VOJTECH ZAMAROVSK¯

DEJINY
PÍSANÉ RÍMOM

VOJTECH ZAMAROVSK¯

DEJINY
PÍSANÉ RÍMOM

© Vojtech Zamarovsk˘ 1971, 1984, 2002
Photography © Peter Zamarovsk˘, archív 2002
Illustrations © Otakar Pok, 1995
Design © Lubomír Mika 2002
Slovak edition © PERFEKT 2002
9. zväzok súborného diela Vojtecha Zamarovského
Vojtech Zamarovsk˘
DEJINY PÍSANÉ RÍMOM
Tretie slovenské vydanie, v rámci súborného diela vydanie prvé
Odborná konzultácia a autor obrazového scenára
Doc. PhDr. Pavol Valachoviã, CSc.
Autori fotografií Dr. Peter Zamarovsk˘ a archív
Autor ilustrácií Otakar Pok
Grafická úprava Lubomír Mika
Vydal Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava, ako svoju 298. publikáciu.
Rok vydania 2002
Zodpovedná redaktorka Elena Linzbothová
Jazyková redaktorka Veronika ·imoviãová
Sadzba a zalomenie Alias Press, Bratislava
Vytlaãili Tlaãiarne Banská Bystrica, spol. s r. o.
ISBN 80-8046-194-5

OBSAH

VOJTECH
ZAMAROVSK¯
DEJINY
PÍSANÉ RÍMOM

ÚVODOM

9

I. RÍMSKE KRÁªOVSTVO

13

1. ZALOÎENIE RÍMA

14

Bol Rím vôbec zaloÏen˘? Rimania o svojom pôvode: prológ v horiacej
Tróji. Aeneas sa plaví do Itálie. Romulus a Remus. „Tak nech sa stane
kaÏdému, kto preskoãí moje hradby!“ Îeny pre Rím. Kapitolská vlãica
2. ETRUSKOVIA, GRÉCI, LATINOVIA

23

Najstar‰ia Itália. Záhadn˘ národ Etruskov. „Pri dne‰nom stave vedy nevyrie‰iteºn˘ problém“. Neapol, Sybaris, Sicília: grécky západ. Pestrá zmes kmeÀov,
zvan˘ch Italikovia. Latinum a mesto na siedmich pahorkoch. Preão práve Rím?
3. SEDEM RÍMSKYCH KRÁªOV

37

Romulovi nástupcovia. Boj o Albu Longu: Horatiovci a Curiatiovci. „Rím
nepostavili za deÀ!“ Kráº Servius Tullius robí revolúciu. NáboÏenstvo bez
extázy: bohovia, kÀazi a ve‰tci. SamovraÏda zneuctenej Lucretie. Vyhnanie kráºov – navÏdy!
4. LEGENDY, FAKTY A DEJINY

49

Veda o tom, ão bolo. Letopisy, básne a oãité svedectvá. Rimania pí‰u svoje dejiny. Dokumenty z terénu s rozlohou 5 000 000 km2. Moderní historici: nespoãetne veºa kníh o Ríme. Otázka faktov a otázka hodnotenia. Epochy rímskych dejín
II. RÍMSKA REPUBLIKA

69

5. MESTO, ªUDIA, IN·TITÚCIE

70

Vyhlásenie republiky. Patricijovia, plebejci a podobenstvo Menenia Agrippu. ªudové zhromaÏdenie, senát, úrady. Zákony na dvanástich doskách. „Rímske obãianstvo je privilégium.“ Ekonomická základÀa. Armáda pripravená dobyÈ svet

5

6. BOJE O RÍM, V¯BOJE V ITÁLII

90

âervená zástava nad Palatínom. Hrdinovia a zradcovia: je dovolené zvíÈaziÈ bez rozkazu? Vpád Galov a kapitolské husi. Tri vojny so Samnitmi.
Bitka pri Auskule: „Pyrrhovo víÈazstvo.“ Dobytie mesta Volsinií. Rím pánom
Itálie
7. RÍM VLÁDCOM STREDOMORIA

108

Nepriatelia a susedia. Prvá púnska vojna a rímsky skok za more. Hranice Itálie sa posúvajú k Alpám. „Hannibal pred bránami!“ Légie si podmaÀujú Grécko. Tretia púnska vojna: „Kartágo musí byÈ zniãené!“ Rímske provincie Afrika a Ázia
8. BÚRKA OBâIANSKYCH VOJEN

128

Problémy z veºkosti. Bratia Gracchovci v boji za pôdu a demokraciu. Vojny s nepriateºmi, vojna so spojencami. Marius, Sulla a kríza republiky.
Otroci dvíhajú zbraÀ: Spartakus, Crassus, Pompeius a Ceasar. „Kocky
sú hodené!“
9. ZÁNIK REPUBLIKY

150

Caesar prv˘m muÏom Ríma. „Nech bol hocijak˘, vládol múdro a blahodarne.“ VraÏda, ão otriasla svetom. „Si, hrôza, pustená, voºnú má‰ cestu...“ Posledná bitka obãianskej vojny. Mlãali v Ríme Múzy? Dediãstvo
republiky
III. RÍMSKE CISÁRSTVO

