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o barvách nebo o zvuku, nevnímáme, protože slovo není totožné 
s vnímátelnou věcí (sr. 980' 19—b8).

Nemůžeme také sděliti totéž, co si myslíme, protože ne
může býti totéž na dvou místech. A i kdyby bylo, nevnímali 
by lidé stejně, protože týž člověk vnímá různě podle různých 
smyslů a jinak v různé době (sr. 980’’ 8—17).

Nemíním v této práci oceňovali závažnost myšlenek Gor- 
giových, ale myslím, že Nestle jeho třetí větu přeceňuje, říká-li 
„besonders die dritte These rührt an sehr schwierige erkenntnis
theoretische Probleme“1. Gorgias jistě chtěl dokázati nesděli- 
telnost myšlenek vůbec, ale všude, kde dává příklady, vi
díme, že dokazuje jen nesdělitelnost vnímání smyslového, oprav
dové přenášení vjemů zrakových a sluchových z mysli do mysli. 
Tuto nesdělitelnost ovšem netřeba popírati, a svědčí zas o obrat
nosti Gorgiově, když z těchto drobtů staví důkaz, že není 
možno nic sděliti druhému. Oklamal i novověkého vykladače1 2 * * *.
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Vladimír Groh:

Lidské oběti u Římanů.
Pokračování.

IV.
Dosud byly probírány příklady, kdy došlo k zničení ob

čanova života z kultovních důvodů na základě autoritativního 
rozhodnutí činitelů k tomu povolaných; obětovaný byl tedy 
objektem kultovního řízení. Byl obětován, poněvadž na něm 
lpěla osobně závada, jež byla újmou na kultovní čistotě a způ
sobilosti obce a nemohla býti odklizena jinak než obětováním 
postiženého. Nezáleželo na tom, zda se postižený stal impius 
vlastním zaviněním (na př. vestálka) nebo shodou okolností (ne
šťastně narozené dítě).

Další skupinou případů, kdy zřejmě šlo o lidské oběti, jsou 
devotiones, to jest oběti, ke kterým se sáhlo jen ve zcela’ kraj
ních případech, kdy obec potřebovala přispění bohů.

Sem patří nejprve případ M. Curtia. Pověst vyprávěla, že 
prý se r. 362 před Kr. otevřela na fóru země a propast nemohla 
býti ničím zaplněna; kněží zjistili, že třeba obětovat, co má národ 
nejvzácnějšího, a pak prý se mu dobře povede. M. Curtius vyložil

1 U Zellera I 26, str. 1367 pozn. 2.
2 Srv. Nestle, Hermes 1922, str. 554: namentlich der dritte

Teil rührt an ein sehr wichtiges und ernstes Problem, nämlich
an die Frage, ob und wieweit Wahrgenommenes und Erkanntes
durch Worte mitteilbar ist. „Erkanntes“ vzal Nestle z Gorgiova
tvrzení, ne důkazu.
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obci, že není nic vzácnějšího než život statečného a řádného 
občana. Nabídl se sám, že se obětuje za spoluobčany, a sedě na 
koni v plné zbroji skočil do propasti; ta se opravdu uzavřela. 
Legenda o Curtiovi je doložena jednak známým reliefem kapi- 
tolským, jednak početnou skupinou literárních svědectví L

Nehledíc k větší či menší obšírnosti, je legenda podána 
všude stejně jak co do celkového pojetí, tak i co do podrobností. 
Jediný věcný rozdíl je v tom, že u Varrona jsou uváděni haru
spices, kdežto u Dion. Hal. duoviri sacris faciundis jako 
vykladači, kteří poznali prodigium a navrhli expiaci nejvzácnější 
obětí. Livius sám mluví jen obecně o vates.

