
Konec římského království.
Napsal Vladimír Groh.

V řadě sporných otázek týkajících se starších římských dějin 
zaujímá místo nikoliv poslední římské království. Nepochybuje-li 
se o tom, že vskutku kdysi bylo, přece je mnoho stránek jeho 
vnitřních i vnějších dějin málo jasných. Původ a ráz římského 
království, etruští' králové v Římě, vztah toho i onoho období 
k městským dějinám, mocenské postavení králů v obci, jejich 
rady a úřady, a konečně přechod království v republiku, to jsou 
asi nejhlavnější body, o něž může miti dnes dějezpyt zájem.

Tento článek chce si všimnouti jedné z vytčených otázek, 
a to přechodu římského království v republiku, poněvadž otázku 
tuto lze právem pokládati za nej významnější jak samu sebou, tak 
i jako příspěvek k staroitalským dějinám městských států vůbec.

Hledáme-li odpověď, která by vyhovovala svým obsahem a 
formou všem zásadám novodobého dějezpytu, jest zřejmo, že může 
býli dána jen po náležitém přihlédnutí k pramenům a jejich oce
nění, dále pak po úvaze o tom, jaké bylo stanoviště římské republiky 
vůči předcházejícímu období královlády, a konečně nutno miti zřetel 
k celkové dějinné souvislosti, do níž padá vládní převrat římský.

I.
Literární prameny.

Z literárních pramenů hovoří o konci římského království 
Cicero, de re pubi. II. 45—46; Dionysios Halikarnasský, 
‘Ρωμ. άρχ. IV. 64—85; Di ο doros, Βιβλ. Ιστ. X. 20—22; 
Livius, I. 57—60; Ovidius, Fast. IL 685—852; Valerius 
Max., 7. 3. 2; PI ut ar ch o s, v. Public. 1; de mul. virt. 250; 
Parali. 308 D; Cassius Dio, zi. 11, lnn.; Florus, I. 7—9; 
de vir. ili. 8—10; Eutropius, I. 8; Zonaras; VU. 11; 
Joann. Lydus, de magistr. I. 31. —

1. Cicero začíná své vyprávění mravně-filosofickou úvahou 
o převratech moci a jejich souvislosti s vlastnostmi těch, kdož 
moc mají. Tak i Tarquinius poslední, dopustiv se vraždy na Serviu 
Tulliovi, byl příčinou své zkázy: aby se nemusil báti trestu, chtěl 
druhým naháněti strach. Došlo to tak daleko, že nedovedl ovládati 
ani sebe, ani svých. Jeho syn — Cicero ho neuvádí jménem, ale 
podotýká, že to byl starší syn 1 — způsobil násilí Lucretii, dceři

1 Násilí na Lucretii se dopustil Sextus Tarquinius; král Tarquinius 
Superbus měl podle tradice tři syny: Tita, Arrunta, Sexta. Liviug
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Sp. Lucretia Tricipitina a manželce L. Tarquinia Collatina; Lucretia 
pro tuto potupu spáchala sebevraždu. Proto muž vynikajícího 
ducha a vlastností, L. Iunius Brutus, zbavil své občany ne
důstojného jha. Ačkoliv byl »privatus«, vzal na sebe správu 
celé obce (»totam rem publicam sustinuit«) a ukázal 
tak, že jde-li o ochranu občanských svobod, je k tomu každý 
povolán (»iti conservanda civium libertate esse pri
vatum neminem«). Na popud Brutův a jeho vedením poslala 
pak obec do vyhnanství krále i jeho rodinu, majíc na paměti staré 
i nové jejich činy.

Výklad Ciceronův musí býlí chápán v souvislosti, v jaké je 
dochován, totiž jako domácí přiklad objasňující státovédecké the
orie. Ve vyprávění Ciceronově Tarquinius není individualitou, nýbrž 
typem, je přímo vzorným příkladem tyrana, jenž svou zvráceností 
znemožní pokračování monarchie: »expulso Tarquinio tan
tum odium populum Romanum regalis nominis te
nuit, quantum tenuerat post obitum vel potius ex
cessum Romuli desiderium. Itaque ut tum carere 
rege, sic pulso Tarquinio nomen regis audire non 
poterat« (de re pubi. II. 30. 52).

Toto spojení Tarquiniovců s koncem římského království není 
dílem Ciceronovým, nýbrž bylo vzato z běžného podání; bylo ovšem 
tím vítanějším dokladem. Mimochodem budiž pipomenuto, že ne
známe sice původní podoby římské královské pověsti, ale všechny 
známky ukazují zcela určitě, že právě toto spojení revoluce proti- 
tarquiniovské s úplným odstraněním královlády patřilo k jejím 
základním a nejstarším rysům. Ciceronovi tudíž stačilo zařadili 
běžnou pověst' do souvislosti poněkud filosoficky zabarvené; jest jen 
litovali, že v palimpsestu, na němž je rkp. díla de re publica částečně 
zachován, je po§53 knihy II. velká mezera, v níž pravděnejpodobněji 
Cicero vykládal blíže o přechodu římského království v republiku.

Že Cicero podstatně nic neměnil na běžném podání, je patrno 
z jedné drobnosti: i on vykládá, že to byl syn králův, jehož ná
silný čin dal popud k provedení převratu. Tak totiž svorně vy
právěly všechny verse, ale k Ciceronově theorii se to příliš nehodilo, 
poněvadž musil výslovně za činy synovy učiniti odpovědným otce. 
Mnohem prostším a při tom výraznějším dokladem by bylo bývalo 
uvésti i vypuknutí revoluce na vrub nějakého určitého skutku 
králova; že se Cicero neodhodlal ani k této malé opravě, je právě 
důkazem toho, že motiv syna králova a jeho pychu na Lucretii 
byl pevnou a neměnnou součástí celé tradice, zajištěnou odedávna.

I. 53. 6 uvádí Sexta jako ne.jmiadšího, stejně i Ovidius, Fast. II. 691; 
naproti tomu Dionysios Hal. IV. 55 a 64 výslovně praví, že Sextus 
byl nejstarší. — Užívá li Cicero výrazu »maior«, není to přesné, poněvadž 
synové byli tři; přece však odtud vysvítá, že se Cicero v tomto bodě 
držel verse téže, jako později Dionysios. Eutropius I. 8. 2 nazývá 
zase tohoto syna »iunior filius«.
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V dalším je zajímavé, že L. Iunius Brutus je nazýván »vir 
ingenio et virtute praestans«, a ve shodě s tím je pak 
líčena jeho zásluha o vypuzení králů a vznik republiky. Cicero 
na tomto místě opomíjí motiv předstírané slabomyslnosti Brutovy, 
jsoucí v těsné souvislosti s jeho cognominem, ač jej dobře znal;1 
hledí však přímo k Bratovým zásluhám o převrat a republiku. 
U Cieerona je Brutus záchrancem občanské svobody, a jedná prostě 
z občanské povinnosti. Nepřipomíná se, že by měl na odstranění 
Tarquiniů soukromý zájem. Brutus také není u Cieerona indivi- 
dualisován, nýbrž stručně vylíčen jako typ pravého republikána, 
stojícího proti samovládě a vítězícího nad ní. Odtud plyne ipříznivá 
charakteristika a opominutí osobních vlastností, zážitků a pohnutek. 
Je proto zbytečno uvažovati, chtěl-li tu snad Cicero polichotiti 
svému příteli M. Iuniu Brutovi, jehož pokládal za potomka Lu- 
ciova;2 Cicero tu klade důraz na něco jiného, jak lze snadno po- 
chopiti z věty, svrchu uvedené, že totiž k ochraně občanských 
svobod je každý povolán, byť i nezastával úřadu. To je úplně 
osobní postesi: Ciceronův a vyčítavá připomínka vlastního utrpení, 
že byl poslán Clodiem do vyhnanství za něco, při čem podle svého 
nejlepšího svědomí jednal právě v zájmu uhájení svobody občan
ské. Proto také je důrazně vytčeno, že Brutus jednal jako pri
vatus; Cicero chtěl říci, že v podobných okolnostech musí za- 
kročiti každý dobrý občan, ať je k tomu formálně oprávněn, čili 
nic; zase narážka na to, že Ciceronovi bylo ublíženo, ačkoliv byl 
k vystoupení proti Catilinovi povinen i oprávněn svým impériem 
konsulským a usnesením senátu, dávajícím mu plnou moc udělati 
vše, cokoliv uzná za vhodné. Tendenčnost Ciceronova výroku 
o Brutovi se prozrazuje i užitím výrazu »in conservanda ci
vium libertate«. Především je pojem »civium libertas« 
pro dobú Brutovu přílišným anachronismem, upomínajícím nápadně 
na výrazy obvyklé v posledním století republiky ; za druhé pak je 
velmi nápadný tvar c o n s e r v a re: vždyť Brutovi šlo — držíme-li 
se v okruhu Ciceronových představ — o získání, nikoliv udržení 
občanských svobod. Conservare mohl říkati Cicero o sobě, ale 
nikoliv o Brutovi.

Shrneme-li vše, co Cicero podává z pověsti o konci království, 
vidíme, že se i u něho rýsují tyto hlavní části pověsti: vypuzení 
Tarquiniů bylo koncem římského království vůbec; posledním 
podnětem k převratu bylo násilí na Lucretii, spáchané královým 
synem; vůdcem povstání i převratu byl L. Iunius Brutus.

Změna království v republiku byla Ciceronovi dokladem pro 
jeho státovědní theorii, z níž vyplynuly i dodatky, jež přidává

1 Cicero Brutus 53:...qui summam prudentiam simula
tione stultitiae texerit; srv. Postumius Albinus u Macrob.III. 
20. 5; Livius 1. 56. 7; Dionys. Hal. IV. 68; Diodor X. 22; Cas
sius Dio zi. 11. 10; Zonaras VII. 11 c.

