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motivace svého spisu? Že chtěl zesměšniti nauku Eleatů a že 
při vyvracení zapomínal na svůj úmysl?

Znamenalo by to stavětí novou domněnku na stejně vrat
kých základech, kdežto účelem tohoto článku bylo získati ně
kolik nových fakt.

Vladimír Groh:

Lidské oběti u Římanů.
Dokončení.

V.
Oběti náhradní a obrazné.

V poznámkách o devoci, zachovaných u Livia (Vili 10, 12) 
uvádí se výslovně, že byl-li obětován prostý občan a nepadl-li 
v boji, musela se zbotoviti figurina aspoň 7 stop vysoká, která 
pak byla zakopána do země, a na toto místo nesměl vstoupiti 
žádný magistrát. Tímto údajem je zřejmě prokázána přípustnost 
náhradní oběti i místo člověka, a ukazuje se, že zásada in sacris 
simulata pro veris accipi (Serv. ad Aen. II 116) týkala se 
nejen substituce zvířecích žertev, v souvislosti s nimiž je za
chována, nýbrž i lidských obětí.

Substituce lidské oběti se může projeviti též ještě jinak než 
jen poskytnutím náhradní oběti, ať už figuríny nebo zvířete, 
kterými byl člověk při této příležitosti sakrálně nahrazen; mohly 
býti také případy, kdy se úkon skutečného obětování časem 
nahradil symbolickým náznakem, na př. dotekem obětního nože 
a pod. Římským kultům nechybělo po této stránce zkoumání1, 
ale bezpečných výsledků lze těžko dojiti, i když se zůstane jen 
v okruhu původních římských kultů. Důvod je zřejmý: všechny 
předměty a žertvv, které se mohou vyskytovali jako náhradní 
lidská obět, a všechny symbolické úkony takovou obět nahra
zující vyskytují se také u jiných očistných a smírných obětí 
jako úkony původní a od prvopočátku tam obvyklé. V početné 
řadě očistných a smírných úkonů, které znalo i primitivní staro- 
římské náboženství, bylo obětování člověka zjevem mimořádným, 
kdežto příležitostí, kdy se měly smývati lidské viny, bylo mnoho. 
Jak choulostivé je usuzovali z vnějších okolností o tom, jde-li 
o substituci lidské oběti čili nic, je velmi pěkně viděti na př. na 
sporu rozvířeném o výklad jednoho z úkonů o Luperkaliích2.

Účelem této studie není prováděti revisi starořímských 
kultů a jejich novodobých výkladů proto, aby bylo ověřeno,

1 Srv. na př. Wünsch, Human Sacrifice 858 η.
2 Luperci se dotknou čela jinochů nožem zbrocenýin krví 

žertvy. Srv. Deubner, Arch. f. Relig. XIII, 1910, 498 nn; W.Warde- 
Fowler, The Roman Festivals 314 nn.
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které z nich pravděpodobně mají substituci původní lidské oběti, 
nýbrž mělo se jen ukázati, že starý římský kult tuto možnost 
vůbec znal. Několik míst starých římských autorů to výslovně 
potvrzuje1. Tradice starověká sama o sobě nám ovšem zjišťuje 
jenom zásadně, že substituce byla podle starého sakrálního na
zírání přípustná, v jednotlivých konkrétních případech však 
nestačí vždy k bezpečnému důkazu.

Uvědomíme-li si, že případů lidských obětí vůbec bylo 
v starém římském kultu poskrovnu, že některé zůstaly, že v ji
ných nastoupilo místo fysického zničení jen potlačení kultovních 
a občanských práv (viz další odstavec), je patrno, že substituci 
zůstalo vůbec málo možností uplatniti se. Lze proto připoj iti jen 
několik poznámek k jednotlivým obřadům, při nichž se s větší 
nebo menší pravděpodobností soudí na substituci lidských obětí.

O Compitaliích2 bylo přes noc předcházející přede dnem 
svátku zavěšováno před domy tolik panáků, quot essent liberi 
a tolik makovic nebo koulí, kolik bylo nevolníků.