Z jednotnosti této legendy zachované stejně u všech autorů, 
kteří jinak ani neužívali vždy stejných předloh, lze právem 
usuzovati, že legenda žila jen v jedné podobě, a to jako celek 
odněkud hotově přejatý, na němž nebylo nic měněno. Nejstarší 
svědectví Varronovo uvádí jako svůj pramen Procilia1 2. O okruhu 
literární činnosti tohoto Procilia zpravuje nás hlavně Cicero ad 
Att. II 2, 2, kde píše, že se lze z Procilia méně naučiti než z Di- 
kaiarcha. Poněvadž Cicero v uvedeném listě píše, že právě čte 
Dikaiarchovy Ústavy, soudí se podle Petra, že i Procilius psal, 
,,πολιτείας vel historias“. Ciceronův dopis je však psán žertovně 
a zmínka o Prociliovi v této souvislosti je pro něho nevalnou po
klonou, ba spíše vtipem na slabé Prociliovy úspěchy ve snaze 
psáti knihy stejně bohatého a všestranného obsahu, jako byly 
spisy Dikaiarchovy. Z Procilia jsou zachovány tři zlomky, po
čítajíc v to i zprávu o Curtiovi; to je sice velmi málo na odhadnutí 
obsahu jeho spisů, ale svědčí dostatečně o Prociliově shonu po 
kuriositách a o jeho malé kritičnosti. Odkud vzal Procilius svoji 
zprávu o Curtiovi, nelze ovšem dnes už uhodnouti, a stejně je 
nejasno, proč je událost položena až do roku 362, tedy do doby 
poměrně velmi pozdní pro takové legendy. Skeptické poznámky 
u Livia a u Cassia Diona, k legendě připojené, vyznačují velmi 
dobře nedůvěru k ní a řadí ji rovnou do skupiny mytických 
pověstí. Osamělá tato legenda je patrně ohlasem nějakého lite
rárního vlivu. Po stránce kultovní je zcela průhledná: je tu líčena 
oběť vzešlá z vlastní vůle obětovaného a tím tedy vzrostlá v ceně. 
Účelem oběti bylo vykoupiti přízeň bohů. Prvek lustrační ne
vystupuje sice tak nápadně do popředí, jako u obětí svrchu při
pomenutých, ale lze i jej nalézti, a to v tom, že Curtiovo oběto
vání odklizovalo konec konců prodigium.

1 Varro de I. 1. V 148; Livius VU 6; Dion. Hal. XIV 20 η; 
Cass. Dio zi. 30, 1; Val. Max. V 5, 2; Paul. Diac. 42 L. a j. Srv. 
Münzer R-E IV 1864 nn. a Bouché-Leclercq u Dar.-Saglia II117 nn.

2 O Prociliovi toho není mnoho známo; viz Peler HRR I2 
CCCLXXIV a 313 n. Není důvodů nesouhlasiti s Petrem v tom, 
že tento Procilius je totožný s Prociliem tr. pl. r. 56 před Kr., 
o němž viz Niccolini, Fasti třib. pleb. 489, Pais, Ricerche III 170.
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Další případy, patřící clo skupiny devocí, jsou dobrovolná 
smrt urozených Římanů za gallského vpádu a pak dobrovolná 
smrt Deciů Múrů v boji.

Z různotvárného, eticky i básnicky vyzdobeného podání 
o příbězích při keltském vpádu do Říma1 vztahuje se sem 
jenom verse — v některých podrobnostech nejednotná — uve
dená Liviem a Plutarchem1 2, která mluví výslovně o devotio 
vykonané příslušným obřadem za účasti nejvyššího pontifika. 
Odhodlání občanů se označuje jako oběť za vlast bez bližšího 
udání důvodu a účelu. Zcela zřejmě tu jde o výzdobný motiv 
tradice o příběhu, který měl pro Římany veliké pretium affec
tionis a proto byl rozmanitě přikrašlován bez ohledu na logickou 
souvislost událostí. Se stanoviska sakrálního tu lze jen nejvýše 
zjistiti názor, že v okolnostech pro vlast zvláště zlých je možno 
obětovati bohům život; to však uměli Římané motivovali mno
hem zevrubněji, a není-li ani stopa toho v líčení událostí 
při keltském vpádu do Říma, je to jen dalším svědectvím vnějš- 
nosti a podružnosti motivu devoce v této souvislosti.

Pokud se týče Deciů, je tradice poučnější, byť se stanoviska 
historického zůstávalo mnoho nejasného3.

