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opak, soustředil své úsilí, aby dokázal hned, že není το ör, 
jak má MXG. S tímto míněním Apeltovým úplně souhlasím.

2. Kdežto v MXG vlastní důkaz Gorgiův první věty celý 
předchází před ostatními důkazy 1. věty, jež podle svědectví 
tohoto spisku jsou Melissovy a Zenonovy, trhá prý Sextus tento 
důkaz ve dva díly a mezi ně vsunuje ony dva důkazy cizí. Ale 
Sextus první důkaz netrhá, oddělena je jen třetí možnost, že 
neexistuje το ör a το μη ör současně, a tato část, jak jsem do
kázal, je teprve Sextová, ne Gorgiova.

3. Podle znění Sextová by byl dokázal Gorgias v první 
větě jen neexistenci nejsoucna, ostatní ponechal Eleatům. Tím 
by si sám vystavil vysvědčení chudoby. I tuto, již velmi subjek
tivní námitku, lze uznati.

4. Ukazuje podle autority Zellerovy na to, že Gorgiova 
třetí možnost se vyskytuje i jinde v Sextových spisech. Ale 
ovšem dokladů neuvádí a vlastně tím svou druhou námitku 
vyvrací. Z lexikálních zvláštností Sextových uvádí jediné foro- 
χείμενα proti πράγματα v MXG.

5. O třetí větě praví povšechně, že nás informuje MXG 
lépe než Sextus. Ukázal jsem to na konkrétním případě. 
V závěru práce pak chválí peripatetika, jenž tak bystrými dů
vody odporoval Gorgiovi a vytýká Sextoví, jak v duchu Skepse 
převzal důvody Gorgiovy i s jeho vadami.

Zjisti ti pramen pro zprávu Sextovu o Gorgiovi nelze, právě 
pro Sextovu libovůli. Mohl jím být i MXG, i snad jeho některý 
starší vzor (existoval-li), i konečně již podobné zpracování v ně
kterém spise skeptickém. Pokračováni příště.

Vladimír Groh:

Lidské oběti u Římanů.
i.

Na otázku, zda Římané znali lidské oběti, dal nejširší od
pověď Theodor Mommsen ve svém Strafrecht str. 901 nn. po
kládaje každý trest za expiaci a užívaje o trestu smrti přímo 
označení lidská oběf; připomíná také obdobu obětního rituálu 
s popravou stětím. Bylo by zajisté možno uvažovati o tom, zda 
je Mommsenovo chápání podstaty trestu zcela správné a vše
obecně platné, a nelze-li snad i z římského nazírání vyvoditi 
teorii, že trest je odplatou. Tento problém, který ostatně za
jímá i novodobé kriminalisty při reformách trestního zákona, je 
však podstatně jiný než otázka, kterou se chce zabývati tato 
studie. Jejím účelem je uvážiti, zda lze u Římanů mimo okruh 
jurisdikce a koercice najiti případy, kdy se sahalo k úmyslnému 
potlačení existence občana z důvodů spočívajících především 
v ohledech sakrálních.
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Autoritou G. Wissowy1 byl posílen názor, že takové potla

čení občanovy existence z důvodů sakrálních čili lidská oběť, 
jak budeme dále pro stručnost říkat, bylo něčím cizím starému 
římskému (latinskému) náboženství. K takovým obětím prý 
došlo až později proniknutím a uplatněním cizích kultovních 
forem, shrnovaných povšechným označením Graecus ritus. Wis- 
sowa odmítaje2 dřívější pokusy o to, aby byly některé úkony a 
obřadní zvyklosti římského kultu vykládány jako projevy nebo 
obměny lidských zvyklostí, staví se na zásadní stanovisko, jaké 
zaujímala už v starověku část veřejného mínění; její názor je 
shrnut do lapidárních slov Liviových o hostiae humanae minime 
Romanum sacrum (XXII 57, 6).

