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STARÁ ITALIE A ŘÍM

do konce III. století před Kr.

Napsal

VLADIMÍR GROH





Nejjižnéjší cip Italie : Skylla, jižné od Reggia.

PRIRODNIZÁKLADNA

Vývoj civilisace i státního života na apeninském poloostrově byl určen jeho 
přírodním utvářením a zvláštní polohou, která uvedla toto území ve styk s trojí 
rozličnou oblastí : poloostrov byl jednak otevřen příchodu nových kmenů s evropské 
pevniny, jednak přiléhal k oblasti řecko-illyrské a konečně byl svým dlouhým 
jižním pobřežím a přilehlými ostrovy přístupen egejské a foinické plavbě.

Ještě kolem roku 500 před Kr. se vztahoval název Italia jen na jižní část Bruttia, 
totiž výběžku, jímž se apeninský poloostrov nejvíce blíží Sicílii; potom se rozšířil 
na celou jižní část poloostrova, jejímž hlavním obyvatelstvem byli oskičtí kmenové 
a Rekové. Konečně pak v II. století před Kr. znamenal už název ,,Italia“ také 
jako zeměpisný pojem celý poloostrov, kdežto politicky zůstávalo toto jméno spíše 
protikladem k vlastnímu území římskému. Na sklonku republiky se pak nazývalo 
Itálií území poloostrova na jih od 44° severní šířky a od doby Caesarovy se 
konečně rozšířilo označení Italia i na území ležící odtud severněji až k Alpám.

Nejcharakterističtějším útvarem apeninského poloostrova je dlouhý hřbet vá
pencového pohoří Apenin, jež se začíná u ligurského zálivu, zatáčí se k jiho
východu a probíhajíc směrem podélné osy poloostrova končí se v jeho nejjižnějším 
cípu. Alpami a Apeninem je sevřena pádská nížina, jež tvoří oblast v sebe uza
vřenou. Ostatek poloostrova je apeninským pohořím rozdělen na část jaderskou 
a tyrhenskou. Část tyrhenská je celkem členitější a úrodnější než jaderská. Důle
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Starà Italie a Rim

žitá je tu středoitalská a kampanská sopečná oblast, poněvadž vulkanické usaze
niny význačně přispěly k rázu a úrodnosti kraje; totéž platí o Sicílii. Italie nemá 
příčných horských pásem, kterými by byla dělena na malé, vzájemně nesnadno 
přístupné kraje; proto také styk jednotlivých kulturních oblastí byl v Itálii snad
nější než na př. v Řecku a historický vývoj dospíval k sjednocování rychleji 
a s menšími překážkami. Italské podnebí bylo už ve starověku proslulé svou 
lahodou a mírností. Největší nížina — pádská, zaujímající celou šíři pevninské 
základny poloostrova, je chráněna alpským obloukem proti severu. Ostatek 
poloostrova má svou protáhlostí velmi dlouhé pobřeží a s obou stran se uplatňuje 
blízkost moře, vyrovnávající tepelné rozdíly, jimž by byla Italie vystavena: 
hlavně působí na zmírnění chladna. Maximum teplot bylo a je skoro v celé Itálii 
stejné, ale minimum se zvyšuje od severozápadu k jihovýchodu, a to stejným 
poměrem, jakým ubývá srážek. Tím se stává, že v jižnějších částech hynou tra- 
vinné porosty poměrně přílišným suchem a teplem. Osvěžení přinášel severní 
vítr, v jaderské části od moře, v pádské nížině a v tyrhenské oblasti s hor; též 
byl vítán —-zejména na jaře —západní vítr, poněvadž podporoval vzrůst vege
tace. Naproti tomu se obávali hlavně v tyrhenské oblasti jižních větrů, protože 
žehly a vysušovaly.
*' Nejtěžší zdravotní závadou staré Italie byly bažiny, vznikající jednak tím, že 
vápencový nános přinášený s hor anebo měkký terén u dolních toků řek snižovaly 
průtočnou sílu vody a působily její rozlévání, jednak že množství spodních vod 
nenalézalo odtoku a městnalo se v územních prohlubeninách. Už starověk znal 
příčinnou souvislost bažin se zimničnou nákazou i okolnosti, které podporovaly

Popelnice z pálené hlíny v podobě obytných chyšek. Asi VIII. st. př. Kr. Vatikánské sbírky.
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Přírodní základna

v

Velká hrobní mohyla etruská v Caere.

a omezovaly malarické nebezpečí. Přes tuto závadu byla Italie právem chválena 
jako země poskytující člověku a plodinám zvlášť příjemné životní prostředí, 
schopné hostiti skoro všechny cizí šlechtěné plodiny. Z hlavních plodin pěstěných 
v starověké Itálii třeba uvésti na prvním místě pšenici, ječmen a špaldu, pak révu, 
olivu a ovoce (jablka, hrušky a fíky), konečně luštěniny a zeleninu.

Bohatství ovocných druhů, jimiž později starověká Italie oplývala, však ne
patřilo k jejím prvotním darům, nýbrž rozmohlo se až v potomních dobách, 
počínajíc I. stoletím před Kr. Tehdy se velmi rozšířilo zakládání a pěstění ozdob
ných zahrad, pro něž byly přiváženy vzácné druhy keřů a stromů z východu, 
hlavně z Malé Asie a Syrie. Tak se objevila v Itálii třešeň, meruňka, broskev atd.

Z křovinných a stromových porostů se v staré Itálii dařilo vavřínu, myrtě, 
pinii, cypřiši, buku, dubu, jedli. Kdysi byly všechny výšiny porostlé lesy a háji, 
jak o tom i v pozdějších dobách svědčilo mnoho místopisných názvů. Nekultivo- 
vané části nížin a horská úbočí poskytovala hojně pastvin, proto byl vydatný 
chov hovězího dobytka, ovcí, koz, oslů a koní. Z divokých škodlivých zvířat se 
připomínali vlci, orli, supové. Moře a jezera měla hodně ryb. Z nerostného bo
hatství byla nejdůležitější sůl, získávaná odpařováním mořské vody. V sopečných 
oblastech byly prameny minerálních vod, hlavně sírových; v Umbrii, v Etrurii 
a zejména na Elbě se těžilo olovo, stříbro, měd, v severní Itálii zlato. Pevné sta
vební hmoty se braly z vulkanických usazenin (na př. různé druhy tufu a láva) 
nebo z vápencových usazenin nahromaděných vodními toky (travertin). V se
verní Itálii byl mramor.
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Rakev vydlabaná v dubovém pni. Vili, st.pf. Kr. Villa Giulia v Římě.

ZAČÁTKY CIVILISACE

Počátky lidského života a civilisace se objevily v Itálii velmi brzo, jak ukazují 
hojné památky archeologické, ale do světla dějinného vstupuje Italie daleko 
později než východnější oblasti středomořské. Ve III. tisíciletí a počátkem 
II. tisíciletí před Kr. byla celá Italie —ovšem nestejnoměrně —osídlena lidem, 
jenž uměl uhlazovati kámen do tvaru mlatů, hrotů, ostří, upravovati kosti na 
střely a jehlice, vyráběti z hlíny a páliti nádoby prostých, ale účelných a úhled
ných tvarů s rytým, modelovaným a malovaným ornamentem. Za obydlí sloužily 
většinou okrouhlé chyšky z dřeva, z rákosí, zapuštěné částečně do země a omazané 
hlínou; v krajích vodnatých a bažinatých se chyšky budovaly na kůlech. Mrtví 
byli ukládáni v skrčené poloze do skalních jeskyněk nebo do hrobních jam, 
kolem nich zbraně, nářadí, ozdoby. Někdy jsou lebka i kosti zřejmě zbarveny; 
není známo, zda se tak stalo po umělém odloučení kůže, či snad jejím napuštěním. 
Anthropologické pozůstatky ukazují, že tento lid neolithického a chalkolithického 
údobí patřil k veliké skupině t. zv. mediterranního plemene, byl drobné postavy, 
tmavé pleti a řídkých vlasů, dlouhé lebky.

Kulturně se vyvíjelo pravěké obyvatelstvo Italie celkem stejně na celém polo
ostrově i na Sicilii, jen v Apulii, na Sardinii a na Korsice zachované megalithické 
památky (dolmeny, menhiry, nuragy) jsou odlišnou složkou, která ukazuje na 
souvislost s vlastní oblastí megalithických památek (západ Evropy, severní 
Afrika, Palestina). O kmenové a jazykové příslušnosti praobyvatelstva Italie není 
známo nic, ani o tom, zda shodný ráz pravěké civilisace snad odpovídá národopisné 
jednotnosti. Historické obyvatelstvo Italieznalo rozmanitá jména pro praobyvatel- 
stvo, s nímž se ještě setkalo, ale tato jménajsou nám celkemjen prázdným zvukem.

Někdy začátkem II. tisíciletí začalo neolithické obyvatelstvo italské zpracová- 
vati kov, a to měď; nový materiál však neznamenal civilisační převrat, poněvadž 
výroba kovového nářadí a zejména zbraní jen doplňovala, avšak nevytlačovala 
z užívání výrobky do té doby běžné. Shodovaly se i tvarově, poněvadž lid dlouho 
nedovedl využiti zvláštních vlastností kovu.
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Začátky civilisace

Vývoj tedy pokračoval v starých formách a na starých místech, jen Sardinie 
se začala ještě nápadněji odlišovat. Zacházení s kovem časem vedlo k stále lepšímu 
poznávání jeho užitečnosti; kov začal nahrazovati především tenké kostěné vý
robky, křehké a málo trvanlivé, a přišlo se na to, že silnějším přimíšením cínu 
vznikne bronz, odolnější a úhlednější než měď. Větší výkonnost kovového nářadí 
a zbraní umožnila člověku lepší opracování dřeva i kamene; zlepšila se úprava 
hrobů i obydlí ajejich ochrana. Jak ukázaly novější výzkumy, dospělo už i pra- 
obyvatelstvo Italie k stupni civilisace nazvané „bronzovou“, ale je jistě velmi 
nápadný skrovný počet těchto nálezů u srovnání s nálezy předchozího stupně 
neolithického a chalkolithického. Snad to souvisí s pronikavou změnou v zalidnění 
Italie, která nastala v údobí, kdy právě praobyvatelstvo se dostávalo na konec 
údobí chalkolithického. Původcem této změny byl pravděpodobně hromadný pří
chod nového lidu, který se usadil nejprve v severní Itálii a odtud se pak časem 
rozšířil po poloostrově a přilehlých ostrovech. Tento příchozí lid byl na celkové 
kulturní úrovni vyšší než soudobé praobyvatelstvo Italie, nejen pokud jde o po
kročilejší znalost užívání bronzu, ale všeobecně i technikou své práce i vývojem
myšlenkových a životních forem. Zdá se, 
jezera na jih.

Odkud tento nový lid přišel, není zná
mo, ale je jisté, že před svým nastěho
váním do pádské nížiny bydlel v kraji
ně velmi vodnaté a bažinaté, poněvadž 
způsob stavění příbytků na kůlech mu 
byl tak obvyklý, že ho užíval dokonce 
i tam, kde příbytky stály na pevné a suché 
zemi. Kůly (piloty) až tři metry zvýši 
byly zaráženy do země svisle a v nevel
kých vzdálenostech; na nich spočívala 
dřevěná podlaha chaty s udupanou hlí
nou. Odpadky a nepotřebné věci se házely 
pod podlahu, lehké dřevěné chyšky často 
braly zasvé a byly snadno obnovovány. 
Po stránce stavební jsou tyto „terramary“ 
zřejmým pokračováním typu jezerních 
staveb kolových. Vyznačují se tím, že ne
byly budovány rozptýleně ani v sesku
pení jen náhodném, nýbrž v pravidel
ných skupinách pospolitých sídel, vněj
ší podoby celkem obdélné, ohrazených. 
Uvnitř pak se protínaly v pravém úhlu 
dvě hlavní ulice a ostatní byly s nimi co 
možná rovnoběžné. Ohrazení se skládalo 
z vnitřního valu z hlíny, někdy vyztužo-

že zaujal nejprve místo od gardského

Etruská hrobní komora s falešnou klenbou opřenou 
pilířem. VI. st. př. Kr.

V archeol. museu ve Florencii.
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váného dřevem, a z vnějšího příkopu naplňovaného vodou. Styk s vnějškem se 
udržoval mostem a brankou. Hřbitov byl zásadně mimo osadu živých a ležel buď 
také na pilotách nebo na přirozené úrovni; mrtví byli spalováni a jejich pozůstatky 
ukládány do popelnic těsně vedle sebe stavěných.

Způsob bydlení terramarikolů ukazuje nápadně a zřetelně na vyvinutý stupeň 
pospolitosti, ale také na vnější přesnost. Není pochyby, že val a příkop kolem osady 
měly původně a především význam obranný, ale přesné dodržování půdorysných 
zásad, budování valu a příkopu, i když jich nebylo prakticky nezbytně potřebí, 
a konečně přesné oddělování příbytků živých od místa odpočinku zesnulých ne
pochybně svědčí, že se při zakládání osad uplatňovaly určité řády pospolitého 
života i představ náboženských.

Terramarní lid užíval už jen skrovně nářadí a zbraní z kostí a kamene a tím 
se velmi lišil od praobyvatelstva italského, jež, i když poznalo kovy, jen ne
snadno se loučilo s primitivním nekovovým nářadím. Terramarní lid vyráběl 
sekery a nože způsobem, jaký určovala vlastnost kovu, uměl kovat dlouhé meče 
i jemné břitvy, z kovového drátu hotovil znamenité sponky s obloukem i smyčkou. 
Hojnost zbraní, opevněná a sevřená sídla, rychlé ovládnutí kraje i potomní roz
šíření svědčí o bojovné síle tohoto lidu, ale jeho hlavním zaměstnáním nebylo 
válčení, nýbrž chov dobytka a zemědělství, jak o tom svědčí srpy, mlýnky, 
pastýřské rohy a pozůstatky v kulturních vrstvách. Keramika tohoto lidu svědčí 
rovněž pro příchod z ciziny, nikoliv pro pokračování ve formách u praobyvatel
stva vytvořených. Terramarní nádoby, ač kupodivu technicky primitivnější, jsou 
přece jen výtvarně pokročilejší než nádoby praobyvatelstva. Lze ostatně právem 
očekávati od dalších archaeologických výzkumů objasnění mnohých otázek sou
visících s přesným obrazem terramarní civilisace a její spojitosti s civilisací pra
obyvatelstva. Daleko těžší a nesnadnější je otázka kmenová, to je zkoumání, do 
jaké míry závisel další civilisační vývoj obyvatelstva Italie i složení tohoto obyva
telstva na nových příchozích.

Hmotná kultura terramarní rychle pokračovala; důležitou novinkou bylo vy
robení plechu, jež dovolovalo člověku opatři ti si nářadí užitkové i ozdobné daleko 
rozmanitější a účelnější než měl dříve; také bylo možno se chrániti přílbou a pláty. 
V soutěži s kovovými nádobami se keramika rozvila tvarově i technicky. U mno
hých předmětů obě hmoty —kov a pálená hlína —navzájem spolu soupeřily.

Druhotným projevem civilisačního rozvoje bylo nápadnější sociální rozvrstvení. 
Jistě ani v starších dobách nebyly terramarní obce společensky jednotné, ale 
u prostičkých výrobků nelze rozdílů tak snadno postřehnouti. Sociální rozrůznění 
se začíná projevovati především na pohřebištích: z hromadného ukládání po
pelnic s pozůstatky se začaly odlučovati jednotlivé hroby lépe upravené a o sobě 
chráněné. Za popelnice slouží zvláštní nádoby dvojkuželovitého tvaru, uprostřed 
široké, dolů a nahoru se zúžující, pokrývané poklopenou miskou, později a v bo
hatých hrobech dokonce přílbou umně vymodelovanou z hlíny a vypálenou. T omuto 
dalšímu vývojovému stupni, kdy uměli zpracovávati kov do plátů a vedle bronzu 
užívali i železa, se říká kultura villanovská podle prvního naleziště nedaleko Bologně.
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Kíidlatý démon smrti. Nástěnná malba v etruské hrobce v Tarquiniích. IV. st. pf. Kr.
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Z důvodů blíže neznámých nastalo asi ve XIV. století před Kr. velké stěhování 
z pádské nížiny směrem jižním. Nevelká část terramarního lidu pronikla až 
k tarentskému zálivu a jednak se tam usadila, jak třeba souditi z nálezu terra- 
marních sídlišť, jednak pronikla odtud ještě dále na východ do egejské oblasti, 
snad v cizích službách. Nálezy typických terramarních mečů a bronzových za
víracích spon s nízkým „smyčcovým“ obloukem v Řecku a na Krétě jsou dokla
dem tohoto putování. V jižní Itálii se terramarní obyvatelstvo neudrželo, nýbrž 
zaniklo mezi praobyvatelstvem, snad také spolu s ním podléhajíc částečně okrajové 
vlně pohybu lidí egejských, jež někdy koncem XIII. stol. zasáhla též jih Italie.

Mnohem pronikavěji se uplatnili terramarikolové ve střední Itálii; nemáme 
však zcela přesného a spolehlivého obrazu jejich posunů a lze proto souditi jen 
dohadem na základě pravděpodobnosti, jak se vyvíjelo historické osídlení Italie. 
Proud villanovského obyvatelstva se ubíral z pádské nížiny pravděpodobně nej
prve po jaderském pobřeží, ale konečně se usadil při tyrhenské straně u dolního 
Tiberu, v Etrurii a kolem albského jezera. To se stalo asi na sklonku II. tisíciletí 
a lidé zde se usadivší byli předky historických Latinů a kmenů blízce s nimi pří
buzných. Jejich stěhování pak bylo počátkem velkých změn v kmenovém osazení 
Italie, jež se skončily až v době historicky lépe známé.

Latinové a jim příbuzní sousedé patřili k jazykové a národopisné větvi indo- 
evropské, jíž se dnes dává jméno italická nebo italská, poněvadž v historické 
době sídlily všechny její kmenové skupiny v Itálii. Krom Latinů a jejich nejbliž- 
ších příbuzných (na př. Falisků) byla to skupina umbrosabelská čili oskoumberská, 
jež však netvořila takové jednoty jako latinská skupina, nýbrž byla rozrůzněna 
větší rozmanitostí prostředí, v němž se usídlila, a také jinými vlivy, o nichž lze 
zatím spíše vysloví ti jen dohad než přesný soud. Lze-li u latinské skupiny dosti 
pravděpodobně vystopovati její pochod z pádské nížiny až do jejích historických 
sídel, není to zatím možné u skupiny umbrosabelské. Tu zastihujeme až na místech 
jejího konečného usazení, aniž víme, zda také i ona kdysi sídlila v pádské nížině, 
či přišla do Italie vůbec později a rovnou postupovala dále k jihu. Též zůstává 
nevysvětleno, proč se v historické oblasti umbrosabelské pohřbívalo ukládáním 
nespálených těl do země, když u villanovského lidu byla obecně rozšířena kremace.

V střední Itálii se Umbrosabelové usadili nejprve na sever a na východ od 
Latinů: skládali se z Umbrů, zaujavších původně dosti rozlehlá sídla v Etrurii 
a Umbrii; pak k nim patřila středoitalská skupina, označovaná v širokém smyslu 
slova jako sabelská: k ní patřili Picentové u jaderského pobřeží, pak skupiny 
kmenů sabelských (v užším smyslu slova), sídlící mezi Latiem a Picenem, a ko
nečně velká, z několika kmenů se skládající skupina samnitská v horách východně 
od Latia. Nejenergičtější ze všech samnitských kmenů byli Oskové, kteří později 
pronikli do Kampanie a také asimilovali jihoitalské Lukany a Brutie.

Do opuštěné nížiny páďské se vtlačili illyrští Venetové; jejich příbuzní Messa- 
piové a Iapygové se usadili na jihu poloostrova v Apulii a v Kalabrii.

Událostí historicky velmi významnou byl příchod Etruská a jejich usazení 
v Itálii v kraji, který po nich dostal a dodnes má jméno (Etruria, Toscana). Pří
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chodem Etrusků však nebyl ještě ukončen vývoj národopisného osazení Italie. 
V VIII. století před Kr. začala západní kolonisace řecká, která postupně zaujala 
pobřeží tarentského zálivu, Bruttia, Lukanie a Kampanie a pak severní, východní 
a jižní pobřeží sicilské. O něco později se začali zajímati o italskou oblast Foiničané 
z Karthaginy, ale usadili se zatím jen na západním cípu sicilském a na jiho
západě Sardinie. Konečně přišli do severní Italie také Keltové.

Praobyvatelstvo Italie bylo tímto stěhováním stlačeno na poměrně malou 
oblast: větší souvislá osídlení jeho zůstala kolem janovského zálivu (Ligurové), 
pak na jihu v Lukanii a v Bruttiu a ovšem i na velkých ostrovech (Elymové, 
Šikulové, Sardové).

KMENOVÉ OSAZENÍ STARÉ ITALIE v V. STOL. PŘED KR
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Etruský sarkofág z pálené hlíny, zdobeny válečnými reliefy. Na víku figury etruských manželů. VI. st.pf. Kr. 
.Nalezen v Caere, nyní v Britském museu v Londýně.

ETRUSKOVÉ

Do vývoje politických a kulturních dějin starověké Italie zasáhl způsobem velmi 
pozoruhodným národ, jehož působení bylo právem přirovnáváno ke kulturnímu 
kvasu : to byli Etruskové.

Etruskové, čili po řeckém označení Tyrhenové, Tyrsenové, byli už starověku 
záhadou a nepřestali jí býti dodnes. I v základní věci, totiž původu Etrusků, se 
novodobá věda stále obírá celkem týmiž theoriemi, které znalo i starověké děje- 
pisectví.

Etruskové zanechali po sobě v Itálii mnoho památek a stop, a to nejenom 
v oboru hmotné civilisace, nýbrž i ideového působení; tím nápadnější je nejistota 
o jejich příslušnosti, původu i osudech v době před příchodem do Italie. Úsilné 
badání, zejména nejnovější doby, přineslo mnoho cenných poznatků, z nichž lze 
aspoň s velkou pravděpodobností zachytiti osudy a dějinné poslání Etrusků. Avšak 
i tu zbývá mnoho dosud nezajištěného.

Spolehlivě lze říci, že Etruskové nepatřili k žádné větvi ani skupině indoevrop-
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ské; jejich jazyk, ač dlouhým stykem s indoevropskými národy —hlavně Řeky 
a Italiky — přijal některé indoevropské prvky, si zachoval svůj původní ráz. 
Přes veliký počet etruských nápisů (asi 8500) a několik delších souvislých textů 
se dosud nepodařilo v luštění etruštiny postoupiti tak daleko, aby byl možný 
aspoň přibližně uspokojující výklad textů. Daleko lépe je známa vnější stránka 
etruštiny a zdá se skoro nepochybným, že je nutné ji přiřaditi ke skupině jazyků, 
kterými se mluvilo v egejské a maloasijské oblasti. Tam také někde v severní části 
egejského přímoří, blízko Malé Asie, byla asi vlast Etrusků. Po velkých změnách, 
k nimž došlo v egejské oblasti kolem r. 1200 před Kr., bylo tu staré obyvatelstvo 
stále vydatněji zatlačováno novými usedlíky, zejména Řeky a Frygy, a tak za 
okolností blíže sice neznámých, ale v této dějinné souvislosti byli Etruskové nuceni 
opustiti svůj domov. Čilí a podnikaví, zvyklí plavbě se odvážili daleko, zřejmě se 
držíce přirozených ostrovních mostů a pobřeží. Je záhadné, proč se neusadili 
v jižní Itálii nebo na Sicilii; velmi svůdný výklad, že totiž našli tyto končiny už 
obsazeny řeckým obyvatelstvem, není možný z důvodů chronologických, poně
vadž novější přesná zkoumání vrstev archeologického materiálu ukazují, že Etrus
kové byli v Itálii dříve, než se začala řecká kolonisace.

Etruskové se nepřestěhovali najednou, nýbrž postupně aspoň ve dvou hlavních 
vlnách, mezi nimiž byly jistě ještě i menší pohyby skupin. První velká vlna 
etruská přišla do Italie asi v X. století před Kr. a usadila se na některých místech 
blízko etruského pobřeží (Vetulonia, Caere, Corneto atd.). Poslední velká vlna, 
po níž zůstaly v původní vlasti již jen nepatrné zbytky (na př. na ostrově Lemnu), 
dospěla do Italie nejspíše na samém sklonku IX. století před Kr. a doplnila 
osazení etruského pobřeží. Je jistě nápadný zjev, že se mořeplavci, jakými Etrus
kové byli, usazovali s malými výjimkami nikoliv těsně u moře, nýbrž opodál, a že 
jejich postup nešel podél pobřeží, nýbrž vnitrozemím. Na první otázku odpovídá 
to, že si Etruskové v Itálii zprvu nezakládali nových sídel, nýbrž obsazovali místa 
už osídlená a zmocnivše se jich, vládli pak i okolním krajem a postupovali dále. 
Na druhou otázku lze odpovědět aspoň dohadem, že Etrusky lákalo právě vnitro
zemí s osadami lidu sice poměrně civilisovaného, ale snadno podléhajícího energii 
dobyvatelů. Byl to snadnější postup než zakládati hned s počátku zcela nová města 
na pobřeží a odtud pronikati do vnitrozemí.

Obyvatelstvo, na které Etruskové narazili, bylo určitě aspoň v části země pří
buzné Latinům a Umbrům, a civilisace většiny země odpovídala villanovskému 
stupni.

V Vili, a v VII. století zaujali pak Etruskové skoro všechna místa historické 
Etrurie, starší obyvatelstvo jednak absorbovali, jednak vytlačili (hlavně asi do 
Umbrie). Ve vnější civilisaci země nenastal však radikální převrat, poněvadž 
Etruskové přijali mnoho forem villanovského kulturního stupně a snad se také 
hodně smísili s domácím obyvatelstvem. Ale to netrvalo dlouho a začal se uka
zovati vlastní etruský kulturní přínos, mající původ jednak v přinesených před
stavách a formách, jednak v trvajících etruských stycích s východem.

Osazením vlastní Etrurie a námořní plavbou nebyla ještě vyčerpána etruská
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Etruský relief s pohřebními výjevy. V. st. př. Kr. Museo 
Barracco v Říme.

rozpínavost: už v VII. sto
letí začali pronikati dále po 
italské pevnině, ovšem ni
koliv všude stejně hustě. Tak 
se na př. dostali do Latia a 
do Kampanie, ale stačili jen 
na to, aby se v těchto úze
mích zmocnili dočasně vlády 
buď dosazením vlastních dy
nastií anebo získáním do
mácích vladařů k poslušen
ství. Latium i Kampanie, 
od ačkoliv přijímaly kultur
ně Etrusků mnoho, dokonce 
ještě dříve, než podlehly je
jich panství, a také ještě i po 
jeho svržení, ukázaly se ja
zykově a populačně velmi 
odolnými proti etruskému 
zasažení. Lze dokonce i na
jiti svědectví toho, že etruští 
vládcové sami podléhali la- 
tinisaci.