169

10. RANÉ CISÁRSTVO

170

Zaãiatok novej epochy. „âiny boÏského Augusta.“ Vergílius, Ovídius, Horácius: zlat˘ vek rímskej poézie. „Nechávam po sebe mesto z mramoru...“
Vláda julsko-klaudijskej dynastie. Cisári ãi ºudské obludy? Veºmi premenen˘ Rím
11. RÍM PÁNOM SVETA

192

„Rok troch cisárov“ a dynastia Flaviovcov. Exkurz o Îidoch a kresÈanoch.
Traján, Hadrián, Marcus Aurelius: vrchol rímskej moci a slávy. Stavia sa
Koloseum, stavia sa na v‰etk˘ch stranách sveta. Literatúra „strieborného
veku“. Rozkvet provincií
12. RÍ·A V KRÍZE
Dynastia Severovcov. Problémy, reformy a Caracallov edikt o rímskom
obãianstve. Vojenskí cisári: v rí‰i vládnu zmätky. Diokleciánova absolútna monarchia. Prenasledovanie kresÈanov a cisár Kon‰tantín. Rím prestáva byÈ hlavn˘m mestom rí‰e

6

221

13. KONIEC ANTICKÉHO RÍMA

237

Kon‰tantínopol, dne‰n˘ Istanbul. KresÈanskí cisári a Julián Apostata
(Odpadlík). Rozdelenie rí‰e. Posledné kvety antickej kultúry. Barbari na
hraniciach, barbari v Ríme. Romulus Posledn˘

ZÁVEROM

254

PRÍLOHY

255

POZNÁMKA

255

PREHªAD RÍMSKYCH MIER A VÁH

255

PREHªAD RÍMSKYCH MINCÍ

256

RÍMSKE OSOBNÉ MENÁ

256

PREHªAD RÍMSKYCH CISÁROV

257

PREHªAD LITERATÚRY

260

ÚVODOM

VOJTECH
ZAMAROVSK¯
DEJINY
PÍSANÉ RÍMOM

Táto kniha hovorí o meste, ktoré sa
naz˘va veãn˘m. O jeho ceste od bezv˘znamnosti k svetovláde, o jeho vojnách i kultúrnych pamiatkach, o jeho
hrdinsk˘ch i v‰edn˘ch dÀoch, o jeho
sláve i o rube jeho slávy. O jeho dejinách v ãase nenávratnej mladosti ºudstva, ktor˘ voláme antika.
„Rím je najslávnej‰ie a najpamätnej‰ie mesto v Európe,“ napísal pred
mnoh˘mi rokmi Kollár; je to v‰ak zároveÀ jedno z najkraj‰ích a najpôvabnej‰ích miest na svete. Zdobia ho nádherné paláce a chrámy z minul˘ch
storoãí a je ich v Àom viac ako inde;
moderné stavby sú s nimi v súlade.
Vystupujú v Àom z hlbín trosky antick˘ch budov, ktoré sú rozºahlej‰ie neÏ
v Aténach a mohutnej‰ie ako v Babylone. Vo svojich múzeách ukr˘va
umelecké poklady, ak˘mi sa nemôÏu
pochváliÈ zbierky v ParíÏi, Lond˘ne,
New Yorku. VeºkoleposÈou svojich
námestí a parkov stalo sa vzorom in˘m
veºkomestám; triumfálnymi oblúkmi
a stæpmi takisto. V˘zdobou a mnoÏstvom fontán prekonáva Versailles
i Petrodvorec, malebn˘mi zákutiami
Carihrad, ãarom podveãerného letného neba Bagdad i Miami. Pritom je
to mesto, ktorému vìaãí najvyspelej‰ia
ãasÈ ºudstva za základy svojej civilizácie a kultúry. IsteÏe má svoje
problémy. Niet v‰ak ãloveka, ktorého
by nechávalo ºahostajn˘m. Kto v Àom
Ïil podºa svojej chuti a vôle, potvrdí,
Ïe dni v Ríme sú nie pohybliv˘m, ale
stálym sviatkom pre cel˘ Ïivot.
Ako sa hovorí, sú tri Rímy nad
sebou: modern˘, renesanãno-barokov˘ a antick˘. V skutoãnosti existujú

