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HELLENISTICKÝ SVĚT A VELKÁ 

ŘÍMSKÁ ŘÍŠE

Napsal

VLADIMÍR GROH





Setkáni Alexandra s Diogenem. Skulptura ve Villa Albani a Římě.

I. NOVÉ RISE

Světová říše, kterou vytvořil Alexandros makedonský, neměla trvání delšího, 
než byla doba zakladatelova žití. Rozpadla se vinou osob i poměrů. Král umřel 
dříve, než mohl ukázati, měl-li stejně vynikající vlastnosti vladařské jako dobyva- 
telské a než mohl ukázati, čím vším zamýšlí vytvoří ti jednotu říše; byl tu jenom 
pokus o úpravu vztahů mezi Řeky a Peršany, který většina králova okolí pokládala 
za jeho osobní rozmar. Po králově smrti r. 323 před Kr. nebylo schopného legi
timního nástupce a družina králových přátel a spolupracovníků se skládala z osob
ností příliš vyhraněných, aby nechtěli miti vlastního podílu na tom, co pomáhali 
budovati ; nikomu ze svých řad pak nepřiznávali právo, aby ostatním vládl trvale 
jako výhradní dědic Alexandrův. Je ovšem otázka, zda by se vůbec byla říše udr
žela ve své jednotě, i kdyby byl Alexandros našel vhodného nástupce; byla příliš 
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různorodá a jak pokračoval čas, tím ostřeji se projevovaly staré spory a propukaly 
nové, o jejichž příčinu nebylo nouze v pestrém seskupení tradic, národů a říší 
seskupených Alexandrem v jedno.

Král Filipos makedonský dal svého syna Alexandra připraviti na vladařský úkol 
tak dokonale, jak snad nikdy žádný nastávající panovník nebyl připraven : Alexan
drovým vychovatelem nebyl nikdo menší než Aristoteles. V bytosti Alexandrově 
však zůstalo ještě něco, co nezvládla ani Aristotelova politická a vědecká výchova, 
ani vojenská a praktická příprava mladého prince. Byla to dobrodružná touha po 
neobyčejných věcech. Jisté je, že velký plán Filipův na dobytí předního a rozho
dujícího místa v Helladě a na výpravu proti Persii, vedenou na obranu všeho 
Hellenstva makedonským králem, splnil Alexandros způsobem, jenž nepochybně 
nezůstával Filipovým plánům nic dlužen, nepřevyšoval-li je vůbec.

Alexandros jednu část svého úkolu, totiž potlačení perského nebezpečí, provedl 
s takovou strategickou a politickou obratností, že jeho postup se může pokládati 
za klasickou ukázku, jak lze rozložití velikou, avšak neústrojně narostlou říši, 
bohatou a lidnatou, i když má dobyvatel daleko méně hmotných a vojenských 
prostředků než napadená mocnost. Avšak Alexandros se nespokojil jenom s tímto 
úspěchem, nýbrž chtěl vytvořiti svou vlastní světovou říši, složenou ze států, zemí 
a národů, které nikdy předtím nepatřily pod společnou vládu.

Když šlo o ničení velké říše perské, Alexandros postupně od ní odděloval země, 
jež kdysi byly samostatné. Vracel jim samostatnost tím, že rušil perskou vládu 
a správu nad nimi, nevracel jim však plnou svobodu, nýbrž vládl v nich sám jako 
osvoboditel. Bylo veliké státnické umění právě v tom, jak se dovedl Alexandros 
přiblíží ti zájmům a citům jednotlivých krajů na rozhraní řeckého a perského světa 
a zájmům Egypta, jak dovedl podrobiti své vládě všechna tato území a udržeti 
v nich přitom představu, že byla opravdu osvobozena. Alexandrova říše byla 
vlastně personální unií několika států a skládala se z několika oblastí, ovládaných 
zcela různými tradicemi a bohatých na vlastní rozmanité nesnáze.

Byla tu především Makedonie, rodná říše králova a podklad jeho vzestupu. Její 
postavení bylo také choulostivé pro napjatý poměr k ostatním řeckým obcím, které 
byly příliš pyšné na svou svobodu a na minulou slávu, aby byly klidně nesly vzrůst 
Makedonie. Nebylo tomu ještě tak dávno, co se Makedonie teprve domohla uznání, 
že je zemí řeckou, nikoliv barbarskou, a makedonské zásahy do řeckých poměrů, 
přirozeně vyplývající z jejího kulturního a politického vzrůstu, se pociťovaly 
velmi nelibě.

Avšak poměr Alexandrův k ostatním řeckým obcím se neurčoval jenom 
jeho postavením jako makedonského krále, nýbrž bylo tu ještě něco jiného. Už 
Filipos, Alexandrův otec, vybudoval s mnohými nesnázemi tak zvaný korinthský 
spolek, jenž byl sdružením skupiny řeckých státu; nikoliv všech, poněvadž z vel
kých chyběla na př. Sparta. Účelem tohoto spolku bylo podniknouti společnou 
akci na odvrácení perského nebezpečí. Hlavou spolku byl zvolen Filipos, po jeho 
smrti si vymohl tuto hodnost Alexandros. Už Filipos musil s velikým úsilím a bran
nou mocí vynucovati toto sjednocení (bitva u Chaironeje r 338 před Kr.) a po 

86



Nové říše

Filipově smrti bylo potřebí i Alexandrovi sáhnouti k zbrani, aby udržel spolek 
a své postavení v něm. Sdružování samostatných států ve spolky a svazy nebylo 
ovšem řeckým obcím nic cizího; naopak jsou to právě řecké dějiny, které vytvořily 
všechny možné podoby tohoto sdružování, ale spolek ovládaný Makedonií neměl 
mnoho sympathií. Nebylo možno upříti Makedonii nárok na prvenství, poněvadž 
ona byla ze všech řeckých států nejsilnější a nejschopnější k vůdcovské úloze; jak

Niké ze Samothraky. Louvre v Paříži.

se ukázalo, měla i dosti síly a vlivu, aby si vynutila vedení. Avšak právě proto se 
plným právem — cítilo, že vůdčí postavení Makedonie je trvalou újmou na 

svobodném rozhodování obcí o věcech zahraniční politiky a vztahů, že je umen
šením plné suverenity, na kterou byly řecké obce tak žárlivé. Nebylo v řeckém 
světě odpůrců kulturního a ideového panhellenství, ba naopak toto panhellenství 
bylo pýchou, poněvadž znamenalo vyjádření jednoty a pospolitosti a dělilo Řeky 
od barbaru, ale nebylo možno překonati minulost, která dala Řekům vyrůstati 
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nikoliv jako politické jednotě, nýbrž v plejádě samostatných obcí. Společný zájem, 
vzbuzený trvajícím nebezpečím s perské strany, sdružil s Makedonií aspoň část 
Řecka, a Alexandrově energii se podařilo spolek udržeti, i když už vlastně byl na
plněn jeho účel. Když však Alexandros zemřel, nebylo ani tohoto vnějšího důvodu 
pro další trvání spolku, ani nebylo osobnosti, která by byla po Alexandrovi do
vedla vynutiti další existenci spolku.

Události, které zažívalo Řecko za Alexandrova pobytu v Asii, nejlépe ukazují, 
že jen síla Makedonie to byla, která držela spolek pohromadě a zaručovala loyalitu 
aspoň úředních představitelů členských obcí. V občanstvu nebylo takové jednoty 
přesvědčení, poněvadž vedle strany, vedené politiky usilujícími o udržení dobrých 
vztahů k Makedonii, byly strany stojící ostře proti Makedonii, nehledíc ani k stra
nám a osobnostem, které sledovaly zase jinou politiku.

Na jiném místě tohoto díla lze se dočisti podrobněji o poměrech athénských, 
zvláště příznačných pro těžké dilemma, v němž se octla tato obec, která byla ne
sporným kulturním střediskem všeho Hellenstva a nesnadno se smiřovala se stále 
zřejmějším úpadkem svého politického významu.

Zůstávala však skupina řeckých obcí mimo korinthský svaz, z nich nejmoc
nější byla Sparta, odvěký soupeř Athén a stát, jehož politika setrvávala vždy na 
primitivním sobectví. Tyto nesdružené obce nepokládaly za svou povinnost za- 
chovávati klid a nerušiti podnikání, k němuž se sdružily ostatní řecké státy s Ma
kedonií. Alexandros, propustiv r. 330 z Egbatan kontingenty spolkového vojska, 
jež mu byly poskytnuty, zřetelně naznačil, že ostatní podnikání, k němuž se 
chystal, nevyplývá už z jeho vlastnosti jako předsedy korinthského spolku, nýbrž 
jde na jeho vlastní vrub, ale ovšem nemohl se vzdáti místa a výhod, které mu 
v Řecku zaručovala získaná převaha. Bylo nad to velmi nesnadno rozlišiti vlastní 
makedonské zájmy v Řecku od politiky vyplývající z králova korinthského man
dátu; není ani zřejmo,jaké měl sám Alexandros v Řecku úmysly do budoucna, ale 
bylo jasné, že vládce tolika říší a tvůrce světového imperia nebude a nemůže ani 
trpěti činů, kterými by se podvracela jeho státnická a mravní autorita v oblasti, 
která mu přece vždy zůstávala nejbližší. Alexandros tvořil své světové imperium 
jako Hellén, zanesl hellénskou civilisaci do všech krajů, jimž vládl, proto bylo 
zhola nemožno, aby nastala roztržka mezi ním a zemí, která byla vlastní nosi
telkou hellenství a jeho tradic.

Ačkoliv Alexandros tedy budoval své imperium jako jednotu zemí, kterým 
přímo vládl, nikoliv jako zvětšení makedonského království o poddané země, 
přece bylo zřejmé, že vztah Makedonie k ostatním řeckým obcím bude vždy 
řešen na dotavadním základě. Alexandrovou smrtí tedy nastávala pro řecké obce 
nová situace.

Další složkou Alexandrovy říše byl Egypt, země celkem velmi jednotná svým 
přirozeným utvářením a starými tradicemi. Tyto tradice se projevovaly zejména 
setrvačností kultovní a udržovaly pospolité cítění země právě svou odlišností 
a skorém naprostým nedostatkem sklonů k přiůmání cizích prvků a k slučování. 
I když nebylo ústřední faraónské vlády a země se vracela do své krajové rozdrobe-
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nosti, odděloval ji kult starých domácích božstev od okolí. Alexandrova obratná 
politika dovedla tuto bohatou zemi získati velmi snadno, poněvadž za posledních 
perských vládců se zapomnělo na dobré zásady, podle jakých byla dříve spravo
vána. Egypt byl zemí, která poskytovala jednu z nej bezpečnějších opor hospodář
ských a mocenských tomu, kdo jí dovedl správně vládnouti.

Ostatek říše, od Malé Asie až po Indii, byl sice daleko největší a nejlidnatější 
částí Alexandrova imperia, ale i když se z něho oddělily říše kdysi samostatné, 
jejichž existenci král obnovil, zbýval kolos, jenž neměl v sobě žádné jednotnosti. 
Nepodařilo se ji nikdy vytvořiti nikomu, kdo ho ovládal, ani Babylonii, ani 
Asyrii, ani Persii, ani Alexandrovi. Alexandros si ztížil úkol ještě i tím, že někdejší 
perské panství rozšířil na východ do oblastí těžce dostupných, kam perská říše 
nesahala ani podle jména. Alexandros správně poznal, že tu není možností, aby 
vznikly menší samostatné celky, spojené jenom osobou panovníkovou, nýbrž že 
je nutno podržeti starou soustavu perské správy, aspoň v jejích zásadách. Poznal 
také, že tento úkol není splnitelný, neopře-li se o perskou účast. Bez ní, jenom 
s pomocí vlastních lidí, by nebyl mohl zvládnouti správu tohoto obrovského 
území ani technicky. Kromě toho správně pochopil, že perský živel je životním 
dědicem starých tradic velké předoasijské říše a že ani s dostatkem vlastních lidí 
by proti Peršanúm těchto území neudržel. Odtud vyplynula jeho snaha, tak 
málo chápaná právě nej bližším královým okolím, po sblížení s Peršany. Nešlo 
o zapření hellenství, nýbrž naopak o zhellenisování — aspoň myšlenkové — 
vládnoucí perské třídy za malé osobní a formální ústupky, přinesené perskému 
způsobu myšlení.

Důkazem správnosti vladařských opatření Alexandrových bylo, že ani po jeho 
náhlé a překvapující smrti nepropukly v někdejší perské říši revolty. To velmi 
usnadnilo celkovou situaci, beztak krajně choulostivou, poněvadž nebylo po 
Alexandrovi nástupce. Nepřekvapuje ovšem, že nastal neklid v Řecku a že se 
ozvala a k moci dostala i v Athénách protimakedonská strana. Bylo to poslední 
vystoupení Demosthenovo, ale málo důstojné. Starý bojovník a předák strany, která 
viděla ve spojení s Makedonií nej horší osud své vlasti, si chtěl nahraditi, oč 
přišel v minulých letech nucené pasivity. Měl však nehodu, že nedovedl dosti 
přesvědčivě prokázati svou nevinu na ztrátě peněz, jež Athéňané zabavili Har- 
palovi. Tento správce Alexandrovy pokladny zpronevěřil svěřené peníze, po
něvadž se domníval, že se král nevrátí z Indie. Když se však král vracel, Harpalos 
uprchl a uchýlil se do Athén s penězi a malým námezdným vojskem (r. 324). Na 
Alexandrovo naléhání ho Athéňané sice internovali a peníze zabavili, ale Har
palos udržoval s protimakedonskou stranou čilé styky a dokonce se mu podařilo 
uprchnouti. Bylo oprávněné podezření, že z chybějící části peněz přešly částky do 
rukou některých vlivných lidí protimakedonské strany. Demosthenes, když ne
mohl zaplatiti pokutu, k níž byl odsouzen, odešel z Athén a krátce potom zahynul 
sebevraždou. Avšak protimakedonská strana se zmocnila vlády v Athénách, 
utvořila s Thesalií, některými obcemi středního Řecka a Peloponesu koalici, jež 
začala s Makedonií boj (t. zv. válka lamijská). Byl to neúspěšný pokus, brzo vy- 
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řízený, a pro Athény měl ten následek, že si musily dáti po několik let libiti 
makedonský dozor a omezení demokracie.

Alexandrovo nejbližší okolí, složené z t. zv. somatofylaků, králových pobočníků, 
důvěrníků a generálů, sledovalo nejprve myšlenku, aby se co možná zachovala 
jednota jeho říše v celistvosti a aby se vládlo v králových intencích. Proto se 
rozhodli pokládati za Alexandrova nástupce dítě, jež se mělo v blízké době na- 
roditi králově perské choti Roxaně ; nástupnictví ovšem přecházelo na toto očeká
vané dítě jen v případě, že to bude syn. S tímto řešením však rozhodně nesou
hlasilo Alexandrovo makedonské vojsko, jež se opíralo o tradiční právo vojenského 
shromáždění makedonského provolati krále. Vojsko žárlilo na dvorské kruhy 
a chtělo rozhodovati po svém. Jedině touto žárlivostí lze vysvětliti, že se kandi-

Řecký vladař hellenistické doby. Nár. museum v Římě.
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dátem vojska stal Alexandrův nevlastní bratr Arhidajos, osobnost ze všech nej
méně vhodná, poněvadž byl naprosto slabomyslný. Hrozící rozkol se překlenul 
kompromisem, který konečně nebyl nesnadný, poněvadž při jednom i druhém 
řešení bylo potřebí regentské vlády. Dohoda byla učiněna v ten smysl, že byl zatím 
prohlášen králem Alexandrův bratr, ale s výslovným poznamenáním, že to nebude 
na újmu práv očekávaného syna Alexandrova.

K regentství byli ovšem povoláni nejbližší Alexandrovi druhové. Soulad, který 
byl mezi nimi v chvílích po králově smrti, usnadnil dohodu o předběžném roz
dělení funkcí a práce. Tato počáteční shoda se však začala brzo kaliti a na jejím 
místě se ukázala vypjatá touha jednotlivců po větší osobní moci; v pozadí těchto 
snah bylo úsilí zajistiti si dědictví po zemřelém králi celé. Vyrojilo se mnoho intrik, 
jichž nezůstala vzdálena ani makedonská královská rodina, zejména matka 
zesnulého krále Olympias. Rozmanitým způsobem se měnily vztahy mezi 
„diadochy“, kteří si dělili vladařskou moc říše někdy Alexandrovy. Došlo k ně
kolikerému postupnému jednání a dělení, které mělo zajistiti trochu stálosti, ale 
čím dále tím méně upřímnosti bylo v těchto počinech a skutečnost zpravidla při
nesla pravý opak toho, co se ujednalo. Když pak konečně zmizela se světa Roxana, 
králova vdova, byli odstraněni také jiní jeho příbuzní a zahynul i Alexandrův 
a Roxanin syn, nebylo vlastně už pro koho říši spravovati, a tak došlo k jejímu 
zjevnému roztržení na několik samostatných říší. Královský titul, jenž byl sym
bolem nedílnosti říše a vladařské moci, byl skoro současně přijat pěti z diadochů. 
Přestal býti výrazem svrchovanosti v celé říši a stal se panovnickým titulem těch, 
kdo se chtěli sobě navzájem rovnati; nebyl však u všech pěti stejně podložen 
skutečným ovládáním význačné části rozdělené říše. U některých z nových králů 
byl spíše jen nárokem, v jehož jménu teprve usilovali o upevnění moci.

Spory tedy neskončily ani rozdělením královského titulu; šlo ještě o to, aby 
se jednotlivá nová království navzájem oddělila. Poměrně nejlépe na tom byl 
Ptolemajos, jenž už od Alexandrovy smrti spravoval Egypt a velmi obratným po
čínáním si tam nejen upevnil své postavení, ale získal si i značný vliv a vážnost 
na moři a v Řecku.

Také Seleukos, jiný z nových králů, měl v Syrii a v Babylonii zemi bohatou 
a velikou, ale ovšem hodně nejednotnou. Jejím přirozeným střediskem bylo 
poříčí Eufratu aTigridu, ale životním zájmem byl přístup k Středozemnímu moři 
u syrského a foinického pobřeží; tam však se uplatňovaly také egyptské zájmy.

Trvalo skoro ještě čtvrt století (do r. 281 před Kr.) než se poměry mezi hlavními 
diadošskými říšemi ustálily aspoň v nej důležitějších rysech a než makedonský 
trůn zaujala definitivně dynastie Antigonovců. Neúspěchy a smrt ztenčily počet 
královských rodin, jež vládly Alexandrovým dědictvím, na tři: Ptolemajové měli 
Egypt a sousední kraje, Antigonovci evropskou državu, Seleukovci panovali 
v Malé Asii, v Syrii, Babylonii a na východ. Tímto vyjasněním situace nastal 
aspoň poměrný klid; nebylo však trvalého míru, poněvadž jednak sporná území 
na pohraničí, jednak soupeření o vliv v Řecku a na moři zavdávaly stále příčinu 
k vzájemné nedůvěře.
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Vyznavači Isidy. Relief z Vatikánského musea.

II. ŘECKO A MAKEDONIE

Řecké státy se dostaly rozkladem Alexandrovy říše do zcela nového postavem: 
namístě jednoho království s řeckou dynastií tu byla najednou tři království, ve
směs veliká, bohatá a náročná. Řevnivost mezi nimi byla pro řecké obce do té 
míry výhodná, že mohly počítati s pomocí na př. egyptskou proti Syrii, syrskou 
proti Makedonii a podobně, ale naopak stále zřejmější nevýhoda se ukazovala 
v tom, že se obce nemohly uchrání ti, aby nebyly zataženy do zájmů a sporů ve
likých říší a neodnášely následky toho.

Zachované prameny dávají jen tu a tam možnost postihnouti spleť oněch 
rozmanitých vztahů a intrik, jimiž se hemžily události nastávajících dob. Staré 
obce se slavnou minulostí ztrácely čím dále tím více na politickém významu. 
Nejsou už osou, kolem níž se otáčel dějinný vývoj, nýbrž jenom doprovodem. 
Veliká politika přešla do rukou Makedonie a nových monarchií.

R. 280, tedy krátce po tom, co dosedli na makedonský trůn Antigonovci, bylo 
Řecko zasaženo nájezdem keltským. Tato nová vlna keltská šla po Dunaji, ale 
pak začala pronikati do sídel kmenů ilyrských, a rozdělila se ve tři proudy: dva 
se řinuly různými směry proti Makedonii, třetí směřoval proti Thrakii. R. 279 
stáli Keltové už u Thermopyl. Aihéňané, Aitolové a několik obcí středního Řecka
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se postavili na odpor, jsouce podporováni též se strany makedonské a syrské. 
Nepodařilo se sice Thermopyl uhájiti, Keltové pronikli až k Delfám, ale konečně 
přece byli poraženi, hlavně zásluhou aitolskou. Asi v téže době způsobil Keltům 
v Thrakii těžké ztráty makedonský Antigonos II. a Keltové ustoupili z Řecka 
i z Thrakie. Menší část se usadila u řeky Marice, většina však přešla do Malé 
Asie. Tam dlouho bojovala o nová sídla, znepokojovala města a působila mnoho 
potíží syrským, později pergamským králům. Teprve po několika desítiletích se 
podařilo je omeziti na území kolem středního toku řeky Halys; krajině se říkalo 
od té doby Galatia..

Antigonovci, upevnivše svou vládu v Makedonii, pokládali za část svého dě
dictví po Alexandrovi také nárok na rozhodující vliv v ostatním Řecku. Politická 
roztříštěnost Řecka byla okolností sice příznivou těmto snahám už i proto, že se 
vývoj poměrů přesunul v neprospěch malých států, a Makedonie zasahujíc do 
četných drobných sporů mezi řeckými obcemi mohla tím stále rozšiřovati výhody 
svého postavení. Na druhé straně však se stále musilo počítati s citlivostí a lpěním 
na samostatnosti u těchto obcí, se zbytky protimakedonské nálady ze starších 
dob a s přirozeně vznikající oposicí proti nebezpečným nárokům novým. Ne
mohlo se už se strany makedonské poukazovati na hrozící společné nebezpečí; 
také musila makedonská politika dbáti toho, že příliš nápadně uplatňované její 
touhy vhánějí řecké obce do spolku s jinými diadošskými státy. Byli to zejména 
Ptolemajové, kteří dovedli velice obratně získávati u pevninských a ostrovních 
řeckých obcí sympatie nabízejíce jim svou ochranu Šetrným způsobem. Měli v tom 
úspěch, a egyptský obchod i diplomacie velmi rozšířily okruh svých přátel. 
Znamenitou službu prokazovalo Ptolemajům to, že jako vládci země tak úrodné, 
jako byl Egypt, mohli snadno zásobovati řecké obce obilím. Toho byl v Řecku 
vždy nedostatek, zásobování z Egypta pak bylo rychlé a pohodlné, daleko snazší 
než ze starých dovozních míst u Černého moře.

Tvářnost života se v Řecku ve III. stol. před Kr. proměnila tím, že se dovršilo 
politické uvědomení oblastí, které ho v dřívější době neprojevovaly. Athény 
a Sparta žily jenom stínem své minulé slávy, zmítány sociálními nesnázemi. 
Kulturní prvenství Athén bylo sice nesporné, ale politicky bezvýznamné. Daleko 
větší aktivitu začaly ukazovati dva federativní celky, Aitolové a Achajové, jež 
ponenáhlu převzaly úlohu předáků řeckého politického života.

Kmeny, které tvořily aitolský svaz, žily velice dlouho, déle než Makedoňané, 
stranou veřejného a kulturního řeckého ruchu. Volné pouto kultovní pojilo 
k sobě navzájem lid usazený většinou po vesnicích, v kraji hornatém a lesnatém 
v západní polovině středního Řecka mezi pobřežím kalydonského zálivu, Akar- 
nanií, Epeirem a Lokridou. Jen velmi zvolna se vytvářela u Aitolů města. Teprve 
koncem IV. stol. před Kr. začali Aitolové usilovati o lepší uplatnění ; bylo to sice 
v době, kdy už Makedonie rázně zasahovala do řeckých poměrů, ale Aitolové 
dovedli odolati a zachovati si svou samostatnost. Také asi v této době dozrály 
hlavní zásady, na nichž byl zbudován aitolský svaz. Je pozoruhodno, že státní 
forma aitolského i achajského svazu, tedy nej mladší státní formy svobodných
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řeckých obcí, užila nejpokročilejších prostředků, jež řecký smysl pro ústavy vy
tvořil na překlenutí rozdílů mezi svobodou malých jednotek a potřebou větších 
celků. Staré státy řecké nemohly zapříti svého vývoje a jeho tradic; zůstalo vy
hrazeno mladým státům, aby plod theorie proměnily v skutečný život.

Jednotliví členové aitolského svazu si zachovali rozsáhlou míru vlastní správy. 
Všichni dospělí a plnoprávní občané všech aitolských obcí měli právo účastniti 
se valného shromáždění svazu, jež se konalo dvakráte do roka. Toto shromáždění 
volilo svazové hodnostáře, udílelo svazovou příslušnost a rozhodovalo o válce 
a o míru. Avšak vedle shromáždění byl ještě svazový sněm, složený ze zástupců 
obcí sdružených ve svazu; počet zástupců té nebo oné obce se určoval podle její 
lidnatosti a poplatnosti. Sněm byl dosti veliký, čítal asi iooo členů, a proto nemohl 
přímo vyřizovati svazovou agendu. K tomu účelu působil stálý třicetičlenný 
vládní výbor, v jehož čele stál svazový president, volený každého roku. Tento 
předseda vládního výboru byl zároveň také hlavou výkonné moci.

Už začátkem III. století před Kr. nabyl aitolský svaz velkého vlivu v středním 
Řecku, ovládl správu delfské věštírny — to znamenalo mnoho, a tak se přirozeně 
stal jakousi baštou protimakedonskou. Zcela pochopitelná byla snaha svazu, získati 
co největší váhu a sílu ; to se ovšem mohlo zase státi jenom na úkor jeho sousedů.

Druhým svazovým státem, jehož doba rozkvětu nastala v III. stol., byli 
Achajové. Achajská města na severu Peloponesu, v neširokém pobřežním pruhu 
u korinthského zálivu, sledovala už dříve společné cíle společnými prostředky a ve 
IV. stol. se pokoušela proměniti tuto dohodu v pevnější útvar. Byla však ve vleku 
spartské politiky, a proto Alexandros makedonský r. 324 nařídil, aby se jejich 
spolek rozešel; byl tím sledoval záměr oslabiti Spartu. Po smrti Alexandrově se 
opakovaly pokusy o obnovení spolku, ale teprve r. 281 před Kr. došlo k jeho 
utvoření ve formě svazu deseti význačných achajských měst. Vůdčí myšlenkou 
bylo provádění hesla o potřebě samostatné politiky peloponeských měst, ne
ovládané Spartou. Uspořádání spolkových shromáždění není dosti jasné. Vládní 
sbor byl desetičlenný, řídil jej svazový president, jemuž také příslušela hlavní 
výkonná moc a vojenské velení.

Achajský svaz se stával ponenáhlu hlavní peloponeskou mocností, ale ani on 
se nespokojoval jenom dosažením prvotního účelu, nýbrž usiloval o to, aby se 
dbalo jeho názoru v celém Řecku. Není proto divu, že se achajský svaz střetl na 
této cestě nejenom s Makedonií, ale také s aitolským svazem. Zejména když se 
r. 245 před Kr. stal presidentem achajského svazu Aratos ze Sikyona, potom ještě 
mnohokrát zvolený na tuto hodnost, měl svaz úlohu zvláště vynikající. NejbližŠím 
soupeřem mu ovšem stále zůstávala Sparta. Odpor k ní byl u achajského svazu 
tak mocný, že překonával všechny ostatní nechuti. Došlo sice k dočasnému spoje
nectví Achajů a Sparty proti Makedonii a proti Aitolům (r. 242), ale to bylo 
jenom pomíjivé. Sparta se bála, že ve spojení s Achají a jinými ještě peloponeskými 
obcemi nebude dosti dbáno jejího prvenství, které si zvykla od dávných dob vy- 
žadovati. Proto dala přednost spojení s Aitoly, kteří se jí zdáli méně nebez
pečnými.
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Právě v této době se ve Spartě bojovalo o reformy, jimiž se měla zjednati ná
prava v sociálním zabezpečení občanstva. Třída plnoprávných Sparťanů byla 
početně velmi slabá, mnoho občanů bylo zle zadluženo a pozemkový majetek byl 
velmi nestejnoměrně rozdělen. Pokus krále Agida o nápravu ztroskotal o odpor 
druhého z králů, Leonidy (r. 241), ale vlastní syn a nástupce Leonidův Kleomenes 
se dal s velikým nadšením do díla nápravy, chtěl však s ním spojití nejenom 
obnovu spartského panství, nýbrž i zavěsti neomezenou královskou moc. Podařilo 
se mu s počátku vítěziti nad Achají, vedenými Aratem, r. 227 provedl nové roz
dělení pozemků, při němž také doplnil prořidlé řady plnoprávných občanů. Po
čítaje s novými silami spartskými žádal, aby ho achajský svaz uznal za svého 
náčelníka; tím by byl Kleomenes spojil ve svých rukou většinu Peloponesu přímo, 
a o ostatních obcích se mohlo čekati, že se po dobrém nebo násilím k němu také 
přidají. V tomto tísnivém postavení se Aratos rozhodl k spojenectví s Makedonií. 
Makedonský vladař Antigonos Doson nabídku ochotně přijal a rozšířil spolek 
o aitolské sousedy a Eubojany; bylo to — ovšem poněkud odlišné — napodobení 
někdejšího Filipova a Alexandrova korinthského spolku (r. 224). Kleomenův 
odpor byl marný, r. 222 utrpěl v bitvě u Sellasie rozhodující porážku. Ve skupině 
vítězů byli sice Achajové, ale nejvíce zisku si odnesla Makedonie, poněvadž mohla 
zasáhnouti do peloponeské oblasti, která do té doby kladla nejsilnější odpor 
makedonským snahám. Poraženým u Sellasie nebyl však jenom Kleomenes, nýbrž 
také ptolemajská diplomacie, která do té doby dovedla posilovati Spartu a střední 
Kecko před makedonskou rozpínavostí; bylo jenom slabou útěchou pro egypt
ský dvůr, že ani za možnost účastniti se pokoření svého dávného soupeře Spar- 

ko nepochybný ná
sledek těžké škody. 
Uchylovaly se proto 
Athény od doby t. zv. 
války chremonidské 
r. 266, jež byla po
sledním velkým po
kusem o branné za
sažení athénské do 
mocenských poměru 
v Řecku, stále více 
do pasivity a hleděly 
udržovati, pokud to 
Šlo, své hospodářské 
postavení na snesitel
né úrovni, ale hlav
ně ovšem si uhájiti 
svou pověst a význam

Barbarova hlava doby hellenistické. jako Starého Středis-
T Albertinu v Drážďanech. ka duševního života.

ty se Athény neda
ly získati pro spolek 
s Makedonií a zůstaly 
tak poslední oporou 
ptolemajské politiky.

Athény se ovšem ne
rozhodly pro neutra
litu jenom z ohledu 
na Egypt, byť přátel
ství s ním bylo ne
dlouho předtím vel
mi slavnostně zno
va utuženo. Spíše se 
tu uplatnila athénská 
opatrnost a správné 
poznání, že jakáko- 
liv příliš činná účast 
v spletitých a pohnu
tých soudobých zá
pletkách by měla ja-
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Farneská miska: alegorie úrodného Egypta. Nár. museum v Neapoli.

PTOLEMAJOVE

Z říší vzniklých rozdělením Alexandrova imperia mělo egyptské království 
nejenom nejpříznivější podmínky rozvoje, ale také v první době několik velmi 
dobrých panovníků, kteří dovedli užiti a vhodně doplniti správní i hospodářskou 
organisaci říše a zajistiti si obratnou diplomacií rozsáhlý vliv v Řecku a na 
egejských ostrovech. Taktika, které užívali Ptolemajové, byla dosti zvláštní 
a často sejí nerozumělo; její hlavní zásadou bylo pracovati více diplomaticky než 
vojensky, vyhýbati se co možná nejvíce účasti na podnicích, z nichž by pro Egypt 
mohla vzejiti újma. Zato však nezanedbávali nic—ani drobných okolností-—z nichž 
by Egyptu vyplynulo posílení jeho styků a vážnosti. V III. stol. před Kr. byl 
Egypt při všem a všude, co se dálo v řeckém a orientálním světě. O prozíravosti 
ptolemajské diplomacie svědčí i to, že Egypt byl z hellenistických států vůbec 
první, který si všiml vyrůstající moci římské a navázal s ní styky už r. 273 před 
Kr., a potom při začátku první války punské odmítl financovati Karthaginu 
proti Římu.
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Zásady ptolemajské politiky začal už v plné míře zakladatel dynastie, Ale
xandrův pobočník, historik a vojevůdce Ptolemajos, syn Lagův, jemuž se dostalo 
čestného příjmení Soter (osvoboditel) ; daly mu je ostrovní státy kykladské, jimž 
vydatně pomohl zbaviti se nadvlády Antigonovců. Jedním z velmi důležitých 
prostředků, jichž Ptolemajové užívali, bylo uzavírání příbuzenských svazků 
a vůbec dynastická politika. Na jedné straně sice přinesla Egyptu mnoho zisků 
a úspěchů—· tak na př. připojení velmi úrodné Kyrenaiky sňatkem Ptolemaja IIL 
Euergety s kyrenskou princeznou dědičkou Berenikou, ale na druhé straně byla 
příčinou rozmanitých vážných zápletek. Aby nebyla ohrožována vladařská ná- 
slednost, zavedl se způsob, že se určený nástupce přijímal za spoluvladaře ještě 
za předchůdcova života. Když r. 222-1 zemřel Ptolemajos IIL· Euergetes — 
v době plné rušných událostí na západě, kde se schylovalo k utkání mezi Římem 
a Karthaginou, i v Řecku, kde pozoruhodně vzrostla makedonská moc — patřila 
k Egyptu Kyrenaika, ostrov Kypros, západní Syrie, část Malé Asie, zejména její 
pobřeží až k Helespontu, pak thrácké pobřeží až daleko k Makedonii a konečně 
některé ostrovy v egejském moři. Bystrý státník a filosof Polybios charakterisuje 
vládu prvních Ptolemajů takto: „Daleko vztahovali své ruce a rozšiřovali svou 
moc, ale nikdy nemuseli bojovati o vládu nad Egyptem.“ Ve vnitřní politice 
Ptolemajové stále pokračovali v osvědčených zásadách, vytčených už Alexandrem 
a zakladatelem dynastie, Ptolemajem I. Zásadně zůstalo zachováno i staré dělení 
Egypta na kraje a úřednická hierarchie, dbalo se však, aby vyšší místa zůstala 
vyhrazena Makedoňanům nebo jiným Řekům. Důležitá odvětví správy a hlavně 
soudnictví se soustavně převádělo s jiných orgánů na přímé zmocněnce královy, 
a vůbec se postupně všechny obory uspořádaly podle potřeb nové doby, vždy 
však s krajní šetrností a ohledy k vžitým zvyklostem.

Choulostivým a mnoho potíží působícím zjevem byla smíšenost obyvatelstva, 
rozdílnost jeho civilisace a životní úrovně. Nejpočetnější byl živel egyptskolibyjský, 
na jihu země pomíšený s Ethiopy. Tento živel byl už dávno na sestupu svých 
schopností, ale setrvačnost jeho života, vztahy k půdě a zejména vliv kněžstva, 
střehoucího tradice egyptské starobylosti, přikazovaly zacházeti s ním s největší 
Šetrností. Ponechána proto platnost i starým domácím právním zvyklostem, ovšem 
jenom pro domácí obyvatelstvo; ujednání, která uzavřeli Egypťané mezi sebou, 
se spisovala i nadále demoticky a potvrzovala egyptskými činovníky; královská 
správa se spokojovala založením řeckého překladu v příslušné státní registratuře.

Řekové ovšem také nebyli nováčky v Egyptě. Skoro už půl tisíciletí uplynulo 
od dob, kdy se tam hromadně usadili, nejprve jako vojenští námezdníci, brzo 
potom jako obchodníci. V Naukratidě kvetla řecká obchodní stanice, obdařená 
výsadami faraónů. Od doby Alexandrovy a zejména za Ptolemajů se ovšem velmi 
rozmnožil počet řeckého obyvatelstva v Egyptě; sloužili jako vojáci, jako úředníci, 
pokračovali v obchodování a pronikali i do jiných odvětví činnosti. Ptolemajové 
nerozvíjeli nijak zvláštní snahu, aby snad podnítili hromadné stěhování Řeků do 
Egypta; početní síla a přirozený přírůstek těch, kteří tam byli, celkem postačil, 
aby se dvůr opřel na všech důležitějších místech o lidi řeckého původu a smýšlení,
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kromě toho pak hospodářské možnosti Egypta samy stačily lákati nové usedlíky. 
Není pochyby, že by byl Egypt mohl poskytnouti výživu ještě daleko většímu 
počtu řeckých přistěhovalců, ale třeba miti na mysli, že Řecko nemělo nikde nad
bytek obyvatelstva. Alexandrova výprava a osazení nově založených měst spotře
bovaly velmi mnoho lidí, málo příznivé hospodářské a sociální podmínky pře
vážné většiny měst mateřského Řecka nebyly příznivý většímu přirozenému 
vzrůstů obyvatelstva. Bohaté vrstvy se nestěhovaly, poněvadž skoro všude se jim 
podařilo ovládnouti obce, chudí neměli prostředků, aby si hledali výživu v cizině.

Ptolemajové však dovedli velmi důmyslně posíliti význam řeckého živlu 
v Egyptě tím, že záměrně usazovali své propuštěné vojáky v jednotlivých krajích, 
aby se tak Řekové rozšířili soustavně po celé zemi, i mimo vlastní řecká města; 
ta byla tři, poněvadž kromě staré Naukratidy a pak Alexandreje byla ještě založena 
Ptolemais.

Řekové jako celek nikdy nesplynuli s domácím obyvatelstvem Egypta, naopak 
si zachovali vždy svou odlišnost a privilegované postavení jako příslušníci vlád
noucího národa. Tvořili pospolitosti, často podle místa svého původu, anebo 
aspoň podle původu prvních zakladatelů osazení a těšili se ovšem rozmanitým 
autonomním výsadám.

Z ostatních Neegypťanů byli důležití především Židé. I oni měli v Egyptě už 
svou vlastní, dosti starou historii a zejména po pádu Jerusalema jejich počet 
hodně vzrostl. Židovská diaspora v Egyptě velmi prospívala a její středisko se 
přesunulo z Elefantiny do Alexandrie; dosti veliký počet Židů byl ovšem i jinde. 
Také jim bylo dovoleno tvořiti samosprávné obce. Třetí století před Kr. bylo i pro 
ně dobou rozkvětu. Ačkoliv zůstali věrni víře svých otců a uznávali jerusalemský 
chrám za jediný skutečný chrám židovský — sami se scházeli k bohoslužbě jenom 
ve shromážděních, synagogách — přece se hellenisovali. Mezi všemi židovskými 
diasporami byla to právě alexandrijská, která nejvíce přispěla k tomu, že byl 
zbudován most mezi světovou hellenskou kulturou a židovstvím. Egyptští Židé 
se stýkali především s vládnoucím národem Egypta, s Reky; dokonce se řečtina 
stala i jejich jazykem a bylo nutno přeložiti do řečtiny posvátné knihy. Ale
xandrijští Židé si připojili ke knihám, pokládaným obecně za kanonické, ještě 
některé spisy jiné, které v Judsku nenabyly nikdy kanonické platnosti, tak na př. 
knihy makkabejské a j. Také měli své písemnictví nábožensko-mystického rázu.

Politika ptolemajských vládců přivodila časem příznačnou změnu ve vztahu 
mezi řeckým a domácím životem Egypta. Nerušila sice ani právních ani spole
čenských výsad, jimž se Rekové těšili, nepodnikla nic, čím by vznikla újma vyšší 
řecké civilisaci, ale starala se o to, aby Egypťané nebyli odpuzováni ajejich vyšší 
společenské vrstvy aby mohly miti co možná kladný poměr k vládnoucím Rekům. 
Ptolemajové se přesně snažili plniti povinnosti, které stará tradice ukládala 
faraónům. Spokojovali se ovšem jenom s vnější stránkou těchto povinností. Dvůr 
zůstal vždy řecký a není bez zajímavosti, že ze všech ptolemajských vladařů znala 
egyptštinu teprve poslední z králů této země, královna Kleopatra. Při rozdílnosti 
řeckého a egyptského myšlení a života bylo ovsem velmi nesnadno zabrániti, aby 
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nedošlo k vážným nedorozuměním. Rekové se vůbec nesnažili ani se naučit 
egyptštině; na druhé straně pak u Egypťanů, a hlavně u jejich nejvlivnější vrstvy 
kněžské, vědomí staré slávy Egypta a minulosti delší, než měl kterýkoliv jiný 
národ, ovšem vedlo také k stupňování odloučenosti, k pohrdání cizinci a k ne
vraživosti.

Za takových okolností byl ovšem úkol Ptolemajů nesmírně nesnadný, a proto 
nutno přičísti k velikým úspěchům jejich vlády, že jej dovedli vyřešiti do té míry, 
jak se stalo. Zásadní poučení bylo dáno už Alexandrem makedonským, a to po 
dvojí stránce: jednak způsobem, jakým Alexandros získal uznání legitimnosti své 
vlády v Egyptě, jednak uplatňováním zásady, že je třeba formálními ústupky 
a pozváním k spolupráci získati
pomoc anebo aspoň loyalitu těch, 
které není možno násilím potlačiti.

Je známo, že Alexandros make
donský, když vtáhl do Egypta, pod
nikl svízelnou cestu pouští do Anto
novy věštírny a tam se dal prohlásiti 
za syna božího, tedy za oprávně
ného vladaře Egypta. Tento titul 
syna božího byl základem jeho po
stavení, a Ptolemajové museli po- 
kračovati v této fikci, aby se ne
jevili dobyvateli, nýbrž řádnými 
vladaři. Proto bylo Alexandrovo 
božství stále připomínáno a jeho 
kult závazný i pro Řeky. Od dob 
Ptolemaja II. vešlo ve zvyk prohla- 
šovati za boha krále i jeho choťhned 
po nastoupení na trůn a tak je také 
oslovovati. Toto božství vladařů bylo 
zcela nepochybně jedním z hlav
ních ústupků, učiněných domácímu 
cítění. Nešlo jenom o věc kultovní a 
vnějškovou : Egypťané ctili a uzná
vali jenom božskou autoritu, a také Hlava Afričana. III. stol.př.Kr.BritishMuseumvLondýné. 
pro jiné orientálce bylo jenom bož
stvo principem nehynoucí moci. Kdo chtěl vládnouti, mohl vládnouti jenom jako 
podílník této nadpřirozené moci. Avšak i v očích a představách řeckého obyva
telstva Egypta a Syrie byl král něčím více než obyčejným vládcem. Nešlo tu jenom 
o přizpůsobení Reků názorům prostředí, v němž žili, nýbrž o vznik zcela nového 
pojmu absolutní vlády. Vyplynul z rozmanitých kořenů, z nichž mnohé jsou už 
dnes těžko postižitelné, a proto věc sama zůstává otázkou, ale jisté je, že se tu 
ukázal jeden z významných projevů řeckého soužití s východem.
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Královna Arsinoe, 
sestra a choť Ptolemaja Filadelfa. 