’ Brutus 53; Tuscul. disp. IV. § 2.
13*
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k základním rysům podání; sám na nich však nic podstatného 
nemění, ani tam, kde by získal doklad lépe přiléhající. Srovnáním 
událostí Ciceronem připomenutých, a okolností, v nichž je uvádí, 
lze poznati, které rysy byly v tradici tak ustáleny, že vylučovaly 
svévolnou obměnu. Je to poznání tím cennější, že ze zachovaných 
vyprávění je Ciceronovo nejstarší.

2. Co se týče D i o d o r a, nutno poznamenati, že jeho vyprá
vění o převratu není dochováno celé a přímo, nýbrž jen v t. zv. kon- 
stantinovských excerptech, která ovšem jsou hodně obšírná. V exc. 
II. 1. 226 = Diod. X. 20 vypráví se o tom, jak Sextus Tarquinius, 
syn králův, navštívil v městě Collatii, za nepřítomnosti manželovy 
Lucretii, v noci pak výhrůžkami a sliby ji přiměl k povolnosti. 
Ráno po Sextově odchodu svolala Lucretia čeleď, oznámila jí, co 
se stalo, a před její tváří spáchala sebevraždu. K tomu potom 
v exc. IV. 298 = Diod. X. 21 je přidána obšírná, stoicky zabarvená 
úvaha a chvála Lucretiina činu, jímž dala krásný příklad smyslu 
pro čest a povzbudila spoluobčany k pomstě za násilí. Teprve 
potom, v exc. IV. 299 = Diod. X. 22, podává se zmínka o kruté 
a násilné vládě Tarquiniově, jenž zbavoval s oblibou a pod růz
nými záminkami občany majetku. Proto velmi bohatý sirotek 
L. Iunius Brutus, králův příbuzný, stavěl se slabomyslným, aby 
se vyhnul králově nenávisti, a zároveň aby mohl nerušeně sledo- 
vati vývoj událostí a vvčíhati vhodné příležitosti k odstranění 
království.

Ve zbytcích Diodorova vyprávění je zachována jenom část 
tradice, o níž hovoříme. O vlastní revoluci a o vypuzení králů 
se tam už nemluví, ale jsou zřetelně naznačeny jednak souvis
lostí dějovou (násilí Sextovo na Lucretii, její sebevražda, krutá 
vláda Tarquiniova, nepřátelství Brutovo k němu), jež se celkem 
kryje s první částí celého tradičního vyprávění, jednak zřejmými 
narážkami. Lucretia τους συγγενείς καί πάντας τούς πολίτας 
προετρέψατο λαβεΐν απαραίτητον τιμωρίαν παρά των είς 
αύτην παρανομησάντων. Brutus pak chtěl άννπονοήτως . . . 
τοϊς της βασιλείας εφεδρεύειν καιροΐς.

Diodorova verse, pokud jí máme po ruce, má některé zvlášt
nosti. Především je nápadné poměrně ostré oddělení motivu Lucre
tiina a motivu kruté vlády Tarquiniovy. Nevíme ovšem, nebylo-li 
ve vlastním Diodorovu vyprávění nějaké bližší spojitosti, ale 
příznačné jest, že se motiv Lucretiin probírá samostatně co do 
děje i mravního ocenění a teprv potom následuje zmínka o králi, 
jenž je vylíčen jako ziskuchtivý násilník a proto nenáviděný. 
Ani odpor Brutův nebyl ideový, nýbrž osobní, a dokonce se za
kládal na roztržce způsobené otázkou hmotnou: král Tarqui
nius byl dychtiv bohatství, a poněvadž Lucius Junius byl sirotek 
a měl největší jmění ze všech Římanů, vzbuzoval tím obojím 
chtivost královu. Ochranou mu měla býti předstíraná slabomysl- 
nost ve stycích s králem, jíž se chtěl jednak vyhnouti nebezpečí
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se str.any Tarquinio vy, jednak dočkati se takto vhodné chvíle 
k pomstě na království. Věc Lucretiina není s jeho rozhodnutím 
v žádné souvislosti, poněvadž ono je mnohem starší.

Vyprávění Diodorovo není dost logické; chybí mu vzájemná 
vnitřní spojitost, a i leckteré jednotlivosti jsou poněkud násilně 
seřazeny. Na př. výrok o τοΐς της βασιλείας έφεδρεύειν καιροΐς 
je velmi proleptieký: nepřátelství Brutovo s královským strýcem 
bylo osobní, jak Diodoros výslovně vytýká, a vzešlé z důvodů 
hmotných; hněv Brutův platil tedy osobě králově a nikoliv králo- 
vládě vůbec. Buď tedy u Diodora jde o zběžnost výrazu, při níž 
výsledek děje okolnostmi pozměněný byl anticipován, ovšem na 
újmu logické správnosti, anebo je tu ohlas podobného nazírání 
na královládu, jaké je v Ciceronově spise de re publica: Tarqui
nius je zosobněním tyranidy, a osoba i soustava vládní musí 
býti uklizeny současně. ,

Lze se však spíše domnívati, že jde u Diodora o možnost 
prvou. Pro tuto domněnku lze uvésti jednak negativní svědectví, 
jednak positivní. Negativní záleží v tom, že chybí pravděpodobnost 
eventuality druhé, totiž stopy státovědeckého nazírání podle způ- . 
sobu Ciceronova, kdežto jako positivní svědectví lze vésti k Dio- 
dorovi parallelu z Dionysia Halikarnasského, jehož základní pojetí 
je nápadně shodné s pojetím Diodorovým. I u Dionysia pohnutky 
jednání Brutova jsou osobní a hmotné; Brutus podle Dionysia 
též předstírá slabomyslnost a vyčkává vhodné chvíle k pomstě 
na králi za útlak spáchaný na otci Luciovu i na něm samém. 
Výklad Dionysiův je obšírnější než Diodorův a poněkud logičtěji 
vybudován; co do věcné podstaty je však úplně týž, a na jeho 
základě možno tudíž právem soudit, že v kratším a zběžnějším 
podání Diodorově je výraz τοΐς της βασιλείας καιροΐς jenom 
povrchností.

Než i jinde se pozorují u Diodora zvláštnosti, a to v příběhu 
o Lucretii. Především je pozoruhodno, že se neuvádí žádná po
hnutka násilného činu Sextová, prostě se jen vypráví o jeho 
návštěvě v Collatii a o nočním přepadení. Mohlo by se namít- 
nouti, že excerptator prostě jen vynechal část děje ’, týkající se 
hodu v táboře před Ardeou, sázky o počestnost manželek, noční 
jízdy do ßima a Collatie, jež zavdala Sextoví příčinu k potomní 
druhé samostatné a obmyslné jízdě do Collatie. Ale proti tomu 
lze zase uvésti, že začátek Diodorova vyprávění obsahuje údaje 
o osobách, místu a okolnostech tak zevrubné, že by to nebylo 
možno, kdyby se o tom bylo vyprávělo už dříve. Dále pak nutno 
znova upozorniti na důležitou shodu s Dionysiem Halik.; tento 
annalista, velmi obšírný a důkladný, byl obzvláštním milovníkem 
effektních výjevů a míst, kde se mohl dát zalesknout svému 
rhetorickému cviku. Pro něho byl by tudíž výjev sázky před

1 Livius I. 67; O vidiu s Fast. II. 725 nn.; C ass. Di o. fr. 11. 13.
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Ardeou a cesty do Rima a Coliatie jako stvořen — ale u Dio
nysia není po něm ani památky. U Dionysia IV. 64 se vypráví, 
že Sextus byl do Coliatie poslán svým otcem χρείας τινάς 
ΰπερητήαιυν στρατιωτικάς; při této cestě se ubytuje v domě 
nepřítomného Tarquinia Collatina a dopustí se násilí na Lucretii. 
Motivace Sextový cesty do Coliatie svou neurčitostí jasně na
značuje, že mnohovědný Dionysios vo svých pramenech nic 
o tom nenašel. Proto ani poznámku Dionysiovu, že ταντην την 
γυναίκα καλλίστην των èv "Ρώμη γυναικών, και σωφρονεσ- 
τάτην έπεχείρησεν ô Σέξτος διαφ&εϊραι παλαίτερον μεν 
έπειγόμενος, όπότε κατάγοιτο παρά τω αυγγενεϊ, nelze při 
vyprávěcí technice Dionysiově nikterak pokládat za narážku na 
sázku ardejskou a společnou cestu mladých Římanů za manžel
kami, jak o ní mluví Livius; vždyť při oné návštěvě s Collatinem 
a jinými naprosto by nebyl mohl svůj záměr provésti. Jde tedy 
v lomto případě o pouhé rhetorické přikrášlení.1

Z toho všeho, zejména pak ze srovnání s vyprávěním Dio- 
nysiovým vyplývá, že byly dvě různé verse o začátku zá
pletky: v jedné z nich se mluvilo jen prostě o jediné cestě 
Sexta Tarquinia do Coliatie, v druhé se vyprávělo o dvojí cestě: 
ponejprv to byla cesta společná vzniklá z? sázky, po druhé šel 
Sextus sám. Není pochyby, že verse prvá je starší, poněvadž 
je prostší. Pozdějšímu rafinovanějšímu vkusu bylo však potřebí 
nějak blíže vyložiti, proč Sextus do Coliatie šel ; Dionysios spokojil 
se tu povšechnou a neurčitou zmínkou o nějakém rozkaze ot
cově, týkajícím se vojenských věcí. Je patrno, že Dionysiovi 
motiv sázky byl neznámý, poněvadž jistě by nebyl zapomněl 
užiti ho místo onoho bezbarvého důvodu.

