunicia prima cavetur, si quis eum, qui eo plebei scito 
sacer sit, occiderit, parricida ne sit«, plyne zcela přirozeně 
jen potvrzení, že zabití občana sakraci propadlého nebylo 
stíháno zákonem. Nijak však není těmi slovy řečeno, že ho
minem sacrum smí zabiti kdokoliv, poněvadž se tu vůbec 
nemluví o tom, kdo má sakraci uplatnit, nýbrž se jen říká, 
že uplatněna býti může. Celé toto místo Festovo je ostatně 
stilisticky dosti nepodařené; jest totiž patrno, že slovy »eo 
plebei scito« je míněno úplně totéž, co slovy úvodními, »lege 
tribunicia prima«, a že tudíž nejde tu o nějaký výtah z ob
sahu »prvního tribunskéko zákona«, nýbrž jen o volnou re
produkci jeho sakrace, nad to ještě volně vyloženou.

Lze tedy plným právem tvrditi, že v případě porušení 
nedotknutelnosti tribunské směl důsledky sakrace uplatňo
vati jen tribun a ne kdokoliv. Byla to součást tribunské 
koercice, za to nesměl ani po složení úřadu býti volán k od
povědnosti. I v tom měli tedy tribunové výhody před ma
gistráty, kteří ani t. zv. senatus consultum ultimum nebyli



Potestas sacrosancta plebejských tribunů. 33

chráněni před nejkrajnějším trestem, sáhli-li třeba jen mimo
řádné a v nejtísnivějším případě na život římského občana 
bez pravidelného postupu iudikačního. Osud Ciceronův je 
toho nejlepším důkazem.

Totéž, co bylo řečeno o tribunské koercici hrdelní, platí 
i o jiných stupních jejich koercice, zejména o consecratio 
bonorum, připomínané sakračními zákony. I zde, ač šlo 
o věc menší, než lidský život, musili tribunové dokročovati 
sami, a také tak činili, zachovávajíce při tom přísné obřady.85) 
Konsekrace majetku stala se časem velmi oblíbeným pro
středkem tribunské koercice, jímž však častěji hrozili, nežli 
ho vskutku užili.8’)

Výsledky předchozích úvah možno tedy sbrnouti asi 
takto: sakrace obvyklá v rozličných římských zřízeních sta
rého původu stýkala se v názorech i praxi velmi těsně s pří
pustností okamžitého mimosoudního hrdelního trestání vin- 
níka přistiženého při činu. To mělo za následek, že na po
čátku doby historické existovaly dvě formule sakračních 
sankcí, které se nelišily podstatou, nýbrž jen tím, že v jedné 
bylo obsaženo slovo sacer, kdežto v druhé byla vyslovena 
možnost beztrestného zabití. Instituce, původně chráněné sa
kraci, se však brzo přežily, ale sakrace bylo použito pro 
ochranu úkonů a osob tribunských, jimž nemohla býti ochra
na jinak zabezpečena. Platnost sakrace pro určité ustanovení 
musila býti určena zákonem, a tak se také stalo při ustano
vení sakrosanktity tribunské. Okolnost tuto lze ještě dnes 
dobře poznati jak z theoretických výkladů starověkých o sa
kraci, tak také z kriticky zhodnoceného nodání annalistického 
jež se dochovalo o vzniku a zajištění tribunátu. Sakrace, jíž 
byl chráněn tribunát, vyznačovala se tím, že jedině tribu
nům bylo volno na pachateli uplatniti její důsledky. Sluší 
odmítnouti všechny novodobé pokusy, jež nesprávným vý
kladem pramenfi chtí shledávati na tribunské sakrosanktitě 
sledy názorů tabuistických.

3
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1. Cicero de leg. III. 3. 9; Livius II. 33; III. 55. 6n; IX. 8.; 
15; XXIX. 20. Il; Festus 422; Dionysios Hal. VI. 89; VIT. 22; 
IX. 1 a 40. 3; A p p i a η o s b. c. 11. 33. 108, 138; IV. 17, 93 ; Plut a r - 
c h o s Ti. Gr. 15.; Val. Max. VI. 1. 7; Zona r a s VII. 15. atd.

