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Abstrakt
Tato bakalářská práce zkoumá jednu z klíčových hodnot antické římské
společnosti, virtus. Podává stručný přehled vývoje konceptu této hodnoty v období
římské republiky na základě analýzy pasáží vybraných antických pramenů. Ukazuje
proměnlivost jejího významu, který závisí na zdůrazněném aspektu hodnoty.
Hlavním tématem práce je interpretace virtus ve třetí dekádě díla Ab Urbe condita
historika Tita Livia na základě analýzy originálního autorova textu. Práce sleduje
Liviovu motivaci k využití této hodnoty: zaměřuje se na akcentované aspekty této
hodnoty, na osoby, kterým ji připisuje, charakteristiku jejích konkrétních projevů.
Interpretace virtus v Liviově díle může pomoci lépe porozumět antické římské
mentalitě, která tuto hodnotu v průběhu celých svých dějin vnímala jako zásadní.
Abstract
This bachelor´s thesis investigates one of the essential values of the ancient Roman
society called virtus. It gives concised summary of the development of the concept
of this value during the Roman republic based on the analysis of passages from the
chosen ancient sources. Besides it shows the variable meaning of virtus, which
depends on the stressed aspect of this value. The main subject of this bachelor´s
thesis is the interpretation of virtus in the books XXI-XXX of Livy based on the
analysis of the author´s original text. It focuses on Livy´s motivation in the use of
this value: it explores which aspect of virtus he accentuates, whom he ascribes it,
and studies concrete manifestations of this value. This interpretation might help to
understand ancient Roman mentality, which regarded virtus as its fundamental
value during the entire Roman history.
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1. ÚVOD
Římská antická společnost přisuzovala velký význam tradičním hodnotám, mezi
které se řadily především virtus, dignitas, pietas, fides, disciplina. Zejména
aristokracie k nim vzhlížela s úctou a považovala je za mravy svých předků (mores
maiorum), které bylo třeba zachovávat jak v zájmu udržení prestiže rodu, tak
v zájmu prospívání celé římské společnosti. Tento postoj se projevuje i u řady
římských literátů: v dodržování tradičních hodnot spatřují příčinu rozmachu Říma,
přičemž virtus mezi nimi zaujímá výsadní postavení; představuje „národní prvek“,
znak římanství, který odlišuje Římany od ostatních národů a legitimizuje jejich
nárok na nadvládu.1
S touto myšlenkou se setkáváme i v díle Ab Urbe condita historika Tita
Livia. Titus Livius působil v době císaře Augusta, zlatém období římské literatury,
kdy byl kladen velký důraz na obrodu upadajících společenských hodnot a mravů.
Tento duch doby se nese i Liviovým dílem a projevuje se autorovým oslavováním
mores maiorum. Třetí dekáda Ab Urbe condita, kterou Livius věnoval popisu
událostí druhé punské války, a od které jej dělila bezmála dvě staletí, obzvláště
sloužila jeho patriotické hrdosti, která jej vedla k vyzdvihování tradičních římských
hodnot – mezi nimi zejména hodnoty virtus, kterou ve svém díle uplatňuje s velkou
četností. Co ona hodnota virtus představovala? Srovnáme-li originální Liviův text
(či kterékoliv jiné dílo latinsky píšícího autora, kde se virtus vyskytuje) s jeho
překladem do některého z moderních jazyků, povšimneme si, že virtus má široké
spektrum možných překladů – od mužnosti, přes statečnost, zdatnost, přednosti či
kvality až po ctnost. Tento fakt je způsoben obsahovým vývojem virtus, který se
rozvinul během období římské republiky a byl završen v pozdně republikánském
období s přispěním Ciceronovým. Cicero jej rozpracoval po vzoru řecké filozofie
jako komplexní etický pojem zahrnující další dílčí ctnosti a kvality. V závěru
římské republiky se virtus stala komplexní hodnotou, kdy jednotliví latinští autoři
mohli ve svých dílech zdůrazňovat různé apekty této hodnoty – psychologický,
kvalitativní nebo morální-, což se zrcadlí ve rozmanitosti jejích překladů. Pro naši
dobu tak zanechali nesnadný úkol: jak si poradit s překladem virtus? Při interpretaci
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jejího významu jsme odkázáni především na dobu vzniku daného díla a na kontext,
ve kterém se virtus nalézá, případně na pojmy, které ji doprovází.
Tato práce analyzuje hodnotu virtus ve třetí dekádě Dějin historika Tita
Livia na základě využití originálního autorova textu a pomocných překladů do
moderních jazyků. Sleduje, jaký aspekt virtus Livius zdůrazňuje, komu ji připisuje,
jak charakterizuje její dílčí projevy, jak zdůrazňuje „římanství“ této hodnoty a jaký
význam jí v rámci římských dějin připisuje. Interpretace hodnoty virtus v rámci díla
tohoto významného historika nám může pomoci lépe porozumět římské antické
mentalitě.
Pro mou práci jsou stěžejní zejména následující publikace (vše viz seznam
literatury). Jako pomůcka k vyhledání jednotlivých výskytů virtus v rámci třetí
dekády Ab Urbe condita mi slouží čtvrtý svazek PACKARDOVY konkordance
k Liviovi. Pro úvod k interpretaci Liviova díla musím vyzdvihnout zejména práce
J. D. CHAPLIN Livy´s Exemplary History, která se soustředí na exemplárnost
Liviových dějin, dále publikace P. G. WALSH Livy, která sleduje především
autorovu stylizaci díla, a Companion to Livy z edice Blackwell. Klíčovými
publikacemi,

které

pojednávají

o

virtus,

jsou

především

práce

J.

HELLEGOUARC´HA a E. URBANCOVÉ, které jsou velmi přínosné pro rozbor
virtus ve smyslu etické hodnoty; dále práce G. THOME a M. MCDONNELLA pro
reflexi obsahového vývoje konceptu virtus. Zásadní publikací pro můj výzkum je
nejnovější publikace na téma virtus od C. BALMACEDY, jejíž práce navazuje na
všechny předešlé a poskytuje tak syntetický moderní pohled na koncept římské
virtus. BALMACEDA pojednává pojetí virtus u čtyř římských historiků, včetně
Livia. Její pohled je vedený především snahou potvrdit myšlenku „římanství“
hodnoty virtus v rámci celého Liviova díla. Z toho důvodu zdůrazňuje různé
momenty spíše epizodicky a nezachází příliš do hloubky co se týče konkrétních
projevů hodnoty virtus a akcentací jejích jednotlivých aspektů.
Ve této práci se pokusím metodou sondy prozkoumat část Liviova díla
detailně a do hloubky, s důrazem na kontext, abych zachytila autorovu motivaci
k využití pojmu virtus. Pokusím se interpretovat, jak Livius buduje tuto hodnotu u
jedinců a skupin, jaké jsou podle Livia její konkrétní projevy a jak významnou roli
má hodnota virtus v rámci třetí dekády Ab Urbe condita.
Práce je strukturována následovně. Druhá kapitola je rozdělena na dvě
subkapitoly: v první subkapitole se věnuji obsahovému vývoji pojmu virtus v době
9

římské republiky. Dílčím cílem této subkapitoly je za využií vybraných ukázek
z děl antických autorů stručně nastínit, jak se rozšiřovala obsahová stránka tohoto
pojmu. V druhé subkapitole charakterizuji virtus jako tradiční římskou hodnotu
z hlediska jejího nabytí, způsobu prokázání, určení. Ve třetí kapitole se stručně
zaměřuji na Tita Livia a charakteristiku jeho díla Ab Urbe condita po stránce
obsahové a formální. Čtvrtá kapitola představuje hlavní částí práce: sleduje
uplatnění virtus ve třetí dekádě Liviových Dějin a zaměřuje se na výše zmiňované
body. Práce obsahuje přílohu v podobě tabulek, které člení Liviovo využití virtus
ve třetí dekádě z hlediska osob a skupin, kterým ji přisuzuje.

10

2. VIRTUS
2.1 OBSAHOVÝ VÝVOJ POJMU VIRTUS V DOBĚ ŘÍMSKÉ REPUBLIKY
Cílem této kapitoly je stručně nastínit vývoj obsahové stránky pojmu virtus v rámci
latinského jazyka od počátku do pozdně republikánského období, kdy jeho vývoj
dospěl k závěru. Vývoj pojmu budu sledovat chronologicky s pomocí dokladů ve
vybraných pramenech - v římském dramatu, na epigrafických památkách a
v římské literatuře, přičemž poukáži na to, jak se využívání jeho různých významů
prolínalo. Jistou překážku pro naše poznání představuje fakt, že se římská literatura
rozvinula relativně pozdně, a proto se můžeme, co se týče literárních pramenů,
spolehnout až na díla ze sklonku třetího a především druhého století před naším
letopočtem.2
„Apellata est ex enim viro virtus.“3
Tuto jasnou definici etymologie pomu virtus podává Cicero v Tuskulských
hovorech. Pojem virtus vznikl jako nominální derivát ze slova „vir“ (muž) a
přípony „tus“, podobně jako se senex (stařec) vztahuje k senectus (stáří), či iuvenis
(mladík) k iuventus (mládí). Virtus však na rozdíl od senectus a iuventus neoznačuje
stadium existence ve významu „mužný věk“, ale stav – mužnost.4 Primární význam
pojmu virtus tak označoval chování a charakteristické vlastnosti, které se očekávaly
od řádného muže: mužnost, zdatnost a především ve vojenském kontextu
statečnost.5 BALMACEDA z toho důvodu tento primární význam virtus označuje
jako virilis virtus (mužský virtus).6 Tento virilis virtus ilustrujeme na následujících
ukázkách.
Za nejstarší doklad pro využití pojmu virtus je považován jeden ze zákonů,
který se dochoval v rámci Leges duodecim tabularum z poloviny pátého století před
naším letopočtem na desáté desce mezi opatřeními o omezení pohřebních příloh. O
existenci tohoto zákona nás spravuje Cicero v De legibus, kde podává interpretaci
tohoto zákona: „Iam significatio est laudis ornamenta ad mortuos pertinere, quod
coronam virtute partam et ei qui peperisset et eius parenti sine fraude esse lex
inpositam iubet.“7 Tento zákon ukládal, že věnec (corona civica) udělený za
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BALMACEDA, Virtus Romana, 19.
Cic., Tusc. Disp., 2.43.
4
URBANCOVÁ, Ctnosť v tóge, 44.
5
THOME, Zentrale Wertvorstellungen der Römer, 75; MCDONNELL, Roman Manliness, 2;
BALMACEDA, Virtus Romana, 16.
6
BALMACEDA, Virtus Romana, 17.
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Cic., De leg., II.24.60
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projevení statečnosti (virtus) mohl být bez újmy umístěn na hrob mrtvého, který jej
získal, a taktéž na hrob jeho otce.8 Vidíme, že hodnota virtus projevená jedincovou
statečností byla předpokladem k jeho ocenění poctou v podobě čestného věnce.
S oceněním jedince prostřednictvím udělení čestného věnce za projevení virtus se
setkáme i ve třetí dekádě Liviových dějin.9
Další pramen pro nás představují díla dramatika druhé poloviny třetího a
počátku druhého století před naším letopočtem, Tita Maccia Plauta. Pojem virtus
se objevuje ve více jeho palliátách, příkladem uvedu ukázku ze hry Amfitryon.
V promluvě jedné z postav hry, sluhy Sosii, zaznívají slova: „..vi et virtute militum
victum atque expugnatum oppidum est..“10 Virtus se zde jeví jako agresivní válečná
udatnost bojovníků, díky které bylo město dobyto a vypleněno.11 Na jiném místě
hry vystupuje Jupiter a hovoří k jedné z hlavních postav Alkméně: „nunc tibi hanc
pateram, quae dono mi illi ob virtutem data est, Pterela rex qui potitavit, quem ego
mea occidi manu“12 (nyní ti dávám číši, která mi byla udělena za udatnost, ze které
pil král Pterela, kterého jsem zabil vlastní rukou)13. Virtus zde má opět význam
mužské udatnosti a odvahy, kterou jedinec prokázal v boji, a stala se předpokladem
pro jeho odměnění.
V těchto výše zmíněných pramenech se tedy virtus jeví jako zdatnost a
bojová udatnost muže, jako virilis virtus, jak ji definuje BALMACEDA.14 Tento
význam můžeme chápat jako primární. Nyní stručně charakterizuji období přelomu
třetího a druhého století před naším letopočtem, které bylo pro rozvoj římské
kultury přelomové a přineslo změny i do jazykové roviny.
V důsledku dobývání zahraničních území začaly do Říma pronikat vlivy
cizích kultur, zejména kultury helénistické, v polovině druhého století se do Říma
dostala řecká filozofie. Literární díla řeckých klasických autorů se pro Římany stala
vzorem a inspirací pro jejich vlastní uměleckou činnost. Postoj k řečtině v Římě byl
rozporuplný; na jedné straně ji elity uznávaly jako jazyk vyšší kultury, na druhé
straně ji chápaly jako jazyk podmaněných. Tato obojakost v postoji k řeckému
dědictví, kterou je možné pozorovat například v osobnosti M. Porcia Catona
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MCDONNELL, Roman Manliness, 14.
Liv., 26.48.14. Viz kap. 4.3.1.
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12
Plaut., Amph., 534-535.
13
Uvádím svůj překlad.
14
BALMACEDA, Virtus Romana, 17.
9

12

staršího, se projevovala tím, že Římané se nesnažili řecké vzory pouze kopírovat,
jejich cílem bylo řecké napodobovat, soupeřit s ním (imitatio et aemulatio) a
přizpůsobovat římskému smýšlení.15
Když latinští autoři psali svá díla v latině na základě řeckých zdrojů, ne vždy
bylo možné nalézt vhodný ekvivalent pro určitý řecký termín. Tato situace nastala
s překladem řeckého termínu ἀρετή označujícího „dokonalost, kvalitu jakéhokoliv
druhu, přednost“ posléze „ctnost“. V řecké epice, tragedii a historiografii nejprve
převládal jeho význam statečnosti či zdatnosti.16 Ve čtvrtém století před naším
letopočtem koncept ἀρετή ve významu etické cnosti rozšířil Platón, následně
Aristotelés, a poté stoikové, přičemž tento etický význam byl později využit
k modelování virtus.17 Termín ἀρετή ve svém etickém pojetí představoval komplex
zahrnující čtyři hlavní ctnosti, které jsou označovány za kardinální a původ jejich
komplexu je platónsko-stoický: σοφία (moudrost), Δικαιοσύνη (spravedlnost),
ανδρεία (odvaha), σωφροσύνη (uměřenost).18 Latinští autoři začali jako ekvivalent
k řeckému ἀρετή využívat pojem virtus. Balmaceda tento moment vysvětluje tím,
že si Římané uvědomili základní podobnost charakteru římského konceptu virtus
s řeckým komplexním termínem ἀρετή, kterému sice neodpovídal významově
v plné šíři, ale do značné míry ano.19 Tak můžeme i na jazykové rovině spatřovat
římskou snahu o imitatio et aemulatio – Římané rozšířili obsahovou stránku svého
pojmu na základě řeckého vzoru. Tento jev, kdy byl sémantický rozsah
domorodého slova (virtus) rozšířen analogicky se slovem cizím s rozsáhlejším
obsahem (ἀρετή), se označuje jako sémantický kalk.20
Podle řeckého vzoru se tak obsahová stránka pojmu virtus značně rozšířila.
Kromě mužnosti, zdatnosti a statečnosti začal označovat také kvalitu člověka, či
zvířete. Virtus mohla také označovat excelenci nějaké věci, ku příkladu „virtus
dicendi“ (excelence v mluvě) či „virtus narrationis“ (excelence vypravěče). Dále
začala virtus fungovat jako komplexní pojem zahrnující další etické hodnoty, odkud
také pramenilo užití virtus jako ekvivalentu pro mravní ctnost ve filozofickém
smyslu. O rozšíření tohoto konceptu se v 1. století př. n. l. zasloužil Cicero, o
kterém bude pojednáno v závěru této kapitoly. Nyní se stručně vrátíme k vybraným
15