Ježto však motiv sázky se vyskýtá u Livia v plné podobě, 
nelze ho považovati za mladší Dionysia, a plyne tudíž odtud, že 
pramen Dionysiův, z něhož vzal kostru svého vypravování, 
byl jiný, než Liviův. Poněvadž se v této věci jeví nápadná shoda 
mezi Dionysiem a Diodorem, tedy dvěma spisovateli řeckými, 
proti kronikáři latinskému, a poněvadž dále Dionysios v témž 
odstavci, mluvě o příbuzenství Tarquinia Collatina, dovolává se 
výslovně Fabia Pletora, je nasnadě závěr, že verse o jedné 
cestě Sextově do Coliatie byla už u Fabia; že Fabius byl i Dio- 
dorovým pramenem, nemusí býti dokazováno, byť ovšem nebyl ani 
pro tuto dobu jeho pramenem jediným a výhradným.2

S tím dobře souvisí to, co bylo svrchu postřehnuto při 
Ciceronovi, že totiž měl před sebou starou tradici, které se ne
opovažoval měniti: jde právě o historii Sextovu a Lucretiinu.

1 Zonarovo mlčení (Vil. 11) o první návštěvě Sextově v Collatii 
nic neznamená, poněvadž předloha Zonarova, Cassius 1) i q, tento 
motiv měla. Viz řr 11. 13.

’ Tak nesprávně vykládá ještě na př. Art. Rosenberg, Einlei
tung und Quellenkunde zur römischen Geschichte, (Berlín 1‘Jil 1) str. 117.
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Dále jest nutno všimnouti si u Diodora ještě jiných věcí. 
Sextus, vpadnuv do ložnice Lucretiiny, užívá nejprve výhrůžek 
(o domnělém přistižení při cizoložství), potom slibů (sňatek s Lu
cretii). O pohnutkách činu Sextová Diodoros nemluví, zato však 
přidává velmi obšírnou, filosoficky založenou a rhetoricky ozdo
benou chválu Lucretiina činu.

Že se nemluví výslovně o pohnutkách Sextová činu, nelze 
přičísti na vrub excerptátorovi — vždyť výpisky jsou velmi obšírné 
a podrobné — jako spíše podobě Diodorovskó verse. Souiisí to 
zajisté s tím, že chybí zmínka o prvé návštěvě Sextově; potvr
zuje se to i nedostatkem motivace Sextová činu u Dionysia, jinak 
tak podrobného a dbalého formální souvislosti. Blízká příbuznost 
verse Diodorovy a Dionysiovy je patrna i z postupu, jímž se 
podle jednoho i druhého vyprávění snažil Sextus pohnouti Lu
cretii k povolnosti nejprve hrozbou a potom sliby.1

Pokud se konečně týká rozkladu o významu činu Lucretiina, 
jsou to obyčejné loci communes vzaté z nějaké průměrné dekla- 
mace. Jim dobře odpovídá nedostatek logičnosti ve výraze.

Lze tudíž u' Diodora zcela zřetelně rozeznati staré jádro 
tradice, pravděpodobně vyplynulé v poslední řadě z Fabia, potom 
pozdější motivace celé události, při níž je kladen důraz na hmotné 
a osobní důvody odporu k Tarquiniovi, a konečně povrchní rheto- 
rickou náplň, připojovanou bez zřetele k vnitřní a vnější souvis
losti dějové. »Fabiovská« tradice u Diodora je rozsahem větší 
než jádro podání zachycené Ciceronem, ale není mezi nimi ni
jakého rozporu. Prvky vyskytující se u Cieerona vracejí se u Dio- 
dora všechny; větší stručnost Ciceronova vysvětluje se uspokojivě 
rázem jeho vyprávění. Zcela patrně se tu tedy odráží jednotnost 
původního podání o konci království.

Za to veliký rozdíl mezi Ciceronem a Diodorem je v motivaci 
událostí; jsou tu názory naprosto protivné. Avšak Diodorovo vyprá
vění o sobeckých a hmotných pohnutkách převratu zřejmě se blíží 
původnímu nazírání mnohem víc, než mravoučné schema Ciceronovo.

3. Přikročíme-li ke zkoumání zprávy Dionysia Halikar
nasského, je zase především nutno miti stále na mysli celkový ráz 
díla Dionysiova, jeho nazírání a způsob vyprávění. Dionysios je pro 
nás nejnázornějším představitelem mladoannalistického essayismu, 
libujícího si v dramatickém rozvádění situací, v bohaté náplni 
podrobností, v epické šíři vypravovací. Je přirozeno, že všeho 
toho mohl Diony-ios dosáhnouti teprve určitou úpravou historické 
látky, rozvedené co možná nejvíc do jednotjivých motivů, dále 
samostatně zpracovávaných. Jde-li tudíž o zjištění, jaké verse ve 
vyprávění Dionysios užil a ke které skupině pramenů patří, je

1 U Dionysia je velmi působivě‘vystiženo, jak se Sextus, vida 
marnost slibů, uchýlil nakonec zas k hrozbám. Lze srovnati schema
tičtější, méně původní, však také účinné vylíčení tohoto výjevu u Cassia 
Diona, fr. 11. 16.
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potřebí s velkou opatrností převésti jeho obšírné výklady na zá
kladní motivy dějové a teprve s nimi pracovati.

Dionysio vo vyprávění začíná obležením Ardeje, které odvedlo 
Římany z měst do vojenského tábora. Zajímavé však je, že podle 
Dionysia skutečným důvodem obležení bylo to, že Tarquinius 
Άρδεατών πάλιν επολέμει . . . επιβουλεύων αντί] διά τον 
πλούτον, ενδαιμονούση μάλιστα των èv Ιταλία πόλεων. 
Chtivost peněz, důrazně vytčená jako pohnutka Tarquiniova jed
nání, vyskýtá se u Dionysia ještě znova v souvislosti s Brutem 
(c. 68 a 77): otec Luciův, Marcus Iunius, manžel sestry posledního 
Tarquinia, muž v každém směru dokonalý, byl Tarquiniem od
straněn άφανεΐ &ανάτφ, poněvadž král zatoužil po jeho velikém 
bohatství. Lucius, zbaven otcovského majetku, stavěl se slabo
myslným έως ον τάν έπιτήδειον έ'δοξε καιρόν έ'χειν. Už svrchu 
bylo uvedeno, že jest tu naprostá a nápadná shoda podání Dio- 
nysiova a Diodorova, jevící se i v dalším prvku, rovněž svrchu 
připomenutém, totiž v úplném chybění motivu sázky a s ní spojené 
cestě Sexta Tarquinia do Coliatie. Také charakteristika Lucretiina 
je u obou nápadně shodná. Diodoros praví, že byla ευπρεπής 
την oifiiv, σώφρων δε τον τρόπον, Dionysios říká: καλλίστη 
γυναικών καί σωφρονεστάτη.1

I výjev mezi Lucretii a Sextem je u Diodora i Dionysia líčen 
celkem stejně, s rozdílnou ovšem obšírností. U Diodora hned spo- 
čátku hrozí Sextus, že má nachystaného otroka, jehož mrtvola, 
položena vedle mrtvoly Lucretiiny, bude prý svědectvím její hanebné 
nevěry. U Dionysia se praví, že Sextus hrozil Lucretii zabitím, způ- 
sobí-li povyk, a že jí dal na vybranou θάνατον μετ’ αισχύνης 
ή βίον μετ’ ευδαιμονίας. Slova ο potupné smrti stávají se však 
v Dionysiově souvislosti srozumitelnými teprv výslovnou zmínkou 
o otrokovi, uvedenou dále v Sextově řeči k Lucretii. Řeč tato — 
stejně jako jiné řeči Dionysiovy — je dělána podle všech pravidel 
rhetorických, a poněvadž výhrůžka zabitím a hanbou byla uvedena 
zpředu, začíná sliby. Tím Dionysios získal výbornou možnost 
účinného stupňování.

Příběh smrti Lucretiiny je u Dionysia velmi rozveden a uspo
řádán do účinnosti silně dramatické. Kde se Diodoros spokojil 
prostým podotknutím, že Lucretia svolala své příbuzné ('οικείους), 
požádala o pomstu a ze studu se probodla, tam Dionysios buduje 
celou soustavu promyšlených výjevů s vypočítavou účinností.

Rozdíl jeho a Diodorova vyprávovatelského umění jeví se tu 
velmi důkladně. Rhetor Dionysios pozastavil se nad tím, že Lucretia 
povolává k sobě své příbuzenstvo v Collatii, ač sama byla Rímanka, 
do Coliatie pouze provdaná. 2 Proto dal jí navrátit se po oné * 8

