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podřízenou a tedy služebnou. Musíme stále miti na mysli, že tato 
kategorie božstev byla výtvorem theologické spekulace a sakrálního 
fórmalismu pontiflků a že najejich uvážení záviselo, která z nižších 
božstev, kolem vyšších bohů seskupených a část jejich působ
nosti zosobňujíčích, chtěli pokládati za takováto božstva služebná 
a sdružiti je s nimi v kultu.

Jak se zdá, byla božstva ta označována bud kollektivně 
jmény obecnými — toho druhu jsou famuli divi a virgines divae 
v aktech bratří arvalských — nebo, nabyla-li určitější osobnosti, 
jmény vlastními, jež ve formulích modlitebních a řeči sakrální 
spojována se jménem příslušného boha vyššího způsobem, jímž 
jazyk zpravidla vyjadřoval vztah podřízenosti, genitivem adnomi- 
nalním nebo adjektivem odvozeným od jména vyššího boha. V této 
druhé skupině možno zase rozlišovali dvě třídy božstev; jména 
jedněch (Viriles Quirini, Moles Martis) blížila se svým plurálním 
tvarem božstvům skupiny prvé, kdežto božstva třídy druhé, jichž 
byla asi většina, měla svá individuální jména a tedy i určitější, 
výraznější osobnost. Některá z nich nabývala časem i větší neb 
menší míry samostatnosti, ba i vlastního kultu, jako zvláště Lua 
(srv. Wissowa na uv. m., str. 208), Salacia (Wissowa, str. 226), 
Maia (Wissowa, str. 229 a 304) a Nerio (Wissowa, str. 148 a 
350). Jinak však božstva tato v náboženském vědomí římského 
lidu nežila, nýbrž objevovala se jen v modlitebních formulích 
pontifikň a jiných sborů kněžských.

Konec římského království.
Napsal Vladimír Groh.

(Dokončení.)

II
Římské království a republika.

Že v Římě před ústavou republikánskou bylo království, o tom 
mluví kromě tradice, probírané v prvé části článku, ještě i svědectví 
jiná, z nichž nejdůležitější tvoří dvě skupiny: prvá z nich obsahuje 
stopy někdejšího zřízení královského, dochované ve zvyklostech 
a názorech republikánských, druhá pak obsahuje úvahy o obecném 
historickém vývoji těchto dob v (talii vůbec, a krom toho i ob
doby z dějin jiných městských států, pokud mohou býti s Římem 
srovnávány.

Úkol daný nadpisem tohoto článku činí nutným uvážiti, pokud 
tato ostatní svědectví mohou přispěti k objasnění otázky, jakým 
způsobem došlo k vystřídání království republikou, zda revolucí, 
či pozvolným přechodem, to jest, zda sluší dáti přednost staro-
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věkému římskému podání, či odmítavé jeho kritice u některých 
ze zástupců novodobého badání dějezpytného.1

i. V prvé řadě nutno si všimnouti přežitků království v době 
republikánské. Z nich nejvýznamnější je hodnost krále obětníka 
(rex sacrorum).2 Není pochyby, že republikánský král obětník 
byl přímým dědicem někdejších králů, ovšem jen pro malou část 
jejich působnosti.

Odpor Římanů proti jménu a formě království, jenž se jevil 
po celou dobu republiky, při vznikání principátu a ještě dosti 
dlouho potom,3 je dostatečnou zárukou toho, že název »král« ne
byl v žádné souvislosti teprv za republiky uměle vytvářen. Že byl 
přece zachován, bylo způsobeno jen důvody sakrálními, jak se 
obecně a správné uznává: určité oběti a obřady směly totiž býti 
konány jen králem. Známe jich ovšem jen málo,4 ale sotva lze 
předpokládati, že by to bylo vinou mezer ve zprávách. O hodnosti 
krále obětníka zmiňují se dochované prameny starověké dosti často, 
takže stěží možno věřit, že by byly zamlčely něco důležitějšího 
z jeho náboženských úkonů, když právě v nich spočíval za repu
bliky jeho jediný význam.

Král obětník byl členem sboru pontifikálního a zaujímal do
konce první místo,5 poněvadž hlavní jeho oběť platila bohu Janovi,

1 Gaet. De Sanctis. Storia dei Romani, I (Turin 1907' str. 400 n.— 
Ett. Pais, Storia critica di Roma, I (Řím 1913) str. 601 η; II (tarnt. 1915) 
str. 89 nn. — Ben. Niese, Grundriss der römischen Geschichte nebst 
Quellenkunde, δ. Auflage neu bearbeitet von E. Hohl (Mnichov 1923) 
str. 32 n.