Otázku však třeba podr iobit novému zkoumání a to s hle
diska jiného než se zpravidla děje. Že hellenské a později i jiné 
orientální vlivy přinesly do římského kultu lidské oběti, je fakt 
naprosto jasný, o kterém netřeba ztráceti slov; studium podrob
ností se tu obrací jednak k ověřování jednotlivých případů, jed
nak k sledování toho, jak se cizí obřady s lidskými obětmi při
pojovaly případně do jednotlivých starých kultů římských. 
Mnohem důležitější je však otázka, zda lze opravdu vyloučiti ze 
starého římského kultu lidské oběti tak zúplna, či možno-li je 
zjistiti a uvésti v soulad se starořímským chápáním oběti a ceny 
lidského života. V novodobé odborné literatuře není otázka lid
ských obětí v římském kultu dosud náležitě osvětlena. Souborná 
kniha Schwennova3, která je nej obšírnějším a nej soustavnějším 
probráním tohoto námětu, přece neuspokojuje. Autor pracuje 
sice s hojným, ale daleko ne s úplným materiálem. Své výklady 
řadí úryvkovitě vedle sehe a nepokouší se ani najiti základní 
rysy probíraných jevů. Největším nedostatkem jeho práce však 
je to, že zůstává jen v okruhu tradovaných představ a nepo
kouší se vůbec ujasniti si základ problému.

Toto pojednání, které bylo v krátkém výtahu předneseno 
na druhém sjezdu slovanských klasických filologů 1931 v Praze, 
nečiní si nikterak nároku ani na úplnost látky, ani na konečné 
řešení. Jednotlivé odstavce jsou vědomě neúměrné, podle toho, 
jak si stav a zpracování materiálu žádaly větší či menší obšír- 
nosti.

II.
Kdo chce správně pochopiti, kde v starořimském kultu 

třeba hledati zbytky lidských oběti, musí uvážiti jednak o tom,

1 Kam až sahá W. vliv, viděti dobře na př. na Schwennově 
článku Menschenopfer v R—E, 29. polosv. (1931) sl. 948 nn.

2 Religion und Kultus2 str. 420, srv. C. Cichorius, Römische 
Studien (Lipsko 1922) str. 19.

3 Friedr. Schwenn, Die Menschenopfer bei den Griechen 
und Römern. Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 
XV. 3. Giessen 1915.
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jak se Římané v starém období svého náboženského života dívali 
na oběť vůbec a na kvalifikaci obětní žertvy zvlášť, jednak si 
musí povšimnouti postavení a platnosti jedince jako samostat
ného individua i jako součásti celku ve vztahu kultovně a poli
ticky organisačním. Pokládá-li se za oběť takový obřadně pro
váděný úkon, při němž člověk zničí nějaký předmět nebo živý 
organismus (tvora, rostlinu, plod atd.), pak lze všechny oběti se- 
řaditi do jedné skupiny. Přihlédne-li se však pozorněji k tomu, 
jaký je vztah mezi obětujícím, obětí a cílem oběti, případně i bož
stvem, jemuž oběť platí, ukáží se hned rozdíly velmi patrné. Tak 
byly v starém římském kultu oběti vyplývající z víry v půso
bivost napodobivých kouzel — při nichž totiž obětující znázor
ňoval více méně symbolicky, co si přál, aby se stalo. V těchto 
případech je vzájemný vztah takový, že zřetelně vystupuje člo
věk a obsah jeho přání; důležité je, co se má státi, nikoliv však, 
kdo to má udělati. Není vůbec nutno, aby tu byl vztah k něja
kému určitému božstvu, stačí, aby napodobivou obětí byla vyvo
lávána akce, k jejímuž způsobení nestačí lidské síly, na př. déšť, 
očista, úroda. Vyskytuje-li se vztah k určitému božstvu, jsou 
oběti napodobivé spíše rozkazem než prosbou1. Druhá skupina 
obětí je ta, která se — nikoliv ovšem zcela přesně — pokládá za 
hlavní charakteristiku římského náboženství: jsou to oběti vy
plynulé z představy, že je třeba přinésti božstvu dar jako projev 
vděčnosti za dobrodiní prokázaná nebo očekávaná. Tu stojí člo
věk a božstvo proti sobě jako smluvní strany s přesně vymezeným 
vzájemným vztahem. Případný nezdar svého vzývání nepřičítal 
Říman převaze božstva nebo nedostatku jeho ochoty, nýbrž 
hledal jej vždy ve formální závadě se své strany: buď že nebyla 
nalezena správná forma styku s božstvem, že nebylo vzýváno 
božstvo, které mělo býti vzýváno atp. Je patrno, že tento způ
sob obětí předpokládá jednak vyvinutou představu o osobních 
bozích velmi anthropomorfisovaných, jednak dává uplatňovati 
se právně-obchodnímu zřeteli nad zřetelem etickým.