Pro účel této studie nemá celkem významu otázka, zda 
opakovaná devotio Deciů je zdvojením či ztrojením jednoho 
příběhu, či došlo-li opravdu k opětování stejného, tak mimořádně 
zvláštního úkonu v několika pokoleních u příslušníků téže rodiny. 
Důležité je to, že se devoci Deciů v Římě věřilo a že byla jedním 
z nejhojněji uváděných příkladů občanské statečnosti a ctnosti; 
stejně důležité je i to, že byla teoretická pravidla pro devoci, 
ačkoliv se jinak žádné příklady její nepřipomínaly, a dále že 
byly i racionalistické výklady počinu Deciů4.

O podstatě, účelu a formách devoce se dovídáme v historii 
Decia Mura otce (padl prý r. 340 v boji ad Veserim) a stejno
jmenného syna (padl r. 295 v boji u Sentina). Obojí vyprávění 
spolu souvisí a výslovně se uvádí vzájemný vztah obou událostí5.

1 Schwegler, Römische Geschichte II 2, 251; Pais, Storia di 
Roma IV 3 (1928) 49 nn; De Sanctis, Storia dei Romani li 171 nn.

2 Livius VII 41, 2 nn; Plutarchos Cam. 21; srv. Florus 
17 9; Ampelius 20.

3 Pais, Storia IV 198 nn; De Sanctis, Storia II 357 pozn. 2; 
Münzer, Ř-E IV 2280 nn; Kornemann, Priestercodex 23 nn; 
Schwenn v uv. sp. 155 nn; Běloch, Röm. Gesch. 440; Bouché- 
Leclercq uv. m. 118 n; Deubner, Reiheft k Arch. f. Relig. Vili 
66 nn; Wünsch 859 n.

4 Cicero de nat. deor. Ili 15; Cass. Dio zi. 35, 7.
5 Decius syn mluví o familiare fatum (Liv. X 28, 13); 

byl pak devotus eadem precatione eodemque habitu 
quo pater (Liv. ib. 15; srv. Zonaras VIII 1, 6: έν&υμη&εϊς ôè 
την èntôooiv τον πατρος . . . έαντόν όμοίως έπέδων.ε. Plin. Nat. hist. 
XXVIII 12: durat . . . Deciorum patris filiique quo se 
devovere carmen.
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Třetí uváděný případ devoce P. Decia Mura vnuka (v bitvě 
u Auskula r. 279) je poučný jen tím, že poskytuje některé rysy 
k srovnání a dovoluje posouditi očekávané účinky devoce.

Situace, za jaké dojde k devotio, je vždy stejná: je před roz
hodující bitvou a válečné prostředky římské, jakož i obvyklá jiná 
opatření neposkytují záruky přízně bohů a vítězství. Objevují se 
ovšem též rozmanitá prodigia svědčící o vážnosti postavení1.

Sáhne se proto ke krajnímu prostředku, totiž k obětování ob
čana. Podle zásadních pravidel o devoci (Liv. Vili 10,11) mohl to 
býti kLerýkoliv občan z vojska, ale v konkrétních příkladech za
chovaných obětuje se vždy konsul sám. Určení, kdo se má oběto- 
vati, přísluší podle zásadních pravidel vrchnímu veliteli vojska. 
U Deciů se postupovalo po prvé tak, že se konsulové dohodli, aby 
se obětoval ten z nich, čí křídlo bude ustupovati; Decius syn pak 
úmyslně napodobí otcův příklad z vlastního rozhodnutí, když 
válečná situace je zcela stejná, jako byla ta, v níž byl kdysi jeho 
otec. Rovněž Decius vnuk se rozhodne sám se obětovati.

Devotio se koná tak, že obětovaný v slavnostním ústroji, 
ale beze zbraně a beze zbroje2 opakuje po pontifikovi carmen 
devotionis a pak se vrhne do boje, vzav do ruky zbraň a upra
viv si tógu cinctu Gabino. Carmen devotionis zní:

lane IuppiterMars pater Quirine Bellona Lares divi novensiles 
di indigetes divi quorum est potestas nostrorum hostiumque dique 
Manes, vos precor veneror veniam peto oroque, uti populo Romano 
quiritium vim victoriamque prosperetis hostesque populi Romani 
quiritium terrore formidine morteque adficiatis. Sicut verbis nun
cupavi, ita pro re publica exercitu legionibus auxiliis populi Romani 
quiritium legiones auxiliaque hostium mecum deis Manibus Tel
lurique devoveo3.