2 Poslední úhrnné sebrání zpráv o králi obětnísu má A. Rosenberg 
s. v. Rex sacrorum v Real-Encyclopädie der clasischen Altertumswissen
schaft (Stuttgart 1914) sl. 721 nn.

8 V. zajímavé výklady, jež podal G. Costa, Religione e politica 
nell’ impero Romano (Turin 1923) str. 5 nn.

4 Livius II. 2. 1 ; Dionysios Ha li k. V. 1; byly to: 9. ledna Ago
nium, platící Janovi: Varro, de lingua lat. VI. 12; Ovidius, Fast. 1. 
318; Paulus D. 10 L. — Pak sacra N o n a 1 i a in arce, při nichž ohla
šovány svátky: Varro, de 1. 1. VI. 13 a 28, Macrobius, Saturn. I. 
15. 12; občf o kalendách již konal král spolu s chotí: Macrob. 
Sat. I. 15, Ϊ0. 19. Krom toho jakýsi obřad konaný s Vestálkami: 
Servius, ad Aen. X 218; Král spolu s flaminem Diovým opatruje 
posvátné februum: Ovidius Fast. IL 21.— Dále připomínají se 
dva blíž nejasné obřady, a to Regifugium 24. února: Ovidius, Fast. II. 
685 n; Plutarchos, Quaest. Rom. 63; Paul. D. 347 L; Ausonius, 
fer. Rom. 13; Polemius Silvius k tomuto dnu, v CIL I2 str. 259 
a dny 24. března a května, označené v kalendáři Q(uando) R(ex) C(omi- 
tiavit) F(as): Varro, de 1. 1. VI. 31 ; Ovidius Fast. V. 727 n; Festus 
310; Fasti Praen. ke dni 24. III. — Srv. Th Mommsen. Römische 
Chronologie (Berlín2 1859) str. 88; W. Christ, Das Regifugium, ein 
Gedenktag, kein Opferfest, Sitzungsber. d. bayer. Akad, Mnichov 1876, 
str. 185 nn ; G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer : Mnichov21912) 
str. 439; A Rosenberg. Regifugium, Real-Encyclopädie (Stuttgart 1914) 
sl. 469 n; Rex sacrorum, ib. 724, Fr. Ř i b ezzo, La ricostituzione dell’ar-

« ticolo di Festo Q. R. C. F, Rivista lndogrecoitalica II. 1918, str. 199 n.
5 Festus 198: ordo sacerdotum aestimatur deorum



330 Vladimír Groh:

jemuž římský rituál vyhradil v pořadí bohů také první místo? 
Právě v tom, že oběť tak význačnému božstvu byla a zůstala vy
hrazena králi, je nepochybný důkaz, že král obětník je tu přímým 
nástupdem skutečných králů. S místem, jež zaujímal král obětník 
ve sboru pontifiků, souvisí i slavnostní způsob inaugurace v ka- 
látním sněmu, jíž se krom něho dostávalo jenom nejvyšším fla- 
minům2 a také vystupování jeho choti fregina sacrorum) při určitých 
příležitostech kultovních.3

Naproti tomu nelze souhlasiti s výkladem,4 že ze slov P 1 i- 
niových (Nat. hist. XI 186): L. Postumio L. f. Albino 
rege sacrorum post CXXVI Olympiadem, cum rex 
Pyrrhus ex Italia decessisset, cor in extis haru
spices inspicere coeperunt, plyne závěr, že podle krále 
obětníka bylo ve věcech kultovních datováno. Pliniovo spojení 
Albina s novotou v úkonech haruspiků má spíše jen osobní důvody, 
netýkající se obecně hodnosti krále obětníka, poněvadž, jak bude 
dále uvedeno, neměl král obětník nic společného s kultovní správou.