BALMACEDA, Virtus Romana, 21.
EISENHUT, Virtus Romana, 15-16.
17
MCDONNELL, Roman Manliness, 113.
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ukázkám využití virtus v pramenech, abychom mohli vysledovat proměnlivost jeho
konkrétních využití.21
Nyní se budu soustředit na epigrafické památky, v rámci nichž se s pojmem virtus
setkáváme. Jednu velkou skupinu představují elogia rodiny Corneliů Scipionů
ze třetího a druhého století před naším letopočtem, která se dochovala na hrobkách
členů této význačné rodiny při Via Appia u Říma. Tyto epigrafické památky nám
dávají možnost sledovat helénistický vliv v kultuře řad římské nobility a proměnu
jejího vnímání sebe sama, přičemž tento moment se projevuje i ve využití pojmu
virtus i ve smyslu pojetí virtus jako tradiční hodnoty.
Nejstarší z těchto nápisů se týká Lucia Cornelia Scipiona Barbata, konzula roku 298
před naším letopočtem.
Cornelius Lucius Scipio Barbatus
Gnaivod patre prognatus, fortis vir sapiensque
quoius forma virtutei parisuma fuit,
consul, censor, aidilis quei fuit apud vos.
Taurasia, Cisauna Samnio cepit,
subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit.22
(Cornelius Lucius Scipio Barbatus
syn Gnaea, statečný a moudrý muž,
jehož ztepilost odpovídala jeho mužnosti,
byl konzulem, cenzorem a aedilem mezi vámi
získal Taurasii a Cisaunu v Samniu,
podrobil si celou Lukánii a odvedl rukojmí.)23
V rámci tohoto elogia se setkáváme se spojením fors (statečnost) sapientia
(moudrost), forma (ztepilost) s hodnotou virtus, jmenovaný měl být doslova
„statečný a moudrý muž, jehož ztepilost odpovídala jeho mužnosti“. Spojení všech
těchto kvalit a především vyzdvihování mužnosti a tělesného vzhledu vypovídá o
helénistickém vlivu v podobě konceptu καλοκαγαθία. Virtus v tomto případě
odpovídá statečnosti a bojové schopnosti, naznačující vnitřní způsobení, která je
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doplněna fyzickou krásou jedince, která se projevuje navenek.24 Toto spojení lze
v římském prostředí považovat za dosti vzácné, neboť krása u muže nebyla ceněna
jako důležitá hodnota. Typicky římské jsou však kariérní úspěchy zaznamenané
v posledních verších a zřejmě je lze chápat jako projevy uvedených ctností.25
Další dvě elogia jsou věnována mužům rodu Corneliů, kteří zemřeli mladí.
Quei apice insigne Dial[is fl]arninis gesistei
mors perfec[it] tua ut essent omnia brevia,
honos, fama,virtusque gloria atque ingenium.
Quibus sei in longa licuiset tibe utier vita,
facile facteis superases gloriam maiorum.
Qua re lubens te in gremiu, Scipio, recipit
terra, Publi, prognatum Publio, Corneli.26
(Pro tebe, který jsi nosil významnou čapku flamendiála,
smrt učinila vše tvé krátkým,
úřad, pověst, statečnost, slávu a nadání.
Kdyby ti bylo umožněno uplatnit je v delším životě,
snadno bys předčil slávu svých předků svými činy.
Proto tě země, Publie Cornelie Scipione, syne Publia,
ochotně přijímá do svého náručí.)27
Magna sapientia multasque virtutes
aetate quom parva posidet hoc saxsum.
Quoiei vita defecit, non honos honore,
is hic situs, quei nunquam victus est virtutei.
Annos gnatus (viginti) is l[oc]eis mandatus.
Ne quairatis honore quei minus sit mandatus.28
(Tento kámen uchovává mnoho moudrosti
a mnoho předností; avšak krátký život.
Zde leží muž, kterému život, nikoliv vážnost odepřela úřad,
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který nebyl nikdy přemožen ve statečnosti.
Na toto místo byl uložen ve dvaceti letech.
Neptejte se na úřad, kterým nebyl pověřen.)29
Oba nápisy jsou datovány mezi léta 175 až 135 před naším letopočtem a v obou
případech dochází ke sporům, komu jsou věnovány. První elogium patří nejspíše
synu Scipiona Africana, druhý Luciu Corneliu Scipionovi, snad synu Scipiona
Hispalla, konzula roku 176 před naším letopočtem. Z obou nápisů se dozvídáme,
že zemřeli mladí, aniž by zastávali nějaké významné veřejné úřady. Virtus je zde
interpretována jako osobní hodnota – vyjadřuje potenciál pro velké skutky
v kariéře, a který byl v aristokratických kruzích předpokládaný, avšak byl zmařen
předčasnou smrtí.30 Druhé elogium je zajímavé tím, že pojem virtus je zde využit
dvakrát a v různých významech. V prvním verši se objevuje v plurálu (virtutes)
a označuje jedincovy přednosti či kvality.31 Ve čtvrtém verši je použit v singuláru
(virtus) a denotuje jedincovu statečnost.
Poslední elogium, které uvedu, je určeno Gnaeu Corneliu Scipionu
Hispanovi, který se zúčastnil vojenského tažení proti Kartágu v roce 149 před naším
letopočtem. a později dosáhl pretury.
Cn. Cornelius Cn.f. Scipio Hispanus, pr(aetor),
aid(ilis) cur(ulis), q(uaestor), tr(ibunus)
mil(itum) (bis) , (decem)vir sl(itibus)
iudik(andis), (decem)vir sacr(is) fac(iundis).
Virtutes generis rneis moribus accumulavi,
progeniem genui, facta patris petiei,
Maiorum optenui laudem ut sibei me esse creatum
laetentur; stirpem nobilitavit honor.32
(Gnaeus Cornelius Scipio Hispanus, prétor,
kurulský aedil, kvestor, dvakrát vojenský tribun,
člen kolegia decemviri slitibus iudikandis,
člen kolegia decemviri sacris faciundis.
Nashromáždil jsem přednosti svých předků svými mravy.
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Zplodil jsem potomstvo, snažil jsem se vyrovnat činy otci.
Zachoval jsem proslulost svých předků,
aby byli šťastní, že jsem se narodil do jejich rodu,
politický úřad zušlechtil mou rodinu.)33
V rámci tohoto elogia se setkáváme s odlišným pojetím virtus. Je zde opět použita
v plurálu, tedy ve svém komplexním významu zahrnující další jedincovy přednosti.
V tomto případě se jedná o akumulované rodinné přednosti, ze kterých plyne sláva
celému rodu, a které jej předurčovaly k zastávání veřejných úřadů.34 Rodina
Corneliů Scipionů byla v Římě bezpochyby vnímána jako jedna z těch, ve které se
akumulovaly mimořádné schopnosti prokazované velkými činy pro stát.
Naše pozornost se nyní obrátí k památkám literárním. První dílo, které zmíním,
využívá pojem virtus pro Řím v tu dobu novým způsobem. Jedná se o spis De agri
cultura Marka Porcia Catona přibližně z poloviny druhého století před naším
letopočtem. V první knize tohoto didaktického díla nalezneme: „praedium..uti
bonum caelum habeat, ne calamitosum siet; solo bono, sua virtute valeat.“35 Cato
doporučuje, aby země měla dobré klima, aby byla silná a kvalitní (virtus). Cato zde
aplikuje pojem virtus na zemědělskou půdu, což je využití naprosto odlišné, než
jsme sledovali v předchozích případech. Cato se pravděpodobně inspiroval
některým řeckým spisem o zemědělství, kde byla kvalita půdy označena termínem
ἀρετή ve smyslu „to nejlepší“- tedy „té nejlepší půdy“. 36 Jako ekvivalent tohoto
řeckého termínu využil latinský pojem virtus.
Označení kvality půdy termínem virtus je u latinských autorů velmi vzácné.
V tomto smyslu se s tímto využitím setkáváme ještě u autora druhého století před
naším letopočtem, satirika Gaia Lucilia.37 Luciliovo dílo je pro nás obzvláště
významné, neboť ve své práci podal první, nebo v každém případě pro Řím novou,
velmi obsáhlou definici virtus.
„Virtus, Albine, est, pretium persolvere verum
quis versamur, quis vivimus rebus, potesse;
Virtus est, homini scire id quod quaeque habeat res,
Virtus, scire homini rectum, utile quid sit, honestum
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Quae bona, quae mala item, quid inutile, turpe, inhonestum,
Virtus, quaerendae finem re scire modumque,
Virtus, divitiis pretium persolvere posse,
Virtus, id dare quod re ipsa debetur honori,
Hostem esse atque inimicum hominum morumque malorum
Contra defensorem hominum morumque bonorum,
Hos magni facere, his bene velle, his vivere amicum;
Commode praeterea patriai prima putare,
Deinde parentum, tertia iam postremaque nostra.“38
Lucilius se obrací na Albina a virtus definuje jako schopnost platit patřičnou cenu
za jakékoliv životní situace, jako vědomost důsledků činů, znalost věcí správných,
užitečných a čestných, znalost míry v honbě za věcmi. Dále je to schopnost vážit si
věcí dle zasloužené míry, vymezení se vůči špatným mravům a špatným lidem a
naopak žití v souladu s dobrými mravy a dobrými lidmi. Virtus znamená pomýšlet
nejprve na vlast, na rodiče a až na poslední místo klást své vlastní zájmy.
V Luciliových verších se virtus jeví jako intelektuální koncept, virtus je podle něj
moudrost a znalost, jak plyne z jeho opakovaného využití verba scire. Zároveň se
jeví jako jednání, které je ve shodě s těmito znalostmi. Zdá se mi, že Lucilius zde
ve zkratce pojednává to, co později Cicero rozvede v De officiis. V tomto úryvku
je patrný vliv stoické filozofie, zejména pak řeckého filozofa Panaetia.39
Další pramen, který můžeme chronologicky zařadit do tohoto období,
pochází z roku 124 před naším letopočtem. Z této doby pochází řeč tribuna lidu
Gaia Sempronia Graccha, kterou pronesl na lidovém shromáždění k římskému lidu.
V této řeči Gracchus uplatňuje pojem virtus: „Nam vos, Quirites, si velitis sapientia
atque virtute uti, etsi quaeritis, neminem nostrum invenietis sine pretio huc
prodire.“40 Virtus zde nacházíme ve spojení se sapientia. V Gracchově použití má
virtus politický význam, označuje morální odvahu. Gaius za pomoci jeho využití
apeluje na římský lid, aby užil moudrost (sapientia) a odvahu (virtus) přičemž svou
řečí brojí proti jistému zákonu, který by zbavil Řím daňových příjmů potřebných
pro prosazení programu rozdělování pozemků.41
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Pro shrnutí uvedu významy pojmu virtus, se kterými jsme se dosud
seznámili: odvaha, zdatnost, mužnost, kvalita člověka, kvalita aplikovaná na
předměty či zvěř, excelence. Nyní se dostáváme do období pozdně
republikánského. V této době bouřlivých společenských změn pojem virtus dospívá
k závěru svého vývoje, završený přispěním římského řečníka, politika, filozofa a
spisovatele M. T. Cicerona.
Cicero v rámci své rozsáhlé literární činnosti zanechal neopomenutelnou
stopu také v oblasti latinského jazyka. V jeho dílech se setkáváme s pojmem virtus
s velkou četností. Cicero se ve velkém rozsahu ve zasloužil o zpřístupnění řecké
filozofie římské společnosti. Sám byl z hlediska filozofického přesvědčení
eklektikem, nicméně velmi jej ovlivnil především stoicismus, který kladl velký
důraz na mravný život a ctnost (ἀρετή).42 Cicero využil jako ekvivalent pro řecký
termín ἀρετή pojem virtus. Co Cicerona vedlo k tomu, aby se právě virtus stala
ekvivalentem ἀρετή? URBANCOVÁ spatřuje příčinu v tom, že ἀρετή označovala
ctnost – tedy kvalitu člověka a virtus označovala mužnost – tedy kvalitu muže;
shoda pojmů tedy spočívá na obsahové rovině, v označení „kvality“. Ciceronovým
přispěním virtus získala filozofický rozměr: její primární význam zdatnosti a
mužnosti byl přenesen do duševní roviny a nabyl smyslu „mužná duševní síla“,
jinými slovy „morální ctnost“.43 BALMACEDA nazvala tuto virtus zformovanou
po vzoru ἀρετή pomocným termínem humana virtus,44 jejíž obsah byl mnohem
rozsáhlejší než oné virilis virtus označující zdatnost a mužnost, a o které jsem
pojednala dříve. Rozdíl mezi těmito dvěma aspekty virtus je patrný v překladech:
zatímco virilis virtus označuje mužnost, zdatnost, statečnost, humana virtus
zpravidla bývá překládána jako jako ctnost, v plurálu (virtutes) pak jako „ctnosti“,
„přednosti“ nebo „kvality“ a funguje tak jako nadřazený pojem pro další jednotlivé
kvality, které Cicero v rámci komplexní mravní ctnosti specifikoval po řeckém
vzoru jako její jednotlivé části (partes virtutis). Tyto jednotlivé kvality byly později
nazvány kardinálními ctnostmi: prudentia či sapientia (moudrost, řecky φρόνησις),
iustitia (spravedlnost, řecky δικαιοσύνη), temperantia (sebeovládání či uměřenost,
řecky σωφροσύνη), fortitudo (statečnost, řecky ἀνδρεία).45
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V Ciceronových dílech se tak snoubí využití virtus ve smyslu „tradiční“
virilis virtus, který zdůrazňuje psychologický aspekt této hodnoty a bývá
interpretován jako statečnost, zdatnost, či mužnost a virtus ve smyslu humana
virtus, kde je zdůrazněn mravní aspekt této hodnoty a bývá překládána jako ctnost.46
Pro ilustraci uveďme příklad ze čtvrté řeči proti Catilinovi, kde Cicero uplatňuje
virilis virtus a virtus označuje Scipionovu udatnost: „sit Scipio clarus ille cuius
consilio atque virtute Hannibal in Africam redire atque Italia decedere coactus
est“47. (Scipio byl slavný, ten, jehož rozvahou a udatností byl Hannibal donucen
k návratu do Afriky a opuštění Itálie.)48 Virtus byla podle Cicerona tvořena
jednotou mravní a psychologické síly a měla být uplatňována ve všech sférách
života. Zdůrazňoval její nezbytnost při politické činnosti: pouze pokud stáli v čele
státu politici disponující a projevující virtus, mohl stát existovat a prospívat. Tyto
myšlenky uvedl ve spisech De Republica a De Officiis. Ve spise De Republica píše:
„Virtus … usus autem eius est maximus civitatis gubernatio..“49 (Největší uplatnění
získává virtus při řízení obce.) V De officiis uvádí: „Virtus enim laus omnis in
actione constitit.“50 Virtus měl jedinec uplatňovat i v soukromém životě, což je
patrné například v Ciceronově dialogu Laelius, kde hlavní postava, Laelius,
promlouvá ke svým společníkům: „Virtus, inquam, C. Fanni, et tu, Q. Muci, et
conciliat amicitias et conservat…“51 (Ctnost, prohlašuji, Fannie a Mucie, ctnost je
to, co spojuje a udržuje přátelství...)
Cicero dále definoval jednotlivé ctnosti (virtutes) které šířeji specifikovaly
výše

zmíněné kardinální ctnosti. Zejména politik měl projevovat consilium

(rozvaha, schopnost přijmout správné rozhodnutí), humanitas (lidskost), labor
(úsilí), vigilantia (bdělost a ostražitost) – Římané vnímali odolnost vůči spánku a
schopnost bdít jako symbol politické činnosti-52, industria (píle „dynamická“),
diligentia (píle „vytrvalá, důsledná“), cura (starostlivost), continentia (skromnost),
abstinentia (zdrženlivost), clementia (mírnost).53

Ciceronovo rozšíření a

vyzdvižení mravního aspektu virtus mělo velký vliv na pozdější autory, Livia
nevyjímaje, jak uvidíme při rozboru třetí dekády.
46
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V souvislosti s Ciceronem nelze opomenout jiného autora, kterého Ciceronovo dílo
ovlivnilo, římského historika Sallustia. Sallustius ve svých dílech taktéž četně
pracuje s pojmem virtus. Příkladem uvádím ukázku ze spisu De coniuratione
Catilinae, kde je pojem virtus využit pro charakteristiku Caesara a Catona.
Sallustius oba považoval za význačné muže dokonale reprezentující virtus, každý
z nich ji však projevoval jiným způsobem: „Sed memoria mea ingenti virtute,
divorsis moribus fuere viri duo, M. Cato et C. Caesar.“54(Ale za mé paměti žili dva
muži, kteří vynikali svou zdatností, ač se odlišovali svými mravy.) V Sallustiově
pojetí virtus již můžeme plně vnímat ciceronovský vliv – v jeho charakteristice se
prolíná vyzdvižení psychologického aspektu virtus – např. v pojmu vážnost
(severitas) -, spolu s mravním aspektem virtus – ten lze spatřovat například ve
ctnostech milosrdenství (misericordia) či ukázněnost (modestia).
Poslední příklad využití virtus, kterým tuto kapitolu uzavřu, pochází
z období přelomu republiky v principát. Jedná se o štít ctnosti (clipeus virtutis),
kterým roku 27 př. n. l. poctil senát a lid římský císaře Augusta. Na tomto zlatém
štítě se snoubily pojmy virtus, clementia, iustitia, pietas. Augustus tento dar od lidu
římského zmiňuje i ve svých Res Gestae: „..clupeus aureus in curia Iulia positus,
quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae
et pietatis causa..“55 (v Iuliově radnici byl umístěn zlatý štít, který mi daroval senát
a lid římský pro mou ctnost, dobrotivost, spravedlnost a zbožnost). Virtus je zde
zařazena mezi čtyři etické ctnosti. V tomto smyslu se tedy pravděpodobně jedná o
statečnost či zdatnost.56
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2.2

VIRILIS

VIRTUS:

CHARAKTERISTIKA

TRADIČNÍ

ŘÍMSKÉ

HODNOTY
„Virtus…propria est Romani generis et seminis. Hanc retinete, quaeso, quam vobis
tamquam hereditatem maiores vestri relinquerunt. Nam cum alia omnia falsa,
incerta sint, caduca, mobilia, virtus est una altissimis defixa radicibus, quae
numquam vi ulla labefactari potest, numquam demoveri loco. Hac virtute maiores
vestri primum universam Italiam devicerunt, deinde Carthaginem exciderunt,
Numantiam everterunt, potentissimos reges, bellicossisimas gentes in dicionem
huius imperii redegerunt.“ 57
(Virtus… je rodem a původem specificky římská. Zapřísahávám vás, zachovejte si
ji; tu, kterou vám vaši předkové zanechali jako dědictví. Neboť když je vše ostatní
lživé, nejisté, prchavé a pomíjivé, virtus je upevněna velmi hlubokými kořeny, ta
jediná nemůže být nikdy otřesena žádnou silou, nikdy nemůže být odstraněna ze
svého místa. Prostřednictvím virtus vaši předkové nejprve dobyli celou Itálii, poté
zničili Kartágo, vyvrátili Numantii, přiměli k poslušnosti vůči státu ty nejmocnější
krále a nejbojovnější kmeny.)58
Z Ciceronových slov plyne, že Římané chápali virtus jako něco jedinečného a pouze
jim vlastního (est Romani generis et seminis), v čem spočívala jejich velikost a
úspěchy. Co však tato hodnota znamenala - jak se projevovala? Na tyto otázky se
zaměřím v této kapitole.
V předchozí kapitole, která se soustředila na obsahový vývoj pojmu virtus
v době římské republiky, jsem dospěla k závěru, že v římské hodnotě virtus
můžeme v pozdně republikánském období spatřovat především tři hlavní významy:
„tradiční“ bojovou zdatnost, mužnost a odvahu, kterou označuji jako virilis virtus,59
kdy je zdůrazněn především psychologický aspekt této hodnoty; virtus jako
označení celého komplexu různých „specializovaných“ kvalit či předností, kdy je
vyzdvižen kvalitativní aspekt virtus; a virtus v „moderním“ Ciceronově pojetí, kdy
je vyzdvižen její morální aspekt, je označována jako ctnost a podřazuje pod sebe
další jednotlivé kvality (partes virtutis). V této subkapitole se věnuji charakteristice
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hodnoty virtus v jejím původním „tradičním“ významu, sleduji způsob jejího
nabytí, prokázání a její projevy, komu byla tato hodnota tradičně přisuzována a
v závěru tomu, s jakými dalšími hodnotami byla spojována, případně proti jakým
nectnostem byla vymezována.
Dynamický charakter
Charakter hodnoty virtus byl dynamický. Stejně jako hodnoty pietas a fides ji
jedinec nezískával automaticky, nemohl ji „zdědit“ po předcích, musel ji nabýt
vlastním úsilím, při akci, při konkrétním výkonu. V některých význačných rodech
se sice mohla akumulovat sláva získaná zásluhou prokázání hodnoty virtus, jako
jsme mohli spatřovat v předešlé kapitole na příkladu rodiny Corneliů Scipionů,
nicméně každý jedinec musel svými činy prokázat, zda i on v sobě virtus má.
V Sallustiově díle Bellum Iugurthinum nalézáme následující pasáž, která tuto
myšlenku potvrzuje. Sallustius promlouvá prostřednictvím Mariovy fiktivní řeči
proti římské aristokracii: „Maiores eorum omnia quae licebat illis reliquere:
divitias, imagines, memoriam sui praeclaram; virtutem non reliquere, neque
poterant: ea sola neque datur dono neque accipitur.“60 (Předkové jim zanechali
vše, co bylo možné zanechat: bohatství, obrazy předků, svoji proslulou památku;
virtus jim nezanechali, ani ji zanechat nemohli: ta jediná nemůže být ani darována
ani darem přijata.)61 Sallustius zde v Mariových slovech zdůrazňuje, že zkažená
římská šlechta nemohla hodnotu virtus získat od svých předků tak jako bohatství,
obrazy otců a slávu, protože virtus je hodnotou, kterou jedinec musí nabýt a
prokázat sám. Tato svým způsobem povinnost prokázat virtus vedla k tomu, že
jednotlivci v rámci aristokratických rodin byli pod neustálým tlakem vyrovnat se
svým předkům a pokusit se je i své konkurenty svými činy předčít. 62 Jako
ilustrativní příklad zde lze uvést slova, která vkládá do úst Livius ve XXVIII. knize
Scipionu Africanovi hovořícímu v senátu proti svému neméně urozenému, ale také
mnohem staršímu rivalovi Q. Fabiu Maximovi: „Equidem haud dissimulo me tuas,
Q. Fabi, laudis non adsequi solum velle sed -bona venia tua dixerim-, si possim,
etiam exsuperare.“63 (Já alespoň neskrývám, Quinte Fabie, že chci nejen dosáhnout
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stejných úspěchů jako ty, ale – s tvým svolením, řekl bych – předčit je, pokud bych
toho byl schopen.)64
Veřejný a společenský charakter
Virtus byla veřejnou společenskou hodnotou, která pro své naplnění vyžadovala
uznání dosvědčujícího publika, tedy římského lidu. Jedinci ji mohli prokázat i
uvnitř své familia v rámci konceptu patria potestas: nejčastěji ovšem v boji na
bitevním poli, při službě státu, tedy ve veřejné sféře.65 Pakliže jedinec prokázal svou
virtus, zajistil si laus (chválu) a gloria (slávu) ze strany veřejnosti. Na základě
takového veřejného ocenění mohl jedinec postupně nabýt další významné
společenské kvality -honos, dignitas, auctoritas.66 Dosažení těchto hodnot pak bylo
pro jedince klíčové pro uplatňování politického vlivu v obci i bez nutnosti zastávat
další úřady. Muž byl nobilis, patřil mezi principes civitatis.
Příležitost a způsob prokázání virtus
Virilis virtus se projevovala především ve válce, což bylo dáno militaristickým
uspořádáním římské společnosti. Byla projevována jako odhodlání a schopnost
postavit se proti nebezpečí či nepříteli a vytrvat – a to i v případě, že se jedincův
život mohl ocitnout v ohrožení. Jak však zdůrazňuje BALMACEDA na základě
Aristotelovy definice odvahy (ανδρεία), která vyžadovala i dodržování určitých
mezí

– spočívala jako střed

mezi bojácností a přílišnou ukvapeností-, toto

uvědomění míry platilo i pro virtus .67 Virilis virtus se tedy jevila jako udatnost,
odvaha, zdatnost a vytrvalost velitelů či vojáků v jejich hrdinných činech.
V kapitole 4, kde se věnuji třetí dekádě Liviových Dějin, sleduji, jak se toto
projevuje konkrétně v Liviově díle.
Pravděpodobně nejvyšším dokladem jedincovy válečnické virtus byla
spolia opima (bohatá kořist). Jednalo se o situaci, kdy římský vojevůdce porazil
v osobním souboji nepřátelského vůdce a jako kořist získal jeho válečnou zbroj.
Byla hodnocena jako jedna z nejvyšších demonstrací válečné virtus a mezi
význačnými postavami v celé historii Říma o ní existují tři doklady. První, kdo
získal spolia opima byl Romulus, další Aulus Cornelius Cossus ve válce proti
Etruskům v patém století před naším letopočtem a Marcus Claudius Marcellus,
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který v bitvě proti Galům u Clastidia roku 222 před naším letopočtem sklál vůdce
nepřátel Viridomara.68
Virilis virtus mohla být dokládána i vizuálně – v podobě jizev, které jedinec
utržil v bitvách. Ty představovaly symboly jedincovy osobní hodnoty a statečnosti
a přispívaly k jeho váženosti. Podle ROSENSTEINA byla tato symbolická síla
jizev získaných v bitvách jednou z příčin toho, že Římané snad až do války s
Hannibalem nenosili řádný a efektivní pancíř.69 Příznačnou sílu jizev dokládá pasáž
ze Sallustiova díla Bellum Iugurthinum, kde opět Marius prohlašuje: „Non possum
fidei causa imagines neque triumphos aut consulatus maiorum meorum ostentare,
at si res postulet, hastas, vexillum, phaleras, alia militaria dona, praeterea
cicatrices advorso corpore.“70 (Nemohu se chlubit ani obrazy nebo triumfy či
konzuláty předků, abych získal důvěru, ale pokud to bude potřeba, mohu dát na
odiv kopí, korouhev, čestné odznaky a další vojenská vyznamenání a jizvy na své
hrudi.)71 Vidíme, že Marius poukazuje na své válečné úspěchy prokazatelné jizvami
(cicatrices), které jsou dokladem jeho mužnosti (virilis virtus).
Prokazovatelé virtus
Virtus je z hlediska svého původního významu hodnotou striktně mužskou, ale i
přesto se lze v některých dílech setkat se spojováním této hodnoty se ženami, byť
ne v příliš mnoha případech. Virtus připisovaný ženě se objevuje například
v Plautově komedii Amfitryon, v komedii Lucia Afrania, v Ciceronově řeči Pro
Roscio Amerino a ve dvou jeho dopisech, dále v Horatiových Ódách.72 V jednom
případě se virtus ženy objevuje i v Liviově třetí dekádě, ( jak uvidíme později). To
vše jsou však poměrně netypické případy, virtus v zásadě byla hodnotou mužskou
a zpočátku především tradičně aristokratickou, posléze charakteristickou pro
homines novi, kteří se začali uplatňovat ve veřejné sféře v 2. a především 1. stoletím
před naším letopočtem, a mezi které lze řadit například Catona staršího či Maria,
pakliže uvažujeme virtus v jejím „tradičním“ významu. Tito muži se stali
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charakteristickými pro svou virtus, a přinesla jim mimo jiné velký vliv a respekt ve
společnosti.73 V dílech historických je pak virtus spojována s vojsky.
Pojmy spojované s hodnotou virtus
V textech bývá hodnota virtus opakovaně spojována s celou řadou pojmů, které
zpravidla upřesňují význam a nuanci pojmu virtus v konkrétních situacích. Na tyto
doprovodné pojmy se nyní krátce zaměřím a budu sledovat, jaké ji doplňují
v kladném smyslu a jaké jí naopak kontrastují.
THOME ve své práci uvádí, že virtus ve svém tradičním (válečnickém)
významu se často pojí s pojmy gloria, fortitudo, forma, facta.74 Gloria (sláva) byla
tradičním doplněním hodnoty virtus a představovala důsledek jejího uplatnění.
Pojem fortitudo označoval statečnost či sílu a představoval tak jistý aspekt virtus.
Pojem facta (res gestae) označoval vykonané činy jedince, které byly tradičně
zaznamenávány na náhrobcích. Forma značila tělesnou krásu, kterou Římané
rozuměli jako chvályhodnou přednost člena nobility. Se spojením virtus a forma
se setkáváme na náhrobku Scipiona Barbata, který byl zmiňován v předchozí
kapitole.75 V tomto spojení můžeme spatřovat helénistický vliv– spojení vnější
krásy (forma) a vnitřní zdatnosti (virtus) naznačuje určitou obdobu řecké
καλοκαγαθία. Další termíny, které virilis virtus doprovází a mohou se jevit k této
hodnotě takřka synonymní jsou audacia a animus. Audacia představovala odvahu
mnohdy nerozvážnou a bezohlednou, sice neochvějnou, ale také nespolehlivou a
nepředvídatelnou v důsledcích. Z těchto příčin byla často užívána v negativním
smyslu, někdy jako opak virtus. Jako znak špatnosti ji využívá například Cicero při
své agitaci proti Catilinovi. Dalším termínem, který se s hodnotou virtus spojoval,
byl pojem animus (odvaha). Konotace tohoto termínu jsou nejisté, mohl být vnímán
jak pozitivně, tak negativně. Ve vojenském kontextu byl vnímán jako hodnota
podřadná virtus, jako odvaha přechodná a nestálá, výsledek působení adrenalinu ve
chvílích nebezpečí.76 Animus ovšem, podle mého soudu, může vystihovat niterné
mravní založení člověka a rozvahu za rozhodnutím k činu.
Na tomto místě pro souhrnnost uvedu i pojmy spojované s mravním
aspektem hodnoty virtus (kdy je překládána jako ctnost) tak, jak ji charakterizoval
Cicero. HELLEGOUARC´H na základě Ciceronových děl shrnuje, jaké pojmy se
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zpravidla pojí s virtus ve významu ctnosti: magnitudo animi, consilium, constantia,
humanitas, integritas, innocentia, misericordia, probita, prudentia, sapientia.77
V opozici vůči této virtus vystupují zpravidla pojmy: ignavia (zahálka), vitia
(nedostatky, chyby), voluptas (rozmařilost, potěšení), dedecus (hanba), libido
(chtíč, touha), luxuria (přepych).78
Později budeme sledovat, s čím spojuje virtus Livius ve třetí dekádě a jaké
neřesti staví do opozice. Uvedení těchto souvisejících pojmů je podstatné, neboť
nám může napomoci při bližší interpretaci významu virtus.
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3. TITUS LIVIUS
V této kapitole se velice stručně věnuji osobě Tita Livia a charakteristice jeho díla
Ab Urbe condita po stránce obsahové a formální.
3.1 Liviova doba
Životní data Tita Livia, zvaného taktéž Patavinus, podle jeho rodiště v Pataviu,
dnešní Padově, jsou kladena mezi léta 59 př. n. l. a 17 n. l. Do Říma přišel zřejmě
roku 30 př.n.l.79 Velkou část svého života působil na Augustově dvoře, aniž by zde
kdy zastával jakýkoliv veřejný úřad, a mezi dalšími literáty, Vergiliem, Horatiem a
Ovidiem, se věnoval tvorbě svého díla a působil jako učitel budoucího císaře,
Augustova „vnuka“ Claudia. Duch augustovské doby, kladoucí důraz na obrodu
římských mravů, je patrný v celém Liviově díle. Vztahu Livia a Augusta bylo již
v literatuře věnováno mnoho pozornosti80 – ze strany Livia je patrný respekt vůči
císaři, ovšem pasáže týkající se Augustova uchopení vlády, které by nám umožnily
jasnější pohled na Liviův vztah k císaři, se nám bohužel nedochovaly. Livius s snaží
být z hlediska politických názorů o výklad nezaujatý a nestranný, což bývá
vysvětlováno Liviovým provinčním původem a politickou neangažovaností.81 Tato
snaha o nestranný přístup k dějinám je naprosto odlišná od dřívější římské
historiografie, která do jisté míry sloužila k propagaci různých politických
stanovisek vlivných politiků.82
Livius byl krom Annales i autorem ciceronovsky laděných filozofických
spisů, avšak žádné z nich se nám nedochovaly.
3.2 Charakteristika díla Ab Urbe condita
Rozsáhlé Liviovy Annales Ab Urbe condita čítaly 142 knih a byly věnovány
dějinám Říma od legendárních počátků doby Aeneovy do událostí roku 9 př. n. l.
Celé dílo bylo rozděleno na dekády, přičemž je otázkou, zda autorem tohoto dělení
byl již sám Livius, či zda se jedná o dělení pozdější.83 Z korpusu všech 142 knih se
nám dochovaly v úplnosti pouze knihy I-X, první dekáda, a XI-VL, třetí, čtvrtá a
část páté dekády; mapují léta 753-293 a 219-167 př. n.l. Ze zbylých knih jsou známy
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pouhé zlomky zachované mj. Senecou Starším a k téměř všem knihám se dochovaly
stručné obsahy, tzv. periochy.
Liviovým záměrem bylo především vytvořit literární dílo oslavující Řím a
jeho dějiny a to „nikoli aby přesvědčilo čtenáře o historické skutečnosti, nýbrž aby
mu poskytlo povznášející a vzdělávací čtení“.84 Celé autorovo dílo je formováno
zejména jeho snahou o dosažení estetična, zatímco vědecká povaha díla ustupuje
do pozadí. Své dílo Livius sestavil na základě práce se sekundárními zdroji, ze
kterých mnohdy přebíral celé pasáže, a proto hodnota a pravdivost Liviova díla
fluktuuje v závislosti na daném zdroji. Mezi jeho hlavní zdroje pro období druhé
punské války, tedy třetí dekádu Ab Urbe condita, na kterou se tato práce soustředí,
patřili zejména historici Polybius, Quintus Fabius Pictor, Cincius Alimentus,
Coelius Antipater, Claudius Quadrigarius, Valerius Antias a spekuluje se i o dvou
spisovatelích, kteří doprovázeli Hannibala – Silenu o Sosylovi.85
Liviův koncept vývoje dějin římské říše se shoduje s představou jeho
předchůdců, mezi nimi zejména s konceptem historika Sallustia a Poseidónia.
Popisuje nejprve římský vzestup k moci a slávě, vyvrcholení přichází v polovině
druhého století před naším letopočtem a zlom spatřuje v pádu Kartága roku 146
před naším letopočtem. Absence veřejného nepřítele (metus hostilis) vede k úpadku
říše a dlouhotrvající otium spolu s přínosem luxusu z východních oblastí říše
přispívá k rozkladu vládnoucí vrstvy společnosti. Liviův náhled je však na rozdíl
od Sallustia optimističtější a k budoucnosti vzhlíží s nadějí.86
Livius ve svém výkladu historie klade důraz na exemplárnost.
Prostřednictvím historických událostí předkládá čtenářům příklady hodné
napodobení a jejich protiklady, které slouží ke čtenářovu poučení. Tato exempla
Livius mnohdy zosobňuje ve významných postavách dějin – namátkou jmenujme
cudnou Lukretii, statečného Mucia Scaevolu, hrdinu první punské války Marca
Atilia Regula a vojevůdce druhé punské války Publia Cornelia Scipiona Africana,
Quinta Fabia Maxima Cunctatora – ty Livius rezprezentuje jako následováníhodná
exempla, prostřednictvím kterých ukazuje čtenáři nedostižné mravy předků (mores
maiorum). Chod dějin závisí na kvalitách a hodnotách aktérů, klíčové je dodržování
je dodržování tradičních římských hodnot a ctností, mezi které patří zejména virtus
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(statečnost), disciplina (kázeň), concordia (svornost), pietas (správný poměr
k božstvu a k bližním), iustitia (spravedlnost), fides (věrné dodržování závazků),
magnanimitas (velkodušnost vůči poraženým). Pokud některá z postav propadne
neřestem, řítí se nevyhnutelně do neštěstí.87 Všechny výše zmíněné hodnoty Livius
chápe jako součást římské identity, která podle něj vysvětluje nadřazenost římského
národa. Vytváří tak konstrukt „římanství“ charakterizovaného zejména hodnotou
virtus (zdatnost) doprovázeného přízní osudu (fortuna), který se vymezuje proti
barbarskému, které spojuje s negativními pojmy temeritas, perfidia, superbia,
vanitas a dalšími.88
„Římanství“ Liviova díla se projevuje i v jednostrannosti pohledu, dějiny
popisuje pouze z římského pohledu a ostatní národy opomíjí – zmiňuje je pouze
pokud dochází k jejich střetu s dějinami Říma. Pracuje se stereotypními
charakteristikami jednotlivých národů – Afričané jsou dle něj „gente ad omnem
auram spei mobili atque infida“89, Aetolové „ferociori quam pro ingeniis
Graecorum gente“90.
Po formální stránce se Livius drží analistické tradice, klade důraz na
jednoduchou latinu. Vymezuje se proti Sallustiově stručnosti a naopak se nechává
vést Ciceronovým heslem, aby historiografie „vynikala volným klidným tokem“91
představovaný dlouhými zhuštěnými souvětími, které se střídají s krátkými
pádnými větami. Velmi obratně pracuje s typy promluv; kombinováním narativních
pasáží, nepřímých a přímých řečí dosahuje dramatičnosti a většího spádu díla.
Livius sám byl zdatným řečníkem a své nadání často dokazuje fiktivními řečmi,
které klade do úst jednotlivých postav díla, a dramaticky tak završuje významné
historické momenty.
3.3 Třetí dekáda Ab Urbe condita
Třetí dekáda Liviova díla, knihy XXI – XXX, které se v této práci věnuji, se
dochovala kompletní. Soustředí se především na události druhé punské války
datované mezi léta 218 př. n. l. až 201 př. n. l, ale líčí také paralelně probíhající
konflikt s makedonským králem Filippem. Knihu XXI počíná autor vysvětlením
příčin války s Puny a knihu XXX uzavírá popisem triumfu Scipiona Africana po
87
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podrobení Kartága. Druhá punská válka znamenala pro Livia jeden z hlavních
pramenů jeho patriotické hrdosti, která se obrazí v jeho prezentaci význačných
římských vojevůdců - zejména Quinta Fabia Maxima Cunctatora, Marca Claudia
Marcella a Publia Cornelia Scipiona Africana, kterého označuje za osudového
vojevůdce (fatalis dux).92 V těch spatřuje představitele tradičních římských hodnot
a ctností a jejich postavy takřka heroizuje – jak uvidíme při rozboru třetí dekády.
Do opozice proti nim staví nepřátele Říma, zosobněné především v postavě
kartaginského vojevůdce Hannibala.93 Třetí dekáda bývá považována za umělecky
nejpropracovanější z dochovaných částí díla, což se projevuje zejména ve
dramatických popisech bitev a fiktivních promluvách významných osobností.
V následujících kapitolách, ve kterých se zabývám virtus ve třetí dekádě, budu tyto
autorovy postoje sledovat konkrétněji.
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4. VIRTUS VE TŘETÍ DEKÁDĚ LIVIOVÝCH DĚJIN
Za využití konkordance k Liviovi94 jsem nalezla celkem 90 výskytů pojmu virtus
v rámci třetí dekády Liviova Ab Urbe condita; pro srovnání v první dekádě je 142
výskytů a ve čtvrté jen 43. Všechny jednotlivé výskyty uvádím v příloze; jsou
rozřazeny dle toho, komu Livius virtus připisuje. Význam všech těchto výskytů lze
rozčlenit do tří následujících skupin podle zdůrazněného aspektu této hodnoty, která
následně určuje její význam.
V prvním případě Livius uplatňuje virtus jako hodnotu, kterou lze
interpretovat jako mužnost, zdatnost, neohroženost a statečnost, a která se projevuje
zejména ve válečném kontextu. Autor zde zdůrazňuje především psychologický
aspekt virtus. Z hlediska vývoje hodnoty virtus se tedy jedná o její původnější,
„tradiční“ význam.95 Balmaceda tento „tradiční“ význam označuje souhrnným
termínem virilis virtus: „Bravery appears, then, to be semantically related to man
and to be the original and basic meaning of virtus: manliness, virility, valor.
Therefore, it would seem appropriate to distinguish it as virilis virtus.“96 Autorčin
termín považuji za výstižný, pracuji s ním proto i v této práci a označuji jím ono
„tradiční“ pojetí římské hodnoty virtus a odlišuji jej tak od vývojově pozdějšího
pojetí hodnoty virtus, který označuje kvality, přednosti či etickou ctnost. Virilis
virtus objevuje se celkem 77x z celkových 87 výskytů hodnoty virtus, což je zřejmě
zapříčiněno tematikou třetí dekády, kterou Livius věnuje vylíčení druhé punské
války a soustředí se zejména na válečné události. Druhou skupinu tvoří výskyty,
kdy Livius využívá virtus ve významu „předností“ či „kvalit“, v textu se objevuje
v plurálu (virtutes) a jedná se o komplexní pojem, který zahrnuje další různé kvality
a ctnosti.97 V tomto případě Livius zdůrazňuje kvalitativní aspekt této hodnoty.
Virtus se v tomto významu objevuje ve třetí dekádě 8x a Livius ji uplatňuje pro
charakteristiky významných vojevůdců, kteří vystupují jako exemplární postavy
jeho díla: Scipiona Africana, Q. Fabia Maxima Cunctatora, spojence Římanů krále
Massinissy a také Hannibala. Třetí skupinu tvoří pouhé dva výskyty, kdy Livius
zdůrazňuje morální aspekt této hodnoty, která tak nabývá významu ctnosti a
představuje tak komplexní pojem zahrnující další kvality a ctnosti (partes virtutis),
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o jehož rozšíření se zasloužil Cicero.98 Samostatně stojí tři výskyty virtus, kdy se
jedná o bohyni Virtus.
Svou práci strukturuji do následujících subkapitol. V první subkapitole
nazvané Immobilis virtus populi Romani sleduji Liviovo zdůrazňování „římanství“
hodnoty virtus, kdy ji charakterizuje jako „národní prvek“ Římanů. Druhá
subkapitola nese název Virtus vojevůdců. Rozhodla jsem se ji takto vymezit po
zjištění, že právě pro charakteristiky významných vojevůdců – a to téměř výhradně
– Livius uplatňuje všechny výše zmíněné významy hodnoty virtus – jak ve
významu virilis virtus, zdůrazňující zejména psychologický aspekt této hodnoty,
tak ve významu předností (virtutes) a ctností, kdy klade důraz především na
kvalitativní a morální aspekt této hodnoty. Významní vojevůdci v Liviově díle
vystupují nejen jako představitelé „tradiční“ virilis virtus, ale též jako představitelé
dalších dílčích ctností a kvalit a odlišují se tak od „běžných“ vojáků, kterým Livius
připisuje výhradně virilis virtus. Sleduji, jak autor charakterizuje virtus těchto
významných osobností a jaké další jednotlivé ctnosti či kvality jim připisuje. Třetí
subkapitola, Virtus vojsk, ukazuje, jak Livius buduje představu „tradiční“ virilis
virtus římských vojáků, potažmo celého vojska – mezi které patří i římští spojenci
a jejichž zásluhy mnohdy zmiňuje. V souvislosti s vojsky a vojáky Livius ve třetí
dekádě uplatňuje virtus výhradně v „tradičním“ bojovém smyslu (virilis virtus), kdy
je zdůrazněn především psychologický aspekt této hodnoty.99 V subkapitole
Exempla virtutis et ignaviae na základě vybraných pasáží třetí dekády sleduji důraz,
který Livius klade na projevení virilis virtus římského vojska a zdůrazňuje důsledky
jejího (ne)prokázání, které vedou buď k odměně či trestu. Subkapitola Spolia opima
se zaměřuje na výjevy soubojů muž proti muži, prostřednictvím kterých autor
prokazuje „římanství“ hodnoty virtus a exemplárně ukazuje projevy římské virilis
virtus vojáků. V subkapitole "Magické formule" virtus et vis a macte virtute esto
sleduji, jak autor stylizuje výjevy z bitev za využití magické formule virtus et vis
ve fiktivních řečech vojevůdců k vojsku a jak pracuje s formulí „macte virtute
esto“. V následující subkapitole charakterizuji představu válečné římské virilis
virtus v Liviově pojetí. Ve čtvrté kapitole nazvané Virtus nepřátel a jiných národů
se věnuji pasážím, kde Livius přisuzuje virtus nepřátelům, či jiným národům.
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V páté a šesté subkapitole se věnuji spojením virtus et fortuna a virtus et felicitas.
Poslední subkapitola se zaměřuje na tři ojedinělé výskyty, ve kterých Livius
zmiňuje bohyni Virtus.
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4.1 Immobilis Virtus populi Romani
Myšlenka římanství hodnoty virtus je vetkána do celého Liviova díla, jak již ve své
práci vysledovala BALMACEDA.100 Ve třetí dekádě se tato skutečnost potvrzuje
tím, že 54 z 87 výskytů hodnoty virtus Livius vztahuje k Římanům (viz příloha).
V některých pasážích Livius myšlenku římanství virtus vyjadřuje přímo, když ji
označuje spojeními virtus populi Romani, virtus Romana, případně není takto
konkrétně specifikována, ale je aplikována na římský národ.
V některých pasážích díla Livius zdůrazňuje římanství této hodnoty tím
způsobem, že ji klade do slov uznání ze strany nepřítele. Tento moment můžeme
spatřovat v knize XXI, kde virtus Římanům připisuje sám Hannibal v řeči ke svému
vojsku: „Proinde aut cederent animo atque VIRTUTE genti per eos dies totiens ab
se victae aut itineris finem sperent campum interiacentem Tiberi ac moenibus
Romanis.“101 (Proto buď ustupte odvaze a statečnosti národa, který jste v těchto
dnech tolikrát porazili, nebo doufejte, že konec vaší cesty leží mezi Tiberem a
římskými hradbami.)102 Podobná situace nastává v knize XXII, kde Livius popisuje
audienci římských zajatců od Cann u Hannibala. Hannibalovými slovy označuje
virtus jako římskou hodnotu: „et patres VIRTUTI Romanae cessisse“103 (jeho
předkové ustoupili římské statečnosti). Obdobný motiv se objevuje v knize XXX,
kde Livius popisuje obavy Kartáginců před bitvou u Zamy. Římská hodnota virtus
je zde ztělesněna v osobě římského konzula Scipiona Africana, který je příčinou
obav Kartáginců: „paenitebat...Syphacem captum, pulsos se Hispania, pulsos
Italia, atque ea omnia unius VIRTUTE et consilio Scipionis facta, velut fatalem eum
ducem in exitum suum natum horrebant.“104. (Litovali, že … byl zajat Syfax, jak
byli vyhnáni z Hispánie a Itálie, jak se vše stalo zdatností a rozvahou jednoho
Scipiona. Hrozili se ho jako osudového velitele, který jakoby se narodil k jejich
porážce.)
V jiných