Že se-u Decia syna užilo stejného carmen devotionis, 
je jednak výslovně tradicí tvrzeno (Livius X 28, 15), jednak se 
poznává i z toho, že Decius syn, ponořen jsa před devocí v pře
mýšlení, výslovně si opakuje poslední větu: ego mecum ho
stium legiones mactandas Telluri ac dis Manibus dabo.

Obětovaný tedy dává při devoci svůj život za římské vítěz
ství, za římské legie a za zkázu nepřítele i.

1 Livius Vili 6, 10; X 27, 7; Val. Max. I 7, 3; Zonaras 
VII 26, 6; Vili 1, 6.

2 Máňa sobě togam praetextam, hlavu zahalenu, rukou se 
dotýká brady, pod nohou má kopí (Lztůns VIII 9 ; ZonarasVll 26, 7).

3 Liv. VIII 9, 6 nn.
- 4 Ennius Ann. VI zi. 76 Diehl: pro Romano populo; Cicero 

de fin. V 64; pro salute patriae, p. Sest. 48: pro salute populi 
Romani victoriaque, de nat. deor. II 10 a Cato m. 43: pro re 
publica, de domo 64 pro salute exercitus, epist. ad Octav. 10: 
victoriae; Rhet. ad Herenn. IV 57: pro legionibus; Plinius, Nat. 
Hist. XXII 9: pro victoria; Florus Vili 3 (= 14, 3) ad victoriam. 
Val. Max. V 6: pro salute rei publicae; Plutarchos an vitios. 3; 
i)nèÿ της ηγεμονίας ; Cass. Dio zi. 35, 7: si ó Ράνατος . . . νίκην ί'δωκε.
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Pokud pak se týče důvodů, pro který je taková oběť za 
římské vítězství a pro zkázu nepřátel nutná, říkají zprávy, že 
je to na usmíření hněvu božího, o němž ostatně svědčí prodigia1.

Novodobý pokus o výklad devoce se najde už u J. A. Har- 
tunga1 2, jenž soudil, že se obětovaný dostal devocímezi chthonická 
božstva a tím zhubil nepřítele. Na základě celkem stejném stojí 
i Schwenn (160nn), jenž se ovšem vyjadřuje poněkud složitěji: 
devotus prý se stal Marti sacer 3 a tím tabu působící svému 
okolí zhoubu; proto prý se vrhal mezi nepřátele, aby mu ublížili 
a tím se sami stali tabu. Wissowa 4 zase vykládá, že devotio 
platící bohům podsvětním znamenala pro ně závazek, že přijmou- 
li život obětovaného, musí zničiti nepřátele, vzhledem k nimž 
byla tato oběť přinesena 5. — Třetí skupina výkladů je u Mar- 
quardta6 a u Bouché-Leclercqa7, kteří pokládají devoci za 
jeden z ůkonů patřících ke consecratio capilis, hledí na ni 
spíše s hlediska formálního a nerozbírají její sakrální podstaty. 
— L. Deubner 8 zabývá se vnější stránkou obřadu, rozbírá vý
znam zahalení hlavy, doteku brady a stoupnutí na kopí, ne
věnuje však pozornosti obsahu devoční modlitby. Devoci celou 
vykládá jako magický úkon, jímž se obětovaný spojil s nepřá
telským vojskem k jeho záhubě. Na stejném stanovisku stojí 
Wünsch 9. Tyto výklady objasnily s větším nebo menším zda
rem jednotlivé rysy devoce, ale nevystihly jí plně. Je zřejmo, že 
devotio v podobě, o níž máme zprávy, byl úkon mnohotvárný, 
jenž přes svou vzácnost v praktickém používání přece zapadal 
zcela dobře do římského nazírání. Odkud vzal Livius ona vše
obecná pravidla o devoci, sice nevíme, ale není důvodu pochybo- 
vati o tom, že v poslední řadě jde tu o nauku pontifikální10 11.