Vatikánské sbírky.

Král byl absolutním pánem a vládcem celé 
říše a všech poddaných. Nebyl-li jeho úřednický 
aparát v nižších instancích stejný pro každého, 
podléhali královské moci bez rozdílu všichni 
stejně. Rekové dříve znali leda krále vojevůdce 
a první služebníky bohů ; po Alexandrovi se stali 
řečtí králové bohy a pány, aspoň v říších vznik
lých v orientálním prostředí.

Na sílu splynutí řeckých a domácích před
stav o božství vladaře ukazuje zajímavá po
drobnost, že na př. obřadná oslovení a projevy 
nebyly v Egyptě jen opakovány podle starých 
faraónských, nýbrž nově řecký sestaveny a pře
loženy do egyptštiny.

Vladařský kult ovšem stačil pro slavnostní 
a úřední příležitosti, při nichž se ho účast
nili všichni poddaní bez rozdílu. Znamenal ne
sporně mnoho, ale řešil přece jenom politic
kou stránku věci. Zbývala však velice rozsáhlá 
oblast ostatku kultovního života v Egyptě, jenž 
byl osou všeho konání. Muselo se tedy odtud 
vycházeti při každé snaze nenechati Egypťany 
mimo zájem, jaký byl žádoucí vládním kru
hům. Velmi důležitá byla u Egypťanů péče 
o vnější stránku kultu a o to, aby nikdy a v ni
čem nebyl porušen nějaký kultovní obyčej nebo 
předpis. Bylo tedy samozřejmé, že ani Ptole
majové nesměli zapomenouti na tu stránku fa
raónských povinností, která přikazovala dbáti 
o důstojnost chrámů, o podporu kněžstva, ná
boženských obřadů a slavností. Rekové chápali 
dosti dobře tuto stránku egyptského nazírání ; 
ačkoliv sami byli ovšem nesrovnatelně svobod
nější mysli a na egyptské obřady se dívali spíše 
jako na zajímavou zvláštnost, aby se jim snažili 
blíže porozuměti, přece velmi dobře chápali 
význam kultovní stránky náboženství ve veřej
ném životě a všech jeho projevech. I u Reků 
bylo oficiální náboženství nezbytnou složkou a 
doprovodem všeho životního konání.

Také mythologická stránka egyptského ná
boženství byla Rekům už ze starších dob známa 
aspoň v hlavních rysech, vždyť už v V. stol.
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před Kr., za časů, kdy Herodot sbíral zprávy o egyptském životě a dějinách pro 
své historické dílo, bylo běžné srovnávati některá egyptská božstva s řeckými; 
význačnější egyptská božstva se u Reků běžně označovala jmény podobných řec
kých bohů. To se nedálo jen z pohodlnosti a proto, aby se překonaly potíže 
s psaním a vyslovováním egyptských jmen, znějících Rekům jistě velice těžce, 
nýbrž příčina byla hlubší. Rekové byli v otázkách náboženství a kultu neobyčejně 
snášenliví a konečně i vývoj jejich vlastního náboženství je naučil, že jméno a 
určitá představa božstva nejsou ničím absolutním, nýbrž jenom povrchem, pod 
nímž se skrývá nadpřirozená podstata; ta ovšem se mohla projevovati jinde jinak.

I při tomto nazírání a veliké toleranci řecké se ovšem nedalo očekávati, že by 
Rekové pěstili na př. v Egyptě kult božstev v domácí egyptské podobě ; tím méně 
se mohlo čekati, že by si Egypťané dali vnutiti nějaký kult, který by vybočoval 
z okruhu jejich představ. Ptolemajos I. našel i zde řešení velmi bystré a vytvořil 
nové božstvo a nový kult, stejně blízké i Rekům i Egypťanům. Byl to Sarapis, 
egyptsky nazývaný Usirhapi. Svou theologickou podstatou to bylo božstvo neko
nečné, obsahující v sobě začátek i zánik, život i smrt, věčné ohrožování a nový 
život. Jak ukazuje egyptská podoba jména, skládalo se toto božstvo z prvku 
usirského (osiridovského), jenž se týkal všeho, co souviselo s koncem života, zá
hrobím a novým zrozením, a z prvku slunečního božstva (Hapi-Apis), v podobě 
tehdy v Egyptě zvláště rozšířené; to znamenalo věčný život a zdar. Usirhapi byl 
tedy zhuštěnou synthesou obou božských světů, mezi nimiž se pohybovalo egyptské 
náboženství.

Avšak tento Sarapis nebyl cizí ani Rekům, třebaže jméno znělo nově. Rekové 
v něm viděli Dionysa-Zagrea, mystické božstvo věčného žití, které mělo svůj 
původ v dávných mystických představách a vrůstalo do řeckého myšlení tím pro
nikavěji, čím méně stačily oficiální kulty uspokojovati náboženské cítění a po
smrtné touhy lidí. Celý tehdejší řecký svět byl proniknut věrou v toto božstvo věč
ného života a přizpůsoboval k jeho podobě mnoho starých kultů, kterým dával 
novou náplň. Toto božstvo bylo také jedním z mostů mezi řeckým a orientálním 
náboženským myšlením a jedním z pilířů vznikajícího náboženského synkretismu.

Nesáhl tedy Ptolemajos do prázdna, nýbrž k představě velice životné. Jeho 
očekávání se splnilo a kult Sarapidův se nejenom ujal, nýbrž hluboce zakotvil. 
Je ovšem pravda, že to nebyly vždy stejné asociace, s nimiž se setkávala představa 
o Sarapidovi na jedné a na druhé straně, ale Sarapis byl a zůstal jednou z nej
životnějších složek řeckého a egyptského soužití.

Usídlení Reků v Egyptě i mimo města vedlo zcela přirozeně k tomu, že se mezi 
Reky a Egypťany navazovaly bližší osobní a časem také rodinné styky. Poklá
dalo se za nutné, aby každý, kdo chtěl dosáhnouti vyššího veřejného postavení, 
uměl řecký a podobal se Rekům aspoň trochu také způsobem života. Po něko
lika pokoleních se pak objevuje v Egyptě vrstva obyvatelstva, kterou by bylo 
možno nazvati Řekoegypťany. Část jich pocházela ze smíšených manželství, část 
pak z řeckých nebo z egyptských rodin, které působením prostředí a poměrů 
pozbyly vědomí své kmenové odlišnosti. Tato vrstva Rekoegypťanů — zvláště
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Nilská krajina s pygmeji. Malba v Pompejích. Nár. Museum v Neapoli.

hojná v II. stol. před Kr. — mluvila řecký, ale ve způsobu života zůstaly některé 
egyptské obyčeje.

Pokud jde o hospodářskou stránku, tedy ovšem i za Ptolemajů zůstalo země
dělství základem egyptského života. Ptolemajové důsledně přiváděli k platnosti 
starou zásadu, že všechna polní půda je výhradním majetkem královským a zů
stává jím i tenkrát, když král udělí — třebas i trvale —její užívání nebo výnos 
někomu jinému, ať jednotlivcům, ať chrámům. V soukromém majetku mohly býti 
jenom zahrady a vinice, které si kolonisté vypěstovali z neobdělané země.

Obvyklým způsobem hospodaření na královských polnostech a také i na 
mnohých „údělech“, byly-li většího rozsahu, byl pronájem sedlákům, leckdy 
i vnucený. Nájemné se platilo naturálně, a to u dobrých pozemků asi ve výši 
pětinásobného množství osevu. Veškerá obilní úroda se odváděla do státních 
sýpek; v nich měl každý nájemce svůj „účet“, na němž se mu poznamenalo, 
kolik odvedl. Od toho se odepsalo množství, jímž byl povinen z titulu nájemného 
nebo veřejných dávek, a se zbytkem mohl volně nakládati, na př. převáděti na 
jiný účet, aby vyrovnal dluh atd. Státní obilí sloužilo jednak k zásobování měst, 
jednak se vyváželo. Také u některých jiných plodin, zejména u olejnatých rostlin, 
bylo hospodaření s nimi pojato do výhradní péče státní, čili —-jak se v Egyptě 
říkalo — královské. Pěstitelé pracovali pod přísným dohledem a výtěžek musili 
prodati královské správě, jíž jedině příslušelo právo zpracování a prodeje.

Rukodílné živnosti a řemesla se těšila velikému rozkvětu, zejména v městech 
a větších střediscích. Kovové, skleněné, textilní výrobky, papyrus a pod. byly 
důležitými vývozními předměty. Zahraniční obchod se soustřeďoval hlavně
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v Alexandrii a odtud také vycházely důležité karavanní cesty na zapad a na 
východ ; ovsem též námořní obchod egyptský měl hlavní svůj přístav v Alexandrii. 
Poněvadž egyptský obchod dovážel hodně z Arabie a Somálska, doprava karava
nami pak trvala dlouho, dali Ptolemajové znova spojití jedno z ramen nilské delty 
s Rudým mořem, aby byla usnadněna přímá plavba.

Jestliže se zemědělské hospodaření v Egyptě a daňová soustava zakládaly přede
vším na naturální směně, uplatnila se v obchodě velice pronikavě mince. Ptole- 
majská mince se razila s královou podobou, byla zlatá, stříbrná i měděná; nej
více obíhaly stříbrné čtyřdrachmy, poněvadž vůbec bylo stříbro základem oběhu 
i kursovní hodnoty. Velký a rozšířený obchod se opíral o rozvětvené bankovnictví ; 
banky byly pronajímány výhradně králem a jejich služba byla dobře organiso- 
vaná. Zákazníci mohli užívati nejenom úvěrové služby bank, ale také vyřizovati 
své peněžní závazky pouhými platebními poukazy, na cesty byli opatřováni úvě
rovými listy atd.

Daněmi byla v Egyptě postižena velmi vydatně všechna možná odvětví výroby 
a spotřeby. Ptolemajové se nepotřebovali uchylovati k novým soustavám zdaňo
vání, nýbrž jenom užiti způsobu, jaký platil v Egyptě odedávna; dalo se ho snadno 
použiti i za nových poměrů. Platilo se ze stád, ze studní, z ovocných stromů, z ja
kéhokoliv výdělku. Výnos daní a královského majetku byl v Egyptě vždy vydatný;
když pak se Ptolemajové postarali o klid 
více. Skvělé hmotné postavení egypt
ských králů bylo důležitou oporou je
jich mezinárodního postavení a vý
znamu.

První Ptolemajové vynikali živým 
smyslem pro kulturu. Vždyť sám za
kladatel dynastie Ptolemajos L byl lite
rárně činný : sepsal velmi přesné a spo
lehlivé dějiny Alexandrova tažení, po
užívaje k tomu úředních pomůcek a 
pramenů. Toto důležité dílo se sice ne
zachovalo přímo, ale čerpal z něho roz
sáhlou měrou Arianos, autor zachova
né Alexandrovy Anabase. Historický a 
badatelský smysl byl u Ptolemaja I. 
vůbec velmi živý: na jeho přání se
stavil učený Egypťan Manetho ze Sebe- 
nytu z domácích předloh a tradic obraz 
egyptských dějin a náboženství. Byl to 
vlastně první souvislý obraz egyptských 
dějin, sestavený Egypťanem. Manetho 
je původcem dělení egyptských dějin 
na dobu staré, střední a nové říše, jakož

a pořádek, stouply jejich důchody ještě

Filosof z hellenistické doby. British Museum 
v Londýně.
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Papyrus ze II'. stol. př. Kr. Báseň Peršané od Timothea Miletského. Berlínská sbírka papyrů.

i původcem číslování dynastií. Těchto dělítek se užívá dodnes, třebaže z díla 
Manethonova jsou zachovány jen malé zlomky a citáty a naše vlastní přímé po
znání starých egyptských dějin pokročilo daleko nad to, co znal Manethon.

Už za života Ptolemaja I. vznikla v Alexandreji proslulá knihovna, i později 
udržovaná v dokonalém stavu. Obsahovala celou řeckou literaturu v textech peč
livě opsaných a upravených. Z přípravy a studia těchto textů rozkvetla alexan
drijská filologie. Doplňkem knihovny bylo neméně proslulé Museion, jakási Aka
demie, jež zajišťovala existenčně své členy, jimiž byli básníci i vědečtí pracovníci, 
králem jmenovaní. Avšak i kromě knihovny a Museia hostil alexandrijský dvůr 
umělce a učence : našli tam útulek na př. peripatetikové, žáci školy někdy Aristo
telovy, a z jejich působení v Egyptě se rozvinulo studium exaktních věd, též hvěz
dářství, a vznikla proslulá lékařská škola.

Královské mecenášství k hoštěným literátům i členům Museia zahrnovalo ovšem 
i nárok na jejich uznalost; naopak zase králova nepřízeň nebo nespokojenost do
vedla bez jakéhokoliv ohledu vyháněti ty, kdo se neprojevili dosti oddanými a vděč
nými. Přes tyto příliš lidské stíny na zásluhách Ptolemajů o kulturu nutno přiznati, 
že se vcelku opravdu velmi zasloužili o zdar vědy a písemnictví. Převážná většina 
literátů těch dob pobyla aspoň dočasně v Alexandreji, v prostředí tehdy novém 
a moderním nejenom svou účelnou a ladnou výstavností, ale i duchem. Alexandrie 
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také byla kolébkou nových literárních druhů a útvarů, příznačných pro řecké pí
semnictví III. stol. před Kr. Nikoliv neprávem se mluví o alexandrijském literár
ním období.

Alexandrie se stala obrazem nového světa a jeho společenského uspořádání; 
byla po všech stránkách módním vzorem. Nevyvážela jenom hmotné výrobky, 
nýbrž i kulturní statky a společenskou módu. Dříve spěchával do Athén, kdo chtěl 
býti u zřídla uměleckého tvoření a duševního života ; nyní se musely Athény děliti 
s Alexandrií. Pro sebe si ponechaly slávu klasického umění, kdežto Alexandrie 
byla sídlem modernosti.

Rozšíření hellenského světa a obzoru přineslo mnoho nových poznatků. Rušná 
doba, plná stále nových událostí, bohatě sytila pozornost a představivost. Z toho 
vyplývalo, že pro vnímání uměleckých výtvorů bylo méně soustředěnosti a méně 
času než dříve. Nastal odklon od rozsáhlosti a klasické slovesné monumentálnosti, 
působící uměřenou vyrovnaností. Nová doba si žádala větší působivosti, drastič- 
nosti a složitosti výrazu a vůbec všech vnějších prostředků. Namísto starých epic- 
kých skladeb, klidných a vznešených, nastupují malá epylia zhuštěného obsahu, 
výstižně prokomponovaná. Drama se stává jenom knižním útvarem a na scéně 
zaujímá jeho místo mimus, jevištní výstup zachycující ve zkratce situaci, zajímavý 
děj nebo typ.

Celý ráz doby se zračí v obecné zálibě v epigramech, které svou stručností a dra
matickým vyhrocením vtipu plně hověly vkusu doby.

Módou se stala složitost formy a výrazu; nejen se napodobovaly staré složité

Cr-r-í

» a* »y,A-rr~> Kj-I - ’V**5
jqys- vl''··'

’J7'Z*7rCrr’T^Xt^'J^ Λ 
*ry*r Ί+π 7^-J fa /JmuJ , Λ x-

T5*r*4*n «Μ

Papyrová listina o prodeji domu z r. ιοί př. Kr. £ berlínské sbírky papyrů.
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metrické útvary, ale vymýšlely i nové, co možná umělkované. Na okraji tohoto 
módního hnutí vykvetl i jakýsi básnický impresionismus, jenž skládal slova a verše 
do podivuhodných obrazců syringy, lyry, oltáře atd.

Čím oficiálnější a slavnostnější mělo býti v alexandrijské době slovesné dílo, tím 
více muselo oplývati učeností všech druhů, obsahovati narážky a metafory sroz
umitelné jen těm, kdo byli velmi rozsáhle vzděláni anebo si mohli opatřiti vykla
dače. Naproti tomu mimy, básnická poslání, příležitostné verše a vůbec poesie 
neurčená k oslavě a poučování, nýbrž k zábavě a k potěše, přímo oplývala urči
tostí, sytostí a malebností výrazu. Účinek se stupňoval obohacením literárního 
slovníku hojnými prvky konversační, ba i lidové mluvy. Dokonce i dialekty se tu 
i tam křísily, aby zpestřily všednost „obecného jazyka“ (koiné). Že se také silná 
nota erotická jak náleží uplatnila, bylo samozřejmé, ale nebylo to už jadrné aristo- 
fanovské veselí a vtip, nýbrž dráždivá rafinovanost, zabočující tu a tam do zřejmé 
obscénnosti.

Poeta laureatus alexandrijských literátů byl filolog Kallimachos, učený a ko
rektní dvorský básník, jímž vyvrcholil oficiální směr básnictví, našemu dnešnímu 
vkusu velmi cizí. Mnohem více trvalých básnických hodnot je v díle Theokritově; 
to je autor skvělých mimů, oplývajících výbornými psychologickými postřehy, 
a zároveň klasik pastýřského básnictví selankového. Dokonalou plastikou, ale také 
odvážností výrazu vynikají mimy Herondovy, vtipně zaostřené na rozmanité vý
seky denního života.

Naše dnešní vědomosti o Egyptě v době ptolemajské a potom římské nejsou sice 
bez mezer, leckdy hodně závažných, ale naproti tomu jsme velmi dobře zpraveni 
o četných rozmanitých podrobnostech úředního i soukromého života. Vděčíme za 
to hojnosti papyrů, jež suché podnebí většiny Egypta uchránilo před přirozenou 
zkázou. Ani klínopisné destičky nepodávají tak pestrý materiál jako papyry, po
něvadž na hliněné destičky jednou popsané a vypálené se nemohlo nic připisovati, 
ani se nedalo užiti zbylé prázdné plochy dokumentů k soukromým poznámkám, 
kdežto na papyrech to všechno bylo možné. Papyrus se vyráběl z dřeně bahenní 
papyrové rostliny, jejíž vlákna se nejprve kladla svisle, potom napříč vodorovně, 
slepila se a uhladila. Papyru se spotřebovalo v Egyptě nesmírně mnoho, poněvadž 
všechno úřední řízení se dálo písemně. Úřední registratury a archivy byly pečlivě 
uspořádány, čas od času kontrolovány. Listiny už nepotřebné se po určitém čase 
skartovaly a buď odhodily, anebo — poněvadž byly psány jenom po líci papyru — 
se užilo ještě soukromě volného rubu. Tento rub nesloužil snad jenom pro drobná 
poznamenání nebo koncepty, nýbrž také k tomu, že si soukromníci naň dávali 
opisovati pro svou potřebu literární díla; přes rozvinutou výrobu byl totiž papyrus 
dosti drahý a listy zhotovené pro úřední potřebu byly dobré jakosti. Na rubech 
vyřazených listin je nám zachován na př. opis proslulého Aristotelova díla o athén
ské ústavě, jehož text nebyl předtím znám. Jsou ovšem zachovány též literární pa
mátky v samostatné úpravě, buď na svitcích, sestavených z listů k sobě přilepova
ných, anebo v knižní formě. Našlo se také velmi mnoho korespondence, úřední 
i soukromé, dokladů o právních ujednáních, správních listin atd.
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I když egyptské podnebí bylo příznivo papyrům, přece je to látka velmi křehká, 
takže převážná většina papyrů je nyní v stavu dosti porušeném, jenž vyžaduje 
úzkostlivé péče konservační a zvláštní dovednosti vydavatelské. K poškození pa
pyrů však přispěly často též okolnosti, do nichž se papyrus dostal už v starověku ; 
hlavním nalezištěm papyrů jsou totiž starověké skládky, smetiště, zříceniny domů 
a hroby. Pestré osudy potkaly papyry, jimž bylo souzeno skončiti v hrobech : buď 
se z nich slepovaly kartony na výrobu rakví — v Egyptě totiž bylo dřevo drahé — 
anebo se dokonce smačkanými papyry vyplňovaly útroby mumií.

Kdy vlastně domorodci našli první starověké papyry, není vůbec známo, jen 
tolik se ví, že když v XVIII. stol. byly nabídnuty italským kupcům jako kuriosita 
ke koupi, zjistilo se, že Arabové s oblibou čichají dým pálených papyrů. Brzo však 
se poznala cena papyrů a v XIX. stol. nastala po nich sháňka. Tento vypjatý zá
jem sice roztříštil papyrový materiál do nesčetných soukromých i veřejných sbírek 
a neobyčejně ztížil jeho zpracování, ale zato přispěl k rychlému rozvoji papyro
logie, to jest nauky o čtení, vydávání a výkladu papyru. Z praktických důvodů se 
řadí k papyrům také dřevěné destičky a střepiny (ostraka) s krátkými záznamy, jak 
se nalézají spolu s papyry.

Papyry velmi podstatně obohatily naše přímé znalosti staré literatury, přede
vším ovšem egyptské a řecké. Listinná část papyrů pak dala poznati veřejný a sou
kromý život starého Egypta do velkých podrobností.

Mince ptolemajská. Státní museum v Berlíně.
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SELEUKOVCI

Postavení říše, která se ustálila pod vládou dynastie Seleukovců, bylo mnohem 
méně příznivé než postavení Egypta. Nesmírná rozloha a nesourodost jejího území 
a obyvatelstva znamenala těžký vladařský úkol. Seleukovcům se nepodařilo jej 
zdolati tak, aby zajistili své říši rozkvět a váhu úměrnou jejím možnostem, ale 
přes to vše jim patří veliká zásluha, že se jejich podporou rozšířila oblast hellenství 
a z toho pak vzájemným působením na předoasijské civilisace vzešly světu nové 
kulturní hodnoty.

Jádrem seleukovského panství bylo ovšem staré imperium perské, a okolnost, že 
zakladatel seleukovské dynastie učinil svým nástupcem syna, kterého měl z man
želství s perskou kněžnou, uzavřeného na Alexandrovo přání, nepochybně přispěla 
k posílení vladařského postavení dynastie. Seleukovci ovšem nechtěli a nesměli se 
vylučovati z podílu na rozhodování v oblasti středomořského světa, a proto jim tak 
velmi záleželo na západních državách říše, zejména na Malé Asii a na Syrii, a sami 
pokládali za středisko své říše severní Syrii přes její velmi nevýhodně vysunuté 
postavení vzhledem k ostatku seleukovského panství.

V tom však spočíval velmi choulostivý problém, poněvadž právě Malá Asie 
a Syrie byly vystaveny velkému nebezpečí. Byl to nejprve vpád Keltů (po r. 279), 
který způsobil v Malé Asii značný zmatek a skončil vznikem samostatného kelt
ského státu Galatia na půdě maloasijské; vedle něho se tam utvořilo ještě několik 
jiných říší se samostatnými vládami: byla to Bithynia, Pontos, Kappadokia a ze-

Ostraka. Z berlínských papyrových sbírek.
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jména pergamská říše pod vládou Attalovců. Kromě toho zasáhl i vliv egyptský, 
jenž se uplatnil hlavně na pobřeží Malé Asie, takže se Malá Asie vlastně ve sku
tečnosti skoro vůbec vymkla z vlády Seleukovců.

Nejchoulostivějším sporným územím mezi Ptolemaji a Seleukovci však byla 
t. zv. Koilesyria, to je část západní Syrie. Oboustranný nárok na ni byl dávným 
předmětem sporů, které se vlekly už od prastarých dob mezi Egyptem a předo- 
asijskými říšemi. Pokus o narovnání, k němuž došlo při sňatku Antiocha II. syr
ského s egyptskou princeznou Berenikou kolem r. 250 před Kr., ztroskotal o ro
dinné intriky na seleukovském dvoře a vedl k válkám t. zv. syrským, ale ani ty ne- 
přivodily rozhodnutí. Seleukovci museli uznati samostatnost říší, tvořících se v Malé 
Asii (pergamská, bithynská, galatská a j.), poněvadž neměli dosti síly k potlačení 
těchto snah. Naopak, sami je ještě podporovali, poněvadž syrský dvůr byl často 
jevištěm prudkých svárů o trůn a králové i pretendenti si získávali pomoc v oka
mžité tísni sliby, jejichž plnění pak bylo oslabováním celistvosti a rozsahu syrského 
panství. Zvlášť důležitým rivalem syrských králů byli Attalovci, vládnoucí per- 
gamské říši v západní Malé Asii. Attalovci byli bohatí, milovní nádhery a ctitelé 
vzdělanosti. Napodobili ptolemajský příklad, založili také velikou knihovnu a pod
porovali vědu a umění.

Východním částem svého imperia mohli ovšem Seleukovci věnovati méně po
zornosti, už i pro jejich velikou vzdálenost. Poměry se tam vyvinuly pro ně málo 
potěšitelně. Už hned po Alexandrově smrti velmi vyrostlo indické království Čan- 
draguptovo, jehož hlavním městem byla Pataliputra. Seleukos, zakladatel dynas
tie, se po nezdařené vojenské výpravě dohodl s Čandraguptou a postoupil mu 
části východních provincií Arachosie, Gedrosie, Ariany, tedy krajů ležících na 
pravém břehu Indu. Seleukův vyslanec na indický dvůr Megasthenes popsal velmi 
zajímavě svou cestu a svá pozorování, ale jeho dílo se nezachovalo a je známo 
jenom nepřímo. Druhý nástupce Gandraguptův, proslulý Asoka (264—236), nej
prve rozšířil svou říši územně, ale pak, po svém obrácení k budhismu, věnoval 
všechen svůj zřetel vnitřním reformám a hlavně šíření budhismu. Jako svědectví 
svého působení zanechal Asoka mnoho nápisů, psaných nikoliv sanskrtem, nýbrž 
živým jazykem mluveným. Z těchto nápisů vyplývá, že se Asoka nespokojil jenom 
obracením svých poddaných a vasalů na budhismus, nýbrž že uspořádal i budhis- 
tické misionářství. Na jednom z nápisů vzpomíná také poselství do Syrie, Egypta, 
do Makedonie a ještě do jiných řeckých států. Po smrti Asokově jeho říše rychle 
upadala. Neohrožovala politicky Seleukovců ani v době svého rozkvětu.

Skutečné umenšení syrské říše přivodily dvě revolty ve východních provinciích. 
Byly rozdílné svým původem a snahami; jenom přání zbaviti se syrské nadvlády 
je pojilo. V provincii Baktrianě, v dnešním severním Afganistanu, bylo usazeno 
dosti řeckého obyvatelstva. Už od počátku III. stol. se objevovaly snahy tohoto 
obyvatelstva i řeckého satrapy po osamostatnění od Syrie, poněvadž ústřední vláda 
nemohla dosti energicky bráni ti těchto odlehlých končin. Asi v polovině III. stol. 
skutečně se Baktria zcela oddělila od seleukovské říše; v téže době se osamostatnila 
také Parthie, kde si dynastie Arsakovců založila své panství. Parthie leží západně 

rop



Hellenistický svět a velká římská říše

Mince Arsakovců. Ve stát. museu v Berlině.

od Baktrie a arsakovská říše zaujala kraje velmi blízké starému jádru perské říše. 
Nebezpečnější než sám vznik parthského království byly ideje, v jejichž jménu 
vzniklo a za něž bojovalo po celou dobu svého trvání. Arsakovci odvozovali svůj 
původ od Achaimenovců, perského královského rodu, zbaveného vlády Alexan
drem; to znamenalo, že navázali na staré iránské tradice a ze všech sil je podpo
rovali proti šířící se kultuře řecké.

V třicátých letech III. stol. před Kr. byla syrská moc velmi oslabena, když na
jednou nastal obrat. V době, kdy začala ptolemajská dynastie projevovati nepo
chybné známky úpadku, dostalo se Syrii nejlepšího vládce, jakého kdy měla.

Byl to Antiochos III.,]ení vládl od r. 223 do r. 187. Tomu se podařilo obnoviti 
rozsáhlou měrou syrskou nadvládu nad Malou Asií, zmenšiti pronikavě moc a roz
sah tamních říší, ale zejména důležité bylo jeho spojení s Makedonií, tehdy dospí
vající k vrcholu svého vlivu v Řecku. Makedonie se dala ilyrským a karthaginským 
působením získati do války proti Římu, jenž se těšil přátelství Ptolemajů. Sblížení 
makedonského krále Filipa V. a syrského Antiocha III. vyplynulo tudíž z nasta
lého seskupení mocenských poměrů, poněvadž Antiochovi velmi záleželo na osla
bení egyptské moci. Pociťoval totiž velmi nepříjemně nejenom hráz egyptských 
držav a vlivů, jež mu bránila znamenati v egejské oblasti tolik, kolik odpovídalo 
vážnosti Syrie a hlavně Antiochovým touhám, ale velmi rád by byl zeslabením 
Egypta odňal základ rozmanitým pletichám, jimiž mu Ptolemajové ztěžovali po
stavení v západní Syrii a v Malé Asii. Velké tažení proti Egyptu skončilo však 
r. 217 neblaze těžkou porážkou syrskou u Rafie; tehdy ponejprv bojovali v ptole- 
majském vojsku také Egypťané. Avšak dříve, než mohl Antiochos proti Egyptu 
podniknouti nové tažení, musel se obrátiti na východ, kde hrozilo vážné nebezpečí 
od některých satrapů, příliš usilujících o dosažení nezávislosti. R. 212 začala veliká 
a slavná Antiochova výprava na východ. Přes Armenii postoupil do Parthie, při
nutil Arsaka III. k poslušenství, dohodl se s vládci Baktrie a pak velkým obloukem 
přes jižní Afganistan se vrátil zpět. Bakterská říše, posílená dohodou se Antiochem 
a těžící z úcty, kterou vnuklo královo objevení a smělý pochod jeho vojska, se brzo 
rozšířila i na některé kraje Indie, a třebas se v potomních časech rozpadala na po
četná panství menších řeckých dynastií a trpěla sarmatskými útoky, přece si za
chovala řecký ráz a stala se ohniskem, z něhož se pak šířily řecké vlivy do Indie 
a do Turkestanu.
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Po návratu z východu pokládal Antiochos situaci vzhledem k Egyptu za dosti 
zralou ke konečnému řešení sobě příznivému; v Egyptě se stal r. 204 králem ne
zletilý Ptolemajos V.

Mezi Antiochem a Filipem V. došlo k ujednání, kterým si rozdělili egyptské 
državy mimo vlastní Egypt na dvě zájmové oblasti, o jejichž získání a obsazení se 
měli pokusiti. Tu však zasáhl Řím, jenž už dávno udržoval přátelství s Ptolemaji 
a pokládal se za ochránce zájmů mladého Ptolemaja V. Tím se ovšem poměry 
světové politiky v okruhu Středozemního moře zkomplikovaly a syrskomakedon- 
skému bloku vyvstal nový, vážný odpůrce. Syrie ho podceňovala, a to jí bylo 
osudné.

Jako navázali Ptolemajové na faraonství a na jeho instituce, tak se zase Seleu
kovci přidrželi tradic králů perských. I v seleukovské říši se brzo objevil kult žijí
cích vladařů jako bohů, respektován též řeckým obyvatelstvem. Snahy Seleukovců 
o centralisovanou a sjednocenou správu říše ovšem narážely na veliké nesnáze, 
poněvadž říše byla velmi pestrá nejenom složením a civilisační úrovní svého oby
vatelstva, ale také svým správním ustrojením. Vedle provincií jako správních 
oblastí území přímo poddaného byly kraje se samostatnými vládami, jež pouze

Brusič. Socha v Uffizi ve Florencii.

III



Hellenistický svět a velká římská říše

uznávaly Seleukovce jako své vrchní pány, když ovšem měl král dosti moci, aby si 
vynutil toto poslušenství.

činitely zvláště důležitými však byla města. Jejich počet velmi vzrostl už 
Alexandrovým úsilím a Seleukovci v něm vydatně pokračovali zakládajíce další 
nová města jako střediska a opory své moci a obchodu. To byly ony Antiocheje, 
Seleukeje, Laodikeje, zvěčňující jménem památku zakladatelů ajejich chotí.Üzemi 
měst ajejich obyvatel bylo vymaněno z královského vlastnictví i z vlivu velmožů 
a patřilo městům samým.

Ráz některých krajů, dříve charakterisovaný vesnickým osídlením, se pronikavě 
změnil založením a rozkvětem měst, v nichž vesměs převládal hellenský živel, 
a ten měl také v rukách všechnu moc. I Seleukovci zůstali vždy řeckou dynastií 
a proto se ovšem rádi stávali zakladateli a ochránci měst, v nichž nalézali politic
kou i kulturní podporu svých cílů.

Vedle vlastních měst se samosprávným zřízením byly zakládány na místech 
strategicky důležitých též kolonie, t. zv. katoikie různého druhu. Do nově zaklá
daných měst i kolonií byl soustavně zván řecký živel i z vlastního Řecka, aby byl 
udržen a zajištěn jejich ráz. Je nasnadě, že řecký živel působil asimilačně a že se 
města stala nositeli a šiřiteli hellenství; docházelo k hojnému míšení s domácím 
obyvatelstvem, ale potomstvo bylo řecký vychováváno a smýšlelo řecký.

Města seleukovské říše platila celkový ustanovený peníz daně králi a příslušníci 
měst —· i vlastníci pozemků -—- nebyli pak už individuálně zdaňováni královským 
fiskem. Soukromé pozemkové vlastnictví bylo v seleukovské říši rozvinuto daleko 
hojněji než v Egyptě, ale bylo možné jenom ve svazku měst: daroval-li tedy král 
někomu půdu v soukromé vlastnictví, musel se obdarovaný připojiti ke katastru 
některého města. Též chrámový majetek byl v Syrii pokládán za soukromý, ni
koliv za královský. Vesnické obyvatelstvo žilo rozsáhlou měrou v poddanském 
postavení.

Obchodně se nemohla Syrie rovnati Egyptu, poněvadž zejména roztříštěnost 
říše nedovolovala užiti jejího přírodního bohatství. Kvetla ovšem jednotlivá města 
jako střediska obchodu, zejména ta, která ležela u moře nebo na důležitých ob
chodních cestách, ale politické poměry říše nedovolovaly, aby říše jako celek mohla 
miti náležitý podíl na tomto zdaru obchodního podnikání měst. I v podpoře a roz
voji kultury a v kulturním životě zůstávala Syrie nejenom za Egyptem, ale i za 
Pergamem a Syrakusami.

Koncem IIL stol. před Kr. vznikla sice v Antiochii nad Orontem, jež byla 
syrskou residencí, velká knihovna jako uměle vytvořené středisko duševního ži
vota, ale jeho význam se nijak zvlášť neuplatnil.
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CELKOVÝ RÁZ HELLENISTICKÉ DOBY

Dějiny lidstva 8

Doba po Alexandrovi se nyní zpravidla nazývá dobou hellemstickou — toto 
jméno zavedl historik G. Droysen, aby bylo vyznačeno, zeje to sice doba převlá
dající řecké civilisace, ale přece poněkud odchylné od stavu a poměrů předchá
zející doby.

Po vnější stránce se hellenistické období vyznačuje tím, že se hellenská kultura 
rozšířila na oblast mnohonásobně větší, než jakou zaujímala dříve, ale nestalo se 
tak pomalým a přirozeným hellenisováním, jakému na př. podlehl západ Malé 
Asie pro své sousedství a styky s řeckým světem, nýbrž umělým vytvořením nových 
center hellenské vzdělanosti a života v oblastech, kam dříve Rekové pronikali jen 
málo anebo vůbec nikoliv, a pak povznesením řeckého živlu na vládnoucí v roz
sáhlých, do té doby mimo vlastní řecké působení ležících zemí. Šíření hellenismu 
tedy souvisí s novou úpravou politických poměrů. To také bylo příčinou, že ně
která z nově budovaných opor politické moci i hellenství nabyla z\ láštního rozvoje 
a dostala se do popředí : tak na př. v Makedonii Thessaloniké, v Egyptě Alexan- 
dreja, v Syrii Seleukeja nad Tigridem, Antiocheja nad Orontem a j. Zejména 
v Sýrii musela těmto novým městům ustoupiti stará historická města, poněvadž 
nemohla plniti poslání, jež jim nová doba a nové poměry určovaly.

Těžiště politického života, zejména veliké politiky státní a mezinárodní se v hel
lenistické době přesunulo především na královské dvory, takže stará řecká města, 
kdysi strůjcové politiky, byla tím odsunuta do pozadí. Pokud to šlo, hleděla si 
aspoň po jiných stránkách zaručiti prosperitu bud jako střediska obchodní a pe
něžní anebo — to je hlavně případ Athén —jako vyhledávaná střediska kulturní. 
Ve vlastním Řecku se dostal do popředí jako velmi rušné a bohaté obchodní město 
Korinth, v Malé Asii znova rozkvetl Efesos a Miletos', Miletos zejména jako místo 
velkého peněžního obchodu, a pak Rhodos. Královská města se budovala ve vel
kých rozměrech a s přepychem ; vůbec se pak celý život přesunul na větší rozměry, 
a to nemohlo nemíti vliv na způsob a na úroveň života.

Myšlenkový vývoj, jenž do té doby vedl od spekulace k empirii, a potom množ
ství nových poznatků, které přinesla doba, jakož i změněné životní formy a po
třeby daly ovšem pocítiti touhu po tom, aby byly vědomosti uváděny v přehledné 
soustavy; z toho se pak vytvořilo nové hodnocení a také jiné dělení práce. Život 
sám, složitější a náročnější než kdy dříve, si žádal bezpečnější a autoritativnější 
odpovědi na mnohé otázky a také příliš často si žádal rychlého a praktického 
poučení.

Vrcholný pojem filosofie, zahrnující dříve všechno vědění, se rozdělil: z vlastní 
filosofie se odštěpily jednotlivé vědní obory a ty si pak vytvořily své samostatné 
pracovní methody. Vlastní filosofie se sice ani potom nepřestala zajímati o noetické 
a metafysické otázky, avšak nehledala už na ně odpovědí v příliš původních a no- 
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vých řešeních, ani jich nestavěla do popředí zájmu, nýbrž se obracela hlavně 
k ethice, zejména k ethice individuální, snažíc se poskytnouti člověku poučení 
o mravní hodnotě života, ukázati mu cestu pro jeho činy, poskytnouti mu útěchu 
a posilu. V tomto svém poslání pronikla filosofie do mnohem širších kruhů než 
dříve a stala se nutnou součástí vyššího obecného vzdělání. S ostatní hellenistickou 
kulturou se rozšířila po světě, jsouc nejenom prakticky světoobčanskou naukou, 
ale hlásajíc výslovně některými svými směry rovnost lidí.

Staré školy filosofické trvaly a vedle nich vznikaly nové, avšak poslání filosofie 
neslo samo sebou, že se nauky škol prolínaly, v mnohém sbližovaly. Tak vznikaly 

t. zv. nauky eklektické, složené z prvků 
učení různých škol.

Z nových filosofických škol zasluhují 
zvláštní zmínky škola stoická a epi- 
kurská. Stoicismus, založený Zenonem 
z Kitia na Kypru, rozkvetl začátkem 
III. stol. před Kr. v Athénách. V nauce 
o poznání vycházel ze sensualismu, 
v metafysice pak z víry ve funkční du
chovou sílu, tkvějící v hmotě, v ethice 
pak hlásal jako nejvyšší zásadu příkaz 
žiti ve shodě s přirozeným řádem, opí- 
rati se o vědění, osvoboditi se od vněj
ších okolností a tak nabýti vnitřního 
klidu a vyrovnanosti. Pro stoiky ne
bylo ani politických ani národnostních 
rozdílů mezi lidmi, všichni měli býti 
navzájem poutáni bratrským vztahem. 
Pro stoiky bylo jenom jedno absolutní 
dobro a jedno absolutní zlo, ale poně
vadž se stoikové nevyhýbali skutečné
mu životu, dělili věci, jež nespadaly ani 
do skupiny zla ani do skupiny dobra, 
na žádoucí a nežádoucí, posuzováno 
ovšem s filosofického a mravního sta
noviska.

Stoická morálka nahrazovala vzdě
lancům hojnou měrou náboženství a 
potomní rychlé šíření křesťanství velmi 
těžilo z populárnosti zásad, v nichž se 
se stoicismem shodovalo.

Rovněž v Athénách a asi v stejné 
době jako stoicismus vznikla filosofic-

Stoik Zenon. Museo Capitolino v Říme. ká škola Epikurova. Též EpikurOS byl
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Epikuros.
Busta v Museo Barracco v Říme.

V poznání sensualistou, v metafysice se při
držoval materialistického atomismu, ale 
především se zabýval ethikou. Za vrchol
né dobro prohlašoval blaho, za vrcholné 
zlo bolest. Blaha dosahoval podle jeho 
učení člověk, jenž dbal o zdraví a duševní 
klid, vystříhal se bolestí anebo očištěn pře
stálou bolestí se stal schopným vnímati 
pocit blaha. Epikurství odvracelo své stou
pence od veřejné činnosti k soukromí, 
cenilo si sice přátelství, ale dávalo člověku 
soběstačnost a všestrannou umírněnost.

Také epikureismus se velmi rozšířil, 
ale nebyl vždy chápán ve své původní 
ušlechtilosti a čistotě; zejména do pojmu 
„blaha“ se vloudilo hodně materialistické 
chápání.

Ze starších filosofických škol kvetla dále 
především Aristotelova, ale za řízení Theo- 
frastova a hlavně potom Stratonova pře
šla k empirismu a teprve později se zase

obrátila k soustavnému studiu a výkla
du původního aristotelismu. V platónské 
Akademii se za Platonových nástupců 
sbližovalo učení o ideách s naukami py- 
thagorskými a pěstily se nauky mystic
ké. V dalším vývoji se i tato škola věno
vala převážně ethice a v II. stol. před Kr. 
byla typickou představitelkou eklekticis- 
mu. Po nějaký čas stála blízko skepticismu, 
j enž nakrátko rozkvetl úsilím Alexandrova 
vrstevníka Pyrrhona. Učení Pyrrhonovo 
bylo posledním projevem a obměnou star
šího relativismu a nihilismu, založeného 
hlavně filosofy elejské školy a přivedeného 
k rozkvětu sofisty. Pyrrhon však z popření 
možnosti poznání vyvodil závěry o vnitř
ním klidu člověkově a o jeho nezávis
losti na vnějším světě, tedy velice blízké 
stoicismu.