2. Cicero pro Tulio 21. 49; pro Sestio 37. 79; ap. Ascon. in, 
Cornei. 76; Livius III. 55 n; Festus 424; Dionysios Hal. VI. 89; 
VII. 17; X. 32; Appianos IL 108, 138; IV. 17.

3. Cicer os Reden III5. Lipsko 1863, str. 1056.
4. Die Multa und das Sacramentum, Lipsko 1874, str. 366 

pozn. 33.
5. Commentationes pontificales, Berlín 1857, str. limi.
6. Die Lex sacrata und das Sacrosanctum, Neue Jahrbücher 

1876 str. 144η.
7. Opuscula acadeinica T. 1842 str. 32η.
8. Philologus III 1848, str. Hin.
•9. četl by nejraději (149). . . . obtestatione legis et consecra

tione poenae.
10. Römisches Staatsrecht, Lipsko 1887. II·' 303 pozn 2.
11. L. Lange: De sacrosanctae potestatis tribuniciae natura 

eiusque origine commentatio, Lipsko 1883 zz Kleine Schriften II. 
str. 553 pozn. 2.

12 uved. poj. 545nn.
13. Livius II. 8; de. . sacrando cum bonis capite eius. . ..

III. 55. 5; eum ius fasque esset occidi. ... §7. eius caput lovi sa
crum esset. Festus 422: sacer alicui deorum sit; srv. ještě Dion. 
Hal. V. 19 a 70; XI. 40 a j.

14. Gaius Inst. I. 4: Senatus consultum est quod senatus iubet 
atque constituit idque legis vicem obtinet. Srv. Μ o m ni s e n 
R. Staatsr. III. (Lipsko 1888) str. 1237 a K r á 1 - G r o h, Státní zřízení 
římské (Praha 1921) str. 264.

15. Lze srovnati u Festa 260: . . . nurus sacra divis paren
tum estod. . . a dále: puer divis parentum sacer esto. .; Paul. 
Diak. 505:. . . et ipsum et boves sacros esse. Pak Dionys. Hal. 
IL 74: ιερόν ένομο&ύ,τησε είναι τον χϊεον τόν τούτων τι ίΐιαηραξάμενον Ο a S S. 
Dio XLIV 5 a 49; Zonaras X 12.

16. T. T r i n c h e r i : Le consecrazioni di uomini a Roma (1889 
Roma) str. 75.

17. Th. K i p p, Geschichte und Quellen des römischen Rechts, 
Lipsko *1919. str. 25n; K. Losbkij, Istorija i sistema rimskogo 
privatnogo prava I. Kyjev 1921, str. 25 nn.

18. Leges XII t a b u 1 a r u m: VIII (ze Serviova, kommentáře 
k Aeneidě VI. 609): patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto. 
O významu tohoto fraudem facere vyložil Bréal, Nouvelle revue 
historique XXVI, str. 147, že znamená nedostáli povinnosti. — Srv. 
dále Dionys. Hal. II. 10.
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19. Cato a Masurius Sabinus u Gellia V. 13; Festus 
300; K r á 1 - G r o h 39nn.

20. Livius XXXVIII. 60. 9; Appianos Hispan. 81.
21. Geli. 1. I. a XX. I. 40.
22. Cicero de re pubi. II. 31. 51; Livius II. 8. 2; III. 55. 1; 

Dionys. Hal. V. 19. 4; XL 45; PI ut ar eh. Popi. 12; a j.
23. G. Rotondi, Leges publicae populi Romani (Milán 1912) 

str. 190 a 204; Ett. Pa i s, Storia critica di Roma II (Rim 1915) str. 223n.
24. Li vius II. 8. 3; Dionys. Ha 1. V. 19; Plut, arch. 

Popi. 12.
25. Horatius Šerm. I. 7. 33; Suetonius Caes. 80.
26. Herzog, Lex sacrata str. 141.
27. Livius VIT. 41. 4; Zonaras VII. 25. 9.
28. Pais, Storia critica III. (1918) str. 197 nn. Ricerche 1. (1915) 

str. 119 n.
29. Cicero Philipp. V. 1. 10 ; Livius per. 116; A p p i a n. III 

25.; Cass. Dio XLIV 51.
30. Rotondi, Leges publicae 431 ; M o m m s e n R. Staatsr. 