Shrneme-li tudíž všechny tyto známky, jeví se podle nich 
zřejmě, že důstojnost krále obětníka v kultovní organisaci římské 
byla velmi vysoká a vysvětlitelná jen jako přímé dědictví sakrálních 
úkonů skutečných králů. Vedle toho však jsou tím nápadnější zjevy 
jiné, poukazující na různá vydatná omezení, jimž byl král obětník 
podroben. Sem se ani tak nevztahuje skrovný počet úkonů, po
nechaný mu za zřízení republikánského,6 jako spíše úplné odloučení 
osoby krále obétníka od jakýchkoliv funkcí správních, a to ne
jenom v oboru správy státní, nýbrž i správy kultovní. Přes to, 
že rej: sacrorum zaujímal ve sboru pontifiků co do kultovní dů
stojnosti první místo, nebyl hlavou a představitelem tohoto sboru, 
nýbrž byl podřízen nejvyššímu pontifikovi, jenž v sakrálním pořadí 
měl až páté místo.6 Dále pak bylo nositeli hodnosti krále obět
níka zakázáno zastávati jakoukoliv veřejnou hodnost, zejména 
ovšem úřad státní; znamená to úplné odnětí iuris honorum.7 Bylo 
toho velmi přísně dbáno, jak svědčí událost ještě z r. 180 před

ordine, ut deus maximus quisque. Maximus videtur rex... 
itaque in soliis rex supra omnis accumbat licet.

1 Cicero, de nat. deor. II 67; Ovidius, Fast. I 172; Paul D. 
45; Gellius, N. Att. X. 15. 21 ; M a c r o b. Šat. I. 16. 9; a mn. j. 
Srv. Wissowa, Bel. u. Kult.3 str. 103 n.

2 Gellius, Noct. Att. XV. 27. 1; srv. VI. Groh, Kalátní sněm 
římský, L F. XLVI. 1919, str. 15.

3 M a c r o b. Sat. I. 15. 19; Paul. D, 101 s. v. marculum — 
Servius k Aen. IV. 137. — CIL. VI 2123, 2124 dokazuje samostatné 
užívání názvu regina sacrorum.

4 Wissowa, uv. sp str. 509 pozn. 6; Rosenberg, Rex sa
crorum, sl. 723.

6 Pro římský kult je velmi příznačné, jak málo bylo jeho vyko
návání soustřeďováno anebo vyhrazováno jedněm osobám.

6 Festus 198; L i vi u s II. 2, 2 ; Wissowa, str. 508
7 P 1 u t a r c h. Quaest. Rom. 63; Dionysios H al. IV. 74.
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Kr.;1 tehdy totiž odmítl nejvyšší pontifex C. Servilius inaugurovati 
na krále obětníka L. Cornelia Dolabellu, dokud se nevzdá úřadu 
duumvira lodního. Stanoviště pontifikovo bylo plně sdíleno i tri- 
butním sněmem, k němuž se Dolabella odvolal, pokutován jsa pon- 
tiflkem pro neposlušnost. Úřad lodních duumvirů, zřízený r. 3102 
znamenal asi tolik, co tribunáty prvních čtyř legií, totiž ty, jež 
byly obsazovány volbou v tri hutních komitiích.3

Král obětník neměl za republiky nijaké moci anebo vlivu ani 
na kultovní správu; po této stránce byl nástupcem skutečných 
králů nejvyšší pontifex, o jehož poměru ke králi obětníku bylo 
hovořeno svrchu.

Srovná-li se všecko, co je známo o postavení krále obětníka 
za dob historických, vyplývá jako nezbytný závěr poznání, že hod
nost tohoto krále obětníka navazovala přímo na důstojenství ně
kdejších skutečných králů, ale že při tom nositelům této hbdnosti 
bylo ponecháno jen velmi málo obřadů, naproíi tomu však bylo 
jim odňato jakékoliv zasahování do kultovní správy a dokonce 
byli — přes své patricijství — stiženi takovými újmami na ob
čanských právech, že toho u Římanů není jiného příkladu. Takový 
stav však mohl nastati jen tenkrát, když římské království bylo 
odstraněno rázem, revolucí, která ve svých ustanoveních pamato
vala na to, aby dědicové královské důstojnosti, jež ponechati bylo 
nutno z důvodů sakrálních, nikdy nemohli nabýti moci, nebez
pečné novému stavu věcí.

Kdyby v Římě byl býval šel vývoj od království k republice 
cestou evoluce, bylo by se — nehledíme-li k jiným věcem — upra
vilo i postavení krále obětníka jinak. Byl by zůstal nejenom co do 
pořadí, nýbrž i co do skutečného významu prvním z kultovních 
hodnostářů, byla by mu zůstala sakrální správa, a zejména by ho 
nebylo stihlo zneuctívající omezení na občanských právech.4 Po