1 Srv. Cassius Dio fr. 11. 15: ϋπερχαλλοΰς οΰσης.
8 Zasluhuje znova vytčení, že Dionysios (c. 64) zmíniv se o Lucre

tiinu manželovi L. Tarqůiniu Coílatinovi mluví o stupni jeho příbuznosti 
s králem a dovolává se výslovně Fabia Pletora.
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osudné noci do Říma do otcovského domu. Tam nejprv jsou pří
tomni někteří příbuzní (συγγενείς) jejího otce. Lucretia ho požádá, 
aby svolal přátel a příbuzných co nejvíce, a před nimi potom 
vyzná, co se stalo, požádavši o pomstu. Potom následuje neoby
čejně dramatické vylíčení sebevraždy. Smrt Lucretiina všechny 
velmi dojme a povzbudí k touze po odplatě. Podle Dionysia bylo 
tehda obecné mínění, že jest lépe umírali pro svobodu, než trpěti 
takové křivdy od tyranů (ώς μυριάκις αύτοίς κρειττον είη 
τε&νάναι περί της έλευ&ερίας, ή τοιαύτας ύβρεις όπό των τυ
ράννων γενομένας περιοράν, ο. 67). Mohlo by se zdáti, že v tomto 
výroku Dionysiovu je rovněž zárodek představy o nerozlučitelnosti 
osoby vládcovy a vládní soustavy, ale bylo by příliš odvážné 
přikládati tak daleko sahající význam této větě, zejména když není 
zcela určitá. Mluví se tu ovšem o svobodě a o křivdách páchaných 
tyrany, ale o ničem víc. Protiklad výrazů svoboda-tyran může 
ovšem zcela dobře býti vzat z mluvy republikánských svobodo
myslných diatrib rhetorických, ale pak lze nejvýše vytknouti jakýsi 
anachronismus v jeho užití na tomto místě; hlubšího významu 
nemožno těmto slovům přikládati. Plyne to z vlastních slov Dio- 
nysiových, jež se čtou na konci 67. kapitoly: hlavní příčinou 
odstranění římských králů byl L. Iunius Brutus, jehož životní 
příběhy jsou vyprávěny (c. 68—69). Vzpoura protikrálovská, vy
hnání Tarquiniovců a republikánský převrat jsou nadále líčeny 
cele jako dílo Brutovo, jemuž smrt Lucretiina byla pouhou vnější 
záminkou, aby mohl vyříditi svůj vlastní účet s Tarquinii. Odkud 
prýštil Brutův odpor k nim, vykládá Dionysios v c. 68 (v. svrchu). 
I v tom jeví se tudíž plný souhlas Dionysia s Diodorem, že kladou 
důraz na soukromé a osobní důvody počínání Brutova, jemuž 
příběh Lucretiin dal jen onu očekávanou vnější pohnutku; cokoliv 
jiného, stejně závažného, by ji bylo poskytlo také.1

Brutus totiž jednal z vůle osudu, poněvadž Apollon sám dal 
mu možnost získati si vládu v Římě po Tarquiniovi. Když totiž 
v Římě zuřil zlý mor, král vyslal do Delf pro radu své syny 
Tita a Arrunta, a jim pro zábavu (!) přidal Bruta. Princové ode
vzdali věštírně cenné dary, smějíce se Brutovi, jenž bohu daroval 
dřevěnou hůl; nevěděli ovšem, že má zlaté jádro. Potom se tázali 
ještě jednou, kdo z nich bude v Římě vládnout; odpověď zněla, 
že ten, kdo první políbí matku. Titus a Arruns se tudíž umluvili, 
že políbí matku společně, a povládnou spolu. Brutus však — jak
mile vstoupili na půdu italskou— sehnul se a políbil zemi, správně 
pochopiv, že ona jest jejich matkou společnou.

Celé toto vyprávění je zřejmé rozvedení motivu domnělé 
slabomyslnosti Brutovy, a zařazeno jako »vaticinatio ex eventu«

11 v tom tají se jádro hodně starého podání, jak lze za to miti 
podle zlomku z I. kn. latinského překladu annálů Postumia Albina 
(Macrob. III. 20. 5.). — Srv. Valerius Maximus, 7. 3. 2; Cassius 
Dio, fr. 11. 10.
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k podání o Bratovi, když už bylo v hlavních rysech hotovo. O jeho 
patrně pozdním původu svědčí i cesta do delfské věštírny, po
něvadž tento motiv se v římské literatuře vyskytuje velmi pozdě,1 2 
rozhodně až po úplné hellenisaci římského náboženství.

Obšírný a plynulý tok Dionysiova vyprávění nemohl ovšem 
položití obě pásma dějová — Lucretiino a Bratovo — jen prostě 
vedle sebe, ale způsob, jímž připjal Brata k příběhu Lucretiinu, 
je velmi povrchní: P. Valerius, jenž byl při smrti Lucretiině, spěchá 
do tábora podat jejímu manželovi zprávu o neštěstí; hned za 
branou se však setkal s Collatinem a Bratem, kteří se vraceli do 
města, nic nevědouce. Jakmile vyslechli hroznou zvěst, prohlásil 
Brutus, že to je příležitost, na niž čekal (Ö καιρός ήκει νυν, öv 
έγώ περιμένων ταύτην του βίου την προσποίησιν έφυλαττον 
c. 70).

Další obšírné vypravování Dionysiovo líčí s mnohými podrob
nostmi všechno to, co Brutus podnikl proti Tarquiniům. Jest to 
výklad velmi zajímavý, zejména se stanoviska vyprávěcí techniky 
Dionysiovy. Jako i jinde, při líčení zvlášť pohnutých událostí,3 
Dionysios své vyprávění neobyčejně zdržuje, a to dlouhými řečmi, 
dobře skládanými, v nichž nechává účastníky děje osvětlovati 
situaci s různých stran a vykládali o obsahu i nejlepším zamýš
leném postupu chystaných podniků. Tak i v tomto případě. Brutus 
nejprv přísahá Tarquiniům pomstu u mrtvoly Lucretiiny, jež je 
tak nápadným svědectvím jejich krutosti, zaváže přísahou i ostatní 
přítomné, chystá se při Lucretiině pohřbu poštvali lid proti králi 
a způsobiti odstranění monarchie. Proti prudkému Brutovi staví 
Dionysios rozvážného Valeria, jenž nejprv se stará o to, kdo právo
platně vyvolá usnesení comitii, a potom důtklivě vybízí, aby bylo 
předem uváženo o všech možnostech a vykonány přípravy co nej
úplnější. První námitku uspokojí Brutus poukazem na svůj úřad 
tribuna celerům, jenž ho opravňuje k svolání a řízení sněmu, 
druhá námitka pak zavdá příčinu k dlouhému rozhovoru, při němž 
se nejprv projednává otázka, jaká bude dosazena vláda po vy
puzení Tarquiniů: královská, oligarchická či demokratická. Do 
těžkého rozhodování zasahuje Brutus (c. 73—75) velmi zajímavou 
řečí: podstata dosavadní vlády prý byla dobrá a užitečná, pročež 
nechť jest ponechána s odstraněním těch jednotlivostí, jež se uká
zaly neprospěšnými: nebude se užívat) jména král či samovládce, 
nejvyšší moc bude vždy v rukou dvou lidí, odznaků moci bude 
se užívali slřídmě, a co hlavního, vláda potrvá jen rok. Dále pak 
Brutus nastiňuje konkrétně postup při převratu: sám svolá sněm 
kurijní,3 v němž dá odhlasovat) zákon o sesazení a vyhnanství

1 H. Dielš, Síbyllinische Blätter, (Berlín 1890) str. 4tí.
2 Srv. na př. začátek XI. knihy, líčící propuknutí vzpoury proti 

decemvirum.
3 V c. 75 se ovšem mluví jen o έκκλησία, ale tím nutno rozumět 

kurijní sněm, jak plyne jednak z následujícího protikladu centurijního
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Tarquiniů, potom určí interregn, jenž se postará o svolání centu- 
rijního snërnu a volbu konsulů (c. 75).

Brutův návrh došel souhlasu, za interroga byl označen Sp. 
Lucretius, kandidáty konsulskými určeni Brutus a Collatinus.

Vylíčiv tyto přípravy vykládá Dionysios, jak byl navržený 
plán proveden : Lucretiina mrtvola byla přinesena před radnici 
a Brutus proslovil obšírnou řeč (c. 77—83), v níž vylíčil kru
tost a bezohlednost Tarquiniů vůči obci, zákonům a občanským 
právům, jejich utiskování lidu, a roznítiv jej takto, snadno získal 
jednomyslné usnesení kurií, a to jednak pro sesazení a vypu
zení králů, jednak pro přijetí ústavy s konsuly v čele. Potom 
Lucretius provedl volbu nových konsulů (c. 84).

Tarquinius spěchal z tábora do Říma potlačit vzpouru, ne
byl však vpuštěn do mèsta, a než se vrátil do tábora, přidali 
se k povstání už i vojáci (c. 85).

Převedeme-li Dionysiovo vyprávění na hlavní dějové prvky, 
jmenovitě postupným zařazením událostí anticipovaných řečmi, 
ukáže se několik charakteristických rysů. Především Dionysios, 
ač mluví o schůzi spiklenců, o skupinách zastánců různých mí
nění atp., přece uvádí jmény jenom čtyři osoby: Bruta, Lucre
tia, Collatina a Valeria. Úkol Valeriûv je zatím jenom po
družný: odjíždí z Říma s poselstvím o smrti Lucretiině, činí 
Brutovi námitku o právoplatném svolávání sněmu a o nutnosti 
promyšlených příprav. Význačnější jsou úlohy Lucretiova a Col- 
latinova, poněvadž oni činně zasáhli při prvních začátcích repu
bliky: Lucretius prováděním voleb konsulských, Collatinus jako 
druh Brutův y konsulátě. Ale i oni ustupují nápadně do po
zadí před významem Brutovým, jenž je strůjcem a osnovate- 
lem všeho.

Tím, že vyzdvihl Brata, nepřinesl Dionysios nic nového 
nýbrž přimkl se k jednomyslnému podání, jež hlavní úlohu při 
převratu připisovalo této osobnosti.1

Chybění jiných jmen dokazuje aspoň tolik, že kvantitativní 
rozšíření výkladu u Dionysia nelze odvozovati z jiných pramenů 
starého podání, než které byly obecně známy a jsou nám za
chovány v podobě celkem stejné i jinými versemi.

Avšak pozornosti zasluhuje u Dionysia, jaké je věcné na
zírání Brutovo na otázku státní moci, a s jakou úzkostlivostí 
dbá o vnější postup co možná formálně nejpřesnější.

Vytčení otázky, kterou ze tří státních forem mají si Římané 
zvoliti po vypuzení Tarquiniů, není než locus communis, a to

sněmu, výslovně označeného, jednak z c. 71, kde na Valeriův dotaz mlu
vící přímo o kurijním sněmu, poukazuje Brutus na svůj tribunát celerům.