vedºa seba a tvoria harmonick˘ celok.
KaÏd˘ z nich si zaslúÏi rovnakú pozornosÈ. Táto kniha sa zaoberá len antick˘m: jej hrdinom sú jeho dejiny.
Dejiny Ríma pútajú pozornosÈ autorov
i ãitateºov uÏ vy‰e dve tisícroãia. Prvé
diela o nich vznikli v ãase, keì mal Rím
svoje dejiny takreãeno e‰te len pred
sebou. Koºko sa ich napísalo dodnes,
nevedel zistiÈ ani Historick˘ ústav Rímskej univerzity.
Tento záujem je pochopiteºn˘: dnes
rovnako ako v minulosti. Rím bol po stároãia vládcom takmer celého vtedy známeho sveta. Hranice jeho rí‰e sa tiahli
od Perzského zálivu po Severné more,
od horného Nílu po Dunaj a R˘n, od
predhorí Kaukazu po pohoria Atlasu.
Otázka, ako vytvoril túto rí‰u, vzru‰ovala ºudí uÏ v staroveku. S rozpaãit˘m
údivom skúmali ºudia neskor‰ích ãias,
ako táto rí‰a zanikla. Rovnakú pozornosÈ ako v‰eobecn˘m dejinám Ríma
venovali aj v˘vinu jeho politick˘ch in‰titúcií, jeho vojenstvu, jeho hospodárskemu Ïivotu, jeho spoloãenskému
zriadeniu, jeho právu, iní zas podrobne
skúmali dejiny rímskej literatúry, architektúry, sochárstva a maliarstva, rímskej
filozofie a rímskeho náboÏenstva. Robili to a doteraz to robia nielen z túÏby po
poznaní, ão je, pravda, dostatoãn˘ dôvod pre tento záujem, ale aj pre pouãenie z rímskych skúseností. A hlavne pre
v˘nimoãn˘ v˘znam rímskeho dediãstva.
Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy, ani toho, ão Európania
vytvorili v in˘ch svetadieloch, nech to
hodnotíme hocijako.
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Rím, pochopiteºne, nezanechal po
sebe len skvelé pamiatky a kladné
vzory. Jeho dejiny vypæÀajú ãiny naozaj
antickej veºkosti, ale aj príklady nízkosti, u‰ºachtilosÈ i nezmyselná krutosÈ, imponujúca tvorivá energia i tupá
ºahostajnosÈ. Nemienime ich idealizovaÈ, ani stavaÈ do nepriaznivého svetla, ide nám o objektívny pohºad z pozície nestranného pozorovateºa. Je to
pre nás o to ºah‰ie, Ïe hoci sme spoludediãmi antického Ríma, nie sme
potomkovia Rimanov – ale ani barbarov, ktorí boli ich nepriateºmi.
„Len v Ríme sa môÏe ãlovek pripraviÈ
na Rím,“ povedal Goethe. Správal som
sa podºa jeho slov: niektoré pasáÏe tejto knihy vznikli priamo na Fore ãi na
Palatíne, iné na cestách po Taliansku
a po krajinách, kde vládol kedysi Rím.
Napriek tomu v‰ak základ jej spracovania tvoria diela antick˘ch i modern˘ch historikov, z ktor˘ch hlavné uvádzame v Prehºade literatúry. Sama táto
kniha je takisto len prehºad: dejiny
antického Ríma trvali predsa vy‰e tisíc

rokov! SnaÏil som sa v‰ak o to, aby
v nej bolo ão najviac faktov a ão najmenej medzier – ale pritom dosÈ miesta na rozm˘‰ºanie a vlastné závery
ãitateºa. Veì história je vÏdy tak trocha dialóg medzi súãasnosÈou a minulosÈou...
Január 1970

V. Z.

V Ríme môÏe tieÏ ãlovek najlep‰ie prem˘‰ºaÈ o knihe o Ríme, ktorú napísal
pred mnoh˘mi rokmi. O tom, ão by sa
v nej malo upraviÈ, na ão by sa mal
poloÏiÈ väã‰í dôraz, ão by sa malo skrátiÈ a ão roz‰íriÈ, ão prípadne prehodnotiÈ.
Pokúsil som sa o to. Okrem toho som
v nej zjednotil letopoãty podºa Encyklopédie antiky (Academia 1973), doplnil prehºad literatúry a odstránil drobné
nepresnosti. VyuÏil som aj moÏnosÈ,
ktorú mi poskytlo nakladateºstvo âesk˘ spisovateº, aby som v tomto novom
vydaní roz‰íril ilustraãn˘ sprievod
a zaradil doÀ aj farebné fotografie.
November 1994

V. Z.
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1.

ZALOÎENIE RÍMA

Tintoretto: Mars,
rímsky boh vojny,
a bohyňa Venuša,
prekvapení bohom
Vulkánom.

„Rím bol zaloÏen˘ roku 753 pred
na‰ím letopoãtom,“ uvádza sa v historick˘ch prehºadoch a príruãkách.
V niektor˘ch dokonca stojí, Ïe sa tak
stalo 21. apríla, a v presnej‰ích sa pripojuje, Ïe tento dátum sa opiera
o „rímsku tradíciu“. Zakladateºmi Ríma
boli podºa tej istej tradície bratia
Romulus a Remus.
PresnosÈ a jednoznaãnosÈ vzbudzuje dôveru a ustaviãné opakovanie
vierohodnosÈ. Starí Rimania neuvádzali v‰ak po dlhé stároãia rok zaloÏenia svojho mesta presne ani jednoznaãne. Zdá sa, Ïe vôbec netu‰ili, ak˘
to bude raz dôleÏit˘ uãebnicov˘
dátum. AÏ v poslednom storoãí pred
na‰ím letopoãtom prijali odhad histo-
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rika a spisovateºa Marca Terentia Varrona, Ïe Rím bol zaloÏen˘ „tretieho
roku ‰iestej olympiády“ (prvá olympiáda sa konala podºa gréckej tradície roku 776 pred n.l.). Z tohto údaja
vypoãítal potom v ‰iestom storoãí
ná‰ho letopoãtu historik Dionysius
Exiguus, Ïe k „zaloÏeniu Ríma“ do‰lo
roku 753 pred n.l., mohlo v‰ak k tomu
rovnako dobre dôjsÈ aj roku 754 pred
n.l. (Bol to ten ist˘ Dionysius Exiguus,
ão sa pom˘lil najmenej o ‰tyri roky pri
v˘poãte dátumu „narodenia Krista“,
keì hºadal základ pre zaãiatok ná‰ho
letopoãtu.) Stároãia v‰ak tento v˘poãet posvätili – a keby neboli v knihách
historikov iné fikcie vydávané za fakty, mohli by sme byÈ celkom spokojní.