Wissowa a po něm jiní3 uvádějí jako důvod proti uznávání 
substituce při této slavnosti to, že podle starověkých zpráv musel 
počet panáků a koulí odpovídati přesně počtu obyvatel domu 
a že prý není možno předpokládat!, že se kdysi obětovali všichni 
v domě bydlící. Tu je omyl: především se u Makrobia na uv. m. 
§ 36 říká výslovně aliquamdiu observatum ut pro fami
liarum sospitate pueri mactarentur, a že to bylo později 
odklizeno zavedením substituční oběti. Věřilo se tedy, že byly 
pro zdar rodiny obětovány děti. Patrně tedy i u Paula Diakona 
třeba rozuměti výrazu liberi ve významu děti a nikoliv oby
vatelé občansky svobodní v protikladu k servi. Ale i kdyby 
místo Makrobiovo neluštilo tak snadno problému, nad kterým 
se Wissowa, Wünsch a jiní pozastavovali a kdyby Paulovo 
liberi znamenalo opravdu protiklad k servi, bylo by lze pra
vidlo o stejném počtu náhradních obětních předmětů dobře 
vyložiti: náhradní obět byla snazší než obět skutečná a mohla 
se kvantitativně stupňovati; kdežto dříve kdysi byl dům očiš
ťován obětováním dětí, byla později náhradní obět poskyto
vána za každého jednotlivce zvláště.

Druhá poznámka se týká oběti Argeů 4, tedy úkonu zná-
1 Livius Vili 10, 12; Macrob. Saturn. I 7, 34 n; Paul. D. 

273; Servius ad Georg. II 389.
2 Literaturu má Schwerin 176n, pozn. 2; k tomu srv. Wis- 

sowa R-E IV 791 nn a Boehm R-E XII 808 nn; Fr. Altheim, Terra 
mater (Giessen 1931) 72 n. Zprávy se v podrobnostech neshodují, 
srv. Macrobius I 7, 34; Paul. D. 273.

3 Rei. u. K.2 177, pozn. 6; srv. Wünsch, Human sacrifice 858.
4 Z obsáhlé literatury budiž uvedeno jenom toto: Wissowa 

R-E II 689 nn; O. Jiráni, Oběť Argeů, Listy filol. XXXII, 1906, 
412 nn; De Sanctis, Storia I, 201 nn, 391 nn.; L. Deubner, Arch. f. 
Rei.; XIV, 1911, 306; C. Clemen, Neue Jahrb. 1922, 127; E. Burris, 
Class. Journ. XXIV 115 nn; A. Groth, Klio XXII, 303 nn.
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mého nepoměrně lépe než Compitalia. Lze dnes pokládati za 
jisté, že je správné stanovisko Deubnerovo a Jirániho, kteří 
vidí vargejské oběti nám známé jen přímé pokračování nějakého 
staršího římského očistného obřadu. Třeba jen připomenouti, 
že dokud se nenajde jiný výklad pro označení Argei, jest v něm 
nutno viděti název pro cizince, jejichž smrtí bylo město očišťo
váno. Z toho pak, co víme o postavení římských občanů v kultu, 
je zřejmo, že občan nemohl býti nahrazen při obětování cizin
cem. Šlo-li tedy i v starořímském základu argejského obřadu 
o lidskou obět — ať už skutečnou, nebo náhradhí — netýkala 
se římských občanů.

Třetí poznámka se vztahuje na zprávu Gelliovu (V 12, 12), 
že Vediovi immolatur ritu humano capra. Slova jsou zcela zřetelná 
a vyplývá z nich, že se Veiovovi obětovala koza jako náhradní 
obět za člověka. Není tím řečeno, že se Veiovovi vůbec někdy 
obětoval člověk, poněvadž je možno, že náhradní obět tu existo
vala od počátku. Wissowa1 tvrdí, že tu nejde o substituční obět 
a cituje z Paula Diak. 91 L: humanum sacriťicium dice
bant quod mortui causa fiebat. Toto srovnání není vhodné, 
poněvadž humanum sacriťicium je významově něco zcela 
jiného než ritus humanus.