Všechny tyto filosofické směry předpo
kládaly u svých stoupenců značné vzdě-

Theofrastos.
Busta ve Villa Albani v Římě.

UĎ



Hellenistickj) svět a velká římská říše

láni a vysokou úroveň duševního života. Avšak i v širších vrstvách pronikala touha 
po náplni života mravním dogmatem. Tento úkol spiniti vzalo na sebe učení školy 
kynické. Jeho zakladatel navazoval na svého učitele Sokrata, ale nej typičtějším 
zjevem kynismu byl proslulý Diogenes. Ideálem kyniků byla naprostá člověkova 
oproštěnost od všeho vnějšího a dokonalé omezení všech potřeb, poněvadž jen ten
krát může člověk dospěti k skutečné vnitřní svobodě a spokojenosti. Napodobujíce 
Sokratovu methodu rozmlouvali hlasatelé kynismu s lidem o praktických otázkách 
životní filosofie; užívali přitom hojně vtipu a názoru. Také jejich „diatriby“ byly 
psány podobným slohem.

Rozvoj a rozšíření ethických nauk byly v přímém vztahu k měnícímu se poměru 
lidstva k starým oficiálním náboženstvím. Z těchto náboženství zbyly vlastně je
nom kulty jako pevná součást úkonů soukromého i veřejného života, a pak mythy 
jako předmět učeného zkoumání a jako básnická látka. Kulty potrvaly a byly do
konce ještě rozmnoženy těmi, jichž si vyžádalo nové uspořádání společnosti a změ
něné životní poměry: tak byl zaveden kult vladařský, rozšířil se kult bohyně 
Osudu atd. Avšak stejně, jako se politický život přesunul do velikých měřítek, jako 
se utužily a znásobily vzájemné vztahy lidstva, tak i staré kulty pozbyly svého 
individualisujícího ohraničení, zevšeobecňovaly a přecházely dokonce i hranice 
řeckého světa.

Dovršil se vývoj anthropomorfismu a bohové už nebyli nic jiného než jenom 
názorové útvary lidské, obraz životních jevů jednotlivých i pospolitých. Nepře
kvapuje proto, že byl vůbec bohům přiřčen lidský původ, jak se stalo v proslulém 
sociálně utopickém románě Euhemerově.

Byť se filosofické mravouky sebevíce rozšířily, přece valná, ba převážná část 
lidstva zůstávala upjata k víře v nadpřirozeno ve všech svých představách o vě
cech, které přesahovaly denní zkušenost, ba často i při nich. Z těchto kruhů po
cházeli vyznavači mystérií eleusinských — rozšířených i mimo Attiku, mystérií 
samothráckých, orfismu atd. Ptolemajský Sarapis našel velice početné skupiny cti
telů i mimo Egypt, ačkoliv vznik tohoto kultu byl tak těsně spjat se zvláštními po
měry egyptskými. Byla to však síla a přitažlivost představy o božstvu dávajícím 
život, jež získala Sarapidovi tak značného rozšíření. Stejně mohutně ovšem kvetlo 
ctění jiných božstev spojených s tajemstvím života. Demeter, Isis a předoasijská 
Matka bohu se v své podstatě velice sblížily, takže nakonec zbýval jenom rozdíl 
jména a některých vnějšností kultu.

Vedle toho všeho, co se ještě dá shrnouti do pojmu víry v bohy a jejich ctění, 
kvetla rozsáhlou měrou v hellenistické době pověra a magie. Otevření východního 
světa a bližší i hojnější styk s ním velice obohatil oba tyto průvodní proudy nábo
ženského a citového života. Půvab exotičnosti ovšem zvyšoval víru v působnost 
všech těch tajuplných prostředku a úkonů, v jejichž užívání se hellenistická spo
lečnost — přes osvícenost a pokrok své civilisace — předstihovala s obyvatelstvem 
úpadkových kultur východu.

V slovesném umění hellenistické doby se uplatňoval formalismus. Klasická péče 
o uměleckou a dokonalou stránku vnějšího výrazu, plně odpovídajícího obsahu,

116



Celkový ráz hellenistické doby

překročila v hellenistickém písemnictví leckde hranice úměrnosti a forma převlá
dala nad látkou a obsahem. V nových politických útvarech sice ztratilo řečnictví 
valnou část své živné půdy, z níž vyrůstalo dříve, ale zato našlo nové způsoby 
uplatnění. Bylo pěstěno jako samostatná nauka, a nové řečnické školy v iónských 
městech Malé Asie a na Rhodu vytvořily zvláštní, velmi ozdobný a květnatý sloh, 
rozdílný od prostého, střízlivého, ale účinného slohu attického. Vedle toho však 
slohová ozdobnost vnikla z řečnictví i do prosaické literatury všeobecně a vtiskla 
jí ráz rhetoričnosti všude tam, kde šlo o dosažení estetických dojmu z četby. 
Tento rhetorismus se neomezoval jenom na zjemnění, zpestření a okrášlení slov
ního výrazu, nýbrž zasáhl i slovesnou komposici. Vkládati přímé řeči bylo prasta
rým zvykem, jenž měl už u Homera a starých řeckých historiku svou tradici; rhe
torismus postoupil dále zejména velikou péčí o vypracování episod, podrobností 
děje, zajímavých situací. Účinek se stupňoval užitím dramatických prvků ve vy
právění, splétáním pásem vyprávění a podobnými prostředky, v jejichž užití však 
nebylo vždy dostatečné míry, aspoň měřeno požadavky vkusu doby klasické, ať 
starověké, ať moderní.

Rhetorismus pronikl do všech odvětví písemnictví, nevyhnul se žádné látce. Byl 
obecnou formou prosaického výrazu všech slovesných výtvorů, jež chtěly miti 
místo v umělecké literatuře.

Zvláštní jsou osudy dějepisné literatury hellenistické doby. Máme z ní přímo 
zachováno nesmírně málo, ale zlomky, další působení této literatury a svědectví 
o ní dovolují postřehnout! její ráz. Je jistě s podivem, že Řekové, tvůrcové tolika 
literárních druhů a nauk, nedospěli ani v hellenistické době k tomu, aby vytvořili 
opravdové vědecké dějepisectví. Bylo sice vykonáno mnoho práce velmi užitečné 
pro poznání starší i nedávné minulosti, tu a tam vydáván pramenný materiál, 
jako na př. Kráterová sbírka usnesení athénského sněmu, studována a monogra
ficky zpracována látka ústavních dějin, písemnictví, divadla, výtvarného umění — 
vysoko stály práce Aristotelovy, částečně dodnes zachované — badalo se pilně 
v chronologii, aby se získal co možná jednotný a přesný časový rámec pro udá
losti, určované časově podle početných a rozmanitých místních ér a způsobů po
čítání, sbíral se kulturněhistorický materiál všech druhů, objevily se velice vý
znamné knihy, opřené o důležitý úřední materiál — sem patří na př. Ptolemajovo 
vypsání Alexandrovy výpravy, ale pro oblast politických dějin se nevytvořila tra
dice, která by byla učinila podkladem slohově úpravného vypravování kritické 
prozkoumání a ověření událostí. Shledávati a srovnávati původní prameny a na 
jejich správném a objektivním ocenění budovati přesný obraz doby bylo řeckému 
dějepisectví něčím naprosto cizím. Dějepisectví bylo skoro vesměs v područí ten
dence buď výpravné nebo moralisující, politické, anebo konečně osobní, ale obliby 
a rozšíření docházela jenom díla, která mohla aspoň poněkud uspokojiti estetické 
požadavky. Dějinné události často sloužily jako dokladový materiál, jímž se pro
kazovala správnost morálních nauk; zájem o jedince obracel pozornost k histo
rickým osobnostem a jejich hodnocení, ještě častěji pak ke sbírání podrobností.

Odchylné, nezvyklé a vůbec jakkoliv pozoruhodné zjevy a situace se těšily po- 
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zornosti. Nebyla o ně nouze při líčení na př. Alexandrovy výpravy nebo při po
pisech krajin, jež se v hellenistické době přiblížily řeckému světu, ale zajímavost 
a dobrodružná příchuť ceněny víc než pravdivost. Víc než skutečná Alexandrova 
historie se četla díla, jako bylo Kleitarchovo nebo Kallisthenovo, jimž spíše patří 
označení historický román. Egyptské dějiny Manethonovy nebo babylonské dějiny 
Berossovy, ač obsahově spolehlivější a hodnotnější, nenahradily v úsudku starově
kých čtenářů vyprávění „otce dějepisu“ Herodota, ačkoliv on, neznalý cizích ja
zyků, mohl jen opakovati historické povídky a legendy, které mu pověděli domácí 
lidé. Od historického románu a episod, charakterisujících osoby a situace, byl už 
jenom krok k dobrodružnému, zcela smyšlenému románu a k zábavné novelistice', 
tyto literární druhy známe však přímo až z daleko pozdějších projevů.

Nebylo by ovšem správné se domnívati, že hellenistické době chyběla dějepisná 
díla, snažící se podati přehled událostí ať už obecně, ať jenom pro tu nebo onu 
oblast nebo časový úsek. Naopak, bylo hojně takové literatury, poněvadž znalost 
historie patřila do obecného vzdělání. Pracovalo se buď kompilováním starší lite
ratury, doplňované vlastním autorovým názorem nebo tendencí, anebo se sesta
voval materiál, pokud přišel autorovi pod ruku. Praktické potřebě sloužila rozma-

Obraz ilustrující Homérovu Odysseiu. Z I- st. př. Kr. Vatikánské sbírky.
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nitá kompendia, psaly se místní dějiny — mezi nimi zaujímaly zvláštní místo dě
jiny Attiky, souborné kroniky se dočkala řecká Sicilie a Velké Řecko. Do tohoto 
rámce „zvláštních dějin“ se snažili Římané zasaditi dějiny svého státu, jež napsal 
řeckým jazykem senátor Fabius Pictor a jeho následovníci. Fabiovy dějiny měly 
propagační účel, patřily tedy vlastně do dějepisně politické literatury, tehdy 
v Řecku velmi bohaté. Obsahovala díla různého druhu : paměti význačných osob
ností, obrazy současných událostí, dějiny válek. Podati úvodem nebo retrospek
tivně pohled na minulý vývoj, předcházející před vylíčenou dobou, bylo vlastně 
pokračováním v starší tradici a mělo klasický vzor v Thukydidovi.

Mezi všemi těmito politickými publicisty zvláště vynikl Polybios z Megalopole, 
achajský státník (asi 200—118) a filosoficky vzdělaný duch. Jeho dílo, zčásti za
chované, bylo věnováno především Římu, jenž — podle Polybiova přesvědčení — 
byl osudem určen k vládě nad světem. Polybios vylíčil hlavně dobu od makedon
ského vítězství nad Spartou až ke konečnému ovládnutí Řecka Římany; zvláštní 
pozornost pak věnoval způsobu, jímž Římané upevňovali své panství v dobytých 
zemích.

Mezi vědními obory, které pěstila hellenistická doba, nebyly jenom nauky, které 
vyplynuly z literárních nebo uměleckých zájmů a byly založeny potřebou vyklá- 
dati a objasňovati po vnější i obsahové stránce literární texty, nýbrž i obory, jejichž 
podkladem bylo rozmnožení, výzkum a užití praktických zkušeností, vypozorova
ných v životě a v přírodě. I tu se ovšem budovalo na dědictví minulých dob, ze
jména však na bezpečných základech badání Aristotelova a jeho školy. Zájmu se 
těšil zeměpis a geodesie. Učení o kulatosti země bylo obecně uznáváno a helle
nistická doba se pokoušela o změření zemského povrchu, o jeho přesnější mapování 
a o sestrojení sítě rovnoběžek a poledníků. Nejúspěšnější práce jsou spojeny trvale 
s jménem Eratosthenovým (275—194). Astronomie se zabývala otázkou podoby 
vesmíru a pohybu planet. Aristarchos ze Samu pronesl už v první polovici II. stol. 
před Kr. názor, že slunce je středem planetární soustavy, k níž patří také země, 
a pokoušel se odhadnouti poměr velikosti země a slunce. Jeho heliocentrický názor 
vzbudil však obecný nesouhlas a dala se přednost složité theorii epicyklů, již navrhl 
Apollonios z Pergy koncem III. stol. Podle Apollonia byla středem soustavy země 
a ostatní planety se kolem ní pohybují; dráhy těchto oběžnic opisují kruhy, jejichž 
střed se pohybuje po kružnici, v jejímž středu je země.

V oboru matematickém byl největším zjevem Eukleides, jehož „Základy“ si 
udržely svou cenu až do nové doby, v oboru fysiky pak syrakuský Archimedes, 
theoretik i praktik, jemuž zvláště mechanika a optika vděčila za mnoho objevů 
trvalé ceny i za jejich praktické užití.

Zoologie a botanika příliš nepokročily a čerpalo se z vědomostí a názorů Aristo
telových a Theofrastových. Zato pěkně rozkvetlo lékařství, dík podpoře jeho věd
ních snah. Pečlivé pitvy obohatily přesnost anatomických vědomostí a soustavná 
pozorování dovolila dopracovati se poznatků o funkcích orgánů. Tak na př. Era- 
sistratos popsal velmi přesně srdce a rozlišoval nervstvo sensitivní od motorického, 
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jeho veliký vědecký soupeř Herofilos byl znamenitým znalcem mozku. Žáci obou 
těchto koryfejů lékařství pak vytvořili školy, které spolu vědecky rivalisovaly.

Pokroky v matematice a ve fysice přišly k dobru také technickému podnikání, 
které ovšem mělo své dávné a cenné zkušenosti praktické. Nebylo ovšem prakticky 
využito všech vynálezu a vědomostí. Kult stroje byl vůbec starověku neznám a ze
jména zcela cizí mu byla myšlenka, že by se mohla svěřiti stroji práce, na kterou 
stačily síly lidské nebo zvířecí. Tak se na př. vědělo o vlastnostech páry, ale Hero- 
nova báň zůstala jenom hračkou, stejně jako jeho důvtipné automaty; sestrojil na 
př. samočinný měřič projeté nebo propluté vzdálenosti, pak divadélko s figurami, 
jež se pohybovaly a předváděly složitý děj, jsouce poháněny soustavou koleček

Chirurgické nástroje. Nár. museum v Neapoli.

a pod. Většího užití došly jenom automaty, z nichž po vhození mince vyteklo ur
čité množství svěcené vody. Velmi mnohá poutní místa jimi byla opatřena.

Strojní technika se vydatněji uplatnila vlastně jenom ve válečnictví. Útočné 
a obranné stroje byly v podstatě konstruovány už dříve a dobře posloužily Alexan
drovi i diadochům. Pozdější doba se zabývala hlavně otázkou, jak učiniti tyto 
stroje způsobilými k rychlé dopravě a pohotovosti. Je litovati, že nevíme více 
o Archimedových strojích, jimiž ničil římské lodi při obléhání Syrakus, a pak 
o technice stavby válečných lodí. Dochovaly se jenom zprávy, že byly v helle
nistické době budovány lodi velice rychlé a rozměrné a že kromě křižníku s třemi 
řadami veslařů nad sebou byly také veliké lodi s daleko větším počtem řad vesel.

Na poli vjtvarnictví se projevuje v hellenistické době zvýšená touha po umě
leckých dílech, poněvadž všeobecně stoupla spotřeba kulturních statků. Uspoko
jovala se tím, že umělecké dílo přestalo býti jenom jedinečným: pořizovaly se hojné
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reprodukce, třebas i z jiného materiálu než byl originál, v rozměrech stejných nebo 
zmenšených, věrně i volněji. Rozkvetl umělecký průmysl a také předměty denní 
potřeby se vyráběly podle dobrých vzorů. Umění bylo v těsné souvislosti s živo
tem: čím byla rodina zámožnější, tím více a lepších uměleckých předmětu shro
mažďovala. Této zálibě děkuje nová doba za to, že známe i staré klasické umění 
řecké celkem uspokojivě. Mnoho z jeho památek se zachovalo právě jenom v ko
piích hellenistické doby.

Zájem o umělecká díla platil plastikám stejně jako malbám; rozdíl byl jenom 
ten, že kopie plastik bylo možno vyráběti i z velmi levného materiálu zmenšené 
a hromadně a tak jim dopomoci k rozšíření do velmi širokých vrstev, kdežto umís-

Antické tlakové pumpy. British museum v Londýně.

tění malby předpokládalo příbytek nákladnější a vhodný k tomu, aby jeho stěny 
byly pomalovány nebo vyloženy mosaikou. Náměty maleb byly převážně mytho
logické a historické; zvláštní oblibě se těšily výjevy buď vyhrocené dramaticky 
anebo zase naopak výjevy zcela idylické. Malířská technika byla na výši, ovládajíc 
dokonale stupnici barev, přechodné barevné tóny, hloubkovou komposici i per
spektivu.

Snaha po působivosti komposice a podání se projevila také v sochařství. Jemnost 
a oduševnělost Praxitelova, vášnivost Skopová a životnost Lysippova určovaly 
hlavní cesty, po nichž se potom ubíralo hellenistické sochařství, nesledující žád
ného směru vyhraněně, nýbrž spojujíc se k stupňovanému účinku. Klasické vzory 
byly podnětné, ale hellenistické sochařství hledělo uspokojovati požadavky své 
doby a přimykati se k její náladě; už svrchu bylo poznamenáno, jak těsně souviselo 
s životní úrovní, tvoříc nezbytnou složku representace. Potřeba silnějších a puso-
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Medeia.
Zlomek nástěnné malby z Herkulanea s konce 

II. st. př. Kr. Nár. museum v Neapoli.

bivějších účinků, která přivodila v litera
tuře nový sloh, vedla i v plastice k uplatňo
vání větší výrazové složitosti. Měrou daleko 
hojnější než dříve se spojoval rozmanitý ma
teriál, rozšířilo se užívání polychromie, ale 
zejména nastala značná volnost v kompo
sici i ve výraze. Klasická umírněnost byla 
opuštěna ve prospěch realismu a někdy až 
impresionistickéhoTMň/ra/zjTMM. Vypjaté citové 
stavy, utrpení, vášnivé vzněty daly umělcům 
nepřebernou zásobu námětů, ať se drželi 
veliké zásoby mythologických nebo legen
dárních představ, ať sáhli po projevech sku
tečného, soudobého života. Není nic divného, 
že doba novohumanismu, utápějící se v cito
vých afektech, našla zvláštní zalíbení právě 
ve výtvorech hellenistického umění a sta
věla jeve svém úsudku nad díla umění kla
sického.

V starším období se hellenistické sochař
ství drží ještě dosti těsně klasických vzorů, 
stupňujíc jen pathos. Sem patří na př. půso
bivá Niké (Vítězství), potom ty známé Afro- 
dity, zachované v tolika variacích (melská, 
kapujská, kyrenská atd.), pak Heraklés far- 
neský a podobná díla, ale koncem III. stol. 
před Kr. vítězí pergamská sochařská škola, 
která podává nejvýraznější práce antického 
baroka. Vliv pergamský se rozšířil po celém 
Řecku a zasáhl všechna ostatní umělecká stře
diska, zejména Rhodos. Z pergamské školy 
pocházejí sochy a reliefy s náměty bojů, my
thických i historických; jednotlivé episody 
jsou zachyceny v dramatické účinnosti, s ne
obyčejnou živostí a působivostí. Vrcholným 
dílem tohoto směrujsou vlysy gigantomachie 
na stěnách obrovského Diova oltáře kdysi 
v Pergamu, dnes v Berlíně. Z pergamských 
tradic vyrostlo též známé sousoší Laokoon- 
tovo a ještě velkolepější a drastičtější sousoší 
představující potrestání Dírky.

Umělecký realismus dopřál se rozvinouti 
také portrétnímu umění plastickému i malíř
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skému. Hellenističtí monarchové byli zobrazováni jako bohové nebo aspoň he- 
roové, ale s rysy skutečné podoby.

Vznik a rozvoj nových měst, budovám královských residencí a všeobecně zvý
šený nárok na životní úroveň byly živnou půdou architektury. Velká péče se vě
novala stavební účelnosti. Plány měst byly propracovávány s přesným ohledem 
na útvar a složení půdy, klimatické poměry, na materiál. Hledělo se nejenom 
k monumentalitě, nýbrž i k úměrnému a správnému řešení aspoň významných 
částí města, jako byla náměstí, okolí paláců a jiných význačných budov, hlavně 
chrámů. V půdoryse měst byly soustavně zaváděny přímé ulice, pokud možno 
síťově rozvržené, s pravoúhlým zkřížením. Nevytvořen sice celkem žádný nový 
architektonický prvek, ale zato byly rozvinuty a přizpůsobeny některé prvky, jichž 
se dříve užívalo jen omezeně. Obliby došel t. zv. korintský řád se zvláště ozdob
nými sloupy a břevnovím; vůbec pak se hojně užívalo sloupořadí, zejména jako 
přechodu z volných prostranství do budov. Portiky byly kolem náměstí, v průčelí 
domů, kolem vnitřních zahrad a dvorů. Parky se staly důležitou součástí měst; 
samozřejmá byla péče o dostatečný přívod vody, o kanalisaci a o zařízení sloužící 
tělesné kultuře (lázně, hřiště atd.). Pro veřejná shromáždění se ustálil typ basilik 
o několika lodích. Klasický tvar divadla byl obměněn rozšířením jeviště do části 
orchestry a dekorativním vybudováním scény i hlediště. V soukromých obydlích 
se vytvořil typ peristylového domu, v němž se seskupovaly obytné místnosti kolem 
dvorku nebo zahrádky, obklíčené portikem.

Portréty malované voskovými barvami na mumiích. IIP st. př. Kr. Sbírka Th. Grafa ve Vídni.
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SENATUS POPULUSQUE ROMANUS

Koncem III. stol. před Kr. nabyla ve východním středomořském světě vrchu 
koalice Syrie s Makedonií, která se chystala si rozebrati egyptské dědictví a tím se 
zbaviti nepohodlného souseda a soupeře. Tento plán se však neuskutečnil pro za
sažení Říma, vítěze nad Karthaginou a vladaře nad celým západem.

Římské vystoupení nebylo náhodné, nýbrž vyplývalo z dějinných souvislostí, do 
nichž se Řím při svém mocenském vývoji dostal a jež — aspoň zprvu — nebyly 
řízeny jenom římskou vůlí. Nebyl to Pyrrhos epirský, jenž určil římský vztah k hel- 
lenistickému světu, třebaže zápas s ním má v dějinách římského mocenského pro
nikání místo velmi důležité. Pyrrhos byl příliš dobrodružně založen a sám nevě
děl, kde se má uchytiti. Neměl žádné vlastní politické linie a nemohl proto po této 
stránce pusobiti na Římany. Byla to však zásluha egyptského krále Ptolemaja Fila
delfa a důslednosti jeho nástupců, kteří věrně pěstili přátelství s Římem a uvedli 
jej tak na cestu, která se stala pro římské postavení mezi hellenistickými monar
chiemi rozhodující.

Velkolepý zápas Říma s Karthaginou se neminul v řeckém světě s ohlasem. 
Římané nebojovali jenom s Puny, nýbrž také s neznalostí svých vlastních osudů 
a přání u Řeků, jimž přes všechna starší nepřátelství a kruté boje byli Karthagi- 
ňané bližší a známější než Římané. Římané však zvítězili nad vojenským nepříte
lem i nad řeckou neinformovaností. V Řecku poznali už za trvání hannibalské 
války, že dopadne-li boj rozhodně, nesporným vítězstvím jedné ze stran, přivede 
do kruhu států, rozhodujících v oblasti Středozemního moře, nového činitele. 
Makedonie se postavila na karthaginskou stranu, poslouchajíc ilyrských a pun- 
ských rad. Avšak makedonský soupeř a soused — Aitolský svaz — dal přednost 
Římu a aitolský vzor následoval pergamský vládce Attalos. Příčiny Attalova spo
jenectví byly dosti složité, hlavně rozhodoval jeho napjatý poměr k Syrii, make- 
donskému spojenci.

Mezinárodní situace tedy byla dosti jasná a stejně jasné bylo, že Římané se ne
mohli vyhnouti přímé účasti na jejím řešení. Zůstávala jenom otázka, jakou měrou 
se toho Římané účastní, zda v souladu se svými dosavadními spojenci, po případě 
v nějaké jiné koalici, ale se snahou přispěti k získání a zachování mocenské rovno
váhy, či s úmyslem pokračovati na cestě své výbojné a vladařské politiky, dříve 
prováděné v Itálii a proti Karthagině, také ve východním Středomoří.

Kolem r. 200 před Kr. se mohlo mluviti v oblasti kolem Středozemního moře 
o čtyřech vclmocech: Syrie, Egypt, Makedonie a Rím. K nim se řadilo několik státu 
menšího sice významu, ale důležitých : Pergamos, Aitolové, Achajové. Kartha
go zatím byla vyřazena, poněvadž těžké podmínky mírové smlouvy a válečné 
ztráty jí nedovolovaly na tu dobu pomýšleti na jakýkoliv podnik. Svrchu bylo vy
loženo, že se poměr sil mezi Egyptem a Sýrií proměnil v neprospěch Egypta: tím
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Říman zf starší doby.
Bronzová socha. Nár. museum v Neapoli.

hannibalské válkv dlouho nebvlo naoraveno

stouply povinnosti, ale také i vý
znam egyptského spojence — Říma.
Avšak i Řím byl zde postižen minu
lým válečným utrpením a dosti ne
snadno sbíral nové síly; zdálo se 
proto pravděpodobnější, že se Řím 
spokojí úlohou jednoho ze čtyř moc
ných. Řím se však rozhodljinak, dal 
se na cestu výbojů řízených jedině 
zájmem vlastního prospěchu, zdolá
val všechny překážky a postupně 
vyřazoval jednoho ze svých odpůrců 
i stoupenců za druhým, až dospěl 
k prvenství naprosto nepopiratel
nému.

Rozhodující byla první doba po 
hannibalské válce, než bylo zcela 
zřejmé, kam Řím míří. Nej hodnější 
podivu je to, že Řím dosáhl svých 
prvních rozhodujících úspěchů po
měrně velmi snadno. Svou vojenskou 
moc sice přitom rozvinul, ale nevy
stavil nijak příliš veliké zatěžkací 
zkoušce; to ostatně bylo Římu vel
mi na prospěch, poněvadž oslabení z
a Řím nesměl riskovati vážný vojenský neúspěch, který by byl ohrozil víru v řím
skou nepřemožitelnost. Tuto víru dovedli Římané vštípiti celému světu svým vy
stupováním a svou diplomacií. Velmi rychle dohonili své řecké učitele, daleko je 
předstihli v obratnosti; k ní se pojilo mnoho neostyšnosti, sobectví a cynismu, jež 
pronikaly tím zřejměji, čím bylo římské postavení silnější a soběstačnější.

Cesta na východ byla sice starým cílem římské politiky, ale úspěchy získané 
v druhém stol. před Kr. podstatně přesunuly těžiště dosavadního římského půso
bení. Brzo se ukázalo, že co nedovedli získati diadochové ani jejich nástupci, totiž 
obnovení veliké říše Alexandrovy, zamýšlejí provésti Římané.

Řím se nevčlenil do hellenistického světa jenom politicky: světovost jeho mo
cenského vzestupu předpokládala též dokonalé přilnutí k světové hellenistické kul
tuře. Římané nesměli a nechtěli býti pokládáni za barbary, a proto se snažili do- 
honiti co nejrychleji světovou úroveň vzdělání, myšlení a života, třebas i přejímá
ním hotových řeckých myšlenek a forem všude tam, kde pro vlastní síly byla ještě 
příliš daleká cesta anebo cíl vůbec nedostupný.

Imperialismus v oblasti politické a rychlé pořečťování římské společnosti a měst
ského života v oblasti kulturní byly hnutím, jehož podněcovatelé a vůdcové byli 
sice nepříliš početní, ale zato velmi horliví a vlivní. Nelze říci, že by si někdo
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v Římě nebyl přál vzrůstu římské moci a rozšíření vlivu a slávy své obce, stejně 
jako nebylo zásadního odporu proti rozvoji a prohlubování vzdělanosti; problém 
spočíval někde jinde, a to v rozdílnosti názorů na rychlost postupu v té i oné 
oblasti a na užitečnost příliš pronikavého odklonu od životních tradic.

Vývojový rozdíl římské a hellenistické civilisace byl v této době veliký a právem 
vznikaly obavy, aby hromadné přenášení představ a životních projevů z oblasti, 
která byla kulturně pokročilejší o práci tolika pokolení, nehledíc ani k odchylnému 
povahovému a duševnímu ustrojení, neznamenalo rozrušení mravního základu 
občanského cítění. Život v Římě byl ovšem až do hannibalské války u srovnání 
s řeckým světem hodně primitivní a ani vznešená a urozená společnost římská 
ještě nedosahovala životního průměru řecké třídy společensky daleko méně vý
znamné, ale naproti tomu osvědčilo římské občanstvo jako celek skvělou sílu 
a vytrvalost v budování státu v míru i ve válce.

Hlavním představitelem římského imperialismu po hannibalské válce byl Scipio 
africký, člověk velikého životního formátu, sebevědomý a úspěchy provázený, 
velmi klidně přezírající mnoho domácích zvyklostí. Tak na př. je známo, jak se 
římská společnost pohoršovala nad tím, že Scipio za svého pobytu na Sicílii si 
zařídil život zcela podle řeckého způsobu. Osočován za své nepřítomnosti, oslavo
ván za přítomnosti, odhadl Scipio přesně, že nevraživost mnohých z jeho odpůrců 
pramení ze zcela prosté žárlivosti na úspěchy a slávu. Dokončení války s Hanni
balem a triumf nad Karthaginou si nedal Scipio ujiti, ačkoliv bylo dosti těch, kdo 
byli ochotni spojití své jméno s ukončením války, někým jiným přivedené do stavu 
zaručujícího úspěch. Po vítězství nad Hannibalem pak mohl Scipio ukázati na 
nové úkoly a příležitosti k úspěchu v hellenistickém světě. Někdejší odpůrci se 
proměňovali v horlivé stoupence dobyvatelské politiky, a tak se stalo, že nebylo 
proti ní odporu v senátě.

Myšlenka na nové války byla ovšem méně populární v širších kruzích občanstva, 
které žilo ještě pod příliš svěžími dojmy z utrpení války hannibalské a nezotavilo 
se z jejích následků. Odpor však nepotrval dlouho, poněvadž události brzo pře
svědčily o výhodách, jež provázely úspěšné římské zakročování. Skutečný vliv 
občanstva na státní politiku byl v této době nepatrný, poněvadž se řízení politiky 
přesunulo na senát. Občanské sněmy sice schvalovaly vypovídání války a návrhy 
důležitých zákonů, ale jejich souhlas byl jenom formální. Ani senát se ovšem ne
účastnil celý na vládě a na rozhodování, nýbrž schvaloval ujednání, na nichž se 
dohodly vůdčí skupiny nobility. Navenek ovšem to byl senát celý, jenž předsta
voval nejvyšší vládní orgán. Žádný zákon ani jiné právně platné a zavazne ustano
vení sice nezměnilo ústavního postavení senátu, stále byl jenom poradním sborem 
nejvyšších úředníků a také svá rozhodnutí nikdy nepřestal stilisovati jako rady, 
ale přirozený vývoj postavil senát do čela římské republiky a učinil jej známým 
celému světu, s nímž se Římané stýkali, jako svrchovaného představitele římského 
státu. Nastala doba, kdy se z „populus Romanus“ stal „senatus populusque 
Romanus“, senát a národ římský.

Senát, jenž byl dlouho sborem, proměnil se v stav, jehož příslušníkům — jak
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bylo dříve vyloženo — už koncem III. stol. byla uložena rozmanitá omezení, 
jako na př. zákaz účasti na státních nájmech, na spekulačních zámořských obcho
dech atd. pro udržení společenské a mravní autority. Praxe pak ještě utužila vý
lučnost senátu. Neuzavřel se sice docela vstupu nových lidí, nepocházejících 
z rodin nobility; i nadále se senát doplňoval povoláváním občanů, kteří už zastá
vali nějaký státní úřad — zpravidla quaesturu — ale tito noví lidé obyčejně ne
byli rušivým živlem, nýbrž dobře do senátu zapadli a oceňujíce toto společenské 
povýšení přidružili se k některé ze senátních stran. Jiného jim nic nezbývalo, 
poněvadž přes zdůrazňovanou korporativnost senátu prakticky v něm rozhodovala 
vůle nobility, totiž senátorů, kteří už měli celou úřední kariéru za sebou anebo 
pocházeli z rodin, jejichž předkové zastávali nej vyšší úřady. Do nobility se pů
vodně počítaly jenom patricijské rodiny, poněvadž v začátcích republiky pouze 
jejich příslušníci zastávali úřady; i když potom pominula tato výsada, patricijské 
rodiny všechny zůstaly v řadách nobility. Po otevření přístupu k úřadům vstupo
valy mezi nobilitu též plebejské rodiny, jejichž hlava se dostala na některý z nej- 
vyšších úřadů, konsulát nebo praeturu. Když však rostl počet praetur,, začala 
nobilita pokládati za své nové členy teprve ty rodiny, jejichž otec se domohl konsu- 
látu; přitom se dovedla postarati, aby počet těchto „nových lidí“ byl co možná 
malý a konsulát aby zůstal v rukou rodin, které už patřily k nobilitě. Společenské 
postavení nobility, její vliv a tradice zpravidla postačily, aby výběr kandidátů pro 
volby nepřinesl nežádoucího překvapení. Ani na to se nesmí zapomínati, že se 
v Římě veřejná činnost nikdy nepřestala pokládati za samozřejmou výsadu vrstev 
společensky a hospodářsky výše postavených a že i pro nové kandidatury se vždy 
hledala opora ve vlivu některé z rodin nebo skupin patřících k vládnoucí vrstvě.

Skupina nobility, ačkoliv vůči ostatnímu obyvatelstvu vystupovala jako uza
vřený celek, nebyla ovšem uvnitř sourodá; naopak dělila se na skupiny velmi 
vyhráněných zájmů. Především byla skupina skládající se z některých starých 
patricijských rodů, která se snažila nepustí ti k moci a vlivu nikoho mimo své 
příslušníky. Tyto rodiny byly skoro všechny navzájem v příbuzenských svazcích 
a hleděly miti své příslušníky na důležitých místech úředních a kněžských a po- 
máhati svým mladým členům k rychlým kariérám. Staré rodinné tradice, 
rozsáhlé společenské styky a vlivy, dobrá rodinná průprava mladých příslušníků 
spolu s velikou zámožností těchto rodin přála jejich úsilí a také vojenské a poli
tické neúspěchy některých členů nové nobility posílily postavení staré šlechty 
(Gorneliů, Fabiů, Aemiliů, Claudiů a j.). Vedle ní a často proti ní stálo v senátě 
několik klubů, vedených osobnostmi, které ze soukromých nebo věcných důvodů 
nechtěly podporovati mocné rody. Uzavíraly společenství, která měla brániti 
příliš rychlému vzestupu mladých členů staré šlechty a vůbec omezovati soustře
ďování moci v rukách malého kroužku příbuzných. Docházelo proto v senátě 
leckdy k ostrým utkáním a také někdy nastaly příliš prudké politické pády, na
strojené s bezohledností; oblíbeným spojencem oposičních senátorů bývali ple- 
bejští tribunové, kteří propůjčovali svou moc a formální práva do boje proti osob
nostem nepohodlným. Přes tyto spory uvnitř nobilita sledovala svorně zájem, aby co
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Dům í peristylem. Rekonstrukce podle Mužika a Perschinky.

možná omezila vniknutí nových lidí. R. 180 před Kr. byl prosazen Villiův zákon, 
který stanovil nejnižší přípustný věk pro jednotlivé úřady; prakticky znamenal 
znemožnění překotných kariér a oslabil posici staré šlechty, ale celkem se ukázalo, 
že zasáhl hlavně jenom osobní zájmy, avšak na zmírnění stranických protiv neměl 
valného vlivu.

Byla to tedy jenom nepříliš početná skupina lidí, na níž záviselo rozhodování 
senátu o římské politice. Starala se však, aby její vliv nebyl snížen ani při sku
tečném provádění senátních přání, a k tomu sloužila rozvinutá instituce senátních 
vyslanců. Stále hojněji a důsledněji byli přidáváni magistrátům, do jejichž úřední 
pravomoci spadalo plnění důležitějších politických úkolů. Ve II. stol. před Kr. se 
objevovali římští magistráti a senátní vyslanci daleko častěji než dříve mimo hra
nice říše. Nebylo to jenom při válečném stavu, nýbrž velmi hojně při diploma
tických zákrocích. Ty prováděl senát nejenom všude tam, kde šlo o přímý zájem 
Rima, ale vedle toho neméně často v případech, kde se rozhodovalo o vzájemném 
sporu jiných mocností. Tam zasahoval senát jako rozhodčí, buď k tomu byv do
žádán anebo z vlastního popudu. Převaha Říma byla taková, že nebylo síly od- 
mítati vměšování senátu.

Senát svým počtem zpravidla nepřesahoval čísla 600. Poněvadž se doplňoval 
převážnou většinou z příslušníků nobility anebo aspoň ze synů senátorského stavu, 
vytvářely se stále nepřestupnější hranice mezi ním a mezi vrstvou bohatého ob
čanstva, jež také toužila po státních hodnostech a po senátorství a jež se ve svém 
celku tradičně pokládala za vrstvu určenou k správě veřejných věcí. Tato bohatá 
třída občanstva se obyčejně nazývá třídou jezdeckou nebo rytířskou', název po
chází z toho, že se k ní čítali jednak občané zařazovaní při censu do jezdeckých 
setnin, jednak občané do nich sice nezařazení — tyto setniny totiž čítaly jenom
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1800 příslušníků, ale kteří si svým majetkem a společenským postavením mohli 
činiti na toto zařazení nárok a s nimiž se při výkonu vojenské služby a ve společ
nosti zacházelo stejně jako s občany do jezdeckých setnin zařazenými. Začátkem 
II. stol. před Kr. patřili ještě také senátoři vesměs k jezdeckému stavu, ale ve sku
tečnosti se cítili něčím výlučnějším a vyšším. Při daleko větší početnosti jezdecké 
třídy proti číslu členů senátu bylo ovšem nemožné, aby se aspirace jezdců splnily, 
ale pokládalo se za křivdu, že se i při skrovných možnostech vstupu nových lidí 
do senátu dávala přednost synům z rodin nobility a senátorského stavu. S člen
stvím v senátě bylo — kromě společenských výhod — spojeno i členství v porotách.

Omezené možnosti politického života obracely zájem příslušníků jezdecké třídy 
jinam. Poněvadž byli bohatí, mohli se zúčastniti kapitálového podnikání a také 
této příležitosti vydatně užili. Jednotlivě i ve společenstvech najímali vybírání 
daní v provinciích, najímali provádění veřejných prací a zúčastnili se obchodu 
a spekulací.

Pokud šlo o zahraniční politiku, dovedla se senátní nobilita zpravidla dobře 
shodnouti v tom, co se má dělat, a střetávala se hlavně bud jen o otázku postupu, 
nebo ještě častěji o otázku osobní: kdo totiž má provésti ten nebo onen význačný 
úkol. Síření a posilování římské moci však bylo nesporným a společným progra
mem všech.

Naproti tomu však nebylo mezi vůdčími římskými kruhy shody v otázkách kul
turních, poněvadž mezi táborem konservativců a modernistů zel zásadní rozdíl

Průrez a půdorys latinského domu. Podle Mužika a Perschinky.
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názorů. Kruh přívrženců jednoho i druhého tábora se naprosto neshodoval s po
litickým rozvrstvením, jak se uplatňovalo jinde. Dokonce i členové týchž rodin 
a kroužků zaujímali zcela opačná stanoviska vzhledem k podpoře nebo odmítání 
rychlé hellenisace Říma. Velmi poučný je případ Scipio na staršího, zapřisáhlého 
modernisty, jehož dcera Cornelia, matka Grakchů, byla krajně starořímsky kon- 
servativní a její zeť — Scipio africký mladší — byl středem nejřečtějsího společen
ského kruhu v Římě.

Vnikání hellenistické civilisace do Říma nebylo ovšem možno záměrně upravo- 
vati a říditi, poněvadž při těsných stycích Říma s řeckým a pořečtěným světem 
zcela přirozeně vyšší civilisace pronikala do oblasti kulturně zaostalejší. Konečně 
velela také zcela prostá politická úvaha, aby vládnoucí Řím nebyl uměle ve svém 
kulturním vývoji zadržován, když pokročilejší civilisační hodnoty byly rozšířeny 
už i u jeho poddaných.

K šíření řeckých a řeckoorientálních názorů, zvyků a vůbec celého způsobu ži
vota přispívaly též stále delší pobyty římského občanstva a spojenců v cizině, 
když konali vojenskou službu v taženích na východ. Proti přijímání hodnot a pro
jevů vyspělejší kultury nebylo ovšem zásadních námitek nikde, nebylo ani obav, 
že by utrpěl domácí jazyk. Naopak, vydatnější působení kultivované řečtiny a ší

řící se znalost řecké literatury nesmírně podpo
rovala vývoj latiny; rozkvět latinského písem
nictví, jemnější způsob života a vůbec vyšší stu
peň životní kultury byl i v Římě žádoucí.

Nebylo však možno neviděti také vážné stí
ny, které s sebou neslo překotné napodobování 
cizího života, zejména v širších kruzích, kde se 
daleko spíše projevily nápadné projevy rozklad
ného vlivu. Starost působilo stoupající požitkář
ství, rostoucí nechuť k skromnému životu a k od
říkavé vlastní zemědělské práci, upadání morál
ky, pak snadné pronikání představ, kteréjsouce 
přeneseny bez ústrojné vývojové souvislosti, pů
sobily na římský lid spíše neblaze, aniž mu při
nášely skutečné obohacení. Jestliže na př. v řec
kém světě byl kult Dionysův prastarou součástí 
národní kultury a případný výstřelek orgiasmů 
byl pro celek zcela bezvýznamnou episodkou, 
vypadalo to docela jinak v římském prostředí, 
když se tam dostal dionysský kult právě ve své 
zrůdné podobě. Anebo když určitá sexuální vol
nost, vyplývající z celkového ustrojení života 
starých rušných obchodních řeckých měst, našla

Λ í /aiuZi pojednou napodobitele mezi příslušníky pros-
Genrová plastika. Louvre v Paříži. tých občanských tříd římských, mohl z ní vy-
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plynouti jenom rozvrat rodinného života a 
trvalé pohoršení. Senát jako celek mohl a 
musel zakročovati v případech, kde byl ohro
žen veřejný pořádek a blaho státu. To se 
stalo na př. r. 186, kdy se zjistily rozsáhlé 
výstřednosti a dokonce i zločiny, páchané 
pod rouškou bakchického kultu; událost je 
nám známa nejenom z obšírného vylíčení 
Liviova, ale také tím, že se zachoval na 
bronzové desce jeden z opisů senátního usne
sení, které přísně regulovalo do budoucna 
Bakchovo ctění.