Účinnější bylo pronikání 
Etrusků na sever, zejména do 
slabě obydlené pádské níži
ny. Směr jejich postupu od 
jihu k severu lze dosti dobře 
sledovat. Za této vrcholné 
doby své expanse — bylo to 
v VI. stol. před Kr. —pro
jevila etruská kultura nej
silněji své příznačné rysy, 
k nimž dospěla v Itálii.

Etruská civilisace je zvlášt
ní směs rozmanitých složek, 
které se připjaly — někdy 
i nedosti ůstrojně —k jejich 
východnímu egejsko-malo
asijskému dědictví. Etrusko
vé vydatně přijímali cizí po
pudy a tvary, a to nejen z kul
tur celkově vyšších: mnoho
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prvků pochází i z domácích italských 
civilisaci, vzhledem k nimž však Etrus
kové byli dlouho složkou převážně dá
vající, ať už přímo, či pouze podněco
váním a urychlováním vývoje a zrání.

Politicky netvořili Etruskové nikdyjed- 
notu, nýbrž rozpadali se na mnoho měst
ských států, u nichž se měnil nejen jejich 
počet, nýbrž i rozsah území jimi ovláda
ného. Pokud známo, nebylo ani vyššího 
svazku mezi těmito etruskými státy, leda 
kultovní sdružení 12 měst kolem svatyně 
Voltumny u Tarquinii. Původní jejich 
ústavy byly vesměs monarchické; od
znaky královské moci přešly i na římskou 
magistraturu (liktoři, svazky prutů se 
sekerami, nachové roucho atd.). Etruští 
králové pocházeli ze vznešených rodin, 
jejichž příslušníci zasedali v králově radě 
a zastávali nejvyšší hodnosti. O původ
ním etruském společenském rozvrstvení 
není známo skoro nic. Asi v V. stol. před 
Kr. se etruské státy vesměs proměnily 
v aristokratické republiky, jejichž ústroj- 
nou základnou bylo rodové dělení. Není 
pochyby, že se i v etruských městech ča
sem ohlašovaly politické nároky tříd spole
čensky původně nižších, ale historie o tom 
zachovala jenom velmi letmé zmínky.

Pokud se etruský lid nezabýval bojem 
a plavbou, věnoval se zemědělství a těžbě 
přírodního bohatství kraje. Hojnost kovů 
dala vznik všem odvětvím metalurgie, 
podporované i čilými a rozsáhlými ob
chodními styky. Etruské nářadí a šperky 
z bronzu, zlata a stříbra byly proslulé 
a patří ještě i dnes k nejvzácnějším po
kladům museí.

Hojnost památek dovoluje sledovati 
u Etrusků vývoj uměleckých tvarů. Jeví 
se tu dvě hlavní období: první je sou
běžné s etruským výbojem a zračí se 
v něm hlavně vliv předních kulturních

Náhrobní kámen s reliefem etruského bojovníka. 
VII.—VI.st.př.Kr. V archeol. museu ve Florencii.
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center, s nimiž se Etruskové setkali (kultura villanovská, t. zv. údobí orientali- 
sující, údobí silných vlivů řeckých), druhé pak se rozvíjí v době politického 
úpadku Etrurie a je charakterisováno rozkvětem slohu, v němž pokračují staré 
etruské prvky v nových ušlechtilých formách, a ty potom stále zřetelněji ustu
pují mezinárodnímu hellenistickému umění. Ve stavitelství vynikali Etruskové 
jednak dovedným užíváním kamene, jednak znalostí klenutí a konečně smy
slem pro monumentálnost. Některé prvky jejich stavebnictví živě připomínají 
prvky známé z okolí původní etruské vlasti; tak na př. hradby, jež Etruskové 
budovali všemi způsoby, od ,,kyklopského“ zdivá, při němž se kladou balvany 
jen hrubě opracované a přitesané na lícní straně, až k dokonalým stavbám ze 
stejných a pravidelných kvádrů. Na východní původ ukazují též etruské tholy: 
kamenné cely, jejichž vrstvy zdivá jsou od určité výše kladeny stále blíže k svislé 
ose, takže vytvářejí t. zv. falešnou klenbu; tohoto typu jsou některé etruské 
hrobky staršího data. Vstupovalo se do nich chodbičkou a celek byl přikryt na
sypanou mohylou. Tyto tholové hroby byly počátkem rozvoje etruských komo
rových hrobek, jež snad byly napodobením vnitřku příbytku. Rozvinutím typu 
komorových hrobů jsou proslulá hypogaea, roztroušená po celé Etrurii a též mimo 
ni, kam se Etruskové dostali; patří k největším zajímavostem mezi etruskými pa
mátkami. Stačí jmenovati Clusium (Chiusi), Perusii (Perugia), Tarquinie, Caere 
(Cervetri). Vtesány do skály nebo zbudovány z kamene, jsou v hypogaeích 
hrobní komory často hodně rozsáhlé, se stropem plochým nebo zaklenutým, 
někdy opřeným o pilíře, rozmanitě seskupeny kolem vstupní chodby. Stěny komor 
byly skvěle vyzdobeny reliefy i malbami s náměty denního života, kultovními 
i historickými. Na kamenných lavicích spočívaly popelnice nebo rakve —většinou 
terakotové nebo kamenné, obklopené množstvím předmětů užitkových i ozdob
ných. V některých knížecích hrobech —jak se zdá —byly mrtvoly ukládány na 
lavicích jen balsamované bez rakví. Hypogaea byla skryta pod velikými mohy
lami (mají až 50 rn v průměru), jejichž základ drží pevný zděný prsten. Jiný typ 
komorových hrobů, méně nákladný a vzniklý nejspíše s rozvojem středního stavu, 
představují zděné obdélné komůrky, stavěné v řadách podél cest a s nich přímo 
přístupné dveřmi.

Způsobem pohřbívání u Etrusků převládajícím bylo ukládání nespálených 
mrtvol, ale vedle něho se už od počátku jejich pobytu v Itálii vyskytuje též

Etruská řezba ze slonové kosti. VII. st. př. Kr. Villa Giulia v Říme.
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Antefixa: medusa z pomalované pálené hlíny zdobící konce trámů 
etruských svatyň. VI.—V. st. př. Kr. Villa Giulia v Říme.

kremace a ukládání nebožtí
ků způsobem úplně stejným, 
jako činil lid villanovské kul
tury. I tvar bikonických po
pelnic a malých chýškových 
popelnic - v Latiu a v Etrurii 
tak rozšířený —byl jimi při
jat. Kremace se pak u Etrus
ků udržovala stále, ale po
pelnice místo do okrouhlých 
hrobních jam byly ukládány 
v hrobních komorách. V bo
hatších hrobkách mívaly po
pelnice tvar malých sarko
fágů. Pro Etrusky jsou ty
pické sarkofágy představující 
nebožtíka zpola ležícího na 
hodovním lehátku ; původně 
bývalo lehátko přesně napo
dobeno a pozůstatky zesnu
lého uloženy v jeho nitru.
Později —· hellenistickým
vlivem — se rozšířily sarkofágy v podobě truhel zdobených plasticky i polychro
mu, ale motiv zpola ležící osoby byl stále zachováván; neupoustělo se od něho 
ani při zmenšených sarkofázích, určených za popelnice, byť bylo nutno figuru 
podati v nepřirozené zkratce.

Vedle kovu, v němž si libovalo etruské ozdobnictví i plastika, a vedle kamene 
užívalo se v Etrurii měrou zvláště rozsáhlou hlíny. S tím souvisel rozvoj keramiky, 
v němž patří Etruskům zásluha o rozmanitá zdokonalení v přípravě materiálu 
(černé bucchero), ale též o jemnost a smělost v modelování velmi složitých tvarů, 
zřejmě inspirovaných kovotepectvím. Z pálené hlíny byly i etruské sarkofágy 
a popelnice s bohatou plastickou výzdobou a s figurami nebožtíků, i veliké plas
tiky, určené jednak dovnitř chrámů, jednak jako výplň tympanů, a konečně 
i hojné a rozmanité antefixy v podobě akroterií, gorgoneí a pod., sloužící za ozdo
bu Štítů, trámových čel atd. Bohatá byla polychromie výrobků z pálené hlíny. —· 
Etruské chrámy mívaly jen základy zděné, kdežto vrchní stavba bývala dřevěná 
s výplní sušených cihel; průčelí zdobily sloupy, chrámová cela byla buď jednotná 
nebo trojitá, sedlová střecha svírala průčelní trojhranný štít (tympanon).

Písma užívali Etruskové hláskového, odvozeného z velmi starého typu řecké 
abecedy. V Etrurii se pak vyvíjelo dále a od Etrusků se dostalo k Italikům. 
Z celkového počtu zachovaných etruských textů jenom asi osm obsahuje více než 
40 slov, všechno ostatní jsou krátké nápisy, obsahující převážnou většinou jména 
osob. Dosud známé delší texty jsou snad vesměs rituálního obsahu, jak vysvítá

Dějiny lidstva 2 I?
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z hojného opakování jmen bohů a stejných formulek. Nelze tedy odtud ani po 
dokonalém rozluštění etruského jazyka očekávati příliš vydatného příspěvku 
k poznání etruské duševní kultury; i nadále bude nutno se v té věci opírati o cizí 
starověké zprávy a o archeologický materiál.

Etruskové se těšili znamenité pověsti jako lékaři; zachované votivní dary uka
zují na dobrou znalost anatomie lidské hlavy a vnitřku hrudní a břišní dutiny. 
Není pochyby, že k těmto znalostem a zájmu o ně hojně přispěla i horlivě pěstěná 
nauka věštění z vnitřností žertev (haruspicina). Velmi zajímavé jsou zlaté zubní 
můstky a prothesy, nalezené v etruských hrobech, třebaže právem bylo upozor
něno, že pro jejich užívání více rozhodovala touha po přepychu než zřetel lékař

ský. Jiný obor, v němž Etrus-
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Etruský nápis, t. zv. kámen perusijský. Univ. museum v Perugii.
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kové prosluli, byla dovednost 
ve vodních stavbách a zařízeních: 
zachycování pramenů a vod
ních toků, kanalisace, lázeňství.

Etruskové milovali hudbu, 
veselí a tanec; zjev solového 
tanečníka a zpěváka (histrio) 
rozšířil se od nich k sousedům 
i s jménem. Také primitivní 
sborová vystoupení se zpěvem 
a tancem byla etruského půvo
du. Měli obřadné kultovní zpě
vy, báje a legendy, ale literární 
vývoj nepřekročil stupně zcela 
začátečního. I na odborné pí
semnictví byli Etruskové chu
dí a většina jejich praktických 
dovedností se udržovala tradi
cí. Jen v oboru kultu dospěli 
dále : vedle přesných rituálů 
měli i soubory pravidel pro jed
notlivá odvětví. Zdá se, že nej
větší zachovaný etruský text 
(pruhy z mumie, nyní v Zagre
bu) obsahuje část památky to
hoto druhu.

Etruské náboženství bylo věr
ným obrazem jejich civilisace. 
Velkou pozornost věnovali kul
tovním formám a zejména vý
kladu věštných znamení : po té 
stránce se od nich Italikové mno-
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Rytá toiletní skřínka etruská s okřídlenými démony. 
Villa Giulia v Rimé.

ho učili a pokládali Etrus
ky za autoritu. V předsta
vách o božstvu si Etrus
kové už z původní vlasti 
přinesli pojem osobních 
a anthropomorfních bož
stev a tím způsobili také na 
urychlení vývoj e nábožen
ských představ svých sou
sedů. Etruskové však ne
trvali na původních jmé
nech svých bohů a zamě
ňovali je názvy vzatými 
odjinud. Pečlivě rozlišo
vali božský svět podzem
ský a nebeský. Na nebi 
vládla trojice Tinia, Uni,
Menrva (Římané jim ří- 
kalijupiter, Juno, Miner
va) ají odpovídala trojice 
podsvětní. Základní po
jem trojice, do níž byli bo
hové seskupováni, j e něj ak 
v souvislosti s nábožen
stvím egejské oblasti.

Přípisky na malbách a 
na jiných etruských pa
mátkách zachovaly řadu 
jmen etruských božstev, 
alejejich původní ráz nám
namnoze uniká. Naproti tomu se ukazuje zřetelné sbližování s řeckými a italskými 
představami, na př. Turan = Venus, Turms = Hermes, Sethlans = Hefaistos a j. 
Mnoho jmen je zřejmě cizího původu a jen povrchně etruskisováno : Menrva = 
Minerva, Aplu = Apolon, Maris = Mars atd. Někdy jde o cizí jméno pro domácí 
představu, jindy zase o cizí božstvo, Etrusky převzaté. Velký byl také počet duchů 
a démonů, ve které Etruskové věřili; mezi nimi zasluhují zvláštní pozornosti 
představy ohyzdných infernálních tvorů pololidské polozvířecí podoby. Vůbec byla 
etruská představa, o záhrobním životě velmi ponurá na rozdíl od velmi radost
ného chápání vezdejšího života. Celkem pak v etruském náboženství převládal 
formalismus nad obsahem, kult nad myšlenkou. Odtud také vznikla profesionál- 
nost kněžského zaměstnání a vliv těch, kdož měli znalost obřadů.
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Solus (východně od Palerma) na sev. břehu Sicílie.

RECKÄ KOLONISACE

Vládcové mořských cest a obchodu — Foiničané — se neusadili na italské půdě 
a stanuli jenom na západním cípku Sicilie, který měl nejblíže k africkému břehu 
a Karthagině. Ostatek Sicilie a pobřeží jihoitalské se stalo cílem úspěšné a vydatné 
kolonisace, vycházející z řeckých obcí a z jejich kolonií na západním pobřeží 
Řecka. Zdá se, že nej starším řeckým osazením na italské půdě bylo město Kyme 
(Cumae) na kampanském pobřeží; pochází z polovice VIII. stol. před Kr. 
V VII. a VI. století pak přibývalo kolonií, až jimi byl ovinut celý břeh tarentského 
zálivu, Kalabrie, severní, východní a jižní břeh sicilský. Vznikly i na lukánském 
pobřeží (Elea), vedle Kymy (Cumae) vyrostla (Neapolis a také malé ostrůvky 
mezi Sicílií a jižní Itálií hostily řecké kolonisty. Zajímavé bylo osazení liparských 
ostrůvků: tam se uchýlili kolonisté, kteří musili ustoupiti z nejzápadnější Sicilie, 
odkud se marně pokoušeli vytlačiti Foiničany. V nových sídlech si zařídili život 
na komunistických zásadách, a to je jediný praktický, ze starověku známý pokus 
o takové uspořádání pospolitého života. Část obyvatelstva hlídala břehy proti 
pirátům, druhá část pracovala na společných pozemcích. Když už nebylo pirát
ského nebezpečí, rozdělily se pozemky rodinám, ale po 20 letech se provádělo 
dělení znova podle nové potřeby.

Řecká kolonisace zasáhla ještě i dále na západ, až k rónskému ústí, kde vy
rostla slavná kolonie Massalia (Marseille) ; té se podařilo nejen rozšířiti svůj vliv 
dosti hluboko do vnitrozemí a založiti tam několik důležitých obchodních stanic, 
nýbrž i obsaditi východní pobřeží pyrenejského poloostrova hluboko na jih.

Veliký byl význam řeckých kolonií pro hospodářský a kulturní rozvoj řecký, ale 
ovšem nemenší důležitost mělo jejich působení na oblasti sousedící s kolonisova- 
ným územím. Sicilie a jižní Italie se vlastně staly vynikající součástí řeckého světa, 
k jehož civilisačnímu rozvoji samy přispěly rozsáhlou měrou, ať už šlo o duchové 
hodnoty —jmenujme jenom elejskou a pythagorskou filosofickou školu — nebo 
o pokroky ve výstavnosti měst, ve výtvarnictví sochařském a keramickém, v textil
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nictví atd. Řecký život se v těchto západních koloniích vyznačoval velkorysostí 
a rozmachem, který dlouho předstihoval život měst vlastního Řecka; odtud vznikl 
pro řecké území jihoitalské název Velké Řecko, Megalé Hellas, Magna Graecia.

Přímí sousedé řeckých osadníků na Sicilii a v jižní Itálii nemohli však dostatečně 
těžiti z civilisačního přínosu kolonistů, poněvadž byli sami na příliš nízkém život
ním stupni; jenom v Kampanii se Rekové dostali po čase do styku s přistěhovalým 
oskickým lidem, jenž byl schopen rychlejšího kulturního vývoje, jsa k němu při
praven už etruským působením. Etruské prostředkování to bylo, které přenášelo 
vymoženosti řecké kultury do střední a severní Italie; nešlo jenom o hmotné hod
noty, nýbrž i o představy náboženské, abecedu atd.

Je pochopitelné, že řecké pronikání na západ se neobešlo bez srážky s těmi, do 
jejichž zájmové oblasti Rekové zasáhli: s Etrusky a Foiničany. Před foinickým 
tlakem musila Massalia opustiti několik svých osad na pobřeží pyrenejského 
poloostrova, ležících příliš jižně, Foiničané spojení s Etrusky si vynutili odstěho
vání řecké kolonie z Korsiky. Napětí mezi Reky a Foiničany se však celkem 
omezovalo na srážky menšího významu a k hlavnímu utkání došlo až v V. století 
před Kr., kdy šlo o vládu nad Sicílií. Ostřejší bylo nepřátelství mezi Řeky 
a Etrusky. Etruskové pronikajíce do Kampanie toužili po jejím pobřeží, ale to 
bylo v řeckých rukách a Řekové si ho dovedli obhájiti. Začátkem V. stol. zesílilo 
též oskické osazení Kampanie, etruská nadvláda se bortila a marný byl etruský 
námořní útok na Kumy (r. 474).

Chrám Neptunův v Paestu. Řecká stavba z VI. st. př. Kr.
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Bronzová socha vlčice. VI. st. př. Kr. Palác konservátorů v Římě.

LATIUM A RIM

Politický a civilisační zásah Etrusků a Řeků do dějin a života staré Italie byl 
sice pronikavý, ale ani ti ani oni nebyli živlem, jenž by se byl stal páteří a sjednoti
telem této země a jenž by ji byl pozdvihl k světodějné úloze. To vykonali teprve 
Římané. Trvalo ovšem dlouho, než se Římané stali aspoň vedoucím národem 
v Itálii, a odtud uplynula k skutečnému ovládnutí poloostrova ještě drahná doba; 
než se tak stalo, sáhla římská moc už i po državách mimo Itálii.

Dějiny Italie v starších dobách nám nejsou dosti spolehlivě a úměrně známy. 
Trvalo dlouho, než se Rekové v jižní Itálii a na Sicilii začali vydatněji zajímati 
o své neřecké sousedy ; ani Etruskové ani italičtí příbuzní Římanů nedospěli k vy
tvoření dějepisectví a Římané sami je začali pěstiti až skoro na prahu doby svého 
velmocenského vzrůstu. Je pochopitelné, že se zajímali především o své minulé 
osudy a svá vítězství, připomínajíce své sousedy a ostatní italské kmeny jen 
tehdy, když šlo o jejich podmanění. Jedinou výjimkou byly dějiny napsané Ka
tonem starším, jenž sebral zprávy o počátcích italských států, ale tento spis se 
nám nedochoval.

Římané a ostatní Latinové tvořili dohromady jedno tnou kmenovou a jazykovou
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skupinu, jíž se říkalo nomen Latinum. Když se oskické a samnitské kmeny po
souvaly ze severní Italie do svých historických sídel v střední a jižní Itálii, došlo 
nepochybně na severních hranicích Latia k jejich částečnému pomíšení s latinským 
živlem. Aspoň římské podání udržovalo paměť „sabinské“ účasti na počátcích 
města; archeologicky pak je toto smíšení doloženo udržováním obojího způsobu 
pohřbívání v Latiu, spalování i ukládání nespálených mrtvol. Není jasné, zda 
třeba počítati k Latinům či k Oskům (Sabellům) kmeny To/sL«, Herniků, Aequů 
a j., jež se časem rozplynuly v latinském živlu.

Latium, kraj osazený Latiny, je součástí pobřežní nížiny (Campagna). Tato 
nížina je vulkanického původu, pokryta vrstvami tufu, jež vznikly utuhnutím 
sopečných vyvřelin účinkem mořské vody. Sopečná činnost pak Gampagnu vy
zdvihla nad mořskou hladinu, určila směr hlavního vodního toku Tiberu a vůbec 
utvářela dále celý kraj. Časem vulkány uhasly, naplnily se vodou (na př. jezero 
albské, nemské, jezera jihoetruská), ale zemětřesení, trhání půdy, horké a sirné 
prameny a páry tu byly zjevem i později dobře známým. Vulkanický povrch 
Campagně nebyl stejně odolný větrání a vodě a tak se vytvořila ona charakte
ristická podoba Latia s nevysokými pahorky bud osamělými nebo čnějícími z ná
horní roviny, s vlhkými údolími, s místními usazeninami vápence, naplavovaného 
z Apenin. I Latium bylo zamořováno zimnicí, ale úrodnost povrchu a příjemnost 
sídlení na zvýšených místech daleko převažovaly tuto nevýhodu. Pravěká osídlení 
i původní latinské příbytky byly vesměs na vrcholech pahorků a na jejich horním 
úbočí. Hojný porost postupně ustupoval pluhu a příbytkům, zanechávaje pa
mátkou jenom místní názvy a kultovní úkony.

Vnější podoba starolatinských sídlišť se přimykala k půdě a nemohla tudíž za- 
chovávati obvyklý čtyřhranný půdorys; ale terramarní tradice nezahynula pro
jevujíc se vždy, když to dovolovaly poměry. Zásadně byly oddělovány příbytky 
živých od pohřebišť, jež byla důsledně umísťována za hranice osídlení. Popelnice 
džbánovité nebo v podobě chýšek bývaly ukládány ve výklenku hrobní jámy nebo 
s hrobními dary ve velkém džbánu. Při inhumaci byly kopány hroby od severo
východu k jihozápadu anebo kolmo na tento směr, mrtvola buď obklopena bal
vany anebo uložena v rakvi z dubového pně. Nepochybně etruský vliv lze shle- 
dávati v rakvích z pálené hlíny, napodobujících stromový peň. Pastýřství a země
dělství bylo hlavním zaměstnáním Latinů ; proto i nadpřirozené síly, v které věřili 
a které uznávali, měly vztah především k růstu a životu rostlinstva.

Základním útvarem pospolitého života u Latinů byla rodina, jejíž hlava (pater 
familias) měla naprostou moc nad ostatními členy i nad čeledí k rodině patřící; 
rodina byla i kultovní jednotkou. Vyšším svazkem byly rody (gentes) sdružující 
rodiny společného původu po meči, užívající stejného jména a zachovávající svá 
osobitá „sacra" (kultovní úkony). Pospolitost rodů, usídlených na určitém území, 
tvořila obec: i ta byla jednotkou nejenom politickou, nýbrž i kultovní.

Latinové po příchodu do svých konečných sídel nesetrvali v jednotě, nýbrž roz
dělili se v obce, původně na sobě nezávislé (populi Latini). Nikdy se však neztra
tilo vědomí společného původu, jehož vnějším projevem byla společná kultovní
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slavnost nedaleko albského jezera (Latiar) a výsady, jež přiznávaly latinské obce 
příslušníkům jiných latinských obcí před ostatními cizinci.

Řím vznikl na význačné skupině pahorků nad tiberskými zákruty asi 20 km 
od tehdejšího mořského břehu. Někdy v IX. století před Kr. se usadili Latinové 
— nejspíše přišlí od severu a východu — na vrcholech těchto pahorků a utvořili 
několik obcí, jejichž pohřebiště byla v nové době částečně nalezena. Měla-li mezi 
nimi osada na Palatinu opravdu přednostní postavení, jaké jí přičítala pozdější 
legenda, nedá se určití. Ponenáhlu se začal hlásiti etruský vliv a na přelomu 
VIL a VI. stol. před Kr. se etruská dynastie zmocnila vlády nad římskými osa
dami a utvořila z nich jednotné město (Roma). Na pahorku Tarpeiu (Kapitol) 
vzniklo hlavní kultovní středisko, zasvěcené Jovovi, Junoně a Minervě. Střediskem 
politického a obchodního života se stalo odvodněné údolí mezi pahorky (forum). 
Některé části města byly opevněny hradbou z kamene, vylámaného z pahorků. 
Kousek této starobylé hradby je dosud zachován na Palatině. Hlavní tvrz byla 
zbudována na kapitolském vrcholku. Etruská vláda byla pro Řím významná 
a prospěšná. Vzrostl rozsah jeho území i jeho moc, upevněny vnitřní řády a ustá
leny jejich formy. I město samo nabylo na rozsahu a snad už tenkrát založilo 
jakousi kolonii u tiberského ústí (Ostia). S Římem splynuly i některé menší sou
sední obce; také obchod se začal pěstovati. Důležitým jeho předmětem byla sůl, 
získávaná u mořského břehu. Za etruského panství rychle dozrály i kultovní vý
kony, vyplývající ze základních latinských představ, a ovšem byly též hojně roz
množeny etruským přínosem. Přes to všechno Řím nepozbyl svého latinského

Aes signatum, Onačené kusy bronzu. Museo delle Terme v Říme.
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národního rázu a ani v jazyce nezanechala 
etruská doba nijak zvlášť patrných stop.

Nasklonku VI. století, podle podání r. 51 o před 
Kr., vypudili Římané etruský královský rod a 
zbavilijej vlády. To byl počátek úpadku etruské 
moci, poněvadž osamostatněním Říma bylo pře
rušeno spojení vlastní Etrurie s etruskými vlá
dami v ostatním Latiu a v Kampanii. V násle
dujících desítiletích byly vyhnány i tyto vlády.

Vypuzená dynastie nebyla v Římě nahrazena 
jinou, nýbrž provedla se zároveň i změna státní 
formy : namísto království byla zavedena repu
blika. Jméno král bylo nenáviděno a nechuť k ně
mu potrvala navždy ; proto se ani Caesar neod
vážil je přijmouti. V bohoslužbě římské ovšem 
zůstal hodnostář označovanýj ako král, poněvadž 
setrvačnost náboženských představ přikazovala, 
aby některé oběti konalj ménem obce j ejí,,král“ ; 
ale tento král-obětník (rex sacrorum) byl i v kul
tovní správě podřízen nejvyšŠímu pontifikovi a 
vůbec nesměl zastávati žádného, ani sebe nižší
ho úřadu v obci.