pasážích

Livius

zdůrazňuje

římanství

hodnoty

virtus

prostřednictvím Římanů a vytváří tak dojem samochvály. Tohoto momentu si již
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povšimla BALMACEDA.105 V knize XXI chválí Livius statečnost (virtus) a slávu
(gloria) římského lidu prostřednictvím římských legátů: „verbis extollentes
gloriam VIRTUTEMque populi Romani ac magnitudinem imperii“106 (vychvalovali
slávu a statečnost lidu římského a velikost jeho moci). V knize XXVII Scipio
Africanus povzbuzuje vojsko před střetem s nepřítelem u Baeculy v Hispánii
ujištěním, že nepřítel, na rozdíl od Římanů, nedisponuje statečností (virtus) a může
se spolehnout leda na své výhodné postavení (fiducia loci): „loci fiducia non
VIRTUTIS armorumque stare in conspectu“107 (může spoléhat leda na své výhodné
postavení, nikoliv však na svou statečnost a zbraně). Obdobně v téže knize
promlouvá konzul Livius po římském vítězství nad nepřítelem v bitvě nad
Metaurem. Útěk prchajících přeživších nepřátel komentuje slovy: „Quin supersint,
aliqui nuntii et hostium cladis et nostrae VIRTUTIS.“108 (Jen ať nějací přežijí, aby
mohli rozhlašovat porážku nepřátel a mluvit o naší statečnosti.) Virtus je zde
jakýmsi synonymem vítězství: jelikož virtus je Římanům vlastní, dosáhli vítězství.
Dvě nejvýraznější pasáže, kde Livius oslavuje hodnotu virtus jako „národní prvek“
a charakterizuje ji, jsou dvě fiktivní řeči význačných Římanů – Lucia Marcia
v knize XXV (25.38.2-22.) a Publia Cornelia Scipiona v knize XXVI (26.41.3-25.).
Zdá se mi, jako kdyby Livius prostřednictvím těchto fiktivních řečí potvrzoval
slova Ciceronova: „Hac virtute maiores vestri primum universam Italiam
devicerunt, deinde Carthaginem exciderunt, Numantiam everterunt, potentissimos
reges, bellicossisimas gentes in dicionem huius imperii redegerunt.“109
(Prostřednictvím virtus vaši předkové nejprve dobyli celou Itálii, poté zničili
Kartágo, vyvrátili Numantii, přiměli k poslušnosti vůči státu ty nejmocnější krále a
ty nejbojovnější kmeny.)
V knize XXV Livius líčí dramatickou situaci, kdy v Hispánii padli v bitvách
s Puny oba římští vojevůdci z rodu Scipionů, načež se velení Římanů ujme mladý
jezdec Lucius Marcius, který přiměje vojsko k novému odporu a zažene nepřítele
na útěk. Livius klade Marciovi do úst pochvalnou řeč k vojsku a cítíme, jak
promlouvá autorova patriotická hrdost: „Quo documentum dedistis hostibus non
cum Scipionibus exstinctum esse nomen Romanum et, cuius populi vis atque
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VIRTUS non obruta sit Cannensi clade, ex omni profecto saevitia fortunae
emersurum esse.“110 (Dokázali jste nepříteli, že jméno Říman nezahynulo se
Scipiony, a že se síla a zdatnost lidu, kterou nevyvrátila porážka u Cann, pozvedne
z každé krutosti osudu.) Marciovými slovy Livius vyzdvihuje římskou virtus,
personifikuje ji a charakterizuje ji jako kvalitu Římanů, která se projevuje
nezdolností, houževnatostí (non obruta sit) a vytrvalostí. Livius v tomto případě
zdůrazňuje především psychologický aspekt a bojovný charakter této hodnoty,
který zesiluje doprovodným pojmem vis (síla).
Obdobná situace se objevuje v knize XXVI, kde Livius oslavuje římskou
virtus prostřednictvím řeči mladého Publia Cornelia Scipiona Africana. Scipio,
který byl poslán do Hispánie jako nový legitimní vojevůdce v hodnosti prokonzula,
se stejně jako Marcius obrací k římskému vojsku, aby jej povzbudil svou řečí, ve
které je virtus zdůrazněna čtyřikrát. Nejprve chválí vojsko za to, že se mu podařilo
uchránit provincii Hispánii před Kartáginci i přes několikeré porážky, ve kterých
padl Scipionův otec i strýc. Za příčinu úspěchu vojska klade jeho virilis virtus:
„provinciae...successori mihi VIRTUTE vestra obtinuistis.“111 (provincii…jste
udrželi pro mne, nástupce, svou zdatností). Poté vyjadřuje svůj smutek nad smrtí
otce i strýce, který však zahání víra ve statečnost Římanů (virtus publica), kterou
doprovází šťastná náhoda (fortuna): „Sed ut familiaris paene orbitas ac solitudo
frangit animum, ita publica cum fortuna tum VIRTUS desperare de summa rerum
prohibet.“112 (Ale i když mou duši skličuje takřka úplná rodinná osiřelost a
osamělost, přesto mi štěstěna a statečnost našeho lidu zakazuje zoufat nad státem.)
Do další věty Livius vkládá jádro celé řeči (laděné velmi poeticky) a charakterizuje
virtus jako tradiční římskou hodnotu, analogicky k řeči Marciově: „In hac ruina
rerum stetit una integra atque immobilis VIRTUS populi Romani; haec omnia strata
humi erexit ac sustulit.“113 (V takovém neštěstí stála jediná neotřesená a nepohnutá
zmužilost římského lidu; ta vše zdrcené pozvedla ze země a povýšila.) Livius
zdůrazňuje „římanství“ virtus (virtus populi Romani), její charakteristickou
neotřesitelnost (integra) a stálost (immobilis). CHAPLIN v této význačné
Scipionově řeči dále pozoruje Liviovo zdůraznění houževnatosti či důsledné
vytrvalosti virtus, ve které spočívá schopnost Římanů vzchopit se v každém
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nebezpečí a náročné situaci.114 V Liviově definici virtus populi Romani lze
spatřovat podobnost či přímo její repliku s definicí Ciceronovou: „Nam cum alia
omnia falsa, incerta sint, caduca, mobilia, virtus est una altissimis defixa radicibus,
quae numquam vi ulla labefactari potest, numquam demoveri loco.“115 (Neboť
když je vše ostatní lživé, nejisté, prchavé a pomíjivé, virtus je ukotvena velmi
hlubokými kořeny, ta jediná nemůže být nikdy otřesena žádnou silou, nikdy nemůže
být odstraněna ze svého místa.)116
V Marciově a Scipionově řeči prezentuje Livius „římanství“ hodnoty virtus
v rámci třetí dekády nejočividněji. Římský charakter této hodnoty zdůrazňuje také
jejím zosobněním v postavách významných římských vojevůdců a římského
vojska, jak sleduji v následujících kapitolách. Je ale evidentní, že Livius – a zřejmě
i jiní autoři – využívají tohoto typicky římského termínu paušálně v souvislostech,
kde by mohli uplatnit pestřejší a konkrétnější výrazy.
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4.2 Virtus vojevůdců
K vymezení této pasáže mne vedlo zjištění, že právě a takřka výhradně významným
vojevůdcům – krom jedné výjimky- Livius připisuje hodnotu virtus ve všech třech
uvedených významech: jak ve významu „tradiční“ bojové virilis virtus, kdy
vyzdvihuje především psychologický aspekt této hodnoty a lze ji interpretovat jako
mužnost, statečnost či udatnost; tak v jejím komplexním významu překládaném
jako přednosti či kvality (virtutes); případně ve významu komplexní ctnosti, kdy
zdůrazňuje především morální aspekt této hodnoty. Významní vojevůdci tak ve třetí
dekádě vystupují jako představitelé „tradiční“ virilis virtus, jako představitelé kvalit
(virtutes) a ctností. Odlišují se tak od řadových vojáků, kterým Livius připisuje
výhradně virilis virtus, a jimž je zde věnována subkapitola 4.3. Klíčovost hodnoty
virtus pro politickou kariéru jedince v rámci římské společnosti jsem zmínila již
v kapitole 2.2 a Livius ji zdůrazňuje ve XXVII. knize, kde popisuje volbu nových
konzulů. Hodnota virtus je zde podmínkou pro zastávání konzulátu: „una
praecipua cura...consules primo quoque tempore creandi et ut eos crearent
potissimum quorum VIRTUS satis tuta a fraude Punica esset“117. (jedna zvláštní
starost…aby byli co nejdříve zvoleni konzulové, a aby byli zvoleni nejspíše ti,
jejichž virtus by byla dostatečnou ochranou před punskou věrolomností..) Z této
Liviovy formulace je patrné, jaký význam této hodnotě přisuzuje. Livius ji považuje
za fundamentální kvalitu vojevůdce, a proto ji s vysokou četností využívá v jejich
charakteristikách.
V následujících pasážích sleduji, jakou roli Livius přiznává virtus ve svém
hodnocení významných vojevůdců, který její aspekt u jednotlivých postav
zdůrazňuje, a pakliže vyzdvihuje přednosti (virtutes) či ctnosti těchto vojevůdců,
zkoumám, jaké jednotlivé ctnosti či kvality do tohoto komplexního pojmu zařazuje.
Nejprve se zaměřuji na kartaginského vojevůdce Hannibala, poté na římské konzuly
Publia Cornelia Scipiona Africana, Q. Fabia Maxima Cunctatora, M. Claudia
Marcella a nakonec na numidského krále Massinissu, spojence Římanů v Africe.
4.2.1 Hannibal
Kartaginskému vojevůdci Hannibalovi Livius přisuzuje dvakrát virtus ve významu
předností (virtutes)118 a sedmkrát mu připisuje virilis virtus.119 Připisování tradičně
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římské hodnoty největšímu protivníkovi Říma se může jevit rozporuplně.
BALMACEDA tento moment vysvětluje následovně: „Characterizing a foreign
enemy as posessor of virtus played an important part in the creation of the historical
tradition of a „worthy enemy“.“120 Liviovým záměrem bylo vytvořit obraz
protivníka hodného římské velikosti, „worthy enemy“, a opětně tím potvrdit
římskou moc, která byla schopna pokořit i takového soupeře. Hannibalovy
přednosti (virtutes) Livius charakterizuje na začátku knihy XXI. Způsob, jakým se
snaží zdůraznit jeho záporné vlastnosti se značně podobá stylu historika Sallustia,
který ve svém díle Coniuratio Catilinae vytváří portrét zkaženého římského
aristokrata Catiliny, případně Ciceronovu portrétu téhož Catiliny v jeho Orationes
In Catilinam. Jak Sallustius, tak Cicero Livia v jeho tvorbě inspirovali.121
Livius charakterizuje Hannibala následovně: „Princeps in proelium ibat,
ultimus conserto proelio excedebat. has tantas viri VIRTUTES ingentia vitia
aequabant, inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil veri, nihil sancti,
nullus deum metus, nullum ius iurandum, nulla religion. cum hac indole
VIRTUTUM atque vitiorum triennio sub Hasdrubale imperatore meruit..“122 (Do
boje vstupoval jako první a jako poslední odcházel z bitevní vřavy. Tyto jeho
znamenité mužné přednosti vyrovnávaly jeho velké mravní chyby: byl nelidsky
krutý, věrolomnější, než je u Punů běžné, nic mu nebylo svaté, neměl strach z bohů,
nevázal se žádnou přísahou, chybělo mu svědomí. S tímto nadáním k takovým
přednostem a chybám sloužil tři léta pod vojevůdcem Hasdrubalem...) V obou
případech zde pod pojmem virtutes rozumíme přednosti muže, které stojí
v protikladu vůči jeho charakterovým vadám člověk (vitia). Virtus se zde objevuje
v plurálu a jedná se tedy o její komplexní význam zahrnující další jednotlivé
kvality, jejichž výčet Livius podává záhy. Popisuje Hannibalovu odvahu (21.4.5
audacia), rozvahu (21.4.5 consilium), nezlomnost ducha, fyzickou zdatnost,
střídmost v jídle a pití, schopnost ovládat únavu a bdít (21.4.6 vigilare), zmužilost,
která se projevovala tím, že k odpočinku nepotřeboval měkké lůžko a ticho, ba
naopak často lehával na zemi mezi hlídkami. Od ostatních druhů se neodlišoval
oděvem, byl vojensky zdatný (21.4.8 equitum peditumque primus erat), do boje
odcházel jako první a zůstával v něm jako poslední. Všechny tyto přednosti Livius
120
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souhrnně označuje jako „tantas viri virtutes“ (znamenité mužné přednosti). Do
kontrastu proti těmto přednostem Livius staví Hannibalovy negativní charakterové
rysy (vitia): nelidskou krutost (inhumana crudelitas), věrolomnost větší, než je u
Punů běžné (21.4.9 perfidia plus quam Punica), Hannibalovi také upírá důležitou
hodnotu pietas, což vyjadřuje spojením „nihil veri, nihil sancti“ (nic mu nebylo
pravé ani svaté) a spojením „nullus deum metus“ (neměl strach z bohů – tedy mu
chyběla víra). Hannibalovu špatnost Livius dále dokresluje spojeními „nullum ius
iurandum“ (nevázal se žádnou přísahou) a „nulla religion“ (chybělo mu svědomí),
čímž dává čtenářům najevo, že mu scházela tradiční římská hodnota fides. Tímto
způsobem Livius Hannibala představuje jako ztělesnění špatnosti a staví jej jako
protipól k římskému konzulovi Publiu Corneliu Scipionu Africanovi, představiteli
pravých římských hodnot.123 V sedmi případech Livius Hannibalovi připisuje i
„tradiční“ bojovou virtus (virilis virtus), avšak pouze ve dvou případech ji lze
vnímat v kladném smyslu – v knize XXII, kdy mu ji Livius přisuzuje
prostřednictvím římského konzula Q. Fabia Maxima Cunctatora (22.29.2) a v knize
XXX, kde Livius jako narátor vstupuje do díla a chválí Hannibalovo vojenské
umění u Zamy, kdy se pokusil udělat vše pro vítězství Punů: „Hoc edito velut ultimo
VIRTUTIS opere, Hannibal cum Hadrumentum refugisset…“124 (Tím jakoby
Hannibal předvedl poslední dílo statečnosti, uchýlil se do Hadrumeta..) Ve zbylých
pěti případech se Hannibalova virilis virtus jeví spíše negativně – v knize XXII jej
Livius dvakrát staví do role chlubivce, který se chvástá svou vlastní statečností
(22.12.4; 22.58.4) a v knize XXIII Livius prostřednictvím konzula Marcella
Hannibalovi virilis virtus upírá: „Capuam Hannibali Cannas fuisse: ibi
VIRTUTEM bellicam, ibi militarem disciplinam, ibi praeteriti temporis famam, ibi
spem futuri exstinctam.“125 (Capua, to byly Hannibalovy Canny: zde skončila jeho
válečná statečnost, vojenská disciplína, zde zhynula sláva dřívějších dob i naděje
do budoucnosti.) V posledních dvou případech virtus Hannibalovi připisují poslové
cizích národů (23.42.4) a kartáginský vojevůdce Hasdrubal (23.43.10), což lze také
vnímat spíše negativně, neboť v obou případech se jedná o uznání ze strany nepřátel
Říma. Zde samozřejmě ponecháváme stranou otázku autentičnosti a historické
„spravedlnosti“ Liviova hodnocení Hannibalovy osobnosti. Autor v každém
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případě zůstal zcela neovlivněn pozitivně laděným životopisem Nepotova
Hannibala.
4.2.2 Publius Cornelius Scipio Africanus
Jednou z ústředních postav třetí dekády Ab Urbe condita je římský konzul Publius
Cornelius Scipio Africanus, příslušník význačné rodiny Corneliů, jejichž vybraná
elogia jsem sledovala v kapitole 2.1. Livius Scipionovi připisuje virtus osmkrát –
třikrát ve významu předností,126 jedenkrát ve významu ctnosti,127 čtyřikrát virilis
virtus.128 V osobě Scipiona jsou tak vyzdvihovány všechny aspekty této hodnoty –
psychologický, kvalitativní i morální. Livius charakterizuje Scipiona jako zdatného
muže, schopného od mládí. Svou virilis virtus projevuje Scipio v brzkém věku jak
na poli válečném - záchranou svého raněného otce v bitvě u Ticina (218 př. n. l.),
tak na poli politickém – svou odvážnou kandidaturou do úřadu v pouhých
čtyřiadvaceti letech (211 př. n. l.), následným potřením nepřítele v Hispánii, a hnán
touhou po dosažení velkých činů „inexplebilis VIRTUTIS veraeque laudis“129
(jehož touha po pravé chvále a statečných činech byla neukojitelná) završuje své
úspěchy definitivní porážkou Hannibala u Zamy. Mezi Scipionovy přednosti
(virtutes) Livius zařazuje tradiční římské hodnoty fides (důvěryhodnost),130 pietas
(zbožnost),131 a ctnosti clementia (mírnost),132 consilium (rozvaha),133 benignitas
(vlídnost),134 magnitudo animi (velkodušnost)135 a temperantia (sebeovládání).136
Zdůrazňuje také jeho zdvořilost (comitas) a nesmělost ve vztahu k ženám
(verecundia). Scipionovu důstojnost (dignitas) a autoritu (auctoritas) Livius
demonstruje prostřednictvím fiktivních orationes rectae a představuje jej tak jako
zdatného řečníka schopného přesvědčit a povzbudit masy v obtížných situacích.
Existují však názory, že Scipionovu osobnost lze v Liviově pojetí vnímat
ambivalentně, neboť kromě všech jeho předností a ctností zdůrazňuje s náznakem
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nelibosti i jeho náklonnost k helénistickým vlivům a přirovnává jej tak k Alexandru
Makedonskému.137
Scipionovy přednosti (virtutes) Livius výslovně vyzdvihuje v knize XXVI,
a způsob, jakým je uvádí, je naprosto protikladný charakteristice Hannibala v knize
XXI: „Fuit enim Scipio non veris tantum VIRTUTIBUS mirabilis, sed arte quoque
quadam ab iuventa in ostentationem earum compositus…“138 (Scipio si nezasloužil
obdiv jen pro své skutečné skvělé přednosti, ale už od mládí je dokázal dávat na
odiv...) Livius Scipionovy přednosti (virtutes), mezi které se řadí všechny výše
zmíněné kvality a ctnosti, neklade do kontrastu s charakterovými vadami (vitia),
jako v charakteristice Hannibalově, ale naopak je zdůrazňuje adjektivy mirabilis a
ingens označujícími nevšednost, skvělost, ohromnost jeho kvalit. Jeho přednosti
označuje doslova za „skutečné přednosti“ (tantas virtutes mirabiles), které již od
mládí vzbuzovaly u lidu obdiv i proto, že byl schopen je umně dávat na odiv
(ostento). Verbum ostento (vystavit, dát na odiv) je třeba vyzdvihnout, neboť
zdůrazňuje veřejný charakter hodnoty virtus.139 Scipionovy virtutes Livius zmiňuje
dále i v knize XXVI, kde popisuje jeho příjezd do Hispánie v úřadu prokonzula:
„Responsa inde legationibus suspensis varietate tot casuum dare coepit, ita elato
ab ingenti VIRTUTUM suarum fiducia animo ut nullum ferox verbum excideret
ingensque omnibus quae diceret cum maiestas inesset tum fides.“140 (Poté začal
odpovídat legátům, jejichž zvědavost byla napjata tolika různými událostmi.
Vyjadřoval se s duší naplněnou šlechetností, která pramenila z jeho důvěry ve
vlastní přednosti, že mu neuniklo žádné ostré slovo, a že vše, co řekl, ukazovalo jak
jeho vznešenost, tak důvěryhodnost.). Podobné virtutes zmiňuje Livius i v knize
XXIX, kde se ovšem stávají předpokladem jiného Scipiona – bratrance Scipiona
Africana - pro získání úctyhodného úkolu: uvedení nového kultu bohyně Velké
Matky do Říma (29.14.9.).
V knize XXX pak vystupuje kvalitativní a zároveň psychologický aspekt
Scipionovy virtus. Scipionova zdatnost a rozvaha (virtus et consilium) je příčinou
strachu Kartáginců, kteří jej proto vnímají jako osudového vůdce (fatalis dux), který
způsobí jejich záhubu: „paenitebat...Syphacem captum, pulsos se Hispania, pulsos
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Italia, atque ea omnia unius VIRTUTE et consilio Scipionis facta, velut fatalem eum
ducem in exitum suum natum horrebant.“141. (Litovali, že byl zajat Syfax, jak byli
vyhnáni z Hispánie a Itálie, jak se vše stalo zdatností a rozvahou jednoho Scipiona.
Hrozili se ho jako osudového velitele, který jakoby se narodil k jejich porážce.)
Spojením kvalit virtus et consilium (zdatnost a rozvaha), které vyzdvihoval
především Cicero, konstituuje Livius obraz Scipiona jako velmi schopného muže a
vytváří tak jeho představu (jistě idealizovanou) jako zdatného státníka.142 Dále
v knize XXX vyniká zejména psychologický aspekt Scipionovy virtus, když Livius
popisuje jeho setkání s Hannibalem před bitvou u Zamy a Hannibala stylizuje do
role obdivovatele Scipionovy virilis virtus: „Patris et patrui persecutus mortem ex
calamitate uestrae domus decus insigne VIRTUTIS pietatisque eximiae
cepisti..“143(Pomstil jsi smrt otce a strýce a z neštěstí vašeho domu jsi dosáhl
znamenité slávy za svou statečnost a synovskou lásku..). Na tomto místě Livius
vyzdvihuje Scipionovy tradiční římské hodnoty - statečnost a synovskou lásku
(virtus et pietas) a opět jej tak staví do opozice vůči zkaženému Hannibalovu
charakteru.
Ve Scipionově postavě Livius ztělesňuje pravý opak Hannibala a
představitele pravé římské virtus, kterou projevuje ve všech aspektech –
psychologickém, kvalitativním i mravním. Prokazuje ji jako „tradiční“ válečnickou
virilis virtus svými válečnickými úspěchy v Hispánii, Africe, i v politické kariéře.
Je představitelem pravých římských hodnot a představitelem předností (virtutes) a
ctností.144 Zdůrazněním všech těchto aspektů virtus tak Livius formuje obraz
Scipiona jako ideálního vojevůdce.145 V případě Scipiona tak Livius přejímá
pozitivní hodnocení Polybiovo, vůči Hannibalovi ale v žádném případě nesdílí
Polybiův obdiv.
4.2.3 Quintus Fabius Maximus Cunctator
Dalším vojevůdcem, kterému Livius připisuje virtus, je Q. Fabius Maximus
Cunctator, který byl zvolen diktátorem po porážce Římanů u Trasimenského jezera
(217 př. n. l), opakovaně zastával konzulát, dobyl Tarent (209 př. n. l.) a byl hlavním
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odpůrcem Scipionova plánu dokončit válku s Hannibalem na území Afriky.
BALMACEDA zdůrazňuje, že v osobě Fabia podává Livius odlišné pojetí virtus,
než jaké spatřujeme právě Scipiona. Fabiův virtus spočívá v tradiční houževnatosti
a neústupnosti, která se však spíše než na bitevním poli jeví jeho schopností ustát
kritiku své osoby v Římě.146 Livius mu připisuje jedenkrát virtus ve významu
předností (virtutes) v knize XXII. Jeho charakteristiku klade do pasáže, kde je
Fabius terčem Hannibalovy kritiky pro svou vojenskou taktiku: „...pro cunctatore
segnem, pro cauto timidum, adfingens vicina VIRTUTIBUS vitia, compellabat...“147
(Místo rozvážného ho nazýval loudalem, místo ostražitého ho označoval za
bázlivého, vymýšlel si chyby, které sousedily s jeho přednostmi…) Livius zde
stejně jako v Hannibalově charakteristice klade Fabiovy virtutes (přednosti) do
opozice vůči vitia (mravní chyby), v tomto případě ji však neformuluje jako vlastní
kritiku z pohledu autora, ale jako kritiku ze strany Hannibala. Ten za vitia označuje
lenost a loudalství, což je vyjádřeno v adjektivu segnis, a bázlivost, v adjektivu
timidus. Mezi jeho přednosti Livius řadí rozvážnost, kterou vyjadřuje v substantivu
cunctator, ostražitost, která je vyjádřena adjektivem cautus. V rámci celé třetí
dekády mu dále připisuje virtutes (přednosti) prudentia (moudrost nabytá
zkušeností), constantia (pevnost),148 magnitudo animi (velkodušnost). 149
Fabiovo loudalství, které Livius podává jako předmět Hannibalova
výsměchu, představovalo Fabiovu válečnou taktiku, která byla založena na
vyhýbání se přímému vojenskému střetu s nepřítelem, a snaze vyčerpat jej pomocí
prodlužování války a jednotlivých drobných útoků. Livius zdůrazňuje pozitivní
důsledky této Fabiovy taktiky, jejíž zásluhou římští vojáci opět nabývají
sebevědomí a začínají znovu cítit důvěru ve svou virilis virtus: „adsuefaciebant
territum pristinis cladibus militem minus iam tandem aut VIRTUTIS aut fortunae
paenitere suae“150 (úspěchy...přivykaly vojáky, kteří byli poděšeni předchozími
porážkami, aby konečně přestali lkát jak nad svou statečností, tak nad svým malým
štěstím). Fabiova taktika se však v Římě záhy stala terčem kritiky a přinesla Fabiovi
negativní přízvisko Cunctator (Váhavec). Odpor vůči Fabiovi Livius popisuje
v knize XXII, kde jej zosobňuje ve vzpurném magistru equitum Minuciovi.
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V jednom případě Livius v souvislosti s Fabiem užívá i virilis virtus, ovšem se
značně negativním nádechem a spíše jej Fabiovi upírá. Livius komentuje Fabiovo
úspěšné dobytí Tarentu: „Fabio Tarentum captum astu magis quam VIRTUTE
gloriae tamen esse.“151(Fabiovi se podařilo Tarent dobýt spíše lstí než statečností,
přece to přispělo k jeho slávě.). Vidíme, že Livius zde Fabia částečně kritizuje,
neboť příčinu jeho úspěchu dobytí Tarentu spatřuje nikoliv v prokázání virtus, ale
v použití lsti (astus), která stojí jako protiklad hodnoty virtus. V knize XXX se však
přesto Fabius stává předmětem Liviovy chvály, když autor parafrázuje verš
z Enniových Análů: „nihil certius est quam unum hominem nobis cunctando rem
restituisse, sicut Ennius ait“152 (nic není jistější než to, že jeden člověk nám svým
váháním zachránil stát, jak praví Ennius).
Ve Fabiově osobě tedy Livius představuje virtus odlišným způsobem, než
jak jej charakterizuje v podobě mravného a aktivnějšího Scipiona – ve Fabiově
osobě zdůrazňuje především psychologický aspekt této hodnoty, která se projevuje
především jeho zmužilostí a houževnatostí ve vztahu ke svému okolí. Fabiova
„záchrana Říma“ ovšem byla podmínkou pro následující úspěchy Scipiona.
4.2.4 Marcus Claudius Marcellus
Dalším význačným římským vojevůdcem, kterému Livius přisuzuje virtus, je
římský konzul M. Claudius Marcellus. Livius jej prezentuje především jako
pravého představitele „tradiční“ válečnické virilis virtus, kterou prokázal již v bitvě
proti Galům u Clastidia (222 př. n. l.), kde v osobním souboji porazil vůdce
nepřátel. Viridomara, a dosáhl tak spolia opima.153 Jako známku vděku za toto
slavné vítězství zaslíbil v Římě zasvětit chrám bohyním Honos a Virtus.154 Livius
Marcellovu virilis virtus profiluje především během popisu dobývání Syrakús
v knize XXV.155 Na tomto místě zdůrazňuje virtus et vis (zdatnost a síla) Marcella
a římských vojáků: „Syracusarum oppugnatio ad finem venit, praeterquam vi ac
VIRTUTE ducis exercitusque, intestina etiam proditione adiuta.“156. (Dobývání
Syrákús se chýlilo ke konci, kromě síly a zdatnosti vojevůdce a vojáků zde
napomohla i vnitřní zrada.) Spojení virtus et vis zdůrazňuje „tradiční“ bojový
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charakter virtus, můžeme tak vidět, že Livius charakterizuje Marcella především
jako zdatného válečníka. Poznamenejme, že Marcellus byl ve své době označován
jako „meč Říma“, Fabius jako „štít“.
4.2.5 Massinissa
Poslední významnou osobností, kterému Livius ve třetí dekádě připisuje virtus, je
numidský král Massinissa, spojenec Římanů. Livius v jednom případě výslovně
zmiňuje jeho přednosti (virtutes) a ve dvou případech mu připisuje virilis virtus.157
Massinissa představuje v Liviově díle nesporně zajímavou postavu. Zprvu je
spojencem Kartáginců, v Hispánii se podílí na potření římského vojska, kde umírá
otec a strýc Scipiona Africana. Nakonec se připojuje na stranu Římanů a stává se
jejich loajálním spojencem a posléze i přítelem Scipionovým, který měl velkou
zásluhu na konečné porážce Hannibala u Zamy. Krom tradičně římské hodnoty
virtus, kterou Livius označuje spojením rara virtus158 (vzácná zdatnost), mu
připisuje i hodnoty pietas,159 fides160 a dále ctnost prudentia (moudrost), jednu
z podstatných kvalit velitele: „Vicit tamen et veterum militum VIRTUS et prudentia
inter Romana et Punica arma exercitati ducis.“161(Zvítězila však zdatnost starých
vojáků

a

rozvaha

vojevůdce,

zběhlého

v boji

římském

i

punském.)

