
Archivy u Řeků a Římanů.

Obraz dějin starověkého archivnictví se mění podle toho, 
co pokládáme za archiv. Máme-li na mysli jenom sbírku pí
semností na určitém místě uložených, lze ovšem mluviti o ar
chivech i u starověkých národů orientálních. Ukázky takových 
sbírek dokumentů jsou zachovány na př. v korespondenci vel
kého faraona 18. dyn. Amenhotepa IV. Achuenatona s vládci 
asijskými, Egyptu podrobenými. Této korespondenci se říká 
archiv el-Amarnský podle vsi el-Amarna, ležící nedaleko 
místa, kde kdysi stávalo město Achutenaton, založené Amen- 
hotepem a proslulé stkvělou nádherou paláců a hrobek Amen- 
hotepových a jeho družiny. Podobně by se mohlo mluviti o chrá
movém archivu nippurském, obsahujícím množství doku
mentů hospodářských, o t. zv. knihovně Assurbanipalově 
a o hettitském archivu v Boghaz-Kjöi, pak o chrámových 
archivech chaldajských, foinických a jiných.

Avšak tyto nálezy staroegyptské a orientální jsou jen zcela 
náhodné a obsah jejich tak pestrý, že název archivů byl jim 
dán jen z nedostatku jiného názvu vhodnějšího. Vidíme-li však 
v archivu něco víc, než jen takovou více méně náhodnou snůšku 
písemností, zejména hledíme-li k tomu, aby bylo jakési určité 
vnitřní pojítko mezi dokumenty do archivu ukládanými, a aby 
tu byl úmysl a aspoň nějaká míra soustavnosti, můžeme mluviti 
o skutečném archivnictví až u Řeků a Římanů.

Vnitřní souvislost listin určitého archivu bývá nejčastěji 
dána tím, že nějaký ústav či úřad ukládá a uchovává písem
nosti, vzniklé jeho činností. Je přirozeno, že čím význačnější 
byl úřad a čím důležitější jeho činnost, tím spíše a lépe se 
začalo pečovati o soustavné a trvalé uchování dokladů této 
činnosti. Druhá okolnost, která se tu uplatnila, byl stupeň uží
vání písma při veřejném jednání; to souviselo zase s do
statkem psací látky. Kde jí bylo hojně, rozšířil se způsob pí
semného vyřizování veškeré agendy, na př. v ptolemajovském
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jetku rodičů, jimž jest užívání zaručeno veřejnou listinou, avšak 
po jejichž smrti připadá dětem. To proto, aby případně smluvní 
strany nebyly z neznalosti uvedeny v omyl. Nařizuji také sou
kromým i veřejným notářům, aby nic neprováděli bez nařízení 
z župního archivu, vědouce, že to jinak nemá platnosti, a že 
počínajíce si proti rozkazu budou stiženi stanoveným trestem. 
Jsou-li od dřívějška v župním archivu opisy, buďtež opatrovány 
s největší pečlivostí, stejně i evidenční listy, aby v nich bylo 
možno miti doklad, nastalo-li by kdy vyhledávání ve věcech, 
které by nebyly náležitě přihlášeny k zápisu. Aby užívání 
evidenčních listů bylo spolehlivé a trvalé, aby nebylo potřebí 
znova žádati zápisy, nařizuji archivářům, aby každého pátého 
roku obnovili evidenční listy, přenesouce na nové listy poslední 
stav majetku každého jednotlivce podle osad a druhu.

Dáno v 9. roce vlády Domitiánovy, 4. dne měsíce Domitiána“. 
(1. října r. 89 po Kr.)1)

Vladimír Groh.

9 V oddíle o egyptských archivech nejsou pro přehlednost jednotlivé 
papyry uváděny. Velmi dobrou sbírkou papyrových listin, důležitých se 
stanoviska právního řádu veřejné správy, jsou Juristische Papyri, sestavené 
a vyložené P. M. Meyerem (1920, Berlín). Základním dílem o papyrech 
je M, Mitteis - U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyrus
kunde (4 sv. 1912, Lipsko). Kratší dobrý přehled podal M. Modica, Con
tributi papirologici alla ricostruzione dell’ordinamento dell’Egitto sotto 
il dominio greco-romano (1916, Řím). O řeckých archivech vůbec vykládá 
nejnověji obšírně Eg. Weiss, Griechisches Privatrecht auf rechtsverglei
chender Grundlage (I. 1923, Lipsko). O řeckých a římských archivech 
vůbec napsal stručný přehled C. Dziatzko do Real - Encyklopädie der 
classischen Altertumswissenschaft (sv. IL 1896, Stuttgart.) O římských 
úřadech a ukládání veřejných listin píše Jos. Král-Vlád. Groh, Státní 
zřízení římské (1921, Praha).