Zůstalo-li u Římanů obecné opovržení a ne
chuť k hodnosti královské a byla-li se jménem 
posledního z králů, Tarquinia, spojena předsta
va zvůle a násilnictví, nezmizela z paměti římské 
vzpomínka na zásluhy, kterých si o obec získali 
starší etruští vladaři; dokonce časem legenda 
ještě zmnožila zásluhy jednoho z nich (říkali 
mu Servius Tullius) a přičítala mu původ zří
zení, která se zdála starobylá, ale přece byla
pokládána za mladší než to, o čem se věřilo, „ ■ ,, c , , ,, , ,->■r 5 5 ApoÍlo vejsky. bocha z etruské ery Rima.
že bylo dílem mythického zakladatele státu a py. Jř. pf. Kr. Villa Giulia v Římě. 
města Romula.

Římské a vůbec starolatinské náboženství rostlo za dosti silného působení cizích 
vlivů, s počátku hlavně etruských, ale tyto vlivy působily především na rychlejší 
vývin starších představ a teprve vedle toho obohacovaly latinské náboženství no
vými prvky obsahovými i kultovními. Pokud se lze dobrati názoru o nejstarší 
podobě latinského náboženství, ukazuje se, že bylo v těsném spojení jednak s pas
týřským a zemědělským rázem zaměstnání obyvatelstva, jednak si všímalo také 
vulkanických projevů kraje a uvádělo je ve spojení s vegetační silou. Věřilo se 
v existenci nadpřirozených mocností, jež však původně nebyly chápány staticky, 
to jest jako bytosti, nýbrž funkčně, v svých projevech. Každý vývojový stupeň
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Semo Sancus. Socha staroitalského boha, ochránce přísah. 

Sbírky vatikánské.

v životě člověka od početí přes 
narození dítěte a jeho první 
projevy až k počátku hovoru 
a chůze a k vědomí domo
va byl spojován s ochranou 
pomyslné, ale nepředstavi
telné božské síly a označo
ván zvláštním názvem. Stej
ně tak život plodiny od za
setí až k uzrání anebo polní 
práce od rozbrázdění úho
ru až k otevření sýpek byla 
pod ochranou takových bož
ských sil. Podobným myšlen
kovým pochodem se dospělo 
k pojmu Genia jako vyjádře
ní představy životního bytí a 
síly jednotlivcovy a Penátů 
jako ochranné síly, božstva a 
„duše“ rodiny. Kromě toho 
se ještě vyvinula víra v sku
pinové duchové síly, jež mo
hou buď člověku škodit (Lar
vae, Lemures) anebo mu pro
spívat (Lares) ; s tím se také 
spojovala víra v duchy vůbec 
a ctění zesnulých předků.

Přirozený vývoj, urychlený 
etruským vlivem, uspíšil v sta
rém latinském náboženství 
vytvoření představ o osob
ních božstvech. Navazovaly 
hojnou měrou na představy 
vegetační a životadárné, bez 
přesného rozlišování na bož
stva nebeská, podzemská a 
mořská. Zřejmě etruským vli
vem se pak dostala do popředí 
kultu trojice božstev, jež byla 
u Římanů složena dvojím 
způsobem : buď to byli Ju
piter -Juno - Minerva, anebo 
pravděpodobněji ještě starší
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seskupení Jupiter-Mars-Qui- 
rinus. Při dalším vývoji se 
dostala do Říma některá bož
stva, která nenavazovala žád
ným způsobem na starší do
mácí představy, nýbrž byla 
nejspíše přinesena odjinud, 
na př. Apolo, Herkules, Kas
tor a Polux. Začala se však 
projevovati též místní odliš
nost téhož božstva, a to sou
viselo se vzrůstajícím vědo
mím vzájemné nezá\dslosti a 
odlišnosti. Tak na př. Ju
no, ctěná v Lanuviu, nebyla 
pokládána za obecnou latin
skou Junonu, nýbrž za zvlášt
ní místní božstvo zcela od
lišné od Junon jinde ctě
ných. Když se Římané zmoc
nili města, majícího takový 
zvláštní místní kult, nechtěli 
na sebe uvrhnouti hněv to
hoto božstva a proto přijali 
jeho kult jako zvláštní, i když 
šlo o božstvo v podstatě shod
né s římským božstvem (na 
př. Juno vejská, Juno lanu- 
vijská, Diana aricijská atd.).

Sklon k divinisaci obec
ných představ zůstal Říma
nům i po převládnutí osob
ních božstev. I nadále byly 
ctěny zbožněné vlastnosti 
anebo božstva se zvláštním 
vytčením určité vlastnosti 
(na př. J upiter Vítězný, Mars 
Mstitel, Juno Karatelka atd.).
Řecké náboženské předsta
vy, jež si nalézaly cestu do 
Říma nejprve etruským pro
střednictvím, později přímo, Mars z Lodi. Etruská bronzová socha z doby silného řeckého vlivu. 

\ edly svým pokročilým vy- /K st. př. Kr. Vatikánské sbírky.
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Bohyně Juno. Museo delle Terme v Rimé.

vojem a mythologickou vypracovaností 
k tomu, že došlo k spojování latinských 
pojmů s řeckými, a to tak, že se buď obsah 
řeckého pojmu božstva spojil s podobným 
pojmem latinským a mythologické rysy 
řeckého božstva pak doplnily latinskou 
představu a často ovšemji změnily, anebo 
jindy zase nové, více nebo méně neznámé 
božstvo dostalo jméno starého domácího, 
ale celkem už zapomenutého božstva. 
Z tohoto postupu pak vyplynulo ono srov
návání latinských a řeckých božstev, kdy 
byl Jupiter pokládán za totéž co Zeus, 
Juno za Heru, Minerva za Athénu, Mars 
za Area, Neptunus za Poseidona atd. 
Tento vývoj byl dovršen později, kdy se 
Římané seznámili důkladněji s řeckou 
mythologií a básnictvím.

Vývoj oficiálního náboženství neproni
kal stejně všemi vrstvami společnosti. Ven
kovské obyvatelstvo bylo zásadně kon- 
servativnější a ctilo staré vegetační bohy 
mnohem déle než městské obyvatelstvo.

Některá božstva byla zase ve zvláštním vztahu k určitým skupinám občanstva: 
byla to jednak božstva, ctěná některými rody, anebo na př. Ceres jako božstvo, 
pokládané za význačně plebejské.

V kultu byla podkladem mnohých úkonů magie, a to obojího druhu: napo
dobivá i dotyková. Napodobivá magie spočívá v tom, že člověk chtěje vyvolati 
nějaký zjev, jehož původ přičítal nadpřirozeným silám a jenž byl provázen roz
manitými vnějšími okolnostmi, nastrojí tyto okolnosti a věří, že se zjev sám do
staví; tak na př. napodobením bouře měl se přivolati déšť, zabití žertvy kamenem 
naznačovalo, že rušitel smlouvy má býti zasažen bleskem atd. Druhý způsob 
magie (dotyková) vyplývá z víry, že lze přenášeti požehnání nebo zhoubu. Z toho 
vznikala dále jednak představa, že dotyk, po případě vůbec jen přítomnost osoby 
nebo předmětu přinášejícího zhoubu anebo i pohled na ně je škodlivý, jednak 
názor, že lze vinu nebo poskvrnu přenésti na jiného tvora nebo věc. Obřady 
kotvící v těchto představách byly u Latinů a v Římě velmi rozšířeny; styk s bož
stvem se pokládal za nezbytný pro každého jednotlivce i obec, ale předpokladem 
tohoto styku byla rituální čistota. Proto byly tak hojně rozšířeny očistné úkony 
a oběti, jež se opakovaly Luď v pravidelných lhůtách, anebo ukázala-li se nebo 
tušila-li se jejich potřeba. Takové očisty bylo potřebí také tehdy, když se ukazo
valy poruchy pravidelných funkcí, a prováděly se pro jistotu i napřed : tak před 
jarem o slavnosti Lupercalií byla snímána se stád i s žen neplodnost, jež by se
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po případě projevila, na jaře byly rituálně očišťovaný zbraně a nařadí i lidské 
příbytky a pole, v pravidelných obdobích se očišťovalo všechno občanstvo i celé 
území obce atd.

Věřilo se, že je stálý a nezbytný styk mezi tímto světem a bohy. Nic se nesmělo 
začíti, dokud se nezjistilo, že bohové s tím souhlasí. Projevy vůle bohů se též 
mohly vyhledávati pozorováním letu ptáků, pohybů posvátných kuřat anebo na 
vnitřnostech žertev. Bezvadnost takového zjištění boží vůle byla nutným před
pokladem platnosti každého oficiálního úkonu. I místa, určená k některým úřed
ním a ke všem kultovním úkonům, musila býti zvláštním způsobem odevzdána 
svému určení a přesně vymezena. Všechny tyto formální praktiky tkvěly sice 
svými kořeny v starobylých zvycích italického obyvatelstva, ale byly zdokonaleny 
zejména Etrusky, od nichž se pak přesně vypracované nauky limitační a věštecké 
rozšířily ke všem sousedům.

Přes závislost vezdejšího světa na božské vůli byl přece dosti velký odstup mezi 
bohy a lidmi, i vůči bohům měli lidé svá práva. Tak na př. lidé nebyli povinni 
trestati příkoří a urážky bohům učiněné; pokud přítomnost takového pachatele 
znamenala rituální poskvrnu, byla poskvrna smyta vyobcováním provinilce z po
litické a kultovní pospolitosti (sacratio), ale postihnouti vinníka přímým trestem
bylo starostí bohů.

Latinové také věřili, že lze navázati styk 
záleželo jen na tom, aby vzývající nebyl 
postižen rituální poskvrnou a aby správně 
vzýval příslušné božstvo. Pokračující víra 
v osobní božstva s vyhraněnými a oddě
lenými okruhy působnosti vedla k tomu, 
že byla přibírána do oficiálního kultu 
stále nová božstva a že při rozmanitých 
úkonech byly vzývány celé serie bohů 
jednakjmenovitě, jednak obecně s podot
čením, že vzývání platí pro všechna bož
stva, jichž se to týká.

Důležitou součástí styku s bohy byly 
oběti. Kromě očistných obětí, při nichž se 
zjištěné nebo tušené viny přenášely na 
žertvu, byly nej rozšířenější oběti poskyto
vané božstvu jako náhrada za prokáza
nou milost nebo ochranu. Zpravidla se 
takové oběti nepřinášely napřed, nýbrž 
byly jen zaslibovány, a teprv po nastalém 
účinku splňovány.

S bohy se stýkal každý v okruhu své 
činnosti a práv svého postavení, tedy jed
notlivec za sebe, otec rodiny za rodinu,

bohy a že jej bohové musejí přijmout;

Vestálka. Museo delle Terme v Řimé.
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nejvyšší úředník za stát. Byla však také kolegia kněžských hodnostářů, nikoliv knězi 
z povolání, nýbrž občanů, kteří se měli starati buď obecně o věci kultovní anebo 
zvláště o jednotlivý kult. Kultovní hodnostáři, určení jednomu božstvu, se nazý
vali flamines a jejich funkce se ustálila už v prastaré době, jak je zřejmo z božstev, 
jimž sloužili. Zvláštní úctě se těšili flaminové Jovův, Martúv a Quirinův, ale byli 
také podrobeni rozmanitým osobním omezením, jež vyplývala z požadavku, aby 
je nepostihla žádná kultovní poskvrna. Vedle nich stály vysoko v úctě Vestálky, 
střehoucí posvátný oheň v chrámu bohyně Vesty, ochránkyně posvátnosti krbu.

Pontifikové a auguři pečovali o kult obecně; auguři pěstujíce nauku o zkou
mání věštných znamení, pontifikové pak dohlížejíce na všechen kult a opatřujíce 
to, co s ním souviselo (na př. znalost kalendáře, obřadných právních formulek 
atd.). Když pak začaly vnikati do Říma hojnější měrou řecké kultovní řády, 
vznikly zvláštní sbory, jež na ně dohlížely.

V Římě však byly některé státní obřady a slavnosti, které nepořádali ani úřední 
představitelé státu ani kultovní hodnostáři svrchu připomenutých kolegií, nýbrž 
zvláštní sbory, určené jen k těmto úkonům. Většinou šlo o obřady původu rodo
vého, ale zveřejnělé, jejichž opatřování však stát buď ponechal původním rodům, 
anebo pro ně zřídil zvláštní korporace (to byli na př. Saliové, Luperkové a pod.).

Okrouhlý chrám na břehu Tiberu v Římě.
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Začátek republiky

Sekera s pruty (fasces). etruského hrobu ve Vetulonii. VI. st. př. Kr. 
Archeol. museum ve Florencii.

ZAČÁTEK REPUBLIKY

Ustavní uspořádání římské republiky bylo velmi pozoruhodné. Z doby králov
ské zachován pojem, odznaky a celkem i rozsah nejvyšší vladařské moci (impe
rium), ale tato moc dávána do rukou dvou občanů (praetores, consules), z nichž 
však každý byl oprávněn jí užívati v plném rozsahu. Když se v určitém případě 
neshodli, platilo stanovisko záporné. Konsulský úřad trval rok a obsazoval se 
volbou vždy jinými osobami; jen výjimečně se stával občan konsulem znova po 
několika letech. Představitelem státní svrchovanosti byl národ (populus), shro
mážděný ve sněmu (comitia), jenž se však nesměl sejiti a hlasovati, leda když jej 
konsulové svolali a jeho jednání řídili. Hlavní pravomocí sněmů byly původně jen 
volby konsulů a schvalování návrhů zákonů, avšak tato zákonodárná činnost byla 
s počátku dosti omezená (vypovídám války, schvalování smluv a věci formální), 
poněvadž orgánem tvořícím právo byli úředníci (magistratus), kteří podle volné

31



Stará Italie a Řím

úvahy o tom, co je aequum (spravedlivo), vydávali vyhlášky (edictum) a rozho
dovali. Poslušnost občanů si mohli vynutiti tresty, jež sahaly od napomenutí a po
kuty až k bití a popravě. Symbolem jejich moci byli liktoři, nosící přes rameno 
svazky prutů se sekerami a provázející stále úředníky.

Přechod od monarchie k svobodnému zřízení se pak projevil v V. stol. obecně 
u Latinů, ostatních Italiků i Etrusků za okolností blíže neznámých. Některé la
tinské a italické obce měly — podobně jako Řím — v čele dvojici hodnostářů, 
jinde se vyvinula soustava s jedním nejvyšším úředníkem (dictator).

Jako všude jinde, i v Římě vedl vývoj k vzniku hospodářských a společenských 
rozdílů. Bohatí a urození zemané, jejichž pozemkový majetek se rozkládal kolem 
města, tvořili třídu patriciů. Ta byla politicky uvědomělá, přičinila se o vypuzení 
etruské dynastie a podržela s počátku výhradně ve svých rukách konsulát. Kruh 
patricijských rodů se s počátkem republiky uzavřel a nově do něho nepřijímán 
nikdo, ani patricijské rodiny z jiných latinských obcí do Říma přistěhovalé. Po
litická převaha patriciátu je pochopitelná jednak obecným společenským vývo
jem, jednak v Římě zvlášť významem rodů jako činitele důležitého nejenom 
v kultu a v soukromoprávních zřízeních, nýbrž i ve veřejné správě. Občanstvo 
neurozené, odkázané na práci vlastních rukou a nemající ani dostatek otroků ani 
klientů — to byly jednak snad zbytky původního obyvatelstva, jednak cizinci 
v Římě usedlí, kteří se dali do ochrany patricijské rodiny — neudržovalo rodové 
souvislosti ani se nezúčastnilo veřejné správy. Úhrnný název pro nepatricijské ob
čanstvo hyi plebs. Plebejů bylo ovšem početně daleko více než patriciů, proto také 
rostly jejich řady mnohem rychleji už přirozenou populací; ale vedle toho i jinak: 
otrok římského občana řádně na svobodu propuštěný nabyl tím občanského práva 
plebejského, a stejného práva nabývali všichni ti, jimž bylo římské občanství udě
leno usnesením sněmu. Nemožnost najiti obživu v zemědělství nutila druhé a další 
syny méně zámožných rodin hledati jiná zaměstnání. Byl to zejména obchod, 
který dával obživu a mnohým postupně i zámožnost. Sociální protivy se zesilovaly 
ještě i tím, že si patriciové vyhrazovali užívání pozemků získaných bojem se sou
sedy a obdělávali je vlastní čeledí nebo konečně i nechávali ležeti ladem, bráníce 
se dělení mezi plebeje. Třída plebejů proto těžce nesla, že neměla podílu na správě 
obce ani na zastoupení v poradním sboru (senatus), kam si konsulové podle svého 
volného uvážení vybírali občany. Neustálenost právních řádů působila i jinak 
mnoho potíží a dávala též příležitost k zneužívání moci ve prospěch vládnoucí 
třídy. Složení občanského sněmu na podkladě rodových svazků nevyhovovalo, 
poněvadž nedovolovalo účelně užiti sil občanstva; konečně pak bylo třeba řešiti 
nějak i otázku plebejskou.

Starověká tradice znala rozmanitá podání o tom, jak se vyvíjel vnitřní život 
v Římě v prvním století republiky, ale tato podání jsou zřejmě zpracována se sta
noviska pozdějšího vývoje a zájmů; ani jejich tradiční časové určení není zcela 
bezpečné. Jisto je tolik, že se římská republika v prvních dobách svého trvání 
pronikavě vyvíjela a teprve postupně dospívala k té formální pevnosti řádů, která 
později — po dovršení vývoje — byla promítána už do jeho začátků.
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Právě v polovici V. stol. před Kr. došlo v Římě k písemnému zachycení zvyko
vého práva: to jsou ty známé zákony XII desk. Celá potomní doba měla tuto 
kodifikaci v nesmírné úctě, mládež se učila jejímu textu nazpaměť a nakonci re
publiky byly zákony XII desk prohlašovány za soubor veškerého římského práva. 
Skutečnost však byla skromnější. Zákony XII desk nezachycovaly všech právních 
zvyklostí — na př. vůbec se nedotýkaly ústavního zřízení — nýbrž jen některé 
normy soukromoprávního řízení a některá ustanovení z oboru soukromého a trest
ního práva; ale i tak byl jejich význam veliký, poněvadž jednak závazně určovaly 
právní postup v některých důležitějších případech a zejména chránily osobní svo
bodu, jednak svou určitostí a jasností působily výchovně i tam, kde nedospěly 
k obecné formulaci, nýbrž uváděly jenom kasuistické řešení.

Zdůraznění občanovy právní osobitosti nezůstalo omezeno jen na obor soukro
moprávních vztahů, nýbrž rozšířilo se i na občanovo postavení veřejnoprávní. 
Projevilo se to zejména tak, že dospělý občan (to jest i ýletý) byl uveden do pří
mého vztahu k obci a uvolněna jeho závislost na otci rodiny. Míra práv a povin
ností nebyla u všech občanů stejná, ale při nové úpravě se stanovila podle indi
viduálních podmínek každého jednotlivce, nikoliv podle jeho příslušnosti rodové 
nebo společenské. Konečnou metou tohoto vývoje bylo přiznání provokačniho 
práva: občan odsouzený k smrti nebo k těžkému tělesnému trestu se mohl z ma
gistrátního rozsudku odvolati k občanskému sněmu, jenž pak rozhodl s konečnou 
platností. Provokační právo bylo v pozdějších dobách tak velice ceněnou složkou 
římského občanského práva, že byl jeho původ kladen už k začátkům republiky, 
poněvadž se nezdálo možným, aby byla někdy bývala doba, v níž by občan nebyl 
býval chráněn provokací. Ve skutečnosti je však i toto právo pozdějšího původu 
a jeho rozsah ještě časem vzrůstal: jsouc původně jen omezeno na řádné trestní 
soudnictví v městě, rozšířilo se časem jak na magistrátní zákroky disciplinární, tak 
na oblast mimořímskou a stalo se nakonec osobním právem římského občana kde
koliv dlícího.

\ oboru ústavním spadá do počátků republiky jednak změna základních řádů 
občanstva, jednak řešení poměru patriciů a plebejů. Jak byly organisační reformy 
základu řádů opravdu uváděny v život, zůstává při dnešním stavu pramenů ne- 
zcela jasné. Jisté je, že na místo starého rozčlenění v rody a v kurie nastoupilo 
a uplatnilo se dvojí nové dělení. Jedno bylo timokratické; občanstvo bylo při něm 
rozděleno bez ohledu na původ a na rodovou příslušnost podle majetku na pět 
tříd (classes) a v každé třídě potom na určitý počet t. zv. centurií: tento počet 
nebyl ve všech třídách stejný a největší byl v třídě nej zámožnějších občanů. Po
něvadž pak v sněmu odevzdávala každá centurie jeden společný hlas, byla zřejmá 
převaha na straně velmi zámožného občanstva; jemu však byly také uloženy nej
větší povinnosti. Do tříd byli občané rozdělováni v pravidelných údobích, ustále
ných na pět let; odhad majetku a přidělování občanů do tříd bylo svěřeno nejprve 
konsulům, ale velmi brzo — podle tradice r. 444 před Kr. — přeneseno na nově 
zřízenou dvojici censorů. Timokratický a vojenský ráz centurijního zřízení svědčí 
o tom, že vzniklo za poměrů, kdy římský stát nahradil polosoukromé vojenské
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rodové výzvy přímou vrchnostenskou organisací občanů s odstupňováním práv 
a povinností podle jejich osobních hospodářských poměrů.

Druhá organisační forma se opírala o územní obvody (tribus) : všechno občan
stvo, usedlé v jedné tribui, tvořilo pospolitou jednotku. Město Řím samo se dělilo 
na 4 tribus, okolní území počátkem republiky na 17 a tento počet se začal zvětšo- 
vati až od začátku IV. století. Podle tribuí se také někdy scházel občanský sněm. 
Tributní organisace byla demokratičtější než centurijní, ale i v ní se uplatňovaly 
— aspoň povšechně — sociální rozdíly „Usedlí“ (assidui) ve venkovských tribuích 
byli ti, kdo v nich měli pozemkový majetek; kdo ho neměli, patřili do některé 
z městských tribuí; ty byly daleko početnější svými příslušníky, ale při hlasování 
odevzdávaly také každá jen jeden hlas, a proto zařazení do městské tribus bylo 
méně ceněno.

Podvojnost nového uspořádání nevyplynula ze záměrných reformních pokusů, 
nýbrž souvisela s prudkým konfliktem třídy plnoprávných občanů (patriciů) a ob
čanů s omezenými právy (plebejů). Timokratické dělení centurijní bylo vybudo
váno jako soustava zcela nová, odlišná a formálně nenavazující na nic, co by bylo 
už dříve; že i ona vskutku ponechávala nejvíce moci patriciům, souviselo s tím, 
že se za majetek původně pokládaly jen nemovitosti, a takového majetku měli 
počátkem republiky ještě nejvíce právě patriciové. Avšak pohyb majetku spolu 
s rozmáhajícím se směnným hospodařením a vůbec rozvoj římského obchodu, jenž 
zasahoval i mimo oblast města a státu, přivodily znenáhla jednak přesuny ma
jetku všeobecně, jednak zvýšily zámožnost části plebejů a konečně připravovaly 
vůbec změnu názoru na to, co je majetek.

Centurijní uspořádání a sněmy podle něho se scházející zajišťovaly tedy i na
dále rozhodující vliv a moc menší, ale majetkově silné části občanstva; přes svou 
konservativnost a poměrnou složitost vyhovovalo toto zařízení celkem dobře po
třebám životního rozmachu mladé římské republiky. Tributní uspořádání bylo 
svým původem časově blízké uspořádání centurijnímu, ale nevzniklo z naléhavé 
a životní potřeby celého státu. Opíralo se o územní okresy, které byly už předtím, 
ale není přesně známo, odkdy a v jaké podobě. Do územního okresu patřil, kdo 
byl v něm usedlý (assiduus), to jest, kdo tam měl pozemkový majetek. Už z tohoto 
pojmu assiduity vyplývá, že její původ spadá do dob, kdy jedině pozemek byl po
kládán za majetek. Přes to však mělo tributní zřízení proti centurijnímu dvě vý
hody: územních okresů bylo méně než centurií, a proto jednání v tributním 
sněmu bylo kratší a prostší, za druhé pak tribus neměly vojenského rázu ajejich 
svolávání a jednání nepodléhalo tolika formalitám.

Tributního uspořádání se začalo v Římě užívá ti druhotně, a to v jakémsi proti
kladu proti centurijnímu zřízení, u něhož příliš vystupovala do popředí vojenská 
stránka a velitelská práva magistrátova. Užití tribuí jako organisačního rámce 
souvisí s plebejským hnutím a z něho pak bylo přeneseno na celou obec.



Patriciové a plebejové

Selští manželé s pluhem a spřežením. Etruský bronz archaický. Villa Giulia v Římě.

PATRICIOVĚ A PLEBEJOVÉ

Otázka o patriciích a plebejích, jejich původu a poměru patří k nej složitějším 
v římských dějinách, zejména pro množství nápadů a řešení — často velmi podiv
ných — jež byly v nové době přineseny. Problém plebejů má několik složek: pře
devším je tu otázka hospodářského a sociálního rozvrstvení římského občanstva 
a politických následků z toho plynoucích, za druhé otázka ústavního vývoje a po
dílu na moci, konečně pak otázka společenského rozvrstvení a jeho změn. Staro- 
římská plebs totiž nebyla jednotným útvarem a stejnou skupinou společenskou: 
vedle městské a zemědělské chudiny k ní patřily též vrstvy zámožné a urozené, jež 
však patricijské rodiny mezi sebe nepřijaly. K plebejům patřilo potomstvo neuro
zených rodin římských, ale vedle toho také všichni bývalí otroci, řádným způso
bem propuštění na svobodu, a všichni cizinci, kterým se dostalo římského občan
stva jako vyznamenání. Mezi těmito cizinci, obdařenými římským občanstvím ple- 
bejského stupně, byli však také příslušníci rodin, které patřily ve své původní vlasti 
k šlechtě a k v ládnoucím kruhům. Řady římského patriciátu jim byly uzavřeny, 
s chudým plebejstvem také neměli společných zájmů, a je tedy nasnadě, že pod
porovali úsilně snahy bohatých plebejů po dosažení hodností (ius honorum), po
něvadž tím upravovali i sobě cestu k uplatnění v Římě. Chudí plebejové nestáli 
o právo zastávati veřejné hodnosti, poněvadž k tomu bylo potřebí zámožnosti a po
měrně vysoké životní úrovně: hodnosti byly totiž jenom čestné, ukládaly svým 
nositelům representační povinnosti a bylo potřebí hraditi i rozmanité náklady
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věcné, spojené se zastáváním hodnosti. Stejně těžce nesli zámožní a urození ple- 
bejové, že se neuznávala právní platnost manželství mezi patricii a plebeji; ani 
tento stesk se ovšem nedotýkal chudého plebejstva. Přes rozdílnost zájmů však 
přece byly s počátku mezi všemi skupinami plebejů společné cíle: předním z nich 
byla nedostatečná ochrana zájmů, ať už šlo o přidělování obecních pozemků, ať 
o magistrátní rozhodování, které — i když nevybočovalo z mezí formálních a věc
ných zvyklostí — přece jsouc řízeno myšlenkovým usměrněním příslušníků pri
vilegované a vládnoucí třídy mohlo citelně postihnouti občany níže postavené.