Historickú tradíciu dnes spravidla
nezavrhujeme. Skúsenosti nás pouãili, Ïe obãas obsahuje zrnko pravdy.
LenÏe v prípade Romula a Rema ide
o osoby, ktoré boli príli‰ vzne‰eného
pôvodu, neÏ aby to mohli byÈ ºudia
z mäsa a krvi. Ich otcom bol boh vojny Mars, syn najvy‰‰ieho boha Jupitera a jeho manÏelky Junony, matkou
zas panna-vestálka Rea Silvia. Po matke, ktorá bola dcérou albského kráºa
Numitora, boli, pravda, takisto boÏského pôvodu: ich predkom v pätnástom kolene bol hrdina Aeneas, syn
bohyne lásky Venu‰e a pravnuk samotného Jupitera. Rimania boli na ten-

rímsky historik Titus Livius. Rimania
túto v˘sadu náleÏite vyuÏili – historici
rovnako ako básnici.
Z vôle bohov bol zaloÏen˘ Rím, aby
sa skvel v sláve a mocne svetu vládol, keì padla slávna Trója... Ako sa
to stalo, o tom sa m˘ty vcelku zhodujú; rozdiely sa t˘kajú len niektor˘ch
nepodstatn˘ch podrobností a zveliãili
ich aÏ neskor‰í autori. Najznámej‰ie
a najroz‰írenej‰ie podanie t˘chto
m˘tov pochádza z najväã‰ieho diela
rímskej epickej poézie, z Vergíliovej
Aeneidy.
História pádu Tróje tvorí prológ
k zaloÏeniu Ríma, je známa z Homé-

ZALOÎENIE
RÍMA

Boh Jupiter,
najvyšší rímsky boh

Bohyňa Juno,
Jupiterova manželka

to vzne‰en˘ pôvod zakladateºov svojho mesta hrdí a pouÏívali ho ako jeden
z argumentov na odôvodnenie svojej
svetovlády. Tí z nich, ktorí tomu neverili, zdvorilo mlãali – asi ako donedávna Japonci, keì pochybovali, Ïe ich
cisár je priamy potomok Slnka.
âo na to hovorí moderná veda?
Napodiv – Rím vraj nebol pravdepodobne vôbec zaloÏen˘!
A rozhodne nie Romulom a Remom...
Napriek tomu v‰ak existuje!
„Priznáva sa staroveku v˘sada, Ïe
smie mie‰aÈ ºudské s boÏsk˘m, a robiÈ
tak zaãiatky miest vzne‰enej‰ími,“
napísal na sklonku 1. storoãia pred n.l.