1 Livius XL. 42. 8.
’ Livius IX 30. 4.
3 Toto omezení občanských práv u krále obětníka potrvalo v ne

zmenšené přísnosti až do začátků císařství, jak vysvítá ze slov Liviových 
a Dionysiových. Jak tomu bylo dále, o tom není přímých zpráv. Hod
nost krále obětníka připomíná se na některých náhrobních nápisech 
(CIL IX 2847, XIV 3604, 4246) mezi jinými hodnostmi světskými i kul
tovními, a to nikoliv na předním místě. Pořad hodností na náhrobních 
nápisech nebyl však přesně ustálen a řídil se spíše oceňováním jednotli
vých funkcí, než časovým postupem. Lze tudíž miti za to, že stará zvyk
lost vylučující kumulaci obětního království s veřejným úřadem, zůstala 
zachována i za císařství, poněvadž nebylo důvodu měniti ji. K tomu 
vede ještě jedna podrobnost: Cn. Pinarius Cn. f. Severus, jediný jménem 
známý rex sacrorum z dob císařských (za Trajana), jenž zastával (patrně 
dříve) i státní úřady, je patricij, tak jako všichni ostatní obětní krá
lové za republiky. Byla-li tedy zachována i tato zvyklost, není důvodu 
pochybovat! o zachovávání zásady o neslučitelnosti. Srv. naproti tomu 

i h. Mommse n, Röm. Staatsrecht 1 (Lipsko3 1887) str. 491.
4 Toto inkompatibilitní ustanovení dosáhlo plně cíle a odňalo hod

nosti krále obětníka jakýkoliv skutečný význam, takže vznikal hluboký
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zvolný vývoj byl by králi obětníku ponechal všechnu moc, již měl 
sbor pontifiků, vedený a zastupovaný nejvyšším pontifikem, a snad 
i část administrativy a iurisdikce státní. Vůbec pak uspořádání 
římské republiky svědčí zřetelně o tom, že výkon státní moci byl 
upraven při násilné změně vládní formy. Je to v prvé řadě koilegialita 
římského konsulálu; ta záleží v něčem úplně jiném, než na př. 
koilegialita athénských archontů, poněvadž byl tu různý vývoj: 
v Athénách došlo k zřízení republiky postupným zatlačováním 
králů se strany velitele vojska (polemarcha) a správce běžných 
úkonů vládních (archonta), konečným stupněm pak bylo utvoření 
kollegia, jehož hlavní členové (mezi něž palřil král) měli kompe
tence přesně rozdělené. Naproti tomu v Římě nebylo přechodních 
stupňů znamenajících nenáhlé vzrůslání odborných funkcionářů 
nad mocí královskou; nýbrž neztenčené, absolutní imperium bylo 
podrženo. Bylo rázem učiněno přístupným všem plnoprávným ob
čanům a pro jeho zastávání stanovena zásada annuity1 a společné 
stejnoprávnosti obou držitelů v celém oboru působnosti. Konsulové 
neměli dělené kompetence, nýbrž oba byli stejně kompetentní pro 
všechny úkony imperia. To zajisté nesvědčí o pomalém vývoji 
a přetvořování, nýbrž o ostrém opatření namířeném proti principu 
monarchickému. Ustavní dějiny římské republiky ukázaly dobře, 
že pozvolný vývoj i v Římě vedl k štěpení a věcnému dělení kom
petence, jak pěkně svědčí na př. censura anebo praetura (abychom 
zůstali při úřadech souvisících s nejvyšším impériem). Svérázný 
charakter konsulátu je sám o sobě výmluvným svědectvím toho, 
že vznikl revolucí a nikoliv evolucí, a to potvrzuje i zvláštní ráz 
hodnosti regis sacrorum.

2. Zvláštnost postavení regis sacrorum, způsobenou revolucí, 
chápali Římané zcela správně i co se tkne kultovního pořadí, 
i osobního omezení tohoto hodnostáře.2 Není pochyby, že se toto 
vědomí šířilo a udržovalo odedávna podáním s pokolení na poko
lení, v těsném spojení s protimonarchickým nazíráním Římanů, 
o němž bude dále hovořeno. Přesvědčení o násilném konci králov-

rozpor mezi pořadím a významem jeho a ostatních členů pontifikátního 
sboru. Docházelo i k tomu, že nebylo uchazečů na hodnost krále obět
níka. Krom uvedeného případu Dolabellova, jenž se nechtěl vzdáti ani 
tak málo významného úřadu ročního, jakým byl lodní duumvirát, lze 
zaznamenati i dvouletou mezeru (210 — 209), kdy vůbec nebyl v Římě 
rex sacrorum: Livius XXVII. 6. 16 a 36. 6.

' Nesprávně pochybuje o tom Börnhöft, Staat und Recht der 
römischen Königszeit (1882) str. 85.