Oběti obou druhů právě uvedených předpokládají, že se 
člověk nachází v stavu schopném prováděti kultovní úkon, kte
rým vchází ve styk s mocnostmi nadpřirozenými; avšak v starém 
římském náboženství—jako i jinde —byla ještě skupina obětí 
rázupodstatně jiného, to jest obětí očistných, jejichž účelem bylo 
zříditi nebo znova zřídili potřebný předpoklad styku mezi bož
stvem na jedné straně a člověkem (jednotlivcem nebo obcí) a 
jeho majetkem na druhé straně. Šlo buď o to, aby člověk (věc, 
místo) byl zbaven vlivu a působení zlých duchů, vymaněn ze 
závislosti na božstvech podsvětních, anebo aby byla smyta vina, 
ať už skutečná nebo jenom předpokládaná, pro kterou nebyl

1 Srv. slova, jež pronáší pater patratus vzývaje lova: po
pulum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie feriam 
(Liv. I 24, 8).
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konkrétní styk s Hranickým božstvem možný. Očistná oběť se 
přinášela nejenom tenkrát, když byl znám zcela přesně důvod 
nebo nositel rituální poskvrny anebo projevovaly-li se už její 
následky, nýbrž přinášela se i preventivně jako příprava k jiným 
rituálním úkonům, aby byla jejich platnost dobře zabezpečena, 
anebo konečně se lustrace vůbec opakovaly v určitých časových 
obdobích.

Rituální očista tkví svými kořeny rovněž v představách 
magických a to ve víře, že se poskvrna přenáší stykem s osobou 
nebo věci, která je nákazou postižena. Provésti očistu není tudíž 
jen v individuálním zájmu (i když je poskvrnou postižen jenom 
jednotlivec), nýbrž v zájmu celé pospolitosti lidí spjatých na
vzájem příslušností k určitému kultovnímu svazku.

Očistná oběť tedy znamenala, že se odstraňují závady tkvící 
v subjektu kultovní činnosti a v jeho formální způsobilosti k na
vázání styků s nadpřirozenými mocnostmi příznivými pozem
skému světu. Jestliže veřejná autorita naléhala na provedení 
rituální očisty i u jedince, nebylo to proto, aby se snad dostalo 
dostiučinění božstvu, nýbrž jen z toho důvodu, že i přítomnost 
poskvrny individuální byla pro celou obec překážkou ve styku 
s božstvem. Cítilo-li se snad božstvo něčím uraženo, bylo jeho věcí, 
aby pachatele potrestalo; lidská autorita ani profánní, ani kul
tovní do toho u Římanů nezasahovala. Tento římský názor je 
krátce, ale zcela přesně vystižen v proslulém reskriptu Tiberiově: 
deorum iniurias diis curae, (Tacitus Ann. I 73). Stalo-li se, že ně
jaký čin byl současně urážkou božstva a hmotnou nebo etickou 
újmou hodnot světských, bylo stíháno nebo vytýkáno jenom 
toto porušení světských řádů. Pěkným osvětlením toho, jak 
se přesně dělila působnost světských řádů a božské moci, je 
zásada zachycená Ciceronem: periurii poena divina exitium, 
humana dedecus (de leg. II 9, 22)x. Latinské označení pro člověka 
postiženého poskvrnou bylo impius. Pius se stal, až když se 
očistil, poněvadž od toho, kdo byl impius, božstvo nepřijalo ani 
daru na usmířenou 1 2.

Další důležitá otázka je ta, jak se v Římě pohlíželo na cenu 
lidského života, přesněji řečeno na cenu života takového jedince, 
který patřil aspoň částečně do občanského svazku obce. Je známo, 
že v starších dobách nebyl ani občanův život chráněn před ná
silným zničením: stačí připomenouti moc otce rodiny nad man
želkou a dětmi (která obsahovala právo trestati smrtí, prodati 
do ciziny), nebo koerciční a jurisdikční moc magistrátů s im
périem oprávněných tréstati na životě. Vývoj vedl ke zmírnění

1 Srv. cod. Iust. IV 1, 2: iuris iurandi contempta religio satis 
deum ultorem habet.

2 Servius ad Aen. I 378: piare enim antiqui purgare dice
bant. .. et qui purgati non sunt, impii. ·— Cicero de leg. II 9, 22: 
impius ne audeto placare donis iram deorum.
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jednak změnou názoru na cenu jednotlivce jako občana vše
obecně, jednak v důsledcích této změny přiznáním odvolacího 
práva občanům v jurisdikčním řízení, tedy i v případech zřejmé 
trestní viny.