Pokud se konečně týče úsloví o sexagenarii de ponte 2, které 
se vykládalo jako památka násilného odklizování starých ob
čanů a spojovalo se s potomní obětí Argeů, není pochyby, že jde 
o nesprávný výklad starověký, jehož podstatu podal celkem 
správně Varro 3.

VI.
Sacratio.

V II. části tohoto pojednání byla učiněna zmínka o tom, že 
v Římě bylo možné právní a kultovní osobnost občanovu zmen- 
šiti, ba i úplně zahladiti bez tělesného zničení občanova. Dochá
zelo k tomu celkem dvojím způsobem : a) občan byl buď odevzdán 
do lidského Vlastnictví anebo se stal příslušníkem jiné obce4, 
b) občan byl odevzdán božstvu (sacratio, consecratio'). První způ
sob nespadá do této úvahy, zato je velmi důležitý způsob druhý, 
který je v těsné souvislosti se sakrálními představami a úkony.

Úplně v oblasti sakrální je hromadná očistná obět, při níž 
se bohům věnují veškerá mláďata určitého roku. To bylo t. zv. 
ver sacrum5.

1 Ret. und Kult.2 420, pozn. 4.
2 Ovidius Fasti V 623; Festus 450 L; Paul. D. 66; Varro 

u Non. 86, 20 a j.
3 V II. knize spisu de vita populi Romani (u Non. 523, 21). 

Viz výstižný Mommsenův výklad v Staatsrecht II3 408, pozn. 2.
4 V těchto případech nastala capitis deminutio media 

nebo maxima. Srv. Leonhard v R-E III 1524.
5 Viz o něm Schwenn 168 nn a Wünsch 859.
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Při jednom ze způsobů tohoto ver sacrum byly obětovány 

i děti narozené v stanovené lhůtě1. Pokládalo se to za stupňování 
oběti. V Římě nemáme historicky doložený žádný případ tohoto 
nejvyššího stupně2, ale zařazením jeho do příběhů spojených 
s počátky osídlení uznala tradice aspoň jeho teoretickou pří
pustnost3.

Děti zasvěcené při ver sacrum (zpravidla Martovi) staly 
se majetkem božím teprve, až dospěly; adulta aetas, připo
menutá u Paula Diak. 519, je přesněji určena zprávou zachova
nou na jiném místě u Festa (150 L. s. v. Mamertini), kde se 
udává dvacet let jako nejzazší mez pro poskytnutí oběti. Hoši 
a dívky zaslíbení při ver sacrum nebyli však zabíjeni, nýbrž 
posláni za hranice své země. Od chvíle, kdy ji opustili, jejich lid 
se o ně nestaral. Že jde opravdu o úkon obětní, ukazuje kromě 
jiného zřejmě též úbor vyhnanců: zahalená hlava.

Více však je známo příkladů, kdy byl božstvu odevzdán 
jednotlivý občan a stal se tak sacer. Státi se sacer znamenalo 
propadnouti božstvu, býti zbaven kultovní i politické souvislosti 
s obcí, ztratit ochranu života i majetku a způsobilost jednání 
s bohy4.

Sakrace, konsekrace se buď prováděla individuálně, anebo 
nastávala samočinně, porušil-li kdo legem sacratam, to jest 
ustanovení, jehož účinnost spočívala v sankci vyslovující nad 
rušitelem stav sakrace. Leges sacratae jsou zřízení v Římě 
velmi dobře známá; sakrační sankce5 se užívalo tam, kde ve
řejná autorita nemohla nebo nechtěla zakročiti jinými tresty. 
Vývoj byl zřejmě takový, že původně sakrace nastupovala při

1 Paul. Diak. 519 L.: ver sacrum vovendi mos fuit Italis. 
Magnis enim periculis adducti vovebant quaecunque proximo vere 
nata essent apud se animalia, immolaturos. Sed cum crudele 
videretur pueros ac puellas innocentes interficere, perductos in 
adultam aetatem velabant atque ita extra fines suos exigebant. 
Strabon V 4, 12. άφορίας δε γενη&είσης εΐπε' τΐξ ώς έχρην καϋτερώσαι 
xal τα τέχνα, οι δ'ζ.τοίησαν τοντο χαϊ ιονς γενομένονς τότε παΐδας 'Άρεως 
ίπεφήμιααν, άνδρωϋεντας δ’εστειλαν.