‘Livius II. 2. ln: quia quaedam publica sacra 
per ipsos reges factitata erant, necubi regum de
siderium esset, regem sacrificulum creant. Id sa
cerdotium pontifici subiecere, ne additus nomini 
honos aliquid libertati, cuius tunc prima erat cura, 
officeret. Ac nescio an nimis undique eam mini
misque rebus muniendo modum excesserint. Srv. 
Dionys. Hal. IV. 74 a V. 1.
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ství bylo v Římě všeobecné, jak lze poznati na př. i podle způ
sobu, jímž si Římané vykládali některé kulty, jež uváděli ve spojení 
se zahnáním králů. Je to zejména vzpomenuté už regifugium, sla
vené 24. února. Jaký byl původ a průběh této slavnosti, není, jak 
uvedeno, dnes známo, ale je příznačné, že kdykoliv se v starověké 
literatuře připomíná nějak její vznik, pokaždé je to revoluce proti 
Tarquiniovi a památka jeho vypuzení. Na př. Ovidius praví 
(Fast. II. 68δ n):

nunc mihi dicenda est regis fuga. Traxit ab illa 
sextus ab extremo nomina mense dies.

Anebo Paulus D. 347: regifugium sacrum dicebant, 
quo die rex Tarquinius fugerit e Roma, a j.

Podobně ani nechybělo těchto výkladů pro dny označené 
Q. R. C. F.1 Je lhostejno, jsou-li tyto výklady správné čili nic, 
hlavní je, že do nich byla vkládána živá paméť skutečné události. 
Vědomí o někdejším vypuzení králů udržovalo se stále a neochable, 
podporováno jsouc existencí skutečných přežitků království (rex 
sacrorum, interregnum, imperium a jeho odznaky). Je přirozeno, 
že časem připínala se vzpomínka na protikrálovskou revoluci i na 
jiné staré památnosti a zvyky, u nichž se tato souvislost zdála 
z toho či onoho důvodu pravděpodobnou. Souviselo to zajisté 
s celkovým nazíráním Římanů na monarchii, jež bylo krajně od
mítavé. Zřejmé stopy toho možno pozorovati na celé řadě zjevů, 
a to nejen v začátcích republiky, kdy odium bylo nejsvěžejší, 
nýbrž i později, dokonce i při samém začátku principátu.

Z tohoto živelného odporu proti královládě vyrostla tradice 
o Sp. Cassiovi,2 jenž zaplatil životem svou touhu po samovládě, 
a podání o Sp. Maeliovi, stejné vinném i potrestaném.3

Nezáleží tu na historičnosti či nehistoriěnosti těchto událostí, 
nýbrž na jejich tendenci a na tom, že jim bylo obecně věřeno. 
Jak živý zůstal v Římě odpor proti králům, lze poznati i na udá
lostech s konce života Caesarova. Po jeho vítězství nad Pompejem 
byla v Římě ve skutečnosti monarchie, a to co do výkonu moci 
i co do insignií,4 a chybělo jenom její označení jménem královským. 
Je známo, že kolikrátkoliv došlo se strany Caesarovy k přímým

* Ovidius, Fast. V. 728. — Srv. Rosenberg, Regifugium 
sl. 470 n.

2 Livius II. 41. 10; Diodoros XI. 37; Dionysios Hal. 
Vili. 78 nn; Cicero de re pubi. II 35. GO, rie domo 38. 101; Valerius 
Max. VI. 3. 1 n ; Plinius Nat. hist. XXXIV. 15 a j. Srv. Ett. Pais, 
Storia critica II. str. 138 nn

3 L i v ί u s IV. 12 n ; C i c e r o, de domo 38 ; a j. — Srv. Pais, 
Storia critica lì. str. 189 nn.

4 Viz o tom Ed. Meyer, Caesars Monarchie und das Principát 
des Pompeius (Stuttgart 1918) str. 501 nn., 31922, str. 508 nn. Pro naši 
úvahu je bez významu otázka, podle jakého vzoru chtěl Caesar obnoviti 
monarchii, zda podle králů římských (jak myslil Mommsen), či už 
albských, anebo zas podle Alexandra makedonského.
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i nepřímým pokusům překročili tuto poslední formální překážku, 
pokaždé takový pokus ztroskotal, a to nikoliv snad jenom pro 
nepřízeň senátorů, nýbrž právě o spontánní odpor lidu.i Forma 
království byla odmítána všeobecně a spiknutí proti Caesarovi mělo 
podklad ideový, nikoliv osobní;1 2 navazovalo vědomě na někdejší 
revoluci protikrálovskou.3 Mohutným pojítkem byla tu zejména 
osobnost Brutova; lze však klidně tvrditi, že právě vědomé udržo
vání souvislosti s protikrálovskou revolucí to bylo, jež posunulo 
Bruta do popředí revoluce, a ne naopak. Spiklenci proti Caesarovi 
dovolávali se přímo přísahy, kterou prý na popud L. Junia Bruta 
složil národ hned po vypuzení Tarquiniů a jíž se zavazoval ne- 
dovoliti nikdy obnovení monarchie.4