II3 str. 705.
31. Die Verfassung des Königs Servius Tullius, 1838, str 481.
32. Livius IV. 3. 6, 44. 5; XXIX, 20. 11.
33. Cicero pro Sest. 37. 79.
34. Livius II. 33. 1.
35. Florus III. 16. 6.
36. Dionys. Hal. VI 89; VII.22; App i an. II. 33,108; IV. 17,93.
37. R e s gestae Divi Augustin Monuiu. Ancyr. II. 22 

Livius III. 55. 6; IV. 6. 7; IX. 8. 15; per. 116; Festus 122; Plinius 
Nat. Hist. VII. 14, 143; Zonaras VII. 15.

38. D i ο n y s. Hal. IX. 1.
39. tarnt. IX. 40. 3.
40. PI ut ar eh. Ti. Gr. 15; A p p i a η, II. 106.
41. Cass. Dio XLIV. 9.
12. Cicero de leg. III. 3. 9.
43. Μ ο η. A η c y r. řecký překlad V. 18.
44. Není správné, co uvádí A. Rosenberg ve svých Studien; 

zur Entstehung der Pleins, Hermes XLVIII 1913 str. 360 a 365, že 
totiž tribunové byli sacrosancti, poněvadž byli dosazeni lege sacrata, 
nebo že sacrosanctita byla instituce, na níž spočívali

45. Tribunské ius agendi cum plebe se sem nevztahuje, poněvadž 
to nemělo spočátku veřejnoprávného charakteru. Patricij směl se 
dovolali ochrany tribunské jen proti jinému tribunovi, nikoliv 
proti magistrátu.

46. Cicero pro Sestio 37. 79; pro Tullio 21. 49; pro Cornelio 
ap. Asc. 76A a A s c o n i u s ad locum. — Livius II. 33 η, 57 η; III. 
51 η; T r e b a t i u s u Macrobia III. 7. 3; Dionys. Hal. VI. 89; 
VIL 22; XI. 40. 3; Appia η. IL 108; IV. 17;· Z ο η a r a s VIL 15. Srv.
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Herzog·, Geschichte und System der. röm Staatsverfassung I. 
(Lipsko 1884) str. 147.

47. G. Bloch, La république Romaine (Paříž 1913) str. 61. — 
G. W. Botsford, The Roman Assemblies (New York 1909) str. 264.
— E. Herzog, Die Lex sacrata str. 146. — O. Karlowa, Röm. 
Rechtsgeschichte I. (Lipsko 1885) str. 99. — L. Lange, uv. poj. 582.
— T h. Μ o m ni s e n. R. Staatsrecht 1P str. 286. — E 11. Pais, 
Storia critica II. 483; Ricerche sulla storia di Roma I. (film 1915) 
str. 401 nn. — G. de Sanctis, Storia dei Romani li. (Turin 1907) 
str. 25n.

48. V a 1 er. M ax. VI. 1. 7; Pinta r e li. Marc. 2; Král - Groh 
str. 233.

49. Obecně to připomíná Suetonius v životopise Tiberiově 2.
50. Doklady má E. Korne m a n n, Zur Geschichte der 

Gracchenzeit, Klio, I. Beiheft, 1903, str. 4 nn.
51. Cicero pro Sestio 35. 76 a 37. 79; Appianos II. 108; III 

50; IV. 17.
52. B o t s f o r d, The Roman Assemblies 266 nesprávně tvrdí, že 

jen do roku 449 trvala nedotknutelnost tribunská potud, pokud 
plebejové byli s to ochránit si ji.

53. de Sanctis, Storia dei Romani, 11 str. 28 nu, namítá, že 
zákonné zaručení tribunské moci by ji bylo učinilo legitima, 
nikoliv jen s a c r o s a n c t a. Tato námitka nic neplatí, poněvadž 
pojmy legitimus a sacrosanctus se nevylučují, nýbrž stojí v takové 
vzájemné závislosti, že legitimus je pojem mnohem širší, než sacro
sanctus. Tribunská moc byla legitima, jinak by se nebyla mohla 
vykonávat. Tytéž důvody nutno uvésti proti R o sen b e rgo vi 
(Studien 369 p. L), jenž uznává legitimitu tribunské moci až od r. 287, 
a proti Ch. Léc rivainovi (Tribuni plebis u. Daremberga- 
Saglia-Pottiera IX. 421.).