Otázkou velice žhavou bylo pronikám řecké 
filosofie do Říma, poněvadž v této oblasti byl 
rozdíl mezi Římem a řeckým světem zvláště 
a po všech stránkách nápadný. Kdežto v řec
kém světě patřila filosofie odedávna k před
ním kulturním statkům, byla vrcholem všeho 
vědění a umění a vůbec se stala nezbytnou 
součástí obecného vzdělání, nebylo do té do
by v Římě žádných předpokladů pro pěstění 
filosofie a zejména nikoliv projejí rozšíření. 
Ani národní římská povaha ve svém celku, 
ani duch římského myšlení nebyly filosoficky 
založeny. Prostá životní moudrost a zkuše
nost se cenily nade vše.

V II. století nastala veliká změna. Hojné 
a blízké styky s řeckým světem jednak upou
taly jednotlivce z vyšší společnosti a ti se ne
spokojovali jenom ovládnutím řečtiny, nýbrž 
osvojili si vyšší řecké vzdělání. Jejich domy 
pak hostily řecké návštěvníky, mezi otroky 
se množil počet odborně vzdělaných řeckých 
učitelů, lékařů atd. Vzrůst Říma v meziná
rodním významu přivedl tam mnoho Reků 
buď v oficiálním poslání anebo takových, 
kteří pokládali Itálii a Řím za vhodné pole, 
na němž by dobře zpeněžili své dovednosti. 
Řím poznal také filosoficky vzdělané státní
ky a diplomaty, kteří přicházeli jako úřední 
zástupcové svých vlastí a volných chvil uží
vali k přednáškám o filosofii. Poslouchat! tyto 
výklady, oslňující dialektickou dovedností,

Říman.
Museum ve Veroně.
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řešící zahady bytí a myšlení způsobem pro Římany tak neslýchaným a přinášející 
oceňování hodnot, jež se muselo římským posluchačům zdáti přímo revoluční, se 
stalo velikou módou. Bylo ovšem s počátku nesmírně málo těch, kdo dovedli 
aspoň přibližně chápati podstatu toho, co bylo vykládáno; větší část posluchačstva 
přijímala podávané výklady jako sensaci. Výsledek byl ten, že v myslích utkvěly 
především zase jenom závěry o nejistotě poznání, relativnosti pravdy a podob
ných věcech, velmi sice běžných řeckému myšlení, ale v Římě působících roz
kladně a ohrožujících svými důsledky veřejný pořádek a státní moc. Tak sestálo, 
že bylo nutno v zájmu státní autority zakročiti a hlasatelé nebezpečných myšle

nek byli z Říma vypovídáni. Tento osud 
stihl na př. trojici vynikajících filosofů 
Karneada, Kritolaa a Diogena, kteří dleli 
v Římě r. 155 jako athénští vyslanci.

Taková opatření byla ovšemjenom vý
jimečná; jinak boj mezi modernisty a kon
servative! probíhal klidněji. Najedné stra
ně byly skupiny osob, jež až výstředně 
napodobovaly řecký způsob života, v sou
kromí mluvilyj enom řecký a podceňovaly 
všechno domácí. Druhou krajností zase 
byli ti, kdo okázale odmítali všechno, co 
se lišilo od starého a domácího, pohrdali 
řečtinou. Všechno to však byl vlastně je
nom problém jednoho nebo dvou poko
lení. Život sám přinesl pak vyrovnání a 
Římané našli správnou cestu, jak se při- 
způsobiti novým poměrům. Tyto poměry 
ovšem byly změnou k lepšímu i k horší
mu. K lepšímu proto, že poměrně krátká 
doba, v níž se vyrovnávala stará primi
tivní římská životní forma s rafinovaností 
hellenistického světa, někdy až i úpad-

kovou, dala Římanům jedinečnou příležitost k rozvinutí všech i nejvíce skrytých 
vlastních sil a schopností; poněvadž byli ještě národem neoslabené životnosti, do
vedli zvládnouti i to, co se s počátku zdálo, že je zničí, totiž náhle rozrostlou zálibu 
v přepychu a v požitcích. Na druhé straně ovšem není pochyby, že poznání helle
nistického světa a jeho zvyků urychlilo úpadek malého zemědělského stavu, tedy 
vrstvy občansky velmi cenné a důležité, jejíž význam bylo lze oceniti zejména 
za hannibalské války. Ani morálka politického života nezůstala neotřesena. Příliš 
rychlý vzrůst Říma přivodil také stoupnutí finančního obratu. Rukama magi
strátu proudily sumy peněz daleko přesahující hodnotu starého majetku, podíl 
vojevůdcův na válečné kořisti byl starým nárokem, který nebylo lze odkliditi, i když 
senát dovedl vynutiti, aby vítězný vojevůdce obrátil většinu kořisti přímo nebo
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Antické školní pomůcky. Voskované deštičky, náso
bilka, pisátka, kalamáře a pravopisné cvičení na 

střepu. British museum v Londýně.
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nepřímo ve prospěch obce. Představitelé Říma se brzo naučili representaci, od
povídající římské důstojnosti; náklad na živobytí římského magistráta a jeho dru
žiny, poslaného do provincie, musela hraditi provincie ve výši, jakou magistrát 
uznal za potřebnou. Zásada, že veřejné úřady jsou čestné {„honores“}, byla zacho
vána, ale v nových poměrech byly výdaje, spojené s veřejnou činností, nesrovna
telně vyšší než dříve, poněvadž stoupla i náročnost občanstva na požitky; tak 
na př. patřilo k povinnostem některých úředníků — hlavně aedilů — pořádati 
slavnostní hry o svátcích a pokládalo se za správné, aby se pořádající postaral 
o dobrou výpravu slavnosti, i když přitom překročil úřední paušál. Spokojenost 
občanstva bývala pak velice účinným agitačním prostředkem při volbách. Po
vinnosti zavděčiti se tímto způsobem se nevyhýbali ani kandidáti z rodin nobility, 
a nemohli se jí proto vzdáti ani ti, kteří hodlali teprve založiti slávu své rodiny.

Nobilita a ti, kteří se mezi ni chtěli dostati, nebyli ovšem nemajetní, ale abso
lutní čísla a hodnoty těchto majetků se za nových poměrů většinou ukázaly vzhle
dem k poměrům v Řecku nepatrnými. Proto bylo nutno zhodnotiti rodinné majetky 
a zejména si opatřiti soukromá jmění; to se mohlo podařiti jenom tím, že se ani 
senátoři nevyhýbali spekulacím přes výslovné zákazy a že se vyhledávaly pří
ležitosti k obohacení, kde se jen naskytly. Po této stránce se velmi mnoho slevilo 
ze staré morálky. Doba, kdy se římští vyslanci cítili uraženi, že jim egyptský král 
nabídl na poctu a na památku cenný umělecký dar, nebyla ještě tak příliš vzdá
lena — stalo se r. 273 před Kr. — ale o sto let později už byl pokládán za velmi 
skrupulosního a své cti svrchovaně dbalého, kdo zjevně neporušil zákona nebo 
nepřijal nápadného úplatku. Peníze otvíraly cestu k moci a moc cestu k penězům—· 
to se pokládalo za něco zcela samozřejmého. Vždyť i Katon starší, nejohnivější 
hlasatel skromnosti, bojovník proti přepychu šperků a šatů matrón, okázale se sta
vějící za vzor a příklad staré římské ctnosti a životní prostoty, s nepochybnou 
upřímností prohlašoval, že řádného občana ctí nejvíce, může-li rozmnožiti zdě
děný majetek. Že pak Katon sám svůj majetek rozmnožoval nejenom intensivním 
hospodařením, nýbrž i otrockým obchodem a půjčováním peněz, nepokládal ani 
on sám za závadné, ani mu nebylo vytýkáno jako zpronevěra zásadám.

Hrabivost mocných byla velikým stínem římského politického života.

Roku 200 před Kr. vypukla nová válka mezi Římem a Makedonií', v koalici s Ří
mem byly Athény, Rhodos a Pergamos, v dalším údobí války se přidali také Aito
lové. R. 197 v létě dobyl T. Quinctius Flamininus rozhodujícího vítězství. Make
donská armáda, do té doby se chlubící nepřemožitelností svých falang, podlehla 
římské taktice manipulární. Politická dohra vítězství však rozdělila zájmy římské 
a aitolské. Aitolové, při počátku války velmi opatrní, usilovali po dosaženém ví
tězství, aby se ho naplno využilo, aby byla Makedonie zničena; očekávali, že si 
tím posílí především svou moc. Římané však sledovali jiný záměr: jim stačilo na 
ten čas, bude-li Makedonie zbavena svého velmocenského postavení. Neusilovali 
0 její úplné zničení, poněvadž nepokládali ještě za vhodné vládnouti v Řecku 
přímo. Makedonie, omezená na svůj původní rozsah, se jim velmi dobře hodila
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jako ochrana Řecka proti severně sídlícím ilyrským a keltským kmenům: kromě 
toho pak nebylo v římském zájmu, aby rozšiřovali území a zvětšovali moc někte
rého jiného řeckého státu, i když Šlo o spojence.

Roku 196 byl dojednán mír, jímž se Filipos makedonský zavázal vzdáti se všech 
vladařských nároků nad městy a územími mimo Makedonii. Senátní komise, pro
vádějící mírová ujednání, je zakončila efektním slavnostním prohlášením o pan- 
hellenské slavnosti na Isthmu: všem řeckým obcím, jejichž svrchovanost byla Ma
kedonií potlačena, bylo ohlášeno osvobození. Starověké zprávy líčí výmluvně 
a živě nadšení, jež propuklo po tomto úředním sdělení. Příležitost byla zvolena 
velmi dobře: nepostrádalo zvláštního významu, že k skvělému gestu zvolili Ří
mané právě národní svátek všeřecký a slavnost blízko Korintha, jenž zvláště těžce 
nesl makedonskou okupaci.

Římský postup byl znamenitě promyšlen. Vrácení svobody státům, které o ni 
připravila Makedonie, zvětšilo podstatně počet řeckých suverénních jednotek, ale 
nikoho neposílilo. Vyšlo vstříc citovému založení Reků, zejména když římský legát 
je dovedl tak dobře vystihnout a polichotit mu, postavilo Římany do nejlepšího 
světly a získalo jim mnoho vděčnosti. Když pak ještě příštího roku Římané, zase 
na oko zcela nezištně a jenom jako pomocníci Reků, potlačili samovládný pokus 
Nabida spartského a přitom zničili spartskou moc, bylo osvoboditelské dílo ukon-

Sklad suken. Římský relief. Uffizi ve Florencii.
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Obchod se suknem. Římský relief. Uffizi ve Florencii.

ceno. Římané sice nepoložili ruku ani na nejmenší kousek řeckého území, ale právě 
proto byli ve skutečnosti rozhodčím nad osudy Řecka a vlastně jeho pány.

V této době, kdy v Řecku a na východě pracovala především římská diplo
macie a branné síly nastupovaly jenom jako poslední argument, bylo tomu opačně 
na západě římského světa : při pacifikování předalpské Gallie a Hispanie rozho
dovala především zase vojenská moc Římanů. Šlo o zásahy, jejichž hlavní potíž 
spočívala v rozptýlenosti odpůrců a v nesnázi proměniti jednotlivé, pro Římany 
celkem snadné vojenské úspěchy v trvalejší zisky.

Tyto západní kraje poskytovaly tedy hojně příležitosti k strategickým úspěchům 
a k získání nároků na triumf. S nelibostí se proto vidělo, že v některých případech 
se ponechávali magistráti v těchto končinách přes obvyklou dobu v promagistrát- 
ním postavení. Úspěch na západě se pokládal za stupeň pro důležitější poslání 
na východě: moci působiti v Řecku anebo v Orientě se pokládalo za vrchol ži
votní dráhy.

Ačkoliv Filipos makedonský byl spojencem Antiocha syrského, přece ani válka 
Říma s Makedonií ani porážka Filipova nezpůsobily zápletky mezi Římany a 
Antiochem. Naopak oslabení Filipovo mohlo býti Antiochovi jen vhod, poněvadž 
ho zbavovalo konkurenta při dělení o egyptskou kořist, a ta se zdála býti na 
dosah ruky, poněvadž právě r. 198 mohl Antiochos uplatniti nad Egyptem svou
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vojenskou převahu a přinutiti jej po vítězství u Paneja, aby mu bylo postou
peno území Koilesyrie, o něž byl dávný, ale nerozhodnutý spor. Nad Egyptem 
však držel ochrannou ruku Řím, a Řím byl zároveň v nejlepších stycích s Attalem 
pergamským, Antiochovým nepřítelem. Kromě toho však ukazoval Antiochos 
zcela nepokrytě snahu obohatiti se na úkor Rhodu, také římského přítele, a zmoc- 
niti se některých řeckých měst v Malé Asii a na thráckém pobřeží. To znamenalo, 
že Antiochos už přímo kořistí z porážky Makedonie; Římané k tomu ovšem ne
mohli mlčeti. Diplomatická jednání se vlekla dlouho, ale bylo zřejmé, že nakonec 
dojde mezi Římem a Antiochem k rozhodování válkou, poněvadž se Řím právem 
pokládal za povolaného k tomu, aby kladl meze syrské rozpínavosti, když byl 
zničil makedonskou.

Po porážce Makedonie zbývaly vlastně už jen dvě velmoci na Středozemním 
moři, poněvadž Egypt se vyřadil z rozhodujícího postavení neschopnou vládou. 
Antiochos měl více nadějí než kdy jindy, že konečně nastoupí v celém rozsahu 
někdejší dědictví Alexandrovo. Římskou velmoc podceňoval, nepřistoupil ani na 
rozdělení zájmů.

K vyhrocení a uspíšení srážky mezi Sýrií a Římem přispěl Hannibal. Nebylo 
by sice nic podivného, kdyby byla Karthago usilovala o pomstu za těžkou po
rážku, kterou jí způsobili Římané, ale na Antiocha nenaléhal karthaginský stát, 
nýbrž osobně Elannibal. Byl to čin jeho soukromé politiky, poněvadž se Hannibal 
stal Antiochovým rádcem a podněcovatelem teprve po svém útěku z Karthaginy, 
která nakonec nad ním vyhlásila dokonce vyhnanství.

Tyto události vyplynuly z velikých a závažných vnitřních událostí v Karthagině, 
jež byly jednak následkem prohrané války, jednak pokračováním starého sporu 
aristokratů s vojenskou stranou Barkovců.

Vnitřní poměry karthaginské trpěly nedostatkem pevnosti a spořádanosti; pod
nikavým jedincům nebylo nesnadno strhnouti obec do podniků, třebas i velice 
choulostivých a odpovědných, a postaviti ji před nutnost souhlasu s činy, které 
vzešly ze zcela osobních podnětů, ale vázaly obec. To se ukázalo už při zakládání 
karthaginského panství v Hispanii, jež mělo býti oporou útoku na Itálii. Vliv 
aristokratické strany se zakládal hlavně na tom, že měla v rukou iO/jElenný sbor 
soudců, pověřených dozorem nad státní výkonnou mocí. Mezi členy tohoto sboru 
byla taková solidárnost, že se nejenom ubránil pomíšení s živly jinak smýšlejícími, 
ale byl dosti mocný, aby dovedl ukrýti správní a peněžní nepořádky, když se jich 
dopustili jeho vlastní členové. Za války s Římem vyrostla Hannibalova populár
nost do té míry, že se aristokraté nesměli proti němu ničeho odvážiti; ale ani 
prohraná válka neohrozila vážněji Hannibalovu oblibu, poněvadž imponoval 
svou houževnatostí a vytrvalostí. Dokonce se Elannibal stal i jedním ze Šofetů 
(nejvyšších dvou karthaginských úředníků). Mezi ním a aristokraty však nedošlo 
k smíru a k dohodě : ani zlé časy po válce neutlumily starou nechuť.

Hannibal nepochybně od počátku pomýšlel na odvetu Římu, ale správně uva
žoval, že sejí Karthago zatím nemůže odvážiti, poněvadž je vysílena a zcela ne
připravena. Zkušenosti z doby po první punské válce pak přikazovaly neposkyt-
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nouti Římu ani sebemenší záminky k zakročení. Po první punské válce svévolný 
římský výklad mírového ujednání stál Karthaginu mnoho: Sardinii, Korsiku 
a doplatek válečné pokuty. Po hannibalské válce však Karthagině už zbývalo 
jenom její vlastní nevelké území v Africe a samostatnost; zkušenosti s Římany 
učily Karthagiňany neočekávati s této strany blahovůle. Prostý pud sebezáchovy 
tedy přikazoval zříci se — aspoň zatím —jakékoliv politiky zahraniční. V tomto 
bodě se aristokraté a Hannibal shodovali. Aristokraté vůbec neschvalovali imperi
alistickou politiku Barkovců, a Hannibal se vyhýbal zápletkám z nucené opatr
nosti. Neshodli se však v tom, co se má dělat. Aristokraté pomýšleli na soustavnou 
agrarisaci karthaginského státu: ta znamenala přesunutí těžiště státu do vnitro
zemí a opouštění tradičního námořního panství. Třeba ovšem poznamenati, že si 
punská aristokracie dovedla zavčas v karthaginském vnitrozemí opatřiti rozsáhlý 
pozemkový majetek.

Agrární stát Karthago by byl i Římu zcela milý, poněvadž odklízel možnost, 
anebo aspoň zmenšoval pravděpodobnost nových srážek; proto byly mezi kartha
ginskou aristokracií a římským senátem celkem hladké a dobré styky, aniž ovšem 
senát zamýšlel cokoliv zmírni ti na podmínkách Karthagině uložených. Aristo
kraté se za těchto okolností domnívali, že je jejich režim upevněn, a nechali bez 
rozpaků bujet staré zlořády, při nichž ze státní pokladny karthaginské unikalo 
mnoho peněz. Hannibal v snaze nezůstati dlužen nic na splátkách kontribuce 
nechtěl přihlížeti k plýtvání státním majetkem a trpěti jeho špatnou správu.

Vida nemožnost klidné nápravy, odhodlal se Hannibal k ráznému zasažení : 
prosadil zákon, jímž se stanovilo, že členové onoho io4Členného sboru soudcu 
měli býti nadále ustanovováni pouze najeden rok a že nikdo neměl zastávati té 
hodnosti dva roky po sobě. Tímto opatřením zlomil Hannibal ochranu, kterou se 
kryla aristokracie při své korupční správě státu; veřejně pak ohlásil zásady, jimiž 
se měla příště říditi finanční správa obce. Městský lid karthaginský uvítal Hanni- 
balův počin s velikým souhlasem, jednak protože sám nesl dosti nelibě pýchu bo
haté aristokracie, jednak ale hlavně z toho důvodu, že finanční nepořádky ve 
správě státu už tenkráte znamenaly utahování berního šroubu v neprospěch třídy 
hospodářsky sice slabé, ale nemohoucí se brániti. Poněvadž Hannibal výslovně 
prohlásil, že po zavedení pořádku bude obec dosti bohatá, i když se malým po
platníkům prominou jejich povinnosti, měl zajištěn souhlas.

Aristokraté karthaginští se octli v úzkých. Soukromými styky se pokoušeli vzbu- 
diti v Římě účinnou podporu svého stanoviska; osočovali Hannibala, že se do
mlouvá s Antiochem syrským o nové válce proti Římu. Naznačovali, že by kartha
ginský senát neodmítl vydati Hannibala, kdyby se o to požádalo z Říma pod 
záminkou, že Hannibal je rušitelem míru. Skutečně se podařilo získati skupinu 
římských senátorů k této intrice, když tu vystoupil Scipio africký a energicky 
prohlásil, že je nedůstojné, aby se římský senát propůjčoval za nástroj stranické 
pomsty, a že karthaginští aristokraté musejí nejprve přinésti přesvědčující doklady. 
Scipionovo stanovisko se však neuplatnilo a senát se rozhodl poslati do Kartha- 
giny zvláštní vyšetřující komisi. Hannibal pochopil, co to znamená, a odešel do
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Tyru a odtud se dostal r. 195 ke králi Antiochovi. Karthago si pospíšila vyhlásiti 
dodatečně Hannibalovo vyobcování a zlomila zbytek jeho strany, v niž uprchlý 
vojevůdce ještě skládal mnoho nadějí.

Hannibalovo spojení s Antiochem bylo pro Římany velice nebezpečné, poně
vadž Hannibal znal Římany a Itálii dokonale, Antiochos pak měl velikou armádu 
a mnoho válečných prostředků. Kdyby se byl Antiochos chtěl lépe riditi Hanni- 
balovými radami, je jisté, že by průběh syrské války byl býval zcela jiný a římské 
úspěchy ne-li zmařeny, tedy jistě velmi oddáleny a zmenšeny. Hannibal totiž na

vrhoval připraviti veliký soustředěný útok 
na Itálii a tak zničiti Rím, tedy něco po
dobného, co zamýšlel v II. punské vál
ce. Antiochos se nechtěl odhodlati k to
muto řešení, poněvadž si zásadně méně 
cenil římské síly a římského významu než 
Hannibal. Mohl poukazovati na to, že 
se mu podařilo už r. 197 získati na svou 
stranu egyptského Ptolemaja V., jenž se 
stal Antiochovým zetěm a dostal věnem 
Koilesyrii, tedy území odedávna mezi obě
ma státy sporné, jehož se Antiochos zmoc
nil teprve předešlého roku (198); vedle 
Ptolemaja také kappadocký vladař přešel 
k Antiochovi a jenom Eumenes pergam
ský, Attalův nástupce, zůstával stranou. 
Zato však Aitolové si pečlivě hleděli An- 
tiochovy přízně a oni to byli, kteří vlastně 
nejvíce podlamovali Hannibalovi půdu. 
Aitolové totiž pořád nemohli zapome- 
nouti, že poměry v Řecku po porážce 
Makedonie nebyly upraveny podlejejich 
přání ; když pak se vedení svazu zmocnila 
protiřímská strana, začalo jednání s An
tiochem, a také na jiných stranách v Řec
ku hleděli Aitolové bouřiti proti Římu.

Antiocha se pokoušeli přesvědčiti, že nejlépe učiní, bude-li podporovati je samy, 
římská vojenská moc že není tak veliká, jak se mu se strany Hannibalovy vyklá
dalo, poněvadž nad Filipem makedonským—podle tvrzení Aitolů — nezvítězili 
Římané, nýbrž oni sami atd.

Římané správně rozpoznali nebezpečí a proto se nejvíce snažili především kom- 
promitovati Hannibala v očích Antiochových, pak co možná isolovati Aitoly a ma
nti syrská přátelství. Podařilo se jim to do té míry, že Antiochos nejenom nic vo
jensky v Řecku nedokázal, nýbrž musel zažiti těžkou námořní porážku svých sil 
r. 190 u Myonnesu a potom ještě i pozemní porážku u Magnesie nad Sipylem
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r. 189. Při mírovém jednání v Římě stáli proti Syrii vedle Říma ještě také 
Rhoďané, Pergamos a maloasijská řecká města.

Podmínky byly stanoveny velmi těžké : Antiochos se musel zavázati, že se zdrží 
jakéhokoliv nepřátelského počínání vůči Římu a že nebude žádný stát v takovém 
počínání podporovati, že ani v Evropě, ani na ostrovech Egejského moře nepo
vede válku, že se zřekne Malé Asie až po Taurus a jeho ustupující vojsko že si 
neodnese nic kromě vlastní výzbroje, že vydá válečné slony a lodi. Řecká města 
v Malé Asii tím nabyla plné svobody a území králem postoupené se rozdělilo mezi 
Rhodos a Pergamos. Kromě reparací svým odpůrcům v Malé Asii byl Antiochos 
povinen zaplatiti jen Římu na válečné náhradě 72 milionů drachem ve 12 splát
kách a velkou dávku obilí.

Římané dosáhli svého cíle. Syrie se zatím ještě nedostala do tak oslabeného po
stavení, jako před několika lety Makedonie, ale přece se podařilo jí odníti hlavní 
zdroje jejího velmocenského postavení. Řím sám si zase nenechal nic z území, 
o něž byla Syrie připravena, ale mezi Syrii a egejskou oblast postavili hradbu 
států, které vděčily Římu za své posílení a isolovaly Syrii od západu. Aitolům ne
zbylo, než se přikloniti k Římu, jako udělala také Makedonie. Římská republika 
přesunula poměr světových sil podstatně na svou stranu; nebylo moci, která by 
byla dovedla odpírati Římu jeho nárok na rozhodující postavení v celém medi- 
teranním světě.

Pro sílu a životnost Říma je jistě velmi příznačné, že zdar jeho velikých mocen
ských počinů nebyl ani v této době brzděn spory senátních stran a osobními boji, 
ač planuly s velkou ostrostí.

Tak přes všechny své zásluhy byl z činného politického života vyřazen Scipio 
Africký, ač právě ve válce s Antiochem mohl 
znova ukázati svou strategickou dovednost.
Pád Scipionův nezavinila jenom cizí závist, 
ale i jeho vlastní pýcha. Ještě ani ne padesáti
letý odešel Scipio z Říma do Literna a krátký 
zbytek života ztrávil v soukromí, roztrpčen 
nad nevděkem a nad ostrou oposicí v senátě.
Z jeho odpůrců byl na prvém místě Cato.
Scipio zemřel r. 183, skoro současně s Hanni
balem; ten po bludné cestě přes Armenii a 
Krétu přišel do Bithynie, ale bithynský král 
Prusias nedovedl odolati římskému naléhání, 
aby byl Hannibal vydán. Hannibal však dal 
přednost sebevraždě.

Téhož roku zemřel také náčelník svazu 
achaiského Filopoimen, jenž usiloval proti 
římské vůli vytvořiti ze svého svazu čelnou 
mocnost v již. Řecku.

Barbar. Museum v Mantově.
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Stav, vytvořený římským zasažením v krajích kolem Středozemního moře po
čátkem II. stol. před Kr., byl příliš velikou a rychlou proměnou, aby mohl býti 
trvalý. Ani Římané ani ostatní se v tom neoddávali pochybným nadějím, ale 
ovsem budoucí vývoj si každý představoval jinak. Nemohlo býti sporu o tom, že 
Řím byl nejmocnější a nejvlivnější, ale vedle něho zbylo ještě mnoho samostatných 
států. Řím se ovšem záměrně snažil podporovati drobení a udržovati ve vzájemné 
nedůvěře své odpůrce i přátele. Bezohledné vystupování římské politiky však samo 
znova a znova zaviňovalo pokusy o koalice protiřímské; neuhasínala naděje, že 
konečně Řím nebude stačiti na to, aby trvale vnucoval svou vůli v celé různo- 
tvárné a rozlehlé oblasti. Ovzduší bylo plné nejistoty, napětí, rozmanitých ne
smělých pokusů o navazování vztahů a čekání na vhodnou příležitost. Římané to 
ovšem také zcela správně pozorovali, ale jejich názor na řešení byl vzdálen toho, 
aby ponechali vývoji volnou cestu a zatím se vysilovali.

Říše římská ve svých tehdejších hranicích a se svými državami nebyla ovšem 
ničím ohrožena ve své existenci, ale Římané pokládali za součást svého panství 
také velmocenský a rozhodující vliv ve světě kolem Středozemního moře. Nespokojo
vali se tím, že římské imperium samo svou převahou už znamená činitele vy
hledávaného a respektovaného valnou částí ostatních států, nýbrž usilovali dojiti 
až tak daleko, že by se vůbec nic nesmělo státi bez vědomí a vůle Říma.

Na to ovšem dosavadní úprava poměrů ještě nestačila, a proto římský impe
rialismus nastoupil nové cesty. Nestalo se to sice ani s obecným souhlasem v se
nátě, ale mírnější názory nepronikly. Jestliže do té doby římská politika při veškeré 
ráznosti dbala aspoň jakýchsi ohledů a ráda dělala osvoboditelská gesta, proměnila 
se v naprostou bezohlednost vůči všem. Odvrhla závazky a zřetele vděčnosti 
a uznalosti a jako jediné a výhradní měřítko všeho dalšího počínání stanovila 
vlastní prospěch římského imperia bez ohledu na prostředky, jimiž se dosahovalo 
toho cíle.

Římská mocenská politika v prostředních desítiletích II. století před Kr. nesnese 
ethických měřítek, ale nutno jí přiznati, že byla dělána promyšleně a důkladně. 
Do podniků nejistých nebo takových, kde by vynaložená energie nebyla úměrná 
zisku, se nepouštěli. Tak na př. by nebylo bývalo nic těžkého svrhnouti už ten
kráte seleukovskou dynastii, proměniti Syrii v římskou provincii a sevříti tak 
celý řecký a maloasijský svět jako do klestí. Dali však přednost tomu, aby na syrský 
trůn nastoupil r. 175 Antiochos IV., syn velkého odpůrce Říma. Nový král prožil 
13 roků svého mládí v Římě jako záruka za plnění mírových podmínek, uložených 
Syrii ; byl velmi vzdělaný, v Římě mu byla vštípena náležitá úcta k římské moci 
a posilován jeho zájem o nepolitické věci. Povahově však byl Antiochos IV. po
někud výstřední a rozmarný, a tak právem očekávali, že bude poddajnou loutkou
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senátu; římským zájmům že neublíží, naopak že je bude podporovati svými ne
obratnostmi přímo i nepřímo. Do světových dějin se zapsala vláda tohoto Antiocha 
především ostrým bojem proti ^idům. Judsko sice patřilo do území, jež slíbil An
tiochos III. věnem své dceři, když ji provdával za egyptského Ptolemaja V., ale ve 
skutečnosti nebylo toto územní věno nikdy Egyptu vydáno. Politická nejistota 
však zneklidňovala celý kraj, uvnitř judské obce vznikly nepokoje, živené bojem 
o velekněžskou hodnost, a bouřilo se proti králi Antiochovi IV., jenž neznaje dobře 
židovského náboženského života pokládal židovské zvyky a odlišnosti za zbytečné 
a přál si, aby se v celé jeho říši pěstily jenom řecké kulty. Vzpoura v Jerusalemě 
byla krvavě potlačena, r. 168 dokonce ctění Jahva přímo zakázáno pod těžkými 
tresty, v jerusalemském chrámě zřízen Diův oltář. Posvátné knihy židovské páleny 
a přísné rozkazy královy zapovídaly dodržování židovských zvyklostí, jako byla 
na př. obřízka, svěcení soboty, zdrženlivost od některých pokrmů atd.

Krutá opatření královské správy sice dovedla odvrátí ti od plnění Jahvova zá
kona velikou většinu obyvatelstva, ale starou víru nevyplenila, naopak roznítila 
veliké povstání makabejské, vedené Hasmoneovcem Judou, příjmím Makkabai 
(kladivo). Povstání bylo vedeno s velikou energií a táhlo se od r. 166 po pět let, 
až musel syrský král — to už byl Antiochův nástupce — kapitulovati a odvolati 
zákaz jahvismu. Hasmoneovec Jan Hyrkanos se stal veleknězem a on i jeho ná
stupci měli vzhledem k syrskému dvoru postavení velmi nezávislé. Už r. 161 uza
vřeli Římané s Hasmoneovci přátelskou smlouvu a přikázali syrskému králi, jímž 
byl druhý nástupce Antiocha IV. Demetrios, aby v Judovi makkabejském ctil 
římského spojence. Vzkaz sice přišel už po smrti Judově, ale působil. Uzavření 
smlouvy s představitelem Judska bylo sice těžkým porušením syrské svrchova
nosti, poněvadž Judsko bylo syrským poddanstvem a postavení judské obce vnitřní 
věcí Syrie. Římské počínání však ukazuje nejlépe na tomto případě rychlý úpadek 
Syrie jako státu; r. 150 zemřel Demetrios, poslední v řadě syrských vladařů aspoň 
poněkud schopných. Od té doby někdejší mocné království, poslední veliký soupeř 
Říma, nadobro pokleslo.

Zatím, co Antiochos IV. oslaboval otcovské dědictví a Římané pracovali na 
východě jenom svou diplomacií, nasadili v Řecku silnější prostředky. Šlo přede
vším o Makedonii. Filipos V. se sice snažil zachovávati k Římu povinnou loyalitu, 
ale Makedonie sama se dělila na dva tábory, oba vedené královými syny. Jeden 
sledoval politiku přátelskou Římu, druhý pomýšlel na odvetu. R. 179 zemřel Fi
lipos, a poněvadž krátce předtím zahynul princ Demetrios, vůdce strany Římu 
přátelské, nastoupil na makedonský trůn Perseus, římský odpůrce. Ten se snažil 
všemi prostředky vybudovati co možná silný spolek proti Římu; r. 172 podal per
gamský král Eumenes římskému senátu pamětní spis, v němž byly pečlivě sezna- 
menány všechny Perseovy přípravy proti Římu. Není nemožné, že toto Eumenovo 
vystoupení bylo inspirováno některými kruhy senátními. Velmi obratně byl Per
seus isolován a vehnán do války, která začala r. 171 a skončila po dosti dlouhém 
trvání porážkou královou u Pydny v září r. 168.

Římané si ponechali pouze královský makedonský poklad a z regalií těžbu že
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leza a mědi. Země sama byla rozdělena na čtyři samostatné republiky, politicky 
zcela bezvýznamné.

V obyvatelstvu nevzbudila tato úprava poměrů odpor, poněvadž zahlazením 
dynastie velmi povolil fiskální útlak a stoupla životní úroveň obyvatelstva; proto 
se ani zatím nepociťovaly následky římského zákazu těžby drahých kovů a lesního 
bohatství. Tento zákaz vydali Římané úmyslně, aby odňali případným pokusům 
o vzpouru hospodářský podklad.

Královský makedonský poklad byl tak znamenitým obohacením římské státní 
pokladny, že od této doby nemusela od římských občanů žádati ani půjček, jak se 
dálo dříve v dobách potřeby, ani přímých daní; tato výsada pak trvala zásadně 
pro římské občany až do veliké fiskální úpravy, provedené Diokletianem.

Podobně jako Makedonie byla rozdělena také Illyrie, a jejím kmenům uložena 
menší daň, než jakou platily předtím svému vládci. Také území aitolského svazu 
bylo omezeno a vůbec při této příležitosti Římané účtovali na všech stranách 
s těmi, jejichž oddanost a poslušnost nepokládali za bezvadnou, anebo jejichž moc 
se jim zdála ještě příliš veliká. V Epeiru bylo vypleněno asi 70 měst a asi 150.000 
obyvatel prodáno do otroctví. Achajskému svazu uloženo poslati do Říma 1000 
vynikajících osob jako rukojmí; mezi nimi byl též slavný filosof, státník a historik 
Polybios.

Po Řecku přišla na řadu Malá Asie a v ní římští přátelé. Rím už nepokládal za 
nutné, aby pergamská a rhodská říše trvaly v tom rozsahu, jakého nedávno nabyly 
podporou Říma. Proto byla prohlášena Lykia a Karia za svobodné státy a rhod- 
skému obchodu zasazena těžká rána prohlášením délského přístavu za svobodný; 
ostrov sám patřil od r. 167 Athéňanům. Rhodu hrozil ještě horší osud, ale ten byl 
odvrácen přičiněním Katonovým, jenž se vřele ujal Rhoďanů a přesvědčil senát 
o nutnosti zastaviti další opatření proti státu, jehož přátelství přineslo Římu 
tolik zisku.

Zle byl odměněn Eumenes pergamský. Pod záminkou, že je podezřelý z jakýchsi 
styků, které prý kdysi měl s makedonským Perseem, mu byly působeny nepří
jemnosti a senát začal podporovati Eumenovy odpůrce, na př. Galaty. Král 
Eumenes snesl s podivuhodnou trpělivostí i osobní ponížení, jehož se mu dostalo, 
když byla odmítnuta jeho omluvná návštěva.

I když události v Řecku a na východě poutaly v těchto dobách především 
římskou pozornost, nezapomínali na další upevňování své moci v severní Itálii 
a v Hispanii. Ostrý římský postup v Hispanii vzbudil r. 154 velké povstání Lusi- 
tanů a Keltiberů. Římané se zatím omezili jenom na pasivní obranu, poněvadž 
byli upoutáni důležitějšími zápletkami jinde, v bližších končinách.

Karthago plnila své závazky k Římu velmi loyálně; ještě bezpečnější záruku 
však měl Rím v numidském králi Masinissovi. Tento vladař věděl velmi dobře, 
zač je Římanům povinen, a chápal, co se od něho očekává za to, že mu Římané 
pomohli k vládě nad celou Numidií. Hranice mezi oběma státy nebyly do všech 
podrobností určeny, a nechybělo tedy příčin k rozmanitým neshodám, k nimž 
ovšem byl volán senát jako rozhodčí. Výroky senátních komisí vyznívaly důsledně
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ve prospěch Numidie, anebo aspoň bylo protahováno vyřízení, aby nemuselo do- 
padnouti proti Masinissovi. Postupem času se podařilo Numidii rozšířiti své území, 
že skoro obkličovala Karthaginu, zříditi si dobrou armádu a nastřádati značné 
bohatství. Senátu se zdálo, že už i Masinissova moc vyrůstá nad přijatelnou míru, 
zejména když numidský král zcela bez ostychu uváděl do své moci kusy kartha
ginského území a Římu bylo nesnadno zakazovati Karthagině obranu pod zá
minkou ustanovení mírových smluv. Od r. 171 byla situace krajně napjatá, ale 
přece potrvalo ještě 20 let, než se Karthagiňané odhodlali k zjevnému zbrojení 
a tím i k formálnímu porušení mírových smluv. To byla konečně vhodná příleži
tost pro tu stranu v senátě, která už dlouho usilovala, aby bylo proti Karthagině 
zakročeno bez jakýchkoliv ohledů, poněvadž v ní viděli ohnisko nepřátelství proti 
Římu, zejména od doby, kdy se zase v Karthagině dostala k moci strana proti- 
aristokratická. Římané také viděli, že Karthago přes všechna uložená omezení je 
obcí velmi kvetoucí. Ač byl obchod pronikavě zmenšen a omezen celkem jenom 
na plavbu podél severního afrického pobřeží, přece dosti vynášel, a také kartha-

Smrt Sofonisbina. Malba v Nár. museu v Neapoli.
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ginske zemědělství poskytovalo dobré výdělky. Je známo, že jedním z nejhorlivěj
ších odpůrců Karthaginy v římském senátě byl M. Porcius Kato, podle své přísné 
censury r. 184 obdařený přídomkem Censorius. Je podobno pravdě, že také veliké 
povstání Keltiberů a Lusitanů svedlo Karthagiňany k zbrojení proti Numidii, ač 
věděli, že se tím stane válka s Římem neodvratnou; o konečném výsledku války 
pak nemohli býti v pochybnostech. V poslední chvíli, když už Římané měli při
chystáno vojsko, Karthagiňané žádali o jednání a přijali římské podmínky, jimiž 
měla býti uspokojena Numidie a provedeno karthaginské odzbrojení; v poslední 
chvíli však byly tyto podmínky zostřeny požadavkem zbořiti město a odstěhovat] 
se do vnitrozemí, aspoň 15 km od moře. Tato nová podmínka způsobila bouři 
rozhořčení a Karthago se rozhodla brániti se všemi silami. R. 149 začala tedy 
třetí punská válka a teprve r. 146 se podařilo ji vítězně ukončiti zásluhou Scipiona 
mladšího. Tento muž byl synem Aemilia Paula, vítěze nad makedonským Perseem 
a adopcí přešel do rodiny Scipionů; okolnosti mu určily velmi důležité a odpo
vědné postavení v epilogu bojů,

Afrodite z Kapue. 
Mramor. Nár. museum v Neapoli.

imi Římané dotvrdili své světovládné po
stavení.

Osud Karthaginy byl smutný; svůj zou
falý odpor zaplatilo město svým úplným 
zánikem. Üzemi Karthaginy bylo zasvě
ceno božstvům, aby nikdy na tom místě 
nemohlo vzniknouti nové město ; obyva
telstvo— pokud zbylo—bylo prodáno do 
otroctví, část karthaginského území dána 
dědicům Masinissovým a z ostatku vy
tvořena nová římská provincie. Umělec
ké poklady karthaginské byly podle mož
nosti vráceny městům, z nichž je kdysi 
Karthagiňané odvezli jako kořist.

Vzpoura v Hispanii sice stále ještě pla
nula, ale Římané dali přednost tomu, aby 
dokončili organisaci svého imperia v Řec
ku. Téhož r. 146, kdy byla ukončena třetí 
punská válka, byla zřízena římská pro
vincie Macedonia, obsahující vlastní Ma
kedonii, jak zůstala po porážce Perseově, 
pak části Ilyrika, Epiru a Thessalie. Rázně 
se začalo s těžbou přírodního bohatství 
makedonského, jež bylo r. 167 zčásti po
tlačeno. Od západních přístavů Apollonie 
a Dyrrhachia vystavěli Římané velikou 
příčnou silnici do Thessaloniky (Soluně).

Zároveň spěl ke konci též osud jižního 
Řecka. R. 150 se Římané odhodlali pro-
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Starý rybář. Hellen, plastika II. st. př. Kr. 
Palác konservátorů v Říme.

pustiti z internování achajská rukojmí, 17 
let předtím přivedená do Říma. Za tu dobu 
se změnilo nazírání všech význačnějších 
osobností achajských a Římané nepropouš
těli domů resignované a otupené odpůrce, 
nýbrž spojence a loyální podporovatele.
Zvlášť je příznačný osud Polybiúv. I on při
cházel do Říma — jakje zcela pochopitelné 
— proti jeho politice zaujat. V Římě však 
uzavřel důvěrná přátelství s mnohými vý
značnými osobnostmi různých směrů, tak 
na př. s Katonem, s mladším Scipionem, 
začal se zabývati soustavným studiem řím
ské ústavy a politiky, až konečně zcela změ
nil své smýšlení a stal se oddaným přítelem 
a obdivovatelem Říma, poněvadž dospěl 
k přesvědčení, že římská vláda nad světem je 
osudovou nutností. Tuto svou myšlenku pak 
vyjádřil ve svém historickém díle, ježje nej
skvělejším essayem o politických dějinách, 
jaký se zachoval ze starověku.

I v Římě poznali význam Polybiovy osob
nosti. Byl vítaným hostem přední společ
nosti, a když se vrátil domů, byly žádány 
jeho diskrétní rady o rozmanitých řeckých 
otázkách. Polybios se pak poctivě přičinil, 
aby zmírnil některé příliš přepjaté úmysly
senátu v úpravě řeckých poměrů, k níž došlo po zničení bohatého Korintha a při zři
zování římské provincie Achaje fr. 146). Korinth oplýval uměleckými výtvory; 
po pádu města byly převezeny do Italie a staly se ozdobou Říma i jiných měst.