V této souvislosti třeba však upozorniti na jednu okolnost 
velmi důležitou pro další úvahy: zničení jednotlivce nemuselo 
nastati jenom jeho skutečným fysickým zabitím, nýbrž stačilo 
na př. jeho odsftanění do ciziny (vendere trans Tiberim), poně
vadž tím byla zničena jeho občanská osobnost po všech strán
kách souvislosti s obcí. Občan nebyl jenom fysickou jednotkou, 
nýbrž souvisel se svými spoluobčany rozmanitými svazky po 
stránce právní i kultovní. Zvláště tato kultovní složka občanské 
pospolitosti byla velmi významná, jak vyplývá z těsné souvis
losti kultu s právními formami, nejen v oboru soukromého 
práva, nýbrž i v trestním právu a veřejné správě.

Kvalita občanova postavení se měnila zlepšením nebo zhor
šením složek, jejichž úhrn skládal občanovo „caput“. Ryly-li 
občanovi odňaty všechny nebo aspoň některé významnější 
složky jeho „caput“, byl tím vyřazen z občanské pospolitosti, 
aniž však tím přímo postiženo jeho bytí fysické.

Z vyloženého vyplývá, že jakkoliv v starších dobách ani fy
sická složka občanova života nebyla příliš ceněna a teprve časem 
se jí dostávalo ochrany, platila především ona složka občanovy 
existence, jež ho činila součástí obce jako subjekt občanských 
práv a článek politické i kultovní pospolitosti1.

III.
Oběti skutečné.

Ujasnivše si římské nazírání na oběť a na cenu a podstatu 
občanova bytí, můžeme přikročili ke zkoumání konkrétních okol
ností, kdy došlo k potlačení občanovy existence nikoliv z důvodů 
politických nebo trestních, nýbrž výhradně v souvislosti sakrální.

1. Na prvém místě třeba promluviti o trestání vestálek pro
vinilých incestem, tedy o věci připomínané už v době královské 
a dobře dosvědčené z časů republiky i principátu 2.

1 Tento názor objevuje se v náznaku též u G. Wissoivy 
v článku Vestalinnenfrevel, Arch. f. Religionswissensch. XXII 
1923,4 str. 209, ale autor z něho nevyvodil důsledků.

2 Všechny známé případy jsou seznamenány na př. u A. 
Klose, Römische Priesterfasten I. (Diss. Breslau 1910) str. 32 nn. 
Srv. též G. Giannelli, Il sacerdozio delle Vestali romane (Firenze 
1913) str. 77 nn. — Průběh exekuce je u starověkých spisovatelů 
často připomínán, na př. Liv. VIII15, 7; Dion. Halik. II 67, 4; Plut. 
Numa 10; Zonaras VII 8, 7-,Plín. Epist. IV 11, 6 nn. Srv. Mommsen, 
Strafrecht 928 nn, Wissoiva, Vestalinnenfrevel str. 211 n; R. 
Lugand, Le viol rituel chez les Romains, Revue archéol. XXXII 
1930 str. 44 n. —- Je podivno, že Schwenn vůbec nevěnuje těmto 
případům soustavné pozornosti.
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Postup exekuce na provinilé vestálce ukazuje zcela zřetelně 

známky rituálního úkonu: řídí jej nejvyšší pontifex (Liv. XXII 
57), Vestálka je nesena v pohřebním průvodu na márách (Dion. 
Hal. II 67, Plut. Numa 10), zbavena odznaků své důstojnosti 
(Dion. Hal. VIII 89), den je pokládán za religiosus (Plut. Numa 
10), obřad se koná za posvátného ticha (ib.) kolem stojících, ani 
hlas odnášené nesměl býti slyšen. Před sestupem vestálky do 
kobky pronesl pontifex modlitbu, a když vestálka sestupovala, od
vrátili se všichni nositelé kněžských hodností (ib.). V kobce bylo 
uchystáno trochu životních potřeb1, takže zřejmě nešlo o popravu 
v obvyklém slova smyslu. Vchod do kobky byl zarovnán zemí do 
úrovně ostatní půdy (Plut. 1. L). Nebylo ani dovoleno prokazo
vali vestálce takto potrestané poslední pocty příslušející mrtvým. 
(Dion. Hal. II 67.)