Zajímavá je jednak vnější forma devočního úkonu, jednak 
obsah devoční modlitby. Zahalení vykládá Deubner tak, že De
cius konaje obřad, při němž byl současně subjektem i objektem, 
vystupoval v úboru příznačném pro kněze. Gruppe11 tento výklad 
odmítá a v zahalení vidí znamení toho, že Decius propadl smrti 
Zahalení Deciovo však není nic jiného, než tradiční gesto Římana

1 Cicero de nat. deor. Ili 15; Livius Vili 6, 11: averrun
candae deorum irae; X 28, 13: datum hoc nostro generi ut luendis 
periculis publicis piacula simus.

2 Die Religion der Römer (1836) 70.
3 Podle Deubnera, Beiheft k Arch. f. Relig. VIII 66 n. bylo 

kopí, na němž stál při obřadu zasvěcení, Martovým fetišem.
4 R-E V 277 n. a Rei. und Kultus2 384.
5 Srv. už Pernitze v Sitz.-ber. Beri. Ak. 1885, 1156.
6 Römische Staatsverwaltung III2 279.
7 U Dar. Saglia II 118 η.
8 Die Devotion der Decier, Beiheft k Arch. f. Relig. VIII 66 n; 

srv. O. Gruppe v Burs. Jahresber. 137, 327 n.
9 Human Sacrifice 859 n.

10 Kornemann, Priestercodex 25.
11 Burs Jahresber. 137, 328.
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konajícího obřad1, při němž neměl býti rušen; na potvrzení 
tohoto výkladu lze srovnali zmínku u Livia (λ’ΙΙΙ 9, 9) o Deciovi, 
jenž domodliv se a incinctus cinctu Gabino šel do boje, 
s místem Serviovým (ad Aen. V 755): ritu Gabino id est 
togae parte caput velati. Druhý posuněk (manu subter 
togam ad mentum exserta), vykládaný Deubnerem jako 
analogie knězova doteku při přenášení božské podstaty, je 
Schwennem chápán jako pozůstatek dob, kdy se dotýkali vousů 
na bradě jako sídla duše. Není to však patrně nic jiného než gesto, 
jímž si obětující přidržoval u brady cíp tógy shrnutý přes hlavu. 
Přišlápnuté kopí (super telum subiectum pedibus stans) 
zřejmě není zbraň, poněvadž modlitba devoční se koná beze 
zbraně. Musí tedy kopí znamenati něco jiného. Deubner a 
Schwenn tu vidí Martova fetiše 1 2; to lze přijmouti, a nevěří-li 
kdo ve fetiše, tedy zde může viděti prostě symbol Mariův. Avšak 
další důsledky Schwennem vyvozované, že totiž devotus byl 
Marti sacer=tabu atd., nejsou správné a překvapují tím spíše, 
že se Schwenn sám výslovně hlásí k Hartungovu názoru v tom, 
že se devotus dostal mezi chthonická božstva. Mars přece nikdy 
nebyl Římany pokládán za chthonické božstvo.

Co znamenalo přišlápnuté kopí, nelze přesně říci. Kopí jako 
symbol nebo fetiš Martův se označují názvy hasta i telum 
(srv. na př. Liv. XXII 1, 11). Mohlo by se pomýšleli na před
stavu tkvící ve víře v dotyková kouzla, že by totiž tímto do
tykem božstvo a jeho síla přecházely do obětovaného, ale o to 
při devoci nešlo. Podle poznámek k obřadu devoce (Liv. VIII 10, 
lln) nesmělo se toto kopí dostali do rukou nepřátelských, mu
selo zůstati Římanům, kdežto naopak devotus byl vyřazen 
z občanské a kultovní pospolitosti římské. Snad by se mohl najiti 
výklad v tom, že kopí tu znamená posvátný předmět římský 
a stoupnutí na ně symbolisuje stanutí na místě rituálně upra
veném. K devoci docházelo přímo v bitevním šiku, kde nebylo 
možno uchýlili se s posvátným úkonem na místo inaugurované 
a jinak podle pravidel kultu opatřené. Nebylo ani možno místo, 
na němž obětující se stál, inaugurovat, poněvadž k tomu nebylo 
kdy ani příležitosti. Posvátné kopí tu posloužilo jako symbolické 
templum.