ra a Vergílius si ju len s obvyklou mierou straníckosti upravil pre rímske
potreby. Najvy‰‰iemu bohu Jupiterovi sa znepáãil rod trójskeho kráºa Priama, a tak dopustil záhubu jeho mesta. Príãinu tohto boÏieho dopustenia
Múzy Homérovi neprezradili: Priamus
bol spravodliv˘ vladár a statoãn˘ ãlovek, mal osemnásÈ manÏeliek a päÈdesiat synov (okrem dvanástich dcér),
obete priná‰al, bohov si ctil a k ºuìom
sa správal vºúdne. Ostatne, pád Tróje urãil uÏ Osud, ktor˘ je mocnej‰í neÏ
v‰etci bohovia. Vykonávateºmi tohto
diela záhuby sa stali spojené armády
achájskych kráºov, ktoré pritiahli
z Grécka a po desaÈroãnom obliehaní Tróju zniãili.
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Na v˘pravu proti Tróji mali achájski
králi dostatoãn˘ dôvod: bola bohaté
mesto, plné zlata, striebra, bronzu
a krásnych Ïien, okrem toho ich znepokojovala jej moc. To sa v‰ak dozvedáme od Homéra len mimochodom;
uÏ v on˘ch dávnych ãasoch b˘valo
zvykom príãiny vojny a zámienky na
Àu zamieÀaÈ. O to podrobnej‰ie sme
v‰ak informovaní o bezprostrednom
podnete na vojnu. Priamov syn Paris
uniesol manÏelku spartského kráºa
Menelaa, krásnu Helenu. Nespravil to
celkom sám, ale s pomocou syna dardanského kráºa Anchisa, mladého
Aenea. A nespravil to dokonca ani
v˘hradne z vlastnej vôle; podnietila ho
k tomu bohyÀa lásky Venu‰a, ktorá mu
sºúbila za manÏelku najkraj‰iu Ïenu
pod slnkom, aby sa mu tak odmenila,
Ïe jej v spore s bohyÀami Junonou
a Minervou pririekol prvenstvo v kráse. Pravda, to na podstate veci niã
nemenilo: nech riadia ãiny ºudí hoci aj
bohovia, zodpovední sú za ne ºudia.
Primeran˘m trestom za únos kráºovej
manÏelky synom iného kráºa bola
podºa dobov˘ch zvyklostí vojna –
s t˘m museli Paris i jeho otec Priamos
poãítaÈ.
Achájski králi, pochopiteºne, potrebovali k úspe‰nému v˘sledku vojny
proti Tróji pomoc bohov; museli si ich
nakloniÈ zmierlivosÈou. Menelaos sa
teda vypravil na radu svojho brata,
mykénskeho kráºa Agamemnóna, do
Tróje, aby ukázal dobrú vôºu a poskytol kráºovi Priamovi moÏnosÈ vybaviÈ
vec po dobrom. Pre v‰etky prípady si
vzal so sebou e‰te aj obratného
vyjednávaãa, itackého kráºa Ulixa ãiÏe
Odysea. Dopadlo to podºa oãakávania: Paris odmietol o Helene strácaÈ
slová a chcel vrátiÈ len pokladnicu, ktorú, mimochodom, tieÏ uniesol. Keì sa
kráº Priamos postavil za svojho syna,
pohrozil mu Menelaos vojnou, a keì
to nepomohlo, pre‰iel od hrozby
k ãinu. PoÏiadal svojho brata Agamemnóna, aby sa ako najmocnej‰í
achájsky kráº postavil na ãelo trestnej
v˘pravy proti Tróji.
Agamemnón zmobilizoval v‰etk˘ch
achájskych kráºov, so stotisícovou armádou sa priplavil k maloázijsk˘m
brehom a napadol Priamovo mesto.
Bleskov˘ úder sa mu nepodaril, lebo
ho Trójania na ãele s Priamov˘m naj-

star‰ím synom Hektorom odrazili,
a tak zaãal mesto obliehaÈ. DesaÈ
dlh˘ch rokov táboril s achájskym vojskom pred hradbami vysokej Tróje
a zvádzal s obrancami nerozhodné
bitky. âo sa mu v‰ak nepodarilo silou
zbraní a hrdinstvom tak˘ch bojovníkov, ak˘mi boli Achilles, Aias, Diomedes alebo Patroklos, dosiahol vojnovou ºsÈou. Na návrh kráºa Odysea
dal postaviÈ obrovského dreveného
koÀa, do jeho dutého brucha ukryl najlep‰ích bojovníkov, potom spálil cel˘
tábor, nalodil vojsko a odi‰iel akoby
s neúspechom domov. Trójania objavili koÀa, a keì sa od zajatého Odyseovho vojaka Sinóna dozvedeli, Ïe
koÀa vraj Achájci postavili na rozkaz
bohyne Minervy, aby chránil Tróju
namiesto posvätnej sochy, ktorú z nej
tajne uniesli, dotiahli koÀa do mesta;
zbúrali dokonca ãasÈ hradieb, lebo bol
tak˘ veºk˘, Ïe nepre‰iel ani najväã‰ou
bránou. Nad‰ení ‰Èastn˘m v˘sledkom
vojny usporiadali verejnú oslavu
a spokojne sa uloÏili na spánok.
V noci potom vypustil Sinón z koÀa
ukryt˘ch bojovníkov, aby vtrhli do
kráºovského paláca, a fakºou v prielome hradieb dal signál Agamemnónovmu vojsku, ktoré sa pod rú‰kom
tmy vrátilo k trójskym brehom. Ráno
len dymiace trosky vylúpen˘ch chrámov a palácov pripomínali, kde stálo
Priamovo mesto...
Nikto z trójskych vodcov neunikol
achájskym zbraniam: uÏ za vojny
zahynul Priamov syn Hektor, ktor˘ bol
hlavn˘m veliteºom trójskeho vojska;
zahynul i Paris a ostatní Priamovi
potomkovia, zahynuli vodcovia v‰etk˘ch spojencov Tróje, v poslednej noci
zahynul achájskym meãom aj sám
kráº Priamos. Kto z popredn˘ch Trójanov pád mesta preÏil, padol do zajatia. Zachránil sa z nich iba jeden jedin˘ muÏ.
Bol to Aeneas, niekdaj‰í Parisov priateº a vodca dardanského vojska, ktoré
sa hrdinsky bilo na strane Trójanov.
Osud mu totiÏ urãil, aby preniesol
oheÀ z trójskeho kozuba na italskú
pôdu a zaloÏil tam mesto, z ktorého
potom vzi‰iel Rím.
Aeneas bol najstatoãnej‰ím a najsilnej‰ím obrancom Tróje po Hektorovi.