1 V. Ett. Pais, Storia critica di Roma, II. (Řím 1915) str. 3. — 
Bruta jako jednoho z prvních konsulů uvádějí všechny prameny, kdežto 
o druhém není shody: na př. Polyb. III. 22. 1 jmenuje M. Horatia, 
jenž jinak je uváděn jako suffectus po Brutovi. Liv. II. 8. 5.
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dokonce jeden z nejznámějších,i avšak zajímavé je, jak Brutus 
určuje římskou ústavu, jejíž vylíčení podává.

Je známo, že obyčejně byla římská ústava označována za 
smíšení všech tří typů: monarchického, aristokratického a de
mokratického. 3 Dionysios však slovy Brutovými výslovně pro
hlašuje římskou ústavu za nesmíšenou a klade ji bez 
rozpaků do kategorie první. Důraz je položen na imperium. 
Ústava na něm spočívající je podle Bruta nejlepší a Římanům 
se také nejlépe osvědčila; je proto zbytečno vyměňovat ji za 
jinou soustavu vládní, zvláště když za dané situace nelze ani 
bez nebezpečí takových pokusů prováděli. Stačí, když budou 
provedeny některé formální úpravy, jež by odstranily i nynější, 
i případné budoucí zvrhnutí imperia v tyranidu. Tyto myšlenky 
Bratovy, jichž správnost rozbírati po stránce věcné sem nenáleží, 
jsou ovšem zabarveny velmi protidemokraticky. V plné shodě 
s tím je živá chvála spartské ústavy, jež je vyhlašována za nej
lepší v Řecku (c. 73).

Slov Dionysiových, v této souvislosti pronesených, nelze 
pokládali za rhetoriekou příkrasu, nýbrž nutno tu pravděpo
dobně shledávat] ohlas některého z pramenů, jehož Dionysios 
užil. Tón těchto výkladů je jiný, než na př. Brutova promluva 
k lidu při pohřbu Lucretiině, kdy Brutus kladl důraz na všechny 
složky občanstva i ústavy.

Je tudíž Dionysiovo zařazení římské republikánské ústavy 
podstatně jiné, než Ciceronovo, a sice liší se krajnějším stano
viskem, pokud se týče ocenění imperia a jeho významu v ústavě. 
Při Dionysiovu nedostatku samostatného úsudku a při jeho 
kompilátorství je vyloučeno domnívali se, že se snad pokoušel 

svou vlastní státovědeckou theorii, anebo že zaujal kritické 
stanoviště k theorii cizí. Je jisto, že cokoliv Dionysios uvádí 
z konkrétních údajů anebo myšlenek, je převzato odjinud; jen 
forma je jeho. Odkud čerpal, to je ovšem otázka jiná. Poněvadž 
jde v základě o úvahy státovědecké, jest jisto, že příslušný 
pramen Dionysiův je mladší než doba příchodu filosofie do 
Říma. Ale i toto zúžení je celkem málo vydatné, poněvadž po
nechává jako možný pramen dobu starší i mladší annalistiky.

Pátrati v této oblasti je velmi nesnadno, poněvadž se tato 
annalistika, vyjma nepatrné zlomky, ztratila. Jenom přibližná 
indicia mohla by vésti na stopu, a to odhadem podle politic
kého přesvědčení jednotlivých annalistů (anebo vůbec literátů), 
z nichž pravděpodobně Dionysios mohl čerpat. Dionysios sám 
se dovolává při líčení doby královské annalisty L. Calpnr- 1 2

1 Srv. Polybi os, VI. 3. 5 συμβαίνει, δή τούς πλείστους των βον- 
λομε'νων διδασκαλικώς ήμΐν ύποδεικνύειν περί των τοιούτων, τρία γε'νη 
λέγειν πολιτειών, ών το μεν καλονσι βασιλείαν, τό δ’αριστοκρατίαν, τό 
δε τρίτον δημοκρατίαν.

2 Polybios VI. 3; Cicero, de re pubi. I. § 69.



Konec římského království. 205

nia Piso na, z něhož i Livius hojně čerpal; ze zachovaných 
citátů je zřejmo, že dílo Pisonovo bylo považováno za vynika
jící, takže i různá tvrzení, odjinud méně známá nebo nedolo
žená, byla ochotně přijímána jeho autoritou.1 Piso byl sice vý
znamný politik školy. Catonovy, jenž měl pro posílení státní 
autority velké porozumění, ale to, co je o jeho životě známo a 
co plyne ze zachovaných zlomků jeho díla, přece nesvědčí, že 
by jeho annály, pestré zajímavými drobnostmi a trochou ratio- 
nálního podbarvení, byly obsahovaly státovědecké poznámky a 
charakteristiku římské ústavy.

Poněkud pravděpodobnější by bylo uznávati tu za pramen 
Dionysiův dílo C. Sempronia Tuditana. Dionysios ho 
sice neuvádí jménem příliš často, ale stavěl ho mezi římskými 
spisovateli značně vysoko;2 zlomků ze Sempronia sice také není 
mnoho známo, ale přes to lze ještě dnes zjistiti, že Sempronius 
probíral hodně obšírně a dojemných podrobností otázku magistrátní 
moci. Zejména zajímavé je místo,3 kde s velkým důrazem vy
kládá, že přes kollegiální poměr mezi konsulem a praetorem nutno 
rozhodně považovati imperium konsulské za vyšší než praetorské. 
Je tu zřejmé vyzdvižení konsulské moci, podobně jako u Dionysia.4

Ale i při této dosti závažné shodě, pro kterou bylo nutno 
uvésti vztah Dionysiův k Semproniu Tuditanovi jako velmi ná
padný, lze přece ukázati přímo ještě na jeden zjev římského 
života literárního a politického, pod jehož nesporným vlivem 
Dionysios stál. Je to Q. Aelius Tubero, vnuk L. Aemilia 
Paulla, synovec mladšího Scipiona afrického, žák Panaitiův, prá
vník a historik. Smýšlením byl Tubero v době své literární 
činnosti zřejmý monarchista, jsa zprvu přívržencem Pompejovým, 
potom Gaesarovým. Samozřejmě byl odpůrcem Ciceronovým, s nímž 
se i střetl ve sporu Q. Ligaria. Dionysios byl s rodinou Tubéronů 
ve stycích velmi blízkých, jak svědčí i dedikace Dionysiova spisu 
περί τον fi/ονκνδίδον χαρακτήρος. Odtud lze si vysvětliti 
Dionysiovo nadšení pro historické dílo Q. Tuberona, jehož cena 
byla naprosto neúměrná vysokému vzdělání a velkým státovědec- 
kýrn znalostem tohoto muže.5 0 vlastním obsahu díla -Tube-

1 H. Peter, Hist. Rom. rei. P str. CLXXXI n., 120 n. Co se týče 
celkového rázu a ceny Pisonových annálů, dávají zachované zlomky 
za pravdu spíše příznivému ocenění, jež podal Fried. Leo, Geschichte 
der römischen Literatur I (Berlín 1913) str. 330 n., než povrchnímu od
souzení Rosenbergovu, Einleitung 129 n.

2 1.11: Oi <îè λογίώτατοι των 'Ρωμαϊκών συγγραφέων έν οίς έατι 
Πόρκιός τε Κάτων . . . και Γάιος Σεμπρώνιος . . .

3 A. Gellius, Noct. att. XIII. 15. 4.
4 Zcela stranou může býti ponechána otázka, napsal-li Sempro

nius krom dosvědčeného díla Magistratuum libri též nějaké zvláštní 
annály. Viz Peter HRR I.2 str. CCI nn. a C. Cichori u s, Das Geschicht
werk des S. T. Wien'er Studien XXIV. 1902, str. 588 nn.

5 I. 80: Τουβέρων Αΐλιος, δεινός άνήρ και περί την συναγωγήν 
της Ιστορίας έπιμελής . . .
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ronova jsme ovšem jen málo zpraveni, ale řada zevních poukazů: 
styk s Dionysiem, monarchistické názory, odpor k Ciceronovi, 
řecké filosofické vzdělání, znalost právních theorii, to všechno 
činí velmi pravděpodobným, že Dionysiův státovědecký výklad 
vznikl pod vlivem Tuberonovým.

Další nápadný rys vyprávění Dionysiova je úzkostlivá 
snaha o to, aby vnější postup zavedení republiky byl vylíčen 
jako formálně zcela bezvadný se stanoviska právního a ústav
ního. Celý ten úkon rozpadá se u Dionysia ve dvě části na 
sobě vzájemně nezávislé: hlasování kurií, jímž se Tarquiniům 
abroguje vláda, nařizuje vyhnanství a zavádí vláda ročních kon- 
s ilů, a na hlasování centurií, z něhož vzcházejí první konsulové. 
Jeden i druhý úkon je vypracován do podrobností. O abrogo- 
'vání a udělení imperia musily se vysloviti kurie; lex de imperio 
patřila trvale do jejich kompetence — jak známo — i v době 
historické,1 proto jsou samozřejmě uvedeny i v souvislosti s od
straněním království.’ Volba konsulů ovšem nemohla býti pro
vedena jinak a jiným způsobem, než jaký dovolovala platná 
ústava, totiž ve sněmu centurijním. Proto i první konsulové 
musili vzejiti hlasováním tohoto sněmu. Avšak Dionysiův výklad 
jde ještě dále. Jednání římského sněmu i jeho výsledek byly 
zmatečné, nedošlo-li k svolání sněmu bezvadně. Záleželo tudíž 
nesmírně na osobě svolavatelově. Proto jest výslovně vytčeno, 
kdo svolal kurijní sněm, aby se usnesl na vypuzení Tarquiniů, 
a kdo řídil volby prvních konsulů. Jak uvedeno, vykládá Diony
sios, že kurie svolal Brutus opíraje se o svůj úřad tribuna ce
lerům,* 3 a dokonce dává výslovně zjišťovati, že tribunovi cele
rům loto právo patřil O existenci úřadu tribuna celeřum není 
pochyby;4 ale ovšem pojí se k tomuto úřadu několik otázek, 
v lecčem dosud sporných. Hlavní z nich, kolik těch tribunů celerům 
bylo, zda jeden, jak zdánlivě plyne z tohoto i jiných míst,5 6 či 
bylo-li jich víc, jak lze dovoditi jednak zase z jiných míst,® jednak

* Král-Groh, Státní zřízení římské (Praha 1921) str. 193 a 270.
3 Obšírné právnické úvahy o tom, bylo-li možno Tarquiniům 

vládu abrogovati a stalo-li se to způsobem náležitým, jimiž se zabý
vala obšírně starší německá škola starožitnická (na př. L. Lange, Rö
mische Alterthümer. 1’ (Berlín 1876), str. 432 nn., 568 nn., a j.), nemají 
dnes významu, poněvadž berou doslovně každý annalistický údaj za 
úplně spolehlivý.