Římská tradice mluvila o opětovaném povstání plebejů a o jejich odchodu 
z města, ale tyto příběhy jsou zachovány v podobě už velmi legendární. Jisté je, 
že se plebejové domáhali bouřlivě ochrany a že si se svého stanoviska oprávněně 
stěžovali na útisk. Jejich střediskem byl Aventin s Gereřinou svatyní; kolem ní 
vytvořili svépomocnou organisaci ve formě sněmu, shromážďovaného podle územ
ních tribuí a řízeného plebejskými tribuny. Podařilo se jim dokonce i dosici uznání 
této organisace i svého shromažďovacího práva; usnesení tohoto plebejského sně
mu byla ovšem závazná jen pro plebeje. Avšak často obsahovala požadavky, jež 
se týkaly celé obce, a někdy docházely splnění obvyklými formami úředního na
řízení nebo zákona; z toho se vyvinula tradice, která uznávala i pro nej starší dobu 
závaznost plebiscitů pro celou obec. Význam plebiscitú rostl souběžně s úpadkem 
patricij ského vlivu, poněvadž rozšířená a změněná hospodářská základna zmen
šovala výsadnost šlechtických statkářů. Jejich kruh se ostatně zmenšoval přiroze
nou depopulací a ani právní uznání sňatků mezi patricii a plebeji nezadrželo 
tento úpadek.

Plebejové však dosáhli ještě další výsady velmi cenné. Jejich tribunům se totiž 
dostalo práva zakázati jakýkoliv úřední akt, jímž by se byl cítil plebej poškozen; 
musil se ovšem dovolat tribunovy ochrany. Poněvadž nebylo možno opříti tribu
novu autoritu o stejný základ, jaký měla autorita magistrátní — tribunové ne
vycházeli z volby sněmu celého národa — a úřední moci se jim nedostávalo zvlášt
ním zákonem (lex de imperio), který ji přenášel na zvolené úředníky celé obce, 
byla jejich moc zaručena sakrálně. To znamenalo, že neposlechl-li kdokoliv tri
buna nebo ublížil-li mu, stával se sacer. „Sacer“ byl starý pojem, jenž značil vy
loučení občanovo z právní a kultovní pospolitosti obce. Osoba i majetek občana 
sakrací postiženého nebyla původně ničím chráněna, ale v případě tribunů ple- 
bejských se uplatnilo praktické omezení sakrace, aby nedošlo k jejímu zneužití: 
jednak musil tribun osobně provésti její důsledky, jednak platila pouze v obvodu 
města a konečně bylo možno se dovolati ochrany jiného člena tribunského sboru, 
jenž byl desetičlenný.

Tribunátem a uznáním vlastní organisace byla dosti uspokojivě vyřešena otázka 
ochrany plebejských zájmů. K zastávání veřejných hodností plebeji však vedla 
delší cesta. Hlavní překážkou byla konservativnost veřejného mínění a činný odpor 
patriciů. Patriciové se pokládali za jedině oprávněné k veřejným hodnostem úřed
nickým a kultovním pro své zkušenosti, společenskou povznesenost, zámožnost 
a rodinné i rodové tradice. Důležité bylo také to, že veřejný život římský byl velmi 
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těsně spjat s úkony kultovními a kulty zase souvisely těsně se zřízením rodovým, 
jehož pospolitost byla ovšem u patriciů pěstěna daleko pečlivěji než u plebejů. 
Některé veřejné kulty, dokonce oficiální státní kulty, pak nebyly opatřovány stát
ními funkcionáři, nýbrž jménem státu patricijskými rody. Patriciové zvláště často 
uplatňovali proti plebejským kandidátům státních hodností námitku, že plebejové 
nejsou způsobilí ke kultovním úkonům.

Konečné vyřešení přístupu plebejů k úřadům bylo dílem přirozeného vývoje 
a osobního sblížení patriciátu s některými význačnými plebejskými rodinami. To
muto sblížení velmi pomohlo právní uznání sňatků mezi patricii a plebeji, k ně
muž došlo r. 445 před Kr. Potom — podle tradice se to stalo koncem V. století — 
se plebejové dostali ke quaestuře, jež byla z pomocného orgánu konsulů přeměněna 
na samostatnou magistraturu nižšího stupně. Další krok byl usnadněn tím, že se 
v Římě v druhé polovici V. století a v prvních desetiletích IV. stol., když nesta
čila dvojice konsulů na celou státní agendu a zejména na úkoly vojevůdcovské, 
volil v některých letech na místě konsulské dvojice početnější sbor (3—6) konsul- 
ských tribunů. Kolem r. 400 se v něm objevili i první plebejové. Toto zařízení 
však neuspokojovalo, a tak došlo r. 367 před Kr. k jiné úpravě: nadále byli kaž
dého roku voleni tři úředníci s nejvyšší mocí, z nichž dva „konsulové“ opatřovali 
hlavně správu a vojenské velení, kdežto třetí úředník s názvem „praetor“ působil 
hlavně v oboru soukromoprávní péče a jen v případě potřeby zastupoval konsuly. 
Při této změně byl jedním z konsulů zvolen plebej a od r. 342 před Kr. byl pra
videlně jeden z konsulů plebejského původu. Poněvadž se konsulát pokládal za 

nejvyšší úřad, tedy připuš
těním plebejů ke konsulátu 
byla zásadně rozřešena otáz
ka plebejské účasti na hod
nostech vůbec. Ještě ve IV. 
století se dostali plebejové 
také k diktatuře a k censuře, 
koncem toho století pak za
ujali místa i v kněžských sbo
rech, které patriciové drželi 
zvláště dlouho a neústupně.

ŘÍM ZA DOBY REPUBLIKY.

Městské okresy (tribus) :

I. Suburana
II. Esquilina

III. Collina
IV. Palatina.

Silná čára značí hradby.
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Náhrobek římských manželů. Vatikánské sbírky.

POČÁTKY římské rise

Vnitřní vývoj Říma nebyl ovšem bez vztahů k jeho vnějším osudům. Energické 
vypínání sil na obranu obce a potom na výboje urychlovalo proměnu vnitřního 
stavu, hlavně pak podněcovalo širší a přímou účast občanů jak na válečných po
vinnostech, tak ovšem i na právech zasahovati do osudů obce měrou odpovídající 
výši povinností. Není pochyby, že kdyby Řím nebyl musil v prvých dvou stoletích 
trvání republiky tak úsilně zápasiti se sousedy, ať už na obranu, ať na výboj — 
ostatně nebylo mezi tím valného rozdílu — byl by jeho vnitřní vývoj probíhal 
daleko pomaleji a snad i jinak.

Kronika vnějších událostí v prvním století trvání republiky je celkem velmi 
jednotvárná, opakujíc stále a stále zprávy o bojích s Etrusky na severu a západě, 
s Volsky a Aequy na východě. Byly to ve skutečnosti půtky v nevelké vzdálenosti 
od města, poněvadž hranice městských a kmenových sídel byly tehdy ještě velmi 
těsné. „Války“ byly výpravami podnikanými proto, aby se získalo kus území 
potřebného vlastnímu lidu, aby se ukořistilo trochu stád a aby byl nepohodlný 
soused vzdálen. U Říma pak jeho velmi výhodná poloha nad Tiberem, jenž byl 
přirozenou dopravní tepnou, určovala jeho ovládající postavení vůči sousedům. 
Bojovné výpravy se začínaly na jaře a končily na podzim. Jejich obraz byl skoro 

38



Počátky římské říše

pořád stejný a není proto divu, že se ve vzpomínkách a na ně navazujících kro- 
nikářských záznamech opakovaly situace podobné, ba i shodné. Celkem nepříliš 
významné události rostly v paměti potomstva, nabývaly na důležitosti a poskyto
valy příležitost ovinouti jednotlivé osobnosti celým věncem zkazek. Nebylo sou
dobých záznamů o těchto příbězích, ani vlastních ani cizích. Ctižádost a nároč
nost vynikajících rodin tu našla hojně možností, jak zvelebiti slávu svých předku 
připomínáním a zveličováním, někdy i vymýšlením jejich činů. Když pak po 
uplynutí hodně dlouhé doby vzniklo vlastní římské dějepisectví a v dalším stupni 
svého vývoje toužilo zobraziti římskou minulost s takovou šíří a úplností, jaká se 
pokládala za vhodnou z důvodů národní prestiže a jaká by přitom odpovídala 
požadavkům bohatého slohu, sytého a zdobného, měla obrazotvornost spisovatelů 
volné pole právě v starých dobách římské republiky; mohla oblíbené náměty roz- 
váděti a opakovati a vyplňovati tak prázdnotu v zaručeném podání. Z tohoto 
staršího římského dějepisectví se sice nezachovalo na naše doby žádné dílo přímo, 
ale na národní kronice Liviově a ještě více na řecký psané rozsáhlé kronice jeho 
vrstevníka Dionysia halikarnasského vidíme velmi dobře, jak byl vytvářen obraz 
starých dob římských dějin. Novodobý dějezpyt tu má velice nesnadnou práci, 
aby rozlišil zprávy o skutečných událostech od zpráv smyšlených a kromě toho 
aby posoudil, kde se do vnější podoby historické zprávy dostaly prvky legendární 
a vymyšlené.

Za oněch časů v prvním století trvání 
římské republiky, když bojovala se svými 
sousedy, vyvíjelo se vojenské umění Ří
manů. Nevíme dnes přesně, jakým postu
pem, poněvadž pozdější vývoj zatemnil 
vzpomínku na tyto začátky a nahradil 
ji výkladem uměle sestrojeným. Je velmi 
pravděpodobné, že ještě počátkem V. stol. 
před Kr. neměla římská republika vlast
ního státního vojska ani přímé miliční po- 
vinnosti občanské, nýbrž že táhly do boje 
mocné a bohaté rody se svou čeledí a 
klienty. To vyplývá z podání o bojích 
s Etrusky, zejména pak z proslulé porážky 
rodu Fabiů r. 479 před Kr. bojujících 
proti Etruskům; ostatně je to zcela ve 
shodě s vnitřním vývojem římským.

Římská republika však brzo změnila 
staré řády a zavázala si své občanstvo 
k přímému plnění jeho povinností; s tím 
souviselo i zavedení miliční soustavy. 
Každý dospělý občan byl povinen vojen
skou službou a musil ji konati na zavo

Etruský bronzový vůz s reliefem válečného výjevu. 
Nalezen v Monteleone, nyní v New Yorku 

v Metropolitan Museum.
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láni. Občané starsi 45 let zpravidla už nechodili do boje zůstávajíce k ochraně 
města. Tato miliční soustava těžce postihovala zejména malé zemědělce plebejské, 
poněvadž je často odváděla v době nutné polní práce, na kterou neměli za sebe 
náhradníka. Také zase naopak, když bylo římské území zpustošeno cizím vpádem 
nebo boji s nepřítelem, byly škody malých zemědělců citelnější a tíže nahraditelné 
než škody na pozemcích bohatých zemědělců. O užívání pozemků získaných ve 
válce rozhodovali ovšem zase jenom bohatí patriciové a ti dlouho odmítali pone- 
chati něco z nich plebejům.

Boje s Etrusky, které Řím tak úsilně vedl už od začátku své republiky, nesou
visely s vypuzením etruské dynastie z Rima a s případným jejím usilováním o ná
vrat. Byly to boje sílejícího a rozkvétajícího Říma se sousedními městy, jejichž 
vzrůst, ba i trvání byly Římu na překážku. Velmi pěkně se to ukazuje na případě 
Říma a Vějí, jejichž jméno se zejména často vyskytuje v této časové i dějové sou
vislosti. Veje ležely v poloze strategicky neméně významné než byla římská: stály 
nad malou řekou Kremerou, která se vlévá do Tiberu asi 10 km nad Římem. 
Naproti vtoku Kremery, na levém břehu tiberském ležely Fideny, o jejichž držení 
se namáhali stejně Římané jako Vejané, poněvadž kdo měl v rukách Fideny, 
ovládal tiberský úval nad Římem. Národní římské podání má jistě pravdu v tom, 
když líčí oboustranné úsilí o Fideny a dlouho trvající boje se střídavým válečným 
štěstím. Teprve po konečném získání Fiden se Římané mohli soustřediti na oblé
hání Vějí. Trvalo ovšem dlouho a bylo dokonce nutno upustiti od přestávky ve 
válečném podnikání a setrvati mimo město i v zimě. Tenkráte se naučili Římané 
budovati stálé vojenské tábory se stany dobře krytými kožemi ; bylo však také potřebí 
postarati se o to, aby občané odňatí na tak dlouho svému stálému životnímu za
městnání mohli obživiti sebe a své rodiny. Za tím účelem se zavedla vojenská mzda.

Pád Vějí otevřel Římanům cestu vzhůru po Tiberu až do území Falisků a dále 
a vzbudil touhu po ovládnutí dalších částí jižní Etrurie. Jak dobytí Vějí, tak i tyto 
další úspěchy se přičítaly prozíravosti a houževnatosti M. Furia Kamila, jehož 
skutečná osobnost se časem obestřela některými legendárními rysy. Jistě však byl 
Kamilus velmi zasloužilý o římské úspěchy a nikoliv neprávem se spojovaly s jeho 
činností i pokroky v organisaci a taktice římského vojska.

Ani o poměru Říma k Latiu není z V. století před Kr. bezpečných zpráv, po
něvadž další vývoj zatemnil obraz staré situace. Tolik je jisto, že v Latiu i jinde 
mimo Řím byly postupně domácím obyvatelstvem vypuzeny etruské dynastie a že 
některá města, jako na př. Praeneste, Tibur, Tuskulum, si vybudovala postavení 
podobné římskému : i ona ovládla své okolí a uvedla ve svou moc slabší sousední 
města. Nepochybně také docházelo k častým přeměnám v mocenském seskupení 
těchto celků, když podrobená města sama přecházela nebo byla přiváděna do 
poslušenství jiného mocného města. Tradice líčí vztah Říma k Latiu v těchto 
dobách jako přátelský; není pochyby, že zásadně má pravdu, ale toto přátelství 
sotva spočívalo jenom na slabém základě kultovní pospolitosti kolem svatyně Jova 
latinského, jak to líčilo podání, nýbrž bylo především podporováno společným 
nebezpečím, jež nutilo k sblížení. Společný kmenový původ, stejné zvyklosti, stejný
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jazyk a stejné představy náboženské, způsob života i zřízení zajisté podporovaly 
toto přátelství. Nebezpečí, jež hrozilo všem latinským obcím stejně, bylo ve vpá
dech Aequů, kteří se svých horských sídel nad horním Anienem často sestupovali 
do úrodnější nížiny, zaplavovali Latium a ohrožovali jeho města.

Jako spojenci Aequů se připomínají Volskové sídlící východně od Latia. Mezi 
územím Aequů a Volsků se prostíralo území Herniků; ať už pro příbuzenství 
s Latiny, ať z jiných důvodů se tito Hernikové nestavěli na stranu Aequů a Volsků, 
nýbrž se spojovali s Latiny.

Zdá se, že do konce V. stol. před Kr. Řím dovedl rozšířiti svůj vliv též v jižním, 
přímořském Latiu, takže s připočtením těchto zisků a pak území podmaněného na 
severu a na západě k vlastnímu starému městskému území byl Řím nejmocnějším 
latinským státem. Pronikání do jižní Etrurie slibovalo přivoditi další podstatné 
rozmnožení a posílení, když tu najednou přišel prudký náraz Keltů, kteří se při
hnali od severu a usilovali proniknouti dále na italský jih. Tento náraz vyplynul 
z velikého pohybu Keltů, celkem druhého v jejich dějinách. Předkové historických 
Keltů seděli asi od počátku druhého tisíciletí po obou stranách horního a středního 
Rýna; byl to lid převážně severského tělesného ustrojení, mluvící jazykem, jenž 
patřil do západní skupiny indoevropských řečí. S tímto prakeltským jádrem se 
časem smísily živly plemenně a kulturně odlišné, ale přizpůsobily se. Archeolo
gicky odpovídá původnímu keltskému lidu mohylová kultura bronzové doby ve 
východní Francii a v jižním Německu, příchozím živlům pak kultura žárových 
hrobů. Kolem r. 600 před Kr., z důvodů blíže neznámých, došlo k prvnímu veli
kému pohybu Keltů, a to na pyrenejský poloostrov, kde je také zachycují už první 
historické zmínky. O dvě stě let později, kolem r. 400 před Kr., nastal nový veliký 
pohyb keltský, tentokrát už několika směry současně: Keltové se rozšířili po 
dnešní Francii, pronikli na britské ostrovy, opačnou stranou pak šli do Cech, na 
Moravu, do alpských zemí, jižním směrem na pyrenejský poloostrov a do Italie. 
Nevíme přesně, kudy a jak se dostali Keltové do pádské nížiny, ale je jisté, že 
i Ligurové na západě, i Venetové u Jaderského moře jim vzdorovali a uhájili 
jak svých sídel, tak svého rázu. Slabší odpor kladli Etruskové; Keltové podnikli 
několik nájezdů etruským územím, dokonce se dostali až do Říma. Obsadili 
a zpustošili město, jehož obyvatelstvo uprchlo a jen posádka tvrzí se ubránila.

Keltské nájezdy měly všechny znaky prudkých útoků, jež kmenům, hledajícím 
nová sídla, dávají dosáhnouti snadných sice, ale pomíjivých úspěchů v prostředí 
daleko pokročilejším a ustálenějším. Tak i Keltové opustili po čase zpustošený 
Řím a odvlekli s sebou hojně kořisti. Byť pomíjivé, přece ponižující obsazení Říma 
nepřítelem tak divokým zůstalo nevyhladitelně zapsáno v římské paměti a připo
mínalo se jako těžká pohroma. Citový doprovod této vzpomínky ji pak obalil 
podrobnostmi, jež měly ukázati důstojnost chování představitelů obce a velikost 
římských obětí. Kořist pobraná Kelty se v pověsti proměnila v zlato, kterým si 
Římané vykoupili svobodu, a domnělý výrok keltského vůdce, jenž svým mečem 
přitížil misce závaží, aby vynutil více zlata, nepochybně vyplynul z vlastní římské 
morálky, uplatňované vůči každému, kdo se dostal do jejich moci.
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Keltové obsadili Řím buď r. 390 nebo 386 před Kr. ; nemáme absolutně bez
pečného časového údaje a v pozdější starověké chronologii — jak se zdá — se 
uplatnila snaha vročiti tuto událost barbarského vpádu do Říma tak, aby odpo
vídala roku, kdy svářící se řecké státy musely strpěti perský mírový diktát. Je více 
takových případů, že byly události římských dějin starší doby časově přizpůsobo
vány významným příběhům řeckých dějin. Ostatně obsazení Říma Kelty bylo 
něčím, co svým významem přesáhlo zájem jen střední Italie. Také řečtí histori
kové zaznamenali tuto událost a byla to vlastně první určitá zpráva, kterou podali 
svým krajanům o Římě.

Přímé následky keltského vpádu a zpustošení města, jež znamenalo pronikavé 
hospodářské oslabení, pocítili Římané na poklesu své vážnosti u sousedů, dokonce 
i u těch, kteří do té doby žili s Římany ve spojenectví a třeba i přátelství, jako 
Latinové. Dřívější úspěchy římské se pokládaly za zmařeny keltským nájezdem, 
zavládlo mínění, že nastala vhodná příležitost, jak těžiti z oslabení nebezpečného 
souseda. Řím se dostal do postavení velmi málo záviděníhodného, ale právě 
v těchto nesnadných dobách se ukázala v pravém světle římská síla a životnost.

Několik desítiletí musili Římané bojovati velice úporně nejen proti svým dří
vějším odpůrcům, ale zejména proti dřívějším přátelům v Latiu. Byla to zvláště 
města Praeneste a Tibur, která se snažila s největším úsilím umenšiti římskou moc 
a sjednotiti proti ní celé ostatní Latium; dokonce vznikl i zvláštní spolek latin
ských měst s výslovným cílem protiřímským.

I za této svízelné a těžké doby pracovali Římané na posílení svého postavení 
prostředky, které se jim už dříve osvědčily a nyní byly zdokonaleny, jak toho žá

daly poměry. Důležitější území a města dříve 
získaná a nově obhájená byla zajištěna tím, 
že se tam poslala skupina římských občanů a 
byla jim rozdělena větší část pozemků poko
řeného města. Tyto kolonie soustavně budo
vané a posilované ležely mimo římské území 
a staly se nej důležitější oporou římského mo
cenského rozpětí v Itálii. Sáhlo se však ještě 
i k jinému prostředku, dlouhý čas zapomína
nému : k rozšíření vlastního římského území, 
přímo patřícího do obvodu města. Stalo se 
tak z důvodů strategických i hospodářských. 
Hned po odchodu Keltů bylo tak připojeno 
k Římu území mezi Tiberem a sabatinským 
jezerem (Lago di Bracciano) a utvořeny z něho 
čtyři nové územní okresy (tribus), přiřazené 
k 21 starším okresům. Proměna území v tri
bus, tedy jeho vřazení do městských pozemků,

. ~ ,. předpokládala ovšem naprosto dokonalé a ne-
Hlava Kelta (helemsticke umem). Z vatl~ , . , . , ,, , T .,·» . , ,

kánských sbírek. ohrožované jeho ovládnuti. Jestliže tedy Ki-
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mané mohli koncem první polovice IV. stol. před Kr. zříditi další tribue i z části 
někdejšího území Volsků, je to výmluvné svědectví, jak rychle a úspěšně dovedli 
Římané překonati kritickou dobu a zejména odpadnutí Latia. Latinská města 
napodobila římský způsob zavádění kolonií. Římané pak začali navazovati indi
viduální styky s obcemi, které stály v táboře odpůrců, sjednávali s nimi zvláštní 
úmluvy a dokonce jim začali dávati své občanské právo, v rozličných stupních.

Římské občanské právo bylo totiž souhrnem rozmanitých výsad a oprávnění 
rázu obecného i speciálnějšího. Některé složky mohly býti uděleny cizincům, 
aniž se jim tím ještě dávalo občanství, naopak zase nebylo nutno, aby občan měl 
a směl užívati všech složek tvořících občanské právo. Tak na př. o ius honorum, 
právo zastávati úřady, musili plebejové dlouho usilovati a vždycky toto právo 
zůstalo odepřeno propuštěncům a jejich synům. Naproti tomu cizincům se udílelo 
comercium (právo volně a pravoplatně nabývati majetku a zcizovati jej, jakož 
i uzavírati všechna příslušná právní ujednám), někdy i conubium (právo uza
vírati právně platná manželství), ale nestali se tím občany. Za římské občany 
se pokládali ti, kdo byli zapsáni v seznamu příslušníků některé římské tribus 
a zařazeni do tříd a centurií: ti chodili do sněmu (měli suffragium, hlasovací 
právo). Po rozšíření římského území, zejména pak po usazení občanů v koloniích, 
bylo ovšem části občanů nesnadno, ba nemožno vykonávati všechna práva, tak 
na př. účastniti se sněmů, ale nepozbývali ho. Po konsolidaci římského státu 
v první polovině IV. stol., kdy Řím nabyl v Latiu nesporné převahy a také byl 
mocnější než kterákoliv etruská obec, se ukázalo vhodným šetřiti s udílením 
občanského práva římského mimořímským obcím, poněvadž římské občanství se 
pokládalo za cennější než jiné; na druhé straně však charakter občanství ukládal 
jisté závazky a povinnosti, jež byly pevnější než prosté závazky smluvní, byť 
i diktované. Proto Římané vytvořili zvláštní kategorii obcí bez hlasovacího práva 
(civitates sine suffragio) a zařazovali do ní města ležící mimo vlastní občanské 
území římské, ale ovšem v oblasti římského zájmu a moci. K prvým z nich ná
leželo Caere a Tusculum.

λ polovici I\ . stol. před Kr. se vyvinuly poměry tak, že Řím sám o sobě, 
se svým občanským územím, koloniemi, obcemi menšího práva a spojenci před
stavoval činitele aspoň tak mocného, jako dohromady všechna ostatní města la
tinská se svými koloniemi a spojenci. O bezpečnost svého města se Římané také 
postarali zbudováním pevných kamenných hradeb z tufových kvádrů, k nimž byl 
materiál vzat z bohatých ložisk v území někdy fidenském. Tato hradba, kterou 
pozdější tradice pokládala za opevnění z doby královské, je na některých místech 
dosud zachována.

Poměr Říma k Latinům byl ustálen smlouvou r. 358, již pozdější podání ne
přesně pokládalo za obnovení starého vztahu, uzavřeného už prý počátkem repu
bliky. Tato smlouva byla však jen přestávkou mezi obdobím obranné konsolidace 
římské a obdobím nastávajícího výboje. Římané nezapomínali na oblasti ležící 
severně a severozápadně od Říma, ale kdežto tam se spokojovali zatím jen s opat- 
ieními nutnými k zabezpečení — zejména při opakovaných pokusech keltského
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Nejvyšší hřebeny Apenin.

vpádu, — usilovali o přímé rozšíření a proniknutí hlavně směrem jihovýchodním 
a začali navazovati rozmanité styky se Samnity a s kampanskými Osky. Tato 
nová římská politika byla velmi nebezpečná pro Latium, jež nemělo pevné organi
sační jednoty a bylo rozkládáno jednak přímo zasahujícími úspěchy římskými, 
jednak obkličováním.

Vývoj poměrů těchto spěl zřejmě k rozhodné srážce, ale dříve než vypukla, 
zajistili se Římané důležitým vyjednáváním s mocností, která sice zatím ne
měla v svém držení nic na italské půdě, ale jako námořní a obchodní stát 
ovládala výhradně západní oblasti středozemního moře a byla pánem na 
tyrhenském moři: byla to Karthago se svými državami na Sicilii a na Sardinii. 
Římané uzavřeli s Karthaginou r. 348 před Kr. smlouvu, která určovala po 
stránce věcné i územní vzájemné hranice zájmů a stanovila způsob, jímž měli 
Římané i Karthagiňané zacházeti s poddanými i spojenci druhé smluvní strany. 
Římané sice ještě nebyli námořní mocností, ježto neměli bojového loďstva, ale 
Ostií a jinými místy ovládali velmi důležitý kus tyrhenského břehu a obchod 
do vnitrozemí.