Je ovšem pravda, že veřejné mínění římské, obrácené proti 
monarchii, můžeme přímo sledovali až v době poměrně pozdní; 
nicméně lze jeho tendenci pokládati za velmi starou právě proto, 
že stále udržovalo spojitost s revolucí protitarquiniovskou. Nebylo 
by správno domnívati se, že teprv bližší styk s monarchiemi helle- 
nistickými vzbudil u Římanů nechuť k této státní formě: právě 
naopak tradiční a staré zaujetí Římanů proti královládě to bylo, 
jež upravilo v praxi jejich poměr k monarchům, a v theorii do
přálo rozšíření určitým názorům filosofickým a státovčdeckým.

Že veřejné mínění římské bylo od začátku republiky založeno 
protimonarchicky, .toho důkazem je naprosto jednomyslné podání 
o konci římského království. V první části tohoto pojednání byly 
rozebrány všechny verse římské královské pověsti, sem spadající; 
ukázalo se, že přes kvantitativní různost prvků vyprávěcích a roz
dílnost motivace u jednotlivých skupin podání zůstává všude týž 
společný základ pověsti, mluvící o Luciu Brutovi, osnovateli a vůdci 
vítězné revoluce proti Tarquiniům. Zjev tento lze vysvětlili velmi 
snadno, uznáme-li, že tu šlo o tradující se paměť skutečné udá
losti, jež si svým významem pojišťovala zájem potomstva.5 6 A právě 
spojením této historické tradice s určitými zvyklostmi, připomína
jícími vyhnání králů, vzniklo postupně ono svorné podání literární, 
na němž nic podstatného nezměnily ani nové proudy myšlenkové 
a literární. Naprosto není možno představit! si, že by podání

1 Viz sebraná místa a výklad v uv. sp. E d. M e y e ra, str. 519 nn., 
’str. 527 nn.

2 Na to klade správně důraz Ed. Me y er, uv. sp. 526 nn., ’str. 
532 nn. proti starší německé hisiorické škole.

3 Suetonius, Caes. 80; P I u t a r c h. Gaes. 61 n, Brut. 9; Cas
sius D i o 45. 12.

* Livius, li. 1. 9; Dionysios Hal. V. 1 a j ; Appianos, 
b. civ. II. 119 a j.

6 Otázkou samou pro sebe je' existence patricia L. Junia Bruta 
a jeho spojení s tradicí. V. T h. Moni m sen, Römische Forschungen, I 
(Berlín2 1864) str.lll;K.J. Neumann, Festschrift zur 46. Philologen
versammlung (Strassburg 190!) str. 309 n; Ett. Pais, Storia criticai, 
str. 540 nn.
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o konci království bylo vzniklo v této podobě a jednotnosti, kdyby 
přechod v republiku byl býval pozvolný. Nelze najiti vysvětlení, 
proč by se byla úplně ztratila tradice o pomalém vývoji a vytvo
řilo tak jednomyslné a staré podání o revoluci a násilném vypu
zení králů.