3 V tom s ním sořublasí i Livius I. Γ9, 7, a zajisté i Pompo
ni o va zmínka o tomto zákoně Brutově jako o lex tribunicia (de 
orig. iur. 3; Dig. I. 2. 2. 3; srv. Servius k Verg. Aen. Vili. 646) 
musí býti chápána jako narážka na tento Brutův úřad. — Viz Berto- 
lini, 1 celeres e il tribunus celerům (Rím 1888) str. 33 nn.

‘Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht II3 (Lipsko 1887) str. 177 η. 
Král-Groh, Státní zřízení str. 79 n.

5 Ui on y s. Hal. II. 13; 111. 41 a j. -Servius k Verg. Aen. XI. 
603; Lvdus de magistr. I. 14.

6 Dionys. Hal. II. 64; CIL P p. 234,
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z organisaee vojska doby královské,' může zůstati stranou, po
něvadž na ní tu tolik nezáleží. Mommsen správné poznamenal, 
že zprávy o jednom veliteli jízdy za doby královské lze vy
světlili na př. střídajícím se velením.

Mnohem významnější jest však druhá otázka, proč Dionysios 
(a také Livius) uznávají pravomoc tribunů celerům k svolání 
comilií. Ze zachovaných zpráv nelze si tu zjednati jistoty, po
něvadž za republiky tribuni celerům už měli jenom jakousi málo 
významnou funkci při obřadech.1 2 Avšak právě tento jejich osud 
tak podobný vývoji hodnosti královské z pouhého krále-obět- 
níka, dává tušiti, že v době královské byl význam tribunů ce
lerům dosti značný. Proto snadno pochopíme, že později byli 
tito tribunové kladeni na roveň magistrům equitum,3 kteří 
ovšem ius agendi měli. Co do věci ovšem naprosto nelze dnes 
vyzkoumali, pokud toto stotožnění bylo správné; ale na tom 
Ostatně nezáleží, protože tu jde jenom o zjištění, že u Diony
sia (a Livia) jsou stopy právnické konstrukce užívající tohoto 
stotožnění, jež — i neodpovídá-li skutečnosti — aspoň theorelicky 
je pravděpodobné.

Druhý úkon sněmovní, líčený Dionysiem, je volba konsul- 
ská. Oddělení této volby od zákona abrogačního je bezvadné 
a svědčí o tom, že pramen Dionysiův byl dobře znalý římských 
ústavních zvyklostí. I řízení volby interregem je úplně správné; 
interregnum bylo institucí, již možno v jejím působení dobře po
zorovali i za republiky. Tím nápadnější však je hrubé nedopatření 
v zprávě Dionysiově, když se mluví o ustanovení interrega. Byť naše 
zprávy nebyly v této věci ve všem naprosto určité,4 5 přece tolik 
z nich plyne nad veškeru pochybnost, že interrex musil býti 
Ustanoven — ať už losem, či volbou — senátem. Podle Dio
nysia ho však ustanovuje0 Brutus. To byl postup nemožný, 
jehož vylíčení Dionysios jistě nenašel v žádném ze svých pra
menů, z nichž čerpal své vědomosti o římské ústavě a o ma- 
gislratuře. Nutno též poznamenali, že v jiných pramenech — 
pokud jsou zachovány — se tento výklad nenachází. Nelze si 
to vysvětliti jinak, než že Dionysios dopustil se velké povrch
nosti, ač přec jinde (II. 57; IV. 40) správně o interregnu vy
kládal.

1 Král-Groh, Státní zřízení, str. 78 nn ; Bertolini uv. m. —
’ CIL 1’ p. 234 k 19. březnu, že na comitiu se koná slavnost 

»adstantibus pontificibus et tribunis Celerum«. — Dionys. Hal. 
II. 64 ήγεμόνίς των ν.ελερίων ' καί γάρ οϋτοι τεταγμένας τινάς ιερουρ
γίας ίπετέλονν.

3 Výslovné potvrzení toho jest sice až u Pomponia, v Dig. I. 
2. 2. 15 a 19, a Lyda, de magistr. I. 14, ale názor Dionysiův a Li- 
viův není jinak vysvětlitelný, leda zaujímali-li také toto stanoviště.

4 Mommsen, ftöm. Staatsrecht I3 (Lipsko 1887) str. 656 nn.; 
Král-Groh, Státní zřízení, str. 116 n., 197 n.

5 ίλονμαι, c, 75; άποόειχ&ήναι. c. 76; άποόείκννσι, c. 84,
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Shrneme-li na konec krátce to, k čemu bylo lze dojiti vše
stranným rozborem zprávy Dionysiovy, lze říci asi tolik, že se 
Dionysios co do obsahu a motivace událostí řídil týmiž základ
ními předlohami, jako Diodoros. Avšak větší obšírnost jeho díla 
a dokonalejší znalosti rhetorické nejenom že daly Dionysiovu 
vyprávění skvělejší a logičtější formu, nýbrž vynutily si také 
pozornost pro jednotlivé podrobnosti, týkající se postupu, jímž 
převrat proveden.

Dionysios čerpal tu svůj názor z pramene soudícího o pod
statě římské republikánské ústavy zásadně jinak, než Cicero. 
Nedostatek samostatného a pevného stanoviště Dionysiova jeví 
se i v neurovnanosti jeho názorů o právních formách převratu.

4. Co je o konci římského království zachováno u Gicerona. 
Diodora a Dionysia, ač obsahuje staré prvky podání i novější 
doplňky, přece nevyčerpává všeho, co tradice vytvořila. Potvr
zuje se to vyprávěním L i v i o v ý m,

Liviův výklad o událostech, jimiž byl provázen přechod 
římského království v republiko, je velmi zajímavý jak po 
stránce obsahové, tak i formální. Jím byl ukončen vývoj tohoto 
podání historicky i literárně, a to způsobem, jenž byl i ve 
starověku pokládán za definitivní. Je to patrno už z toho, že 
pozdější zmínky o této věci, ať už pocházejí od spisovatelů řím
ských či řeckých, básníků či prosaiků, prostých sběratelů zají
mavých příběhů či historiků vážných, vesměs jeví stopy vy
právění Liviova.

Srovná-li se zpráva Liviova s vyprávěním Diodorovým a 
Dionysiovým, ukáží se vedle shod, pochopitelných starobylostí 
jádra tradičního, i rozdíly, a to nikoliv nepatrné. Obsah Liviova 
líčení je tento: Tarquinius Superbus, získav mnoho vítězství, 
věnoval se výstavbě města (c. 55). Lidu uložil těžkou pracovní 
povinnost, a mimo to — chtě jeho přebytek vzdáliti z města — 
posílal jej do kolonií. Podivné prodigium přimělo krále poslat! 
do Delf vlastní dva syny, provázené Brutem, aby se otázali na 
význam prodigia. Brutus byl »iuvenis 1 on g e a 1 iu s in
genio, quam cuius simulationem induerat«. 
Zvěděv, že král připravil o život mezi předními muži i jeho 
bratra, odhodlal se chrániti předstíranou slabomyslností. Pone
chávaje králi volnost ve způsobu, jímž by naložil s jeho osobou 
i majetkem, vyčkával vhodné příležitosti. Byv připojen k delf
skému poselství pro zábavu královských synů, věnuje Apollo- 
novi symbolický dar (dřevěnou hůl se zlatým jádrem) a jediný 
správně pochopí smysl věštby, že vládnouti bude v Římě ten, 
kdo první políbí matku.

Titus a Arruns se zaváží nepovědět o věštbě nic bratru 
Sextoví a ponechati osudu, koho matka svým polibkem určí 
k vládě. Brutus, jakmile vstoupili na italskou půdu, předstíral 
klopýtnutí a políbil zemi.



Konec římského království. 2C9

Po návratu do Říma nastala válka proti Ardeji; Tarquinius 
potřeboval se obohatit, poněvadž jednak veřejné stavby, jimiž 
ozdobil Řím, vyčerpaly jeho prostředky, jednak chtěl kořistí 
uchlácholiti Římany, rozezlené na něho pro pýchu a proto, že 
byli nuceni k nádenické práci.

Obležení Ardeje trvalo dlouho, a v táboře — ovšem hlavně 
u předáků — vyvinul se velmi volný živol, zejména »regii 
invenes« mu hověli. Při jedné takové hostině, jíž se účastnil 
i Collatinus, začalo se hovořili o manželkách. Každý chválil svou, 
a Collatinus nakonec prohlásil, že je možno přesvědčiti se osobně 
o tom, jak Lucretia vyniká nad ostatní. Jeli tedy nejprv do 
Říma, kde našli ženy královských princů oddávající se hostinám 
a přepychu; naproti tomu Lucretia v Collatii se svými služkami 
předla. Collatinus z radosti nad výhrou hostil své bratrance. 
Sextus však pojal úmysl zmocnili se Lucretie, poněvadž ho 
dráždila její krása i cudnost. Všichni se však vrátili do tábora, 
a po několika dnech Sextus, bez vědomí Collatinova, s jedním 
průvodcem vrátil se do Collatie. Nikdo netušil jeho záměrů; 
byl vlídně přijat. V noci vnikl s taseným mečem do ložnice 
Lucretiiny, pohrůžkou zabití přinutil ji mlčeti, a pak prosbami 
i hrozbami na ni působil. Nakonec jí pohrozil, že u její mrtvoly 
nechá zabitého otroka, aby se zdálo, že byla přistižena při cizo
ložství. Tím přemohl její odpor, a potom uprchl.