Obraz kmenového osídlení jižní Italie se od V. stol. před Kr. pronikavě změnil 
velikým rozpětím sabelských kmenů; z toho bylo nej důležitější osazení Kampanie 
a Lukanie. Oskové, kteří vpadli do Kampanie, vytlačili odtud nejenom Etrusky, 
nýbrž obsadili už koncem V. stol. slavnou a mocnou řeckou kolonii kymskou 
(Cumae) a vynutili si přijetí do Neapole, která od té doby trvala jako město 
řeckooskické. V první polovině IV. stol. se rozpadala Kampanie politicky na tři 
hlavní skupiny, z nichž každá byla federací městských států, vedenou náčelným 
městem; nejmocnější byla federace, které stála v čele Kapua. Státy měly zřízení 
republikánské ajejich nejvyšší hodnostáři měli titul meddix. Úrodnost Kampanie, 
blízkost řeckého kulturního světa i starší vlivy etruské dopřály Kampanii brzo 
vyrůsti k vysokému stupni kulturnímu i hospodářskému. Kampanský blahobyt 
byl proslulý, stejně tak ^výstavnost měst, jaké Řím nedosáhl ještě ani koncem 
republiky. Přes silnou ctižádostivost se však na rozdíl od Říma nepovzneslo žádné 
z kampanských měst k politické koncepci většího slohu. Kampanská města ne
našla zejména cesty ke sblížení s velikým sabelským blokem, jehož jádrem byla 
skupina kmenů samnitských, bojovných horských zemědělců, setrvávajících při
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kmenovém zřízení a spojujících se občas s příbuznými sousedy (Hirpiny, Frentany, 
Apuly atd.). Římané viděli bystřeji a našli k Samnitům cestu.

I po smlouvě s Latiem bylo jasné, že vztah mezi ním a Římem není na dlouho 
zabezpečen. Latinské státy cítily nevýhodu a slabost svého postavem vzhledem 
k Římu. Snažily se je posíliti navazováním přátelství s kmeny a městy, jež jinak 
patřily k jejich přirozeným odpůrcům, a proto nemohla taková přátelství býti 
trvalá ani účelná. Latinský a kampanský odpor proti římským stykům se Samnity

Bronzová socha Římana z III. st. př. Kr. Florencie. Archeol. museum.
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způsobil t. zv. latinskou válku r. 340—338. Římané využili svého vítězství k tomu, 
aby zasáhli pronikavě do poměru v Latiu a zejména do vzájemného vztahu 
latinských měst. Zrušili latinský spolek a smlouvy, které měla latinská města mezi 
sebou navzájem. Všechna latinská města byla uvedena v přímý vztah k Římu 
v postavení individuálně určeném vůlí římskou. Některým latinským městům, 
zejména Tiburu a Praeneste, byla ponechána formálně suverenita, ale ovšem 
podmínky spojenecké smlouvy si nadiktovali Římané sami. Jiná latinská města 
dostala římské občanství, většinou nižšího stupně a s přesným vytčením rozsahu 
a obsahu místní samosprávy. Tak se stal Řím pánem celého Latia a jeho ústřední 
postavení bylo ještě více posíleno tím, že Římané oficiálně uznali některé vý
značné kulty latinských měst za své a dokonce je i přenesli někdy do Říma. Na 
strategicky důležitá místa v Latiu byly poslány kolonie římských občanů; zvlášt
ního významu nabyla námořní kolonie v Antiu na tyrhenském pobřeží. Antium 
totiž bylo do té doby velmi nepříjemným rušitelem římské pobřežní plavby 
i obchodu, poněvadž antijské lodi, opatřené na přídi zobci, napadaly a rozbíjely 
římská plavidla. Římané po latinské válce zabavili antijským jejich lodi a uko
řistěné zobce upevnili na řečnické tribuně, která byla mezi forem a komitiem, 
a od té doby se nazývala podle této své výzdoby „rostra“. Také se obraz lodní 
přídi s rostry dostal na římskou minci, jež se tehdy začala v Římě vydávati: byly 
to lité měďáky toho typu, jaký byl i jinde v střední Itálii obvyklý (aes grave).

Oprava poměrů v Latiu, jak ji Římané provedli, znamenala pro ně veliký vý
vojový krok a učinila Řím nejsilnějším státem tehdejší Italie. Řím se rázem zbavil 
neklidu a nejistoty v nejbližším sousedství a získal vydatnou hospodářskou a vo
jenskou pomoc. Od té doby mělo římské vojenství možnost postavi ti zesílené for
mace občanské a vedle nich pravidelné spojenecké sbory. Římské státní území bylo 
zceleno vytvořením nových občanských okresů mezi starými okresy a okresy zříze
nými kdysi v území Volskú. Pro Latiny znamenalo římské vítězství ztrátu suvere
nity, poněvadž i v těch případech, kdy byla jednotlivým městům formálně po
nechána, smluvní závazkyji přísně omezovaly; také nastalý poměr mezi vzrostlým 
Římem a oslabenými obcemi přesouval všechnu skutečnou moc na stranu silněj
šího Říma. Ač tedy politické vedení přešlo do římských rukou a latinská města 
měla nadále navzájem jen takový vztah, který vyplýval z jejich postavení k Římu, 
přece byla úprava těchto poměrů po mnohých stránkách i Latinům příznivá. 
Na místě řady menších států s kolísavým vzájemným poměrem vznikl veliký ná
rodní latinský stát. Byl ovšem veden jen Římem, ale to pro většinu latinských 
měst a obyvatelstva znamenalo jenom záměnu dotavadního vůdčího města za 
jiné, poněvadž už předtím Latinové většinou záviseli na některém ze silnějších měst.

Římané se pak vynasnažili velmi moudře, aby učinili Latinům nové poměry 
nejenom snesitelnými, ale i žádoucími: tak na př. každý Latin, nemající římského 
občanského práva, jenž še však do Říma trvale přestěhoval, byl o příštím censu 
zapsán mezi plnoprávné římské občany; Latinové přechodně v Římě dlející se 
mohli zúčastniti i římského občanského sněmu v jedné z tribuí. Tyto výsady platily 
ovšem jenom pro ty, kdo r. 338 byli občany některého z latinských měst anebo
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některé latinské kolonie, a ovšem pro jejich potomstvo (prisci Latini). Nebyli tedy 
Latinové vyloučeni z možnosti přímého uplatnění v státě; že užívali přiznaných 
výhod, je patrné na př. z toho, že se i mezi nej vyššími hodnostáři v Římě brzo 
objevili členové rodin pocházejících z latinských měst. Šlo ovšem o nobilitu 
a živly osvědčené loyálnosti, ale rozšíření kruhu římských rodin o latinské je 
nesporné. Římané tehdy nic nenamítali proti stěhování latinské nobility do 
Říma a proti automatickému nabývání občanství, poněvadž to znamenalo 
oslabení latinských měst o živly politicky významné a tím samozřejmě zase po
sílení Říma. Ostatně tyto výsady neznamenaly žádné porušení římanství, po
něvadž mezi Římem a latinskými městy byly spory pouze politické, ale nebylo 
rozdílů ani národopisných ani kulturních a také právní zvyklosti, nebyly-li shodné, 
se lišily jenom velmi nepodstatně.

Získáním Latia dostal Řím do rukou také kolonie, které byla latinská města 
zavedla podle římského vzoru, a to byly důležité opory další římské expanse. Úhrn 
výsad, jež Římané přiznávali Latinům, vytvořil zvláštní právní skupinu, která 
byla mezi plným občanstvím římským a cizinci, tedy něco, co se velmi dobře 
hodilo Římanům jako prostředek způsobilý vytvořiti mezi Římem a jinými 
obcemi pevnější pouto, než byla jen smlouva spojenecká. Z podobných úvah 
a potřeby vzniklo kdysi ono občanství bez hlasovacího práva; nyní začali Římané 
tuto formu opomíjeti a místo toho udíleti právní postavení latinské. Zprvu se 
to dálo s některými nově zaváděnými koloniemi, do nichž chodili i římští občané ; 
ti se ovšem musili zříci římského občanství, ale členství v kolonii přinášelo zase 
jiné významné výsady a konečně návrat do Říma dovoloval zase získati občanství 
automaticky. Když se časem množil počet kolonií latinského práva a byli do nich 
zaváděni členové, u nichž měli Římané zájem na jejich pobytu v kolonii, ale nikoliv 
na jejich stěhování do Říma, bylo toto latinské právo kolonií poněkud zúženo 
proti dřívějšku, zejména v tom, že se ztížilo dosažení římského občanství: nadále 
je mohl automaticky získati jenom příslušník honorace, jenž měl za sebou v ko
lonii zastávání hodností.

Aes grave. Staré římské bronzové mince. Na líci je hlava Janova, na rubu lodní příď. 
Museo delle Terme v Římě.
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Podobným způsobem jako v Latiu zasáhl Řím po vítězné latinské válce i do 
úpravy poměrů v Kampanii, ovšemjen vzhledem k městům, jež se nějak zúčastnila 
vzpoury a dostala se do římských rukou. Starověké zprávy nejsou tak jasné, jak 
by bylo potřebí, aby se mohl utvořiti bezpečný obraz vztahů, ale nesporným 
svědectvím, že si Řím mohl osobití a také osobil svrchovanost aspoň nad částí 
Kampanie, je to, že hned po roce 338 začaly z kampanských mincoven vy- 
cházeti stříbrné mince, jejichž obraz na líci, váha i technické provedení jsou 
sice zřejmým pokračováním staršího kampanského způsobu mincování, vznik
lého pod řeckým vlivem, ale na rubu mince se objevuje jméno Říma a římské 
symboly. Řím sám ještě tehdy neměl své vlastní stříbrné mince, nýbrž jenom 
tuto kampanskou. Výroba mince jinde než v hlavním městě by sice sama o sobě 
nebyla nic divného, ale v tomto případě jde o minci jiné soustavy monetární, 
než měl Řím, ale přece římskou. Tento zvláštní stav trval asi 80 let, v nichž 
se kampanské emise římských stříbrňáků zřejmě jak obrazem ražby, tak vahou 
mince stále více přizpůsobovaly Římu. Vůbec pak zavedení skutečné mince zna
menalo u Římanů dovršení přechodu od naturálního hospodaření k peněžnímu. 
Důležitým průvodním jevem byly potíže, jež se ovšem projevily při hledání 
a poskytování úvěru a jež přivodily nutnost veřejného zásahu se strany státní, 
zejména úpravou úrokové míry. Tradice římská kladla právě do této doby vznik 
několika zákonů o úvěru a o úrokové míře; není pochyby, že zásadně měla tradice 
pravdu, ale ovšem konkrétní obsah těchto zákonů není už tak bezpečný.

Početní vzestup římské populace přesunul číselnou převahu ještě vydatněji na 
stranu plebejskou a také ovšem nové udílení občanství a jeho získávání Latiny 
rovněž rozšířilo plebejské řady. Do nich přešla také latinská nobilita, která uplatnila 
své společenské a hospodářské postavení i v nové souvislosti. Rozmach Říma, 
nově získaná území, rozvoj obchodu a podnikání přispíval k zvýšení blahobytu. 
Přechod k peněžním hodnotám a k odhadování majetnosti podle nich měl i své 
politické důsledky, poněvadž zlomil pouto staré zvyklosti, podle níž se majetnost 
odhadovala jenom podle pozemkového vlastnictví. Řím sice neopustil ani tehdy, 
ani nikdy později agrární základny, ale přechod k peněžnímu hospodaření 
usnadnil směnu statků a také dovolil lépe se uplatniti občanům, jejichž majetek 
nebyl jenom nemovitý. Už svrchu bylo připomenuto, že se r. 366 dostali ponejprv 
plebejové ke konsulátu a že od r. 342 trvale jedno místo v konsulském sboru bylo 
vždy obsazováno plebejem. To byl zřejmý úspěch té vrstvy plebejské, která se 
hospodářsky a společensky mohla blížiti patriciátu; opřena o vzrostlý význam 
plebejstva jako celku a o navázané rodinné styky s patriciátem, posílena nobilitou 
latinskou položila základy ke vzniku nové nobility římské. Význam patriciátu 
byl nadále jenom společenský; patricijské rodiny však neslevily nic ze své exklu- 
sivnosti a snažily se uhájiti si vedoucí postavení aspoň mezi nobilitou a v senátě. 
Početní i jiná převaha'plebejského občanstva byla tak veliká, že se r. 339 mohlo 
zvláštním zákonem určití, že usnesení plebejského sněmu jsou závazná pro celou 
obec, stejně jako usnesení sněmu představujícího veškeré občanstvo. Zůstalo sice 
jakési formální omezení plebiscitů vzhledem k zákonům, jak vysvítá z toho, že 
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po půl století jiný zákon (Hortensiův) teprve naprosto vyrovnal plebiscita se zá
kony, ale ve skutečnosti zákon Publilia Philona r. 339 uzavřel politickou stránku 
boje patricijskoplebejského vítězstvím plebejů. Prakticky vzato, bylo to dovršení 
někdejší plebejské revoluce, která si byla vynutila kdysi své zvláštní orgány, 
jejichž moc a působení se opíralo o jiné zdroje než autorita státních orgánů 
římských. Jestliže vznik plebejské nobility znamenal prolomení privilegovaného 
postavem staré rodové šlechty a její náhradu stavem urozeného a bohatého 
občanstva, z té i oné třídy složeného, bylo to vlastně jenom napravení umělého 
zásahu, jímž se byl kdysi patriciát uzavřel a tak si sám odňal možnost dalšího 
organického vzrůstu. Nová nobilita znamenala pak logické doplnění toho, co 
bylo základem timokratického roztřídění římského občanstva. Zrovnoprávnění 
plebiscitů však znamenalo vítězství druhé složky plebejského hnutí, vyznačené 
plebejským tribunátem. I tento úspěch byl vítězstvím nad vládnoucí magistra- 
turou, poněvadž dal zákonodárnou iniciativu do rukou činitele, jenž byl kontrolou 
a často i oposicí proti magistratuře celého státu.

Římský haruspex prohlíží obětní žertvu. Louvre v Paříži.
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Via Appia, silnice z Říma do Kapue.

OVLÁDNUTI ITALIE

Ovládnutí Latia bylo pro Řím prvním krokem k ovládnutí Italie. Řím byl 
sice nejmocnějším italským státem a mimo své vlastní území měl dosti spojenců 
a řetěz kolonií římského i latinského práva, ale celkem bylo jeho postavení 
vzhledem k Itálii podobné tomu, jaké měl dříve, před svým vítězstvím, vzhledem 
k Latiu. Jako byly tenkráte vedle římské skupiny také ještě jiné skupiny latinské, 
tak nyní vedle římského Latia byly v Itálii státy a bloky malých států, jež ne
podléhaly římskému vlivu. Z nich měla největší moc a důležitost liga samnitská. 
Římané správně chápali její význam a také ovšem Samnité si byli dobře vědomi 
svého postavení, poněvadž sdružovali kmeny, jež svou početností a polohou území 
tvořily pevnou skupinu, kladoucí překážku římskému pronikání. Samnitská síla 
ještě vzrostla, když se k nim připojili Lukanové, vyplňující celý italský jih kromě 
Kalabrie a řeckého pobřeží. Pomoc, poskytnutá Samnity Lukanům v jejich srážce 
s Tarentem, vedla r. 342 před Kr. k navázání přátelských styků Říma s vládcem 
epirským Alexandrem Molossern, příbuzným Alexandra makedonského. Byl to 
první úřední styk římský s helenistickou říší v oblasti mocenské a diplomatické; 
vyplynul však jenom z náhodného seskupení okolností.
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Hlavním místem, kde Řím nasadil páky proti Samniu, byla přirozeně Kam
panie, poněvadž Římané nemohli dopustiti, aby Samnité ve svůj prospěch 
učinili to, co kdysi zanedbali Kampaňové, totiž spojenectví obou těchto krajů. 
Římané si nesměli dáti ujít držení Kampanie, země stejně bohaté jako strate
gicky pro ně nesmírně důležité. V Kampanii pak došlo k událostem, jež se staly 
přímým podnětem k vypuknutí války mezi Římem a Samniem. Už r. 326 byla 
získána pro římský blok Neapolis, takže kromě Noly stála na římské straně 
celá Kampanie. Tím se Samnité ovšem znepokojili, a ještě více, když Římané 
branným zakročením vyřadili z dalšího boje skupinu kmenů sídlících na sever 
a na západ od Samnia a navázali styky s Apuly (východně od Samnia). Římský 
boj se Samnity trval pak tři desítiletí; první etapa se skončila těžkým římským 
neúspěchem u Caudia r. 321, jenž byl Římanům důtklivou připomínkou, aby 
neskládali naděje jenom do rozhodování zbraněmi, poněvadž v hornatém roz
sáhlém Samniu zůstávala i veliká jednotlivá vítězství celkem bez významu; kraj 
neměl takových měst a komunikací, aby mohl býti jejich obsazením ovládán. 
Římané, postřehnuvše dobře tyto potíže, věnovali nadále větší pozornost obkličo- 
vací taktice, při níž si jednak postupně zajišťovali přímé držení míst v samém sou
sedství Samnia, jednak získávali na svou stranu dosavadní samnitské spojence 
i města do té doby na sporu nezúčastněná.

Pevnou půdu k dalšímu pronikání si Římané vytvořili rychlým organisováním 
občanského území, jež bylo rozšířeno vydatnými osobními příděly pozemků 
v podmaněných krajích. Nepřekvapuje, že nebylo zapomenuto ani na zajištění 
Kampanie. Počet občanských tribuí dostoupil čísla 31a občanské území sahalo od 
Etrurie až do Kampanie. O toto území se pak opírala soustava kolonií a spoje
necká oblast s městy římského nebo latinského práva; do některých měst římského 
práva byli dosazeni zvláštní magistrátní zmocněnci, aby správní a právní styk 
byl těsnější. Zvláště pozoruhodným projevem římských úmyslů a zájmů bylo 
zbudování velké silnice z Říma do Kapue: to byla proslulá via Appia, první 
římská dálková tepna. Postaral se o ni jeden z censorů r. 312—11, Appius Claudius, 
současně tvůrce prvního velkého vodovodu a vůbec osobnost velmi svérázného 
politického profilu.

Římský postup na východ nebyl ovšem zdržován jen přirozeným odporem, 
s nímž se tam setkávali, nýbrž také nutnou pozorností, kterou musili věnovati 
hájení a zabezpečení západních a severozápadních hranic své říše. Ozvala se 
Etrurie, a je nejasné, zda snad podnícena přímo nebo nepřímo ze Samnia, či 
z vlastní vůle. Zdá se podobnější pravdě, že na římskou obkličovací taktiku bylo 
ze Samnia odpovězeno podobnou akcí, která ovšem nenabyla takové pevnosti 
forem, s jakými pracovali Římané, ale projevila se znepokojivými hnutími skoro 
u všech římských sousedů: Marsů, Paelignů, Herniků, Aequů, povstáním ně
kterých měst atd. Tyto události však nenabyly vážnější podoby a Římané se 
mohli r. 305 zmocniti nej důležitější samnitské posice a operační základny Boviana 
a přinutiti Samnity k míru, jímž r. 304 skončila druhá etapa bojů.

Samnium sice nebylo ještě podmaněno ani vyřazeno, ale Římané podrželi přece
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vrch majíce v rukou důležité posice okolní. Rychle bylo sáhnuto ke všem obvyklým 
způsobům zajištění, aby se konečné rozhodnutí začalo za podmínek pro Římany 
co nejpříznivějších: byly zorganisovány nové okresy občanské, řetěz kolonií po
sunut ještě těsněji do hor, dokonce až do Apulie zavedeny kolonie a dík mocenské 
převaze vnucena spojenecká smlouva severním a západním sousedům Samnitů 
Marsům, Paelignům, Marrucinům a Frentanům; tím se předešlo jejich odklonu na 
druhou stranu, poněvadž Řím byl mocnější. Hůře bylo naloženo se zbytkem 
Aequů, poněvadž vzdorovali: byli zničeni. Vrcholem diplomatické přípravy byla 
smlouva s Piceny, sídlícími mezi Umbrii, Sabinskem a Jaderským mořem, a pak 
získání Lukanů. Samnité odpověděli spojenectvím s Etrusky, Umbry a Kelty. 
Ukázali, že jim nejsou římské methody cizí, a tak se jim podařilo přesunouti roz
hodující válečné události na sever. V Umbrii u Sentina r. 295 došlo k utkání 
vojsk protiřímské koalice, vedené obratným samnitským státníkem Gelliem Egna- 
tiem, s římskou armádou. Vítězství se sklonilo na římskou stranu a jím byla zá
sadně rozhodnuta otázka vlády nad Itálií. Mír Samnitům r. 290 diktovaný to 
zřejmě ukázal: Římané si zřídili kolonie u jaderského pobřeží (Hatria, Sena 
Gallica), na pomezí Apulie, Samnia a Lukanie: mezi nimi byla i Venusia, po
tomní rodiště Horatiovo. Celé Sabinsko bylo okupováno a jeho půda částečně 
rozprodána římským občanům, částečně proměněna v obecní pozemky a osazena. 
Domácí obyvatelstvo, celkem málo početné, dostalo zmenšené občanské právo.

Údobí vyplněné římským výbojem proti Latiu, Samniu a jejich spojencům 
bylo nejenom mocenským a vojenským vypětím sil, nýbrž též dobou, kdy dozrály 
předpoklady vnitřního ústavního i hospodářského života římského. Připomenuté 
již zákony Publilia Philona z r. 339 vyřídily především otázku platnosti usnesení 
plebejských sněmů, ale vedle toho upravovaly účast senátu při navrhování 
a schvalování zákonů. Je litovati, že není dochováno přesné znění těchto zákonů 
Publiliových ; pokud jde o senát, nejspíše souvisely se změnami v postavení a po
slání římského senátu, jenž se postupem času měnil ze soukromého a na konsulech 
závislého poradního sboru v instituci, která stále více na sebe přibírala skutečné 
rozhodování o otázkách správy a vlády. Dalším důležitým formálním mezníkem 
ve vývoji senátu byl zákon Oviniův, data přesněji neznámého, ale spadající 
mezi r. 339—312, jenž odňal sestavování senátu konsulům a přenesl je na censory. 
Vnitřní složení senátu nabylo tak stálosti, poněvadž nadále bylo možno vynechati 
při novém sestavování senátu z bývalých senátorů jen toho, koho z vážných 
důvodů censoři tímto vynecháním postihli jako trestem. Nový způsob sestavování 
senátu byl zřejmě vítězstvím směru, jenž se snažil omeziti příliš vlivné postavení 
určitých kruhů patricijské nobility, jež ve svých rukách kumulovala ještě příliš 
mnoho moci. Užívajíc svého tradičního postavení, vlivu a osobních styků dovedla 
dosazovati na úřady své členy a majíc v moci i významné hodnosti v oboru kul
tovní správy představovala velmi významného oligarchického činitele, vedle ně
hož bylo nové nobilitě nesnadno se trvaleji uplatňovati. Není proto nic divného, 
že se nová nobilita ve svém boji opírala o plebejské instituce, tribunát i plebejské 
sněmy: zákon Oviniův o novém způsobu sestavování senátu byl zákonem usnese-
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ným v plebejském sněmu na návrh plebejského tribuna, stejně tak došlo k zákonu 
Ogulniovu r. 300, jímž současně s rozmnožením počtu členů pontifikálního a au- 
gurského sboru byla plebejům vyhrazena v těchto sborech část míst.

V této věci nešlo jenom o prestižní otázku nepatricijské nobility. Je známo, že 
některé funkce společensky velmi ceněné, jako na př. hodnost krále-obětníka, 
první místo na senátní listině i jiné, jež však nedávaly možnost nějak prakticky 
zasáhnouti do politického dění, byly bez rozpaků ponechávány trvale patriciům, 
ale v případě pontiňků a augurů byla věc jiná. Při všech státních úkonech jakého
koliv druhu byly předepsány rituální úkony, jejichž nesprávnost nebo nepřesnost 
znamenala neplatnost úředního aktu. Konečnou instancí pro odborné posouzení 
rituální stránky pak byli pontifikové a augurové; je nasnadě, že zde bylo mnoho 
příležitosti, jak znemožňovati práci „novým lidem“, dokud kněžská kolegia byla 
výhradně patricijská. Patriciové dovedli vskutku velmi vydatně uplatňovati po 
této stránce své námitky vycházejíce z názoru, že jedině oni sami dovedou a mo
hou jménem státu opatřovat! tento nutný styk s vůlí boží. Byla tedy reforma kolegií 
kněžských politicky nutná.

Z naznačeného vývoje poměrů vyplynul i další jev, že se totiž senát začal do 
jisté míry sbližovati v politické praxi s plebejským tribunátem. Mělo to dvojí pří
činu: senát při veškerém skutečném vzrůstu svého vlivu, jenž vyplynul z rozšíření 
státní agendy, z její rostoucí složitosti a z nutnosti rozhodovati o věcech přesahu
jících rozsah obvyklé působnosti úřadů, zůstal zásadně jenom poradním sborem 
a jeho usnesení neměla právní závaznosti. Senát tedy neměl v ruce možnost do- 
nutiti magistráta, aby se řídil pokynem senátním, a je samozřejmé, že silné osob
nosti, zejména pocházely-li z kruhů staré nobility, uplatňovaly při zastávání úřadu 
svou osobitost; někdy ovšem také šlo o tvrdošíjnost jednotlivců, jejichž dobrá vůle 
byla lepší než zkušenosti. Tribunská intercese byla jediným prostředkem, který 
mohl ziomiti vůli magistrátovu, a bylo tedy zcela nasnadě, že si senát nemohl 
nepovšimnouti tohoto prostředku. Za druhé pak vzrostlý význam tribunské le
gislativy, která postupně přejímala úkoly sněmů centurijních a tributmch, pokud 
ovšem nešlo o věci starými zvyklostmi výslovně vyhrazené rozhodování centurij- 
ního sněmu, sbližoval dosti naléhavě po této stránce tribunát se senátem, už 
i proto, že tribunové nemívali vždy dostatek vlastních politických zkušeností, je
jichž představitelem byl senát. Z těchto okolností se vyvinul obyčej dosvědčený už 
ve III. stol. před Kr., že si totiž tribunové někdy povolávali senát k poradám.