Nastává otázka, jak třeba kvalifikovati provinění a trest 
vestálek. Vestálka při svém vstupu do sboru byla zasvěcena 
(capere) nejvyšším pontifikem; tento obřad nebyl nepodoben 
posvátnému sňatku, ale neměl důsledně všech jeho rysů. 
Pro vztah mezi nejvyšším pontifikem a vestálkou může se 
uváděli obdoba jak moci manželovy nad manželkou, tak i otcovy 
nad dcerou2. Jisto je, že vestálka podléhala moci pontifikově 
měrou mnohem rozsáhlejší než kterýkoliv člen kněžských sborů 
římských vůbec a pontifikálního sboru zvlášť. Okolnost tedy, že 
pontifex vydal na smrt provinilou vestálku, mohla by se sice vy- 
ložiti jako obdoba výkonu otcovské moci3 anebo manželské 
moci4, ale kdyby šlo opravdu o obdobu domácího trestního ří
zení (disciplina) nebo o skutečnou pontifikální koercici, zůstane 
nevysvětleno, proč nebyla exekuce provedena způsobem jindy 
obvyklým a proč byly u ní s takovou přesností zachovány ob
řadné složky lustračních obětí.

Poprava v trestním nebo koercičním řízení byla buď veřejná 
nebo tajná; tajná byla pravidlem u žen občanského původu5, 
jež byly buď vůbec doma souzeny anebo státní mocí odevzdány 
domácímu soudu, aby rozhodl o jejich vině; stávalo se však také, 
že se domácímu soudu jenom ponechalo provedení rozsudku.

Pohřbení vestálky za živa bylo však vždy aktem veřejným. 
Nedošlo při něm k přímému zničení života provinilé. Účast ponti- 
fikova a jiných kněží, tajemná modlitba před sestupem, odvrá
cené tváře kněží a posvátné ticho ukazují pak zřejmě na kultovní 
úkon. Zákaz posmrtných poct potrestané vestálce byl naprostý 6,

1 Chléb, voda, mlčko, olej, Plut. Numa 10, Zon. VII 8, 11.
2 Mommsen, Strafrecht str. 19 nn; Giannelli str. 55 a 59 nn.
3 Val. Max. VI 1, 3 a 6: v obou případech jde o dcery pro

vinilé stuprem.
4 Liv. XXXIX 18, 6; epit. XLVIII; Tacitus Ann. II 50.
5 Srv. Mommsen, Strafrecht str. 915 nn.
6 Dion. Hal. II 67: οϋτ ίπιοτήματοζ οϋτ έναγισμων οντε άλλου 

των νομίμων ονδενός τνγχάνουστ.
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kdežto popraveným tyto pocty nebyly odmítány1. Všechny 
vnější okolnosti svědčí tedy výmluvně o tom, že pohřbení ve
sta lky nebylo úkonem ani jurisdikce, ani koercice, nýbrž vý
hradně obřadným úkonem očistným2.

Stuprum, kterého se dopustila fiímanka občanského původu, 
nikoliv však vestálka, bylo sice proviněním proti tradičním po
žadavkům občanské počestnosti mravů, ale před dobou Augusto
vou nebylo positivní a závazné právní normy, která by přikazo
vala stíhání stupra, nýbrž záleželo to na volném uznání manžela, 
otce nebo poručníka, chtěl-li provinilou stíhat. Jestliže nenále
žitý pohlavní styk u jiných římských občanek znamenal jen indi
viduální újmu na jejich cti a společenském postavení, a měnil-li 
se časovým vývojem a prostředím vůbec názor na závažnost, ba 
dokonce i na podstatu tohoto deliktu, bylo tomu jinak u vestálek. 
U nich naprostá zdrželivost byla nezbytnou podmínkou k Ves- 
tině službě. Vestálka, která pozbyla panenství, pozbyla tím také 
nenahraditelně jedné ze základních podmínek své hodnosti. 
Otázka, proč se v kultu Vestině dbalo tak přísně na panenství 
kněžek, nemůže zde býti podrobně probírána3. Jisto je, že tu 
nemáme zjevu podobného klášterní askesi, poněvadž u vestálek 
nešlo jen o zdrženlivost ve stycích pohlavních po dobu služby 
(služba nemohla býti přerušena), nýbrž u nich šlo o to, aby byly 
vůbec nedotčeny. Není pochyby, že právě proto, aby se mohlo 
této podmínce plně dostáti, brávaly se v historické době k Vestině 
službě dívky už ve věku před pohlavní dospělostí4 5. Nelze tedy 
než dospěti k úsudku, že požadavek pohlavní nedotčenosti ves- 
tálky spočíval na starobylé představě o rituální poskvrněnosti 
ženy pohlavně žijící. V starém římském kultu není mnoho stop to
hoto nazírání ®, proto je případ vestálek tím hodnější pozoru.