Provincie Macedonia a Achaia neobsahovaly celé Řecko, poněvadž některým stá
tům a obcím ponechali Římané postavení samostatných a svobodných spojenců. 
Toho údělu se dostalo např. Athénám, Spartě, Delfám; bylo to ovšemjenom po
stavení čestné, poněvadž nejenom nad politikou spojenců bděli správcové provincií, 
nýbrž Římané zasahovali nepřímo i do vnitřních poměrů, podporujíce vesměs re
žimy protidemokratické.

V Řecku zavládl nucený klid, jenž ukončil tradiční politický ruch této země. 
Tento klid měl aspoň po té stránce výhodu, že uvolnil rozptylované a vzájemnými 
spory vyčerpávané síly řeckých obcí k nápravě hospodářských poměrů; na tom 
měly obce stejný zájem jako Římané. Náprava se ovšem neobjevila všude, kde by 
jí bylo bývalo potřebí: vážnou překážkou byl hrozivý úbytek obyvatelstva. Po
měrně dobře se vedlo Athénám. R. 167 dostaly ostrov Délos, jenž byl pak ne
dlouho potom prohlášen za svobodný přístav a strhl na sebe nejprve velkou část

Dějiny lidstva 10
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rhodského obchodu, potom i obchod korinthský. Úpadek Egypta, Syrie a Perga
mu zbavil Athény vážných konkurentů, pokud šlo o zařízení kulturní, a tak se zase 
rozvinula sláva Athén jako předního střediska duševního života. Vedle Athén 
kvetl kulturně významněji ještě jen Rhodos, hlavně jako sídlo řečnické školy. 
V Athénách i na Rhodu pak vykvetlo znova také výtvarnictví.

Hispánská vzpoura vzplanula obnovenou silou r. 147, když se do čela povstalců 
postavil Lusitan Viriathus. Jeho boj byl bo
jem za národní osvobození; ani Římané ne
mohli neuznatiViriathovu poctivost a sna
hu . Válka proti povstalcům se vlekla dlouho 
a budila zcela pochopitelně nespokojenost, 
ale přece se pokládalo za nečestné, když 
jeden z římských místodržitelů uplatil Vi- 
riathovy přátele, aby ho zabili. Sotva však 
došlo r. 137 k uklidnění v poměru k Lusita- 
nům, dostoupil odboj Keltiberů takové sí
ly, že si vyžádal se strany římské mimořád
ných opatření. Středem keltiberského odpo
ru byla Numantia. Římské vojsko se řadou 
neúspěchů demoralisovalo a teprve mladší 
Scipio dovedl zjednati pořádek a r. 133 
dobyl Numatie. Přírodní bohatství země při
lákalo do Hispanie, totiž do částí přímo pod
léhajících římské moci, velmi mnoho při
stěhovalců z Italie; jimi začala latinisace 
těchto krajů, pokračující velmi rychle a 
utěšeně.

Také ještě r. 133 Attalos III. odkázal 
svou říši Římanům ; stala se z ní římská pro
vincie Asia.

Světová říše římská stála už v hlavních 
rysech hotová; připojení Syrie a Egypta 
bylo zcela zřejmě už jenom otázkou času. 
Římané se mohli právem pokládati za dě

dice alexandrovských tradic, ač ovšem jejich imperium bylo zcela jinak uspo
řádáno než Alexandrovo. Ponejprv ve světových dějinách vyrůstala taková roz
sáhlá říše ze západu na východ. I Alexandrem ovšem zvítězil západ nad výcho
dem, ale přece Alexandros budoval své imperium jen pomocí lidí ze zapadu, avšak 
na tradicích a na půdě východu. Římané však neopustili nikdy Itálii, aby budo
vali své imperium odjinud, nýbrž naopak uváděli ostatní svět do područí Italie.
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Prudký mocenský vzestup římský způsobil vnitřní krisi. Svým ústavním zříze
ním byl Rím stále jenom městským státem, ale jeho občanstvo — nehledíc ani 
k zatím ještě vzácným případům občanství, uděleného jednotlivcům v provin
ciích — bylo rozsazeno jednak po vlastním občanském území, jednak v četných 
koloniích a municipiích po Itálii, územně nesouvislých. Kromě toho byly také 
ještě kolonie a municipia latinského práva a pak města a území římských spojenců, 
kteří neměli ani římského ani latinského občanského práva. Ačkoliv tito spojenci 
byli s hlediska právního vlastně cizinci, přece obchodní a právní styk s nimi byl 
umožněn tím, že vesměs měli římské commercium, to jest právo uzavírati platné 
úmluvy, nabývati a zcizovati majetek atd. Postavení spojenců bylo určeno v kaž
dém případě obsahem spojenecké smlouvy, ale prakticky se jejich postavení skoro 
podobalo postavení poddaných, poněvadž míra závazků zpravidla převyšovala 
míru práv a spojenecké obce neměly příležitosti k uplatnění své svrchovanosti. 
Rozvoj římské moci činil získání římského občanství tím žádoucnějším; za daného 
stavu však individuální udělení římského občanství znamenalo pro spojenecké 
obce ztrátu jejich vlastních občanů ze svazku obce, tím se snižoval počet těch, kdo 
podléhali spojeneckým povinnostem, zvyšovala se tíha odpovědnosti a nákladů 
připadajících na jednotlivce, poněvadž Římané neposkytovali spojeneckým obcím 
úlev za jejich odňaté členy, stojíce na stanovisku, že římské občanství je za všech 
okolností vzácným vyznamenáním.

Při stále rostoucí pestrosti obyvatelstva, sdruženého ve svazku římské říše, samy 
sebou mizely rozdíly mezi Římany a Latiny na jedné straně a ostatními Italiky 
na druhé straně, když konečně i postupující latinisace vydatně přispívala k jejich 
stírání. Také rozkvět písemnictví znamenal velmi mnoho pro vytvoření kulturní 
a myšlenkové jednoty italické, poněvadž literárním jazykem byla jenom latina; 
žádný jiný itaJický dialekt nevytvořil spisovné mluvy. Latinsky psal tuskulský 
rodák a sabinský statkář M. Porcius Kato svůj spis o zemědělství — dosud zacho
vaný — i své originálně pojaté dějiny, nám ztracené, básnickou latinu tříbil um- 
berský rodák T. Maecius Plautus, vtipný upravovatel veseloher, i romanisovaný 
Kelt Caecilius Statius, Plautův následovník, i propuštěnec v Karthagině narozený
P. Terentius Afer, klasik konversační veseloherní mluvy. Národní římská epopej, 
teprve později nahrazená Vergiliovou Aeneidou, byla dílem Katonova vrstevníka
Q. · Ennia, messapského rodáka z Kalabrie, jenž latinskou básnickou formu při
způsobil řeckému heroickému verši. Tak se vytvářela nová kultura, latinská svým 
slovním výrazem a římská svým duchem; pracovali o ní —jak zřejmo — i ti, kdo 
nevyrostli z vlastního okruhu Quiritů, ale našli smysl své práce v úsilí o zvelebení 
ří manství.

Tato latinská a římská kulturní jednota byla známkou pospolitosti zájmů a ži-
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Bronzová deska s usnesením římského senátu o kultu bakchickém z T. 186. př. Kr. 
V uměleckohistorickém museu ve Vídni.

vota a svědectvím, jak postoupila latinisace a romanisace Italie. Je tedy zcela po
chopitelné, že se musela ozvati potřeba, aby zmizely hráze, které dělily římské 
občany od jejich kmenových příbuzných a účastníků téže civilisace, pracujících 
pro vzrůst a zdar téže říše, přinášejících pro ni mnoho obětí, ale postrádajících 
charakteru římského občanství.

V Římě — na neštěstí — nebylo pro to dosti pochopení a muselo dojiti k váž
ným otřesům, aby se samozřejmost stala skutkem. Druhá, nesmírně vážná otázka, 
před níž se Rím octl, byla vlastně souhrnem několika problémů hospodářských, 
sociálních a populačních. Šlo o důsledky vývoje, jenž postupně nahromadil a zost
řil potíže, jež právě v II. století před Kr. dostoupily vrcholu. První nesnáz byla 
s přelidněním Říma, které vzniklo hromadným opouštěním venkova a mimořím- 
ských měst v Itálii, odkud se obyvatelstvo stěhovalo do Říma. Důvodů pro toto



Vnitřní poměry římské

stěhování bylo několik : tak předně přirozená přitažlivost střediska říše tak rychle 
rostoucí, politické a hospodářské výhody pobytu v městě, pak touha po požitcích, 
jež byly v Římě snáze dosažitelné než na venkově, a konečně snaha domoci se 
římského občanství uplatněním výsady, že totiž obyvatel latinského práva, pře
stěhováním do Říma nabývá samočinně římského občanství. Stát mohl jenom 
velmi nesnadno regulovati tyto přesuny obyvatelstva svými zásahy. Automatické 
nabývání římského občanství přestěhováním do Říma bylo sice úředními opatře
ními několikrát po sobě ztíženo, ale tím se příliv stěhování nezastavil. Kolonie 
ovšem potřebovaly dosti mnoho obyvatelstva a byly v této době hlavně v severní 
Itálii zakládány, ale kolonisté zpravidla se nebrali z městského obyvatelstva řím
ského, nýbrž z otužilejšího a pracovitějšího lidu venkovského.

Podoby zvláště znepokojivé nabyla agrární stránka poměrů. Pozemky státem 
nově získané se totiž už od dávných časů neponechávaly ve vlastním státním hos
podaření, nýbrž se buď jednotlivě rozprodaly občanům — to se nedálo příliš 
často — nebo se pronajímaly, v koloniích se pak přidělovaly občanům do kolonie 
poslaným. Poněvadž však většina pozemků nově získaných bývala zpravidla zpus
tošena nebo zanedbána ajejich výnos tudíž se jednak mohl dostaviti až po delším 
čase, jednak závisel na investicích, leckdy dosti nákladných, ponechával římský 
stát okupaci těchto pozemků občanu, který se jich chtěl ujmouti; zásadně bylo 
stanoveno, že se má z takových pozemků piatiti uznávací poplatek z dosažené 
úrody. Je nasnadě, že tyto okupační pozemky nemohly lákati lidi nemajetné nebo 
málo majetné; dostávaly se do rukou nobility a vůbec vyšších kruhů, zámožných 
a vlivných. Bohatí uživatelé dovedli však způsobiti, že od nich nebyl vymáhán ani 
nájem ani uznávací poplatky, zaokrouhlovali stále vydatněji své pozemkové ma
jetky a s pozemky státními zacházeli často jako se svými vlastními. Tak narůstaly 
veliké statky a leckde se časem změnily ve skutečná latifundia. Majitelé měli 
dostatek otroků k zemědělské práci a i extensivní hospodaření zabezpečovalo výnos 
dostatečný k nákladnému životu. Povážlivé však bylo, když nobilita a kruhy jí 
blízké neustávaly hromaditi pozemky, i když je nechávaly zcela ladem a tak odní
maly produktivnímu užití.

Italie si v starších dobách zcela postačila svou obilní úrodou a byla by jí měla 
dosti i pro zvýšený počet obyvatelstva, ale obilí, které se dováželo z provincií jed
nak jako naturální daň jednak nakoupené za stanovenou nízkou cenu, ponenáhlu 
nahradilo vlastní italské obilí, aspoň v krajích snadno dostupných od přístavů 
u Tyrhenského moře. Dovoz obilí však zavinil povážlivé zjevy ve stavu zeměděl
ském: pokles obilních cen znehodnotil práci na malých usedlostech, jež pěstily 
polní plodiny jenom pro svou vlastní potřebu. Uvedl však v zmatek i hospodaření 
na větších statcích, poněvadž prodej přebytečného obilí přestal býti výnosný, 
λ elké statky, které svým výnosem překračovaly existenční potřebu, si zařídily 
pěstění jiných plodin, hledanějších na trhu, jako na př. oliv, ovoce, nebo obrátily 
zbytečné pozemky v pastviny. Majitelé latifundii pak prostě nechali pustnouti ne
obdělávané a jim nepotřebné kusy půdy.

Chudnutí a proletarisování drobného stavu zemědělského bylo pro Rím vážnou
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otázkou. Vidělo se, že občan, jenž pracuje na půdě, má k ní kladný vztah a že 
dovede vyvinouti velikou energii při obraně státu — to bylo velice důležité, dokud 
Římané bojovali v Itálii a zejména když byla Italie napadena. Zproletarisování 
zemědělce však bylo pro obec také ještě přímou ztrátou, poněvadž občan, jehož 
census klesl pod určitou míru, přestával miti vůči obci nejenom práva, ale také 
povinnosti.

Usilování, aby se nehromadilo neúčelně mnoho půdy v jedněch rukou, mělo 
v Římě svou dávnou historii; i když nevěříme tradici o nejstarších zákonech sem 
se vztahujících, tedy je jisté, že v době mezi první a druhou punskou válkou byl 
přijat zákon, jímž se omezovalo držení státní pudy v jedněch rukou. Praktického 
významu však tento zákon neměl, poněvadž nobilita a senátoři dovedli zabrániti 
jeho provádění. Nelibě nesly tyto kruhy, když se podařilo nedlouho před hanni- 
balskou válkou prosaditi zákon, jímž se státní půda na keltském pomezí v severní 
Itálii přidělovala malozemědělcům.

Velkostatkáři se nebránili jenom omezování rozsahu své držby pozemkové, ale 
odpírali též zaměstnávati dělníky svobodného původu; dávali přednost otrokům, 
poněvadž byli lacinější pracovní silou, čili správněji řečeno, otroci sami byli vý
nosným majetkem. Na velkých statcích zavládaly pro otroky velmi zlé poměry: 
byli pokládáni za pracovní nástroj, od něhož se vynucoval co největší pracovní 
výkon drastickými prostředky; otrok však neměl na nic nárok. Mateřství otrokyň 
nebylo bráněno, poněvadž jejich děti rozmnožovaly počet otroků. Byl veliký 
rozdíl mezi postavením otroků sloužících v městské domácnosti a na venkovském 
statku, i když šlo o téhož pána; poslati otroka z města na venkovskou práci se 
pokládalo za trest. Při těchto pracích venku se ovšem zaměstnávali otroci ne
způsobilí k lepší práci, nýbrž mající cenu jenom svou fysickou zdatností.

Způsob práce na velkostatcích se napodoboval na středních statcích, ale ovšem 
byly tu rozdíly. Na středním statku záleželo více na racionální práci a na využití 

všech zdrojů. Otrocká práce byla sice i tu 
pravidlem, ale menší počet otroků nevy
tvořil tak napjaté prostředí, jako na velko
statcích. I když tyto střední statky slou
žily svým majitelům hlavně jako zdroj 
důchodu a pánova účast na řízení prací 
se omezovala na občasný pobyt na stat
ku a zájem o práci, přece styk pána a 
čeledě tu zachovával více patriarchální 
zvyklosti. Velmi poučným obrazem hos
podaření na středním statku je Kato- 
nův spis o zemědělství.

Hannibalská válka byla pro italské ze
mědělství pohromou a její následky se 
zase nejtíže dotkly drobného zeměděl
stva. Italie byla dlouho bojištěm, kteréGladiátorská přílba. V Nár. museu v Neapoli. 
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Pozor na psa ! Mosaika o Nár. museu v Neapoli.

punská armáda záměrně pustošila 
všude tam, kde se sama nezásobo- 
vala. Avšak právě v této válce se 
znova ukázal veliký význam sou
vislosti občanstva s půdou. Počet 
obyvatelstva válkou silně prořidl a 
mnoho statků osiřelo ; ale bylo také 
dosti těch, kteří se po válce už ne
chtěli vraceti k práci na malých stat
cích, poněvadž poznali jiný způsob 
života. Obsazování Hispanie, veliké 
výpravy na východ, pak znova emi
grace do Hispanie a do Afriky daly 
živobytí velikému počtu lidí a od
vedly hodně obyvatelstva z Italie, 
ovšem právě nejvíce z vrstev drob
ného selského stavu, jemužjinde ky
nula lepší existence. Avšak na půdě 
nesetrvali ani ti, kdo zůstali v Itálii, 
poněvadž pohodlnější život, jaký 
poznali za vojenské služby v Kecku
a v Malé Asii, odvedl mnoho lidí od svízelné a těžké práce v malém hospodářství.

Velmi mnoho malých statků zůstalo opuštěno; jejich polností se zmocňovaly 
velké sousední statky. Velké přesuny půdy ve prospěch velkostatků nastaly také 
za válek a konfiskacemi, jimiž stát postihoval nevěrné spojence. Stávalo se, že 
státní pokladna splácela vnitřní půjčky bohatým občanům pozemky. Tím vším 
se stalo, že rozdělení půdy bylo stále horší. Malá hospodářství se nakonec udržo
vala jenom v krajích odlehlejších a méně snadno přístupných, jako na př. v Po- 
pádí nebo v Apulii. Bohatá Kampanie zůstala výjimkou: tam se stát nezbavil 
získaných pozemků a nedovolil, aby se dostaly do soukromých rukou, nýbrž je 
pronajal těm, kdo na nich dobře hospodařili.

Kdysi bylo ctí pro,svobodného občana, aby sám pracoval na poli a konal země
dělskou práci; vývoj však dospěl tak daleko, že rozsáhlé a na středních a velikých 
statcích výhradní užívání otroků, pracujících za nejhorších podmínek, tak znehod
notilo rolnickou práci, že se téměř pokládalo za nedůstojné svobodného občana, 
aby ji sám konal. Čestný název rolníka se stal eufemistickým označením kapita
listy, jenž své jmění rozmnožoval otrockou zemědělskou prací.

Ztroskotaly snahy, aby se mohli bezzemci a chudina zaměstnati jako nádeníci; 
ani vzpoury otroků nezměnily pracovní soustavu, ač některé z těchto vzpour 
svým rozsahem a trváním byly velice vážnou výstrahou.

Bylo mnoho důvodů, aby se neztrácela z patrnosti nutná náprava, ale největší 
překážkou byl sobecký zájem vládnoucí vrstvy. S její dobrou vůlí a uznáním se 
nedalo počítati, a tak musela zcela přirozeně vypuknout! hnutí, která si nejenom
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vynucovala nápravu sociálních a hospodářských nesrovnalostí, nýbrž se přitom 
také dotýkala výsadního politického postavení vládnoucí třídy.

K nespokojenosti bylo mnoho důvodů. Dříve už byla připomenuta výlučnost, 
s jakou senát a nobilita co možná omezovaly přístup novým lidem, a okolnosti, 
za jakých se třída bohatého „jezdectva“' octla svými zájmy proti zájmům senátu. 
Nobilita a senátoři nebyli dosti opatrní ani neužívali své moci tak, aby se mohli 
ubrániti výtkám nesprávnosti. Nejčastěji docházelo k nepěkným zjevům při spra
vování provincií. Postavení správce provincie se vyvinulo z postavení vojenského 
velitele, poslaného do cizího území; jako se pokládalo za právo velitelovo, aby si 
vymohl na místě, čeho mu bylo potřebí pro vlastní osobu i pro družinu, tak ani 
pro správce provincie nebylo nijak normováno, čím je mu provincie povinna. 
Už dříve bylo poznamenáno, že stoupající nákladnost veřejného života ohrožovala 
čím dále tím více soukromé majetky a že spravování provincie se pokládalo za 
vhodnou příležitost k nápravě osobních financí.

Počínání správců provincií pozorovali ovšem nejen provinciálové, kteří jím 
přímo trpěli, ale viděli je zblízka také nájemci daní pro římský stát. Stát totiž 
neměl svých úředních orgánů, kterými by. vybíral všechny ty rozmanité fiskální 
dávky provinciím ukládané, nýbrž pronajímal toto vybírání společnostem, které 
napřed zaplatily paušálně odhadnutý výnos. Tyto společnosti publikánů měly ovšem 
také svůj zájem na tom, aby vydělaly při vybírání daně, a proto se nemohly 
smířiti s příliš náročnými správci provincií, kteří oslabovali svými požadavky pla
tební schopnost a ochotu provinciálů. Není pochyby o tom, že i publikáni zatěžo
vali leckdy provincie více, než bylo nutno, aby se dosáhlo úhrnné výše povinností, 
aby se zúročil jejich vklad· do podniku a krylo risiko, ale přece byla u nich situace 
jiná. Nájmy daní byly uzavírány na delší dobu a platební povinnost provincie 
celkem známá. Publikáni tedy nemohli nezřízeně přepjatými požadavky zničiti 
naráz daňovou únosnost provincie, poněvadž by byli konec konců prodělali; na
proti tomu správcové provincií působili na svých místech celkem jenom krátce, 
zpravidla rok, a jenom ve zvláštních případech — hlavně v provinciích neklid
ných — se jim doba úřadování prodloužila. Proto byli proniknuti snahou sanovati 
své finance co možná brzo a vydatně.

Nebylo možná ani v Římě zavírati oči před hojnými neblahými zjevy tohoto 
vyděračství, jež hrozilo zničiti římskou autoritu. R. 149 před Kr. z podnětu ple- 
bejského tribuna L. Kalpurnia Pisona byl odhlasován zákon o zřízení stálého 
trestního soudu pro vyděračství. Postiženým provinciálům se tak dostalo možnosti, 
aby sami stíhali bezohledného místodržícího trestní žalobou. Postup řízení před 
tímto soudním dvorem byl zajímavou novinkou v římském trestním soudnictví : 
žalobu podávala postižená strana, soudu předsedal praetor, ale rozhodnutí o vině 
vynesla porota. Zásadní význam tohoto opatření byl veliký, ale v praxi se ukázaly 
nedostatky: jednak totiž bylo velmi těžko dokázati vyděračství, poněvadž nebylo 
míry pro ocenění místodržitelových nároků, jednak byli členy poroty senátoři 
a u nich vítězil často solidární stavovský zájem nad smyslem pro slušnost a nad 
ohledem k provinciálům.
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V druhé polovici druhého století před Kr. se začal vnitřní život v římské politice 
zřetelně vyhraňovat do dvojího proudu. Podkladem jednoho směru byly zájmy 
vládnoucí třídy, druhým směrem byla oposice proti nim. Směry se nekryly se sta
vovskou příslušností a dělením na třídy. V řadách oposice se objevovali jednot
livci i skupiny, již svým původem a společenskou příslušností patřili k nobilitě 
anebo do senátorských rodin, avšak z důvodů osobních nebo věcných nesouhlasili 
s politikou „optimátů“.

Prostředkem, jehož oposice zvláště hojně a vydatně užívala, byl plebejský tri
bunát a usnesení plebejských sněmů. Plebejským tribunům se sice dostalo osob
ních práv jiných magistrátů, na př. senátorství, ale vztah mezi tribunátem a se
nátem se proměnil: namísto kooperace, která byla od III. stol. skoro pravidlem, 
nastoupila úloha tribunů jako vůdců oposice.

Změnil se však také obsah pojmu „plebs“ proti starším dobám a původnímu 
významu. Plebs už nebyla občanstvem nepatricijským, nýbrž se tímto slovem 
označovalo hlavně chudé městské občanstvo. Toto občanstvo se pak stalo důleži
tým politickým nástrojem, poněvadž jeho usnesení v plebejských tributních sně
mech měla obecnou závaznost pro celý stát; k usnesením plebejského sněmu pak 
docházelo na návrh a zařízení plebejských tribunů. Strana optimátů měla jedinou 
zákonnou ochranu proti plebejským tribunům v tom, že hleděla získati pro své 
stoupence aspoň jedno místo v desetičlenném tribunském sboru; jediný, kdo mohl 
mařiti návrhy a činy plebejského tribuna, byl jiný tribun, když užil práva kole- 
giální intercese.

Za poměrů takto napjatých došlo k vystoupení bratří Grakchů. Grakchové sami 
byli typickým příkladem své doby. Pocházeli z urozené rodiny, jež patřila do řad 
nobility. Matka Grakchů Kornelia byla dcerou Scipiona staršího, tedy příslušnicí 
jedné z nej vznešenějších rodin, jež vůbec v Římě byly. Sestra bratří Grakchů byla 
provdána za mladšího Scipiona afrického. Rodinnými vztahy patřili Grakchové 
k nej výlučnějším kruhům římské společnosti a v jejich výchově se uplatnil jak mo- 
dernismus se svým požadavkem všestranného a pečlivého vzdělání na světové 
řecké úrovni, tak přísná počestnost matčina. Říkalo se dokonce, že Kornelia ovdo
věvši odmítla nový sňatek, jen aby se mohla věnovati výchově svých dětí ; odmítnu
tým nápadníkem byl král egyptský. Po svém otci Tiberiu Grakchovi, jedné z nej
význačnějších politických osobností, zdědili synové počestnost, přímost a svobodo
myslnost, spojenou s velikou kritičností k postupu nobility; ani blízké rodinné 
vztahy je nemátly a nezdržovaly.

Starší z bratří, Tiberius Sempronius Grakchus, se stai r. 133 před Kr. plebej
ským tribunem a prosadil zákon, aby se držitelům obecních pozemků ponechalo 
z těchto pozemků jako soukromé vlastnictví nejvýše 500 jiter, a měli-li syny, tedy 
i pro ně po 250 jitrech, ale na jednu rodinu ne více než 1000 jiter dohromady. 
Toto propuštění části obecních pozemků do soukromého majetku mělo býti ná
hradou za investice, učiněné do pozemků na jejich zlepšení. Co měl kdo z obec
ních pozemků nad stanovenou míru, měl vrátiti státu. Z půdy takto získané se 
měly vytvořiti malé statky asi o 30 jitrech (to jest asi 7% ha), jež by se přidělily
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chudým bezzemkům v dědičné a nezcizitelné užívání za poplatek v naturaliích. 
K provádění zákona byla zřízena zvláštní tříčlenná komise, jejímiž členy se stali 
oba bratří Grakchové a tchán mladšího Grakcha Appius Claudius.

Už odhlasování zákona naráželo na překážky, jež sice Tiberius Grakchus 
zdolal velmi energicky, ale způsobem poněkud neobvyklým; ještě větší potíže se 
ovšem objevily při provádění zákona. Otázku, jak uhraditi náklad, spojený 
s nutným zařízením malých přídělových hospodářství, chtěl Grakchus řešiti tím, 
že by se k tomuto účelu užilo peněz z odkazu pergamského krále Attala, jenž právě 
tehdy učinil Rím svým dědicem. Hlavně však byly veliké nesnáze se zjišťováním, 
které pozemky jsou vlastně státní, poněvadž v mnohých případech splynuly k ne
rozeznání se soukromým majetkem uživatelů, dokonce byly i prodány, a to nejen 
občanům, nýbrž i neobčanům, Italikům. Noví majitelé, kteří nabyli pozemků 
řádnou koupí, se ovšem velmi bránili proti odnímání koupených pozemků. 
V jiných případech se zase ukazovaly potíže v tom, že obecní pozemky byly vy
datně zlepšeny a uživatelé do nich mnoho investovali. Nejsilnější odpor ovšem 
kladla nobilita velkostatkářská ze zásadních důvodů, poněvadž v grakchovském 
zákoně viděla své oslabení nejen hospodářské, ale zejména politické. Není úplně 
jasné, co všechno podnikl Tiberius Grakchus, aby zajistil zdar svému dílu, ale 
je jisté, že se postavil velmi ostře proti optimátům a trval na provádění zákona.

Římské kuchyňské náčiní. Cedníky, sběračky a lžíce. British museum v Londýně.
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Sedlák jde na trh. Relief z konce I. st. př. Kr. Glyptotheka v Mnichově.

Spor nabyl zřetelně politického rázu a proto Tiberius Grakchus usiloval, aby se 
stal plebejským tribunem ještě i na příští rok a mohl tak celiti odpůrcům. Tento 
záměr vzbudil odpor, poněvadž nebylo obvyklé zastávati týž úřad hned dvakrát 
po sobě; při volbách došlo k násilí a Tiberius Grakchus zahynul při vzniklé půtce, 
které se účastnilo mnoho senátorů, vedených Scipionem Nasikou, příbuzným 
Grakchů. Přídělová komise však pracovala dále, doplněna místo Tiberia Grakcha 
jiným členem.

Zákon sám nebyl totiž zrušen; jsou dokonce doposud zachovány nápisy, svědčící 
o jeho provádění, ale činnost komise byla ochromena jak odporem senátu, tak 
i obratně podněcovaným odporem Italiků, z nichž někteří měli přijití o své po
zemky řádně sice koupené, ale neprávem jim prodané. Mladší Scipio africký, 
jenž se vrátil právě od Numantie jako vítěz nad keltiberským povstáním, se při
činil, aby se přídělové komisi odebralo rozhodování o sporných pozemcích a aby 
se přeneslo na pravidelné úřady; to znamenalo zase ještě další oslabení práv 
komise a skoro naprostý zmar jejího díla v praxi. Scipio byl krátce potom nalezen 
mrtvý, ale nikdy se nepodařilo bezpečně vypátrati ani příčinu smrti ani pachatele.
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Do rozvířeného boje o reformu se zapletla také otázka neobčanských spojenců 
římských v Itálii, zejména jejich nároku na přidělování nových malých statků. 
Podle znění Grakchova zákona byli sice povinni vrátiti pozemky, patřící do zá
boru, ale neměli miti podílu na přídělech nových hospodářství. Byli sice právně 
cizinci, ale mnozí měli ius commercii, jiní se zase mohli odvolávati na to, že při 
dřívějších assignacích a zejména při zavádění kolonií Římané nečinili tak přísného 
rozdílu. Podle toho, jak se čekala podpora zájmů, se zakročovalo pro spojence 
nebo proti nim; dokonce došlo ve dvou latinských městech k povstání. Reformní 
spor se přenesl z užší oblasti sociálně-agrárního zájmu dále a stal se souborem 
politických otázek. Proto Gaius, mladší bratr Tiberiův, založil svůj postup jinak.

Šlo nejprve o to, aby si Grakchus udržel potřebný politický vliv na celou dobu, 
potřebnou k provedení reforem. Tiberius ztroskotal na tom, že proti zvyklosti 
usiloval o opětnou bezprostřední volbu na tribunát. Gaius se zajistil tím, že dal 
odhlasovati zákon, jímž se výslovně dovolovalo toto bezprostřední opětné zastá
vání tribunátu, a pak se dal sám zvoliti za tribuna na r. 123 před Kr. To byl 
počátek jeho pamětihodného boje proti nobilitě. Je velmi litovati, že starověké pra
meny jsou tak neúplně dochovány a že neznáme ani přesný obsah ani časový sled 
Grakchových zákonů, jež navrhl ve svém prvním a druhém tribunátě.

Myšlenka zemědělské reformy zůstala sice i Gaiu Grakchovi konečným cílem 
a její provedení neztratil ani na chvíli z mysli, ale nemohl bojovati jenom za ni, 
nýbrž se musel postaviti především proti jejím odpůrcům. Bylo jasné, že nobilita 
pokládala své odmítání za věc zásadní a nehodlala ustoupiti věcným důvodům. 
Proto musel Grakchus nejprve ziomiti moc nobility. Svůj zápas založil ze široka 
a vedl jej s nevyčerpatelnou energií. Touha po vítězství mu však nedala vždy 
správně rozpoznati dosah prostředků, k nimž se uchyloval: některé z nich byly 
opravdu velmi demagogické, pro přítomnost sice účinné, ale přinášely později 
neblahé důsledky. Že zápas tu a tam nabyl rázu zcela osobních bojů, bylo dosti 
přirozené, poněvadž šlo o prestiž osobností; tak hned na začátku dal Gaius 
Grakchus ostře stíhati osobní odpůrce Tiberiovy.

Důležité bylo, aby si Grakchus trvale pojistil přízeň městského lidu, poněvadž 
tento lid svým hlasováním v komitiích byl nástrojem moci, pro Grakcha naprosto 
nutným. Šlo zejména o nejširší lidové vrstvy, vesměs nemajetné anebo zcela 
proletářské. Grakchus dal odhlasovati t. zv. frumentační zákon, podle něhož měl 
občan v Římě každý měsíc nárok na určité množství obilí ze státních zásob za 
zvláště nízkou cenu. Toto opatření bylo v Římě novinkou, ale v řeckém světě se 
takové sociální podpory znaly už dávno. Frumentační zákon byl sice sám o sobě 
zařízením sociálně záslužným, ale nebezpečným. Ukázal cestu, jak možno na 
státní útraty licitovati o přízeň lidu a zajišťovati šiji bez ohledu na věc, o niž šlo. 
Není také pochyby, že právě městská chudina v Římě byla zvláště potřebná pod
pory, ale frumentace způsobily, že příliv chudých a nezaměstnaných, popřípadě 
zaměstnání se vyhýbajících občanů do Říma zesílel a tím ještě zhoršil situaci, 
jež se měla řešiti. Rovněž tak je jisté, že frumentace podstatně oslabily snahu po 
hledání výdělku a samostatné existence.
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Také především chudině bylo příznivé jiné opatření Grakchovo, jímž se stano
vilo, že se nemá z vojenské mzdy strhovati — jak se dotud dálo — náhrada za 
výzbroj státem poskytovanou, nýbrž že se má vypláceti celá, nezkrácená mzda.

Avšak ani zákon o obecních pozemcích, který Gaius Grakchus obnovil i se 
zákonem o plné moci přídělové komise, nezůstal bez dalších průvodních opatření, 
jimiž se mělo zajistiti jeho snazší provádění a zejména mu získati populárnost; 
bylo usneseno zakládati v Itálii a mimo Itálii (na př. v Karthagině) veliké kolonie, 
budovati silnice pro lepší spojení atd. Těmito opatřeními si Gaius Grakchus za
bezpečil přízeň městského lidu, tak důležitou pro sněmovní hlasování. Další 
postup se pak týkal přímého oslabení moci a vlivu senátu a nobility. K tomu však 
potřeboval Grakchus spojenectví a přízeň jiných vrstev občanstva, než jenom 
chudiny; takových vrstev, které by měly samy zájem na převzetí některých funkcí, 
do té doby výhradně senátem ovládaných. K tomu se výborně hodil jezdecký stav, 
vrstva zámožného a podnikavého občanstva, jež neslo velmi těžce stále rostoucí 
výlučnost senátu. Proto Grakchus odňal senátorům jejich výhradní právo na za
sedání v porotách; nadále se o ně musili děliti s jezdci, a dokonce v procesech 
proti senátorům žalovaným pro vyděračství v provinciích nesměli senátoři vůbec 
zasedati jako porotci.

To byl se strany Grakchovy velmi obratný tah, který senát pociťoval zejména

Římské divadlo ve Fiesole.
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těžce jako újmu na svém prestižním postavení. Vlivná a mocná vrstva „jezdectva“ 
tím byla přímo získána pro podporu Grakchových zákonů, poněvadž boj proti 
senátu byl v jejím vlastním zájmu. Grakchovo zasažení především přispělo ke 
konečnému vytvoření jezdectva jako samostatného stavu s vlastními zájmy, odliš
ného od senátorského stavu. Snad od této doby začali senátoři nositi na tunice 
dvojitý nachový pruh, kdežto dříve nosívali — stejně jako jezdci — jen jeden 
úzký pruh.

Populárnost Grakchova vzrostla, poněvadž kromě senátu a nobility všechny 
ostatní vrstvy občanstva mu byly zavázány za nové výhody. Grakchus si byl 
dobře vědom jedinečnosti svého postavení; věděl dobře —- ale věděli to stejně 
dobře i jeho odpůrci — že je to především jeho vlastní osobnost, která ztělesňuje 
celé hnutí, a že bez této osobní autority nemá hnutí zatím samo o sobě naději na 
to, že by se udrželo, poněvadž se skládalo z několika zcela různorodých složek, 
mezi nimiž byla pojítkem právě jenom Grakchova osobnost. Záleželo tedy na 
tom, aby se podařilo dosažené úspěchy proměniti v trvalý stav a učiniti pevnou 
součástí života římské obce.

Jakkoliv smělé, přece byly Grakchovy návrhy vesměs proveditelné; nobilitě 
by bylo i potom zbývalo dosti příležitosti, aby sloužila státu svými schopnostmi. 
Trvalá větší účast jezdecké třídy na státní správě mohla býti jen prospěšná, po
něvadž rozšiřovala podstatně kruh politicky činných, omezovala aristokratickou 
výlučnost a přispívala k vzájemné kontrole.

Nobilita neměla věcných důvodů, o které by opřela svůj odpor proti Grakchovi. 
Svůj boj založila proto na nekritičnosti davu hlasujícího v komitiích a rozhodla 
se tak užiti proti Grakchovi jeho vlastního nástroje. Prostřednictvím jednoho 
z Gaiových druhů v tribunátě, M. Livia Drusa, byly lidu navrhovány zákony 
daleko pro lid výhodnější a štědřejší, než byly zákony Grakchovy; tak na př, 
nabyvatelé oněch malých usedlostí, vytvořených reformou, měli býti vůbec zba
veni jakéhokoliv poplatku, mělo se usaditi 36.000 občanských kolonistů atd. 
Grakchus postřehl pravý smysl těchto rogaci a bránil jim, ale to se hned vykládalo 
jako jeho sobectví. Lid nepostřehl, že Drusovy návrhy nejsou míněny vážně a že 
vůbec není úmyslu provésti je. Gaius Grakchus dovedl osobním vystupováním 
udržovati svůj vliv a konečně vždy zase nabýti vrchu, ale r. 122, ve svém druhém tri
bunátu, udělal vážnou taktickou chybu, že se vzdálil z Říma na dobu delší dvou 
měsíců, aby osobně zařídil novou občanskou kolonii na místě staré Karthaginy.

Tato nepřítomnost stačila, aby se odpůrcům podařilo trvale zviklati důvěru, 
které se Gaius Grakchus u lidu těšil. Marně usiloval po návratu obnoviti svou 
populárnost. Rozhodl se k činu sice velmi významnému, ale choulostivému: 
podal návrh na rozšíření občanského práva ve prospěch italských spojenců. Věc byla 
ovšem spravedlivá a Římané ji konečně museli o třicet let později provésti, a to 
v míře ještě rozsáhlejší, ale r. 122 zapadla do příliš vzbouřeného prostředí. 
Grakchus počítal, že tito noví občané mu budou oporou ve sněmu. Avšak na 
druhé straně bylo nutno počítati s žárlivostí dotavadního občanstva, jež nerado 
dopouštělo rozšiřování svého kruhu, vidouc v tom umenšování ceny občanství.
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a pokud šlo o vrstvy hospodářsky slabé, také újmu na hmotných výsadách, za
ručených frumentačním zákonem. Těchto okolností bylo proti Grakchovi agitačně 
využito, takže návrh propadl a on sám nebyl zvolen na další rok za tribuna. 
Dokonce viděl, že byli za příští konsuly zvoleni jeho rozhodní odpůrci. Vystoupilo 
se i proti karthaginské kolonii, kterou se Gaius Grakchus vykazoval jako svým 
úspěchem do té doby nejpatrnějším, pak vypukly nepokoje, boje v městě, až na
konec nezbylo Grakchovi, než se vyhnouti násilí dobrovolnou smrtí (r. 122).

Tragické rozuzlení ukázalo, kolik vedlejších zájmů se rozvířilo při úsilí o agrární 
reformu. Vítězem sice formálně zůstala nobilita, ale nebylo to vítězství naprosté : 
nemohla se odvážiti ani omeziti práva jezdeckého stavu, ani zrušiti agrární zákon. 
Mysli byly příliš rozjitřené a oposice proti nobilitě velmi živá. Grakchus sice padl, 
ale optimátská politika měla příliš mnoho vroubků a nedosti síly, aby kategoricky 
prosadila svou vůli. Agrární zákon byl proto jen několikrát novelisován, ale stále 
kompromisněji. Co reformní komise už provedla, mělo sice piatiti, ale nadále byla 
její působnost zastavena. Do budoucna byla zakázána okupace státních pozemků, 
ale co z nich kdo měl, to mu zůstávalo. I novelisovaný zákon sice ponechával nej
vyšší výměru stejnou, jako byla v Grakchově zákoně, ale po Grakchově pádu ne
bylo tohoto zákonného ustanovení nikde užito.

Oposice proti optimátům začala nabývati postupem času určitějšího tvaru 
a proměnila se v stranu populárů, lidovou. Nešlo však o lidové hnutí v pravém 
smyslu slova, o stranu vedenou vůdci z širokých vrstev lidu a usilující o to, aby 
se politické rozhodování přesunulo na lid; strana populárů byla lidová jenom tím, 
že se opírala o dav jako nástroj, jenž měl dopomoci k politickému uplatnění 
lidem, kteří nemohli nebo nechtěli souhlasiti s politikou nobility anebo které no
bilita nechtěla pustiti na význačnější místa.

Poměr strany optimátů a populárů byl volným pokračováním toho utváření 
poměrů, k jakému došlo za Grakchů, s tím rozdílem ovšem, že oposice proti 
optimátům nebyla už vedena jenom jednou osobou a jejím důvěrným okolím. 
Ani strana populárů ani strana optimátů nebyly organisačně přesně vyhraněny: 
byla to vlastně dvě krystalisační jádra politická, mezi nimiž bylo mnoho přechod
ných zjevů. V podstatě šlo o moc ve státě, o niž bojovaly dvě skupiny: jedna 
opírající se podle staré tradice o senát, druhá počítající více s přízní davu, jenž 
byl mocný tím, že mohl rozhodovati svým hlasováním v komitiích. Komitia však 
byla v této době zastaralým přežitkem: formálně sice zůstávala projevem svrcho
vanosti občanstva, ale ve skutečnosti byla jenom nástrojem demagogického řádění. 
Poklesla úcta k zákonům, poněvadž se vidělo, jak snadno se stávala zákonem 
vůle obratných demagogů. Přestali se dívati na zákon jako na sankcionování 
práva a stvrzení toho, co právní cit mohl obecně pokládati za spravedlivé a nutné 
vzhledem k potřebám celku. V dobách na rozhraní II. a I. století se zákon pro
měnil v mocenský diktát, jenž vyplynul z příznivé shody okolností a přikazoval 
něco, co by se za pravidelných okolností nebylo mohlo státi právní normou.

Třeba si uvědomiti, že se římská ústava neopírala o žádnou ústavní listinu ani 
o soubor zákonů, jimiž by byla bývala jednotlivá ústavní zřízení uskutečněna.
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Pro některé věci ovšem byly zvláštní zákony jednotlivé, ale celkem byla starší 
římská republika velmi šetrná ve vydávání zákonů a převážnou většinou platila 
tradice a úpravy vyhlášené nařízením příslušného magistráta. Tak na př. i věc 
tak významná, jako byla změna centurijního zřízení, se provedla pouhým cen- 
sorským ediktem. Římané si velmi zakládali na svém živém právním cítění a na 
spontánní věrnosti k právním zvyklostem. V starších dobách se pokládalo za 
správné, aby se dostalo sporným věcem závazné platnosti teprve po náležitém 
vyjasnění a zjištění, že jde o nepochybnou vůli většiny rozhodujícího občanstva.