Nejpozoruhodnější výskyt virtus v souvislosti s Massinissou uplatňuje Livius
v XXX. knize. Zde líčí jeho setkání se Scipionem, který zjišťuje, že Massinissa
uzavřel v ukvapenosti sňatek se ženou svého soka Syfaka – Kartáginkou
Sofonisbou. Livius stylizuje Scipiona do role moralisty, který pronáší k
Massinissovi řeč: „Atqui nulla earum VIRTUS est propter quas tibi adpetendus
visus sim qua ego aeque ac temperantia et continentia libidinum gloriatus fuerim.
Hanc te quoque ad ceteras tuas eximias VIRTUTES, Masinissa, adiecisse velim“162
(Ale žádná z těch ctností, kvůli kterým bych se ti měl zdát následováníhodným,
není taková, jako jsem pyšný na své sebeovládání a zdrženlivost ve vášních. Chtěl
bych, Massinisso, abys tuto ctnost připojil ke svým mimořádným přednostem.)
V prvé větě Livius zdůrazňuje virtus (ctnost) Scipiona – jeho sebeovládání a
zdrženlivost ve vášních (temperantia et continentia libidinum). Vidíme, že virtus je
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zde použita v singuláru, jedná se o její komplexní význam „ctnosti“, pod které se
řadí další jednotlivé ctnosti (partes virtutis) – jedná se tedy o ono komplexní pojetí
ctnosti, které rozvinul Cicero.163 Ve druhé větě pak Livius připisuje virtutes
(přednosti) Massinissovi. Livius zde dává najevo, že si velmi váží ctnosti
temperantia (sebeovládání), paralely k řecké σωφροσύνη, jejíhož představitele
spatřuje ve Scipionovi, zatímco Massinissu charakterizuje jako muže se sklonem
podléhat impulsům a vášním (libidines), které představují protiklad virtus ve
významu ctnosti. HALEY vyzdvihuje exemplárnost tohoto momentu, kde se
projevuje jeden ze stereotypů Liviova díla– totiž, že Numidové jsou národ od
přirozenosti inklinující k vášním.164 Massinissa ovšem se chce „romanizovat“ tím,
že chce napodobovat Scipionovy kvality.
Prostřednictvím stručných charakteristik významných vojevůdců třetí dekády
Liviových Dějin jsem se pokusila poukázat na to, jak autor pracuje v souvislosti
s těmito osobnostmi s hodnotou virtus a u každé z nich zdůrazňuje jiný její aspekt
– Scipio Africanus je představitelem tradiční válečnické virilis virtus, ale také řady
předností a ctností, Quintus fabius Maximus Cunctator je ztělesněním
houževnatosti, která je nedílným projevem virtus, M. Claudius Marcellus je
především představitelem virilis virtus, stejně tak jako spojenecký král Massinissa,
který však ztělesňuje i další kvality.
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Viz kapitola 2.1.
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4.3 Virtus vojska
K římskému vojsku případně římským vojákům se v Liviově třetí dekádě váže
velká část výskytů hodnoty virtus, celkem 33 výskytů (viz příloha 1). Je však třeba
pamatovat na to, že římské vojsko ve velkém posilovaly jednotky spojenců, kteří
jsou tak do něj zahrnuti – jmenovitě spojeneckému vojsku Livius připisuje virtus
6x (viz příloha 2).

V jejich souvislosti uplatňuje Livius virtus výhradně v

„tradičním“ válečnickém smyslu (virilis virtus). V textu pak tuto hodnotu značně
stylizuje a zdůrazňuje její psychologický aspekt. Tato skutečnost se projevuje na
stylizovaných výjevech bitev a na opakovaných využití stejných slovních spojení
(topoi). Mezi tato topoi se řadí virtus et animus (statečnost a odvaha), virtus et vis
(statečnost a síla), nebo naopak kontrastní virtus et ignavia (statečnost a zbabělost).
Tuto pasáž člením na následující podkapitoly. V podkapitole Exempla
virtutis et ignaviae (Vzory statečnosti a zbabělosti) na základě vybraných pasáží
třetí dekády sleduji důraz, který Livius klade na projevení virilis virtus římského
vojska a zdůrazňuje důsledky jejího (ne)prokázání, které vedou buď k odměně či
trestu.

Podkapitola Spolia opima se zaměřuje na souboj muže proti muži,

prostřednictvím kterého Livius názorně ukazuje projevy virilis virtus římských
vojáků a zdůrazňuje „římanství“ této hodnoty. V podkapitole Magické formule
„Virtus et vis“a „macte virtute esto“ sleduji, jak autor stylizuje výjevy z bitev za
využití magické formule virtus et vis ve fiktivních přímých řečech vojevůdců a na
topos „macte virtute esto“. V poslední podkapitole Charakteristika virilis virtus
římského vojska shrnuji základní znaky a projevy virilis virtus římských vojáků
v Liviově pojetí.
4.3.1 Exempla virtutis et ignaviae
V této subkapitole sleduji, jak Livius zdůrazňuje důležitost prokázání tradiční
bojové virtus (virilis virtus) římského vojska ve významných událostech římských
dějin. Zaměřuji se na Liviovu práci s příklady statečnosti (exempla virtutis) proti
kterým staví do kontrastu příklady zbabělosti (exempla ignaviae) římského vojska.
Důraz na prokázání této hodnoty je patrný autorovým zdůrazňováním důsledků
(ne)prokázání této hodnoty, které představuje buď odměna, či trest, jak záhy ukáži.
Prvním případem, prostřednictvím kterého Livius poukazuje na důležitost virilis
virtus římského vojska a fatální následky jeho neprokázání, je „příběh“ zbabělců od
Cann, který uvádí v knize XXII a dále rozpracovává v knize XXV. Livius popisuje
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situaci bezprostředně po bitvě u Cann (216 př. n. l.), kde Římané utrpěli fatální
porážku. Bitva stála život velký počet Římanů a spojenců – Livius hovoří o padesáti
tisících padlých - avšak někteří Římané se zachránili tím, že se Hannibalovi vzdali
a stali se jeho zajatci. Livius popisuje situaci, která nastává poté, kdy do římského
senátu přichází vyslanci z řad těchto Hannibalem zajatých Římanů a žádají o své
vykoupení z rukou nepřítele. Livius klade do úst senátora Tita Manlia Torquata
plamennou řeč, jejíž hlavní myšlenkou je pojetí římské „tradiční“ virilis virtus.
Torquatovu didaktickou promluvu stylizuje Livius co do počtu výskytů pojmu
virtus velmi hutně – objevuje se v ní celkem pětkrát. 165 Torquatus nejprve pronáší
přací větu: „Atque utinam haec, quae apud vos acturus sum, Canusii apud ipsum
exercitum agerem, optimum testem ignaviae cuiusque et VIRTUTIS“166. (A také kéž
bych to, co hodlám vyslovit před vámi, mohl vyslovit v Canusiu u vojska, které je
nejlepším svědkem zbabělosti a statečnosti.) V této větě je potřeba vyzdvihnout
protikladné pojmy statečnost (virtus) a zbabělost (ignavia). Torquatus poté vynáší
jako příklad statečnosti (exemplum virtutis) čin Publia Sempronia Tuditana, který
po bitvě u Cann taktéž upadl do Hannibalova zajetí, ale na rozdíl od těchto
„zbabělců“ se spolu s hrstkou mužů probil a sám se tak ze zajetí osvobodil, což
Torquatus pokládá za hrdinný čin: „tantae VIRTUTIS“167a důkaz nejvyšší
statečnosti: „per medios hostes e castris eruperunt ac per summam VIRTUTEM se
patriae restituerunt.“168 (probojovali se skrze střed nepřátel z tábora a vrátili se do
vlasti díky své velké statečnosti.) Dále Torquatus vyzdvihuje zmužilost padlých
v bitvě, která je hodna ocenění: „Quinquaginta milia ciuium sociorumque circa uos
eo ipso die caesa iacent. Si tot exempla VIRTUTIS non movent, nihil unquam
movebit.“169 (Leží kolem vás padesát tisíc občanů a spojenců, kteří toho dne padli.
Jestliže vás nerozechvívají takové příklady zmužilosti, nic s vámi nikdy nepohne).
V tomto momentu je podstatné vyzdvihnout Torquatovo spojení exempla virtutis
(příklady statečnosti) – v některých historických okamžicích stylizuje Livius
postavy díla takřka jako mluvčí své předmluvy, ve které zdůrazňuje exemplárnost
historie, a nechává je využívat v promluvách pojmy jako exemplum či
documentum.170 Jako příklady statečnosti Torquatus označuje vojáky, kteří
165

Liv., 22.60.8; 22.60.13; 22.60.14; 22.60.21; 22.60.27.
Liv., 22.60.8.
167
Liv., 22.60.13.
168
Liv., 22.60.27.
169
Liv., 22.60.14.
170
CHAPLIN, Livy´s Exemplary History, 2.
166

50

prokázali svou virilis virtus hrdinnou smrtí v bitvě. Do kontrastu s virtus Sempronia
a virtus padlých v bitvě u Cann staví zbabělost (ignavia) římských vojáků,
„zbabělců“, kteří se dobrovolně vzdali nepříteli, nepokusili se ze svého zajetí
statečně probojovat a namísto toho nyní spoléhají na pomoc ze strany senátu
vykoupením z rukou nepřítele.Torquatus tyto „zbabělce“ pro jejich absenci virtus
velmi kritizuje, nazývá je otroky Kartáginců, kteří zaprodali své občanství
(22.60.15-16 abalienati iure civium servi Carthaginiensium facti).

V tomto

exemplárním příběhu Livius podává čtenářům jasnou didaktickou lekci. Staví proti
sobě exemplum virtutis zosobněné statečnými vojáky, kteří prokázali svou
zmužilost a vytrvalost v bitvě, případně ji dokázali čestnou smrtí v boji; do
kontrastu proti nim klade exemplum ignaviae, které představují římští „zbabělci“,
jimž virtus odepírá. Důležitost hodnoty virtus Livius vyzdvihuje uvedením trestu,
který stihá tyto „zbabělce“. Za neprokázání virtus jsou postiženi fatálním trestem –
nejen, že utrpí újmu na cti tím, že jejich místa v římském vojsku zastoupí otroci, ale
ztrácí římské občanství, jejich vykoupení ze zajetí je zamítnuto. Ti vojáci, kteří
uprchli z bitvy a nedostali se do punského zajetí jsou odesláni do „exilu“ na Sicilii,
kde musí setrvat, dokud válka s Puny neskončí. Otázkou těchto „zbabělců“ od Cann
Livius opět otevírá v knize XXV, kdy líčí příchod poslů vyslaných těmito
„zbabělci“ ke konzulu M. Marcellovi. Konstituuje fiktivní prosebnou přímou řeč,
se kterou se tito poslové na Marcella obrací a jejím jádrem je touha prokázat virtus.
Z řeči těchto vyhnanců vyplývá, že v sobě cítí virtus, kterou jim však není
umožněno dokázat a prosí Marcella: „Neque ignominiae finem nec VIRTUTIS
praemium petimus, modo experiri animum et VIRTUTEM exercere liceat. laborem
et periculum petimus“171 (Nežádáme ani o ukončení naší potupy, ani nežádáme
odměnu za statečnost, žádáme jen svolení, abychom mohli dokázat odvahu a zapojit
svou statečnost.) Obrací se na Marcella s dotazem: „Vis tu mari, vis terra, vis acie,
vis urbibus oppugnandis experiri VIRTUTEM?“172(Svolíš nám prokázat naši
statečnost na moři, na zemi, v šiku, nebo při dobývání měst?) Livius následně
zpravuje čtenáře, že senát prosbu těchto „zbabělců“ zamítl a znemožnil jim tak
virtus prokázat: „Dum ne quis eorum munere vacaret neu dono militari VIRTUTIS
ergo donaretur neu in Italiam reportaretur donec hostis in terra Italia esset.“173
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(Podmínkou je, aby nikdo z těchto vojáků nebyl propuštěn ze služby, aby nikomu
z nich nebylo uděleno vojenské vyznamenání za statečnost, a aby nikomu z nich
nebyl umožněn návrat do Itálie, dokud nepřítel setrvává v Itálii.) Tímto zákazem
jako by tyto „zbabělce“ stihl trest za jejich fatální prohřešek v bitvě u Cann.
Motiv odměny či trestu za (ne)prokázání virilis virtus vojska Livius
uplatňuje dále v knize XXIV, kde se věnuje popisu bitvy Beneventa. Řady římských
vojáků jsou doplněny dobrovolnými vojáky, otroky (volones), a kterým je za
projevení virtus v bitvě přislíbeno udělení svobody. Bitva dopadá úspěchem. Livius
zdůrazňuje, že římští vojáci jsou odměněni za projevení své virilis virtus: „Ubi cum
proconsul veteres milites primum, prout cuiusque VIRTUS atque opera in ea pugna
fuerat...174 (V tu chvíli prokonzul obdaroval nejdříve staré vojáky podle toho, jakou
statečnost který z nich prokázal a jak se v bitvě činil.) a všem volonům je udělena
svoboda, přestože někteří se v bitvě zachovali zbaběle. Následně však Livius
zdůrazňuje, že je nad těmi z bývalých volonů, kteří se zachovali zbaběle a virilis
virtus v bitvě neprokázali, vynesen trest: po celou dobu své vojenské služby musí
vždy jíst i pít ve stoje (24.16.13 non aliter quam stantes cibum potionemque).
Vidíme, že v tomto příběhu se snoubí jak příklady statečnosti (exempla virtutis),
završené získáním svobody, tak příklady zbabělosti (exempla ignaviae). Stejně jako
v případě „zbabělců“ od Cann znamená absence virilis virtus v bitvě a projevení
zbabělosti předpoklad k potrestání – byť v tomto případě daleko mírnějšímu.
S motivem odměny za prokázání virilis virtus vojska Livius pracuje ještě
v dalších pasážích třetí dekády. V knize XXIII je vojákům z Praeneste za projevení
virtus, kterou dokázali osvobozením města Casilina, nabídnuto římské občanství,
které však odmítají: „civitate cum donarentur ob VIRTUTEM, non mutaverunt“175
(za svou statečnost měli být obdarováni římským občanstvím, ale odmítli jej). V
téže knize Livius spravuje čtenáře o tom, že za projevení virilis virtus bylo několik
set jezdců z řad Numidů a Hispanů obdarováno hmotnou odměnou v podobě
pozemků v Hispánii a Africe: „Ager Hispanis in Hispania et Numidis in Africa post
bellum VIRTUTIS causa datus est.“176(Za prokázání statečnosti získali po válce
Hispanové území v Hispánii a Numidové území v Africe.) V knize XXVI je
prokázání virilis virtus během dobývání Nového Kartága předpokladem k
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hmotné odměně v podobě čestného věnce (muralis corona), zlatého věnce (aurea
corona) a dobytčat (boves): „Q. Trebellium et Sex. Digitium pariter in murum
escendisse, seque eos ambos VIRTUTIS causa coronis muralibus donare. Tum
reliquos prout cuiusque meritum VIRTUSque erat donavit; ante omnes C. Laelium
praefectum classis et omni genere laudis sibimet ipsi aequavit et corona aurea ac
triginta bubus donavit.“

177

(Neboť Q. Trebellius a S. Digitius ztekli hradby

současně, daruje čestný věnec za statečnost oběma. Pak podle zásluh a statečnosti
odměnil zbylé vojáky; přede všemi pochválil a postavil sobě naroveň různými
pochvalami praefekta loďstva G. Laelia a obdaroval ho zlatou korunou a třiceti
dobytčaty.) Vojevůdce si musí projevů statečnosti všimnout a odměnit je.
Na základě těchto příkladů je patrné, jaký důraz Livius klade na exemplární
potrestání absence virilis virtus vojska, jak je patrné v případě „zbabělců“ od Cann
a části volonů po bitvě u Beneventa, a naopak odměnění vojsk a jedinců v případě
jeho projevení. Virtus se zde jeví jako esenciální kvalita římského vojska.
4.3.2 Spolia opima.
Jak jsem již zmiňovala v kapitole 2.2, jedním z nejvyšších projevů virilis virtus byla
spolia opima (bohatá kořist): jednalo se o souboj muže proti muži, ve kterém vítěz
získal jako kořist zbroj svého padlého soupeře.178 Ve třetí dekádě Liviových Dějin
se setkáváme se dvěma výjevy takového souboje, na kterých Livius exemplárně
dokazuje „římanství“ hodnoty virtus a římskou vojenskou disciplínu (disciplina
militum) – v obou případech proti sobě staví Římana zosobňujícího virtus a jeho
protivníka, kterému rozvážná virtus schází, přičemž vítězem se v obou případech
stává Říman.
V knize XXIII je hodnota virtus předmětem sporu mezi kampánským
jezdcem Taureou, a Římanem Claudiem Asellem; Taurea vyzývá Asella k souboji,
který by rozhodl o tom, komu virtus skutečně přísluší a usiluje o spolia opima:
„quoniam verbis secum de VIRTUTE ambigere solitus esset, cur non ferro
decerneret daretque opima spolia victus aut victor caperet. “179(..proč nyní
nevyřeší mečem spor o přednost ve statečnosti, i když s ním o to zpravidla soupeřil
slovy, a proč buď jako poražený nepřenechá svou zbroj nepříteli, nebo jako vítěz
nezíská zbroj soupeře.) Říman Claudius Asellus dokazuje římskou virilis virtus
177

Liv., 26.48.13-14.
FLOWER, "The Tradition of the Spolia Opima: M. Claudius Marcellus and Augustus," 34-64.
179
Liv., 23.46.14.
178