V nové době bylo vysloveno a opakováno tvrzení, že incest 
vestálek byl prodigiem vyžadujícím expiace6. Nelze zajisté nic 
namítati proti tomuto výkladu, který opakuje jen to, co řekl už
Livius XXII 57, 2 territi........ cum ceteris prodigiis, tum quod
duae Vestales eo anno.... stupri compertae.... 4 hoc nefas cum 
inter tot ut fit clades in prodigium versum esset. Chápeme zcela 
dobře, že při postavení vestálek v kultu a při velké úctě jim pro
kazované bylo možno, zejména v pohnutých dobách, pokládat

1 Dig. 48. 24. 1.3. — Srv. Mau v R-E s. v. Bestattung 346.
2 Není třeba rozpaků v této věci, jaké má ještě Lugand, 

Rev. arch. XXXII. str. 47.
3 Srv. Giannelli str. 34 nn. a E. Fehrle, Die kultische Keusch

heit im Altertum (Giessen 1910) str. 57 nn.
4 Myslím proto, že Giannelli 29 nesprávně vidi v tom řecký vliv.
5 Srv. Ovidius, Fasti II 557 nn a C. Pascal, De Cereris atque 

Iunonis castu, Studii di Antichità e mitologia, 1896, str. 217 nn.
6 Bouché-Leclercq v Daremberg-Sagliovi III. 1. 27, zejména 

však Conr. Cichorius, Staatliche Menschenopfer v Römische Stu
dien (1922) str. 7 nn; G. Wissowa, Vestalinnenfrevel 210 nn.
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incesi některé z nich za zlé znamení; přece však se nelze zbýti 
dojmu, že toto chápání je do značné míry pod vlivem fatalistic
kých představ, jaké se dostaly do Říma teprve později řeckým 
vlivem1. Na tom ostatně nezáleží, poněvadž i v případech, které 
citují Wissowa a Cichorius na doklad, že incesi vestálek byl pro- 
digiem, byly vinnice potrestány obvyklým způsobem. Další ex- 
piace, prováděné při těchto příležitostech v letech 216 a 114 před 
Kr., konaly se graeco ritu obětováním keltské a řecké dvojice; 
třeba však výslovně připomenouti, že v obou letech bylo k ex- 
piacím více příčin, nikoliv jen provinění vestálek.

Ke konci úvahy o vestálkách třeba se ještě krátce dotkncuti 
další jedné věci. R. 114 před Kr. totiž, když byly tři vestálky 
usvědčeny z velmi nevázaného způsobu života 2, došlo k zají
mavé úchylce v postupu proti nim: poněvadž pontifex maximus 
L. Metellus a ostatní pontifikové zřejmě nesprávně zakročili 
proti provinilým, byl na tribunský návrh zvolen L. Cassius, 
proslulý svou přísností, aby provedl znova šetření3. To byl 
zřejmě postup neobvyklý, vysvětlitelný jediné zvláštními okol
nostmi a zřejmě strannickým výrokem pontifikovým. Lze plně 
souhlasiti s Můnzerem 4, že tu měly velkou úlohu politické po
hnutky. Cassiovým úkolem bylo však jenom zjištění provinilých 
a tím byly odklizeny nedostatky pontifikálního řízení; v ostat
ním pak bylo s nimi naloženo obvyklým starodávným způsobem.