3. Dosud jsme se zabývali v otázce konce římského království 
skupinou svědectví, jež by bylo možno nazvati vnitřními. Byla 
totiž brána z vnitřních poměrů římské republiky, jejích zřízení, 
ducha římské ústavy a obecného podání a názorů. Ukázalo se, 
že všechna tato svědectví, ať jakéhokoliv původu, svorně a zřetelně 
ukazují na revoluci jakožto způsob, jímž se v Římě přešlo od krá
lovství k republice. Ačkoliv lze v těchto okolnostech jednomyslnost 
pokládati za dostatečnou záruku historičnosti, přece tu možno 
k jejímu potvrzení uvésti ještě závažná svědectví vnější. Nesmí 
se totiž zapomínati, že královská dynastie, z Říma vypuzená, byla 
dynastie e tru ská. Její pobyt v Římě, příchod i zánik, jsou v plné 
souvislosti s dějinami etruského panství nad Latiem a Kampanií.i 
Jak došlo k odstranění království ve vlastní Etrurii,1 2 o tom není 
přesných zpráv, ale mimo Etrurii, v území kampanském a latin
ském, byly etruské dyna>tie odklizeny vesměs násilně, a to nej
později v V. stol. před Kr.3 Stejně tomu bylo v Římě; a právě 
okolnost, že se Řím osvobodil od etruského panství hodně dříve 
než jiná města (na př. Capua, Nola), svědčí o větším politickém 
uvědomění a vyspělosti domácího obyvatelstva. V této souvislosti 
lze také lépe pochopiti, proč římské podání spojilo tak těsně odpor 
k určité dynastii s odporem k monarchii vůbec. Vypuzení králů 
z Říma znamená tudíž dvojí věc: jednak osvobození od cizího panství, 
jednak zavedení aristokratické republiky; jedno i druhé vzájemně 
na sobě závisí.

Okolnost, že poslední dynastie římská byla etruská, je už sama 
sebou dostatečným důkazem toho, že v Římě nebylo pomalého 
přechodu od království v republiku. Ale zdá se, že by přechod 
byl býval stejně náhlý, i kdyby se v Římě byla udržela domácí 
dynastie; aspoň analogie těch latinských měst, jichž se etruská nad
vláda nedotkla, tomu nasvědčují.4 0 tom je ostatně těžko uvažovat, 
poněvadž fakt, že Římu vládli asi po tři pokolení etruští králové, 
vtiskl jeho dějinám příliš určitý ráz.

4. Je tudíž zřejmo, že všechny důvody — vnější a vnitřní — 
ukazují naprosto souhlasně k tomu, že římská republika vznikla

1 V. o tom VI. Groh, Řím, str. 92 nn. — R. A. L. Feli, Etruria 
and Rome (Cambridge 1924).

2 K. 0. Müller —W. Deecke, Die Etrusker I (Stuttgart'1877) 
str. 342 n.

3 L i v i u s, IV. 37. In. — Srv. J. Běloch, Campanien (Vra
tislav2 1890) str. 8 n. 297, 389 n.; Groh, Řím, str. 94. —

4 Na př. Tusculum. Viz A. Rosenberg, Der Staat der alten 
Italiker (Berlín 1913) str. 13 n.
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revolucí.1 Zrovna existence krále obětníka, na níž spočívají všechny 
opačné, svrchu uvedené názory, potvrzuje to nejlépe. Zbývalo by 
pojednati o té stránce římské tradice, která odvozovala původ 
republikánských zřízení od králů a tím zdánlivě seslabovala revo
luční zlom mezi těmito dvěma obdobími. Dotýkáme se tím však 
otázky, které nelze řešili v tomto článku, poněvadž se vztahuje 
na dějiny římské ústavy všeobecně a na tradici, jež se o ní vyvi
nula, zvlášť. Lze se jen krátce dotknouti některých bodů.

Celkem vzalo, jsou tu dvě skupiny zpráv, které nutno rozlišo- 
vati, a to jednak zprávy o dělení města, stavů a občanstva, jednak 
zprávy o přímé přípravě republikánského zřízení v době královské. 
Pro otázku zde probíranou má význam skupina druhá. Do ní patří 
především pověst, že se po smrti Romnlově senát pokoušel sám 
vládnouti, ale lid si přál nového krále.2

Není potřebí obšírně vykládati, proč této pověsti nelze při- 
kládati historičnosti;3 vznikla zajisté jenom jako doplněk tradice 
romulovské, a jejím cílem bylo vyzdvižení dokonalosti a obliby 
mythického zakladatele města. Další zprávy sem se vztahující tý
kají se Servia Tullia, jenž prý vůbec měl na mysli vzdáti se krá
lovství a zavěsti republiku, anebo aspoň demokratičtější vládu.4 5 
Není pochyby, že v přímé souvislosti s tímto názorem je i známé 
Liviovo tvrzení (I. 60. 4) o volbě prvních konsulů »ex commen
tariis Servi Tulli.« Bylo sice už v prvé části této práce po
znamenáno, že Livius je jediný, jenž tímto způsobem vykládá vznik 
konsulškého zřízení; ale to lze vysvětliti zcela dobře Liviovou 
snahou po pragmatičnosti, jejíž stopy jsou u něho patrné. Motiv 
Serviovy touhy po zdemokratisování ústavy byl všeobecně rozšířen,6 
jak svědčí místa uvedená v předešlé poznámce. Není pochyby, že 
takovéto myšlenky jsou jenom rozvinutím ideálního obrazu, který 
byl postupně utvořen o Serviu Tulliovi, druhém zakladateli města. 
Byl-li jemu přičítán původ územní, vojenské i hospodářské orga- 
nisace, o niž se republika opírala,6 není divu, že konečně byl

