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1.kapitola

ROZSAH A CELKOVÝ OBRAZ RÍMSKEJ RÍŠE 

Najhlavnejšie rímske výboje sa uskutočnili za republiky. Cisári sa zväčša uspo-
kojovali s tým, že si udržiavali tie územia, ktoré získala politika senátu, činorodá 
súťaž konzulov a vojenské nadšenie ľudu. Po celých sedem prvých storočí nasle-
doval v rýchlom slede jeden triumf za druhým. No až Augustus sa vzdal ctižiados-
tivého zámeru podrobiť si celý svet a do verejných zasadnutí uviedol umiernené-
ho ducha. Povaha aj okolnosti ho nabádali k mieru. Ľahko sa dovtípil, že Rím na 
vrchole slávy si môže len málo sľubovať od vojenského šťastia a veľa môže stratiť. 
Vojny sa preniesli do odľahlých končín, boli čoraz náročnejšie, ich výsledok 
čoraz pochybnejší a  nadvláda nad tými územiami prinášala viac neistoty ako 
zisku. Augustove skúsenosti dodávali váhu týmto zdravým úvahám, a napokon 
sa presvedčil, že rozvážnosťou svojich radcov si ľahko zabezpečí každú výsadu, 
akú bude bezpečnosť či dôstojnosť Ríma vyžadovať od najobávanejších barbarov. 
Nevystavoval seba ani légie šípom Partov, a predsa na základe čestnej zmluvy 
získal späť štandardy aj zajatcov, ktorých ríša stratila po Crassovej porážke.

Generáli sa v ranom období jeho vlády usilovali podmaniť Etiópiu a Šťastnú 
Arábiu. Prepochodovali takmer tisíc míľ južne od obratníka, ale horúce podnebie 
onedlho odstrašilo votrelcov a  pomohlo málo bojovným obyvateľom týchto 
odľahlých končín. Krajiny severnej Európy si azda ani nezasluhovali výdavky 
a námahu dobyvateľov.

Germánske pralesy a  močiare sa hmýrili kmeňmi otužilých barbarov, ktorí 
opovrhovali životom bez slobody. A hoci sa zdalo, že po prvom útoku podľahli 
rímskej presile, zakrátko sa v zúfalstve vzopäli k jedinečnému činu, znovu si vy-
bojovali slobodu a upozornili Augusta, aká býva šťastena vrtošivá. Po cisárovej 
smrti v senáte verejne čítali jeho testament. Ako najcennejší odkaz odovzdával 
cisár svojim následníkom radu, aby udržovali ríšu v hraniciach, ktoré jej zjavne 
naveky vymedzila príroda. Na západe to bol Atlantický oceán, na severe Rýn 
a Dunaj, na východe Eufrat a z juhu piesočné púšte Arábie aj Afriky.