Devoční modlitba se skládá z dvou částí: nejprve je vzý
vání božstev, aby dala Římanům vítězství, nepřátelům záhubu. 
Bohové jsou uváděni jednak jménem (Ianus, Iupiter, Mars, 
Quirinus, Bellona, Lares), pak úhrnně divi novensiles a di 
indigetes, pak ještě šíře „bohové mající v moci nás i nepřátele“, 
konečně di Manes. Je to — jak patrno — obvyklé uspořádání

1 Srv. místa u Marquardta III 176, pozn. 6.
2 Lze uvésti na potvrzení místo Liviovo VIII 10, 14: telo 

super quod stans consul precatus est, hostem potiri fas non est; 
si potiatur, Marti suovetaurilibus piaculum fieri.
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indigitament a axament. Druhá část modlitby obsahuje vlastní 
devoci; pro obec, vojsko, legie i auxilia římská zaslibuje obětující 
sebe a s sebou nepřátelské legie i auxilia Manům a Telluře. Není 
pochyby, že při devoci jsou prvky magické, a to především 
takové, které vyplývají z představy o kouzlu dotykovém: obě
tovaný je majetkem chthonických mocností, jimž odevzdal sebe 
i nepřátele; kdo se ho dotkl, propadl jim také. Této stránky si 
všímali hlavně dosavadní vykladači, ale jsou tu ještě jiné prvky, 
které mají významnější úlohu. Tak možno zjistiti víru v napodo
bivá kouzla: devotus nutí svým činem božstvo, aby zahubilo 
nepřítele, tak jako on sám vydal božstvu svůj život dobrovolně. 
Napodobivá kouzla nebyla v Římě nic neznámého, na př. žertva 
zabíjená fetialy kamenem znamenala, že božstvo má rušitele 
úmluvy zasáhnout bleskem stejně, jako kámen ubíjí žertvu, a j.

U devoce je prvek napodobivých kouzel silnější než prvek 
dotykových kouzel. To je patrno z toho, že se účinek devoce 
dostaví jen tehdy, je-li devotus zabit v bitvě1; jinak neměla 
devotio vůbec žádoucího účinku 1 2. Zřejmě tedy převládal názor, 
že nikoliv pouhý styk obětovaného s nepřítelem je nepřátelům 
zhoubný, nýbrž jen jeho smrt v bitvě. Třetí prvek sakrálního 
nazírání na devoci je v tom, že devotio krom magického účinku, 
nutícího bohy zničiti nepřátele, obsahuje též dokonalou lustraci 
Římanů jako předpoklad kategorické výzvy vznesené na bohy.

V devoci Deciů obětuje se vždy konsul sám, ačkoliv mohl 
k tomu určití kteréhokoliv jiného občana. Tradice to ovšem 
vykládá prodigiosním snem3, jenž přímo určil jednoho z kon-