2. Vedle pohřbení vestálek, které zřejmě vykazuje všechny 
znaky očistné lidské oběti a je dosvědčeno četnými případy, není 
už z Říma znám jiný stejně výmluvný doklad obřadného oběto
vání občana jeho skutečným fysickým zničením. Cassiem Dionem 
(XLIII 24, 3) připomenutá událost z r. 46 před Kr., kdy Caesar 
dal za účasti pontifiků a flamina Martova obřadně na pláni Mar- 
tově zabiti dva vzbouřené vojáky a jejich hlavy vystaviti na 
regii, má sice všechny znaky lustrační oběti — také se tento její 
ráz výslovně připomíná έν τρόπω rivi ιερουργίας έσφάγησαν — 
ale jde ο událost nastalou za zcela mimořádných poměrů. Není 
také doloženo, že by se obětování bylo týkalo římských občanů. 
Spíše už by bylo možno zabývati se v této studii případy zabití 
nebo odklizení novorozeněte. Právo odkliditi novorozeně bylo ob
saženo v otcovské moci 5, a užívalo se ho i v historické době — 
byť s omezením — ale z důvodů rozmanitých. Do skupiny lid
ských obětí lze počítati jen takové případy, kdy se narození dí

1 CaSS. Dio XXVI fr. 87, 2 Bois, ο&εν ούκ έκ γυναικείας 
7τι άσελγείας άλλ' έκ δαιμόνιας τινός όργής σύμπαντα . . . αυμβήναι 
ϊόοξεν. —- Srv. Wissowa, Vestalinnenfrevel str. 210.

2 Plutarchus, Quaest. rom. 83, Cass. Dio XXVI87, lui. Obs. 37.
3 Ascon. in Milon. 12,32.·—Srv. Rotondi, Leges pubi. p. R. 

str. 321; Mommsen, R. Staatsrecht II2 str. 664.
4 R—E s. v. Licinia 497.
5 Cicero de leg. Ili 8,19 =leg. XII tab. IV. 1. — Dion. Hat. 

II 15. — Srv. E. Weiss v R—E XI 466 nn.
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těte pokládalo za prodigium usmiřitelné jen zabitím dítěte. Za 
prodigium platilo dítě zrůdné nebo narozené v nešťastný den. 
Livius výslovně připomíná několikrát mezi prodigii narození 
hermafrodita1 a uvádí také při r. 207 způsob expiace, jaký 
tehdy navrhli haruspikové: extorrem agro Romano procul terrae 
contactu alto mergendum. Vivum in arcam condidere provectumque 
in mare proiecere. Není přesně známo, v čem spočívala novost 
této expiace, snad ve způsobu utopení. Lze připomenouti, že se 
toho způsobu užívalo i později, .jak svědčí Seneca 2 a Tertullia
nus 3. Pro usmrcení dětí, narozených v nešťastný den, známe 
jen zprávu Suetoniovu (Cai. 5), podle níž v úmrtní den Germa- 
nikův „partus coniugum expositi“. Nápadno však je, že Tacitus, 
ačkoliv· se zabývá dosti podrobně Germanikovou smrtí, neví 
o této věci nic.

3. V ServiověkomentářikVergiliově Aeneidě III 67je zacho
vána zpráva Varronova, jenž tvrdí, že byl starý zvyk zabíjeti 
na hrobě lidi. Když však bylo posláno mnoho zajatců k pohřbu 
C. Iunia Bruta (konsula r. 291 a 277), uspořádal nebožtíkův vnuk 
gladiátorské hry. Tato zpráva Varronova bývala pokládána za 
svědectví o lidských obětích při pohřbech starořímských 4, třebas 
že na př. Schwenn docela právem poukázal na to, že vzájemný 
vztah není jen tak prostý, jak si jej Varro představoval. Otázka 
zasluhuje samostatného nového probrání5 jednak po té stránce, 
zda gladiátorské hry vůbec mají nějakou souvislost s obětmi 
na hrobě, jednak zda tyto hry přišly do (lima opravdu z Etrurie, 
jak se namnoze tvrdí, ačkoliv mnohem více stop ukazuje na 
Kampanii. Ale i kdyby se ukázalo, že gladiátorské hry opravdu 
nahradily někdejší lidské oběti na hrobech, je jisto, že se oběto
vání netýkalo občanů, nýbrž cizinců, otroků nebo zajatců. K tomu 
nevede ani tak Varronova zmínka o poslaných zajatcích, jako 
to, že život občana nemohl býti při oběti nahrazen životem 
neobčana.