Dobou grakchovskou však nastalo období, kdy se stávalo zákonem to, co bylo 
přáním dočasných držitelů moci. Už předtím sice vůle vládnoucích dovedla způ- 
sobiti neplnění zákona, po grakchovské době však byly vydávány zákony vědomě 
neproveditelné a určené jenom k okamžitému získání přízně lidu. Z takových 
okolností se zrodil klasický výrok „corruptissima re publica plurimae leges“ (stát 
má nejvíce zákonů, když je s ním nejhůře).

Grakchovská doba a to, co po ní následovalo, bylo začátkem dlouhého kritic
kého období, v němž si římský stát hledal novou formu své vlády a správy. Svou pů
vodní už byl dávno přerostl, poněvadž se proměnil uvnitř i zevně.

Římský hoch. Busta v paláci konservátorů v Říme.
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ALDOBRANDINSKÂSVATBA

Nástěnná malba z doby Augustovy, znázorňující přípravy k svatbě. Střední 
skupina —-nevěsta mezi Afroditou a Hymenaiem, sedícím u nohou svatebního 
lože—jest asi opakováním staršího vzoru ze začátku doby hellenistické. Fresko 
bylo nalezeno kolem roku 1600 ve zříceninách staré římské stavby na Esquilinu. 
Dnes se chová na stěně jednoho sálu knihovny vatikánské.



Aldobrandinská svatba.
Nástěnná malba v sálu knihovny vatikánské.

II. 3.





Boj o moc ve státe

Hrobka Caecilie Metelly na Appiově silnici v Římě.
Cimbuří je středověká nadstavba pomníku původně kuželovité vyvrcholeného.

1 Dějiny lidstva 11

BOJ O MOC VE STÁTE

Roku 121 před Kr. byla utvořena nová provincie Gallia Narbonensis, která vy
plnila mezeru v poddaném území římském mezi Hispanii a Ligurii, sahajíc od Alp 
až k Pyrenejím, od ústí Rhodanu k Lugdunu (Lyonu). Toto území bylo pro Římany 
po všech stránkách velice důležité. Brzo se naplnilo obchodníky z Italie, zromani- 
sovalo a stalo se pak základem kulturního, později i politického pronikání říman- 
ství do ostatní Gallie.

Krátce potom přišla na řadu Numidie. Její ovládnutí Římany nebylo sice samo 
i o sobě událostí nijak mimořádného významu; po vytvoření římské provincie 
. Afriky a po upevnění římské moci v Hispanii muselo k němu dojiti, ale okolnosti, 
[ jež předcházely, byly velmi pamětihodné svou souvislostí s kritickým stavem 
r vnitřních poměrů římských. Odpůrci optimátské strany získali z numidských 
i událostí velmi mnoho důvodů k ostrým a snad také velmi oprávněným kritikám;
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ještě o pul století později užívala strana populárů těchto příběhu jako časového 
argumentu.

Numidie byla za dlouhé vlády Masinissovy (238—149) chráněnkou Říma a od 
sklonku hannibalské války brzdou Karthaginy. Starý král udržoval s Římem 
hojné a přátelské styky, dovedl plniti vyslovená i nevyslovená římská přání 
vzhledem ke Karthagině a jejímu pokořování, ale při tom všem nezapomínal ani 
na vlastní numidske zájmy a leckdy napínal římskou trpělivost. Na sklonku života 
pojal Masinissa zvláštní úctu a důvěru k mladšímu Scipionovi a jemu také svěřil 
při své smrti úpravu následnictví v Numidii. Scipio velmi spravedlivým gestem 
rozdělil říši třem královým synům; pro Řím byla výhoda v tom, že se zase roz
drobila jedna z bohatých a rozsáhlejších sousedních říší, jejíž rozkvět byl beztoho 
poslední dobou pozorován velmi nevraživě. Avšak smrtí dvou princů se zase spo
jila vláda nad Numidii v jedněch rukou, a to potrvalo až do r. 118, kdy zbylý 
vladař Micipsa při své smrti rozdělil sám své království mezi dva syny a jednoho 
synovce, Iugurthu. Tento Iugurtha byl člověk velice vzdělaný, bystrý a podni
kavý, vynikající daleko nad své bratrance. Z vlastního názoru znal Iugurtha 
římskou urozenou společnost a její slabiny, zejména hrabivost a korupčnost. 
Užívaje těchto znalostí a své upřímné obliby u Numidů, strhl na sebe vládu 
a jednoho z bratranců dal zavražditi. Druhý se dovolával římské ochrany, ale 
Iugurtha dovedl mravní a hmotnou korupcí uváděti římské zákroky velice cynicky 
v nic. Vzniklo pohoršení, oposice vynutila r. 111 vypovězení války Iugurthovi, 
ale ještě i potom Iugurtha dovedl korumpovati vyslané magistráty. Teprve když 
bylo ukončení války svěřeno „novému člověku“, nepocházejícímu z řad nobility, 
výbornému vojákovi ze školy Scipionovy, C. Mariovi, konsulovi na r. 107, byla 
zjednána poslušnost římské autoritě. Marius připojil část Numidie k římské pro
vincii a prostřednictvím svého quaestora L. Kornelia Sully dosáhl též vydání 
Iugurthy, jenž se utekl k svému tchánovi Bokchovi. Poražený numidský král 
ozdobil potom Mariův triumf r. 104 a byl pak zardoušen v Tullianu; to byla 
prastará vyzděná komora s hradní studní v kapitolském svahu pod tvrzí a sloužila 
jako vězení pro zvláště významné zajatce.

Roku 104, když Marius slavil svůj numidský triumf, byl už po druhé konsulem, 
byv dokonce zvolen na tuto hodnost za své nepřítomnosti : to byla veliká zvláštnost 
vůbec a tím nápadnější, že nešlo o člena staré nobility. Důvod k tomuto mimo
řádnému opatření byl vskutku závažný, poněvadž Rím potřeboval osvědčené 
Mariovy vojenské schopnosti. R. 113 totiž musili Římané chrániti své severní 
hranice před germánskými Kimbry, kteří se pak uchýlili do Gallie, znepokojovali 
svobodnou Gallii i římskou provincii narbonskou; hlavními spojenci Kimbrů byli 
keltští Teutoni. Na podzim r. 105 utrpělo římské vojsko od Kimbrů ajejich spo
jenců těžkou porážku u Arausia (Orange) a byly vážné obavy, že se vítězové 
vrhnou na Itálii. Proto bylo Mariovi svěřeno velení a opakována jeho volba za 
konsula čtyři roky po sobě (104—101). Marius splnil očekávání, a když byl pro
vedl potřebná zajištění, porazil r. 102 Teutony u Aquae Sextiae (nedaleko Mar
seille, dnes Aix-les-Bains) a příštího roku zvítězil nedaleko Milána (u Vercell)
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Busta Římana, pravděpodobné C. Maria. 
Glyptotheka v Mnichově.

s plným úspěchem nad Kimbry, kte
rým se podařilo v zimě předtím 
proniknouti přes Brenner do pádské 
nížiny. Mariova vítězství vzbudila 
v Římě pocit osvobození a měla 
vzápětí projevy nadšení a uznání 
k vítěznému vojevůdci. Překypující 
míra těchto projevů ovšem nebyla 
bez politického pozadí, poněvadž po 
dlouhé řadě velkých vítězů staré no
bility byl tu nepopiratelný veliký 
úspěch nového člověka.

S Mariovým jménem je spojena 
významná etapa ve vývoji římského 
vojenství; on vlastně položil základ 
stálé armádě. Do té doby platila zá
sada, že k řadové službě mohou býti 
povoláváni jenom občané určitého 
censu ; Marius však zařadil každého 
občana, který se přihlásil, bez ohle
du na jeho census. Od té doby se
stala služba v legii životním zaměstnáním chudého občanstva, jež do ní vstupo
valo dobrovolně anebo bylo k dobrovolnému vstupu získáváno. Vojenská služba se 
stala kusem sociálního zaopatření, ale ovšem neřešila tuto otázku zcela, nýbrž 
jenom oddalovala její řešení až na dobu, kdy občané po uplynutí stanoveného 
počtu let odejdou z vojenské služby a nastane potřeba nějak se o ně postarati.

Mariovo opatření bylo nutné, poněvadž zámožnější vrstvy se v Římě vyhýbaly 
konání vojenské řadové služby a potřeba silného početného stavu vojenských for
mací dávala na vybranou buď sáhnouti k prostředku, který si Marius vybral, 
anebo nepočítati s občanským vojskem. Při početnosti římského občanstva, jež 
mohlo a chtělo vojensky sloužiti, bylo Mariovo rozhodnutí samozřejmé. Získání 
občanů k dobrovolné službě umožnilo také dáti vojsku jednotnější výcvik; vy
mýcení rozdílů, vyplývajících ze sociálního postavení občanstva, ucelilo legii 
a umožnilo její lepší taktické využití.

Legie byla původně výzvou branného občanstva všech druhů zbraní a služeb ; 
už dosti dlouhou dobu před Mariem tato pestrost složení legie pominula, po
něvadž bojová jízda i lehké sbory se braly ze spojeneckých pomocných kontin
gentů a z poddaných. Mariovy reformy pak dovršily vývoj a přetvořily legii na 
útvar pouze pěší. Marius také dokončil vybudování t. zv. kohortové taktiky, při 
níž se spojovaly vždy tři manipuly čili šest setnin v jednu operační jednotku 
{cohors}. Mariovou zásluhou bylo také sjednocení výstroje řadových vojáků; za
vedení stříbrného orla jako odznaku legie mělo mravní význam, poněvadž orel 
symbolisoval vojákům legie její trvání a zdar.
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Marius byl nepochybně znamenitý voják a jeho vojevůdcovské služby, Římu 
prokázané, byly vynikající. Není tudíž divu, že se Mariovy úspěchy začaly hod- 
notiti i politicky a že nabyla vrchu myšlenka, aby se úspěšný stratég stal také poli
tickým vůdcem. V tom, že se i nobilita musila utéci k Mariovi, když hrozilo zahra
niční válečné nebezpečí, se vidělo znamení úpadku nobility vůbec a vhodná 
příležitost, aby se strana populárů zmocnila vlády proti optimátům. Brzo se však 
ukázalo, že Marius nebyl politickou osobností té velikosti a té schopnosti, jaké bylo 
potřebí. Jeho vojenské vlastnosti nesrovnatelně více vynikaly než státnický rozhled. 
Poměry římské byly tehdy velmi trudné, poněvadž vyhrocené stavovské zájmy 
zneklidňovaly veřejný život. Jestliže dříve senátorští porotci osvobozovali i zřejmé 
vinníky, žalované z vyděračství v provinciích, upadali jezdečtí porotci do druhé 
krajnosti a odsuzovali senátory, i když byli nevinní.

Velmi závažným příznakem nezdravých poměrů byla t. zv. otrocká válka. Kapi
talistická soustava velkostatkářského a výrobního podnikání potřebovala mnoho 
otroků, ale ani přirozená populace otroků ani válečné zajímání nestačily po
třebě a proto se velice rozmohl otrocký obchod. Ten si však pomáhal k svému 
zboží zcela bez ostychu přepadáním a odvlékáním obyvatelstva v provinciích 
a ve spojeneckých státech. Platilo sice ustanovení, že na římském území nemá býti 
držen v otroctví nikdo, kdo je svobodným občanem poddaným Římu anebo 
občanem spojeneckého státu, ale to bylo stále porušováno, takže r. 104 římský 
spojenec, bithynský král Nikomedes, v Římě docela oficiálně upozornil, že spo
jenci nemohou dostáti své povinnosti branných kontingentů, poněvadž mnoho 
jejich občanů bylo proti právu násilně odvlečeno do otroctví. Zlé byly po této 
stránce také poměry na Sicílii, kde byly zvláště veliké podniky s obrovským počtem 
zaměstnaných otroků, mezi nimiž bylo mnoho těch, kdo se dostali do otroctví 
vylíčeným způsobem. Římský správce Sicilie začal energicky a pečlivě vyšetřovati 
stížnosti a ukázalo se, že jsou do veliké míry oprávněny. Avšak jeho počínání na
razilo na odpor kapitalistických společností jezdců, které nechtěly přijití o laciné 
pracovní síly, a proto užily všeho svého vlivu, aby místodržitelovo počínání bylo 
zastaveno. Podařilo se jim to, ale právě proto vznikly veliké nepokoje, poněvadž 
před zákrokem jezdců bylo osvobozeno jenom několik set postižených, kdežto 
ostatním se ztratila naděje na vyváznutí. Nepokoje nabývaly stále ostřejších forem, 
vypukla zjevná vzpoura, k níž se přidávali hromadně otroci vůbec i proletáři. 
Objevilo se pak i druhé ohnisko povstání a rozsáhlý odboj mohl býti zdolán 
teprve po několika letech, r. 100 před Kr., a to ještě s velikou námahou.

Týž rok 100. přinesl Mariovi šestý konsulát, od něhož si strana populárů slibo
vala rozmnožení a dovršení svých úspěchů nad optimáty. Chyba však byla, že 
se v straně populárů dostalo příliš k vlivnému působení radikální a demagogické 
křídlo, vedené L. Apulejem Saturninem a C. Serviliem Glauciou, nad živly, které 
sice smýšlely stejně rozhodně protioptimátsky, ale počínaly si rozvážněji a zejména 
lépe dbaly veřejného blaha; umírněné vedl C. Memmius. Bylo sice velmi podivné 
toto spojenectví Maria, starého vojáka a ctitele kázně, s živly tak radikálními, ale 
Marius jich nemohl dobře ovládnouti: byl jim totiž zavázán, poněvadž už dříve, 
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po triumfu nad Jugurthou, mu prokázali velkou službu návrhem zákona na příděl 
pozemků vysloužilcům Mariova vojska. Podobné návrhy byly učiněny a odhlaso
vány také nyní, další Mariovi veteráni měli dostati pozemky a kromě toho měly se 
zříditi nové kolonie v Řecku a na Sicílii, v nichž by také byli usazeni veteráni. 
Jiný zákon pak dával Mariovi právo uděliti podle vlastního uznání římské občan
ství neobčanským obyvatelům kolonií. Tyto návrhy zákonů narážely na odpor 
jak u senátorů, tak u části městského lidu, jenž viděl, že nemá sám těžiti z výhod 
politických bojů a že se do popředí péče dostávají vysloužili vojáci. Přes tento 
odpor a některé formální chyby bylo vynuceno tribunem Saturninem schválení 
návrhů i s dodatkem, že do pěti dnů má senát a úředníci složití přísahu, zavazující 
je plniti nejerr tyto zákony, ale také ještě zvláštní zákon „de maiestate“, jenž byl 
úmyslně stilisován dosti nejasně a přikazoval stíhati každého úředníka, který by 
svým jednáním snižoval důstojnost státu. Pravý účel tohoto posledního zákona 
byl v tom, aby držitelé moci mohli na platném podkladě stíhati každého, kdo by 
bránil nezvyklému navrhování a provádění demagogických zákonů.

Radikální křídlo spoléhalo, že se Marius neodváží proti němu vystoupiti; 
vskutku se Marius po počátečních rozpacích postavil za Saturnina, a teprve při 
konsulských volbách, když radikálové nastrojili proti kandidatuře předáka umír
něných Gaia Memmia násilnosti a došlo k vážným výtržnostem v městě, vzchopil 
se Marius a jako konsul zjednal dokonalý pořádek. Pokusil se sice — ale marně — 
zachrániti život oběma bouřlivákům, Glauciovi a Saturninovi; oba i se svými 
nejbližšími přáteli zahynuli.

Vystoupení radikálů ublížilo věci strany populárů a zle kompromitovalo Maria. 
Nezbylo mu, než ustoupiti z veřejného života a spokojiti se tím, že jeho odchod byl 
usnadněn nabídnutím diplomatického poslání na východ do Malé Asie, kde byly 
římské zájmy kříženy králem Mithradatem, vladařem pontské říše.

Pontská říše byla vlastně severní část Kappadokie mezi Arménií, černomořským 
pobřežím a Paflagonií. Její počátky spadají vskutku už do doby po Alexandrově 
smrti, když perský velmož Mithradates Ktistes se sem uchýlil a prohlásil za krále. 
Rozsah jeho panství byl s počátku nepatrný a poněkud vzrostl teprve spojenectvím 
s Kelty, když vpadli do Malé Asie. Po porážce syrského Antiocha III. se království 
pontské rozmohlo a uplatnilo svou svrchovanost nad Galaty a nad Paflagonií; 
v boji s pergamskou říší však utrpělo, ale nevzdalo se svých nároků. Zánik per- 
gamského království a odkaz říše Římanům byl počátkem nového vzestupu Pontu, 
zejména když se jeho vladařem stal r. m Mithradates Eupator.

Z velikého střetnutí optimátů a populárů měl zatím největší prospěch stav 
jezdecký. Výsad, které dostal od Grakcha, se snažil využiti pro sebe co nej výhod
něji a nejziŠtněji. Staré stížnosti na bezohlednost, projevovanou jezdeckými pu
blikány a podnikateli, se množily a zhoršovaly. Kontrolu nad hospodařením 
v provinciích, kterou dostali jezdci získáním porot, obraceli v pronásledování ne
pohodlných osob. Římské správě tak vyrostl nový problém. Ukazovalo se, že 
všechny složky veřejného života, o jejichž řešení se pokoušeli Grakchové, si plně 
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zachovaly svou ožehavost, a jejich řešení se stávalo ještě naléhavějším pro klid 
a bezpečnost Říma. Stranická rozdrážděnost však převládala nad politickým 
rozhledem a nad státnickou moudrostí. Pád radikálů a ústup Mariův otevřel zase 
volné pole optimátům, ale ti nedovedli této příležitosti užiti jinak, než k malicher
nostem, zatím co politický a hospodářský rozvrat státu pokračoval a zasahoval 
stále hůře; zvláště těžce byly postiženy východní kraje imperia, kde Mithradatova 
ctižádostivost a obratnost hrozila, že vytvoří silnou protiřímskou říši.

Ještě jednou se ukázala možnost provésti rázem vnitřní zpevnění, když totiž 
r. 91 vystoupil plebejský tribun M. Livius Drusus se souborem zákonů, jimiž se 
upravovala otázka udělení římského občanství italským spojencům, frumentace, 
poměr jezdců k senátorům, zakládání nových kolonií, tedy vesměs věci krajně 
naléhavé. Bylo ironií osudu, že toto obnovené grakchovské reformátorství vy
cházelo od muže, jehož otec tolik přispěl k zmaření Grakchových návrhů.

Drusus chtěl prospěti všem, ale nakonec byl opuštěn všemi vyjma italské spo
jence, kteří za ním věrně stáli a hrozili vzpourou, nebude-lijim přiznáno občanství. 
Násilná smrt Drusova a zaslepené chování římské státní správy, která do poslední 
chvíle nechtěla viděti nebezpečí, vedly pak skutečně k povstání spojenců {válka 
spojenecká čili marsická). Maršové, Paelignové, Samnité tvořili jádro odboje. 
Vzbouření spojenci ustavili samostatný stát, nazvaný Italia, razili mince s latin-

Mince státu Italia. V Stát. museu v Berlíně.

ským a oskickým nápisem, organisovali se celkem podle vzoru římského a pro
hlásili Corfinium v území Paelignů za své hlavní město s názvem Italica.

Rím se dostal do značné tísně, poněvadž nepočítal s touto možností odboje tak 
rázného. Za daných poměrů nezbylo než povoliti. Nejprve dáno r. 90 občanství 
spojencům, kteří se ještě nepřipojili k povstání; tím zabránili Římané rozšíření 
vzpoury na Umbrii a Etrurii. Bylo však nutno učiniti další ústupky, a tak r. 89 
přiznal zákon Plautiův a Papiriův nárok na římské občanství všem spojencům bydlí
cím v Itálii. Zápis do občanského seznamu a tím skutečné nabytí práv však zá
viselo na osobním přihlášení v stanovené lhůtě.

Zákonem Plautiovým a Papiriovým byl vlastně ulomen povstání hrot, ale 
přece nenastal hned klid, poněvadž některé kmeny setrvaly v odporu proti Římu; 
vedle toho však malicherná snaha, aby se praktická hodnota nově uděleného
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Mince Mithradata Eupatora. V Stát. museu v Berlíně.

občanství omezila, budila nové nepokoje. Přece však byla vzpoura aspoň v zásadě 
zdolána. Několik měst, která setrvávala v odboji, muselo býti zatím necháno, 
poněvadž poměry na východě volaly po raznějším zakročeni.

Mithradates Eupator byl muž, který mohl býti symbolem míšení kultur v Malé 
Asii. Pocházel z perského rodu a přinášel zapáleným ohněm podle starých před
pisů mágů oběť Auramazdovi; ale vedle toho ctil ostatní maloasijská božstva 
stejně jako řecká. Jeho hellenské vzdělání v něm neutlumilo zájem o hodnoty 
kultury iránské a civilisaci maloasijských. Proti úkladům matčiným a bratrovým, 
kteří se mu pokoušeli upříti nárok na otcovský trůn, si vybojoval pevné postavení 
a spojil pod svou vládou Krym, Kolchidu, kraje na západě Černého moře, Malou 
Armenii; spojil se s kmeny na Kavkaze i s králem Velké Armenie. Mithradatova 
říše, byť složená z tolika rozmanitých částí, byla bohatá a mocná. Udržovala ji 
ovšem především králova energie, ale ta byla opravdu veliká. Mithradates měl 
také velmi úspěšné osobní vystoupení, kterým si dovedl získávati oddanost svých 
poddaných; mnoho muk tomu pomáhaly jeho nesmírně rozsáhlé znalosti jazykové 
a vlastní znalost poměrů podmaněných zemí a způsobu života i myšlení obyva
telstva.

Veliké království Mithradatovo bylo ovšem nebezpečným pokušením pro věr
nost římských spojenců Bithynie a Kappadokie; ještě povážlivější bylo to, že 
Mithradates u sebe soustřeďoval všechny nitky nespokojenosti s římským panstvím 
v provinciích a zcela záměrně připravoval velký boj proti Římu pod heslem 
osvobození. Jeho spojení dosahovalo nejenom do Řecka, nýbrž až i do Italie; za 
spojenecké války navázal styky s novým státem Itálií. Na mysli mu tanulo vy
budování velké říše, jejímž středem by byla Malá Asie; k dosažení tohoto cíle se 
nezdráhal užiti žádného prostředku.

Římanům bylo jasné, že se musejí rychle rozhodnouti k zakročení co nejráz- 
nějšímu, poněvadž diplomatické zákroky a drobná opatření vojenská nevedla 
k cíli. Podnik byl svrchovaně důležitý a nadějný, poněvadž přes všechny nesnáze 
byla převaha branných i hospodářských prostředků na římské straně. Řím - 
i když byl zmítán vnitřními boji— byl pořád ještě pevnější a stálejší, než Mithra
datova říše, příliš závislá na osobě vladařově. Nebylo ovšem možno odkládati
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řešení, poněvadž právě pro svou převahu si Rím nesměl dáti libiti Mithradatovu 
podvratnou činnost, neměl-li pozbýti úcty svých spojenců a poslušnosti pod
daných. Šlo o to, komu v Římě připadne námaha a čest obnoviti vážnost imperia 
v Malé Asii.

Je nasnadě, že optimáti nechtěli, aby jim ušla tato příležitost, poněvadž si 
právem slibovali od jejího příznivého ukončení posilu své vnitropolitické pře
vahy. Bylo na čase, aby také vojenské úspěchy Mariovy, zatím stále ještě po
slední z velkých vojenských činů římských, byly vystřídány novým velikým vítěz
stvím, jež by bylo spojeno s nějakým starobylým jménem a dalo zapomenouti 
na slávu a zásluhy povýšence. Optimáté se domnívali, že mají k tomu pravého 
muže: byl to aristokrat L. Kornelius Sulla, pro něhož také vydatně reklamovali 
podíl na zásluhách o vítězné skončení války s Jugurthou, kdy byl Sulla Mariovým 
quaestorem. Poněvadž r. 92 pobyl Sulla také na východě, pokládal se za znalce 
tamních poměrů; také při konci spojenecké války na sebe výhodně upozornil. 
Konsulát na rok 88. měl dáti Sullovi příležitost, aby po konečném potlačení 
zbytků vzpoury v Kampanii šel jako vrchní velitel pro asijské vavříny.

Po té stránce tedy bylo všechno dobře připraveno, ale v tom nastala nová záplet
ka. Populárové se obávali — a právem, že Sullovy úspěchy budou znamenati vzrůst 
optimátské neústupnosti. Stejné obavy měl také stav jezdecký, jenž se bál o své 
výsady, a proto byl postaven proti Sullovi jiný kandidát na asijské velitelství. 
Tímto kandidátem byl Marius. Nikdo si sice nečinil ilusí o tom, že politicky 
Marius zcela selhal, ale jeho vojenská minulost byla bez poskvrny a zásluhy 
o upevnění armády mu nikdo nemohl upříti. Osvědčil se znova ve spojenecké 
válce a znalost východních poměrů si získal za svého poslání po politickém pádu.

Spojenému úsilí se podařilo prosaditi zákon, jímž se odnímalo vrchní velení 
ve válce s Mithradatem Sullovi a přenášelo se na Maria. Při této příležitosti se také 
předložilo několik jiných návrhů zákonů, namířených proti optimátům; mezi 
nimi byl na př. návrh, aby byl zbaven senátorství každý, kdo má více než 2000 de
náru dluhu. To bylo namířeno přímo proti Sullovi, jehož velké zadlužení bylo 
obecně známo.

Sulla prodlévající v Kampanii odpověděl na výboj strany populárů rychlým 
vojenským obsazením Říma. Bylo to ponejprv v dějinách římských, že se konsul 
a vojsko obrátili proti svému městu. Zastrašený sněm občanů odhlasoval řadu 
návrhů předložených Sullou: jedním z těchto zákonů byl vypovězen Marius a jeho 
druhové, jiným byla zrušena protioptimátská opatření z nedávné doby, třetím 
zákonem pak vyhlášeno moratorium pro dlužníky, dále pak potvrzeno rozdělení 
konsulské působnosti tak, aby měl Sulla zaručeno vrchní velení na východě, ko
nečně ztíženo právo plebejských tribunů v navrhování zákonů a zvýšena pravo
moc centurijního sněmu, jemuž vrácena stará timokratická úprava.

Sullův počin nenarazil při svém provádění na odpor; obecné překvapení 
a hlavně vojenské obsazení Říma vykonaly svůj úkol. Sotva však Sulla opustil 
Rím, aby se odebral na místo svého působení, zavázav si předtím oba nově zvolené 
konsuly, aby neměnili nic na jeho ustanoveních, nastal obrat. Sullův spolukonsul
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byl zavražděn a jeden z nových konsulů na r. 87, L. Kornelius Cinna, se postavil 
rozhodně na stranu populárů. Vyhnaný Marius se vrátil a sebral vojsko z dobro
volníků, svobodných i otroků, občanů i neobčanů. Řím byl obklíčen, konečně 
i obležen, ale nakonec senátu nezbylo než se vzdáti. Mariovo vyhnanství bylo 
formálně zrušeno, Marius a Cinna zvoleni za konsuly na r. 86 a Mariovi znova 
uděleno velení v mithradatské válce.

Marius a Cinna zahájili rozsáhlé dílo pomsty na všech svých odpůrcích; hlavně 
Marius vyléval svůj hněv až nepříčetně. Popravovalo se, konfiskoval majetek, 
uprchlí byli odsouzeni za nepřítomnosti a v Římě se objevily seznamy proskribo
vaných, kteří byli ubíjeni kdekoliv při dopadení. Mariova zatvrzelost a pomsty - 
chtivá zášť dostoupily té míry, že už ani nej věrnější stoupenci s ním nemohli 
souhlasiti, a proto se pociťovalo jako veliké ulehčení, když krátce po nastoupení 
svého sedmého konsulátu Marius v lednu r. 86. zemřel.

Cinna zůstal pánem v Římě a pod dojmem hrůzy ovládal město ještě i v násle
dujících letech, kdy se vždy znova prohlašoval za konsula a jmenoval své druhy. 
Sulla byl také zapsán na listině proskribovaných a Cinna vypravil z Říma zvláštní 
armádu o dvou legiích, jejíž velitel Valerius Flakkus měl odkliditi Sullu, připojiti 
jeho vojsko k svému a dokončiti válku s Mithradatem.

Když na jaře r. 87 přistál Sulla v Epiru, stál před situací velmi zlou. Rok před
tím se totiž Mithradatovi podařilo poraziti nevelké římské vojsko v Malé Asii 
a celou ji ovládnouti. Několik desítek tisíců italského obyvatelstva, usedlého 
v Malé Asii, bylo naráz na králův rozkaz povražděno. Na stranu Mithradatovu se 
postavily také Athény a značné části Řecka. Sullovi se podařilo teprve na jaře 
r. 86 dobýti Athén; použil té příležitosti, aby posílil moc athénského Areopagu 
na úkor demokratického sněmu a rady. Na podzim téhož roku 86 byla poražena 
u Orchomena veliká pomocná armáda Mithradatova a Sullovi se podařilo získati 
na svou stranu také ony dvě legie poslané z Říma; jejich vojáci se zbavili velícího 
prokonsula Valeria Flakka. Část římské branné moci přešla do Malé Asie a také 
nespokojenost mnohých měst s přísnou vládou Mithradatových náměstků posílila 
římskou posici. Když pak Sulla odlákal Mithradatovi jeho nej schopnějšího voje
vůdce Archelaa, nezbylo králi než vyjednávati o mír a přijmouti Sullovy pod
mínky. V tomto ,,dar dánském míru“ v dubnu r. 85 se Mithradates musil zříci svých 
výbojů v Malé Asii, vydati zajatce, část loďstva a zavázati se k válečné pokutě 
18 milionů drachem.

Se stanoviska politického a vojenského byl pro Římany úspěch dardanského 
míru jenom dočasný, poněvadž bylo zřejmé, že Mitharadates ustoupil jenom 
okamžité římské převaze. Sullův osobní úspěch byl přitom daleko větší, poněvadž 
ho bylo dosaženo za okolností velmi nepříznivých.

Sulla ovšem nepokládal za platná opatření, k nimž došlo po jeho odchodu 
z Říma, ale nehodlal se zdržovati domácími záležitostmi, dokud neměl v ruce zřej
mý úspěch proti Mithradatovi. Po uzavření dardanského míru poslal senátu posel
ství, v němž vypočetl všechna vítězství a zisky, jichž pro Řím dobyl ; zmínil se také 
o proskripcích a jiném pronásledování svých přátel a straníků a pohrozil pomstou.
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Zatím ještě provedl potřebná správní opatření v Malé Asii a přísně trestal ty, 
kdo se Římanům zpronevěřili. Římská provincie Asia byla rozdělena na okrsky, 
podle nichž vybírána daň; Sulla sice provedl změny ve způsobu zdanění, ale při
kázal vybrati dlužnou daň za posledních pět let. Povinný peníz byl rozvržen na 
každý z okrsků a hlavní město okrsku ručilo za jeho odvedení. Vybírání daně bylo 
odňato jezdeckým publikánům; Sulla je vyřadil z tohoto obchodu, poněvadž měl 
politickou nechuť k jezdeckému stavu a nechtěl jim dopřáti výdělku. Neuvědomil 
si však, že města sama nemají dostatek hotových peněz, aby mohla najednou 
spiatiti pětiletou daň za celý okrsek; městům pak nezbylo, než se obrátiti s žádostí 
o půjčku na společnosti publikánů; ti poskytli peníze, ovšem za lichvářské úroky 
a nahradili si skvěle újmu způsobenou Sullou. Maloasijská města se dlouho ne
mohla potom vzpamatovati z této pohromy, poněvadž ani po Sullově odchodu 
nenastal klid. V zemi sice zůstaly dvě legie, ale nebezpečí nové války mithradatské 
bylo na obzoru. Začalo se rozmáhati pirátství a to bylo vedle těžké zadluženosti 
jednou z hlavních příčin, že se maloasijská města nemohla zotaviti.

Sulla měl konečně pohotově dosti peněz, pečlivě si vybral vojsko a vydal se na 
cestu domů, aby zúčtoval se svými protivníky. Zdržel se v Řecku, kde přijímal 
projevy oddanosti a doplňoval svou kořist uměleckými poklady, vzácnými ruko
pisy atd.

Na jaře r. 83 přistál Sulla v Brundisiu, v témže přístavě, odkud před čtyřmi 
roky nastoupil cestu na východ. Pomalými spořádanými pochody postupoval do 
Kampanie a pak Appiovou silnicí, dbaje pečlivě, aby vojsko neplenilo. Jeho 
branné síly vzrostly o skupiny, které mu přivedli přátelé a stoupenci, mezi nimi 
Cn. Pompeius a M. Licinius Krassus; také L. Sergius Katilina se objevil v Sullově 
táboře. Předáci populárů se strojili k brannému odporu; měli v rukách konsulát 
a tím zdání zákonitosti. Sympathie veřejnosti se jim však ztrácely. Příliš čerstvá 
vzpomínka na proskripce a na Cinnovu samovládu — on sám zahynul r. 84 
při vojenské vzpouře — obracely pozornost k Sullovi, od něhož se čekalo uklidnění 
italských poměrů. V tomto mínění bylo obyvatelstvo ještě posilováno nimbem 
vítězství, jenž obklopoval Sullu, spořádaností jeho vojska a očekáváním, že bo
hatství, nasbírané v Malé Asii, nebude Sullu nutiti, aby si pomáhal k potřebným 
prostředkům násilnými konfiskacemi. Za těchto okolností nechybělo ani případů, 
že se objevovaly v Sullově blízkosti osoby, které dříve zakládaly svou kariéru

Římský denár. V Stát. museu v Berlíně.
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Různé druhy římských denárů. V Britském museu v Londýně.

v táboře jeho odpůrců. Jedním z nej nápadnějších zjevů tohoto druhu byl právě 
Pompejus (106—48), jenž zejména měl mnoho příčin k vděčnosti populárům, 
poněvadž mu pomohli z velmi nechutné peněžní aféry; proto byl jeho přechod 
k Sullovi tím nápadnější.

Nastaly pak smutné časy. Sulla zlomil vojenský odpor populárů a s nimi spo
jených Etruskü a Samnitů; své odpůrce dal pronásledovati až do provincií 
a v prvých listopadových dnech vkročil do Říma. Byl pánem situace a užil toho 
vrchovatou měrou. Proskripce převýšily všechnu představu; na listině psanců se 
objevili nejenom skuteční odpůrci, ale každý, kdo byl označen za nepřítele. 
Udavači a vrahové proskribovaných dostávali odměny, ale nejpřísnější trest po
stihl toho, kdo by byl poskytl útulku a úkrytu proskribovanému, byť i nevinnému. 
Sulla vystupoval s touto přísností nejenom proti jednotlivcům, nýbrž i proti 
obcím a kmenům, které se hned nepostavily za něho. Mnoho věrných se za těchto 
poměrů nesmírně obohatilo, tak zvláště M. Licinius Krassus, jiným se dostalo 
slávy: 201etý Pompejus, ač neměl do té doby za sebou žádného úřadu, směl slaviti 
triumf a dostal příjmí Magnus (Veliký).

Obětí Sullova pronásledování bylo mnoho, počítalo se jich celkem na 5000, 
z toho bylo 40 senátorů a 1600 jezdců. To všechno byl jenom trest za minulost, 
jenž měl rozdrtiti každou myšlenku na odpor v budoucnu. Aby měl volnou ruku 
v úpravě poměrů, dal se Sulla už začátkem prosince prohlásiti za diktátora na 
dobu potřeby s pravomocí velmi širokou, totiž dávati zákony a uspořádati stát; 
současně byla ratifikována platnost Sullových opatření v provinciích i v Itálii, 
počítajíc v to i proskripce a jejich důsledky.

O vysloužile vojáky svých legií se postaral Sulla co nejvydatněji: jednak jim 
dal osobně přiděliti pozemky, jednak je zaváděl do kolonií. V kolonie bylo pro
měněno mnoho italských měst, jež se nepostavila na Sullovu stranu. Tyto kolonie 
vydatně přispěly k dovršení latinisace Italie, hlavně v Etrurii, Kampanii a Sam- 
niu; naproti tomu se z osobních přídělů nevytvořil nový rolnický stav, poněvadž 
přes výslovnou zásadu o nezcizitelnosti přidělených statků už sami nabyvatelé je 
prodávali, anebo nejpozději jejich dědicové. Hojné byly též případy, že nabyvatelé 
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nezaložili rodin. Uvolněné statky získali pak skoro vesměs sousední velkostatkáři.
Sullova moc a vliv byla ovsem dostatečně opřena po ústavní stránce jeho mimo

řádnou mocí, ale hlavním jejím základem a oporou byla oddanost veteránů, jichž 
zaopatřil asi ioo.ooo, a pak oddanost velmi hojného počtu propuštěnců: dal totiž 
svobodu otrokům proskribovaných občanů.

Při pořádání státu neměl Sulla na mysli monarchii a svého postavení a vlivu 
užil k tomu, aby zaručil co nejvíce moci senátu a aby celou ústavu pronikl co 
možná nejvíce aristokratický duch. Proto omezil nejenom plebejský tribunát a jeho 
zákonodárnou činnost, nýbrž i jednotlivé magistratury; kromě konsulátu zvýšil 
počet členů ve všech úředních kolegiích a uložil konsulům i praetorům neopouštět! 
Rím v úředním roce, takže provincie byly spravovány výhradně promagistrátně. 
Též u kněžských kolegií zvýšil počet členů a zavedl znova kooptaci namísto volby. 
Jezdcům odňal právo na členství v porotách a provedl i v soudnictví několik reforem.

Maje za to, že těmito úpravami trvale zajistil státní správu v duchu senátní 
aristokracie, vzdal se své moci, odešel do soukromí a věnoval se literární činnosti, 
zejména spisování pamětí.

Ačkoliv leckteré ze Sullových opatření v reformě státní správy bylo užitečné, 
osvědčilo se a potrvalo (na př. rozmnožení počtu členů úředních sborů, zásada, že 
konsulové a praetoři chodili do provincií teprve po skončení svého roku úředního 
a j.), přece jeho dílo jako celek nemohlo miti dlouhého trvání. Posunutí senátu 
do tak význačného popředí moci bylo příliš jednostranné a aristokratický duch 
Sullových ústavních reforem byl příliš ostře vyhrocen proti složkám občanstva, 
jež nebylo radno podceňovati. Je nasnadě, že se v díle Sullově právě viděly a cítily 
především ostny namířené proti nearistokratickým činitelům. Hlavní nedostatek 
Sullových úprav však spočíval v tom, že on podceňoval širší hledisko státních 
potřeb a nedovedl zabezpečiti říši politicky a hospodářsky jako celek. Ještě před 
svou smrtí r. 78 musil viděti, jak se hroutí jeho opatření: vypuklo povstání, v jehož 
čele stanul dokonce jeden z konsulů toho roku, a Italie se octla zase ve vážných 
nepokojích. Ještě horší pro říši byla vzpoura v Hispanii ; tam někdejší místodržící 
ÇT Sertorius, znamenitý organisátor, vynikající člen strany populárů a Sullův od
půrce, odmítl poslušnost a spojen s Lusitany vytvořil si velmi samostatné posta
vení a říši na Římu skoro nezávislou, ač v duchu latinském spravovanou.

Příznakem velmi vážných poměrů bylo, že jak zdolání italské vzpoury, tak 
i Sertoriova odboje nemohlo býti vyřízeno pravidelnými činiteli státní moci, 
nýbrž muselo býti svěřeno zase Cn. Pompeiovi, ač neměl úřední hodnosti. Bylo 
mu však uděleno postavení promagistrátní jako samostatná funkce; tím se vy
tvořil nový pojem a forma úřední hodnosti, poněvadž do té doby byla promagistra- 
tura známa jenom jako pokračování předchozí magistratury. Pompeius získal 
Hispanii zpět a vracel se (r. 72) do Říma jako velmi mocná osobnost právě 
v době, kdy rozpadající se režim sullovského senátu dával silným a mocným 
jedincům možnost uplatniti se při vedení státu.

Říše nevycházela z rozmanitých zápletek na různých stranách: ozývalo se ne
bezpečí od Mithradata, bujelo pirátství na moři, ale Italie se nejvíce dotýkala nová
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veliká vzpoura otroků, vedená Spartakem a Krixem. Vypukla v Kampanii, zpusto
šila jižní Itálii a přenesla se částečně i jinam. Energií M. Licinia Krassa byla 
r. 71 potlačena.

Krassus a Pompeius se dali zvoliti za konsuly na rok 70. Ačkoliv oba kdysi 
patřili mezi vynikající Sullovce, dobře vystihli ponenáhlý obrat poměrů. Některá 
Sullova opatření byla už odklizena i formálně, většina jich ještě zůstávala, ale ne 
všechna byla ve skutečnosti dodržována. Zejména však oba mužové poznali, že 
nelze vládnouti v trvalém nepřátelství se stavem jezdeckým a že strana populárů 
je přes sullovskou pohromu pořád ještě silná. Proto se sblížili i s jezdci i s populáry 
a Pompejův a Krassův konsulát r. 70 znamenal pak konečné opuštění těch Sullo
vých reforem, jež byly namířeny proti ústavním a politickým činitelům mimo senát.

Kompromis byl nepochybně správný, ale přišel pozdě. Římská ústava potřebo
vala daleko pronikavějších reforem, měla-li býti uchována aspoň ve své základní 
podobě. Po Cinnovi a po Sullovi se však rýsovala silným osobnostem vyhlídka na 
jiné řešení. Nikoliv vláda jednoho stavu nebo kompromis, který oslaboval účast
níky, poněvadž obojí tento způsob se ukazoval nedostatečným pro ovládání 
imperia. Správa provincií, jednání se sousedy a obranné i útočné války potřebo
valy jednotného řízení, znalosti cíle a soustředění prostředků. Senát, příliš obrácen 
k svému vlastnímu prospěchu, ubíjel svou energii žárlivým střežením svých výsad 
a nedovedl už plniti svůj vladařský úkol tak, jak to dělal o sto let dříve. Římské 
imperium bylo veliké, ale potřebovalo býti lépe ovládáno a spravováno. Stará 
římská republika se přežila, nezastřeně se ukazovaly snahy po vládě osob.