Pohode ľudského pokolenia žičilo, že umiernený postoj, odporúčaný Augusto-
vou múdrosťou, si jeho následníci osvojili vďaka vlastnej zbabelosti a nerestiam. 
Prví cézari boli natoľko zaujatí honbou za pôžitkami či tyranskými výčinmi, 
že sa zriedkakedy objavili pred vojskom alebo v  provinciách. Ani by neboli 
strpeli, keby si ich dôstojníci boli vzorným správaním a statočnosťou uzurpova-
li triumfy, o ktoré sa oni sami pripravovali vlastnou lenivosťou. Vojenská sláva 
podriadeného sa pokladala za bezočivú urážku cisárskej moci. A každý rímsky 
generál pochopil, že jeho povinnosťou aj záujmom je obrana rímskych hraníc, 
ktoré mu boli zverené, ale nesmel pomýšľať na výboje. Tie by sa mu stali nemenej 
osudnými ako porazeným barbarom. 
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V  prvom storočí kresťanského letopočtu sa Rímska ríša rozšírila o  jedinú 
provinciu, o Britániu. V tom jedinom prípade sa následníci Caesara a Augusta 
rozhodli nasledovať príklad prvého a nepočúvať radu druhého. Blízkosť Británie 
pri brehoch Galie pôsobila vyzývavo na ich zbrane. Ich chamtivosť priťahovala 
lákavá, hoci pochybná správa, že tam lovia perly. A pretože Británia sa poklada-
la za osobitný ostrovný svet, výboj azda ani nepredstavoval výnimku v celkovej 
pevninskej politike. Po približne štyridsaťročnej vojne, ktorú rozpútali najnero-
zumnejší, viedli najzvrhlejší a skončili najzbabelejší spomedzi všetkých cisárov, 
veľká časť ostrova sa podrobila rímskemu jarmu. Rozličné britské kmene sa vy-
značovali statočnosťou bez taktiky a slobodymilovnosťou bez ducha jednoty. Po 
zbraniach siahali divošsky zúrivo a  v  nespútanej vrtkavosti ich skladali alebo 
obracali proti sebe. Pretože bojovali na vlastnú päsť, Rimania si ich postupne 
podmanili. Ani statočnosť Caractacova, ani Boudikino zúfalstvo, ani fanatizmus 
druidov nezabránili zotročeniu krajiny a nezastavili hladký postup cisárskych ge-
nerálov. Tí naďalej zveľaďovali slávu vlasti, aj keď trón poškvrnili najslabošskej-
šie postavy. V tom istom čase, keď Domicián, zatvorený v paláci, pociťoval na 
vlastnej koži hrôzu, ktorú rozpútal, jeho légie pod vedením cnostného Agricolu 
porazili spojené sily Kaledónčanov pod Grampianskými horami. Jeho loďstvo sa 
odvážne plavilo po neznámych a nebezpečných vodách, vozilo rímskych vojakov 
vôkol celého ostrova. Dobytie Británie sa už pokladalo za dovŕšené. Agricola mal 
v úmysle zabezpečiť si úspech rýchlym pokorením Írska. Nazdával sa, že na to 
mu postačí jedna légia a  zopár pomocných oddielov. Západnejší ostrov by sa 
azda dal premeniť na cennú kolóniu a Briti by nosili putá ochotnejšie, keby aj 
z tej strany stratili príklad a ukážku slobody.

No výnimočné schopnosti Agricolove čoskoro spôsobili, že ho v Británii od-
stavili od moci. A tento plán rozumného, hoci rozsiahleho výboja naveky upadol 
do zabudnutia. Rozvážny generál sa pred odchodom postaral o bezpečnosť svojej 
osoby aj nového územia. Všimol si, že ostrov takmer rozdeľujú na dve časti dva 
protiľahlé zálivy, alebo, ako ich dnes volajú, škótske úžiny. Krížom cez úzku, pri-
bližne štyridsaťmíľovú šiju dal vybudovať líniu vojenských staníc, ktoré neskoršie 
za vlády Antonina Pia opevnili rašelinovým valom, navŕšeným na kamenných zá-
kladoch. Tento Antoninov val, v neveľkej vzdialenosti od novodobého Edinbur-
ghu a Glasgowa, uzákonili ako hranicu rímskej provincie. Domorodí Kaledónča-
nia na severnom výbežku ostrova si zachovali nespútanú nezávislosť. Vďačili za 
ňu v rovnakej miere svojej chudobe i statočnosti. Rimania často odrážali a trestali 
ich prepady, ale krajinu si nikdy nepodmanili. Páni najkrajších a  najbohatších 
končín sveta sa pohŕdavo odvracali od chmúrnych kopcov bičovaných zimnými 
víchricami, od jazier zahalených do belasých hmiel a od studených, pustých rovín, 
po ktorých oddiely polonahých barbarov poľovali na lesnú zver.

