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Předmluva

Strategie AV21 je programem Akademie věd ČR, poskytujícím prostor pro propo-
jení dlouhodobého základního vědeckého výzkumu s aktuálními otázkami a výzvami, jimž 
čelí naše současná společnost. Historické vědní disciplíny se v rámci Strategie AV21 mimo 
jiné uplatňují v programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací. Význam programu 
shrnul jeho koordinátor profesor Petr Sommer slovy: „Studium státu jako formy organizace 
lidské společnosti přinese argumenty ke společenskému diskurzu o současné roli státu a o jeho his-
torických kořenech.“

Autoři této knihy si ve shodě s většinovým názorem odborníků uvědomují, že sa-
motná historická témata nemohou přinášet odpovědi na otázky dnešní společnosti, ani pří-
mé návody pro řešení problémů současného světa. Jejich znalost je přesto pro smysluplné 
utváření dnešku neopomenutelná. Interakce různých kultur a civilizací, modely uspořádání 
nadregionálních a nadnárodních svazků, účinné politiky vůči vlastnímu obyvatelstvu i sou-
sedům, možnosti efektivní obrany vnějších hranic malých i rozsáhlých územních celků. To 
vše jsou témata, která jsou dnes hojně přítomna v aktuálním společenském diskurzu nejen 
v České republice, ale také v různé míře v celé Evropě. Zároveň jsou to otázky, jimž se vědy 
zabývající se poznáním éry starověké Římské říše a jejich sousedů intenzivně věnují.

Čím více se někdo ponořuje do studia všech možných aspektů římského světa, tím 
více poznává, že je v nich obsažena celá škála historických a archeologických výpovědí, které 
mohou čtenáře mimo jiné obohatit pro chápání naší současnosti. Proto se autoři rozhodli, 
že sestaví vlastní výběr tematických okruhů, které předmětnou etapu názorně charakterizují. 
Zároveň mohou být inspirativní ke srovnávání s některými jevy známými ze současnosti či 
z jiných historických kontextů. Postupně, v na sebe navazujících dílech tak chtějí představit 
hlavní rysy Římské říše, barbarských populací vně jejích hranic a jejich vícesměrných interakcí.

Kniha, kterou čtenář nyní drží v rukou, je věnována římskému impériu, po dlou-
há staletí hegemonovi starověkého světa. Jejím záměrem není zevrubné pojednání o všech 
aspektech Římské říše, to by ani v rozsahu jedné knihy nebylo možné. Snahou autorů bylo 
syntetizující formou načrtnout její hlavní rysy, aniž by rezignovali na faktogra�cké shrnutí 
a na představení základní terminologie. Pojednávané okruhy byly vybírány subjektivně, se 
záměrem poskytnout čtenářům orientační přehled o tématech, která i v současné diskusi 
o roli a podobě státu hrají důležitou roli (např. systém vlády a státní správy, obrana a vo-
jenství, společenské integrace a  polarizace). V  závěru je pak představen jeden dílčí úsek 
římských dějin, v němž se pod nadvládou Říma krátkodobě ocitla i část území dnešní České 
republiky. Z důvodu udržení rozumného rozsahu knihy musela některá témata včetně mate-
riální kultury římského světa ustoupit do pozadí. O pestrém světě barbarských kmenů a je-
jich střetech s římskou civilizací, které je zčásti třeba čtenářům přiblížit odlišným jazykem 
archeologických pramenů, bude pojednáno v dalších dílech Příběhů civilizace a barbarství.

Věříme, že obsah knihy dokáže vzbudit zájem o tuto mimořádnou etapu ve vývoji 
evropské civilizace. Snad také nabídne čtenářům impulz pro hlubší studium dílčích tema-
tických okruhů. Domníváme se, že v dějinách Římské říše lze identi�kovat četné rysy, které 
mohou dnešní společnosti posloužit jako náměty k přemýšlení, a také jí mohou dodat uži-
tečné argumenty při vlastním střízlivém a erudovaně kritickém pohledu na naši současnost.



10



I. 