2 Vůbec jediný římský případ známý z historické doby 
bylo ver sacrum zaslíbené r. 217 a provedené až 195 (Livius 
XXII 10, 2; XXXIII 44, 2). Pro formální chybu musela se však 
oběť opakovat o rok později (Liv. XXXIV 44, 2 n) a týkala se 
zvířat přišlých na svět v březnu a v dubnu.

3 Dionys. Hal. I 16; II, 1.
1 Trebatius Testa u Macrob. Sat. II 3, 2: sacrum est quid- 

quid est quod deorum habetur; III 7, 3: quibusdam mirum videri 
quod cum cetera sacra violari nefas sit, hominem sacrum ius 
fuerit occidi; Festus 424: homo sacer est quem qui occidit parricidi 
non damnatur; Dion. Hal. VI 89: έξάγιστος έστω.. xal ό χτείνας 
τινά των ταϋτ εΐργασμε'νων φόνον χαλαρός έστω Srv. Vlád. Groh, Po
testas sacrosancta plebejských tribunů, Věstník Král. Spol. nauk
I. tř. 1922/3, 1 nn.

5 O dvojí podobě sakrační sankce viz můj článek uvedený 
v předešlé poznámce, str. 4 nn.
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proviněních, kde poškozeným a uraženým bylo božstvo. Vinník 
nebyl stíhán positivně, nýbrž odevzdán božstvu, aby s ním na
ložilo jak chce. Odevzdání božstvu znamenalo však vyřazení 
toho, kdo byl sacer, z obce. Takový člověk neměl nároku na 
ochranu majetku, ani na ochranu života. Prakticky byl příznačný 
právě tento poslední rys, a tím si lze vysvětliti, že nastalo časem 
sblížení mezi původními leges sacratae, to jest ustanoveními, 
jejichž rušitel byl výslovně prohlášen za sacer, a mezi usta
noveními, jejichž sankce připouštěla talio a beztrestné zabití.

Z konkrétních případů známých ze starověkých pramenů 
je — jak se zdá — příkladem nejstaršího typu legis sacratae 
ustanovení o sakraci oráče a spřežení za urážku Termina vy- 
oráním nebo přemístěním mezníku1. Ostatní leges sacratae, 
které jsou známy, užívají sakrace jako sankce při rozmanitých 
normách upravujících zájmy zcela světské, a to zejména tam, 
kde právní zvyklosti neposkytovaly možnosti nebo aspoň do
statečné opory k trestnímu nebo koercičnímu stíhání veřejnou 
autoritou. Tak byli sakraci chráněni klienti před útisky se 
strany patronů2, zejména však postihovala sakrace každého, 
kdo by byl jakkoliv ublížil osobě nebo autoritě plebejských 
tribunů3.

Sakrace odevzdávala vinníka určitému božstvu. Dokud 
sakrace postihovala především provinění na bozích spáchaná, 
propadal vinník tomu božstvu, které urazil. Když se pak začalo 
užívati sakrace jako sankce ustanovení světského práva, vy
značovalo se, kterému božstvu rušitel propadá. Zpravidla se 
volilo božstvo mající vztah ochránce k zajišťované normě4.

Význam určení, kterému bohu vinník propadl, časem značně 
oslábl, zřejmě proto, že sakrace znamenala pak všeobecně po
stavení mimo zákon a společnost5.

Sakrace jest tedy typický příklad lidské oběti, při které 
zjištění viny postaví pachatele zcela mimo všechny svazky lidské

1 Paul. Diak. 505; Dion. Hal. II 74.
2 Týká se to staré klientely. Leges XII tab. VIII 21. Srv. 

Groh, Potestas sacrosancta 11.
3 Při plebejských tribunech uplatnila se sakrace nej širší 

měrou, ale ovšem současně s jedním závažným omezením: kdo 
se stal sacer neposlechnuv tribuna, na tom směl provésti ná
sledky sakrace (až i zabití) jenom uražený tribun sám a nikdo jiný. 
Ve všech jiných případech mohl býti sacer beztrestně zabit kým
koliv. Příslušná místa jsou sestavena v mém článku Potestas 
sacrosancta.