54. Bloch, La république str. 61. — Botsford str. 264.
— Karlowa I. str. 100. M o m m sen, Staatsr. II3 str. 302 nn. — 
Pais, Storia critica II. str. 483.

55. Dionys. Hal. VI. 89; App i an. IL 108, 138; Z on a ras 
VII. 15. Plný výpočet míst má A. Schwegler, Röm. Geschichte, 
Il (Tübingen 1856) str. 249, p. 4.

56. To postřehl dobře Herzog, Geschichte und System I. 
str. 146., Lex sacrata str. 146 nn.

57. Někteří badatelé uznávají ius iurandum za základ tribunské 
nedotknutelnosti jen pro první dobu trvání tribunátu. Tak Lange, 
uv. poj. str. 582, a Spir. Vasis, Zitimata romaika, ’Λ&ηνά Vili, 
1895, str. 109, kteří se shodují, že r. 449 došlo k novému zajištění 
tribunátu, a to podle Langa foedere,podle V a s i s e lege. — Ed. C u q. 
Les institutions iuridiques des Romaines I. (Paříž 1881) str. 114 n 
liší se tím, že pro dobu do r. 449 uznává základem moci tribunské 
plebiscit, od toho roku pak zákon.
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58. Em. Belot, Be tribunis plebis, Paříž 1872, str. 16. — La n g e. 
Römische Altertliümer I’. (Berlin 1876) str. 591 nn; Sacros, potest, 
str. 587. — Rosenberg, Studien str. 367. — Schwegler II. str.. 
249nn. — Fil. S t e 1 l a-M a r a n c a, Il tribunato della plebe, 
Lanciano 1901, str, 27. — de Sanctis II. str. 29 n.

59. . . . τέλος δε πεισ&έντων απάντων ομολογίας ί! 0' e ν τ o πρδς 
αλλήλονς ό/oTe oéìta αίρίϊοίΐαι δημάργονς . . .

60. Viz poznámku 5U.
61. ètfjritflaavTo Bi ony s Hal. XI. 55.
62. Röm. Rechtsgeschichte I. 100.
63. Jak myslil Lang e, Röm. Altert. B str. 591 ; Sacros, potest, 

str. 588nn.
64. Na to upozornil de Sanctis II. str. 29.
65. Sallustius Iugurtha 33; Livius IX. 8. 5. — Täubler, 

Imperium Romanum I., (Lipsko 1913) str. 157.
66. Právě před tím uvedl Bionysios Hal. obsah i sankci zá

kona zaručujícího tribunům nedotknutelnost·
67. Cicer o pro Tullio 21. 49 ; pro Sestio 37. 79 ; Sallustius 

Iugurtha 34; Livius IX. 8. 15 per. 59.; Plinius Nat. Hist. VII. 
44. 143 ; V a 1 e r i u s M a X. VI. 1. 7 ; A p p i a η. IL 33 ; C a s s. B i o 
LUI. 17 a j.

68. Les attributions militaires et les attributions religieuses 
du tribunát de la plèbe. Journal des Savants, 1919, str. 237n.

69. O. Pertold, Základy všeobecné vědy náboženské (Kladno 
1920) str. 81; N. Turchi, Manuale di storia delle religioni (Turin 
Ί922) str. 10 a 48.

70. Essai sur les origines de Rome, Paříž 1917, str. 254.
71. Pertold str. 81; W. W. Fowler, The originai meanin g 

of thè word sacer. Journal of thè Roman Studies I. 1911, str. 61n. — 
W. Kroll, Heilig, Festschrift zur Jahrhundertfeier der Univer
sität Breslau, herausg. von Theodor Siebs, Breslau 1911, str. 479.

72. Römisches Strafrecht (Lipsko 1899) str. 900.
73. H. A. B a n z, Ber sacrale Schutz im römischen Rechtsver

kehr (Jena 1857) str. 51 nu. nesprávně soudí, že stav sakrace nastal 
až konstatováním činu; připouští jenom, že při notorických pře· 
činech nastupovala samostatně a ihned. Pravda je, že ve chvílích 
u Banze uvedených nastupovalo pro pachatele nebezpečí, že sakrace 
bude na něm uplatněna. Stav sakrace sám nastupoval ovšem ihned 
a sám po spáchání činu. Tak správně rozpoznal už I h e r i n g, Geist 
des römischen Rechts I. 279, jenž však pochybil zas tím, že uznával 
stav sakrace při porušení každého zákona, nejen legis sacratae. — 
Srv. dále Stell a-M a r a n c a 39.