Taký bol stav rímskych hraníc a také heslá usmerňovali cisársku politiku od 
smrti Augustovej až po nástup Trajánov. Tento cnostný a  činorodý panovník 
dostal výchovu vojaka a  mal nadanie generála. Pokojné obdobie vlády jeho 
predchodcov vystriedali vojny a výboje. Do čela légií sa po dlhom čase vyšvihol 
bojovný cisár. Prvé Trajánove podujatia mierili proti Dákom, bojovnému národu, 
ktorý sídlil za Dunajom a za Domiciánovej vlády beztrestne urážal majestát Ríma. 
K  barbarskej zdatnosti a  divosti pristupovalo pohŕdanie životom, prameniace 
z úprimnej viery v nesmrteľnosť a prevteľovanie duše. Decebalus, dácky kráľ, sa 
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pokladal za súpera rovného Trajánovi a veru si nezúfal nad vlastným ani celoná-
rodným osudom, kým nevyčerpal všetky mravné a politické zdroje, ako priznali 
jeho nepriatelia. Táto pamätihodná vojna trvala aj s  veľmi krátkym prímerím 
päť rokov. A pretože cisár mohol svojvoľne nasadiť do boja celú vojenskú štátnu 
moc, skončila sa úplným podrobením barbarov. Nová provincia Dácia ako druhý 
priestupok voči Augustovmu odkazu, merala po obvode okolo tisíctristo míľ. 
Jej prirodzené hranice tvoril Dnester, Tisa čiže Tibiseus, dolný Dunaj a Čierne 
more. Dosiaľ sa zachovali zvyšky vojenskej cesty od brehov Dunaja až k Benderu, 
k miestu známemu z novodobých dejín na hranici Turecka a Ruska. 

Traján dychtil po sláve. A  dokiaľ ľudstvo neprestane odmeňovať búrlivým 
potleskom svojich ničiteľov ako dobrodincov, smäd po vojnovej sláve zostane 
neresťou najvznešenejších pováh. Chválospevy na Alexandra, ktoré skladali celé 
generácie básnikov aj historikov, roznietili v Trajánovej mysli nebezpečnú žiar-
livosť. Cisár ho napodobnil a  zorganizoval výpravu proti národom Východu. 
Smutne si však povzdychol, že pokročilý vek mu veru nedáva veľké nádeje, že 
sa slávou vyrovná Filippovmu synovi. A  predsa Trajánov úspech bol rýchly 
a okázalý, hoci aj prechodný.

Zdegenerovaní Parti, rozdrobení vnútornými nezhodami, zutekali pred Tra-
jánovými zbraňami. Cisár triumfálne zostúpil z arménskych hôr k rieke Tigris 
a až k Perzskému zálivu. Tešil sa cti prvého aj posledného rímskeho vojvodcu, 
ktorý sa kedy plavil v  tých vzdialených vodách. Jeho loďstvo pustošilo brehy 
Arábie a Traján si samoľúbo namýšľal, že sa blíži k hraniciam Indie. Ohromený 
senát dennodenne dostával správy spomínajúce nové mená a  nové národy, 
ktoré uznali rímsku nadvládu. Dozvedel sa, že králi Bosporu, Kolchidy, Ibérie, 
Albánie, ba aj partský panovník prijali diadém z  cisárskych rúk, že nezávis-
lé kmene v  Médskych a  Kadúsijských horách požiadali Trajána o  ochranu, že 
bohaté krajiny, ako Arménia, Mezopotámia a Asýria, poklesli na úroveň provin-
cií. No Trajánova smrť onedlho zahalila nádherné vyhliadky a vynorili sa opráv-
nené obavy, že viaceré ďaleké národy zvrhnú cudzie jarmo, keď ich už nebude 
držať na uzde mocná ruka, čo im ho nanútila.