Vzestup a pád 
starověkého Říma

 Chrám Castora a Polluka na Foru Romanu v Římě
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Skromné počátky

Dějiny nejmocnějšího státu starověku, Římské říše, se začaly psát na přelomu 
doby bronzové a železné v poměrně malém a nepříliš významném regionu podél dolního 
toku řeky Tibery v západní části střední Itálie, v Latiu. Zdejší kultura starší doby železné 
se dnes označuje jako latinská (italsky cultura laziale) a v  řadě rysů se příliš nelišila od 
stejně starých kultur v okolních regionech. V  jejím vývoji se archeologicky dají rozlišit 
nejméně čtyři časové horizonty, které lze z hlediska historického vývoje ztotožnit s preur-
bánní a protourbánní fází, a v závěru také s nejstarším vývojem vlastního města.

Z  nejstarších horizontů latinské kultury, zhruba z  10. až 1.  poloviny 9.  stole-
tí př. n. l., jsou známy drobné izolované osady o několika staveních a také nepříliš rozsáhlá 
pohřebiště se spálenými ostatky zemřelých. Ačkoliv antická tradice hovoří o tom, že první 
osada Latinů byla založena v Alba Lonze (dnešní Castel 
Gandolfo), archeologicky to potvrdit nelze, neboť nejstarší 
nálezy z pozdějšího území Říma a také z dalších míst La-
tia (např. Lavinium – dnešní Pomezia, Satricum – dnešní 
Le Ferriere atd.) pocházejí z přibližně stejného časového 
úseku. Od druhé poloviny 9. do poloviny 7. století př. n. l. 
docházelo v  celém Latiu k  integraci izolovaných sídlišť 
ve vyšší protourbánní celky. Dříve to nastalo v  oblastech 
podél pobřeží, o něco později ve vnitrozemí. Mezi nálezy 
ze sídlišť a hrobů se již objevují doklady styků s oblastmi 
osídlenými Etrusky, ale i  s  řeckým světem a  s  Féničany. 
Souběžně s urbanizací, rozvojem řemesel a prohlubující se 
sociální diferenciací se objevují též první náznaky užívání 
písma. V  závěrečné fázi latinské kultury, zhruba v  letech 
630–580 př. n. l., dochází ke vzniku prvních opravdových 
měst. V této éře se Latium ocitá pod silným vlivem Etrurie. Možná nebylo Etrusky přímo 
podmaněno celé, nicméně se stalo odběratelem jejich výrobků a také přebíralo různé vzory 
v politické, společenské a umělecké sféře. O něco méně výrazný byl vliv řecké kultury při-
cházející z jihoitalských měst.

V samotném Římě lze v současné době archeologicky jednoznačně doložit osíd-
lení někdy kolem roku 800 př. n. l. ve formě drobných sídlišť na pahorcích Palatinu, Velii, 
Esquilinu a dalších, mírně se zvedajících nad močálovitou nivu řeky Tiber. Byly to malé 
a vzájemně izolované osady, které tvořilo jen několik málo jednoduchých domů či chýší ze 
dřeva a hlíny. Obyvatelé byli především pastevci, v menší míře zemědělci. Okolní močá-
lovitá krajina a možná i částečně rozdílný etnický původ ztěžovaly, s výjimkou společných 

  Ab Urbe condita (Dějiny od založení Města). Iluminovaný 
rukopis stejnojmenného díla starověkého historika Livia 
z doby kolem roku 1370. Výjevy odrážejí středověkou představu 
Liviem popisovaného příběhu založení a počátku Říma

Vlčice kojící Romula a Rema na 
minci císaře Domitiana. Denár 
z  let 77–78 n. l. nalezený na 
Hradisku u Mušova
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kultů, vzájemný kontakt. Některé osady své mrtvé 
obyvatele ukládaly do země právě v jinak nepří-
stupném terénu, na místě, kde bylo později vybu-
dováno Forum Romanum. Zřejmě ještě v průběhu 
8. století byl zahájen proces postupného sjedno-
cování osad a  vznik jednotné latinsko-sabinské 
komunity. Zdá se, že první se spojily dříve samo-
statné osady na Palatinu (což je částečně ve shodě 
i  s  pozdější romulovskou tradicí). Podle paralel 
z dalších míst Latia se dá předpokládat, že i Řím 
dosáhl pokročilejšího stadia sjednocení a vzniku 
městského státu ještě před tzv. etruským obdo-
bím, o čemž svědčí i první vysušení bažin na Foru 
a  zřejmě i  nejstarší stopy kultu bohyně Vesty 
v těchto místech. Z této doby pochází i nejstarší 
fáze „královské budovy“ Regia. Urbanizací v této 
etapě je třeba ovšem chápat především konkrétní 
formy společenské a politické organizace, nikoliv 
vzhled jednotlivých osad.