Trójske vojsko ho na slovo poslúchalo, kráº ho naz˘val hrdinom nad in˘ch
slávnym a trójsky ºud si ho ctil ako
boha.
Opl˘val v‰etk˘m, ão krá‰li a chváli
muÏa; mal aj bezchybn˘ pôvod. Bol
synom dardanského kráºa Anchisa
a bohyne lásky Venu‰e; po otcovi bol
v siedmom pokolení potomkom najvy‰‰ieho boha Jupitera. Prv˘m jeho
pozemsk˘m predkom bol Dardanos,
zakladateº kráºovstva, ktorého meno
dodnes pripomína názov prielivu
medzi Marmarsk˘m a Egejsk˘m
morom. Za Dardanovho vnuka Troa sa
toto kráºovstvo rozdelilo: star‰í Troov
syn Assarakos ostal v meste Dardanii a mlad‰í syn Ilos zaloÏil nové mesto, ktoré nazval po sebe Ilium a po
otcovi Trója. Aeneov otec Anchises bol
vnukom kráºa Assaraka a Priamos
vnukom kráºa Ila; napriek príbuzensk˘m vzÈahom Ïili v‰ak obaja králi
v trocha napätom pomere, a keì Priama napadli Achájci, Anchises sa mu
vôbec neponáhºal pomôcÈ. AÏ keì
achájsky vojvodca Achilles zniãil mesto dardansk˘ch spojencov Lyrnessus, uzavrel Anchises s Priamom
obrannú zmluvu a poslal do obliehanej Tróje pomocné vojsko a na jeho
ãelo postavil Aenea. Aeneas spojil svoj
osud s osudom Tróje; priviedol do nej
aj svojho otca Anchisa, syna Askania
a manÏelku Kreusu. Celé jeho hrdinstvo, rovnako ako Hektorovo a päÈdesiattisíc trójskych obrancov, bolo
v‰ak márne. Ale Osud, ktor˘ urãil záhubu Priamovho rodu, urãil Aeneovi, aby
v budúcnosti vládol nad trójskym
ºudom, „a po Àom i vnuci vnukov, ktorí sa v budúcich ãasoch zrodia“. Unikol teda jeho riadením z horiaceho
mesta a zachránil aj otca Anchisa
a syna Askania; po manÏelku sa tam
vrátil uÏ márne. Márne tieÏ túÏil znovu vystavaÈ Tróju: najvy‰‰í boh Jupiter mu rozkázal, aby si na‰iel novú
vlasÈ v Itálii.
ËaÏko sa lúãil Aeneas s krajinou
svojich predkov; rozkaz najvy‰‰ieho
boha nemohol v‰ak neposlúchnuÈ.
Sústredil trójskych uteãencov, postavil dvadsaÈ lodí a pobral sa s nimi na
západ. Vedel, Ïe ho ãaká skutoãná
kríÏová cesta, ale správal sa starou
múdrosÈou: „PremôcÈ svoj Ïreb len
zná‰aním môÏe‰!“ Sedem rokov sa

potom plavil po Egejskom, Iónskom
a Tyrrhenskom mori. Na Kréte sa stal
bezmála obeÈou moru, na Sicílii sa
dostal pod soptiacu Etnu a k hrozn˘m
jednook˘m obrom Kyklopom, cestu
mu skríÏili e‰te aj obludné Harpye; na
dlhej púti mu napokon zomrel otec.
Keì sa vyhol Scylle a unikol Charybde, zahnala ho búrka od italsk˘ch brehov k severnej Afrike. Tam pristál
v meste Kartágu, ktorého kráºovná
Dido ho milo prijala a ponúkla mu svoju ruku i trón. Na Jupiterov rozkaz
musel v‰ak na svoju i na jej ºútosÈ, ktorá ju dohnala aÏ k samovraÏde,
pokraãovaÈ v ceste. Dostal sa znovu
na Sicíliu, a keì sa tam odobral na
otcov hrob, trójske Ïeny mu zapálili
lode, aby ho donútili ukonãiÈ nekoneãnú cestu; podarilo sa mu v‰ak poÏiar
zahasiÈ. Nakoniec prekonal v‰etky
prekáÏky, ktoré mu kládla do cesty najmä bohyÀa Juno, lebo nenávidela Trójanov, a dostal sa s druhmi do krajiny
urãenej Jupiterom.
Itália je v‰ak príli‰ veºká a Aeneas
sa v nej chcel usadiÈ na najlep‰om
mieste, ktoré mu urãia bohovia. Ako
zboÏn˘ muÏ vyhºadal preto ve‰tkyÀu
Sibylu, aby mu zjavila ich vôºu. Namiesto odpovede ho v‰ak zaviedla do
hlbín podsvetia, aby sa poradil s duchom svojho otca. Podºa jeho rady
vplával do ústia rieky Tiberu a zaloÏil
tam mesto.
ZaloÏením tohto mesta sa Aeneova úloha v m˘toch neskonãila. Územie
okolo Tiberu nebolo krajinou nikoho;
Ïili tam Latinovia, ktor˘m vládol kráº
Latinus, syn boha polí a lesov Fauna.
Ako prijal Latinus Aenea, o tom sa
správy rozchádzajú; podºa jednej verzie vraj priateºsky, podºa druhej dovolil mu zaloÏiÈ mesto aÏ po boji, v ktorom podºahol. Nakoniec mu dal svoju
dcéru Laviniu za manÏelku; na jej
poãesÈ nazval potom Aeneas novozaloÏené mesto Lavinium.
O svoje mesto i manÏelku musel
v‰ak Aeneas e‰te bojovaÈ. Latinovia
sa s nevôºou prizerali, Ïe sa v ich krajine usadili cudzinci. Nevôºa prerástla do sporov a spory do bitiek so
zbraÀou v ruke. Nepokoje vyuÏil kráº
susedn˘ch Rutulov Turnus, ktor˘ sa
chcel oÏeniÈ s Laviniou a pripojiÈ
k svojej krajine Latinovo kráºovstvo.
Postavil sa na ãelo nespokojn˘ch sta-
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rousadlíkov a zaútoãil na Aeneovo
mesto. Trójania útok odrazili, a keì
im pri‰li na pomoc Etruskovia, vedení dávnym Turnov˘m nepriateºom
Euandrom, rozpútala sa krvavá vojna. Rozhodol ju aÏ súboj medzi vodcami obidvoch strán, v ktorom Aeneas
Turna zabil. VíÈazn˘ Aeneas potom
veºkolepo dobudoval svoje mesto,
spojil trójsky ºud s latinsk˘m a stal sa
jeho kráºom.
Zo spojenia trójskych prisÈahovalcov
a latinsk˘ch starousadlíkov vznikol
rímsky národ, ão dostal meno podºa
mesta, ktoré zaloÏili neskor‰í Aeneovi potomkovia Romulus a Remus.