1 Livius Vili 10, 12: si is homo qui devotus est moritur, 
probe factum videri.

2 Charakteristické jsou tu podrobnosti připomínané k r. 340 
a týkající se toho, aby vůdcova smrt byla způsobena uměle. Verse 
o tom se zcela neshodují; podle Livia Vili 6, 12 bylo v poradě 
velitelů na základě shodného snu obou konsulů, potvrzeného 
extispiciem, usneseno, že se jeden z nich obětuje. Poněvadž by 
však mors voluntaria mohla způsobiti zmatek ve vojsku, 
dohodli se, že devoci provede velitel křídla, které se octne na 
ústupu. Zonaras VII 26, 8 jen připomíná, že podle jedné verse 
našel Decius smrt υπό συστρατιώτου. Srv. Plut. an vitios. 3. —■ 
U'issow« odmítá versi o sebevraždě jako výmysl řeckých spiso
vatelů; neprávem, poněvadž toto pojetí zapadá docela dobře do 
celkového římského nazírání na devoci. — Stejně jsou velice 
zajímavé zprávy o devoci Decia vnuka v bitvě u Auskula. Na 
zprávu o tom, že se chystá k devoci, tedy k úkonu, který stál 
sice jeho děda i otce život, ale přinesl Římanům vítězství, vzkázal 
mu prý Pyrrhos, že mu to nepomůže a ξωγρη&έντα κακώς αύτόν 
άπολείσ&αι έπηπείλησε (Cass. Dio zi. 40, 43). Obšírněji o tom mluví 
Zonaras VIII 5, 2: τούς τον Ιΐύρρου δεινώς έκφοβούντων ώς in τον 
Ιίανεϊν έκΐϊνον πάντως άπολονμένους. Pyrrhos dodával vojákům zmu
žilosti, poukazuje na to, že stateční vojáci platí víc než ίπφδή η 
μαγγανεία τις, a nařídil jim, aby Decía όντως έσηενασμένον ... μη 
κτείναι άλλα ζωον συλλαβεΐν.

3 Livius Vili 6, 10; Val. Max. I 7, 3; Zonaras VII 26, 6.
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sulů jako nutnou obět. Ve skutečnosti nelze asi pochybovali, že 
se tu uplatnil názor o vyšší mravní i sakrální ceně oběti, jejímž 
předmětem byl nositel nejvyšší hodnosti, nad obětí jen prostého 
občana. Sebeobětování konsulovo při devoci bylo nápadno už 
Římanům, a to tím spíše, že devotio patřila k zjevům tak vzác
ným. Šířící se skepticismus k starým sakrálním představám a 
zejména pak vzmáhající se racionalismus potlačil zcela kultovní 
stránku devoce, a poněvadž tradice uváděla jako konkrétní pří
pady bezpečně doložené devoce jenom Decie, viděl se u nich 
nakonec jenom úmysl, přinutiti vojsko ke krajnímu vypětí sil 
tím, že konsul, připraviv úkonem devoce patřičnou náladu, 
strhne couvající vojsko za sebou do nového boje. Výstižně to 
napsal Cicero, a velmi zřetelným ohlasem stejného nazírání 
jsou slova Cassia Diona; obojí zmínky se týkají devoce r. 3401. 
O názoru vkládaném do úst Pyrrhovi, bylo promluveno výše 1 2. 
Skeptické nazírání, které se tu jeví, nepopírá ovšem faktu devoce, 
nýbrž obrací se jen proti uznávání působnosti jejích nadpři
rozených složek.

Devotio má všechny sakrální rysy starých římských kultů 
a nic z graecus ritus, ačkoliv příběh Deciů připomíná dost 
nápadně athénského Kodra, a byla tu tedy příležitost zabarviti 
domácí tradici cizími rysy3. Nejen forma, ale i původ devoce 
byl v oblasti starých římských sakrálních obyčejů: není totiž 
znám ani jeden případ, že bv byl v Římě vznikl nový obřad 
v starobylých formách za doby, kdy se už uplatňovaly cizí 
kultovní vlivy. Kdyby pak Decius byl zavedl svou devocí nový 
obřadní úkon, byla by se toho jistě udržela pamět.

Několik obecných poznámek o devoci zakončuje Livius při
pomínkou, že je podává verbis quoque ipsis ut tradita 
sunt(VIII 11, 1), tedy věrně podle své předlohy. Říká tam (mezi 
jiným), že devotus může svou zbroj zaslíbiti Vulkánoví nebo 
jinému z bohů; tato zmínka o Vulkánoví je svědectvím velkého 
stáří představ, které se tu opakují4.