Po roku 70 byl zatím nejvlivnější a nejmocnější osobností Cn. Pompeius, jenž 
skvěle opatrnou hladkostí dovedl vycházeti se všemi, udržoval v skrytu své vlastní 
záměry a dovedl i u odpůrců buditi přesvědčení o svých sympatiích k nim. 
Z dřívějška měl dostatečné poučení, aby nesázel jen na jednu kartu; Pompejus 
to prováděl tak, že všude tam, kde nemohl sám miti rozhodující slovo, uzavíral 
spojenectví s jinými a nedopouštěl, aby se něco dálo bez něho. Jeho nepochybné 
vojenské úspěchy, dosažené v mimořádných okolnostech, ho obestřely gloriolou 
jedinečnosti. Všude, kde šlo o něco zvláštního a důležitého, mluvilo se vždy pře
devším o Pompejovi. Pompejus také dovedl něco, co bylo naprosto nutné pro 
každého, kdo chtěl trvale působiti osobním vlivem na běh událostí : totiž zaříditi, 
aby ani osobní nepřítomnost nevedla k umenšení jeho autority. Bylo to nezbytné, 
poněvadž se ukázalo nejenom na případě mladšího Grakcha, ale zejména na 
Sullovi, jak jim bylo zhoubné oddálení z Říma.

Po ukončení hispánského povstání a otrocké vzpoury se hlásil zase východ 
o účinnou pozornost. Nejenom Mithradates, ale ještě více pirátství ohrožovalo 
Římany. Základnou pirátů byly kilické břehy, nesnadno přístupné. Piráti se dobře 
organisovali a vytvořili námořní mocnost, která nepříjemně zasahovala i do hodně 
vzdáleného okolí. Účinky pirátství se pociťovaly hospodářsky podlomením bez
pečnosti plavby a obchodu, v ztíženém zásobování a v rostoucí drahotě obilí, ale
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Cn. Pompeius.
V Ny Carlsbereove glyptothece v Kodani.

také politicky, poněvadž piráti 
zajížděli až k hispánským bře
hům aprostředkovalispojeníme- 
zi Mithradatem a Sertoriem. Po 
Sertoriově pádu ovšem přestala 
tato jejich politická činnost, ale 
od zájezdů do západních končin 
Středozemního moře neustali. 
Jejich malé rychlé lodi s rudými 
plachtami přepadaly a loupily 
pobřežní a ostrovní města, ple
nily bohaté svatyně a ani veliké 
přístavy nebyly před nimi bez
pečny; vždyť pronikli i do Ostie 
u tiberského ústí, jež byla řím
ským námořním přístavem.

Piráti se nespokojovali jenom 
penězi a zbožím, nýbrž unášeli 
i lidi; dokonce i několik řím
ských úředníků se stalo jejich ko
řistí. Římská autorita velmi trpě
la v očích provinciálů i spojenců, 
poněvadž právě Římanům jako 
velmoci ovládající svět na Stře
dozemním moři příslušelo posta
rati se o nápravu. Když ztros

kotalo několik pokusů o odklizení zla a moře bylo čím dále tím hůře znepo
kojováno, obrátily se zraky římské veřejnosti zase na Pompeja jako záchrance. Po 
nějakých rozpacích souhlasila i strana optimátů, která Pompejovi po jeho nedáv
ném vystupování dosti nevěřila. Celá akce byla uspořádána ve velikých rozměrech 
a účelně; Pompejovi se dostalo rozsáhlé mimořádné moci, nutné k zdárnému pro
vedení. To bylo r. 67. Pompejus splnil dokonale všechno očekávání a za necelé 
dva měsíce se mohl vykázati dokonalým úspěchem. Po celém Středozemním moři 
zničil přístavy a zásobárny pirátů, odzbrojil jejich kilické základny, zajal a zničil 
lodi. Obyvatelstvo, které se oddávalo pirátství, bylo pak rozsazeno na různých 
místech v Malé Asii, v Řecku a v Itálii.

Pompejův úspěch obnovil římskou vážnost a moc, dal znova rozkvésti obchodu 
na Středozemním moři, umožnil zásobování Italie a přivodil pokles cen obilí na 
snesitelnou míru. Utvrdil také znova mínění o zcela mimořádné jeho způsobilosti 
k zvláštním úkolům, a tak se vyskytla myšlenka, aby Pompejus šel do Malé Asie, 
kde bylo třeba pevné a obratné ruky. L. Licinius Lukullus, zanechaný tam Sullou, 
uvázl po počátečních úspěších proti Mithradatovi a nebezpečí rostlo. Optimáté 
znova z osobních důvodů brojili proti Pompejovi, ale toho se zastal energicky
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a úspěšně „nový člověk“, tehdy praetor, jinak už velmi vynikající a uznávaný 
řečník a politik M. Tullius Cicero.

Pompejovi se tedy znova dostalo význačného postavení; i tentokráte to bylo 
plně k zdaru říše. Pompejus se neomezil jenom na vlastní splnění úkolu, pro který 
byl poslán, totiž aby zbavil Řím mithradatského nebezpečí. Üpravu maloasijských 
poměrů pojal a provedl v širokém měřítku. Na jihu země vytvořil novou římskou 
provincii (Cz7z«a), dosadil vasaly v některých sousedních územích a obnovil, po 
případě nově založil města na cestách důležitých pro římský obchod a politický 
zájem. Při této příležitosti zasáhl také do Syrie, zcela rozvrácené neschopností 
posledních Seleukovcú. Zbytek jejich říše proměnil v římskou provincii {Syria}, 
ale nechal v některých jejích územích místní vlády, ovsem pod římskou svrchova
ností; tak na př. v Emese a v Judaji.

Judské poměry za vítězství Hasmoneovců se vyvinuly tak, že velekněžští vlád
cové přijali královskou hodnost a titul. Ačkoliv vítězství Hasmoneovců bylo ví
tězstvím horlitelů za jahvismus, přece nastalo zase názorové dělení. Na jedné 
straně byli Sadokovci, Saducaeové, k nimž patřil dvůr, kněžská šlechta a vyšší kruhy ; 
uznávali v oblasti náboženské jenom předpisy psaného zákona a ve styku s ci
zinci dbali nutné konciliantnosti. Druhou stranou byli perišajja, fariseové, kteří 
trvali na přísné výlučnosti a doslovném plnění zákona ve všech jednotlivých 
životních okolnostech. Poněvadž psaný zákon nepodával vždy uspokojivé odpo
vědi v každém případě, uznávali fariseové také ještě ústní výklad a kasuistické 
zpracování zákona, jak je tradovali učení zákonici. Dynastické rozbroje neušetřily 
ani Judaje a poskytovaly vladaři sousedního Edomska příležitost k zásahům. Pom
peius potvrdil Hasmoneovce Hyrkana v úřadě velekněžském a přiznal mu i poli
tická práva s titulem ethnarchy.

Po Pompejově úpravě poměrů na východě zůstal v celé oblasti Středozemního 
moře už jenom jeden stát územně rozsáhlejší a bohatý, který nepatřil ještě přímo 
do římského imperia, totiž Egypt, ale i o jeho osudu bylo rozhodnuto, poněvadž 
ve skutečnosti to byli Římané, kteří rovnali dynastické spory Ptolemajû a určovali 
jejich politiku; učinil tak i Pompejus. Konečná anexe Egypta byla zase jenom 
otázkou času a příležitosti; nikdo však nemohl tušiti, jakou úlohu bude ještě miti 
Egypt v osudech římského imperia, než se stane jeho součástí.

Už r. 74 se stala římskou provincií Kyrenaika, úrodná země mezi Egyptem a řím
skou Afrikou ; přinesla římským důchodům znamenité obohacení a podstatně roz
šířila čáru afrického pobřeží, patřícího Římu. R. 67 byla proměněna v provincii také 
Kréta, r. 63 Pompejovy činy zajistily pobřeží maloasijské a syrské. Námořní panství 
římské bylo opřeno dobře; vyplňovalo všechny končiny Středozemního moře.

Ziskem Syrie se dostal Rím do sousedství arménského a hlavně parthského. To 
sousedství nebylo klidné a hlavně Parthové, kteří živě pěstili iránské tradice a sta- 
λ ěli se proti všemu západnímu, se stali Římanům velmi nepohodlnými. Parthská 
otázka však neměla na vnitřní části říše vlivu, dotýkala se jenom úpravy východ
ních hranic imperia a válečné cti Římanů.
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M. Tullius Cicero. V Uffizi ce Florencii.
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Konec republiky

KONEC REPUBLIKY

Vyrostl-li Řím v desetiletí po r. 70 mocensky, nebyl vnitřní vývoj v Římě tak 
zdárný. Z rozšíření občanského práva na Italiky nebyly vyvozeny důsledky pro 
změnu ústavy, ba nebyla ani nalezena forma, která by dovolovala novým obča
nům vykonávati opravdu všechna práva. Nemyslelo se na to proto, poněvadž 
vůbec staré ústavní formy upadaly v úctě. Nebylo konečně potřebí uvažovati 
o změně v složení občanských sněmů ve prospěch občanů nebydlících v Římě, 
když se vůbec porušovaly formy jednání těchto sněmů, když texty zákonů sněmem 
schválených byly dodatečně upravovány, při volbách úřednických se uplatňovalo 
násilí a celým veřejným životem vládla řevnivost stavů, stran a osob. Nedořešené 
otázky agrární, bída zemědělských rodin, další překotný vzrůst velkostatku ještě 
přispívaly k neklidu. Vymírali občané, kteří se ještě pamatovali na doby, kdy obec 
nebyla uvnitř zmítána ozbrojenými vzpourami a násilím. Nic nebylo ve veřejném 
životě nemožného, když právo ústupovalo na každém kroku před mocí a každý 
čin, byť sebe lépe míněný, se hodnotil podle toho, jak se líbilo těm, kdo měli moc.

Do této doby spadá vystoupení L. Sergia Katiliny, jedné z nej dobrodružnějších 
postav v dějinách římské republiky. Katilina pocházel ze staré patricijské rodiny, 
byl to člověk neklidný a rozvrácený, jehož jedinou až chorobnou snahou bylo 
dostati se stůj co stůj k veřejné moci a vlivu. Kdysi stál při Sullovi, potom se hlásil 
k straně populárů a ovsem k jejímu nejradikálnějšímu křídlu. Prostředky, které 
neznaly ostychu, si vytvořil skupinu, kterou chtěl ovládnouti stranu populárů 
a vésti ji způsobem, který ovšem hověl jeho vlastním choutkám, nikoliv však 
zájmům hnutí a jeho seriosnějších vůdců. Katilinovi se podařilo projiti dráhou 
veřejných hodností, ale marně se ucházel o konsulát, jenž měl nejenom uspokojiti 
jeho ctižádost, ale hlavně dáti mu do ruky prostředky moci. Po opětném nezdaru 
v ucházení o tento úřad se odhodlal provésti násilný převrat za pomoci vzpoury, 
organisované mezi etruskými venkovany, v Římě pak s pomocí velmi pochybných 
živlů a ztracených existencí; dokonce se pokusil získati pro své plány i Kelty. 
Příliš zřejmý sobecký zájem Katilinův a nevybíravost jeho prostředků byly příči
nou, že vůdcové strany populárů se chovali velmi zdrženlivě. Hlavně však ztros
kotal Katilinův převrat o energii konsula r. 63 M. Tullia Cicerona.

dcero pocházel z rodiny počítající se k jezdeckému stavu, ale z jeho předků do 
té doby nikdo nezastával státních úřadů. Pečlivě vzdělán právnicky i řečnicky, 
historicky a filosoficky, osobně čestný a bezúhonný projevil Cicero už v dobách 
Sullovy diktatury odvahu vystoupiti v choulostivém procese proti jednomu z dik
tátorových oblíbenců. Doplnil potom své řečnické a filosofické vzdělání cestami 
a pobytem v Athénách a na Rhodu, věnoval se státní kariéře a postupně docházel 
úřadů, jakmile dospěl potřebných věkových hranic. Povšechný politický názor Ci- 
ceronův se vyznačoval stejnou nechutí k optimátskému křídlu jako k populárům, 
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byl pro pořádek a spravedlnost. Pamětihodné bylo jeho vystoupení proti sicil
skému místodržiteli C. Verrovi, kterého v zastoupení provinciálů žaloval s veli
kým úspěchem pro vyděračství. Důvěra Sicilanů k Ciceronovi vznikla v době, kdy 
Cicero působil na Sicílii jako quaestor; žaloba na Verra byla Ciceronem vedena 
s tak přesvědčujícími důkazy, že se Verres vyhnul odsouzení jen odchodem do 
vyhnanství.

Více než praktickým politikem byl Cicero ideologem. Zabýval se hojně filoso
fickými názory o státě a snažil se pochopiti i římskou ústavu s tohoto stanoviska. 
Byl rozhodným republikánem a zásadním odpůrcem jakýchkoliv násilných zásahů 
do tradic a zřízení římské republiky. Postupem své úřední dráhy se sblížil se sená
tem, v němž nabyl velikého vlivu. Autoritu senátu jako vládního a správního 
orgánu stavěl vysoko a přál si ji miti co nejsilnější a nejčistší. Není pochyby, že 
v době, kdy se v senátě uplatňovalo Ciceronovo slovo, plnil senát své poslání 
celkem dobře a úspěšně. Ciceronův původ a jeho politika mu také daly možnost 
získati oporu v jezdeckém stavu.

Politickým nedostatkem Ciceronovým však bylo, že jednak nedovedl ocení ti na
léhavost některých důležitých sociálních otázek a spokojoval se jenom potlačová
ním radikálních pokusů o jejich splnění — viděl v těchto pokusech ohrožování 
veřejného pořádku —jednak že se i na praktické politické úkoly díval hodně theore- 
ticky, víc jako filosof než jako státník. Neuvědomil si, že je kolem něho doba pře
lomu starých republikánských řádů a že má stále co činiti se silnými jednotlivci, 
odhodlanými jiti za mocí jakoukoliv cestou, bez uvažování o filosofické a mravní 
ceně zvolených prostředků a cílů. Jisté je, že ethicky vynikal Cicero daleko nad 
všechny své politické vrstevníky, ale poměry byly silnější než on. Cicero viděl ko
lem sebe prospěchářství, násilí všech druhů a rozvrat republikánského života ; bo
joval proti vnějším projevům, ale neuvědomoval si, že kořeny zla lpějí hlouběji než 
jen v nedbání ústavních forem. Zdráhal se uznati, že římské imperium dospělo 
k nutnosti radikální úpravy vlády v státě. Nelze pochybovati, že by se energii 
Ciceronově a jeho oblibě bylo podařilo také strhnouti na sebe osobní moc, aspoň 
v té míře, aby se rovnala osobní moci jiných, ale on to nikdy neudělal z úcty 
k republikánským řádům, ač právě v tom byla tragičnost jeho veřejného působení. 
Republiku v starých formách už nebylo možno udržeti.

Od Grakchů do Sully se v Římě bojovalo o směr vládního režimu, potom začal 
boj o osobní moc. Jedním z hlavních účastníků tohoto zápasu se stal C. Julius 
Caesar (ioo—44). Pocházel z patricijské rodiny, která však nebyla bohatá a proto 
stála stranou veřejného života. V Caesarovi se spojovalo dokonalé vzdělání s ne
smírnou a úžas budící pracovní energií a s vytrvalou ctižádostí. Byl příbuzným 
Mariovým a od mládí se zúčastnil politického života v straně populárů, mezi nimiž 
nabýval stále většího vlivu a významnějšího postavení. Klid, pohotovost a obrat
nost v jednání vyvedly Caesara z nejedné životní a politické tísně. Veřejnou dráhu 
nastoupil až po smrti Sullově a postupoval v ní obvyklým způsobem, ale daleko 
více spoléhal na své vůdčí postavení v straně populárů. Neopomenul žádné vhodné 
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příležitosti k zvýšení obliby; značný náklad, s nímž za své aedility r. 65 opravil 
Appiovu cestu a zejména uspořádal slavnosti, jež byly aedilskou úřední povinností, 
ho přivedl do velkých dluhů. Držel se proto přátelství Krassova, jenž se z bývalého 
Sullovce proměnil ve velmi radikálního populára a svým nesmírným jměním vý
borně sloužil straně a jejím vůdcům. R. 63 přinesl Caesarovi hodnost velkého pon- 
tifika, která nebyla ani pro politický život bez významu. Optimáté neradi viděli 
příliš rozsáhlý Caesarův vliv a pokoušeli se ho kompromitovati při vyšetřování 
katilinského spiknutí; Caesar se sice ujímal osudu spiklenců proti ostrému postupu 
Ciceronovu, ale účast na piklech mu nebyla prokázána.

Poněvadž Krassus nebyl nijak vynikající politickou hlavou, mohl se Caesar prá
vem pokládati za rozhodujícího předáka hnutí populárů. V cestě za neomezenou 
osobní mocí byl však zatím ještě senát s Ciceronem, a pak Pompejus, jenž měl 
v ruce vojsko a na sobě pověst slavného vojevůdce. Kdyby se byl Pompejus trvale 
spojil se senátem, byly Caesarovy vyhlídky na úspěch zcela nepatrné, ale Caesar 
počítal jednak s nechutí senátu k Pompejovi, která se už tolikrát projevila, jednak 
s Pompejovými nároky, jež on vznese vzhledem k senátu. V tomto počtu se ne
mýlil. Pompejus žádal jednak — jak bylo samozřejmé — schválení všeho, co na 
východě zařídil, jednak prodloužení svého velitelského postavení a konečně pro 
své vojáky pozemky v Kampanii. Senát se zdráhal — též Cicero mluvil proti Pom
pejovi, poněvadž se bál, že Pompejus chystá převrat. Caesar rychle přivodil do
hodu s Pompejem a Krassem; tak se spojila sláva, moc a peníze a získaly přízeň 
městského lidu, jenž svými usneseními ve sněmu poskytl těmto třem mužům 
ústavní nástroj k dosažení jejich touhy. Dohoda Caesara s Pompejem a Krassem, 
zcela soukromá a zprvu i tajná, se nazývá prvním triumvirátem (r. 60). Na rok 59 
se Caesar stal konsulem. Navrhl a dal odhlasovati zákony, jimiž se potvrzovala 
Pompejova opatření na východě a jeho vojákům se udělovaly pozemky v Kam
panii; do té doby se jich ještě nikdy neužilo k rozdělování, poněvadž se jich šetřilo 
jako nejcennější části státních pozemků. Jezdce si Caesar zavázal slevou jedné tře
tiny nájmů, k nimž byly společnosti publikánů povinny, ale naproti tomu postihl 
správce provincií přísnými instrukcemi, jež upravovaly jejich nároky vůči provin- 
ciálům. Konečně si pak dal uděliti na pět let správu provincie ilyrské, Gallie před
alpské i narbonské s rozšířenými právy: směl miti zvýšený počet vojska a sám si 
ustanovovati legáty, to jest členy svého vojenského štábu.

Správa provincií sice znamenala, že Caesar musí odejiti z Říma, tedy vzdáliti 
se z ohniska politického života a svých dosavadních úspěchů, ale Caesar tím nijak 
nezamýšlel se vzdáti svých plánů, nýbrž naopak se rozhodl pro pobyt v provincii, 
aby si k těmto plánům opatřil potřebné a dostatečné prostředky. Illyricum a Gallie 
byly blízko Italie; vymohl-li si Caesar, že senát mu nebude ustanovovati legáty, 
byl tím zbaven přímé kontroly. Už od dob Mariových bylo patrné, co znamená 
dobr}'· osobní vztah mezi vojevůdcem a vojskem. Dobře opatřené a vedené vojsko, 
očekávající od úspěchu svého vůdce také uspokojení svých požadavků po skončení 
služby, bylo nástrojem, který dobře sloužil nejenom vojenským, ale i politickým 
cílům. Caesar velmi dobře viděl právě na Pompejově příkladě, co znamenají
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Caesar. V Starém museu v Berlině.

vojevůdcovskéúspěchy; nepo
chyboval, že mu Gallie po
skytne příležitost, abyjich také 
získal.

Konsuly na další rok (58) 
se sice stali lidé blízcí Caesa
rovi i Pompejovi, ale více než 
na ně spoléhal Caesar při há
jení svých zájmů na P. Klo- 
dia, bojovného straníka, jemuž 
dopomohl k plebejskému tri
bunátu. Klodius několika zá
kony, jež navrhl a dal odhla- 
sovati, odklidil z Říma hlavní 
Caesarovy odpůrce a lidi sto- 
j ící mu v cestě ; byli to zej ména 
Cicero a mladší Kato. Cice
ronovi se dávalo za vinu, že 
nařídiv popravu Katilinových 
druhů porušil jejich občanská 
práva, poněvadž žádný řím
ský občan nesměl býti popra
ven bez svolení sněmu. Cicero 
se ovšem odvolával na mimo
řádnou plnou moc, kterou mu 
dal senát (t. zv. senatus con
sultum ultimum), aby j akým-

koliv způsobem ochránil pořádek a obec. Přesto však musel Cicero do vyhnanství.
Klodiovo počínání se nelíbilo Pompejovi, jenž neměl zájmu na tom, aby pod

poroval soukromé cíle Caesarovy, a neschvaloval postup, který zvolil Caesar a jeho 
nástroj Klodius. Pompejus také dobře viděl, že spojenectví s Caesarem a Krassem 
bylo jenom zatímní a že také Caesar jde především za svými cíli. Vyhnání Cice
ronovo pak pokládal Pompejus za zvláště nevhodný čin, poněvadž postihoval 
osobnost tak váženou. Proto se přičinil, aby bylo Ciceronovo vyhnanství zrušeno. 
R. 57 se Cicero vrátil do Říma s velikou slávou; dostalo se mu sice náhrady za 
způsobenou hmotnou škodu a přivítání, které mohlo uspokoj iti duši raněnou ne
vděkem. Přece však zůstala hořkost. Cicero, ač nepřestal choditi do senátu a sledo- 
vati běh veřejných věcí, přestal činně politicky vystupovati a oddal se literatuře.

Zásobovací potíže, do nichž se Italie dostala, přinesly zase Pompejovi mimo
řádnou moc. Užil jí dobře k obecnému prospěchu, aniž z ní zatím hodlal hned 
těžiti politicky pro sebe. Opatrně sledoval vývoj událostí, halil se stále ve zdánli
vou nerozhodnost a vyčkával. Populárové pokládali Caesara a Krassa za své 
vůdce, ale Pompejus, ač s nimi spojen, zůstával opodál strany populárů. Senát 
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a optimáté by byli 
s trochou doved
nosti mohli získati 
Pompeja pro sebe; 
bylo dosti příleži
tosti, aby se zapo
menulo na staré 
roztržky. Pompe
jus byl té doby bez 
veřejné hodnosti, 
neměl vojenského 
velení, ale jeho se
bevědomí mu brá
nilo zavazovati se 
ústupky a vyhle- 
dávati přízeň se
nátu a optimátů; 
ti zase nepoznali, 
že okázalý nezáj em 
senátorské strany o 
osobnost Pompe- 
jova významu ho 
musí tlačiti do o- 
posice proti senátu 
a posilovati v po
litice nastoupené
triumvirátem. Vskutku pak r. 56 bylo obnoveno souručenství Caesarovo, Pom- 
pejovo a Krassovo. Pompejus a Krassus se stali konsuly na r. 55; a dále se smlu
vilo, že Pompejus pak půjde po konsulátě na pět let do Hispanie, Caesar že 
zůstane stejnou dobu dále v Gallii a Krassus půjde do Syrie bojovat proti Parthům. 
Bylo zřejmé, že tato dohoda měla poskytnouti oběma vůdčím osobnostem, Caesa
rovi a Pompejovi, stejné naděje a stejné možnosti; Pompejus však neodešel po 
skončení svého konsulského roku do Hispanie, nýbrž dal ji spravovati svými 
legáty a sám zůstal v Římě. R. 53 zahynul Krassus u Karrh v boji proti Parthům; 
tím se vlastně triumvirát rozpadl. Mezi Caesarem a Pompejem vzrůstalo odcizení, 
zejména když zemřela Julia, Caesarova dcera a Pompejova choť.

Nelad a nepořádek v Římě dostupoval vrcholu a více než kdy jindy se cítila 
potřeba pevné ruky; to byla také jedna z hlavních příčin, proč Pompejus znova 
odložil odchod do své provincie.

Nastávala zase doba, kdy mimořádné poměry potřebovaly zvláštního zasažení, 
a bylo tedy zcela zdůvodněné, že se veřejné mínění obrátilo na Pompeja a očeká
valo od jeho tolikrát osvědčené energie a obratnosti, že znova zjedná pořádek. 
Ani senát a optimáti se tomu nemohli brániti, a tak se stal Pompejus r. 52 
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sám jediný konsulem; druhého konsula si měl určití sám, až uzná za vhodné.
Touha po uklidnění byla obecná, ale lišily se představy o tom, jak se má dojiti 

k míru a klidu. Filosofující politik Cicero kreslil ve svém spise o státě ideální zří
zení obce, spočívající na harmonickém vztahu všech složek moci : národa, sboru 
zkušených státníků a magistratury, již si přál miti v rukou osvícených a nezišt
ných jedinců. Pompeius a Caesar zřejmě pomýšleli na vytvoření silného osobního 
postavení, které by užívalo ústavních zřízení nejvýše jenom jako nástrojů. Cicero- 
nův ideál zůstal jen v knize a mezi Pompejem a Caesarem se blížila chvíle utkání.

Caesarův pobyt v Galliích vyrostl na podnik velkého slohu, poněvadž se Caesar 
nespokojil jenom ochranou římských provincií proti vzpourám a proti pokusům 
cizích kmenů o vnikání, nýbrž usiloval podrobiti kmeny do té doby svobodné 
a rozšířiti území poddané Římu. Jeho úmysl byl podporován vnitřními poměry 
v Gallii, soupeřstvímjednotlivých kmenů ajejich neutěšenými sociálními poměry.
Kromě toho byla Gallie ohrožována tlakem Germánů, kteří překročili Rýn. Caesar 
postoupil z narbonské provincie na sever a utkal se nejprve s kmenem Helvetiů, 
nad nimiž zvítězil ještě r. 58 u Bibrakte (nedaleko Au tunu). Potom příštího roku 
porazil germánského Ariovista a podrobil Belgy, sídlící na severu od Seiny a Mar
ný, zatím co jeho legát úspěšně bojoval v Aquitanii (mezi Pyrenejemi a Garon- 
nou). R. 56 se dostal Caesar až do nejzápadnější části Gallie, do území přímoř
ských Venetů, rok potom přešel ponejprv Rýn a pak se přeplavil i do Britannie. 
Úspěchy Caesarovy byly příliš rozsáhlé, aby mohly býti stálé; v Gallii vypukly 
vzpoury proti římské nadvládě a Caesar musel s napětím všech sil zachrániti své 
dílo. R. 54 byl po druhé v Britannii, r. 53 přešel znova Rýn, aby zastrašil Ger- 
mány. Nezabránil však propuknutí velkého národního keltského odboje. Vedl jej 
arvernský náčelník Vercingetorix, jemuž se podařilo strhnouti i kmeny, které do 
té doby zachovávaly Římu věrnost; dokonce též poddaní z narbonské provincie 
povstali. U Gergovie utrpěl Caesar porážku, ale nedovolil Keltům jí využiti a r. 52 
donutil Vercingetoriga v Alesii ke kapitulaci. Vercingetorix byl potom dopraven 
do Rima a popraven, když byl poslední dny svého života ztrávil — jako kdysi 
Jugurtha — v Tullianu. Pádem Vercingetorigovým byla vzpoura potlačena a Cae
sar ovládal celou Gallii.

Af«č římského legionáře, nalezený u Mohuče. V Britském museu v Londýně.

182



Konec republiky



Hellenistický svět a velká římská říše

Byl to veliký zisk pro Řím, ale i pro Caesara, jenž stál v čele 11 legií znamenitě 
vycvičených a sobě oddaných. Nikdy předtím neměl žádný římský vojevůdce tolik 
a takového vojska. Nastalo vyjednávání s Římem. Caesar se chtěl vrátiti s částí 
vojska a miti na příští rok konsulát, Pompejus se souhlasem senátu žádal, aby 
Caesar rozpustil vojsko a vrátil se do Říma jako soukromník; dal také odhlasovati 
zákon, že se nikdo nesmí za své nepřítomnosti ucházeti o konsulát : to bylo namí
řeno výslovně proti Caesarovi a mělo ho donutiti k návratu. Caesar naopak kladl 
podmínku, že i Pompejus se vzdá vojska, jež mu patřilo jako správci Hispanie.

Zatím Caesar stáhl část vojska na hranice Italie — ty byly stále ještě na jih od 
Pádu, poněvadž sever apeninského poloostrova byl provincií, a když zvěděl, že 
senát přes Ciceronuv odpor schválil Pompejovy návrhy a prohlásil Caesara za ne
přítele vlasti, překročil i. března r. 49 hraniční říčku Rubikon s dvěma legiemi. 
Když selhal poslední pokus o jednání, dal se Caesar na pochod k Římu. Pompejus 
a někteří hlavní Caesarovi odpůrci ze senátu uprchli do Řecka a pokoušeli se tam 
organisovati blokádu Italie, aby přivodili její vyhladovění a Caesarův pád.

Caesar přišel do Říma, zajistil si státní pokladnu a když viděl, že odpor Pom
pejův trvá, začal soustavně bojovati proti Pompejovi i ostatním svým odpůrcům. 
Aby měl chráněn týl, vypravil se nejprve do Hispanie, porazil tam u Ilerdy Pom- 
pejovo vojsko, na zpáteční cestě přiměl ke kapitulaci Massalii a uspořádal poměry 
v předalpské Gallii; udělil hojnou měrou jejímu obyvatelstvu římské občanství. 
Za krátkého pobytu v Římě učinil některá nutná opatření hospodářského rázu, 
kterými čelil zejména rozvratu peněžního trhu, a vydal se konečně za Pompejem.

Pompejus se dobře připravil na Caesarův příchod, poněvadž měl dosti času. 
Opíral se o východní provincie, spojence a sousedy imperia a zajišťoval se také na 
moři. Měl pod svým velením silnější armádu, než s jakou ho Caesar pronásledoval, 
a také se mu podařilo napřed Caesara poraziti u Dyrrhachia. Caesar však obratně 
ustoupil do Thessalie, ačkoliv tím riskoval, že mu bude odříznut návrat, a v srpnu 
r. 48 způsobil Pompejovi těžkou porážku u Farsala.

Pompejus, pronásledovaný Caesarem, prchal do Egypta; očekával, že se mu 
tam dostane ochrany, poněvadž před lety pomohl k nastoupení vlády Ptolema- 
jovi XIII. Auletovi, po němž od r. 51 vládly jeho děti. Nebyl však přesně zpraven 
o tom, že v Egyptě se právě urputně bojovalo mezi stranou podporující staršího 
králova syna Ptolemaja XIV. a stranou jeho daleko nadanější a schopnější sestry 
Kleopatry. Zapomněl také počítati s tím, že se Egypt sotva bude chtít postaviti na 
stranu poraženého. Z touhy zavděčiti se vítězi, jenž se blížil k Alexandreji, při
nesli mu egyptští dvořané na uvítání Pompejovu hlavu. Caesar byl hluboce dojat, 
poněvadž si nepřál Pompejovy smrti; vůbec se pak snažil šetři ti osob svých ne
přátel a chtěl je jenom zbaviti moci.

Zbylí Pompejovci a ostatní Caesarovi odpůrci, mezi nimiž zaujímal význačné 
místo mladší Katon, se uchýlili do Afriky, poněvadž Řím se s velikým nadšením 
postavil za Caesara a zahrnul ho poctami a právy, z nichž nejdůležitější bylo pro
volání diktátorem na dobu jednoho roku a výhradní právo rozhodovati o válce a míru.

V Egyptě zůstal Caesar tři čtvrti roku; duchaplná, bystrá a vzdělaná Kleopatra, 
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tehdy asi dvacetiletá, vynikající osobním půvabem, dovedla upoutati stárnou
cího sice, ale energického a všemocného muže. Nechuť alexandrijského obyva
telstva k Římanovi a jeho posádce, hlavně však intriky druhé dvorské strany, 
způsobily Caesarovi nesnáze, které zvládl až po příchodu posil z Asie; za těchto 
bojů zničil požár také proslulou alexandrijskou knihovnu. Konečně se však Caesar 
zase stal pánem situace a prohlásil Kleopatru za královnu Egypta. Pro zachovám 
ptolemajských tradic přijala Kleopatra za chotě svého desetiletého bratra Ptole
maja XV., ale ve skutečnosti byla manželkou Caesarovou a stala se matkou jeho 
syna Kaisariona. Před létem r. 47 odešel Caesar přes Syrii, kde prokázal mnoho 
přízně Židům, do Malé Asie, porazil u Zely bosporského krále Farnaka — k to
muto vítězství se pojí známá anekdota, že Caesar oznámil svůj úspěch zprávou : 
přišel jsem, podíval se a zvítězil— a pak se vrátil do Říma.

Tam se za jeho nepřítomnosti vyskytly rozmanité projevy pobuřování. Caesar 
rychle a rázně zjednal klid, dal zvoliti na úřady své věrné stoupence a zajistil si 
senát jmenováním velkého počtu nových členů; číslo senátorů dostouplo 900, ale 
při výběru se příliš nehledělo na charakter osob. Z Říma spěchal Caesar pak do 
Afriky a u Thapsu porazil Pompejovce (r. 46). Mladší Katon a někteří jiní z čel
ných odpůrců spáchali sebevraždu, poněvadž poznali marnost odporu; synové 
Pompejovi se skrovnými zbytky svého vojska uprchli do Hispanie. Caesar se znova 
vrátil do Říma a byl zahrnut novými poctami a hodnostmi: jeho diktatura byla 
prodloužena na 10 let, dostal censorskou moc a právo návrh ovati kandidáty na 
úřady; ti ovšem museli býti zvoleni. Teprve nyní slavil Caesar čtyřnásobný triumf 
za vítězství v Gallii, Egyptě, Malé Asii a Africe. Tento triumf dal příležitost k roz- 
vinutí nebývalé nádhery a okázalosti, ale Caesar neodňal vojákům starého práva, 
aby při pochodu v triumfálním průvodě zpívali na něho posměšné a satirické 
písničky. Byl to dávný obyčej v Římě, který vyplynul z prosté psychologické zku
šenosti: vojáci, držení za bojů v přísné kázni a podléhající svému vůdci i životem, 
si směli při triumfu zažertovati o jeho lidských slabostech.

Caesar znovu projevil ochotu zapomenouti starých nepřátelstva a vyhledával 
cestu k těm, kdo dříve nebyli jeho stoupenci; tak mezi jinými podal ruku k smíru 
též Ciceronovi, jenž této příležitosti užil hojně k tomu, aby si vyžádal vítězovu 
milost ještě i pro jiné. Caesarova přízeň znamenala pro Cicerona návrat do Říma, 
ale ovšem nikoliv do činné politiky. Starý republikán zůstal věren svým zásadám, 
nesmířil se s novým režimem a pokračoval v literární tvorbě a ve filosofování; 
teprve po Caesarově smrti se zase ozval.

Vítězný Caesar měl na mysli mnoho úprav rozmanitých stránek veřejného 
života, ale k jejich provádění se dostal až po návratu z nové výpravy do Hispanie, 
kde za vedení Pompejových synů vypukla nová vzpoura; i tentokrát zůstal Caesar 
vítězem, a když se objevil zpátky v Římě, byla dovršena a ještě rozmnožena jeho 
práva: diktatura prohlášena za doživotní, Caesarova osoba za nedotknutelnou, 
dáno mu právo, aby stále užíval triumfálního Šatu a odznaků i názvu Imperator 
jako vlastního jména; jeho rodný měsíc červenec (Quintilis) byl přezván na 
Julius.



Hellenistický svět a velká římská říše

Činnost, kterou Caesar potom rozvinul, byla velmi rozsáhlá a mnohostranná. 
Rozšířil kruh římských občanů, založil mnoho kolonií jako nových středisk roma- 
nisace, dal koloniím a municipiím jednotné zřízení, přibral do senátu také vý
značné občany z provincií, rozmnožil počet členů úřednických a kněžských sborů, 
upravil soudnictví, finanční správu, správu provincií. Podle návrhu alexandrij
ského hvězdáře Sosigena reformoval kalendář ustanovením, aby po třech letech 
o 365 dnech byl rok o 366 dnech (juliánský kalendář). Do sociálních poměrů 
zasáhl rozmanitými opatřeními ve prospěch občanů hospodářsky slabých přikázav, 
aby byli na velkostatcích zaměstnáváni chudí svobodní občané. Dal raziti zlaťáky 
se svou podobou a rozvinul péči o výstavbu Říma: na starém fóru začal stavětí 
novou radnici (curia Iulia) a basiliku, založil vedle nové forum, uprostřed něhož 
stál chrám Matky Venery; počátek rodu Iuliů byl totiž odvozován od Iula, syna 
Aeneova, jenž byl synem Veneřiným.

Nebylo překážek Caesarově vůli. Svá rozhodnutí vydával jako zákon anebo ve 
formě usnesení senátu, ač se o nich senát leckdy ani neusnášel. Cokoliv však 
Caesar vyhlásil anebo zařídil, mělo platnost zákona. Byl tedy opravdovým pánem 
a vládcem imperia a roven — s výjimkou titulu a některých vnějších projevů — 
králům. Jeho říše však byla větší než říše kteréhokoliv z Alexandrových nástupců, 
a nerovnala-li se někdejšímu impériu Alexandrovu, převyšovala je významem 
a bohatstvím. Egypt sice ještě nepatřil do svazku římské říše, ale královna Kleo
patra sídlela v Římě a dbala ve všem Caesarových přání. Její poměr k Caesarovi 
sice nenabyl podle římských právních obyčejů legitimnosti, Caesar setrvával na
dále v manželství s chotí svou Kalpurnií, poněvadž nechtěl zbytečně drážditi ve
řejné mínění rozvodem s ženou z tak vynikající rodiny, ale připravoval se návrh 
zákona, který Caesarovi výslovně měl dovoliti polygamii.

Je nesnadno říci, kam Caesar dále mířil, ale tolik je jistého, že měl na mysli 
nové válečné výpravy, zejména proti Parthům, kteří povážlivě znepokojovali 
východní hranice imperia. Někdejší úspěch nad Krassem, při němž ukořistili 
i orly římských legií, je podněcoval k odporu. V Římě se mluvilo o tom, že Caesar 
se pomýšlí prohlásiti za krále a přenésti svou residenci někam na východ, do 
blízkosti Troje, kterou národní legenda spojovala se starými Latiny: Aeneas prý 
uprchl z hořící Troje a skončil svou bludnou pouť v Latiu. Matku Aeneovu Venus 
ctil Caesar jako pramáti svého rodu. Pověst o Caesarově touze po královském vínku 
byla živena i leckterými pokusy z Caesarova okolí, aby římský lid sám provolal

Caesarův denár. Hvězda u Caesarovy hlavy symbolisuje jeho původ od Venery. 
V stát. museu υ Berlíně.
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Zbytky Caesarova fora v Římě.

Caesara králem anebo aspoň se tomu nebránil. Caesar neučinil těmto pokusům 
přítrž a tím pověsti živil. Že Caesar sám, muž tak vědomý svého cíle, energický 
a mocný, neučinil tohoto posledního kroku, jenž by byl jen vnějškovým do
vršením skutečného stavu věcí, a že si přál, aby provolání králem — mělo-li 
k němu dojiti — nevzešlo z jeho přímé iniciativy, lze vysvětliti snad jen tím, že si 
byl vědom, jak jsou italské a římské tradice proniknuty odporem proti králov
skému titulu a hodnosti. Tato nechuť byla prastará, pocházela už z dob, kdy 
Římané vypudili etruskou dynastii, a v pozdějších dobách ji římská politika 
sama uměle živila, když musila navazovat! styky s hellenistickými dynastiemi: 
se státy bez králů uzavírali Římané smlouvy na věčné časy, ale s králi jenom na 
dobu jejich vlády.

Dokud Rím a Italie byly středem imperia a Quirité jeho privilegovanou vrstvou, 
nedalo se počítati se zlomením této tradice. To Caesar věděl, vždyť nechybělo ani 
anonymních letáků, znenadání se objevujících nápisů a zvěstí, jež spolu s význam
ným a chladným mlčením a odmítáním pokusů Caesarova okolí dávaly dostatečně 
najevo, že starý odpor proti království žije.

Jistě také Caesar věděl, že v samém Římě vyrůstá nespokojenost a nechuť 
k němu přes všechnu moc a všechnu snahu zavděčiti se obyvatelstvu. Mnoho 
této nechuti vzbuzovala servilnost Caesarova okolí a projevy, k nimž byla veřej
nost nucena. Caesarovou chybou bylo, že jeho samolibost nepostřehla nebezpečí 
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v tom se skrývající, a za druhé že nepoznal, jak nespokojenost a odpor dosáhly 
blízko až k jeho osobě.

Nespokojenost se objevovala v kruzích nobility a senátu, poněvadž samovlád- 
nost Caesarova a jeho zásahy do obsazování magistratur zbavovaly činné účasti 
na moci ty, kdož ji pokládali za své zděděné právo; újmu pociťovali také v přepl
ňování senátu lidmi, kteří — ať už opravdu, ať jenom podle stavovského nazí
rání — nebyli této hodnosti důstojní. Nespokojenost byla mezi lidem, jenž nerad 
viděl rozšiřování občanského práva. Quirité byli sice ochotni si dáti vládnout, 
ale neradi se dělili o své výhody.

Za takových okolností, když bylo zřejmé, že se Caesarův režim nezmění, 
vznikla myšlenka na spiknutí proti Caesarově osobě. Vynořila se u lidí, jež Caesar 
pokládal za sobě blízké. Duší spiknutí byl M. Iunius Brutus, Ciceronův mladý 
přítel, člověk, k němuž Caesar sám cítil mnoho osobních sympatií a jemuž dal 
významné hodnosti. Městský klep označoval Bruta dokonce za nelegitimního 
Caesarova syna. Brutus se přes prokazovanou nápadnou přízeň nikdy neskrýval 
s nechutí k Caesarovi; měl jméno, jež bylo symbolické, poněvadž jeho legendární 
předek L. Iunius Brutus měl podle římské národní pověsti vynikající úlohu při 
vypuzování etruských králů z Říma. Kolem Bruta byla skupina lidí většinou 
vynikajícího úředního a společenského postavení.

Podkladem spiknutí byl ideový odpor proti samovládě, ale největší slabinou 
spiknutí bylo, že nikdo neměl připraven plán, co by se mělo státi po Caesarově 
smrti. Podle Ciceronových slov spiklenci „jednali jako muži, ale myslili jako děti“; 
dne 15. března r. 44 při schůzi senátu v sále Pompejova divadla Caesar, připra
vený na výpravu proti Parthúm, klesl pod ranami dýk.