4 Iovovi: Livius III 55, 7; Paul. D. 5; Cereři: Plín. N. 
H. XVIII 8, 12; divis parentum: Festus 260.

5 Za povšimnutí stojí, že řečtí spisovatelé, když uvádějí při 
sakraci božstvo, uvádějí buď výhradně nebo převážně božstva 
chthonická (Plut. Rom. 22; Dionys. Hal. II 10). Neuvádějí lova, 
tedy uranické božstvo, ani tam, kde latinské prameny jej uvádějí. 
Srv. na př. Livia III 55, 7 a Dionysia Hal. VI 89, VII 17, XI 40 
a 45 a j.
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pospolitosti, k níž dosud jako občan patřil. Co se pak stane s po
stiženým dále, to už je věc vedlejší. Historicky je na sakraci nej
zajímavější její užití též pro potřeby světské a tím způsobené 
změny v jejím provádění i v názoru na ni.

Bohumil Ryba:

Kronika Kristiánova s hlediska textové kritiky.
Dokončení.

5. Proti první skupině tvoří, jak jsme viděli výše, skupinu 
druhou rukopisy K a Ù (Ul + U2). Ale ani ty nejsou osamoceny.

K nim se hlásí především FP, mající s nimi společnou chybu
IV 100, 26 redeuntibus1 proti recedentibus skupiny první. Čtení 
FP, jak poznamenal Pekař (uv. m.), se kryjí téměř bez výjimky 
s K; jest proto vskutku jemu blízký. Že však v hranicích stejné 
skupiny nebyl odvozen z téhož subarchetypu, který musíme 
konec konců pro K, U předpokládati, plyne z místa IV 100, 26 
conservavere, které jsme výše rozbírali. Musíme tudíž souditi, že 
se druhá skupina rozvětvila již dříve, s jednou pak větví že 
souvisí FP, s druhou K,U.

Z předlohy rkpu K byl odvozen také rukopis, kterého užil 
pisatel brevíře pražské universitní knihovny VIE13 (FP2), jak 
dovodil přesvědčivě Pekař str. 85. Je-li tomu tak, nesměla by
V 105, 6 shoda allegati mezi PP2 ze skupiny druhé s B ze skupiny 
prvé býti shodou chybnou, nýbrž správnou a náležeti archetypu, 
nikoliv čtení K, U legati, přijaté Pekařem do textu. Háj iti čtení 
allegati (v kontextu V 105, 5 aliquid inibi legatos memoratos sig
norum haurire. Implentes autem iussa domini sui, allegati qui 
fuerant, basilicam ingressi etc.) není nesnadné: 1. Kristián slova 
allegare užíval (srv. V 107, 12 coépiscopum suum . . . allegavit),
2. změna slovesného tvaru allegati v legati se vysvětlí vlivem 
předcházejícího substantiva legati.

Velmi úzce příbuzný s jediným K (nikoliv s celou podsku
pinou K, U) byl, jak dobře poznal Pekař str. 86, rkp, z kterého 
je zachován zlomek břevnovský FB, shodující se II 91, 28 s K 
v substituci homines místo sciavi2.

6. Při důsledcích, vyvozených z rozvržení rukopisů, o které 
jsme se pokusili, dopadla by na rozličných místech naše volba 
mezi různočteními poněkud jinak než ve vydání Pekařově. 
O některých jsme se již zmínili, o jiných pojednáme nyní.

Týká se to hlavně neoprávněného přecenění rkpu K na ta
kových místech, kde proti čtení K stojí shodné čtení členů sku-

1 O ní srv. výše str. 119 pozn. 1.
2 V aparátě Pekařově str. 91 pozn. y) údaj ten vypadl, ale 

je o něm řeč v textu str. 86.