Doba kolem r. 300, tak bohatá v římské historii, znamenala významný pokrok 
ještě i po jiných stránkách hospodářského, právního a společenského ustrojení 
římské říše a římského občanstva. Osobní postavení římských občanů bylo zlep
šeno Poeteliovým zákonem, jenž zásadně zrušoval ručení za dluhy osobní svobo
dou a dovoloval pouze záruky na majetku, a také r. 300 byl vydán provokační 
zákon, jímž bylo vysloveno, že občan má právo odvolati se k sněmu z magistrátova 
výroku, ukládajícího občanovi trest smrti nebo těžký tělesný trest. O dějinách 
provokace však nejsme dostatečně zpraveni a zejména zákony starší než zákon 
z r. 300 jsou v mnohém ohledu podezřelé; provokace však byla ještě i později zá-
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kóny upravována, aniž víme, v čem se tyto zákony vzájemně lišily. Pro římský 
právní život bylo též velmi důležitým opatřením zveřejnění kalendáře a formulí 
nutných při soukromoprávním jednání. Znalost obojího byla do této doby opatro
vána pontifiky a jimi v případě potřeby autoritativně sdělována. Avšak jednak 
zvětšené občanské území, jednak vzrostlý rozsah právní agendy ukázaly nutnost, 
aby znalost právního a sakrálního rázu dní, potřebná pro úřední jednání, byla zve
řejněna. Toto zveřejnění zcela jistě znamenalo újmu na vlivu pontifikálního sboru 
a není nezajímavé, že reforma byla přičítána Cn. Flaviovi, chráněnci Appia Clau
dia, budovatele silnice a vodovodu, a jinak politikovi, z jehož popudu a úředního 
zasažení došlo v této době i k jiným radikálním opatřením. Na osobnosti i činech 
tohoto muže zůstává mnoho nejasného vinou nedostatečného stavu pramenů na
šeho poznání. Claudius také zlepšil postavení bezzemků dovoliv, aby se každý dal 
zapsati, do které tribue je mu libo; předtím musili býti bezzemkové vesměs jenom 
v městských čtyřech tribuích. Tímto svým ustanovením zasáhl Claudius velmi pro
nikavě do rozvržení vlivu, jakým ta nebo ona občanská třída mohla působí ti na 
rozhodování o veřejných věcech, když se o nich jednalo v tributním sněmu. 
Prakticky znamenalo toto Claudiovo ustanovení, že městský lid a občanstvo 
v městě usedlé nabylo možnosti rozhodovati v tributním sněmu po svém, bez 
ohledu na mínění statkářstva patřícího do venkovských tribuí. Chudí usedlíci ve 
venkovských okresech mohli jenom velmi nesnadno dosáhnouti, aby se tribus při 
hlasování vyslovila jinak, než jak si přáli její zámožní členové. Claudiovou úpra
vou se však mohlo dáti zapsat do venkovské tribus též občanstvo nebydlící na 
území tribue, zemědělsky nezaměstnané a tudíž nepodléhající v ničem vlivu zá-

Samnitsti bojovnici. Nástěnná malba kampanská, V Národním museu v Neapoli.
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možných statkářských sousedů. Claudiův čin byl nepochybně demagogický; také 
se to tak pociťovalo. Byl však příliš radikální, aby změna jím způsobená mohla 
potrvati ; příští censoři pak zase odňali bezzemkům právo volného zápisu do kte
rékoliv tribue a omezili je na městské okresy.

Třeba též připomenouti, že reformovaný sbor pontifiků si začal všímá ti vedení 
státní kroniky, a to soustavně, zaznamenávaje každého roku důležité současné 
události. Není sice o této věci — jistě velmi významné pro římské dějepisectví — 
nikde výslovné zmínky, ale pozorujeme, že hned po r. 300 přestávají těžké chro
nologické zmatky, jimiž se konsulská listina v předcházejících dobách jen hemžila 
a jež nutily pozdější římské chronografy k smělým a leckdy násilným úpravám. 
Časová shoda mezi reformou pontifikálního sboru a začátkem soustavného vedení 
soudobé státní kroniky je tedy nápadná. Kronika obsahovala ovšem jen zcela 
stručné záznamy, hlavně o tom, kdo byli toho roku úředníky, jaké války se vedly, 
jaké triumfy se slavily, jaká zvláštní znamení se ukázala, jaká byla úroda atd. Co 
obsahovala kronika pro starší doby, zda vůbec byla dříve vedena, je nesnadno 
říci: jen to je jisté, že obraz starší doby římských dějin nese příliš mnoho stop 
umělého vyplňování.

Relief představující oběť u oltáře. Villa Albani v Říme.
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Kampanská miska s obrazem válečného slona z III· st. př. Kr. Villa Giulia v Říme.

ITALSKÁ RISE

Po vítězství nad italskou koalicí u Sentina r. 295 před Kr. dovršili Římané 
v následujícím desetiletí své úspěchy proti Etruskům a proti Keltům, právě včas 
před novými vážnými zápletkami na jihu Italie.

Řecké osady v jižní Itálii nežily v dobré shodě ani navzájem, ani se sousední 
Lukanii. Po pádu Samnia bylo zřejmé, že je Lukanie na řadě, aby s ní Řím 
účtoval za její sympatie k Samnitům. Poněvadž Tarent hledával vojenskou 
oporu buď v protilehlém Epiru anebo jinde v Řecku, obrátily se Thurioi a některé 
jiné obce z řevnivosti do Říma a žádaly pomoc a ochranu proti Lukanům (v le
tech 286—282 před Kr.). Římané umístili části svého vojska v Thuriích, v Kro- 
toně, v Rhegiu a podnikli několik vojenských akcí proti Lukanům a proti Bruttiu. 
Za těchto poměrů došlo k srážce Římanů s Tarentem.
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Občanstvo tarentské, bohaté a proslulé svou požívačností a zálibou v zábavách, 
nevynikalo ani politickou rozmyslností ani osobní obětavostí, ale nebylo ani dosti 
opatrné ve svých projevech. Z nedosti vysvětleného příběhu, při němž přišel o ži
vot velitel římské flotily, zakotvené náhodně v tarentském přístavu (r. 282 před 
Kr.), vznikla lehkomyslností a neústupností Tarenťanů vážná zápletka s Římem, 
který žádal odčinění utrpěné pohany. Tarenťané nechali spor dojiti až k válce: 
nemívali však ve zvyku sami válčiti, nýbrž si vždy zjednali na válčení někoho ji
ného. Tak i tentokráte si vládnoucí strana v Tarentě vybrala pomoc epirského 
vladaře Pyrrha. To byl muž velmi dobrodružného založení, jenž prošel znamenitou 
diplomatickou a vojevúdcovskou Školou ve spojení s předními diadóšskými rody.

Pyrrhovi tanul na mysli jako ideál Alexandros makedonský, a toužil pano- 
vati co možná největší říši. Krátký čas vládl i v Makedonii, ale musil odtamtud 
ustoupiti a spokojiti se zatím Epirem. Očekávaje stále vhodnou příležitost k vý
bojům, snažil se Pyrrhos uspořádat! vnitřní epirské poměry co možná nejlépe. 
Tarentské pozvání mu přišlo velmi vhod a král v něm viděl dobrou příležitost, 
jak spiniti svou touhu po nových výbojích. Vladaři Makedonie a Syrie mu ochotně 
poskytli vojenskou i finanční pomoc, jsouce rádi, že se Pyrrhův zájem načas obrací 
jinam a ponechává jejich říše v klidu; proto podporovali jeho dobrodružství na 
západě. Pyrrhovo smýšlení a jeho plány nebyly ovšem nikomu tajemstvím, a tu lze 
zcela snadno pochopiti, že se začaly i v Tarentě ozývati obavy, že král pozvaný 
na pomoc znamená za okolností, jaké právě byly, daleko větší nebezpečí než sám 
Řím. Takto soudilo zejména obyvatelstvo, jež bylo v oposici proti vládnoucí třídě, 

a Římané obratně podpo
rovali toto smýšlení, takže 
se dokonce načas ukazovala 
možnost smírného vyřešení 
sporu. To se ovšem nehodi
lo Pyrrhovi do jeho plánů, 
proto rychle poslal na ital
ský břeh část svých vojen
ských oddílů a zejména vel
mi obratného diplomatické
ho jednatele Kineu; najaře 
r. 280 před Kr. se pak dokon
ce objevil v Tarentě sám a 
osobně se ujal příprav velmi 
energicky.Tarenťanům ome
zil jejich zábavy, zmobiliso- 
val občanstvo, vymáhal ná
hradu válečných nákladů. 
S tím ovšem Tarenťané byli 
málo spokojeni, poněvadž si 
představovali, že se válečná

Ptolemajos II. Filadelfos.
Bronzová busta. .Národní museum v Neapoli.
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Epirský král Pyrrhos. Nor. museum v Neapoli.

zápletka dotkne co nejméně 
jejich vlastního způsobu ži
vota; Pyrrhos však byl ne
úprosný a pokus o odpor po
tlačil odklizením nepohodl
ných politiků.

Římané se sice připravo
vali, jak mohli nejpečlivěji, 
ale utkání u Herakleje r. 280 
prohráli, poněvadž se střetli 
s odpůrcem, který měl za 
sebou skvělou theoretickou 
i praktickou průpravu v me- 
thodách válečnictví, jež by
ly do té doby Římanům ne
známy. Překvapila je taktika 
Pyrrhových jízdních oddílů 
a ovšem byli zmateni též těž
kou jízdou na slonech; podi- 
vuhodnost a nezranitelnost
těchto zvířatjim naháněla hrůzu. Římský neúspěch měl vzápětí selhání pomocných 
kampanských sborů, a tak mohl Pyrrhos postoupiti až k Latiu. I při svém vítězství si 
však dobře uvědomil, že Římané jsou velmi vážným odpůrcem a že za své vítěz
ství děkuje jen větší taktické zkušenosti a překvapení. Snažil se proto skrze Kineu 
získati Římany pro své politické plány, ale marně. Byl to zejména bývalý censor, 
tehdy už stařičký senátor Appius Claudius, jenž se velmi rozhodně postavil proti 
každému jednání s Pyrrhem. Epirský král po zmaru jednání uzavřel pak r. 278 
před Kr. s Římany příměří a šel hledat štěstí na Sicilii. Vskutku se mu podařilo 
získati si anebo podmaniti skoro všechna řecká i punská města na Sicilii mimo 
Lilybaeum. Nemaje na tom dosti chystal se k výpravě proti Karthagině. Tu tedy 
měli najednou Římané v jižní Itálii volnou ruku, ale byli už natolik zkušení, aby 
si uvědomili, že nebezpečí pyrrhovské není dosud zcela odvráceno a že se král asi 
zase objeví co nejdříve v Itálii. Proto obnovili s Karthaginou smlouvu, uzavřenou 
v polovici minulého století, a doplnili ji zejména odstavcem, v němž se zavázali 
nejednati odděleně s Pyrrhem.

Pyrrhovo sicilské dobrodružství se začalo po prvním rychlém úspěchu hatiti, 
poněvadž sicilská města nehodlala snášeti královu libovůli a panovačnost. Sešlo 
tedy s výpravy proti Karthagině a král r. 275 uposlechl nového pozvání Tarenta, 
zle tísněného Římany. Porážka u Beneventa, kterou Pyrrhos utrpěl, byla ještě 
dovršena jeho ústupem z Italie.

Římané stanuli pevně na pobřeží jižní Italie, vložili do Tarenta posádku a za
jistili se obvyklým způsobem v Picenu, v Lukanii, v Kalabrii i v Bruttiu, a pokud 
toho bylo potřebí, také ještě dále na sever v Umbrii a v Etrurii. Po uplynutí jedi
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ného desetiletí od Pyrrhova odchodu z Italie mohli Římané právem pokládati za 
součást své říše celou tehdejší Itálii, to jest apeninský poloostrov až po čáru Pisae- 
Ariminum.

Organisace této říše nebyla ovšem jednotná. Občanské území, rozdělené do 
tribuí, zaujímalo okolí Říma, Latium, část Kampanie a Samnia, pak Sabinsko, 
jižní Etrurii, kousek jižní Umbrie a valnou část Picenska. K tomu se jednak přímo 
připojovala území kolonií latinského práva, jednak tvořila tato území enklávy 
místně oddělené, tak na př. kolonie ve východním Samniu, na apulském pomezí, 
Paestum a j. Ostatek pak byli římští spojenci, to jest města a kmeny formálně sice 
samostatné, ale k Římu smlouvou vázané. Smlouvy se lišily, poněvadž byly uza
vírány individuálně a za rozličných podmínek. R. 269 provedli Římané úpravu 
svého mincovnictví, a to jednak tím, že sami začali i v Římě raziti stříbrnou minci, 
to jest denáry o průměrné váze 41/2g a poloviční denáry=quináry, jednak zavedli 
přesný vztah mezi stříbrnou a měděnou mincí.

Ucelením politické oblasti a zejména zakotvením v jižní Itálii vstoupil Řím 
zcela nepochybně do řady velkých států; jeho významu po mocenské i hospodář
ské stránce musilo býti nadále dbáno. Je zajímavé, že rychlá proměna poměrů 
v Itálii nebyla dosti pohotově a správně postřehnuta těmi, kdo byli nyní nejbliž- 
šími sousedy římskými, nýbrž že ji zpozoroval egyptský král Ptolemajos II. Fila
delfos. Ten — ostatně nejlepší státník té doby— nejenže se nedal strhnouti pro 
podnik Pyrrhův, ač byl jeho příbuzným a přítelem, nýbrž dokonce po Pyrrhově 
odchodu z Italie sám navázal s Římany diplomatické styky. Byl to čin tím vý
znamnější, že ani s jedné ani s druhé strany nebylo konkrétního podkladu k vý
měně poselstev. Osvědčil se Ptolemajův odhad mezinárodní situace a budoucího 
vývoje. Je jistě zajímavé, že styk s Egyptem stojí na samém počátku římského 
velmocenského nástupu; na jeho konci je pak spojení Říma s Egyptem, jímž byl 
uzavřen mocenský kruh římský kolem celého Mediterranea.

Řím při svém vzrůstu na poli hospodářském i politickém a při hlavním směru 
svého pronikání na východ se ovsem musil dříve nebo později dostati do přímého 
vlivu hellenské civilisace. Některé její prvky sice pronikly do Latia a do Říma už 
kdysi prostřednictvím etruským a vůbec pak byl vývoj hmotné civilisace latinské 
dlouho určován tímto vlivem. Úměrně se slábnutím etruského živlu se šířil přímý 
vliv řecký, a to jednak z vlastních řeckých kolonií v t. zv. Velkém Řecku, jednak 
prostřednictvím Kampanie, jejíž oskický živel vytvořil z etruských a řeckých podnětů 
civilisační hodnoty, jež v lecčem působily i na Latiny. Proniknutí Říma do Kam
panie pak znamenalo otevření rovné cesty k hellenskému světu a rozmnožení vlivů 
odtud přicházejících. Římská civilisace podléhala nestejným způsobem cizím kul
turním vlivům. Kde byl pro jejich přijetí už vytvořen jakýsi základ, tam se helle- 
nisace dařila poměrně dobře, tak na př. v náboženství a v kultech. Už od počátku 
IV. stol. se římské náboženství stále hojnější měrou obohacuje řeckými předsta
vami a formami, bud přijímajíc nové anebo přizpůsobujíc řeckým formám své 
staré obyčeje.

Menší měrou se v těchto dobách projevil řecký vliv ve výtvarnictví, poněvadž
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soudobé řecké stavební a plastické formy vyplývaly z už příliš pokročilé, rafino
vané a přejemnělé životní úrovně, za níž zůstával římský život ještě valně pozadu. 
Nejzajímavěji se poměry utvářely na poli písemnictví.

Římské domácí slovesné umění bylo velmi skrovné obsahujíc kromě právních 
a sakrálních textů jen prostá pořekadla a popěvky. Pořekadla obsahovala stručné 
formulace praktických zkušeností, popěvky svatební, žňové a jiné měly leckdy 
formu střídavých odpovědí, ale byly velmi prosté. Nejvyšším umělým útvarem, 
k němuž dospěla římská slovesnost přirozeným vývojem, byla elogia, to jest ná
pisy složené volným přízvučným saturnským veršem a obsahující výpočet hodno
stí a zásluh. Vedle elogií byla ještě prostá řeč, ať už pohřební, laudatio funebris, 
ať řeč politická; mezi politickými řečmi se dlouho připomínala jako zvlášť 
významná ta, kterou pronesl proti Pyrrhovým návrhům Appius Claudius. 
To všechno ovšem bylo příliš nepatrné a primitivní u srovnání s řeckou 
slovesností.

Ve chvíli, kdy římská říše přijala do svého politického svazku řecká města 
a stala se tak vlastně jednou z mocností hellenistického světa, třebaže zatím ještě 
na jeho obvodu a většinou mimo něj, naskytl se kulturní problém, zda se totiž 
budou Římané snažiti doháněti vlastními silami světovou úroveň duchové kultury, 
či se spokojí recepcí hodnot už hotových, či se konečně vzdají své jazykové odliš
nosti a pořečtí se. První řešení znamenalo příliš neúměrný závod, poněvadž tu 
nešlo jenom o překonání vývojového rozdílu, jenž ovšem sám o sobě byl velmi znač
ný, ale také o otázku, zda vůbec jsou v Římě možnosti samostatného literárního 
vývoje. V jazykové otázce vsak byli Římané a Latinové velmi odolní a neuměli 
podléhati odnárodňování. Nepodařilo se kdysi etruštině, aby potlačila latinu, a ne
podařilo se to ani řečtině.

Je-li Appius Claudius nej starším jedincem, kterého známe jako autora umělého 
literárního díla, patří mu také ještě zásluha o umělou sbírku přísloví, pro niž však 
zřejmě se přidržel formálního vzoru slovesného druhu řeckého. Co bylo dále vy
konáno na poli umělého písemnictví latinského, bylo zřejmou odpovědí na kul
turní dilemma svrchu naznačené, a to odpovědí vyplynulou z vnějšího seskupení 
okolností. Zbraní, vítězný Řím jenž dovedl vtisknouti politickou ideu římanství 
celé Itálii, našel mezi těmi, které učinil poddanými této ideji, pěstitele chybějících 
kulturních hodnot.

Jihoitalský Řek, snad Tarenťan, Andronikos, jenž se dostal do Říma jako otrok 
a pak byl propuštěn na svobodu, věnoval se vyučování vybraného kruhu římské 
mládeže. Vedl toto vyučování methodami obvyklými v řeckých městech, totiž 
na základě klasické četby, a poněvadž neměl v Římě vhodné předlohy, vy
tvořil šiji překladem Homérovy Odyseje do latiny; později pak překládali řec
ká dramata.
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Římská válečná loď. Vatikánské museum.

KARTHAGO A RIM

V historické době, pokud sahala paměť, byla v Karthagině oligarchická repub
lika, ovládaná skupinami mocných rodin. Nebylo mezi nimi souladu a z toho 
vyplývala snaha využiti co nejvydatněji příležitosti, když ta nebo ona skupina 
byla právě při moci. V čele obce stáli dva šofetim („soudcové“) volení shro
mážděním občanstva. Šofetové měli k ruce jednak malou radu o 30 členech, jednak 
velký senát asi o 450 členech. Časté zneužívání moci vedlo k zřízení zvláštního 
sboru o 104 členech, jenž byl nadán rozsáhlým právem, aby mohl volati k odpo
vědnosti úředníky.

Karthaginská civilisace a náboženství zůstaly vždy v okruhu představ a fo
rem foinických, ale hojné styky s jinými kulturními oblastmi způsobily, že se 
i v Karthagině objevily rozsáhlou měrou cizí vlivy; nejsilnější byl ovšem vliv 
řecký, jenž zvláště působil od začátku IV. stol. Karthaginský obchod byl dlouho 
výměnný a ještě ve IV. stol. kolovala jenom kreditní mince, jíž byl uzavřený ko
žený sáček s laciným kovem uvnitř; brzo potom však si začali Karthaginští raziti 
mince podle řeckých vzorů.

Zájem Karthagiňanů na Itálii byl starého data, poněvadž námořní a obchodní 
moci karthaginské se musela Italie jeví ti jako přirozené odbytiště obchodu a jako 
území hraničící s mořem protkaným karthaginskými plavbami, které spojovaly 
mateřské město s jeho koloniemi a obchodními stanicemi. Odtud také vyplynulo
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karthaginské spojení s Etrusky a společný jejich zájem na potlačení šířící se řecké 
kolonisace na dálném západě. Je proto zcela pochopitelné, že rostoucí římská 
moc, která začala miti také svůj zájem na plavbě kolem italských břehů a v tyr- 
rhenském moři, se časem musela vyrovnati se staršími nároky. Římská tradice, která 
s oblibou přenášela pozdější rozkvět Říma do dávných dob, vykládala, že už v prv
ním roce republiky, r. 509 před Kr., prý došlo k uzavření první smlouvy mezi 
Římem a Karthagiňany, ale právem se pochybuje o historičnosti tohoto vročení, 
poněvadž tehda byl Řím ještě příliš malý a na moři zcela bez významu. Není 
však důvodu pochybovati o smlouvě uzavřené r. 348 před Kr., kdy si oba státy 
vzájemně stanovily hranice svých zájmových oblastí. K dalšímu styku došlo — 
jak výše uvedeno — asi r. 279, kdy se Řím a Karthago dohodly proti Pyrrhovi. 
To však už byla doba, kdy se mezi oběma státy hromadilo napětí, jehož přímým 
podkladem bylo střetnutí zájmů v oblasti velkého Řecka, širším základem pak 
římská touha — zcela přirozená — zbaví ti se tísnivého sousedství punského na moři.

K velké válce nedošlo ovšem jenom pro celkem malicherné nedorozumění před 
Tarentem r. 272 před Kr., kde se po Pyrrhově smrti objevilo u přístavu současně 
římské i punské loďstvo a žádalo kapitulaci epirské posádky a města a kdy epirský 
velitel vydal město Římanům. Ani neshoda, vzniklá r. 264 punským obsazením 
Messany, ovládající úžinu mezi Sicilii a Kalabrii, tak důležitou pro plavbu, nebyla 
sama o sobě podsttanou příčinou války, nýbrž jen vnějším příznakem zesíleného 
vzájemného napětí. Řím i Karthago se opíraly o Velké Řecko jako o bránu do 
helenistického světa, ale zájmy obou mocností se nedaly sloučiti. Jaderské moře 
nemělo ještě tehdy pro Římany cenu, jejich hlavní pobřeží bylo u Tyrrhenského 
moře. I když Řím v těchto dobách nehodlal s Karthaginou soutěžiti v plavbě 
a v obchodu, velmi mu záleželo na mocenském
zabezpečení svého pobřeží, ale to nebylo možné, 
dokud v karthaginské moci byla Korsika, Sar
dinie a část Sicilie. Bylo tedy pro Řím životní 
otázkou ziomiti svírající punský kruh. Kartha
ginské úsilí rozšířiti punskou moc v tarentském 
zálivu a na Sicilii představovalo další překážku 
v římské cestě na východ. Proto se v Římě roz
hodli přispěti messanským Mamertinům, když 
volali o pomoc, a proto se konflikt s Kartha
giňany, kteří si přispíšili zmocniti se Messany, 
rozpoutal z události místního významu na vel
kou válku mezi Římem a Puny. Že se už tehdy 
dobře vidělo, kam směřuje vývoj událostí, o tom 
svědčí rychlé spojenectví Karthagiňanů se syra- 
kusským Hieronem, ačkoliv vlastně v messan- 
ském případě stály zájmy Syrakus a Karthaginy 
proti sobě. Karthagiňané si zamýšleli tímto 
spojenectvím lépe pojistiti vliv na důležitou
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cestu messinskou, poněvadž pevná vláda Hieronova byla na východním sicilském 
pobřeží mocí, s níž se muselo počítati. To ovšem postřehli také Římané, a proto 
se úsilně snažili odlákati Hierona od spojenectví s Karthaginou; podařilo se jim to 
a dosáhli tak prvního velkého úspěchu ve sporu s Puny.

Velmi brzo si ovšem uvědomili v Římě ještě něco jiného: že totiž ani přátelství 
Hieronovo ani několik úspěchů pozemního vojska nestačí přivoditi rozhodnutí, 
poněvadž Karthago byla především námořní mocností, nebezpečnou svým loď
stvem, a tedy výsledek války zřejmě ležel na moři. Římské lodi ani lodi římských 
spojenců však nesnesly srovnání s moderním, technicky skvěle vypraveným loď
stvem punským, jemuž byly k dobru i řecké pokroky v stavbě, vystrojení a vyzbro
jení lodí; krom toho punské plavecké a manévrovací zkušenosti stály vysoko nad 
vším, co znali Římané, vynikající do té doby jenom v pozemním válčení. Nebylo 
možné přivoditi rozhodnutí prostředky Římu blízkými a tedy Římanům nezbylo 
než se připraviti na námořní válku. Polybios líčí velmi poutavě, jak Římané zajali 
veliký a dobře vypravený punský křižník, jenž uvázl na břehu, a jak se podle 
tohoto vzoru začalo se stavbou lodí ; veslařská posádka zatím cvičena na souši, aby 
si zvykla přesnosti pohybů, tak nutné pro správné manévrování. Avšak první serie 
římských křižníků neměla žádoucí pohyblivosti a citlivosti a také nedostatek zku
šeností v námořním boji hrozil způsobiti Římanům těžké škody. Pomohli si proto 
velmi zajímavě způsobem, jenž dovolil užiti vlastností a převahy římského pěšího 
vojska: na lodní přídi byl postaven pevný sloup s kladkou nahoře, u jeho paty 
zasazen v pohyblivém kloubu můstek asi 8 m dlouhý, jenž byl zpravidla vztyčen 
podél stožáru. Přiblížila-li se římská loď ke karthaginské svou přídí, byl můstek 
pomocí provazu běžícího přes kladku spuštěn a dopadl na palubu nepřátelské 
lodi; aby neuhnul, byl vespod opatřen ostrým kovovým bodcem. Po můstku, jenž 
měl po obou stranách zábradlí, pak mohli římští vojáci přeběhnouti na punskou 
loď a zmocniti se jí. Původcem toho zařízení byl C. Duilius a jemu se podařilo 
r. 260 před Kr. dobýti nad Puny velikého námořního vítězství u Myl (nedaleko 
Messany) ; na památku tohoto vítězství a prvního námořního triumfu, uspořáda
ného na jeho oslavu, byl v Římě postaven památník v podobě sloupu, z něhož 
trčely lodní přídě (columna rostrata), a na podstavci sloupu byl oslavný nápis, 
jehož část je dosud v starověkém přepise zachována.