53

svým zahnáním nepřítele na útěk, zatímco Taurea se projeví jako zbabělec.
Obdobný spor o prokázání virtus prostřednictvím dosažení spolia opima Livius líčí
v knize XXV. Zde je představitelem římské virilis virtus T. Qunctius Crispinus,
protivníkem Kampánec Badius. I v tomto případě je vyzyvatelem k souboji nepřítel,
Badius, zatímco Říman je Liviem stylizován jako představitel ukázněnosti a
disciplíny (disciplina militum),180 který se snaží vyhnout sporu: „Ad ea Crispinus
nec sibi nec illi ait hostes deesse in quibus VIRTUTEM ostendant.“181 (Na to
Crispinus odpověděl, že ani jednomu z nich nechybí nepřátele, na kterých mohou
svou statečnost prokázat.) Vítězem tohoto souboje je opět Říman - Crispinus, který
prokazuje svou virtus dosažením spolia opima: „Crispinus equum armaque capta
et cruentam cuspidem insignis spoliis ostentans“182 (Crispinus dával na odiv
znamenitou kořist - získaného koně, zbroj a zakrvácený oštěp).
4.3.3 "Magické formule" virtus et vis a macte virtute esto
V této podkapitole sleduji, jak Livius stylizuje bitevní výjevy za využití spojení
virtus et vis a dále se věnuji druhé magické formuli „macte virtute esto“.
Spojení virtus et vis se ve třetí dekádě objevuje jako topos, který zdůrazňuje
„tradiční“ bojový charakter hodnoty virtus, spojuje dvě člověkem ovlivnitelné
kvality. Virtus má v tomto spojení význam statečnosti či zdatnosti. Livius tento
topos vždy využívá v kontextu bitev a vždy jej váže k vojsku. Ve čtyřech případech
jej Livius užívá ve fiktivních přímých řečech vojevůdců k vojsku před bitvou, či
během bitvy a tento topos se zde jeví jako magická formule, která má motivovat
vojsko k dalšímu výkonu.
První takový výjev můžeme spatřovat v popisu bitvy u Ticina (218 př. n. l.),
kterou Livius líčí v knize XXI. V této bitvě se střetává římské vojsko, kterému stojí
v čele Publius Cornelius Scipio starší, s nepřáteli vedenými Hannibalem. Livius
klade Scipionovi do úst fiktivní řeč, která je zakončena slovy: „Qualis nostra vis
VIRTUSque fuerit, talem deinde fortunam illius urbis ac Romani imperii fore.“183
(Jaká bude naše síla a statečnost, takový bude osud Města a celého státu.) Ve
Scipionově promluvě se virtus jeví jako klíčová hodnota – virtus vojska, doplněná
jeho silou (vis) je hybatelem osudu (fortuna) Říma a celého státu, na jejich
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projevení závisí římská budoucnost. Obdobně Livius uplatňuje topos virtus et vis
při líčení střetu Římanů a Punů v bitvě u Trasimenského jezera (217 př. n. l.) v knize
XXII. Římské vojsko se ocitá v obtížné situaci, neboť bylo Puny chyceno do pasti.
Livius popisuje exemplární jednání konzula Gaia Flaminia, který i v tak náročné
situaci zachovává neohroženost (22.4.5 consul impavidus). Stejně jako v předchozí
situaci, i zde se konzul obrací na vojsko s přímou řečí za využití „zaklínadla“ virtus
et vis: „nec enim inde votis aut imploratione deum sed vis ac VIRTUTE evadendum
esse“.184 (Nezachrání nás ani zbožné sliby, ani vzývání bohů, ale jen síla a
statečnost.) Rovněž jako ve výjevu z knihy XXI i zde Livius zdůrazňuje význam
virtus, jejíž (ne)projevení ovlivní budoucnost. Obdobně tento topos s funkcí
magické formule Livius uplatňuje v knize XXV v řeči Lucia Marcia k vojsku před
bitvou v Hispánii, kde zdůrazňuje nezlomnost zdatnosti a síly (virtus et vis)
římského lidu: „populi vis atque VIRTUS non obruta sit Cannensi clade“185(síla a
zdatnost, kterou nevyvrátila porážka u Cann). Topos virtus et vis používá také
v přímé řeči Hannibal k vojsku během bojů u Noly v knize XXIII. Hannibal se
obrací na své vojsko se slovy: „hic experiri vim virtutemque volo. Expugnate
Nolam..“186 (chci, abyste předvedli svou sílu a zdatnost. Dobyjte Nolu!). Ve všech
těchto zmíněných výskytech tedy topos virtus et vis funguje jako magická formule,
kterým se vojevůdce obrací na vojsko a apeluje na projevení virtus. Livius tento
topos využívá i ve dvou narativních pasážích, v knize XXV při popisu Marcellova
dobývání Syrakús, kdy vyzdvihuje zdatnost a sílu Marcella a římského vojska (vi
ac VIRTUTE ducis exercitusque)187 a v posledním případě v XXVI. knize, kde
popisuje boje o Tarent.188
Formule „macte virtute esto“ se ve třetí dekádě objevuje 2x; dle
konkordance v celém Liviově díle 7x. Tato formule vznikla spojením následujících
slov: adjektiva mactus (velebený, oslavovaný) ve vokativu, virtus a verba sum ve
2. osobě singuláru imperativu futura aktiva – esto (buď). Nejdříve existovala
formule „macte esto“, která představovala zvolání směřující k bohům, ve smyslu
„buďte velebeni“. Později se ustálila formule „macte virtute esto“, která směřovala
k lidem a znamenala „buďte velebeni pro vaši odvahu“ nebo „buďte posíleni vaší
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odvahou.“, přičemž poprvé se s tímto spojením setkáváme u Pacuvia.189 Pojem
virtus je zde použit v ablativním tvaru, a proto je možné toto spojení vyložit dvěma
způsoby. V prvním případě se -jedná o chválu jedince, který virtus má, a již ji
prokázal, v tomto smyslu se toto spojení vztahuje k minulým již dosaženým
úspěchům, je blahopřáním. V tomto významu se podle JONKERSE ono spojení
objevuje pouze u Vergilia a Livia – ve 3. dekádě Ab Urbe condita.190 Sledujme nyní
tento výskyt: „Multos sibi qui cum eo stipendia fecerint, referre qui vir esset ille
quaeque et quotiens pericula pro salute ac dignitate populi Romani adisset, utique
Cannensi proelio non prius pugna abstiterit quam prope exsanguis ruina
superincidentium virorum equorum armorumque sit oppressus.„Itaque macte
virtute esto“ inquit.“191 (Mnoho tvých přátel z vojenské služby vypráví, jak
vynikající muž jsi byl, kolik nebezpečí jsi podstoupil pro blaho a čest lidu římského,
a jak obtížná tato nebezpečí byla, a jak jsi v bitvě u Cann neustoupil, dokud jsi
takřka nevykrvácel a nezavalila tě změť mužů, koní a zbraní. Proto buď veleben
pro svou udatnost.) Livius zde popisuje situaci, kdy římský konzul C. Marcellus
pronáší řeč k nolskému občanovi Luciu Bantiovi, aby ho touto řečí odradil od
připojení se k Hannibalovi. Marcellus se snaží získat Bantia přátelskou a
pochvalnou řečí, vyzdvihuje jeho znamenitost a udatnost (virtus), kterou prokázal
v bitvě u Cann, kde zuřivě bojoval až do té chvíle, než jej zavalila těla vojáků, koní
a zbraní. Po shrnutí Bantiovy udatnosti Marcellus pronáší formuli „macte virtute
esto“, která se zde tedy vztahuje k minulosti a lze ji chápat jako „buď veleben pro
svou udatnost“.
Druhý význam „macte virtute esto“, který se podle JONKERSE užíval
s mnohem vyšší četností, vyjadřoval povzbuzující takřka magickou formuli, která
byla pronášena před bitvou, a měla jedince posílit na duchu a napomoci mu k
prokázání virtus v budoucnosti.192 V tomto smyslu se objevuje druhý výskyt
„macte virtute esto“ ze třetí dekády. Nacházíme se v dramatické situaci v závěru
bitvy u Cann, kdy vojenský tribun Gnaeus Lentulus usiluje o záchranu raněného
konzula Lucia Aemilia Paula a vyzývá jej, aby usedl k němu na koně a zachránil
se. Paulus na Lentulovu promluvu reaguje následujícími slovy: „Ad ea consul: „Tu
quidem, Cn. Corneli, macte virtute esto; sed caue frustra miserando exiguum
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tempus e manibus hostium evadendi absumas.“193 (Na to řekl konzul: Gnaee
Cornelie, buď veleben pro svou ušlechtilost, avšak střez se toho, abys zbytečnou
lítostí nepromeškal ten vyměřený čas, který ti zbývá, abys unikl z rukou nepřátel.)
Paulus odmítá záchranu a vyzývá Lentula, aby raději spěchal do Říma s varováním
před nepřítelem a zprávou o prohrané bitvě. „Macte virtute estó“ se zde jeví
nepatrně odlišně, než jak popisuje JONKERS. Jedná se o jak chválu, která se
vztahuje do minulosti – Paulus chválí Lentula za to, že se jej pokouší zachránit zároveň v tomto spojení lze vycítit onu magickou formuli, která má jedince posílit
na duchu do budoucnosti – Paulus chce Lentula povzbudit, aby unikl a úspěšně
dorazil do Říma. Tato svým způsobem dvojznačnost a odlišnost využití je
způsobena i tím, že virtus zde označuje spíše Lentulovu ušlechtilost, velkomyslnost
a ne bojovou udatnost, jak jsme viděli v předchozím výskytu.
4.3.4 Charakteristika virilis virtus vojáků
„Id referre, utrum praebentes corpora pecorum modo inulti trucidentur an toti a
patiendo exspectandoque eventu in impetum atque iram versi, agentes audentesque,
perfusi hostium cruore, inter exspirantium inimicorum cumulata armaque et
corpora cadant.“194
(Teď záleží na tom, zda se sami jako dobytek vydáte na porážku a nevztáhnete ruku
k pomstě, nebo zda se s celou duší vytrhnete z trapného očekávání konce, vrhnete
se do útoku, rozlítíte se hněvem, budete rozdávat rány a sršet odvahou tak dlouho,
dokud neklesnete skropeni krví svých nepřátel, na kupy jejich mrtvol a hromady
jejich zbraní.)
V této subkapitole charakterizuji virilis virtus vojska z hlediska jejích projevů a
ustálených spojení, která Livius v textu využívá.
Virilis virtus vojska má zpravidla značně agresivní povahu. Tento moment
Livius zdůrazňuje opakovaným spojováním virtus s pojmem animus (odvaha).
Animus je vzhledem k virtus pojmem podřadným, označuje odvahu nestálou a
přechodnou, je výsledkem působení adrenalinu v náročných situacích – například
v bitvě.195 V knize XXI římský konzul Scipio povzbuzuje vojsko před bitvou u
Ticinu: „Itaque vos ego, milites, non eo solum animo quo adversus alios hostes
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soletis, pugnare velim, sed cum indignatione quadam atque ira, velut si servos
videatis vestros arma repente contra vos ferentes.“ (Chtěl bych, vojáci, abyste
bojovali nejen s obvyklou odvahou, jako máte ve zvyku proti jiným nepřátelům, ale
s rozhořčením a hněvem, jako byste viděli, že na vás jdou vaši otroci se zbraněmi!)
Scipio apeluje na vojsko, aby prokázalo odvahu (21.41.10 animus), rozhořčení
(21.41.10 indignatio), hněv (21.41.10 ira) a sílu (vis), přičemž vše lze chápat jako
projevy virilis virtus. Podobně agresivně se virilis virtus vojska jeví v knize XXII
během bitvy u Trasimenského jezera, projevuje se odvahou (22.5.8 animus) a
zápalem duší (22.5.8 ardor animorum). Nejagresivnější podobu virilis virtus Livius
podává v knize XXIV, kde popisuje boj u Beneventa, a kde voloni mají prokázat
svou virilis virtus tím, že přinesou z bitvy hlavu nepřítele (24.14.7 qui caput hostis
rettulisset). Agresivně vizuální výjev virilis virtus představuje Livius i v knize
XXV v řeči „zbabělců“ od Cann, kteří chtějí svou virtus dokázat utrženými ranami
a krví (25.6.3 sanguine nostro volneribusque). Dynamičnost virilis virtus Livius
zdůrazňuje i dalšími spojeními – u Trasimenského jezera má být projevena jako boj
v samém středu nepřátel (22.5.2 per medias acies ferro viam fieri), u Nového
Kartága se vojáci doslova vrhají proti ranám a střelám (26.44.9 itaque in volnera
ac tela ruunt). Virilis virtus lze charakterizovat také jako houževnatost, projevenou
schopností vzchopit se i v beznadějné situaci a odhodlat se k dalšímu odporu – jak
lze uvést na příkladě bitvy u Trasimenského jezera (22.5.6 sibi quisque dux
adhortatorque factus ad rem gerendam). Projevuje se pevností ve chvílích
nebezpečí (25.6.19 laborem et periculum petimus) a nejnamáhavějších úkolech
plných nebezpečí (25.6.23 asperrima quaeque ad laborem periculum) - obdobný
motiv se objevuje v knize XXIII, kde projevuje virilis virtus Pinarius podstoupením
těžkých nebezpečí v zájmu záchrany a cti římského národa (23.15.12 pericula pro
salute ac dignitate populi Romani adisset). Virilis virtus se projevuje také
vytrvalostí. V knize XXIV chválí Říman Lucius Pinarius virilis virtus vojáků, která
se projevila jejich vytrvalostí, s jakou byli schopni hlídkovat celé dny a noci: „Eam
vos fraudem deum primo benignitate, dein vestra ipsi VIRTUTE dies noctesque
perstando ac peruigilando in armis viastis.“196 (Takovému úskoku jste se vyhnuli
hlavně kvůli dobrotivosti bohů, pak také vaší vlastní zmužilostí, která vám
umožnila dny a noci stát ve zbrani a bdít.) Virilis virtus lze definovat také jako
odhodlání položit život v bitvě. Tento motiv se objevuje opakovaně: v knize XXII,
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kde Torquatus oslavuje virtus hrdinných vojáků padlých u Cann (22.60.14), v knize
XXV, kde Livius v řeči Tiberia Graccha - která je uvedena v úvodu této kapitoly volá po projevení virtus statečnou smrtí v boji.
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4.4 Virtus nepřátel.
V této pasáži se stručně věnuji pasážím, kde Livius přisuzuje hodnotu virtus
nepřátelům. V rámci třetí dekády Livius připisuje hodnotu virtus nepřátelům
celkem v 19 případech z celkových 87 výskytů hodnoty virtus (viz příloha 2).
Připisování římské hodnoty virtus nepříteli se jeví poněkud abnormálně. Otázku
jejího připisování kartaginskému vojevůdci Hannibalovi jsem již zmínila v kapitole
4.2, Liviovým záměrem bylo zřejmě vytvořit obraz „worthy enemy“. Obdobná
motivace autora mohla vést i pro využití hodnoty virtus pro nepřátelské vojsko.
V jaksi odlišném pojetí se jeví hodnota virtus v knize XXVI, kde ji Livius třikrát
uplatňuje pro odpadlíky od Říma. Livius popisuje pád Capuy, města, které se během
druhé punské přiklonilo na stranu Hannibala, který však tohoto svého spojence
opustil. Livius líčí situaci v Capue, kde dochází k diskuzi, zda se vzdát Římu, či ne.
Hodnotu virtus zde Livius klade do fiktivní řeči Vibia Virria, capujského občana,
který zapříčinil odpadnutí Capuy od Římanů, a dále vybízí k odporu vůči nim.
Podle Virriových slov virtus spočívá ve schopnosti odejít ze světa čestnou a
lahodnou smrtí (26.13.14-15 effugere morte praeterquam honesta, etiam leni
possum). Nabádá své spoluobčany, aby spolu s ním vypili jed, a tím se vyhnuli
krutostem, které by je čekaly v Římě. Takovouto smrt nazývá čestnou a svobodnou
(honesta et libera) – chápe ji jako projev statečnosti (virtus), která bude hodna
obdivu u nepřátel i Hannibala: „Haec una via et honesta et libera ad mortem. Et
ipsi VIRTUTEM mirabuntur hostes et Hannibal fortes socios sciet ab se desertos
ac proditos esse.“197 (Toto je jediná čestná a svobodná cesta ke smrti. Sami
nepřátelé se budou podivovat nad naší statečností a Hannibal pochopí, že opustil a
zradil statečné spojence.) Virtus v tomto případě spočívá ve schopnosti spáchat
sebevraždu. Obdobně se projevuje virtus nepřítele i v jednom z následujících dvou
výskytů, které se téže vztahují k příběhu pádu Capuy. Livius obrazně líčí smrt
Kampánce Taurey Vibellia, přičemž podává dvě alternativy této scény. Taurea
Vibellius raději zabil vlastní rukou své příbuzné, než aby padli do rukou Římanů,
sám však přežil. V první alternativě této scény mu Římané odpírají popravu, načež
Vibellius zvolá: „...petatur a VIRTUTE inuisae huius vitae vindicta!“198 (ať mě má
statečnost vysvobodí z tohoto nenáviděného života!), tasí meč a vlastní rukou se
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probodne. Jak vidíme, i zde se virtus projevuje schopností spáchat sebevraždu,
podobně jako ve výše zmíněné řeči Vibia Virria. Ve druhé alternativě této scény
Taurea zdaleka neprojevuje takovouto statečnost, nýbrž těsně před tím, než je
Římany popraven, pronáší na adresu římského velitele slova: „..virum se