zie i‰lo tu o dve osoby: Askanios bol
vraj synom prvej Aeneovej manÏelky Kreusy a Julus synom Lavinie.
Podºa druhej, ktorá napokon prevládla, bol Askanios synom Kreusy
a Julus je len jeho neskor‰ie rímske
meno, pod ktor˘m sa preslávil
v bojoch za novú vlasÈ. Tak ãi onak
odvodzoval od neho svoj priamy
pôvod historick˘ rod Juliovcov, z ktorého nepochádzal nikto men‰í neÏ
Caesar. Na tento rod sa potom preniesla aj ve‰tba o vláde „vnukov, ktorí sa v budúcich ãasoch zrodia“ –
s t˘m nepatrn˘m rozdielom, Ïe zatiaº
ão podºa Homéra mal tento rod vlád-

Ako dlho vládol Aeneas vo svojej
novej vlasti, m˘ty nehovoria; ani ohºadne jeho smrti nie sú zajedno. Zhodujú sa len v tom, Ïe nakoniec sa dostal
na nebo a stal sa bohom. Jeho syn
Askanios ãiÏe Julus zaloÏil potom
mesto Albu Longu, ktoré bolo priamym
predchodcom Ríma.
Pri tomto Askaniovi ãiÏe Julovi sa
musíme na chvíºu zastaviÈ: je to
jeden z praotcov Rimanov, ale o jeho
pôvode boli medzi Rimanmi po dlh˘
ãas spory. Na rozdiel od osvedãenej
zásady rímskeho práva, Ïe matka je
vÏdy istá, otec neist˘, bol v jeho prípade ist˘ len otec. Podºa jednej ver-