1 Šlo tu o skutečnou revojuci, a nikoliv jen o restauraci, t. j. ná
vrat k poměrům, jaké byly v Římě před vpádem etruské dynastie, jak 
nesprávně usoudil J u 1. Rinder, Die Plebs (Lipsko 1909) str. 582. 
Před etruskou dynastií v Římě nelze mluviti o jednotné^ římské obci, 
poněvadž teprv její zasažení ji vytvořilo (v. Groh, Řím, str. 113).

2 Cicero, De re pubi. II. 12. 23: cum... senatus... temp
taret, ut ipse reger et sine rege rem publicam, populus 
id non tulit desiderioque Romuli postea regem fla
gitare non destitit; srv. tamt. 30. 52.

3 Dohřeji charakterisoval Mommsen, Röm. Staatsrecht II3 str. 16.
4 Livius 1. 48. 9; Dionysios Hal. IV. 11 a 34; P 1 li

ta r c h o s, de fort. Rom. 10.
5 Lze tu ještě u vésti na př. Ci ce ronfi v výrok (p. Sest. 58. 123): 

Tullius qui libertatem civibus stabiliverat. A. j.
6 Pokud jest v tomto podání spatřovati historické jádro, o tom 

v. Groh, Řím, str. 100 nn.
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uveden ve vztah i s republikánskými zřízeními politickými.1 Livius 
neučinil nic jiného, než že motiv, vyskytující se dosud pouze v ča
sovém a věcném spojení se Serviero Tulliem a na republiku jen 
ukazující, znova připomenul při výkladu o počátcích republiky.

Nelze tudíž odsud nic čerpati proti názoru o revolučním
odstranění římského království.

* **
Moderní dějezpyt není dosud hotov s římskou dobou krá

lovskou; vrstvy starověké i novověké tradice jsou příliš silné a lže 
je jen pomalu uklízeli. Jediná pomoc, v niž lze doufati, je zdoko
nalení method a přibrání nových, co možno širokých hledisk; ně
jakého zvlášť vydatného nového zisku pramenného nelze očekávati.

Otázka konce římského království jest z celého tohoto souboru 
poměrně nejsnáze řešitelná. Její zajímavost je nejenom věcná, 
nýbrž i methodická, poněvadž lze tu poznati dosti názorně a na 
příkladě poměrně prostém vznik a osudy historické tradice římské, 
pro starší dějiny města tak důležité.2

K české dialektologii.
(Poznámky k Vydrově práci » Popis a rozbor nářečí 

hornoblanického«, v Praze 1923.)
Napsal Bohuslav Havránek.

(Dokončení.)
2.

Nová česká práce dialektologická od Bohumila Vydry 
■»Popis a rozbor nářečí hornoblanického s ukázkami* (Práce 
z vědeckých ústavů. Pořádají B. Foustka, G. Friedrich a V. 
Mathesius. III. V Praze 1923. Nákladem filosofické fakulty univer
sity Karlovy. Str. 145) jest monografií nevelkého území jihočes
kého a již tím jest vítaným příspěvkem pro českou dialektologii 
(českou v užším slova smyslu), která má dosud poněkud vědečtěji

2 De Sanctis, Storia dei Romani I. str. 399 se domnívá, že toto 
spojení Servia Tullia s republikánskou ústavou je hodně staré, dřívější 
než římský styk s hellenistickými monarchiemi, jež prý Římanům vnukly 
odpor k této formě vládní. Bylo už svrchu pověděno, že odpor k mon
archické formě byl u Římanů jiného původu, domácího. Krom toho 
už prosté srovnání rysů pověsti serviovské ukazuje, že spojení s republi
kánskou ústavou je pozdějšího původu, než přičtení nové organisace 
občanstva, města atd.

* Úmyslně nebylo přihlíženo k článkům, jež o římském království 
napsal Alex Enman v ruském JKypH. míh. Hap. npoCB. r. 1895 nn. 
a v souborné knize Jlereii^a o pímckíxi. n,apaxi>, Petrohrad 1896, po
něvadž tato pojednaní nemají vědecké ceny ani svým obsahem, ani 
svou methodou.

Li· ty filologické. LI. 1024. 22