Úplné počátky Latinů, Římanů a samot-
ného města pozdější římské legendy a kroniky vy-
právějí pochopitelně trochu jinak. Podle nich byl 
praotcem Římanů trojský hrdina Aeneas, který se 

usadil v Latiu. Jeho syna Ascania, též Iulia, pokládal významný rod Iuliů (např. Gaius Iuli-
us Caesar) za svého zakladatele. K Ascaniovým potomkům patřili i legendární zakladatelé 
Říma, blíženci Romulus a Remus, synové kněžky Rhey Silvie a boha Marta. Původním 
centrem Latinů se mělo stát město Alba Longa a teprve v průběhu 8. století př. n. l. oba 
bratři založili osadu na Palatinu. Při sporu o její jméno Romulus svého bratra zabil, městu 
dal své jméno – Roma – a stal se prvním legendárním římským králem. Založení města 
dle tradice spadá do roku 753 př. Kr. 

Podle legend byl tedy Řím zpočátku královstvím, jež tradice dělí na dvě hlavní fáze 
– na éru latinsko-sabinských králů, které později na trůně vystřídali vládcové etruského 
původu. Ani moderní historiogra� e, založená na výsledcích studia literárních pramenů, 

Scéna s rituálním zakládáním města na reliéfu z Říma z 2. století n. l.

Lapis Niger neboli černý kámen je pozů-
statkem zřejmě jedné z prvních svatyň na 
Foru Romanu z  doby královské. Nese na 
sobě nejstarší dochovaný o� ciální doku-
ment psaný v archaické, nepříliš srozumi-
telné latině. Text je snad rituálním před-
pisem upravujícím vykonávání kultovních 
obřadů. Předpokládá se, že byl vyhotoven 
v 7. či na počátku 6. století př. n. l.
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Krásný je výrok Platónův: „A chce-li kdo rozjímat o lidech, ať pozoruje, jako by 
shlížel odněkud shůry, také jejich pozemské poměry: jejich zástupy, válečné výpra-
vy, zemědělství, sňatky, rozvody, zrod i úmrtí, ruch na soudech, zpustošené kraje, 
pestrou směs barbarských národů, slavnosti, nářky o pohřbech, tržiště – změť všech 
možných protiv, sladěných v celek.“ Bedlivě pozoruj minulost, ony nespočetné pro-
měny vládnoucích mocí, a dokážeš předvídat i budoucnost. Bude totiž naveskrz 
téhož řádu a nebude se moc uchýlit od rytmu přítomného dění.
Tato slova napsal „� lozof na trůně“ Marcus Aurelius. Jediný císař slavné 
Římské říše, který kdy snad stanul na území dnešní České republiky. Naše 
země se trvalou součástí tohoto mimořádného státního útvaru nikdy nestala, 
přesto je v civilizaci a kultuře dnešních obyvatel mnohem více univerzálního 
dědictví po Římanech, než si uvědomujeme. Téměř každý z nás o Římanech 
ví, ale opravdu je i známe? Odpověď na tuto otázku musí najít každý sám, 
snad mu v tom pomůže i tato kniha. Shrnutí základních historických faktů 
a vývojových tendencí vybraných aspektů starověkého římského státu a jeho 
společnosti, které v ní podávají odborní pracovníci Archeologického ústavu 
Akademie věd ČR, Brno, pro někoho může být studijním materiálem, ji-
nému možná pomůže pochopit i některé obecné zákonitosti lidských dějin, 
které nás obklopují a naše osudy ovlivňují i v dnešní době. Předvídat budouc-
nost zřejmě ani po přečtení této knihy nebude možné, může však čtenářovi 
pomoci v lepším chápání naší minulosti i současnosti. 