Lucretia posly povolala z Říma svého otce, od Ardeje 
svého manžela s jejich přáteli. Lucretius přišel s Valeriem, Col
latinus s Brulem. Když přišli, Lucretia se upřímně vyznala a 
žádala, aby svůdce byl potrestán. Potom spáchala sebevraždu. 
Brutus vytáhnuv meč z rány, přisahal Tarquiniovi i jeho rodu 
pomstu a královské vládě konec. Přísahou zavázal i Collatina, 
Lucretia a Valeria. Pohřební řeč Brutova nad Lucretii roznítila 
Římany k boji proti Tarquiniovi. Se zástupem věrných pospíšil 
Brutus do Říma. Dal svolati národ do contionu, promluvil o ná- 
silnictví Sexta Tarquinia, o pýše a ukrutnosti králově, o utisko
vání lidu. Potom svou mocí tribuna celerům dal odhlasovati 
zákon o abrogaci království a vyhnanství Tarquiniů; zanechav 
velení v městě Lucretiovi, jenž byl praefectem urbis ustanoveným 
od krále, pospíšil do Ardeje, vyhnuv se po cestě králi, směřu
jícímu do Říma. Tarquinius nebyl do města vpuštěn, tábor se 
přidal k Brutovi.

Lucretius provedl pak v centurijním sněmu volbu dvou 
konsulů (Brutus, Collatinus) »ex commentariis Servii 
Tullii*.

Jak patrno, jeví Liviovo vyprávění v lecčems věcné úchylky. 
Povšimneme-li si nejprve postavy Brutovy a dějů s ní souvi
sících, je nápadno, že u Livia vystupuje jiná motivace vzájem
ného nepřátelství Brutova a Tarquinio va a událostí odtud ply
noucích. Vůbec není kladen důraz na hmotnou stránku věci,

Listy filologické. LI. 1924 14
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jako u Diodora a Dionysia; není vytýkána králi lakota, nýbrž 
zpupnost, samovládnost a bezohlednost vůči občanům, kteří byli 
ponižováni nádeniekými pracemi. Toto stanoviště Liviovo ukazuje 
se zcela zřejmě i tam, kde vykládá o důvodech války proti Ar- 
deji, způsobené podle Dionysia Tarquiniovou touhou po bohatství 
ardejských; Livius sice ani neznal, ani nevymyslil jiného důvodu, 
ale vytkl, že Tarquinius potřeboval těch peněz pro své občany 
na dary a úplatky, a pro město Řím na výstavbu a výzdobu. 
Tato obměna je velmi příznačná pro Liviovo pojetí. Co se týče 
vlastní osoby Brutovy, zmiňuje se Livius jenom o násilné smrti 
Brutova bratra, nikoliv bratra a otce. V episodě o delfské cestě 
králových synů provázených Brutem uvádí Livius jako pohnutku 
cesty prodigium: z ohnivého sloupu vyplazil se v paláci had (56. 4), 
kdežto Dionysios mluví o hrozném moru v Římě (69). Dále pak 
vypráví Livius, že když byla oznámena věštba o příští vládě v Římě, 
Titus a Arruns se smluvili, že o tom neřeknou nic svému nej
mladšímu bratrovi Sextoví a ponechají náhodě, kdo z obou 
políbí dříve matku (56. ll). Naproti tomu Dionysios dává oběma 
dohodnout se o spoluvládě bez zřetele k Sextoví, jehož pokládal 
za nej staršího. Jiný závažný rozdíl je u Livia při líčení volby 
prvních konsulů: řídí ji sice též Lucretius, ale jako praefectus 
urbis, nikoliv jako interrex, a postupuje se při tom podle 
jakýchsi »commentarii Servii Tullii«, v nichž bylo všechno při
praveno, takže nebylo potřebí nové ústavy sestavovati.

Některé z uvedených úchylek lze ovšem přičísti na vrub 
Liviovy vyprávěcí techniky, snažící se o logičtější seskupení udá
lostí, tak na př. vylíčení cesty do Delf se všemi podrobnostmi; 
ale vedle toho zbývá valná většina odchylek, a to právě nejzávaž
nějších, při nichž se jeví jednak zvláštní pojetí Liviovo, jednak 
sled jiných versí, než kterých se držel Dionysios.

Snaha po logičnosti je u Livia nepopiratelná; za příklad může 
hýli uveden dobrý jeho postřeh, jak velké bylo překvapení u národa, 
když spatřil úspěšné vedení převratu v rukou Bruta, kterého před
tím vážně pokládal za slabomyslného. U jiných spisovatelů je 
prostě jenom zjištěno, že slabomyslnost Brutova byla předstíraná, 
ale není tato situace domyšlena tak, jako u Livia. Při tom ovšem 
nechává Livius nepřeklenut jeden hluboký rozpor: jak totiž mohl 
Brutus, hrající tak znamenitě slabomyslnost, dostati důležitý úřad 
tribuna celerům.1 Tu se octl Livius prostě před dvěma fakty, 
jichž nemohl odstraniti: podání o Brutově slabomyslnost], velmi 
staré a dané už jeho jménem, bylo jedním z nich, nutnost pro- 
kázati legitimní a formálně bezvadný postup při odstranění krá
lovství druhým.

1 Dosti vtipně .je tento rozpor u Dionysia překlenut slovy Brutovými 
C. 71: ίίδων.έ μοι την άρχην ταντην ό Ί'αρκύνιοζ μεγίστην ονσαν ώζ 
ήΑι&ίψ καί οϋτ’ αίο&ηοομϊένψ τηζ δυνάμεως αύτήζ, οϋτ εΐ γνοίην, 
χρησομενψ.
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Verse o tribunátu celerům, zastávaném Brutem, je společná 
Liviovi i Dionysiovi, u nichž obou tvoří velmi důležitou a neod- 
slranitelnou součást podání. Z charakteristického líčení Ciceronova 
je však nad veškeru pochybnost zřejmo, že za jeho doby ještě 
toto podání nebylo známo anebo aspoň uznáváno; nebyl by jinak 
mohl klásti takový důraz na to, že Brutus byl »privatus«. 
Tato okolnost jest velmi důležitá, poněvadž v době Ciceronově 
úzkostlivý formalismus velmi často sloužil i za politickou zbraň.

Shodné užití motivu o Brutovu tribunátu celerům Liviem 
i Dionysiem zdá se svědčili o jeho společném původu před dobou, 
kdy začali jeden i druhý psáti svou kroniku. Odkud jej vzali, 
nelze říci. Při způsobu jejich práce bylo by nutno hledali pramen 
v některém literárním díle z generace mladších annalistů, jehož 
původce by musil býti v očích současníků do té míry nevýznamný, 
aby učinil pochopitelným důrazné tvrzení Ciceronovo o nedostatku 
úředního oprávnění Brutova. Zcela určitě však to nebyl Vale
rius z Antia, poněvadž u něho byla velmi do popředí vysunuta 
osobnost Valeria Publicoly, kdežto u Livia a Dionysia tato osobnost 
téměř úplně zaniká za Brutem, Lucretiem a Collatinem.

Proti shodě v přiřčení tribunátu celerům Brutovi je velmi 
nápadný odchylný Liviův výklad o Lucretiovi jakožto praefectu 
urbis a o zápiscích Servia Tullia. U srovnání s Dionysiem, jenž 
velmi chybně vkládá do této souvislosti Lucretiovu funkci jako 
interrega, je Liviovo líčeni mnohem lepší právě po stránce ústavních 
formalit, o něž tu hlavně šlo.

O působnosti praefecta urbis za doby královské toho sice 
mnoho konkrétně známo není,1 ale z podstaty úřadu je docela 
zřejmo, že pravomoc připisovanou mu Liviem miti mohl, zejména 
za okolností, v nichž se Lucretius octl.2 Zajisté Tarquinius od
cházející obléhat Ardeu a zdržovaný odporem města musil za- 
nechati v Římě svého zástupce; to jest fikce úplně pravděpodobná. 
Že tímto praefektem jest u Livia právě Lucretius, souvisí jednak 
s malou početností osob jmenovaných tradicí v souvislosti s pře
vratem, jednak snahou po účinném kontrastu zásluh a ponížení, 
jednak stupněm důležitosti připisovaným jednotlivým osobám: 
Brutus a Collatinus byli zvoleni za konsuly, a podle republikán
ského zvyku, zde promítnutého k samým začátkům republiky, 
nebylo obvyklé, aby magistrát řídící volbu dal se sám voliti.3 
Valerius pak i u Livia hraje v této souvislosti podružnou úlohu.

Avšak Livius nespokojil se tím, že vylíčil přesněji, nežli 
potom Dionysios, formální postup při zavedení republiky, nýbrž 
podotkl ještě výslovně, že Lucretius si počínal »ex commen-

‘Mommsen, Röm. Staatsrecht I8 str. 661nn; Král-Groh, 
Státní zřízení, str. 119 a 198.