1 Cicero de nat. deor. Ili 15 tu autem etiam Deciorum de
votionibus placatos deos censes: quae fuit eorum tanta iniquitas 
ut placari populo Romano non possent nisi viri tales occidissent? 
Consilium illud imperatorium fuit, quod Graeci στρατήγημά appel
lant, sed eorum imperatorum qui patriae consulerent, vitae non 
parcerent; rebantur enim fore ut exercitus imperatorem equo 
incitato se in hostem imminentem persequeretur, id quod evenit. 
Cass. DÌO zl. 35, 7 & a vμ ά ζω μεν γάρ εΐ ό &άνατθζ ό του Δεκίου 
τήν μάχην άνώρ&ωαε και τονζ μέν νικώντας ήττησΐ, τοϊς δέ δή κρατουμενοις 
νίκην εδωκεν, ού μήν καί σνμβαλεΐν ’δχω δι’ ο τοντ’ έγένετο ... nňig 
γάρ <-ü'> και πιστεύσειέ τΐζ έκ τοιαύτης ένός άνδρδς έπιδόσεως τοσοϋτο 
πλήί/ος άν&ρώπων ’ές τε την σωτηρίαν δμοίως καϊ ίς τήν Ιπικράτησιν 
μεταβάλέσ&αι; Srv. Zon. VII 26, 8.

2 Cass. Dio zl. 40, 43; Zonaras Vili 5, 3 η.
3 Duris Samský u Tzetza k Lykofr. 1378.
4 Groh, Řím (1923) 11 η.
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Přes to, že zmínka o Vulkánoví a ostatní rituální praktiky 
zde uváděné svědčí svým obsahem o starobylosti, zdá se, že 
forma těchto poznámek není původní, že se netýká devoce vše
obecně, nýbrž že obsahuje komentář k příběhu Deciů. Revokace 
v § 13 (sicuti Decius devovit) mohla se ovšem dostat do textu 
velmi snadno při kompilaci, ale zato zmínka o konsulovi v § 14 je 
příliš nápadná a jsouc od ostatního textu neodlučitelná zřejmě jej 
kvalifikuje jako výklad deciovského příběhu. V celém předcháze
jícím textu se totiž mluvilo obecně o tom, jak by se postupovalo, 
kdyby se měl obětovati někdo jiný než magistrát, a co by se stalo, 
kdyby obětovaný nepadl v boji. Čte-li pak se najednou v textu 
telo super quod stans consul precatus est atd., je zřejmě 
patrno, že předloha Liviova, jím doslova opsaná, podávala výklad 
o devoci podnícený konkrétním případem devoce konsula, to jest 
Decía Mura. Toto zjištění není nijak na újmu hodnověrnosti 
pravidel o devocí, ba naopak je zcela dobře pochopitelné, že se 
do analistického výkladu vložilo poučení, jak souvisel úkon Deciů 
s kultovními obyčeji; toto poučení pak mohlo vvplynouti jediné 
z pontifikální nauky. Dokončeni příště.

Bohumil Ryba:

Kronika Kristiánova s hlediska textové kritiky.
Probíraje v souvislosti se svým kursem středověké latiny, 

určeným pro posluchače archivní školy, text kroniky Kristiá
novy, přesvědčil jsem se, že i po vynikajícím druhém kritickém 
vydání Pekařově1, pro něž byl snesen a kolacionován bohatý 
materiál rukopisný, zbývá ještě několik míst, která si žádají no
vého rozboru textově kritického, ba že i v samotných zásadních 
otázkách rukopisného utřídění a důsledcích z něho plynoucích 
nebylo řečeno poslední slovo. Vyložím v tomto článku o někte
rých svých výsledcích studia textu Kristiánova s důvěrou, že 
by mohly přinésti nějaký užitek příštím vydavatelům a překla
datelům kronikářovým. Poznamenávám výslovně, že jsem k této 
studii nečinil nových rukopisných kolací, nýbrž vděčně užil prac
ného kritického aparátu Pekařova.

1. Rukopisy Kristiánovy jsou, jak jest známo, opisy více 
nebo méně blízké archetypu, který sám již byl porušen. Poněvadž 
zachované exempláře jsou nepochybně jen malý zlomek pů
vodního počtu opisů textu Kristiánova a kromě toho rozsah 
některých jest příliš nepatrný, nelze načrtnouti přesné rukopisné 
stemma, aby nemělo velké množství předpokládaných mezičlenů, 
ale přece jest možno rukopisy ony alespoň v hrubých rysech

1 Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit 
Christians, Prag 1906, str. 77—125.