fortissimum ab nequaquam pari ad VIRTUTEM occidi..“199(Vibellia zabíjí muž,
který se mu ve zmužilosti nerovná..)
Podstatný je taktéž výskyt této hodnoty v knize XXVI, kde se setkáváme
s jediným výskytem v rámci třetí dekády, kdy je hodnota virtus přisuzována ženám,
což je využití nejen u Livia poměrně výjimečné.200 O to výjimečněji se jeví tím, že
je připsána ženám z řad nepřátel. Jak sleduje BALMACEDA, ženský virtus se
projevuje vesměs skrze modlitby, pláč, prosby a bědování, mezi ženskými ctnostmi
Livius vyzdvihuje především cudnost (castitas) a zdrženlivost (pudicitia).201 Tento
tradičně ženský virtus můžeme sledovat i v tomto případě, virtus lze interpretovat
jako ctnost, Livius zdůrazňuje její mravní aspekt. Livius barvitě popisuje patetickou
scénu po Scipionově dobytí Nového Kartága, kdy vznešená hispánská choť
Mandonia neváhá vyběhnout z davu zajatců a v porobě se vrhá ke Scipionovým
nohám, aby jej v obavách z nemravného chování římských vojáků s pláčem prosila
o důstojné zacházení s ní a jejími urozenými svěřenkyněmi. Scipio projevuje svou
magnanimitas větou: „Meae populique Romani disciplinae causa facerem..“202
(Učinil bych to už kvůli kázni lidu římského...) a posléze pokračuje chválou ctnosti
a důstojnosti (virtus que dignitas) těchto žen: „Nunc ut id curem impensius, vestra
quoque VIRTUS dignitasque facit quae ne in malis quidem oblitae decoris
matronalis estis.“203 (Nyní mne k tomu, abych to udělal, tím více nutí vaše ctnost a
důstojnost, protože jste se ani v neštěstí nezapomněly chovat tak, jak se na ženy
sluší.) V této scéně se vyjevují v podstatě dva aspekty hodnoty virtus – mravní
aspekt je vyzdvižen ústy Scipiona, který spatřuje ctnost a důstojnost (virtus et
dignitas) hispánských žen v tom, že i ve svém neštěstí se zachovaly tak, jak se na
ženy sluší – zachovaly své decorum.204 Druhý aspekt virtus, psychologický, je
implicitně obsažený v samotném statečném činu urozené hispánské ženy, která se
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nebojí vystoupit z davu, aby ochránila své blízké svěřenkyně a zajistila jim
zachování castitas a pudicitia.
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4.5 Virtus et fortuna
Velmi zajímavý je topos virtus et fortuna, se kterým se ve třetí dekádě setkáváme
šestkrát.205 Pojem fortuna se v textech objevuje ve vícero významech, označuje
osud, štěstí, či náhodu. Fortuna byla Římany stejně jako Virtus zbožštěna206 a
představovala bohyní šťastné náhody, paralelu řecké Τύχη, bohyní vrtkavou a
nevypočitatelnou, která se přiklání k vybrané straně podle své libosti, a jejíž účinky
mohly být jak pozitivní, tak negativní. LAZARUS207 sleduje úlohu bohyně Fortuny
v Livově díle. Ve 3. dekádě je bohyně Fortuna zpočátku příznivě nakloněna
Hannibalovi a zahrnuje jej úspěchy, zatímco Římanům schází. Nicméně
Hannibalovou přílišnou příchylností a závislostí na Fortuně Livius naznačuje
budoucí negativní dopad – Fortuna se vůči Hannibalovi obrací zády a přiklání se
na stranu Římanů.208 Postoj Římanů a Hannibala k Fortuně je patrný v přímých
řečech; zatímco římští generálové jí nepřikládají důležitou úlohu, Hannibal ji velmi
vyzdvihuje. Zlomový okamžik lze podle LAZARA spatřovat ve Scipionově řeči
v knize XXVI kde prohlašuje, že Fortuna , která doposud Římany tolik trápila, už
není Kartágincům příznivě nakloněna.209
Samotný topos virtus et fortuna je zřejmě odvozen od řecké paralely ἀρετή
– Τύχη.210 Tento topos tak spojuje faktor člověkem a jeho úsilím ovlivnitelný
(virtus) s faktorem nahodilosti (fortuna) a v Liviově třetí dekádě se objevuje ve
všech výskytech ve významu „statečnost a štěstí“. Poprvé topos virtus et fortuna
Livius uplatňuje v knize XXII, kdy se římští vojáci vzhledem k nedávným
porážkám snaží zbavit nespokojenosti nad svou statečností a malým štěstím: „aut
VIRTUTIS aut fortunae paenitere suae“211, dále v téže knize římský konzul F.
Maximus Cunctator připisuje Hannibalovi statečnost a štěstí: „Hannibalem et
VIRTUTE et fortuna superiorem videt.“212. V knize XXIII Hanno vynáší
Hannibalovu statečnost a štěstí: „Hannibalis VIRTUTEM fortunamque extollit..“213
205
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a v téže knize je Hannibalovi připisována statečnost a štěstí v řeči samnitských
poslů: „tua nos non magis VIRTUS fortunaque“214. V knize XXVI používá topos
ve Scipionově řeči k vojsku, kde klade víru ve štěstěnu a statečnost svého lidu:
„publica cum fortuna tum VIRTUS“215. Naposledy se sousloví virtus et fortuna ve
třetí dekádě objevuje v souvislosti se syrákúským králem Hierónem jako označení
jeho statečnosti a štěstí: „VIRTUS ei fortunaque“216.
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4.6 Virtus et felicitas
Další topos, který se ve třetí dekádě vyskytuje pětkrát, je virtus et felicitas.217
Felicitas byla bohyní štěstí a některými svými atributy připomíná bohyni Fortuna,
avšak na rozdíl od ní působila vždy pozitivně.
Topos virtus et felicitas se objevuje poprvé v knize XXII. Zde jej Livius
používá v řeči magistra equitum Minucia, který vyzdvihuje svoji statečnost a štěstí:
„tantum suam felicitatem VIRTUTEMque enituisse“218 a posléze jej uplatňuje
v téže knize v Hannibalově řeči k římským zajatcům po bitvě u Cann, kdy žádá,
aby Řím ustoupil jeho statečnosti a štěstí: „et se id adniti ut suae in vicem simul
felicitati et VIRTUTI cedatur“219. V knize XXVIII Livius skrze Scipiona chválí
statečnost a štěstí, s jakým byla udržena římská moc v Hispánii: „provincia simul
VIRTUTE tanta et felicitate perdomita“220. Dvakrát se topos objevuje v XXX. knize
– v řeči kartáginky Sofonisby ke spojeneckému králi Massinissovi, kdy zdůrazňuje
jeho statečnost a štěstí: „in nobis di dederunt VIRTUSque et felicitas tua“221 a
v Hannibalově řeči ke Scipionovi před Zamou, kde Livius pracuje s exemplem M.
Atilia Regula a označuje jej za příklad statečnosti a štěstí: „inter pauca felicitatis
VIRTUTISque exempla M. Atilius .. fuisset“.222
Porovnáme-li roli fortuny a felicitas u Livia, lze říci, že fortuna je vnější
silou, mimo vůli lidí, proto se mohla stát božstvem. Felicitas je často chápána jako
osobní štěstí, schopnost člověka mít úspěch.223 Felicitas tedy může být lidskou
vlastností (odtud cognomen felix), fortuna nikdy. Felicitas byla vedle virtus
vnímána jako podstatná osobnostní složka imperátora a triumfátora. 224 Je jistě
pozoruhodné, že dle konkordance k Liviovi se fortuna v Liviově díle objevuje
nejméně 20x častěji než felicitas.
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4.7 Bohyně Virtus
V této poslední kapitole se zaměřuji na tři výskyty pojmu virtus v rámci třetí
dekády, kdy Livius míní bohyni Virtus.225
Tradiční hodnoty Římané zbožšťovali a zasvěcovali jim chrámy. O
výstavbu první svatyně bohyni Virtus v Římě se zasloužil konzul M. Claudius
Marcellus, kdy se mělo jednat o jeho poděkování božstvu za vítězství Římanů nad
Galy u Clastidia roku 222 př. n. l, jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2.4.226
Marcellovi bylo za tímto záměrem umožněno přestavět již existující chrám bohyně
Honos, přičemž jeho cílem bylo spojit v jedné svatyni kulty těchto dvou bohyní –
Honos a Virtus. V roce 208 př. n. l. však pontifikové Marcellovi zabránili
v zasvěcení tohoto chrámu. Livius tento spor zmiňuje v knize XXVII: „Marcellum
aliae atque aliae obiectae animo religiones tenebant, in quibus quod cum bello
Gallico ad Clastidium aedem Honori et VIRTUTI vovisset dedicatio eius a
pontificibus impediebatur…“227 (Marcella zdržovaly jiné a zase jiné náboženské
obavy, které mu přicházely na mysl. K těm patřila ta, že mu pontifikové bránili
zasvětit chrám, který zaslíbil bohyni Honos a Virtus během gallské války u
Clastidia.) Ačkoliv pontifikové zdůvodňovali nemožnost spojení těchto kultů
náboženskými důvody, totiž, že jedna svatyně nemůže sloužit dvěma božstvům
zároveň, pozadí sporu bylo zřejmě politické.228 Livius doplňuje: „Ita addita
VIRTUTIS aedes adproperato opere; neque tamen ab ipso aedes eae dedicatae
sunt.“229 (Proto byla se spěchem přistavěna ještě svatyně bohyni Virtus, ale přece
tyto chrámy nebyly zasvěceny samým Marcellem.) V důsledku obstrukcí ze strany
pontifiků Marcellus vybudoval vedle již existujícího chrámu ještě jednu svatyni,
aby každá bohyně měla svoji vlastní, nicméně ani přesto mu nebylo umožněno
chrámy božstvům zasvětit.230
Zasvěcení komplexu těchto dvou svatyní Virtus a Honos bylo umožněno až
Marcellovu synovi Marcellovi v roce 205 př. n. l.231 Livius zaznamenává v knize
XXIX: „Aedem VIRTUTIS eo anno ad portam Capenam M. Marcellus dedicavit
225
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septimo decimo anno postquam a patre eius primo consulatu vota in Gallia ad
Clastidium.“232 (V tom roce zasvětil M. Marcellus chrám bohyni Virtus u capenské
brány, sedmnáct let poté, co jeho otec za svého prvního konzulátu zaslíbil chrám
v Gallii u Clastidia.)
Další chrámy zasvěcené Virtus byly v Římě vybudovány Scipionem
Aemilianem po získání Numantie roku 133 př. n. l., a poté Gaiem Mariem po
porážce Teutonů a Kimbrů roku 105 př. n. l.233
Vzhledem k převážně válečnému prostředí, v němž se Virtus uplatňovala,
není bez zajímavosti, že jako bohyně se Virtus nestala tradičním vojenským
božstvem. Těmi byla trojice Mars-Venus-Victoria, případně samotná Roma.234
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5. ZÁVĚR
Hodnota virtus se ve třetí dekádě Liviových Dějin vyskytuje 87x (v dalších třech
případech označuje bohyni Virtus). Z Liviova uplatnění této hodnoty je patrné, že
ji Římané vnímali jako skutečný historický faktor mravní a psychologické síly,
který jim dával převahu nad protivníky. Římanství virtus je protkáno celou třetí
dekádou – jak je patrné již z počtu výskytů, kdy ji Livius připisuje Římanům (54x),
případně spojencům (10x). Síla římské virtus spočívá dle Livia – jak vyzdvihuje
zejména ve fiktivních řečech Lucia Marcia a Scipiona Africana - v její stálosti,
pevnosti a neotřesitelnosti; tato virtus je hybatelem římských dějin, má vliv na osud
celého státu: „Qualis nostra vis VIRTUSque fuerit, talem deinde fortunam illius
urbis ac Romani imperii fore.“235 Pokud římští vojevůdci, římské vojsko a jejich
spojenci prokazují virtus, Řím prospívá a dějiny se odvíjí příznivě.
Co se týče autorova konkrétního uplatnění hodnoty virtus ve třetí dekádě
z hlediska zdůrazněných aspektů, můžeme sledovat, jakou škálu rozdílných
uplatnění tato hodnota má.
Naprosto převládá aspekt psychologický (78x), ve kterém bývá virtus
překládána jako statečnost, neohroženost, mužnost, zdatnost, a projevuje se
zejména v boji. Tento aspekt Livius vyzdvihuje zejména v souvislosti s římským
vojskem a římskými vojáky (33x), případně spojeneckým vojskem a vojáky z jejich
řad (6x) – pro srovnání, punskému vojsku virtus přisuzuje pouze 5x; jinými slovy
lze říci, že „řadové“ římské vojáky a vojsko Livius charakterizuje výhradně
prostřednictvím tohoto psychologického aspektu, zatímco významné vojevůdce
zejména prostřednictvím kvalitativního aspektu virtus. Psychologický aspekt
římské virtus se projevuje zejména v boji houževnatostí, dynamičností, agresivitou,
na druhou stranu však také vojenskou disciplínou; v textu se v tomto smyslu často
pojí s pojmy vis (síla), či animus (odvaha), které zdůrazňují její válečný charakter.
Projevuje se odolností jak po stránce fyzické, tak po stránce duševní, která jedinci
umožňuje vytrvat i v naprosto beznadějných situacích. Mezi jeden z nejvyšších
projevů virtus Livius řadí hrdinnou smrt v bitvě – jak se odhaluje například v
Gracchově řeči (25.16.19), případně na exemplu vojáků padnuvších u Cann.
Prokázání virtus vojsk a vojáků považuje Livius za stěžejní, což dokládá na
exemplárních příkladech z římské historie, kdy zdůrazňuje důsledky (ne)prokázání
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této hodnoty, které představuje buď odměna, případně trest – jak se nejzřetelněji
ukazuje v případě zbabělých římských vojáků od Cann. Psychologický aspekt
virtus Livius dále uplatňuje v souvislosti s významnými vojevůdci třetí dekády –
zejména M. Claudiem Marcellem, Q. Fabiem Maximem Cunctatorem, P.
Corneliem Scipionem Africanem a spojeneckým králem Massinissou. V jejich
případě se tento aspekt virtus téže projevuje houževnatostí, odolností, vytrvalostí,
bojovností a je dokazován především úspěšnými válečnými počiny; v textu se
objevuje často ve spojitosti s jinou hodnotou či kvalitou zmiňovaného jedince –
například fides, prudentia apod. Livius psychologický aspekt virtus překvapivě
uplatňuje i v souvislosti s kartaginským vojevůdcem Hannibalem (7x), ale spíše než
o chválu se jedná o autorovu snahu zkonstruovat obraz „worthy enemy“, jak si
povšimla BALMACEDA.236
Kvalitativní aspekt virtus – která se v tomto smyslu objevuje v textu v plurálu
jako virtutes (přednosti) a zahrnuje další jednotlivé kvality – uplatňuje Livius ve
třetí dekádě 7x. Uplatňuje jej výhradně v souvislosti s významnými vojevůdci –
Quintem Fabiem Maximem Cunctatorem, Scipionem Africanem, Massinissou a
opět překvapivě s Hannibalem. Zejména v římských vojevůdcích Livius spatřuje
představitele pravých římských hodnot (především dignitas, pietas, fides) a ctností
(prudentia, constantia, magnitudo animi atd.), pro jejichž charakteristiky tudíž
uplatňuje kvalitativní aspekt virtus v kladném smyslu – byť v některých případech
neopomíná podrobit tyto vojevůdce i kritice. Do kontrastu nimi staví kartaginského
vojevůdce Hannibala, jehož kvality uvádí v souvislosti s jeho mravními chybami
(vitia), mezi které řadí například absenci pietas, fides, či přílišnou crudelitas. Tyto
negativní stránky zdůrazňuje a vytváří tak jeho záporný obraz.
Poslední aspekt virtus, který Livius ve třetí dekádě uplatňuje jen velmi omezeně
(2x), je aspekt morální – Livius zde tedy uplatňuje virtus v Ciceronově pojetí jako
komplexní pojem, který zahrnuje další ctnosti a kvality (partes virtutis).237
V jednom případě tento mravní aspekt uvádí v souvislosti se Scipionem a
zdůrazňuje zejména jeho ctnost temperantia, ve druhém případě ji aplikuje na
kartaginské ženy a zdůrazňuje jejich ctnosti castitas a pudicitia. Vzhledem
k omezenému využití tohoto aspektu však nemohu vyvodit obecnější závěry – bylo
by nepochybně zajímavé dále sledovat, jak tento aspekt Livius uplatňuje v první a
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čtvrté dekádě svých Dějin (a také v ostatních nedochovaných částech díla) a jak jej
zde charakterizuje. Je však nutné uvědomit si, že i v tomto etickém významu virtus
Římané vnímali díky etymologii slova původní význam pojmu – mužnost.
Na závěr musím poznamenat, že překlady virtus do moderních jazyků jsou
velmi omezující. Tato skutečnost je způsobena jak odlišným hodnotovým
myšlením, tak odlišnou společenskou mentalitou.
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7. PŘÍLOHY
Příloha 1 - Virtus Římanů ve třetí dekádě Liviových Dějin
Římané (54x)
Virtus lidu římského
21.20.2
21.30.11
22.58.4
26.39.11
26.41.9
26.41.12
Virtus římského vojska
21.41.17
21.49.13
22.5.2
22.12.10
22.60.8
22.60.13
22.60.14
22.60.21
22.60.27
23.46.14
24.14.7
24.15.6
24.16.8
24.16.12
24.38.2
25.6.19 (2x)
25.6.23
25.7.4
25.16.17
25.18.7
25.38.10
26.41.5
26.44.8
26.48.4
26.48.12
26.48.14 (2x)
27.18.8
27.49.9
28.25.6
28.32.11
29.30.9