74. Gellius XIII. 12.
75. Tacitus Annales XIII. 28.
76. Plinius Epistulae IL 23.
77. Livi us XXIX. 20. 11.
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78. Livius IX. 36. 14.
79. Dionys. Hal. Vil. 26; PI u t a r e li. Kor. 17.
80. Král-Groh str. 150.
81. Lange, R. Alterth. I’ str. 832.
82. D i o n y s. Hal. X. 35; C a s s. D i o LIX. 17; Z o u a r a s 

VIL 15; Velí. Pat. II. 24. 2.
83. Livius per 59; Plinius Nat. Hist. Vil. 44. 143.
84. Cicero de domo 4’. 123.
85. Lange, De consecratione capitis et bonorum (Giessen 1867 

= Kleine Schriften II. str. 108n) dobře upozornil, že nešlo tu o kon
sekraci prováděnou pontifiky, nýbrž o akt tribunské koercice. — 
O formách tribunské konsekrace hovoří G. Wissowa, Religion 
und Kultus der Römer, (21912 Mnichov) str. 389 pozn. 1.

86. Lange, De consecratione str. 109.

R é s u ni é.
La »potestas sacrosancta« des tribuns de la plèbe.

La question de l’origine et des principes de la p. s. remonte 
à l’antiquité. Les recherches sont devenus, dans les temps 
modernes, de plus en plus difficiles à cause du manque de 
textes et de renseignements authentiques. On peut cependant, 
en étudiant les textes que nous possédons et en appréciant 
leur valeur historique, aboutir à des conclusions assez cer
taines.

Ainsi, nous savons que la sacration, dans plusieurs cas, 
était du domaine de l’ancien droit public romain. Celui qui 
en était frappé ne jouissait plus de la protection légale pour 
sa vie et ses biens. Il était assimilé, depuis les temps les 
plus reculés, à ceux qui avaient ôté la pierre terminale, aux 
patrons qui avaient négligé leurs devoirs envers leurs clients, 
etc.

Au début de l’époque historique, on connaissait deux for
mules pour déclarer quelqu’un »sacer«; ou bien on disait 
expréssement que le coupable doit perdre la vie et les biens, 
ou on l’appelait simplement »sacer«. Le résultat, d’ailleurs, 
était le même.

Les institutions anciennes pourvues de sanctions exé
cutives disparaissent plus tard, et cette protection effective
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fut dévolue au tribunát de la plèbe, qui vu le caractère 
antiofficiel de cette institution plébéienne, ne pouvait jouir ď 
une protection légale.

Une loi fut votée qui déclarait »sacer« tous ceux qui 
auraient agi contre les tribuns ou contre les intérêts de la 
plèbe. Mais seuls les tribuns pouvaient tirer toutes les con
séquences de la sacration, c.-à-d. que seuls ils avaient le droit 
de prononcer la condamnation capitale. Qu’il y ait eu une 
loi conférant au tribunát cette protection extraordinaire, 
c’est ce qui est prouvé par les textes de l’ancienne juris
prudence romaine conservés dans les écrit de Cicéron, Tite- 
Live, Festus, Gaius, qui nous parlent des sanctions exé
cutives en général et nous rapportent les renseignement 
que donnent les anciens historiens sur l’origine du tribunát.

Ces données soumises à une critique raisonnée concor
dent pleinement avec l’ancienne théorie légale qui exigeait 
impérieusement une loi — ou quelque chose d’équivalent. — 
pour la sanction exécutive.

Le »sacrosanctum« fut l’objet d’une »lex sacrata«, et 
signifiait une chose régulièrement votée (sanctum de sancire) 
et entraînant l’état de sacration contre quiconque voudrait 
agir contre elle. 11 ne faut donc pas chercher dans la p. 
s. du tribunát quelque chose de surnaturel, non plus qu’une 
survivance du tabouisme.