2 Dobře vystihuje ráz tohoto úřadu Tacitus (Ann. VI. 11): qui 
ius redderet ac subitis mederetur.

3 Král-Groh, Státní zřízení, str. 184,
14*
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tariis Servii Tullii«. V tom je podstatný rozdíl mezi Liviem 
a podáním u Dionysia. Podle Dionysia spočívala platnost republi
kánské ústavy na základě kurijního zákona rogovaného Brutem, 
podle Livia na ustanovení Servia Tullia.1 Zdá se velmi pravdě- 
podobno, že lepší výklad o pravomoci Lucretiově jakož i navázání 
začátků římské republiky na záměry Servia Tullia je v této sou
vislosti dílem Liviovým; je známo, že o otázkách pravomoci úřed
níků se Livius i jinde samostatně vyslovoval.2

Osoby Bruta a krále Tarquinia jsou u Livia proti Dionysiovi 
zase víc přiblíženy typům tyrana a jeho vítězného protivníka, ale 
typisování nejde tak daleko jako u Cicerona. Souvisí to zajisté 
s Liviovou snahou o konkrétní vylíčení postupu při převratu, jež 
však nedala zaniknouti jeho filosofickým sklonům a zálibám.

Jest tudíž ze všeho patrno, že Livius se snažil vylíčiti historii 
Brutovu co možná nejsouvisleji a pravděnejpodobněji. vybíraje 
k tomu účeli vhodné verse a samostatně je doplňuje a upravuje. 
Je přirozeno, že při starobylosti jádra podání o Brutovi3 byl značně 
vázán; tím zajímavější a významnější jsou tedy jeho úchylky, 
k nimž nebyl nucen formální stránkou svého líčení. Stanoviště 
Liviovo je mezi běžným, typisujícím podáním Ciceronovým a kon
krétním, v jednotlivostech poněkud nevyrovnaným líčením u Dio- 
dora a Dionysia.

Mnohem větší úchylky než v historii Brutově má Livius v po
drobnostech příběhu Lucretiina. I tu vyniká především jeho snaha 
o ucelenost a vnitřní pravděpodobnost děje.Odtud zajisté vyplynulo 
i samostatné vylíčení předehry této tragické události, jímž výborně 
vystihl předpokládané poměry u dvora i ve vojsku a občanstvu, 
a vyzdvihl tak ethickou stránku událostí. Proto se zmínil o volném, 
až i hýřivém životě v táboře před Ardeou, chváslavýeh hovorech 
princů o domácích poměrech, dobrodružné sázce, a cestě do Říma 
a Coliatie, při níž vynikl kontrast požívačnosti královských snach 
a počestnosti Lucretiiny. Odhodlání Sextovo, zkaziti Lucretii, je 
u Livia velmi výstižně motivováno jednak uraženou ješitností 
Sextovou, jednak jeho touhou zničili ji, poněvadž byla krásná 
a počestná. Livius vsunutím těchto výjevů ukázal se dobrým 
psychologem. Samozřejmě musil pak mluviti o druhé cestě Sextově 
do Coliatie tenkrát, když dříve uvedení annaliste mluvili o první 
cestě. Ve výjevu s Lucretii ozývá se i u Livia motiv hrozby za
bitým otrokem; to byla stará součást báje a nezbytná. Livius 
však postřehl lépe než ostatní význam tohoto motivu, lak důležitého

1 Nelze proto souhlasiti s názorem, který hájil zejména A. Schwe
gler, Römische Geschichte II. 1. (Tübingen 1856) str. 77 n., že totiž 
Serviovo ustanovení se týkalo jenom formálního postupu volby v cen
turijním sněmu a. souviselo s jeho organisováním občanstva v classes 
a centuriae.

’ IV. 20 o Cornelia Cossovi a jeho spolia opima.
3 Srv. citát z Postumia Albina u Macrob. RI, 20. 5.
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pro charakteristiku Lucretie, jež byla typem cudnosti, a proto 
plným právem vypustil ze slibů Sextových přípověď manželství 
a povznesení na hodnost královny. V dalším ovšem nebylo už 
možno na podání měniti nic podstatného. Livius však dbal lépe 
psychologie a pravděpodobnosti, když dal Lucretii umřít v Collatii, 
kam si byla zavolala otce a manžela.1 Líčení posledních jejích 
chvil je u Livia vkusnější, než u Dionysia, jenž na tomto místě 
úplně propadl bombastu.

Už svrchu bylo připomenuto, že mlčení Diodorovo a Dio
nysiovo o sázce před Ardeou a první cestě do Collatie je vý
znamné pro poznání souvislosti jednotlivých versí. Zejména 
z mlčení Dionysiova lze vyvodili, že před Liviem tohoto motivu 
v literatuře nebylo; s tím velmi dobře souvisí pozorování svrchu 
učiněné, že totiž Livius dovoloval si rozváděti tradici proto, aby 
ucelil a vnitřně prohloubil svoje vypravování.

Ethisující sklon jeho projevil se i v slovech, pronesených 
Lucretii před smrtí (58. 7. n.); nelze však tu viděti nijaké sou
vislosti s úvahou, jíž se u Diodora oceňovala, mravní hodnota 
Lucretiina odhodlání.

Aby měnil něco věcně na příběhu Lucretiinu, k tomu neměl 
Livius ani vnitřního, ani vnějšího důvodu. Lze postřehnouti, že 
jádro tradice o Lucretii méně podlehlo věcným obměnám, než 
tradice o Brutovi, jež se přímo dotýkala událostí politických.

Spojení motivu Lucretiina a Brutova není sice u Livia o nic 
logičtější ve věci, než jinde — zajisté i to souviselo se staroby
lostí tradice — ale Livius zase aspoň seřazením událostí a 
pravděpodobnějším uvedením Bruta do děje se snažil — a to 
nikoliv bez úspěchu — o docílení lepšího a účinnějšího postupu 
a souvislosti dějové.

Ve volbě, úpravě a doplnění motivů, jakož i ve spojování 
staré tradice a moderních názorů je Livius z dochovaných autorů 
nejsamostatnější.

5. Všechny ostatní, vpředu souborně uvedené literární 
zmínky o osobách a událostech tuto probíraných jsou se stano
viště historického pro dnešní badání méně významné, poněvadž 
se opírají o pramen starší, nám dochovaný. Pokud jde o víc, než jen 
zmínky, uvádějící pouze staré jádro pověsti, lze vesměs poznati 
jako hlavní pramen Livia. Na něm závisí doslova celé líčení O vi- 
diovo. Stačí položití vedle sebe Liv. I. 534—54 a Ovid. Fast. II. 
685—720 (dobytí Gabii), pak dvojí Sextovu cestu do Collatie 
(v. 721 — 784) a poslední chvíle Lucretiiny (v. 815—824), aby 
závislost Ovidiova na Liviovi po věcné stránce byla zcela zřejmá.

Zajímavé je vyprávění Cassia Diona, pokud jsou jeho 
zlomky zachovány. U něho je patrno, že znal Dionysia Halikar-

1 Podobná situace je sice i u Diodora, avšak líčení Liviovo je 
mnohem lepší.
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nasského i Livia. Livia se přidržel v celém postupu událosíí a 
v podrobnostech historie Lucretiiny; jen několik podrobností 
o Bruloyi prozrazuje vliv Dionysiův, tak zejména uznávání 
hlavně hmotného důvodu nepřátelství Brutova s králem a připo
mínka násilné smrti Brutova otce. Provedení vlastního převratu 
něm už v dochovaných zlomcích Cassia Diona líčeno a zbývá 
tu jen stručný výtah Zonar ů v. Nelze tudíž zjistiti, jak Cas
sius Dio vyložil podrobnosti vnějšího postupu při zavedení re
publiky.

U skrovných zmínek Plutarchových nutno vytknouti 
jako zajímavost to, že i v životopise Valeria Publicoly se při
držel verse, jež účast Valeriovu na převratu stavěla značně do 
pozadí.

Valerius Maximus se přijnkl k Liviovi do nej menších 
podrobností, jak je patrno zejména ze zmínky o Brutovu bra
trovi a o tom, že Tarquinius pronásledoval předáky pro svo
bodomyslnost, nikoliv pro peníze.

F1 ořovo stručné vyprávění neposkytuje opory pro podrob
nější srovnávání. Co se týče Eutropia, jeho závislost na 
Liviovi lze vyvozovati hlavně z toho, že i on pokládal Sexta za 
mladšího než byli jeho bratří. Ale při tom je zajímavé, že 
Eutropius nedržel se zcela přesně Liviovy chronologie, ubrav 
jeden rok vlády Tarquiniovy a tím také z celkového počtu let 
všech králů. . (Příště konec.)

Φίλιππος Βαρύπονς.

Příspěvek k dějinám posledních Seleukovců. 
Napsal Jos. Dobiáš.

Až do polovice minulého století byly jedinými prameny pro 
naši znalost posledních let syrské samostatnosti po odchodu Tigra- 
nově r. 69 př. Kr. Justinův výtah z Pompeia Troga XL. 2, stručné 
zmínky Appianovy v Syr. 49 a 70, Mithr. 106 a Emf. V. 10, 
39 n. a zmatená zpráva Porfyria tyrského (FHGIII. 716 C. Müller) 
u Eusebia, Chron. I. 262 Schoene = arm. překladu str. 123 Karst. 
Vše, co se z těchto tří zdrojů dalo vytěžit pro syrskou historii, 
bylo jen tolik, že Lucullus, odňav svým vítězstvím u Tigrano- 
kerty r. 69 vládu nad Sýrií Tigranovi, králi arménskému, uznal 
za jejího krále Seleukovce Antiocha XIII., který byl zatím užil 
nesnází svého soka, zaměstnaného bojem s Římany, a byv vlídně 
uvítán syrským obyvatelstvem, ujal se zase po letech cizí nad
vlády dědictví svých otců. Ale o toto dědictví jej připravil Pom
peius pod záminkou, že nelze ponechati zemi, ohrožovanou Araby 
a Židy, pod vládou slabocha, který se celých 17 (14) let vlády 
Tigranovy nad Sýrií krčil někde v zákoutí kilickém.