Virtus významných jedinců
Quintus Fabius Maximus Cunctator
22.12.12
27.20.9

Publius Cornelius Scipio Africanus
26.19.3-4
26.19.14
26.41.25
28.17.2
29.14.9
30.14.5
30.28.11
30.30.13

22.27.4 (virtus Marca Minucia Rufa)
22.49.9 (virtus Gnaea Cornelia)
25.23.1 (virtus Marca Claudia Marcella)
27.33.9 (virtus konzulů)
30.30.23 (virtus Marca Atilia Regula)

75

Příloha 2 - Virtus spojenců, nepřátel a dalších národů ve třetí dekádě Liviových
Dějin
Římští spojenci (10x)
Virtus spojeneckých
vojáků
23.15.12
23.15.14
23.20.2
23.46.7
29.17.2
29.33.4
Virtus Massinissy
29.31.3
30.12.12
30.14.6
25.24.13 virtus
Hierona II.

Římští nepřátelé (19x)
Virtus punského vojska
21.43.6
21.43.13
21.43.17
23.45.10
25.14.1
Virtus Hannibala
21.4.9
21.4.10
22.12.4
22.29.2
22.58.4
23.42.4
23.43.10
23.45.4
30.35.10
26.13.19 virtus obyvatel Capuy
26.15.14 virtus Kampánce Taurey
Vibellia
26.16.3 virtus Kampánce Taurey
Vibellia
26.49.15 virtus kartaginských žen
28.8.12 virtus chalkidských
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Jiné národy (4x)
21.5.6 virtus Vakkeů
24.5.14 virtus Sicilana
Theodota
28.21.3 virtus gladiátorů
28.43.19 virtus Xanthippa
Lakedaimonského