Pokládajíce pak Sicilii za celkem zabezpečenu, obrátili se Římané proti Sar
dinii a Korsice jako dalším základnám punského panství. Nové námořní vítězství 
r. 256 před Kr. u liparských ostrovů dalo vzniknouti smělému plánu římského 
útoku na vlastní jádro punského panství v Africe. Podařilo se přistáti, obsaditi 
některá punská města, pobouřiti sousedy proti Karthagině, takže se odhodlala 
jednati o mír, ale konsul C. Atilius Regulus ve snaze spojití své jméno s úplným 
pokořením Karthaginy počínal si přespříliš neústupně a kladl Karthagině tvrdé, 
nepřijatelné podmínky. Karthago, nestačíc vlastními silami na další odpor, zjed
nala si pomoc spartského condottiera Xanthippa, jenž použiv početné jízdy a slonů 
způsobil Římanům v Africe těžkou porážku; konsul Regulus sám upadl do zajetí. 
Brzo potom velká bouře na moři zničila pět šestin římské eskadry. V čase až ne-
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uvěřitelné krátkém zbudovali Římané nové loďstvo, takže už r. 253 před Kr. zase 
mohli sami útočiti na punská osazení na Sicilii, která byla mezitím upevněna a roz
šířena. Avšak nová katastrofa u kampanského pobřeží znova postihla římské loď
stvo, a tak bylo usneseno v Římě na čas upustiti od operací na moři. Na štěstí pro 
Římany byla právě tehdy i Karthago upoutána povstáním numidských sousedů, 
takže teprve po dvou letech, r. 250 před Kr., mohl býti na Sicilii vypraven zvláště 
osvědčený vojevůdce Hasdrubal s vojskem početným a dobře vypraveným. Měl 
za úkol zmocniti se zejména Panormu (Palerma). To bylo místo pro Puny stra
tegicky velice důležité, poněvadž ovládalo severní břeh sicilský, ale vedle toho se 
potřebovala vládnoucí strana v Karthagině vykázati nějakým úspěchem co možná 
působivým, poněvadž se začala projevovati nespokojenost. Panormský podnik

Portréty na římských mincích.

Romulus Numa
Pompeius

Sulla
Terentius Brutus

Scipio

Dějiny lidstva 5

\šak ztroskotal, Hasdrubal byl doma popraven a římský obhájce Panormu L. Cae
cilius Metellus mohl v Římě při svém triumfu ukázati ponejprv živé slony jako 
válečnou kořist; byla tím zajímavější, že od doby Pyrrhovy a z nedávné porážky 
Regulovy v Africe nepominula hrůza z těchto pohádkových zvířat.

Válečné a politické štěstí se začalo zase skláněti na římskou stranu a zdálo se, 
že se Punové už na Sicilii neudrží, když tu neopatrnost římského velitele P. Clau
dia Pulchra přivodila zkázu většiny loďstva, zatím už znovu zase zbudovaného, a ná
mořní bouře dovršila zkázu (r. 249 před Kr.). Byla to chvíle bez nadsázky osu
dová, a kdyby se Karthaginští byli mohli vzchopiti k jednotnému a ráznému pod
niku, zcela nepochybně by bylo bývalo vítězství jejich. Avšak dvacetiletá válka 
velmi vyčerpala i karthaginské síly a strategicky jim připadla tehda úloha méně 
snadná, útočiti totiž drobnými nájezdy loďstva na italské pobřeží. Tímto úkolem 
byl poxěřen Hamilkar Barkas; ač patřil k nejschopnějším vojevůdcům v Kartha- 
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gine, nemohl provésti nemožnosti. Římané se znova ujistili věrností syrakusského 
Hierona a osvědčili vůči Punům vytrvalost, jež konečně vedla k úspěchu: Ha- 
milkarovy útoky se nejenom míjely s morálním účinkem, jaký od nich očekávali 
Punové, ale Římané se dokonce po tolika katastrofách odvážili vybudovati z vý
těžku vnitřní půjčky čtvrté válečné loďstvo. Nesmělo se ovšem už hazardovati 
a proto při stavbě lodí, při cvičných plavbách, při výběru vůdců a posádky se nic 
neponechávalo náhodě, nýbrž se bedlivě přihlíželo k minulým dobrým i špatným 
zkušenostem.

Mravní vzepětí římských sil bylo nejlepší předehrou závěrečných událostí. 
R. 242 před Kr. Římané za vedení C. Lutatia Katula získali u egatských ostrovů 
takové vítězství, že válka byla nejen rozhodnuta, ale i ukončena. Podmínky pří
měří, jak je Punům stanovil vítězný vojevůdce, byly v Římě ještě zostřeny, ale 
Karthago je musela přijmouti. Zavázala se vykliditi Sicilii a ostrovy ležící mezi ní 
a Afrikou, neválčiti ani s Římany ani s jejich spojenci, vyhýbati se svými váleč
nými loďmi výsostným římským vodám, nenajímati pro sebe vojska ani v Itálii 
ani na Sicilii a konečně zaplatiti do 10 let velikou válečnou náhradu (víc než 
13 milionů drachem).

Vítězství bylo římské, o tom se nemohlo pochybovati, ale stejně bylo jisté, že 
stálo těžké oběti i vítěze : ve válce zahynulo mnoho římských občanů a hospodář
ská síla státu i občanstva byla vyčerpána. Proto mělo pro Římany získání Sicilie 
veliký význam; kromě území, ovládaného římským spojencem, syrakusským Hiero
nem, se stal celý ostatek ostrova majetkem římského státu. Byl učiněn poplatným 
v různých formách, ale hlavně jeho plodinové — zejména obilní — bohatství jej 
učinilo spolehlivou zásobárnou Říma a Italie.

Ovládnutím Sicilie byl zlomen onen punský kruh, jenž svíral Římany. Řím 
postoupil v mezinárodním významu do řady světových velkých mocností a Ří
mané si to dobře uvědomili. Byli nadále připraveni zařídit se podle toho, ale k je
jich cti třeba připomenouti, že ani veliký úspěch jich neuvedl ve zmatek. Politická 
vyspělost a rozhled, které osvědčili, byly ovšem řízeny především ohledem na 
vlastní posílení a zisk a byly prováděny způsobem, jenž zatím ukazoval více upřím
nosti a snahy než státnické a diplomatické obratnosti. Těmto vlastnostem se mu
seli Římané teprve učiti.

Ve světové politice a diplomacii udávaly tón hellenistické královské dvory 
a vedle nich též některé nedávno utvořené řecké federace. Poměry byly velmi 
složité, a měli-li se nyní Římané státi účastníky světového dění, bylo s jejich strany 
potřebí, aby jejich další postup byl řízen pojetím a prováděn postupem dobře pro
myšleným, opatrným a účelným. V tom byla jakási nesnáz, poněvadž jednak byli 
Římané tehdy ještě málo zkušení ve veliké světové politice vůbec, jednak neměli 
ani dostatek jednotlivých osobností vhodných k tomu, aby samostatně vedly za
hraniční politiku obce za nových, choulostivých okolností. Soustava magistrátů, 
střídajících se ročně, se tu ukazovala zvláště nevýhodnou. Upustiti od ní však 
nebylo možné, a tak se stalo, že se zahraniční politiky ujal senát. Bylo to řešení 
celkem dobré; mělo sice nevýhodu v tom, že se často střetaly názory stran a sku-
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pin, ale naproti tomu bylo výhodné, že senát mohl stále těžiti ze správních a po
litických zkušeností všech občanů, kteří stáli na předních místech státu, i když už 
nezastávali úřadu. Senát se rychle a horlivě chopil svého nového úkolu. Brzo se 
ukázalo, že tím vyrostla jeho váha i jinak, ve vnitřní správě. Ponenáhlu, ale zcela 
zřetelně se magistratura stávala namísto vladaře jen výkonným činitelem. Ve vě
cech zahraničních si však senát ponechal i značnou část výkonné moci sám. Ne
spokojoval se totiž tím, že magistrátům, posílaným mimo Řím, dával přesné po
kyny a příkazy pro jejich počínání, nýbrž sám posílal své členy jako vyslance 
a představitele Říma (legati), aby jménem státu jednali.

Je samozřejmé, že takto změněný a vyrostlý význam senátu nemohl zůstati bez 
vlivu na rozvoj sebevědomí jeho příslušníků; ustálily se pro ně rozmanité spole
čenské výsady, ale vznikla též představa o neslučitelnosti členství v senátě se sou
kromým podnikáním obchodním a spekulačním. Pokládalo se ovšem za nutné, že 
senátor musí býti zámožný a hmotně nezávislý, ale žádalo se, aby tato zámožnost 
měla oporu v rodinném pozemkovém vlastnictví, doplněném po případě i peněži
tým majetkem; senátor však neměl dělati nic, co by bylo újmou na jeho důstoj
nosti, a zejména se neměl míchati do způsobu života a výdělku, jaký byl vhodný 
jen pro lidi společensky méně významné. Inkompatibilita byla vyslovena dokonce 
zákonem vydaným v době mezi koncem první války punské a začátkem druhé.

Jedním z prvých římských kroků na mezinárodním poli byla nabídka učiněná 
Egyptu, že Řím mu pomůže ve válce se Sýrií. Tato nabídka byla zcela zřejmě 
pokračováním přátelského styku mezi Egyptem a Římem, jak se projevil výměnou 
poselství r. 273 před Kr., a pak egyptským odmítnutím karthaginské žádostí o po
skytnutí peněz na válku s Římem. Obojí tento čin Ptolemajů byl pro Římany velmi 
cenný, a proto vítězný Řím, věda o egyptských potížích se Sýrií, chtěl se odvděčiti. 
Není pochyby, že nabídka měla jenom mravní význam a vůbec byla trochu do
mýšlivá; Egypt ji však přijal jako projev dobré vůle, byť přišla pozdě, až po skon
čení války.

Brzo po uzavření míru s Karthagiňany se Římanům naskytla příležitost užiti ve 
zvětšeném a změněném způsobu staré zvyklosti, totiž využiti vítězství a kořistiti 
z protivníkovy tísně. Kdežto pro Římany znamenal konec války a demobilisace 
veliký zisk pro domácí hospodářství, poněvadž se občané vrátili k produktivní 
činnosti, bylo tomu v Karthagině naopak: její vojenská síla se opírala především 
o drahé námezdné vojsko, které nemělo vnitřního vztahu k vedené válce a k osu
dům státu, za který válčilo, nýbrž záleželo mu jenom na správné výplatě mzdy. 
Karthagiňané sháněli už za války velmi nesnadno potřebné peníze. Po válce pak, 
když byly soustředěny do Afriky branné síly, vzniklo z toho nebezpečí : nebylo 
dosti peněz, aby mohli býti námezdníci naráz vyplaceni a posláni pryč. Jejich pří
tomnost však zneklidňovala, poněvadž se bylo třeba báti nepokojů;opatřování 
peněz na výplatu zatěžovalo karthaginské poddané a budilo zase u nich nespoko
jenost. Autorita punské vlády byla vůbec oslabena prohranou válkou, a tak z na
hromaděné nespokojenosti poddaných i žoldnéřů vznikla t. zv. libyjská válka. Zle 
ohrožená Karthago se nejprve pokusila rozděliti zájmy vzbouřených poddaných 
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a neuspokojených námezdníků, 
ale marně. Vzpoura rostla a za
chvátila! Sardinii a ohrozila do
konce přímo město Karthagi- 
nu. Římané i syrakusský Hieron 
se po stavili loyálně na stranu 
punské vlády, která konečně 
po mnohých svízelích zdolala 
povstání v Africe. Když však 
je chtěla ukončiti stejně též 
na Sardinii, nastal překvapu
jící obrat. Římané pojali oba
vu, že se karthaginská moc pří
liš rychle vzmáhá, a proto se 
uchýlili k poněkud násilnému 
výkladu mírových podmínek, 
týkajících se zákazu válčení 
s Římem a sjeho spojenci. Dali 
Karthagiňanům na vybranou : 
buďto Karthago postoupí Ří
manům Sardinii s Korsikou a 
zaručí další válečnou pokutu, 
anebo bude Řím pokládati mír 
za porušený. Punové se napro
sto nemohli pustiti do nové vál
ky a proto museli uposlechnouti

římského diktátu (r. 238 před Kr.). Tak dostali Římané do rukou celou tyrrhen- 
skou oblast a získali nad Puny znamenitou převahu mocenskou a hospodářskou ; 
bylo to zajištění do budoucna.

Zajištění si ovšem chtěli a museli najiti i Punové. Byli sice poraženi a velmi těžce 
poškozeni, ale nebyli zničeni. Punové stejně jako Římané dobře věděli, že zápas 
mezi nimi není ještě u konce, třebaže poslední úprava poměrů přinesla zisk vý
hradně Římanům. Na obou stranách bylo patrné, že rozhodující boj nadejde te
prve po čase. Tyřrhenská oblast byla pro Puny ztracena, a proto jim nezbývalo než 
opatřiti si náhradu jinde, a to takovou, která by se hodila nejenom hospodářsky, 
ale poskytla zároveň možnost získati vojensky a politicky vzhledem k Římu toho, 
čeho pozbyli. Touto náhradou se měla státi Hispanie.

Hispanie nebyla krajem, který by Karthagiňané nebyli do té doby znali. Přírodní, 
zejména nerostné bohatství přivábilo na hispánskou půdu už dávno foinické plavce 
a dalo tam vzniknouti důležitým koloniím a obchodním stanicím. Nejznamenitější 
byla na ostrůvku u ústí Guadalquiviru a nazývala se Gades. Vzrůst Karthaginy 
jí zaručil obchodní i politickou suverenitu nad foinickými osadami v Hispanii. 
Už výše bylo připomenuto, že to byli Karthagiňané, kteří sami i ve spolku s Etrusky
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bránili řeckému pronikání na dálný západ. Mezi Gaďany, kteří stáli pod karthagin- 
skou ochranou, a Massalií byl i po částečném ústupu Řeků vytrvalý boj o hospodář
ské ovládnutí západu. Podařilo-li se massilskému Pytheovi proniknouti ve IV. stol. 
do Atlantického oceánu, obeplouti Hispanii a Gallii až k britským ostrovům a dosáh
nouti až snad i Hebrid(„ultima Thule“),postupovali Punové údolím Guadalquiviru 
i jiných hispánských řek stále dále do nitra poloostrova. Ve vnitřku země bylo ne
snadno se uchytiti trvale, poněvadž obyvatelstvo tam usedlé vzdorovalo houževnatě. 
Bylo různé svým původem a životem; vedle iberských kmenů, které tam seděly ode
dávna a zachovávaly starobylou životní úroveň, přišlo kdysi na poloostrov též obyva
telstvo ligurské, pak keltské, které se mísilo s Ibery. Nebylo politické jednoty, nýbrž 
obyvatelstvo se rozpadalo na kmeny, vynikalo bojovností, vytrvalostí a odvahou.

Vytvořiti z Hispanie útočnou základnu proti Římu a tím ohroziti římskou říši 
ze severu ve spojení s keltským obyvatelstvem, bydlícím v pádské nížině a žijícím 
s Římany v starém nepřátelství, byla myšlenka smělá a lákavá, ale ovšem její pro
vedení krajně nesnadné; není proto divu, že ani v Karthagině nebylo pro ni 
obecné nadšení a že její uvádění v život zůstalo celkem jenom podnikem „vá
lečné“ strany, pracující dosti samostatně a nezávisle i na vedení státu.

Podstata punského plánu, totiž napadnouti Římany v týle, když jejich zájem 
byl více než kdy jindy obrácen na východ, svědčí o velice bystrém rozeznání si-
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tuace. Římané však dovedli stejně bezpečně pochopiti, jaké nebezpečí jim hrozí, 
a uvědomiti si, že jejich první starostí je připraviti se. K tomu potřebovali se po
starati o dobrou a pevnou správu obvodových a neobčanských oblastí říše, utvr- 
diti svou moc a vliv na hradbě velikých ostrovů, vroubících tyrhenské moře, a za- 
jistiti se i na Jaderském moři, aby odtud nebyla rušena cesta přes Iónské moře 
a tarentský průliv.

Zajišťování Sardinie trvalo 12 let, ne o mnoho méně času stála Korsika. Avšak 
už od r. 238, tedy současně s upevňováním římské moci v územích nově získaných, 
ukazovaly se znepokojující projevy nepřátelství proti Římu u Keltů v pádské nížině. 
Spojeni s Ligury a Kelty zaalpskými napadli římskou kolonii Ariminum (Rimini), 
nejzazší baštu římské moci v těchto krajích. Neshody, vypuklé mezi obojími Kelty

Římský vojevůdce. 
Britské museum v Londýně.

jim zatím znemožnily získati většího úspě
chu. Římané použili této příležitosti a 
r. 232 posílili své občanské osídlení krajů 
u Jaderského moře rozdělením picenského 
a části keltského území plebejům. Stalo 
se tak právě včas, aby se mohlo celiti no
vému nebezpečí keltského útoku a stří
davě s ním též ilyrské válce.

Keltové předalpští, v jejich čele Bojové 
a Insubrové, začali znova vyjednávati se 
svými soukmenovci za Alpami a podaři
lo se jim získati hlavně Gaesaty z údolí 
rónského. Proti Římu byla sehnána silná 
armáda, ale marně. R. 225 před Kr. roz
drtili Římané Kelty u Telamona na etru
ském pobřeží, postoupili na sever, překro
čili Pád a r. 222 byl nový keltský odpor 
zničen proslulým vítězstvím M. Klaudia 
Marcela. O čtyři roky později vznikly 
dvě nové římské kolonie přímo v keltském 
území : Placentia a Kremona. Galie před 
Alpami se sice ještě zatím nestala římským 
územím, ale Řím byl zřejmě i v těchto 
končinách na postupu. Velmi cenné bylo, 
že mohl spoléhati na trvalé přátelství Ve- 
netů a na Cenomany, usídlené při dolním 
pádském toku.

Venetové byli jediný národ obývající 
starou Itálii, jehož jméno se nikdy neob
jevuje mezi nepřáteli Říma. Tento dobrý 
poměr římsko-venetský se snadno vysvě
tlí : živelným nepřítelem Venetů byli Kel-
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Keltský náčelník. 
Britské museum v Londýně.

tové, na jejichž oslabení měli stejný zájem 
jako Římané. Avšak vedle toho přispěly 
také poměry na Jaderském moři k tomu, 
že se Venetové cítili nejenom přirozenými 
spojenci Říma, ale dokonce spojenci zavá
zanými římskému zakročení za ochranu.

Břehy Jaderského moře, zejména na 
dalmatských ostrovech a v Kvarnerském 
zálivu, nezůstaly sice mimo řecký koloni- 
sační a obchodní zájem, ale nepřimkly se 
k západní civilisované oblasti ; ilyrské oby
vatelstvo od Albanie až po Istrii zůstávalo 
u svého způsobu života, jenž se vyznačo
val hlavně odvážnou plavbou po moři 
a kořistěním. Rozeklaný severní břeh ja
derský byl skvělým útočištěm těchto pi
rátů, jejichž odvaha stále vzrůstala. Do
kud se udržovalo království epirské při 
moci, mohlo aspoň brániti ilyrským pirá
tům, aby nepronikali z Jaderského moře 
ven, ale po smrti Pyrrhově nebylo ani 
této ochrany. Asi v polovici III. stol. 
vznikla dokonce větší ilyrská říše pod vlá
dou Agronovou. Smělost a bojovnost ilyr- 
ských námořníků vnukla makedonskému 
králi Demetriovi nešťastnou myšlenku po- 
volati r. 230 Agrona, aby zasáhl ve pro
spěch makedonských spojenců Akarnanů 
proti Aitolům; tím byla Ilyrům naplno 
otevřena další oblast kořistění. Za Agro- 
novy nástupkyně královny Teuty se stali 
Ilyrové postrachem celého Jadranu. Na
řecké straně nebylo nikoho, kdo by mohl zakročiti proti tomuto řádění, a tak při
padla tato úloha Římanům. Na žádost Reků z ostrova Visu zakročili Římané nej
prve diplomaticky, ale když to nemělo výsledku a Teuta dokonce napadla některá 
pobřežní a ostrovní řecká města v Iónském moři, vyplulo silné římské loďstvo proti 
Ilyriku. Teuta se vzdala vlády a Řím zjednal pořádek. Řecké obce, jejichž obchod 
trpěl ilyrským pirátstvím, vděčně uznaly římskou pomoc. Na znamení díků pozval 
Korinth r. 228 Římany, aby se zúčastnili všeřecké slavnosti, pořádané na Isthmu 
k poctě Poseidonově.

Sotva skončily tyto události, museli se Římané obrátiti zase proti Keltům, ale 
přes to nepouštěli Jaderské moře se zřetele; r. 219 zakročili tam znova proti po
kusům o obnovu ilyrské říše.
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Vypuzený prétendent se uchýlil do Makedonie, jež byla tehdy po vítězství nad 
Spartou zase nejmocnějším řeckým státem, a radil pak králi Filipovi, aby se spojil 
s Karthagiňany proti Římu.

Rozšíření římského imperia o nová území, dokonce i zámořská, a o nové oby
vatelstvo, jemuž se nedostalo občanského práva, postavilo Římany před otázku 
nutnosti administrativních úprav říše. V podstatě se provedla dalším rozšířením 
počtu členů magistrátního sboru o nové praetory, tedy o hodnostáře, kteří sice 
měli magistrátní imperium, ale přece jeho praktickým užíváním se řadili až za 
konsuly. Jedna z nových praetur, zřízená r. 242 před Kr., byla určena k péči 
o nesporné právní věci neobčanských obyvatel římské říše a k zahajování soukro
moprávních sporů v případech, kdy obě sporné strany nebyly občany; stará prae
tura z r. 367 pak zůstala vyhrazena sporům a právním řízením mezi občany. — 
R. 227 byl rozmnožen počet praetur o další dvě, určené k správě mimoitalského 
území patřícího Římu.

Velmi důležitou ústavní úpravou bylo spojení centurijního a tributního zřízení. 
Ukázalo se, že není účelné udržovati dvojí souběžnou organisaci ve formách do té 
doby platících, ale že není ani možno jednu nebo druhou zrušiti. Byl tedy počet 
územních okresů (tribuí) uzavřen při čísle 35 a ti, kdo dostali potom římské ob
čanství, byli zařazováni do tribuí už existujících; tak pozbyly tribus rázu územ
ních svazků a staly se spíše oddíly občanské matriky. Způsobem, který už dnes 
není v podrobnostech jasný, byly reorganisovány také třídy a centurie, a to tak, 
že jednak byly třídy uvedeny ve spojení s tribuemi, jednak upraveno hlasování tím 
způsobem, aby nerozhodovali —jako dotud —jezdci a první třída, nýbrž aby se 
uplatnili také občané dalších tříd. Byl to nejzazší ústupek, k němuž se dostalo 
římské timokratické zřízení centurijní; prakticky však bylo římské sněmovnictví 
zdemokratisováno tím, že návrhy zákonů, pokud nebylo nezbytně nutno je pro- 
jednati podle starého obyčeje v centuriích (na př. vypovídání války, schvalování 
míru, volby nej vyšších úředníků), předkládaly se tributnímu sněmu, zpravidla 
plebej skému.

Události v Karthagině po první punské válce přinesly střetnutí dvou směrů 
a dvou mocných osobních skupin. V čele jedné skupiny stál Hamilkar Barkas, 
stoupenec válečné a odvetné politiky, v čele druhé skupiny pak Hanno. Nešťastný 
konec první punské války oslabil sice vliv Hamilkarův, ale odboj námezdníků 
a poddaných stál Hannona život a jeho stranu velmi oslabil. V popředí se znova 
objevil Hamilkar a s jeho jménem a činností souvisí také největší kus práce při bu
dování punské hispánské říše. Není sice dosti jasné, do jaké míry určovala Hamil- 
karovo podnikání oficiální vláda karthaginská, anebo do jaké míry se musela při- 
způsobiti podnikům vzešlým z jeho podnětu a schvalovaným získanou částí vlivné 
veřejnosti. Jisté však je, že Hamilkarova politika odvety si dovedla zajistiti dosta
tečný souhlas a utlumiti hlas odpůrců.

Činnost v Hispanii začal Hamilkar tím, že podstatně rozšířil území gadské, zá
vislé na Karthagině. Potom násilím i obratným jednáním získával punskému vlivu
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a panství úrodné a nerostně bohaté kraje v jižní a východní části pyrenejského 
poloostrova a pronikal podél toků velkých řek do vnitrozemí. Dosáhnuv značných 
úspěchů zhynul r. 229 uprostřed bojů. Jeho zeť a pokračovatel Hasdrubal dokončil 
tchánovo dílo; oženil se s dcerou jednoho z mocných iberských vladařů a získal 
tolik osobního vlivu a obliby, že se mohl pokládati za skutečného vládce na jihu, 
uprostřed a na východě poloostrova. Na východním pobřeží založil nová města, 
z nichž největší důležitosti nabyla Karthago nova.

Římané se ovšem nepřestali zajímati o postup karthaginského vlivu v Hispanii. 
Už r. 231 žádali o vysvětlení Hamilkarových činů; dostalo se jim odpovědi, že 
mírová smlouva není vůbec rušena, poněvadž prý Punové válčí s Ibery jenom 
proto, aby si opatřili potřebné prostředky na doplacení válečné pokuty Římu. 
R. 226 podnikli Římané dvojí zákrok: jednak si stěžovali v Karthagině na Hasdru- 
bala a na protiřímské štvaní na Sardinii, jednak uzavřeli přímo s Hasdrubalem 
dohodu, podle níž měla býti řeka Ebro demarkační čarou zájmové oblasti římské 
a punské v Hispanii. O pět let později, r. 221 před Kr., se ujal po Hasdrubalově 
násilné smrti vedení punských zájmů v Hispanii 25letý Hannibal, Hasdrubalův 
syn, miláček vojska a naděje válečné strany. Hannibal vyrůstal v Hispanii už od 
dětství, pohyboval se stále v prostředí chystané odvety proti Římu, a tak se stal 
především on představitelem myšlenky na novou velikou válku, která měla roz- 
hodnouti o bytí a nebytí jedné z obou mocností.

Druhá punská válka čili válka hannibalská měla vnější začátek v zápletce o Sa
guntum. To bylo iberské město na východním hispánském pobřeží, jižně od Ebra, 
zabývalo se obchodem a mělo mezi svým obyvatelstvem hojně neiberských živlů, 
hlavně řeckých. Saguntští se dělili na dvě strany: jednu nakloněnou přátelsky Pu
nům, druhou jim nepřátelskou a proto hledající oporu v Massalii a v Římě. S řím
skou pomocí nabyla vrchu strana protipunská,, ale okolí města stálo pod vlivem 
Hannibalovým. Hannibal oblehl Saguntum, to žádalo v Římě o přispění, Řím 
sice zakročil, ale než bylo skončeno jednání, Saguntum zatím padlo. Když pak 
Karthago odmítla vydati na římskou žádost Hannibala jako rušitele míru, byla 
válka vypovězena.