nuÈ nad „trójskym ºudom“, podºa Vergília mal „vládnuÈ celému svetu“.
Po Julovi vládlo v Albe Longe jedenásÈ menej známych kráºov; vyznaãovali sa len pôvodom a zvyãajn˘m
hrdinstvom, daktorí navy‰e spravodlivosÈou. Dvanástym jeho nástupcom
bol kráº Prokas, ktor˘ mal dvoch
synov: star‰ieho Numitora a mlad‰ieho Amulia. Keì zomrel, nastúpil na
trón podºa práva Numitor; Amulius ho
v‰ak zbavil vlády a vyhnal. KeìÏe
nechcel opakovaÈ chybu svojho brata, ktor˘ si trón spoºahlivo nezabezpeãil, dal popraviÈ v‰etk˘ch jeho synov
a dcéru Reu Silviu donútil staÈ sa kÀaÏ-
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kou bohyne Vesty, ão bola funkcia spojená so sºubom veãného panenstva.
LenÏe sºub nesºub, Rea Silvia neodolala bohu vojny Marsovi, ão bolo pri
jeho sile a chlapskej zdatnosti pochopiteºné, a po patriãnom ãase mu porodila dvojãatá Romula a Rema.
Tu sa dostávame k jednému z najznámej‰ích príbehov rímskej mytológie,
ktor˘ má mnoho obdôb v star‰ích
a nov‰ích ãasoch: u kráºa Sargona Akkadského v babylonsk˘ch m˘toch,
u MojÏi‰a v Ïidovsk˘ch, u K˘ra v perzsk˘ch, u kráºa Jeãmínka v ãesk˘ch. Len
ão sa totiÏ Amulius dozvedel o narodení eventuálnych uchádzaãov o svoj
trón, rozkázal ich hodiÈ do rieky; rovnak˘ rozkaz vydal aj ohºadne Rey Silvie. Sluhovia dali chlapcov do ko‰a
a odniesli ich k Tiberu, ktor˘ bol práve
rozvodnen˘. PoloÏili kô‰ na vodu
a ohlásili Amuliovi splnenie rozkazu.
Voda v‰ak ãoskoro opadla a kô‰ s Romulom a Remom ostal na suchu. Nezahynula ani Rea Silvia: zachránil ju
boh rieky Tiberu, lebo sa mu zapáãila,
a odviedol si ju k svojim prameÀom, kde
sa s Àou potom oÏenil.
Po záchrane Romula a Rema pred
utopením nasledovala ich záchrana
pred hladom a zimou. Ich plaã privábil vlãicu, ktorá Ïila v lese na neìalekom Palatínskom pahorku. Zbehla
k rieke a odniesla ich do svojho brloha v hlbokej jaskyni. Tam ich potom
dojãila svojím mliekom a ohrievala
vlastn˘m telom. Raz ju tak zazrel pastier Amuliov˘ch stád Faustulus. Vyãkal, keì od chlapcov odbehla, a odniesol si ich domov, kde ich potom
s manÏelkou Accou Larentiou vychoval spolu so svojimi dvanástimi synmi. Dodnes stojí na západnom svahu
Palatína Faustulova koliba, v ktorej
Romulus a Remus vyrástli. Je okrúhla, so slamenou strechou, pre ‰estnásÈ
ºudí trochu nepohodlná a moÏno ju
povaÏovaÈ za podobnú ne‰kodnú
turistickú atrakciu napríklad ako Aténinu olivu na Akropolis alebo Adamov
strom pri Basre.
Romulus a Remus najprv pásli kravy a poºovali na zver, ão sa v m˘tick˘ch ãasoch povaÏovalo za celkom
primerané zamestnanie pre kráºovsk˘ch synov. Paris bol napríklad pôvodn˘m povolaním tieÏ pastier (na hore
Ide), Aeneas takisto (v Lyrnesse), ba

aj Herkules zaãal svoju závratnú kariéru vo svete m˘tov ako pastier (na hore
Kitairóne). Vìaka svojej vlãej dojke
a zdravému Ïivotu v lesoch stali sa
z Romula a Rema zdatní junáci. O svojom pôvode z boÏsk˘ch predkov nevedeli, o vládne veci sa nestarali, Ïili teda
‰Èastne a spokojne. Ako to uÏ u mládencov b˘va, nevyh˘bali sa tomu, aby
si obãas zmerali sily alebo sa pobili.
Zvlá‰È radi si na to vyberali konkurenãn˘ch pastierov, ktorí pásli Numitorove stáda na blízkom pahorku Aventíne. Na jednej z tak˘chto v˘prav ich
v‰ak Numitorovi pastieri premohli a priviedli do domu svojho pána. Numitor
v nich spoznal svojich vnukov (ako, to
sa presne nevie) a bez dlh˘ch reãí ich
prehovoril, aby sa Amuliovi pomstili.
Zavolali si teda svojich druhov z Palatína, vpadli do Alby Longy, Amulia zabili a vrátili vládu Numitorovi.
V‰etko bolo v najlep‰om poriadku
– aÏ na to, Ïe Romulus a Remus,
vedomí si teraz svojho kráºovského
pôvodu, nemali kde vládnuÈ.
KeìÏe nechceli ãakaÈ, k˘m ich dedo
Numitor zomrie a uprázdni im trón
v Albe, rozhodli sa zaloÏiÈ nové mesto.
Svoje rozhodnutie uskutoãnili.
Tristo rokov po zaloÏení Alby Longy vyrástli teda na Palatíne alta
moenia Romae, vysoké hradby Ríma.
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O umiestení nového mesta na Palatínskom pahorku sa Romulus a Remus
ºahko dohodli. Bolo to neobyãajne
v˘hodné miesto: uprostred prekrásnej
úrodnej krajiny, nad riekou ponáhºajúcou sa k moru, z troch strán chránené strm˘mi skalnat˘mi svahmi a zo
‰tvrtej moãiarmi proti útokom divej zveri i nepriateºov. ·esÈ in˘ch pahorkov
sa mierne dvíhalo na v‰etk˘ch stranách okolo Palatína: tvorili jeho obzor
i hradbu.
Dávno pred Romulom a Remom
bola na tomto pahorku osada a pevnosÈ. Na‰iel si tu domov hrdina Euander, syn boha Merkuria, keì ho nepriatelia vyhnali z rodnej Arkádie. Od
Euandra pochádza i jeho meno: dal
mu ho po praotcovi Arkádãanov Pallasovi. Tu Ïil aj Euandrov syn Pallas,
statoãn˘ spojenec Aeneov, ktor˘ padol
v boji s rutulsk˘m kráºom Turnom...
V oveºa neskro‰ích ãasoch stáli tu
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