Ačkoliv byli mezi spiklenci mužové, jež jejich úřední postavení opravňovalo 
předsedati senátu a sněmům, nezmohli se na nic, čím by převedli vládu do svých 
rukou nebo do rukou toho, kdo by ji vykonával podle jejich přání. Nezajistili si 
ani souhlas senátu, ani nedovedli zjednati spontánní souhlas lidu. Ztratili čas 
a příležitost a zatím Caesarův druh v konsulátě M. Antonius, spojiv se s M. Aemi- 
liem Lepidem, velitelem posádky, si zajistil státní i Caesarovu pokladnu a archiv. 
S neobyčejnou obratností ovládl situaci a zjednal kompromis, při němž sice byla 
spiklencům zajištěna beztrestnost, ale zároveň vysloveno, že všechna Caesarova 
opatření — počítajíc v to i opatření dosud nevyhlášená, ale připravená — zůstá
vají v platnosti. Poněvadž Caesarův archiv byl v rukou Antoniových, mohl 
Antonius cokoliv vydávati za vůli Caesarovu.

Situace se vsak začala měniti, když se přihlásil vnuk Caesarovy sestry, C. Okta- 
vius, jenž byl poslední vůlí diktátorovou adoptován a ustanoven hlavním dědicem.

C. Iulius Caesar Oktavianus, jak znělo nové jméno adoptovaného, byl tehdy 
nezcela igletý. Prastrýcovou přízní zaujímal už místo ve sboru pontifiků a byl 
obdařen některými tituly; také na jeho další dráhu už Caesar pomýšlel a určil 
její první stupně. Pro nejbližší dobu bylo stanoveno, že ho bude provázeti na 
parthské výpravě; proto se odebral mladý muž už napřed do Řecka, a zatím co

188



Konec republik}

Bronzová hlava Římana, pravdép. M. Junius Brutus. 
Museum konservátorů v Římě.

Brutův denár.
Na rubu datum Caesarovy smrti, dvě 
dýky a klobouk jako symbol občanské 

svobody.

čekal na Caesara a připravoval se na 
cestu na východ, oddával se studiím; 
byl právě ve věku, kdy vrstevníci jeho 
stavu dokončovali své vzdělání poby
tem v Athénách, na Rhodu a cestami 
po řeckém světě.

Nevelkého, ale dokonale souměr
ného těla, ušlechtilé a krásné tváře, 
zdraví celkem nevalného, nedospěl 
Oktavianus ještě k věku, aby si ho 
veřejnost byla nějak zvlášť povšimla.
V rozčilených chvílích po Caesarově 
smrti, když ve stínu mrtvého diktátora 
vyvstal Antonius, nikoho nenapadlo, 
že právě mladičký Caesarův příbuzný 
uvede běh událostí tak pronikavě na 
nové dráhy.

Vůdci spiklenců uznali za vhodné 
vzdáliti se z Říma. Brutus a druhý 
z předáků spiknutí, Kassius, pospíšili 
se ujmouti správy provincií (Macedo
nie a Syrie), které jim byly určeny, a 
odtud začali organisovati proti Anto
niovi branný odpor; přidalo se k nim mnoho lidí republikánsky smýšlejících 
a také řada mladých Římanů, kteří v Řecku studovali, nabídla své služby boji 
za svobodu: mezi nimi byl též básník Q. Horatius Flakkus.

Antonius ve snaze, aby si pojistil co nejširší přízeň, ohlašoval jako domnělá 
Caesarova akta rozmanitá ustanovení, jimiž získával vlivné osobnosti a zejména 
lid a vojsko dary a odkazy zavražděného diktátora. Bruta a Kassia prohlásil za 
zbaveny jejich míst a za odbojníky. Senát bezmocně přihlížel, neodvažoval se 
zprvu nic podniknouti proti Antoniovi, ale čím dále tím více rostla nechuť proti 
jeho samovládnému počínání. Ani jeho osobní vliv, ani zásluhy, ani úřední po

stavení ho neopravňovaly, aby si počínal jako druhý 
Caesar.

Oktavianus se přihlásil k svému dědictví, a to 
nejenom jako soukromník, nýbrž i politicky. Vypůjčil 
si potřebné peníze a vyplatil všechny dary a odkazy, 
jež Antonius ohlásil Caesarovým jménem; v senátě 
se vzchopil Cicero a zahájil proti Antoniovi ostré 
tažení řadou svých proslulých „Filipik“, jež doplněné 
a upravené vydal.

Caesarovi veteráni sympatisovali vesměs s jeho 
mladým dědicem a stále rostoucí odpor proti Anto-
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Denár Sexta Pompeja a zlaťák zr. 41 př. Kr. s podobou Antoniovou a Oktavianovou. 
V Stát. museích v Berlíně.

niovi v něm nasel svého vůdce. Vlastním nákladem a z vlastního popudu, bez 
úředního oprávnění, sebral Oktavianus dosti početné vojsko; přešla k němu i část 
Antoniových lidí. Cicero se přičinil v senátě, že nezákonný počin Oktavianův byl 
senátem dodatečně legalisován tím, že se Oktavianovi dostalo řádného proma- 
gistrátního velení a dokonce i práva zasedati na předních místech senátu. V Okta
vianovi nasel tak senát muže činu a vůdce, jenž měl ochrání ti stát proti usurpáto- 
rovi. Antonius byl prohlášen nepřítelem vlasti a Oktavianus s konsuly r. 43 měli 
proti němu bojovat.

Oktavianus vsak naprosto nemínil jenom přisluhovati senátu a zůstává ti v po
zadí. Mladý muž se pokládal za zralého k tomu, aby zaujal místo svého adoptiv
ního otce. To ohlásil zcela zřetelně v létě r. 43, když si po smrti obou konsulů 
v bitvě u Mutiny (Modena) pro ně vítězné vymohl konsulát pro sebe. Strůjcové 
spiknutí byli prohlášeni výslovně za vrahy; tím ovšem byla zcela podstatně změ
něna formulace, k níž došlo po Caesarově smrti : politický atentát byl Oktaviano- 
vým prohlášením oceněn jako úkladná vražda.

Oktavianus ovšem velmi dobře věděl, že přes svou rychle vyrostlou populárnost, 
přes podporu vojska, jež měl, a přes Ciceronovu ochranu nestačí sám na zvládnutí 
situace. Byl tu především Antonius, vojensky sice poražený, ale přece vlivný 
a stojící se svým vojskem v Gallii, pak spiklenci, ovládající Řecko a Asii; Sextus 
Pompejus — jemuž senát svěřil na Ciceronovo doporučení námořní velení proti 
Antoniovi —-ovládal moře Tyrrhenské a Sicílii, a konečně tu byl senát a nobilita, 
jež sice byla ochotna užiti Oktavianových služeb, když sama nevěděla, co počíti, 
ale nehodlala snáŠeti Oktavianovo panství. Současný boj proti všem byl bez 
naděje na příznivý výsledek, a proto se Oktavianus rozhodl opakovati Caesarovu 
taktiku: spojití se s tím, kdo by mu mohl nejlépe pomoci v oslabení všech odpůrců 
samovlády a pak teprve si s ním vybojovati osobní otázku. Výběr byl snadný, 
a tak se Oktavianus prostřednictvím Lepidovým dohodl s Antoniem; tito tři 
mužové si koncem r. 43 vymohli svou volbu do zvláštního mimořádného úřadu 
s velice rozsáhlými právy; nazýval se triumvirátem pro uspořádání státu.

Triumvirát přijal zásadní stanovisko Oktavianovo a jeho pojetí situace. Caesar 
byl prohlášen za boha (Divus Iulius), zřízen mu zvláštní vysoký kněžský úřad a pak 
začalo pronásledování odpůrců, proskripce a všechna hrůza rozpoutané pomsty. 
Antonius si vyžádal hlavu Ciceronovu a Oktavianus neměl dosti síly, aby ochránil 
muže, jemuž byla za mnoho zavázána obec, ještě více pak římská literatura, 
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muže, jehož přátelství si přál sám Caesar a jemuž i Oktavianus měl býti plným 
právem vděčen za účinné přispění v začátcích svého vystoupení. Neklidné moře 
zabránilo Ciceronovi v útěku, a tak 7. prosince r. 43, deset dní po ustavení 
triumvirátu, byl Cicero zavražděn.

Roku 42 dvojí bitvou u Filip v Makedonii bylo poraženo vojsko Brutovo a Kas- 
siovo, oba zahynuli. Republikánské vojsko i strana se rozpadly. Triumvirové začali 
ve prospěch svých veteránů vyvlastňovati pozemky v Itálii a rozdělili si úlohy, 
aby co nejdříve potlačili zbývající odpor.

Brzo se ukázalo, že jako v prvním triumvirátě byl jeho třetí člen — Krassus — 
osobností jen vedlejší, je tomu tak i v druhém triumvirátě: v něm to byl zase 
Lepidus. Ještě dávno neměli triumvirové splněn ani svůj oficiální úkol, totiž 
pořádek ve státě, ani svůj zatímní soukromý cíl, to je potlačení odpůrců, a už 
se zřejmě rýsovalo napětí mezi Oktavianem a Antoniem.

Pro Antonia vypadala situace příznivěji, poněvadž oblast sobě přidělenou — 
Řecko a východ — ovládal pevněji než Oktavianus svou. Oktavianovi sice při
padla Italie, ale tu tísnil s moře Sextus Pompejus; Italie sama měla k Oktavianovi 
poměr zatím ještě velmi chladný, v mnohém i odmítavý. Jednak totiž tam měl 
mnoho přátel Antonius, jehož manželka Fulvia a bratr Lucius Oktaviana nená
viděli, až se konečně postavili v čelo ozbrojeného povstání proti němu, jež Okta
vianus s nesnázemi potlačil teprve r. 40 dobytím Perusie. Mnoho nelibosti proti 
Oktavianovi vznikalo také tím, že se měl starati o příděly půdy vojákům. Assignace 
se ovšem neobešly tu a tam bez přehmatů, a to ještě více dráždilo. Konečně pak, 
ale nikoliv nejméně, působil nevyjasněný Oktavianův poměr k nobilitě.

Hospodářské, společenské a politické postavení těchto kruhů bylo pořád ještě 
vynikající a veřejnost tento vliv uznávala jako nezměnitelné tradiční dědictví. 
Přes všechny své chyby a nedostatky vycházela nobilita z bojů proti sobě namíře
ných nakonec vždy skoro bez pohromy, neublížila jí valně ani grakchovská doba, 
ani mariovská, ani Caesar. Oktavianus měl postavení velmi choulostivé, poněvadž 
jako Caesarův dědic a pokračovatel v jeho politickém díle stál vlastně na stano
visku těmto kruhům nepříznivém. Ony se pokládaly za tradiční představitele 
svobodného římského národa a v jakémkoliv omezení svých výsad viděly útok 
na stát a na jeho svobodu. Proti nobilitě mohl bojovati jenom ten, kdo se mohl 
odvolávati na své zásluhy o posílení a rozmnožení imperia římského a komu 
ostatek říše poskytoval pevnou oporu. Oktavianus však nebyl v tomto příznivém 
postavení a jeho boj, vedený zároveň proti Antoniovi a nobilitě, neměl naděje na 
úspěch, zejména, když ještě i moře bylo v rukou jeho vážného nepřítele. Nezbývalo 
tedy, než hledati cestu k sblížení s nobilitou. Oktavianus ji hledal a našel. Jeho 
sňatek s Livií, příslušnicí jedné z předních rodin nobility, ačkoliv vyplynul přede
vším z prudkého osobního zájmu o tuto ženu, se stal dobrým prostředkem spole
čenského sblížení. Livia se ukázala ideální manželkou; měla stejné pochopení pro 
lidské i politické vlastnosti a potřeby svého chotě.

Dohoda s nobilitou byla nesporně obratem v Oktavianově politice, vynutila si 
také nové řešení konečného způsobu, jímž Oktavianus upravil své postavení ve 
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Socha Augustova. V Lateránském museu v Říme.
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státě, ale podepřela ho tak pevně, že se mohl bezpečně odvážiti do dalších bojů. 
R. 36 pomocí výborného námořního stratéga M. Vipsania Agrippy se Oktavianus 
zbavil Sexta Pompeja a Lepidovi ponechal jen hodnost velkého pontifika. Když 
pak ještě zabezpečil Illyrii, byl Oktavianus skutečným pánem celého západu 
a mohl přikročiti k vyřízení svého poměru k Antoniovi.

M. Antonius po r. 42 působil nejprve v Malé Asii, zaváděl pořádek, rušil opa
tření Kassiova a Brutova, sháněl peníze. Parthský útok r. 41 připomněl, že je 
potřebí dokončiti proti nim obranný boj, k němuž se chystal Caesar. Po pět let 
ponechával Antonius tento úkol svým legátům, až r. 36 sám pronikl vítězně až do 
Parthie; její hlavní město vsak odolalo římským útokům, zpáteční pochod Anto
niův se dál za velice svízelných okolností a římské vojsko utrpělo těžké ztráty. 
Než se však Antonius dostal k tomu, aby zdolal Parthii úspěšněji, nastala doba, 
kdy musel pomýŠleti na konečné utkání s Oktavianem.

Velice důležitou úlohu v Antoniově plánu měl Egypt a jeho královna Kleopatra. 
Po Caesarově smrti Kleopatra uprchla z Říma do Egypta a snažila se udržovati 
styky se všemi, kdo na východě představovali římskou moc ; proto po vítězství nad 
republikány ji Antonius pozval do Malé Asie do Tarsu k odpovídání za podporu 
poskytnutou Kassiovi. Kleopatra se objevila s celou nádherou svého dvora, a jako 
bylo před Šesti lety při setkání s Caesarem, podařilo sejí získati i Antonia. Ačkoliv 
po Fulviině smrti uzavřel Antonius r. 40 politický sňatek s Oktavianovou sestrou 
Oktavií, pokračoval ve stycích s Kleopatrou, a jejich poměr se brzo stal nelegi
timním manželstvím, z něhož vzešly tři děti. Antoniovo počínání budilo v Římě 
pohoršení, obratně živené okolím Oktavianovým ; konečný Antoniův pád pak 
zatemnil v oficiálním podání celou Antoniovu činnost na východě a nechal jenom 
obraz prostopášníka, jenž pro přízeň egyptské královny oslaboval Rím a zmen
šoval jeho území.

Skutečnost byla trochu jiná; je sice jisté, že Antoniův osobní důvěrný vztah 
ke Kleopatře měl vynikající úlohu v jeho počínání, ale Antonius při tom všem 
nezapomínal jiti za velikým cílem, k jehož dosažení byla Kleopatřina oddanost 
výborným prostředkem. Egypt, rozmnožený o Kypros, Kilikii a Koilesyrii, měl 
tvořiti hlavního římského spojence; Kaisarion, přijatý nejprve za matčina spolu- 
vladaře, byl Antoniem určen za jejího nástupce na egyptském trůně. Z Armenie, 
Kyreny a Syrie Antonius utvořil jakési sekundogenitury a vládu nad nimi s krá
lovským titulem svěřil dětem svým a Kleopatřiným. V Judsku však nechal vlád
nouti edomskou dynastii, sobě oddanou, ale nepřátelskou Kleopatře; konečně 
i z Medie utvořil vasalský stát.

Až potud bylo Antoniovo dílo vlastě jenom rozvedením zásad a praxe, jakou 
prováděli Římané i v starších dobách, když dosazovali na vládu v sousedních 
říších sobě oddané členy dynastií anebo ponechávali pod svou suverenitou vasaly 
v čele území obklopených provincií. Antonius ovšem vybudoval tuto soustavu 
v nebývalých rozměrech a rozšířil ji o území, která už byla dříve pod přímou 
římskou svrchovaností, ale pravě tu začínal jeho osobní plán. Provinciím, jež 
měl v ruce, chtěl vládnouti jako monarcha, zamýšlený oficiální sňatek s Kleo-
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patrou měl vytvořiti osobní a dyna
stickou unii a tak soustředit! vládu 
v rukou Antoniových zatím nad ce
lou východní oblastí a po případném 
vítězství nad Oktavianem i nad zá
padním římským světem.

Byl tedy mezi Antoniem a Oktavia
nem kromě osobního soupeřství také 
zásadní rozpor v pojetí toho, jak pře- 
budovati římské imperium. Oktavianus 
po svém spojení s nobilitou musel há- 
jiti nadvládu Italie nad ostatními část
mi říše a udržovati prvenství římského 
občanského živlu a jeho představitel
ky— nobility. Naproti tomu Antonius 
zcela vyřadil Itálii, Quiri ty a nobilitu 
a vytvořil ryzí monarchii, opřenou o 
dynastickou jednotu s Egyptem a ro
dinné a vasalské úděly.

Antonius sám zatím nepřijal pro sebe 
znaků, ale vykonával svrchovaná práva

M. Antonius. Uffizi ve Florencii.

M. Agrippa. Uffizi ve Florencii.

královského titulu ani královských od- 
a přijímal božské pocty. Jeho obraz se 

objevil spolu s Kleopatřiným na min
cích. Při tom všem vsak se nevzdal 
nikdy svého magistrátního postavení, 
jež mu příslušelo jako členu triumvi
rátu ; o trvání triumvirátu byly ovšem 
vážné právní pochybnosti, aspoň od 
r. 33, kdy skončila jeho obnovená 
lhůta. K formálnímu zániku trium- 
virské moci bylo však potřebí výslov
ného prohlášení, že je už splněn úkol, 
k němuž byl tento mimořádný úřad 
zřízen. Toto úřední prohlášení nebylo 
nikdy dáno, poněvadž Oktavianus a 
Antonius už opírali svou moc o jiné 
a účinnější prostředky, než jen právní
titul.

Přes všechny Oktavianovy úspěchy 
na západě, přes Antoniův zřejmý mo- 
narchismus a všechno očerňováni, jímž 
byl zahrnován, nezůstal Antonius ani 
v Itálii bez přátel. Měl slavné jméno 
jako vojevůdce; vědělo se, že bitvu
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u Filip vyhrál on a nikoliv Oktavianus.
Přátelé Antoniovi a část veřejnosti se dí
vali najeho východní politiku především 
jako na úspěchy římského jména; licho
tilo, že slovo Římanovo tvořilo nová krá
lovství a vládlo Egyptem. Nebylo ani 
chuti k občanské válce, poněvadž se mu
selo předpokládati, že za daných poměrů 
bude zlá. Oktavianova strana musela na- 
pnouti všechno úsilí, aby přesvědčila ve
řejné mínění o nezbytnosti zavrhnouti 
Antoniovu politiku a aby vyložila, že zá
jem státu si žádá, aby byl Antonius od
klizen. Konečně Oktavianus vystoupil 
veřejně a ohlásil roztržku s Antoniem.
Zmocnil se jeho testamentu, uloženého 
v ochraně Vestálek, dal jej uvésti ve 
veřejnou známost a užil této příležitosti, 
aby Antoniova politická ustanovení vy
ložil jako zřejmou vlastizradu. R. 32 si dal 
uděliti mimořádnou moc a vyhlásil Anto
niovi válku. Se zachováním starého oby
čeje, jenž neuznával řádných válek leda
proti cizincům, bylo nepřátelství vypovězeno Egyptu a Kleopatře; Antonius byl 
prohlášen za zbavena všech římských hodností a označen za nepřítele vlasti.

Obě strany se důkladně připravily na utkání, k němuž mělo dojiti v Řecku, ale 
hned první vážné střetnutí bylo osudové. Došlo k němu na moři, na západním 
řeckém pobřeží u předhoří Aktion. Jakmile Antoniovo a Kleopatřino loďstvo vy
plulo z ambrakijského zálivu, bylo obklíčeno loďstvem Oktavianovým, jemuž velel 
osvědčený stratég Agrippa. Velmi brzo se ukázalo, že menší lodi Oktavianovy 
mají taktickou převahu nad nepřítelem; Kleopatra uprchla na své lodi a Antonius 
ji následoval. Boj byl rozhodnut.

Vítězství u Aktia začátkem září r. 31 rázem přesunulo převahu na stranu Okta- 
vianovu, poněvadž nejenom Antoniovo vojsko v Řecku kapitulovalo po zprávě 
o ztraceném boji na moři, nýbrž také Antoniovy sbory v Kyréně, o něž chtěl opříti 
nový odpor, se přidaly na vítězovu stranu.

V mysli Antoniově a Kleopatřině se vynořilo několik dobrodružných plánů na 
vlastní záchranu, ale ani jeden z nich nebyl proveden. Kleopatřin pokus o útěk 
na východ byl zmařen, ona i Antonius zůstali v Alexandrii. Antonius propadl 
těžké sklíčenosti, z níž se ho Kleopatra pokoušela vybaviti pořádáním hlučných 
slavností. To trvalo až do léta r. 30, kdy se Oktavianus přiblížil k Egyptu. Navá
zaný pokus o jednání byl vítězovou neústupností zmařen. Antonius pod dojmem 
zprávy o Kleopatřině smrti — tato zpráva byla falešná — spáchal sebevraždu;
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Marcellovo divadlo v Řimé.

Oktavianus ovládl město, zmocnil se královského pokladu a určil Kleopatře po
kořující osud, aby zdobila jeho římský triumf. Dal ji proto pečlivě stříci, ale pyšná 
Ptolemajovna přece našla záhadným způsobem příležitost, aby se vyhnula dobro
volnou smrtí souzené potupě. Vítěz splnil aspoň její poslední přání, aby odpočí
vala v společném hrobě s Antoniem.

Kleopatřin osud a zejména její statečné odhodlání nepokořiti se vzbudily zájem 
a úctu k jejímu osudu. Proslulá Horatiova óda (I. kniha 37) dobře zachytila ohlas 
veřejného mínění. Hrůza z nebezpečí, radost z vítězství a obdiv ke Kleopatřině 
nevŠednosti se ozývají z této básně.

Ani Kaisarion neušel svému osudu, poněvadž na světě nebylo místa pro dva 
Caesarovy syny. Správu Egypta zanechal Oktavianus zatím svému náměstkovi 
Korneliu Gallovi a po zimě, ztrávené na ostrově Samu, se vrátil do Říma slavit 
triumf; potom dal zavřití Ianův chrámek na znamení míru. Velký boj byl u konce 
a římské imperium mělo jen jednoho pána, k němuž upíralo všechny naděje a vše
chno očekávání, že po dobách hrůzy a válek nastane zase požehnání míru.



Slovesnost a umění

Divadelní výjev. Dioskuridova mosaika z L st. př. Kr. v Pompejích. 
Nyní v Nár. museu v Neapoli.

SLOVESNOST A UMĚNI

Druhé a první století před Kr. je v Římě nejenom dobou rychlého mocenského 
vzestupu, ale zejména také obdobím, kdy rychle nabývaly v Římě půdy projevy 
vyšší a nejvyšší duchové kultury. Bylo už dříve vyloženo, jaká krise vznikla z rych
lého přívalu hellenismu a jak na ni reagoval římský život a římské myšlení. Je 
pochopitelné, že se celý tento průběh ukazoval zvláště jasně na římském umění 
a zejména písemnictví. Typickým představitelem svéráznosti, která chce navazo- 
vati především na domácí hodnoty a udržovati je v úctě, byl M. Porcius Kato. 
Jeho politický profil je stejný jako literární. Nechuť k staré nobilitě je u něho 
stejná jako nechuť k překotnému napodobování řeckých zvyklostí a opouštění do
mácích tradic. Své přesvědčení o důležitosti toho, aby nebyl trhán ústrojný styk 
s půdou a hospodařením na ní, aby se udržovala prostota a přísnost mravů, vložil
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do klasického spisku O zemědělství, své představy o tom, co má znát a jak si má 
počínat římský občan sloužící vlasti, vyjádřil v Příkazech synovi. V kmetském 
věku vylíčil počátky Rima a jiných italských měst a doplnil je obrazem současných 
dějin. Byl to první prosaický latinsky psaný dějepis, ale více ještě než dějepis Ka- 
tonovo prohlášení politického stanoviska a názorů na stát a na jeho správu.

Literární činnost mužů veřejně činných vytvořila v Římě tradici. Byly jimi 
ovšem pěstěny především ty obory, které nejvíce souvisely s veřejným působením 
a doplňovaly je, tedy zvláště řečnictví, práva a pak literatura politická a dějepisná. 
Řečnictví bylo pěstěno většinou prakticky, ale na základě stále hlubší a dokona
lejší theoretické přípravy, získávané jednak studiem u rhetorů řeckých v Římě 
usazených, jednak studiem v cizině a konečně i u domácích rhetorů. Původně 
převládající záliba v t. zv. asijském ozdobném slohu řečnění byla vystřídána jak 
příklonem k střízlivému a prostému slohu attickému, tak pěstěním smíšeného 
středního stilu, jehož hlavním představitelem se stal Cicero. Mohutně rozkvetlo 
právnictví, jež velmi odpovídalo přirozenému římskému založení. Začátkem I. stol. 
před Kr. se pokusil £L Mucius Scaevola o souborné zpracování soukromého práva.

V tradicích filosofického empirismu a podle hellenistických vzorů se rozvinulo 
učené badání starožitnické a filologické, jež sbíralo a sestavovalo materiál jazy
kový, literární, staré kultovní obyčeje, poznatky přírodní a zejména všechno, co 
souviselo se starým právním a ústavním životem. K tomu přistupovala studia 
chronologická, genealogická a vůbec všechno, co by se dalo shrnouti do pojmu 
kulturní historie. Tento obor práce, vyvrcholený za republiky díly M. Terentia 
Varrona (i 16—27), vykonal vlastně mnoho úkolů dějepisectví, které se samo ne- 
povzneslo ani u Římanů k vědní nauce, nýbrž sloužilo jednak politické a ideové 
tendenci, jednak přecházelo do oblasti spíše krásné literatury. První směr je char- 
akterisován rozvojem annalistiky, jež zobrazujíc minulost, do níž byly promítány 
soudobé snahy a poměry, sloužila svým autorům, většinou aktivním politikům, 
jako propagační prostředek. K tomu se pak družila dějepisná literatura mono
grafická, která opouštěla rámec celkových dějin a soustřeďovala se na zobrazení 
určitých časových výseků a jevů, rovněž zpracovávaných s určitou tendencí; zná
me ji zejména ze spisů C. Sallustia Krispa, Caesarova stranníka. Ze Sallustiových 
spisů máme kromě zlomků dvě monografie: jedna z nich pojednává o válce s Ju- 
gurthou, velmi poutavě, a je těžkou žalobou na nobilitu. Druhý spisek je věnován 
spiknutí katilinovskému; jeho historická cena trpí věcnými nepřesnostmi, ale svou 
vypjatou tendencí proti Ciceronovi a pro Caesara dává dobře nahlédnouti do 
myšlenkového ovzduší doby.

Rozkvetla ovšem také memoirová literatura, zejména v době nej vypjatějších 
vnitřních bojů. Proslulé byly paměti Sullovy a dodnes zachované paměti Caesa
rovy. Jsou dvoje: jedny líčí klasicky prostým slohem Caesarovo působení v Gallii 
(Commentarii de bello Gallico), druhé pak popisují zběžněji válku s Pompejem 
(Commentarii de bello civili). Ač Caesar ovšem sledoval především úmysl vyložiti 
své zásluhy a správnost svého počínání a nevyhnul se proto tu a tam subjektivnímu 
zabarvení, přece jsou jeho Paměti jako obraz událostí dosti přesným pramenem. 
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C. Sallustius Krispus. Busta ve vatikánských sbírkách.

Více ke krásné literatuře pak směřovala annalistika v užším smyslu slova, jež 
stupňujíc svůj zájem o barvitou náplň podrobností a uhlazenou formu představo
vala Římanům vlastní dějepisectví. Nestačíc s materiálem, nasbíraným z úřed
ních i soukromých zdrojů, který rozváděla zpracováním motivickým i formálním, 
uchylovala se k fabulaci; mnohé části ·— hlavně staršího římského období — byly 
podobny spíše historickému románu a volné epické skladbě než vlastnímu děje
pisu. Bylo zcela psychologicky zdůvodněno, že soudobá římská moc a velikost se 
promítala do dávné minulosti, že se vývoj zobrazoval pod zorným úhlem přítom
nosti a že počátky Říma byly
plny bájí, v nichž se ozývalo 
mnoho námětů i forem odvo
zených z poetického přínosu 
řeckého.

Rozdíl mezi poesií a prosou 
byl u Římanů vlastně jen for
mální. Mnohé výtvory pro- 
saicky psané se povznášely 
svou komposiční stránkou i 
výrazovou formou vysoko nad 
úroveň běžného literárního ja
zyka, naopak zase se užívalo 
veršové formy i pro skladby, 
u nichž převládala stránka ob
sahového poučení nad umě
leckou formou a pojetím. To 
ovšem nebyl originální zjev 
římský, nýbrž vyplývalo to ze 
starých tradic řeckých, obno- 
venýchvhellenistické době, je
jíž literární vkus určoval směr 
též římskému písemnictví.

Andronikův a Naeviův způ
sob překládati řecké tragedie a komedie nebyl opuštěn, ale vedle něho vyrostl 
ještě jiný způsob, totiž napodobování. Klasikem římské komedie byl Katonuv 
vrstevník T. Makcius Plautus, rodák umberský. Z rozmanitých scén různých řec
kých komedií skládal nové kusy, jež naplňoval domácím obsahem a jadrnou 
mluvou, znamenitě vystihující ducha i způsob římského vyjadřování. Měl bouř
livý úspěch, ale nalezl teprve po čase pokračovatele, kteří pak uvedli soustavně 
do komedie domácí živel, zejména z prostředí malých měst a nižších stavů. Také 
lidové frašky a mimy se dostaly k umělému zpracování, když opadla estheti- 
sující vlna, která pohoršujíc se nad domnělou Plautovou vulgárností dávala před
nost věrnějšímu napodobování řeckých vzorů a zachování řeckého ducha. (P. 
Terentius Afer.) Do prvního období klasicismu patří vedle Katona a Plauta
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ještě Jihoital Q. Ennius. Nebyla to 
ani jeho mnohostrannost umělec
kých zájmů, která mu pojistila 
slávu i u potomstva po mnoho 
pokolení, ani naštěpování řecké 
časomíry a herojského verse na
místo volného přízvučného latin
ského verse, nýbrž autorství roz
měrné veršované kroniky, jež za
chycovala obraz národních dějin 
od počátku do současné doby a 
oslavovala římskou moc a velikost. 
Ennius chtěl býti římským Homé- 
rem a vděčný národ nezapomínal 
na jeho Annály, ani když jejich 
representační a citové místo už 
nahradila Vergiliova Aeneis.

Postupně se dostaly do Říma 
všechny řecké literární druhy kro
mě staré komedie; její poslání pře
jala satira, kterou Římané poklá
dali za svůj originální výtvor. Sa
tira nebyla jevištní útvar, nýbrž 
veršovaná rozprávka, s počátku 
velmi pestrého obsahu, ale vesměs 
s převládající notou ironie a po
směšku; za jejího „vynálezce“ se
pokládal C. Lucilius. Při rozdílno-

Sedíci dívka. Plastika v Paláci konservátorů v Rímé. . , . . v i i. vstí vývojového stupně kultury řec
ké a římské a při obecném antic

kém nezájmu o otázky původnosti námětu a zpracování bylo jistě záslužnou 
činností už jen přenášení řeckých literárních plodů a druhů do Říma a jejich 
zpracovávání jazykem latinským; prokazovala se tím cenná služba i domácí 
kultuře, poněvadž se jí usnadňoval rychlý rozvoj a dopřávalo tříbení na uzna
ných hodnotných formách. Proto jazyková a básnická kultura rychle vyspí- 
vala, tvrdá a lapidární latina se zjemňovala, rustikální důstojnost a poněkud ne
obratná obřadnost ustoupila Švižnosti a výrazové eleganci, jíž nepřekážela ani 
hledaná složitost výrazu, kterou do Říma přivedla alexandrijská móda; právě 
z kruhu jejích pěstitelů vyrostl Římu jeho největší lyrik Katullus, jemný básník, 
blízký i novodobému vkusu bohatstvím a osobitostí svých citů.

Právě v bojích, jež provázely zánik republiky, měl Řím spisovatele, v němž se 
právem viděl už v starověku vrchol vývoje latinské prosy. Byl to M. Tullius Cicero, 
státník, řečník a filosof. Cicero měl ve svém politickém i literárním zjevu leccos po-
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dobného s Katonem: nešlechtický a venkovský původ, krásnou veřejnou kariéru, 
upřímnou lásku k vlasti, touhu dáti jí co možná vse, aby byla soběstačná; oba 
však měli do jisté míry příliš osobní názor na poměry a vývoj, jenž šel v tom i onom 
případě poněkud jinam, než kam by si oni byli přáli. Kvantitativní rozdíl literární 
tvorby Katonovy a Ciceronovy ukazuje nejlépe pronikavost vývoje, jenž ležel mezi 
nimi, nehledíc ani k rozdílu v mnohostrannosti literárních zájmů.

Cicero je nesporně klasikem řeči jako literárního druhu a světové uznání, jemuž 
se po té stránce těší, je plně zasloužené. Jasné rozvržení, logický postup, působivý 
a vkusný výraz, bohatá, ale neodpuzující náplň dokumentární spolu se zřetelným 
vyjádřením úmyslu jsou příznakem jeho politických i soudních řečí. Jejich přiro
zeným doplňkem jsou studie o dějinách a theorii řečnictví; patří k nejlepšímu, co 
kdy bylo vůbec o tomto předmětu napsáno.

Ciceronovou láskou a potřebou byla filosofie. Nebyl originálním myslitelem 
a ani netoužil vytvářeti nové směry myšlení. Jestliže se v otázkách státovědních 
snažil zpracovati ducha římské ústavy podle klasických řeckých nauk o společnosti 
a státě, obrátil se později převážně k mravovědě a praktické filosofii. Eklektik 
svým stanoviskem hledal ve filosofii nejenom vlastní útěchu a oporu, nýbrž sledo-

Peristyl domu Vettiů v Pompejích.
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Malované portréty z Pompejí. Nár. museum v Neapoli.

val praktický cíl, totiž doplniti římskou literaturu oborem do té doby velmi málo 
pěstěným. Místo nikoliv poslední v lidském a spisovatelském odkazu Ciceronově 
patří jeho rozsáhlé korespondenci', dává nahlédnouti velmi intimně do osobnosti 
autorovy, ale také do římských poměrů v posledním čtvrtstoletí Ciceronova života.

Pohnutá doba na sklonku republiky byla bohatá nejenom na rušné události 
veřejné, ale i na tvoření slovesné. Zráli duchové, kteří se stali nositeli klasické 
římské poesie: Vergilius a Horatius.

P. Vergilius Maro (70—19) byl člověk hlubokého citu, skromný a úzkostlivý.
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Vyšel ze školy modernistů, ale nepokládal své literární prvotiny za hodné, aby 
se k nim znal. V napjatých letech 42—39 vytvořil sborník 10 idyl (Bucolica), 
zpola pastýřské zpěvy theokritovského vzoru, zpola allegorie, v nichž se pod rouš
kou příběhů smyšlených pastýřů dotýká soudobých osob a poměrů. Zvláště pa
mátná je 4. báseň, messianská, jež vyplynula z obecného očekávání příchodu 
vládce, jenž dá světu mír a vrátí zlaté časy. Bukolský ráz Vergiliových básní byl 
sice napodobením řeckého literárního vzoru, ale velmi dobře zapadl do neklid
ných dob právě svým klidem a optimismem. Druhé velké dílo Vergiliovo bylo 
plodem dlouhé úsilné práce a básník s ním vystoupil r. 29. Byla to velkolepá oslava 
zemědělské práce a rodné Italie (Georgica). Těže z vlastních zážitků a poučen 
didaktickou literaturou i řeckými vzory, především však veden svým básnickým 
nadáním, zmohl Vergilius mistrovským způsobem naukovou látku, protkav ji 
hojně poetickými úvody a vsuvkami; zvlášť vyniká v II. zpěvu hymnus na Itálii 
a na rolnickou práci, ve IV. zpěvu báje o Aristajovi a Orfeovi. Hluboké mravní 
cítění a vlastenectví bylo spodní notou, která se ozývá v celé básni.

Lidsky a básnicky zcela jinou osobností byl Q_. Horatius Flaccus (65—8). Velmi 
skromného původu, ve svém mládí účastník Brutova odboje, obrátil pak na sebe 
pozornost několika básněmi, v nichž se bystře dotkl rozvrácených soudobých po
měrů a ostře, s humorným nádechem, vykreslil figurky a situace denního života. 
Vzdaluje se politiky a veřejného působení, stal se členem Maecenatova literárního 
salonu a začal psáti satiry. Vynikal neobyčejným nadáním pozorovacím, došel 
vnitřního klidu a vyrovnanosti, měl porozumění pro lidskou slabost, ale nehledal 
v ní ctnost. Zdravý úsudek, nezávislost myšlení a hluboký morální základ, 
opřený o ethiku kyniků, o epikurství a s příměŠkem stoicismu mu dovoloval 
„žertem povídat pravdu“. Horatiem dostoupila římská satira vrcholu. Zvládnuv 
dokonale básnický jazyk i formu, hravě užíval i nejsložitějších básnických útvarů, 
jimiž pak skládal své slavné ódy.

Vergiliova a Horatiova literární činnost se potom staly jedním ze základních 
pilířů velké snahy o ideové povznesení národního myšlení a cítění a souvisely 
s důležitým dílem mravní obnovy, jež si umínil Oktavianus provésti.

Římské výtvarnictví v posledních dvou stoletích republiky je ve znamení snahy 
o dosažení světové úrovně hellenistického umění. Rím zaujal místo starých státu 
a pojal jejich území do své oblasti. Při své poměrné zaostalosti v tomto oboru ne
mohl ovšem způsobiti ihned úplnou změnu vkusu a forem. Potřeboval mnoho dohá- 
něti. Ani Italie, která se stala mocenským základem imperia, nebyla jednotná svými 
výtvarnými tradicemi. Některé domácí italské prvky osvědčily velmi silnou odol
nost a zachovávajíce svou podstatu přijaly časem technické a výrazové formy 
a prostředky vyspělejšího umění cizího. Působily stále etruské tradice, v posledním 
vývojovém období ovšem velmi sblížené s hellenistickým uměním. Jiným důle
žitým střediskem výtvarnictví bylo etrusko-sabelsko-řecké prostředí Kampanie 
a konečně se uplatnil přímý styk s řeckým východem a výtvarnictvím hellenis
tickým. Řím přivážel umělecké památky z Řecka a volal řecké umělce; Římu 
sloužili umělci vyrostlí v etruských tradicích. Stopy vlastního římského vlivu lze
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nepochybně shledávati v sklonu k realismu na př. v portrétech, kde se ovšem ani 
nové směry nemohly odloučiti od staré tradice, nýbrž jí musely sloužiti. Výtvarné 
zachycení skutečnosti bylo vůdčí myšlenkou na př. i v reliefech a na malbách, 
pokud lze souditi ze skrovných pozůstatků, ovšem vedle toho se objevují i věrné 
repliky výtvorů hellenistických.

V architektuře monumentální je příznačné, že po uplatnění řeckých vlivů na 
terrakottových ozdobách se vystřídal etruský způsob dřevěných svrchních staveb 
kampanskořeckým : sloupy, pilíře a trámoví se začaly budovati z kamene, hlavně 
z různých druhů tufu a z travertinu. Typ okrouhlých chrámů, v němž pokračovala 
stará tradice příbytků, se těšil oblibě, jak je ještě dnes patrné z několika zachova
ných staveb. Důležitým architektonickým prvkem, jemuž se dostalo nového užití, 
byl oblouk. Z kloak a bran přesel nejenom k mostům a vodovodním vedením, 
nýbrž vznikl z něho i samostatný tvar votivních staveb a velmi významný činitel 
při řešení průčelí : portiky, zdi velkých basilik, průčelí rozsáhlých veřejných sta
vení, jež byla určena výhradně světským účelům, užívala v Římě rozsáhlou měrou 
spojování nosných i ozdobných pilířů obloukem. Změnil se tím ovšem profil řím
soví, jež se stalo proti řeckým vzorům daleko plošší.

Spojování pilířů s oblouky se také výborně hodilo k řešení vnějších průčelí 
divadel a amfitheatrů, stavěných na rovině a tyčících se velkou hmotou zdi nad 
úroveň ulice nebo náměstí. Rozčleněním průčelí oblouky se dosáhlo ozdobného 
účinku, velké úspory materiálu a posloužilo se i potřebám vnitřních komunikací. 
Zvláště hodno pozoruje divadlo Marcellovo v Římě jako nejstarší ze zachova
ných památek tohoto druhu.

Obydlí třebas i urozeného a zámožného občanstva zůstávala ještě i koncem 
republiky celkem skrovná svými rozměry; starší typ atriového příbytku, jehož 
hlavní obytná místnost měla střechu uprostřed otevřenu, byl podle kampanských 
vzorů doplněn t. zv. peristylovou částí domu, jež se skládala z otevřeného dvorka 
nebo zahrádky s ochozem a sloupy dokola. Tato peristylová část byla vlastně 
pokračováním podoby řeckých příbytků.

Vnitřní výprava římských domů republikánských, aspoň těch, jež byly náklad
něji budovány, užívala hojnou měrou štuku jako materiálu chránícího a zdobícího. 
Štuk napodoboval obkládání stěn kamenem a živými barvami zjasňoval interi- 
eury; jižní podnebí totiž nedovolovalo přiváděti příliš mnoho přímého světla. 
Vlastní obytnou prostorou bylo atrium nebo peristyl, které zaujímaly většinu 
domového půdorysu; pokoje byly malé, poněvadž sloužily jenom jako ložnice 
nebo k přechodnému pobytu. Průhledy do krajin anebo výjevy venku se dějící 
byly malovány na stěny a působily ilusi zvětšeného prostoru a styku s přírodou. 
Mosaiky na podlahách a na stěnách patřily ovšem už k přepychu. Bydlení chu
dého městského obyvatelstva se řešilo stavbou patrových nájemních domů s malými 
místnostmi. Tyto domy byly dlouho jenom dřevěné s vnějším schodištěm.

Velmi dokonalá byla už za republiky chrámová architektura; vynikala tech
nickým provedením, tvarovým řešením celku i částí, jež usilovalo vyrovnati do
mácí tradice s novými přínosy. Začalo se užívati nových stavebních hmot,
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přirozených i uměle upravovaných, jako byly pálené cihly a pak t. zv. concretum, 
to je hustá cementová malta s velkým příměškem kamenných a cihlových úlomků 
a drti.

Řím sám měl stavebně dosti jednotlivých významných budov, zejména na fóru, 
ale město jako celek strádalo nedostatkem povšechné úpravy a vzhledu. Trpce se 
pociťovalo, že na př. ještě na konci republiky byla kampanská venkovská města 
úpravnější než sám Rím. Sulla, Pompeius a Caesar se snažili záměrně a účelně 
dodati Římu velkoměstského vzezření, jež by odpovídalo jeho významu a ne
nechávalo hlavu říše za jejími poddanými. Konečného splnění tohoto cíle dosáhla 
však teprve doba principátu.

Mladá Řimanka s rydlem a písankou. Nástěnná malba v Pompejích z let sedmdesátých po Kr. 
Nár. museum v Neapoli.
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