Hannibal správně odhadoval základ římské síly a celkové poměry. Útok po 
moři neposkytoval vyhlídek na úspěch, a proto se Hannibal rozhodl užiti nepřá
telství Říma a Keltů nejenom k rozptýlení římských obranných sil, ale rovnou 
k napadení římské říše od severu. Pečlivě dal vyšetřiti náladu mezi keltskými 
kmeny, bydlícími mezi Pyrenejemi a Alpami, a zajistil si spojenectví Keltů ,,před- 
alpských“, to jest těch, kteří sídleli mezi Alpami a Pádem. Koncem léta r. 218 stál 
už u Rhodanu asi se 40.000 pěšího vojska, 9.000 jezdci a několika desítkami slonů.

To bylo první překvapení pro Římany, poněvadž neočekávali, že by Hannibal 
mohl postupovati tak rychle v Hispanii na sever od Ebra. Zatím co se jedno kon- 
sulární vojsko chystalo k útoku na Sicilii, musela část druhého zůstati v severní 
Itálii, kde už vypukl silný odboj keltský, a zbytek tohoto vojska narychlo doplněný 
se plavil do Massalie, aby zadržel u Rhodanu Hannibalův útok. Přišel však pozdě 
a dosáhl jen toho, že Hannibal se nemohl pohybovat! podél pobřeží, nýbrž musel
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voliti daleko nesnadnější přechod přes Alpy. Římanům nezbylo než nechati část 
vojenských sil v severní Hispanii, aby bránila aspoň nástupu punských posil 
a ostatek poslati zpět do severní Italie po moři.

Hannibalův pochod přes Alpy vzbudil velikou pozornost, ačkoliv už vážní his
torikové starověcí uznali za vhodné tlumiti přehnaný obdiv domnělé jedinečnosti 
tohoto počinu. Přechody samy byly dobře známy a Keltové jich používali, ale 
v Hannibalově případě bylo hodno podivu to, že se odvážil jiti přes Alpy s armá
dou tak početnou a složenou z největší části ze živlů libyjských a numidských, 
zcela nezvyklých na tak drsné prostředí. Nemalé risiko bylo také v tom, že i mezi 
keltskými spojenci byli takoví, kteří stáli při Hannibalovi jenom pod dojmem jeho 
rychlých úspěchů. V případě nezdaru při přechodu nebo vůbec větších potíží byla 
jejich věrnost pochybná a olízkost římského vojska mohla rychle dovršiti zkázu. 
Osud však byl Hannibalovi přízniv, v 15 dnech měl Alpy za sebou, ale z vojska, 
s kterým se hnul od Rhodanu, byla už jen polovice: z druhé polovice část musela 
zůstati na zajištění týla na druhé straně Alp, ale převážná většina zahynula při 
přechodu. Přesto, že jeho síly byly tak oslabeny, mohl ještě před zimou dobýti nad 
Římany dvojího vítězství u Ticina a u Trebie.

Další meškání v pádské nížině nebylo by Hannibala přivedlo blíže k touženému 
cíli, poněvadž se pohyboval v území, které nebylo římské a které brzo začalo cititi 
potíže spojené s vyživováním punské armády, nemluvíc ani o nechuti buzené Han- 
nibalovou bezohledností. Kdyby byl Hannibal setrval v keltském území severo
italském, byl by tím vlastně prokázal nejlepší služby Římanům, poněvadž hubil 
jejich nepřátele. Nezbývalo tudíž Hannibalovi než pokračovati v tažení dolů do 
Italie. Na jaře r. 217 překročil Apeniny a použiv okolnosti, že obě konsulární 
vojska nebyla spojena a že mu stál v cestě velmi nedostatečný stratég C. Flami
nius, zaskočil ho u Trasumenskéljo jezera a zničil.

Přímá cesta na Řím se nabízela sama sebou a Hannibal zprvu také na ni po
mýšlel, ale vzdal se tohoto plánu, když poznal, že ve střední Itálii zachovali spo
jenci Římu věrnost a s velikou rozhodností se stavěli na odpor Punúm, na př. 
město Spoletium. Proto ustoupil na východ až do Picena, kraje u Jaderského moře, 
a ponenáhlu postupoval na jih do Apulie, hledaje vhodnou příležitost, jak obklí- 
čiti římské území od jihu. Zatím svěřili Římané vedení války diktátorovi 0· Fa- 
biovi, jenž s novou výzvou vojska manévroval tak, aby chránil cesty k Římu, a vy
hýbaje se otevřenému boji znepokojoval punské branné síly drobnou válkou; k to
mu měl hojnou příležitost, poněvadž se Hannibalova armáda musela rozptylovati 
za účelem zásobování. Stejně si počínal Fabius, i když se Hannibal pokusil vnik- 
nouti do Kampanie; dokonce se Římanům podařilo obklíčiti punské vojsko, ale 
Hannibal ještě unikl. Ačkoliv Fabiův způsob se ukazoval jako velmi výhodný, po
něvadž šetřil římského vojska — složeného ostatně z mladých a ve válčení málo 
zkušených občanů, a při tom Hannibala unavoval a vysiloval, přece se proti němu 
reptalo a vytýkalo, že zbytečně prodlužuje válku; uplatnily se tu také i politické 
důvody, poněvadž Fabius byl příslušníkem krajně aristokratické senátní skupiny 
a jeho dosazení za diktátora bylo protestem proti činnosti „nových lidí , k nimž
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patřil neblahý Flaminius. V konsulské dvojici, zvolené na r. 216, byl aristokrat
L. Aemilius Paulus, stoupenec strategie Fabiovy, a vedle něho předák strany lidu
M. Terentius Varro, přívrženec rychlého rozhodování velkou bitvou. V den, kdy 
připadlo na Varrona vrchní velení, svedl s Hannibalem rozhodující bitvu u dol
ního toku řeky Aufidu nedaleko města Cannae fv srpnu r. 216). Ač početně sil
nější, Římané podlehli obratnější taktice Hannibalově a utrpěli nesmírné ztráty 
na životech. Nevelký zbytek
obou konsulárních vojsk se 
uchýlil do blízké kolonie V5- 
nusie, ostatek zůstal na bo
jišti anebo kapituloval před 
Puny.

Následky římské katastrofy 
u Kaněn byly nesmírné. Ha
nnibal se sice ani v této chvíli 
nepokusil přepadnouti Řím, 
ale co se dálo, bylo těžkou 
ranou pro římské imperium.
Většina Samnitů, Bruttiové,
Lukanové i kampanská Ka- 
pua se postavili na Hanniba- 
lovu stranu, spojenectví s Ří
mem porušila řecká města 
v jižní Itálii a dokonce i Sy- 
rakusy, kde tehdy už vládl 
Hieronův nástupce Hierony- 
mos. Ani na severu Italie se 
nepodařilo udržeti římské 
posice.

V této chvíli, opravdu osu
dové, se ukázala římská odol
nost a vytrvalost v pravém 
světle, zejména když i další 
vedení projevilo dosti obrat
nosti. Důležitou Částí Hanni- Hannibal, (hellenistické uměni). Nár. museum v Neapoli.
bálová plánu bylo vytvoření
kampanského státu Punům oddaného, aby tak získal dostatečnou základnu jednak 
zásobovací, jednak strategickou. Avšak jenom kapujský stát opustil svůj svazek 
s Římem, kdežto ostatek Kampanie, zejména Nola a Neapolis, se nedaly získati. 
Přesto, žer. 215 vypověděla Makedonie Římu válku, podařilo se Římanům do 
dvou roku po kanenské porážce nejenom zastaviti Hannibalův postup a uchrániti 
své panství ve střední Itálii, nýbrž ovládali pevně Sicilii, Sardinii, své hispánské 
državy, část Apulie a Kalabrii. Počet římských legií dostoupil čísla 18, nikdy před-
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tím nedosaženého; ovšem bylo potřebí mobilisovati nejenom velmi mladé občany, 
nýbrž zařaditi i lidi, jimž se jindy nedostávalo cti sloužiti v legiích; také i spojenci 
římští byli ve zvýšeném počtu přibráni.

Za tohoto stavu věcí skládal Hannibal mnoho nadějí do jižní Italie zmocniv se 
Tarenta a míst, kde ještě zůstaly římské posádky, hlavně v Bruttiu. Spojenectví se 
syrakusským Hieronymem as Filipem makedonským mělo tvořiti pevnou oporu, 
ale makedonská pomoc se ukázala mnohem méně významnou, než mohl Hannibal 
očekávati. Filipos makedonský měl totiž pro svou náročnost příliš mnoho nepřátel 

kolem sebe a nemohl se te
dy na západě uplatniti ni
jak pronikavěji; to se po
střehlo velmi dobře v Římě 
a na tom založili pak Říma
né svůj diplomatický plán, 
totiž zaměstnati Filipa trvale 
v Řecku.

Mezitím prováděli s veli
kou energií jiný plán, jehož 
účelem bylo prolomiti na 
dvou krajně důležitých mís
tech Hannibalovy posice: 
Kapuu a Syrakusy. Obojí se 
setkalo se zdarem. Přes pod
poru, poslanou z Karthaginy 
přímo na Sicilii, padly r. 212 
před Kr. Syrakusy; při ple
nění města přišel nešťastnou 
náhodou o život slavný fy
sik Archimedes, jehož me
chanické vynálezy prý velmi 
pomáhaly odrážeti římské 
útoky na Syrakusy. R. 211 
se Římané zmocnili Kapue,

když byl Hannibal předtím podnikl demonstrační, ale bezvýsledný pokus přiblížiti 
se Římu. Přísnost, s jakou Římané zakročili proti Kapujským ajejich přátelům za 
proradu, zviklala i některé z jihoitalských Hannibalových přátel; opouštěli ho a 
Hannibal na to odpovídal pleněním a přepadáním. Téhož roku 211 došlo mezi 
Římany a aitolským svazem k uzavření spolku, jenž umožnil zahájiti ofensivu 
proti Filipovi makedonskému; následujícího roku se postavil na římskou stranu 
také Attalos pergamský, dávný soupeř Makedonie. Pergamské království v Malé 
Asii byl bohatý stát, důležitý na moři, a spolek s ním dával Římanům možnost 
trvale odvrátiti Filipovu pozornost od Hannibalových přání.

Úspěchy, kterých Římané postupně dobývali, byly tolikeré, že jich neohrozilo



Karthago a Řím

ani neštěstí, jímž byli postiženi v Hispanii. Tam se nejprve dařilo jejich vojenským 
podnikům dobře a dosáhli i toho, že jejich nejvážnější odpůrce, Hannibalův bratr 
Hasdrubal, musil býti povolán zpět do Afriky, poněvadž Karthago byla ohrožo
vána numidským králem Syfakem, získaným Římany (r. 212). Brzo se však okol
nosti obrátily a Punové mohli postaviti v Hispanii trojí vojsko; r. 211 utrpěli Ří
mané těžkou porážku, při níž zahynuli oba římští vůdcové, Publius a Gnaeus 
Scipionové. Jakkoliv to byla těžká pohroma, neměla vliv na celkovou situaci, po
něvadž se v čele římských sil hispánských brzo objevil syn zahynulého Publia 
Scipiona, 24-letý Publius Kornelius Scipio, velice schopný, přes své mládí už dobře 
známý energický muž, jemuž ani velmi vyvinuté sebevědomí ani značná míra 
osobní nedůtklivosti neubíraly na popularitě. Důvěra, s jakou bylo mladému Sci- 
pionovi zcela mimořádně svěřeno místo tak důležité a odpovědné, nebyla zkla
mána. Scipio poznav situaci opustil taktiku svých předchůdců a vrhl se na Novou 
Karthaginu, kde měli Punové zásoby a peníze, a dobyl jí (r. 210). Odraziv pří
štího roku útok Hasdrubalův, obrátil Scipio všechnu pozornost na to, aby upevnil 
v Hispanii římský vliv v oblasti co nejširší. Vskutku se mu podařilo zničiti po této 
stránce celé dílo začaté už Hamilkarem, ale přece nezabránil, aby se Hasdrubal 
nedostal přes Pyreneje a nespěchal do Italie na pomoc, které už tam jeho bratr 
Hannibal velmi potřeboval. Pochod Hasdrubalův do Italie byl jistě velmi po
vážlivý, poněvadž početně zesílil Hannibalovu armádu, ale došlo k němu za okol
ností podstatně jiných, než kdysi k pochodu Hannibalovu. Římané byli daleko 
lépe připraveni a o Hasdrubalových pohybech informováni. Dobytí Lukanie a Ta- 
renta r. 209 bylo nejen významným ziskem vojenským, politickým a hospodář
ským, ale zejména také mravním. Zachycené zprávy poučily Římany o po
drobnostech plánu na spojení Hasdrubalovy armády s Hannibalem; obě kon
sulská vojska se spojila a porazila Hasdrubala nad říčkou Metaurem, jež se vlévá 
do Jaderského moře mezi Ankonou a Rimini. Hannibal se uchýlil do Bruttia 
(r. 207).

Mezitím dovršil Scipio v Hispanii zkázu punské vojenské moci a vrátil se do 
Italie; zvolen za konsula na r. 205, odhodlal se ukončiti válku útokem na Afriku. 
V senátě sice nebylo úplného souhlasu ani s tímto plánem ani s podrobnostmi 
Scipionových příprav a postupu, ale on stál houževnatě na svém a přepravil se 
s vojskem ze Sicilie do Afriky (na jaře r. 204). Karthagiňané velmi spoléhali na 
pomoc numidského krále Syfaka, jehož se jim podařilo odlákati od spojenectví 
s Římem; avšak Scipio dovedl i tomu celiti. Znal už z Hispanie pretendenta trůnu 
jiné části Numidie, Massinissu, a užil jeho znalosti afrických poměrů a jeho energie 
proti spojeným Karthagiňanům a Syfakovi. Massinissa se postavil do římských 
služeb tím ochotněji, že mohl takto uspokojiti také svou uraženou osobní ctižádost. 
Jsa původně spojencem karthaginským, bojoval pro ně i v Hispanii; on i Syfax se 
ucházeli o ruku urozené Karthagiňanky Sofonisby, dcery Hasdrubala, syna Ges- 
konova. Tento Hasdrubal patřil k nejvýznamnějším osobnostem v Karthagině 
a stál v čele senátní strany, která zcela nesouhlasila s politikou a počínáním Han
nibala a jeho bratra Hasdrubala.
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Když už hrozilo nebezpečí římského útoku na Afriku, záleželo Karthagině na 
rychlé dohodě s Numidii; poněvadž Syfax byl mocnější než Massinissa a jeho 
pomoc se zdála cennější, byla mu dána přednost.

R. 204 a 203 porazil Scipio s Massinissovou pomocí několikrát punské a numid- 
ské vojsko; Karthagiňané přikázali Hannibalovi, aby se co nejrychleji vrátil a když 
se Scipio chystal oblehnouti Karthaginu, začali zatím vyjednávati o příměří.

Scipio oznámil karthaginským vyjednavačům podmínky míru a povolil příměří, 
ale poslal punské vyslance do Říma, aby tam bylo rozhodnuto s konečnou plat
ností. Senát však, překvapený punskou ústupností a nedůvěřivý, složil rozhodnutí 
do rukou Scipionových. Brzo se ukázalo, že nedůvěra v loyálnost punských nabí
dek byla zcela oprávněná; Karthagiňané totiž hleděli jednáním jenom získati čas, 
aby se vrátil Hannibal. Cítíce se zachráněni jeho příchodem, porušili příměří a za
vinili znova válečný stav.

Hannibal poslední dobu trávil v Bruttiu skoro nečinně. Už jenom málo měst 
zůstávalo na jeho straně a ani vlastní jeho vojsko neoplývalo nadšením. Když 
přisel rozkaz k návratu, dal Hannibal popleniti a zničiti, co se dalo. S římské 
strany nebyl učiněn pokus zabrániti Hannibalovu odchodu, anebo zničiti jej nebo 
aspoň oslabiti při cestě do Afriky. Bylo zřejmé, že se veliká válka chýlí ke konci, 
ale tento konec nenastával tak rychle, jak jej očekávali v Římě, zvláště pak v Kar
thagině. Teprve na podzim r. 202 došlo k utkání u Zamy, jež dalo Římanům roz
hodující vítězství.

Mírové podmínky, Karthagině diktované, nebyly ovšem lehké: ponechávaly 
jim sice africké území, které měli před první punskou válkou, ale Karthagiňané 
musili uznati svrchovanost Massinissovu nad Numidii, zavázati se, že nepovedou 
žádné války bez římského svolení, že nebudou najímati žoldnéřů. Z válečného 
loďstva se jim ponechávalo jenom 10 trier; nadále neměli miti žádných válečných 
slonů, měli vydati bez náhrady zajatce a uprchlíky a konečně zaplatiti 60 milionů 
drachem válečné náhrady. Karthagině nezbylo, než přijmouti, ale vlastně všechny 
tyto vnější podmínky ani ještě nevyjadřovaly skutečný stav věcí : Karthago ve sku
tečnosti přestala býti velmocí a octla se dokonce na prahu těžkých vnitřních sporů ; 
hledal se vinník války a porážky.

Scipio se vrátil do Říma oslavován jako vítěz, jenž ukončil největší válku, jakou 
do té doby Řím vedl. Dostalo se mu skvělého triumfu a čestného názvu „Africký“.

Oddech po skončené válce a nadšené oslavy vítězství dávaly poněkud zapome- 
nouti v Římě na oběti, které musily býti přineseny. Hispanie byla sice skvělým 
rozmnožením imperia, ale vědělo se dobře, že pacifikace této země bude ještě 
těžká, než se podaří do té míry, aby mohl Řím klidně těžiti z jejího bohatství. 
Vítězství bylo i na římské straně zaplaceno nesmírnými ztrátami na životech a na 
hospodářských hodnotách. Nebylo však kdy, aby se předcházející krajní vypětí sil 
nahradilo klidem a oddechem. Řím byl už příliš účasten na světové politice, aby 
sejí mohl vzdalovati právě ve chvíli, kdy se stal jedinou západní velmocí. Starší 
i novější vztahy, rázu přátelského i nepřátelského, zatahovaly Řím do politických 
a mocenských vírů v středním i východním středomoří. Mír uzavřený s Filipem 
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Náhrobek jednoho ze Scipionů. Vatikánské museum.

makedonským r. 205 nebyl upřímný a proto ani trvalý. Filipos i nadále podporoval 
Hannibala a stál proti Římanům také tím, jak se choval vůči jejich přátelům 
Egyptu a Pergamu.

Před Římany se otvírala skvělá perspektiva do budoucna; mohla zajisté uspo- 
kojovati i nejsmělejší a nejnáročnější touhy. Nebylo možno zůstati stranou, poně
vadž by se byla propásla jedinečná příležitost, jak užiti situace, dané vítězstvím 
nad Karthaginou. Užiti vítězství co nejlépe bylo pak vůdčí zásadou politiky Říma, 
které se nesměl zpronevěřiti. Avšak stejně bylo všem rozhodujícím skupinám řím
ských senátorů jasné, že bude nutno voliti co nejopatrněji postup a prostředky. 
Stát byl příliš vyčerpán a. nastávající úkoly byly příliš veliké a odpovědné.

V období punských válek se hospodářský život římský v mnohém změnil. Bime- 
talický základ měnový sice zůstal, ale obojí mince, stříbrná i měděná, byla r. 217 
upravena. Stříbrný denár, počítaný—jak jméno ukazuje— za 10 měděných assů, 
počítán nadále za 16 assů. Bylo to velice důležité a nutné opatření, podniknuté 
v zájmu státní pokladny, poněvadž do té doby kolující římské ioassové denáry 
byly obsahem kovu hodnotnější než mince stejné nákupní síly a ioassové nomi
nální hodnoty v oblastech, s nimiž Řím obchodoval. Došlo tedy k jakési devalvaci, 
ale ta se netýkala soustavy mzdových čísel, jak zprávy výslovně poznamenávají, 
nýbrž jen toho, že římský denár neměl miti nadále větší obsah a cenu kovu než 
drachma.

Aby se zabránilo thesauraci staré mince, vydaly se nové denáry a quináry 
i drobná mince. Učiněn též pokus — pro oživení peněžního oběhu — s vy
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dáním zlaté mince různých hodnot, ale nikoliv jako měny na samostatném základě 
ceny zlata, nýbrž jenom jako násobků stříbrných denárů; brzo však byly tyto zlaté 
mince staženy. Tato monetární úprava z r. 217 potrvala pak ve svých hlavních 
zásadách až do císařské doby.

Státní hospodaření římské bylo v době punských válek postaveno před těžké úko
ly, na něž nebyla státní finanční správa zařízena. Římský stát neukládal svým obča
nům pravidelných přímých daní, nýbrž opíral se především o výnos státního majet
ku. Válečné výdaje se kryly náhradou požadovanou od nepřítele anebo aspoň 
výtěžkem kořisti; v případě krajní nutnosti se ukládala občanům povinná sbírka 
nebo se uzavírala vnitřní půjčka. Po první punské válce ještě stačila válečná náhrada 
a pak výtěžek ze získaných provincií, jež se pokládaly za státní majetek. Zahanni- 
balské války bylo ovšem mnohem hůře, zejména když punská armáda v Itálii 
zmenšila dočasně římské panství, oslabila hospodářsky stát i spojence a znemožnila 
vybírání důchodů. Teprve po vítězství nad Metaurem se obchod zase pohnul, 
ale stát si musel pomáhati k penězům hlavně půjčkami, konfiskacemi a kořistí.

Na kulturním poli byl Řím v III. stol. před Kr. pořád ještě pozadu nejenom 
za Řeky, ale v mnohém i za Kathagiňany. Obrana a výboje vyčerpávaly řím
skou energii do té míry, že nebylo ani času ani klidu k vytváření vlastních kul
turních hodnot. Také ovšem životní okolnosti a vlastní povahové utváření obra
celo Římany spíše k praktickým zájmům a k pěštění životních zkušeností než 
k tvůrčí činnosti umělecké a filosofické.

Vedle připomenutého Řeka Andronika, jehož překladatelská činnost byla vlast
ně počátkem římské umělé literatury, se uplatnil jeho mladší vrstevník, Kampaň 
z latinské kolonie, Cn. Naevius. Ten nejprve také překládal řecká dramata do la
tiny, ale dovoloval si přitom rozmanité úpravy obsahu; tak zejména do textu 
řeckých komedií vkládal všelijaké narážky na římské poměry. Hojně látky mu 
k tomu dával jeho spor s některými významnými členy římské nobility, kteří se 
pak přičinili o vykázání básníka z Říma. To ho však neodradilo od práce a Nae
vius dokonce zbásnil latinským jazykem velikou epickou skladbu, jež byla kroni
kou římských dějin. Věnoval pozornost jednak nejstarším dobám, jednak udá
lostem nejmladším, hlavně první punské válce. Známe z ní jenom málo zlomků. 
K samostatnější literární činnosti se odhodlal na sklonku svého žití také Andro
nikos, složiv r. 207 pro dívčí sbor latinský hymnus.

Politické poměry, v jakých se Římané octli za hannibalské války, daly vznik 
i prvnímu prosaickému vypsání římských dějin. Bylo jich potřebí k propagaci 
v řeckém světě, jenž byl o Římě celkem velmi málo informován a konflikt Říma 
s Karthaginou sledoval většinou s punského stanoviska. Proto senátor Q,. Fabius 
Pictor podle vzoru řeckých kronik sestavil obraz římských dějin od počátku až po 
svou dobu; ukazoval přitom na vztahy Říma k řeckému světu a na oprávněnost 
římského postupu. Právě pro svůj propagační účel bylo toto dílo napsáno řecký 
a dobře splnilo svůj úkol. Ještě skoro po dvou stoletích z něho čerpávali řečtí skla
datelé dějinných příruček vědomosti o starších dějinách římských; na dnešní dobu 
se Fabiovo dílo nezachovalo.
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Velmi silně se projevily řecké vlivy na římské náboženství. Byly přijaty kulty 
předtím v Římě neznámé, na př. Asklepiův, Venery erycijské, ale hlavně se roz
šířily řecké kultovní formy, jako věštby, oběti, posvátné úkony i v ctění starých 
domácích božstev. Čím vzrušenější doby Rím prožíval a čím více rostl obecný 
rozruch, podněcující úzkostlivost a pověrčivost, tím rázněji se snažil senát a či
nitelé odpovědní za obec regulovati náboženský život, chápajíce důležitost této 
citové i představové složky života. Rostla péče o staré kulty, bránilo se šíření ne
kontrolovatelných pokoutních kultů a obřadů. Rozvíjela se vnější stránka oficiál
ních náboženských slavností, zaváděly se po řeckém vzoru honosné průvody, kul
tovní hostiny atd., prováděly se veliké očistné obřady nejrozmanitějšího způsobu. 
Hojnou radu a popud k tomu dávaly t. zv. sibylské knihy, jež byly sbírkou věštných 
průpovědí a pravidel o smiřování hněvu bohů a o smývání rituálních poskvrn. 
Římská tradice si byla vědoma, že tyto sibylské knihy nevznikly v Římě, nýbrž že 
byly přineseny z ciziny; mylně ovšem kladla jejich získání už do doby královské. 
Ve skutečnosti šlo o jeden z prvních přínosů řeckého vlivu v náboženské oblasti.

Ráz ochrany, který Římané přičítali svým oficiálním bohům, a polytheismus 
tohoto úředního náboženství nutil ovšem Římany pokračovati v přijímání kultu 
božstev, jež byla mocná ve své vlasti a měla tedy nárok na ctění s římské strany, 
když se jejich domovina stala římským přítelem a spojencem. Na konci hannibal- 
ské války se tak dostal do Říma z pergamské Attalovy říše černý povětroň jako 
symbol Velké matky, starého a mocného fryžského božstva, jemuž byl zaslíben 
a několik let po válce také postaven chrám na posvátném místě na Palatinu.

Iberská zvířen soška ze Sagunta (V. stol. př. Kr.).
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Staatsrecht (1887) nepřihlíží dosti k vývoji. Nové badání lépe shrnuje a hodnotí P. De Francisci, 
Storia del diritto romano (Řím 1926 n.); krátký a jen vývojový přehled podává L. Homo, Les 
institutions politiques romaines (Paříž 1927). — Římské náboženství pěkně a přehledně líčí na př.
L. Deubner ve sborníku Lehrbuch der Religionsgeschichte {Chantepie de la Saussaye-Bertholet- 
Lehmann, 4. vyd. Tubingy 1925), vnější stránku se stanoviska státního G. Wissowa, Religion und 
Kultus der Römer (2. vyd. Mnichov J912). Povšechný obraz římského života podává Vladimír 
Groh v knize Starý Řím (Praha 1931).