Pro úplnost budiž zde také připomenuta událost, kterou 
Schwenn (str. 173) bez rozpaků pokládá za lidskou oběť přinese
nou Manům po starém římském způsobu. Suetonius (Aug. 15) 
zaznamenává totiž versi („scribunt quidam“), že r. 40 po dobytí 
Perusie bylo 15. března u oltáře Divi Iuli obětováno (hostiarum

1 r. 209 = XXVII 11, 4; r. 207 = XXVII 37, 6n; r. 200 = 
XXXI 12, 6.

2 de ira I 15, 2: portentosos fetus extinguimus, liberos 
quoque si debiles monstrosique sunt mergimus,

3 ad nat. I 15: infantes editos... longiore in aquis morte 
submergitis. —

4 Wissowa, Rei. und Kultus2 str. 466; Schwenn str. 174; 
Wünsch, Human sacrifice (Roman). Hastings Encycl. of Religion 
VI (1913), str. 859.

5 Budiž připomenuto, že Varro na uv. ni. uznává oběti na 
hrobě „apud veteres homines" všeobecně a nemluví o Bímanech.
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more mactatos) 300 vybraných senátorů a jezdců. Také Cass. Dio 
XLVIII 14 praví, že většina senátorů a jezdců zahynula καί λό
γος γε έχει δτι ονδ’ άπλώς τοντο έπαίίον άλλ’ έηΐ τον βω
μόν τον τφ Καίσαρι .... ώσιωμένον άχίΐέντες ιππείς τετρα
κόσιοι και βονλενταί άλλοι τε και .... έτνϋησαν. Ozvěnou 
tohoto vyprávění je zřejmě též Senekova narážka (de clem. 
I 11, 1) na Perusinae arae et proscriptiones. Je pravda, že 
v této podobě, kdyby byla plně zaručena, vypadala by perusijská 
exekuce jako kultovní úkon, který by ovšem musel býti uváděn 
jako zvláštní případ lidských obětí vytvořený okolnostmi. Ale 
už Reid1 dobře ukázal, že vedle verse tvořící podklad vyprávění 
Suetoniovu a Cassiovu byla ještě verse jiná, která sice nepopírala, 
že v Perusii došlo k masakru, ale nemluvila o oběti před Caesa- 
rovým oltářem. Tato druhá verse je zastoupena Velleiem Pater- 
kulem a Appianem 2.

Zřejmě tedy jde jednak o případ málo ověřený v důležitých 
podrobnostech, jednak spadající do zvláště prudkého vypětí 
občanské války. Nelze ho tudíž rozbírati podle obvyklých krite
rií kultovních, i kdyby se byl udál tak, jak líčí Suetonius a Cas
sius Dio. Pokračování příště.

Ivan Luňák:
Kriticko-exegetické

poznámky k Demosthenově řeči »O věnci«, 
i.

Ačkoliv se klasická filologie již mnoho století úsilně zabývá 
objasněním antických literárních památek, přece se v nich do
posud setkáváme s nejedním místem, představujícím pro po
rozumění a výklad nerozřešenou hádanku. Takovou crux philo
logorum tvoří následující místo v řeči ,,O věnci“ § 130: ονδε γάρ 
ών έτνχ’ην, άλλ’ οΐς δ δήμος καταράται. Poslední z dostupných 
nám vykladatelů řeči K. Fuhr vyjadřuje se o něm takto: ,Diese 
Worte haben eine befriedigende Deutung bisher nicht gefunden“3. 
Na různostranné pokusy objasnění poukazuje i druhý německý 
komentátor E. Rosenberg: ,Die ganze Stelle hat verschiedentliche 
Erklärungsversuche erfahren“4. Podobně zní stížnost znameni
tého znalce Demosthenových řečíH. Weila: ,11 serait trop long de

1 Journal of Roman Studies II 1912 str. 42 nn.
2 yeti. Pat. II 74: in Perusinos magis ira militum quam 

voluntate saevitum ducis. — App. b. c. V 48: ol òè βονλενταί.... 
άνρρέάησαν 49 την ΙΙερνσίαν αύτην έγνώκει μεν ό Καίσαρ ίς διαρ- 
παγην έπιτρε'ψαι τφ στρατφ.

3 Demosthenes Rede vom Kranze, Blass-Fuhr, 21910.
4 Ausgewählte Reden des Demosthenes, erklärt von A. 

Westermann, 2 B., 6e Aufl. besorgt von E. Rosenberg 1885.