Podľa dávnej povesti vraj boh Terminus (vládol hraniciam a  podľa vtedaj-
ších predstáv ho znázorňovali v podobe veľkého kameňa) ako jediný spomedzi 
všetkých nižších bohov odmietol prepustiť svoje miesto Jupiterovi, keď ktorýsi 
rímsky kráľ zakladal Kapitolium. Z jeho zanovitosti vyvodili priaznivejší záver, 
Auguri ju vysvetľovali ako isté proroctvo, že hranice rímskej moci sa nikdy ne-
zmenšia. Ako to už býva, predpoveď dlhé stáročia potvrdzovala vlastnú pravdi-
vosť. No hoci Terminus vzdoroval Jupiterovmu majestátu, podrobil sa autorite 
cisára Hadriána. Prvé, čo vykonal za svojej vlády, bolo, že sa vzdal všetkých Tra-
jánových výbojov na Východe. Vrátil Partom právo voliť si nezávislého panov-
níka, stiahol rímske posádky z Arménie, Mezopotámie a Asýrie a v zhode s Au-
gustovou radou znovu vytýčil hranicu ríše na Eufrate. Kritika, ktorá útočí na 
verejné skutky a na skryté pohnútky panovníkov, pripisovala závisti toto rozhod-
nutie, ktoré by sa dalo vysvetliť Hadriánovou múdrosťou a rozvahou. Protireči-
vá povaha tohto cisára, striedavo schopného najmrzkejších aj najušľachtilejších 
citov, azda pridáva týmto pochybnostiam trochu pravdepodobnosti. Hadrián by 
však ťažko bol mohol okatejšie potvrdiť, že ho Traján prevýšil, ako priznaním, že 
nevládze ubrániť výboje svojho predchodcu. 
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Bojovný a  ctižiadostivý duch Trajánov výrazne kontrastoval s  umiernenos-
ťou jeho nástupcu. Neúnavná činorodosť Hadriánova nemenej vynikala v  po-
rovnaní s  tichou záhaľkou Antonia Pia. Hadrián strávil takmer celý život na 
cestách. A pretože oplýval nadaním vojenským, štátnickým aj vedeckým, svoju 
zvedavosť uspokojoval plnením povinností. Nedbal na rozdiely v ročných obdo-
biach či v podnebí a bosý aj holohlavý pochodil snehy Kaledónie aj dusné roviny 
Horného Egypta. V celej ríši by sa sotva našla provincia, ktorú by tento panovník 
nebol poctil prítomnosťou za svojej vlády. No pokojný život Antonina Pia plynul 
v lone Itálie. A za dvadsaťtri rokov, počas ktorých spravoval krajinu, ten príveti-
vý vladár nepodnikol dlhšiu cestu ako z paláca v Ríme do letoviska v lanuvijskej 
vile.

Napriek rozdielom v  osobnom založení Hadriána obidvaja Antoninovci 
skutočne bezvýhradne prijali a  uplatňovali Augustovu politiku. Uskutočňova-
li myšlienku, že dôstojnosť ríše treba zachovávať bez pokusov o  rozšírenie jej 
hraníc. Všetkými dostupnými prostriedkami si získavali priateľstvo barbarov 
a usilovali sa presvedčiť ľudstvo, že moc Ríma, povznesená nad pokušenie dobývať 
nové územia, sa riadi iba poriadkumilovnosťou a  spravodlivosťou. Po dlhých 
štyridsaťtri rokov ich cnostné úsilie korunoval úspech. Ak vynecháme niekoľko 
menších zrážok, ktoré slúžili pohraničným légiám ako cvičenia, vláda Hadriána 
aj Antonina Pia priniesla sľubné vyhliadky na celosvetový mier. Meno Ríma si 
uctievali najodľahlejšie národy zeme. Najdivší barbari často predkladali svoje 
škriepky cisárovi, aby ich rozsúdil, a od vtedajšieho dejepisca sa dozvedáme, že 
viacerým vyslancom panovník odmietol poctu, o ktorú sa uchádzali, a neprijal 
ich za svojich poddaných.


