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Anotace:  

Předkládaná práce obsahuje český překlad části monografie Wernera Ecka: 

Agrippina die Stadtgründerin Kölns (Agrippina, zakladatelka města Kolína nad 

Rýnem), Köln 1993. Pro překlad jsem zvolila druhou část monografie, která líčí 

Agrippinin vzestup a pád včetně poslední kapitoly, která je věnována vlastnímu 

založení města Kolína nad Rýnem, s nímž je právě Agrippina spojována. Součástí 

práce je textová analýza a komentář k překladu, který popisuje hlavní překladatelské 

problémy a jejich řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis is dedicated to the translation of a part of a book written by 

Werner Eck. The name of this book is: Agrippina die Stadtgründerin Kölns (Agrippina, 

the founder of Cologne), Cologne 1993. Just the second part of the book was translated 

into the Czech language. This part is focused on her rise and fall under her son Nero 

and the foundation of the city of Cologne. Part of this thesis is dedicated to a text 

analysis and the comments to the translation process.  
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 Úvod: 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila překlad dosud nepřeložené knihy 

profesora Wernera Ecka: Agrippina zakladatelka města Kolína nad Rýnem.  

Profesor Werner Eck svoji monografii zasadil do promyšleného rámce. Spojil svůj 

zájem o dějiny antického Říma s místem, které je mu důvěrné známé - s německým 

městem Kolín nad Rýnem (Köln am Rhein). Na tomto místě se Agrippina v roce 15/16 

po Kr. narodila a roku 50 po Kr. zde založila římskou kolonii Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium.  

Agrippinin obraz v dějinách není příznivý. Tacitus i Suetonius ji líčí jako ženu 

krutou, chtivou moci, která travičstvím a úklady dokázala svému synu Neronovi 

zajistit vládu nad římským impériem. Ovšem tón, který zaznívá z Eckovy monografie, 

je méně přímočarý a odsuzující. Eck samozřejmě tyto dva nejdůležitější prameny 

cituje, nezpochybňuje Agrippinino počínání, avšak vše zasazuje do kontextu doby, ve 

které vyrůstala, a čím musela být již v útlém mládí konfrontována. Nezapomeňme, že 

byla pokrevní příbuznou zbožněného císaře Augusta, její otec Germanicus – horký 

kandidát na římského císaře - byl za nejasných okolností zavražděn, její matka zemřela 

ve vyhnanství a téměř všichni její bratři byli již v dětském věku zavražděni. Agrippina 

byla svědkem nelítostného boje o moc již od útlého dětství. 

Agrippinino vystupování bylo na tehdejší dobu nepřijatelné. V Římě nebylo nikdy 

přípustné, aby se žena účastnila politického života. Její místo v římské společnosti bylo 

přísně vymezeno. Agrippina tyto silně zakořeněné představy o úloze ženy ve 

společnosti nerespektovala, dokonce se zúčastnila zasedání senátu, což bylo tenkrát, 

ale i v pozdější době, naprosto nepředstavitelné. Eck několikrát ve své monografii 

zmiňuje, že její vystupování a počínání bylo spíše mužské. Zbavovala se politických 

odpůrců, intrikovala a podplácela. Okázalé vystupování na veřejnosti, demonstrativní 

účast na politických jednáních a zjevná politická moc, kterou ve svých rukách 

soustředila, to vše mohly být důvody, které přispěly k její neoblibě.  

Jedním z demonstrativních symbolů její moci mělo být právě založení kolonie 

v Porýní. Pointa celého vyprávění o založení města Agrippinou je obsažena v poslední 

větě monografie. Agrippina usilovala o založení své kolonie, jak ji chápali starověcí 

Římané. Ironií osudu je, že se v názvu města Kolína nad Rýnem/Cologne zachoval 

právě odkaz na kolonii, nikoliv však na její jméno. Nakolik byla tato skutečnost 

ovlivněna tím, že byla skutečně zavrženíhodnou postavou římských dějin, nebo 
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nakolik byl tento proces cíleného zapomnění a vyhlazení jakékoliv vzpomínky na ní 

vyvolán uměle, nevíme. Jisté je, že její jméno mělo upadnout v zapomenutí. Svědčí o 

tom nejen to, že její jméno byla odstraněno z nápisů a mincí, ale dokonce nepřežilo 

v názvu města, ve kterém se narodila.  

Pro překlad jsem si vybrala poslední 4 kapitoly monografie, které líčí Neronův a 

Agrippinin vzestup a posléze její pád a smrt. Poslední kapitola je věnována vlastnímu 

založení kolonie Colonia Claudia Ara Agrippinensium. 
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 Historický exkurz:  

 

Agrippina byla pravnučkou císaře Augusta, dcerou významného římského 

vojevůdce Germanika a matkou císaře Nerona, který vládl římské říši v letech 54 – 68 

po Kr. Pro dějiny Německa je důležitý její vztah k městu Kolína nad Rýnem. Agrippina 

je považována za zakladatelku tohoto města, protože se zde narodila a v roce 50 po Kr. 

zde zřídila kolonii, která byla organizována podle vzoru Říma.  

 Agrippina se narodila 6. listopadu v roce 15/16 po Kr. ve městě, které se tehdy ještě 

nazývalo oppidum Ubiorum (město Ubiů). To, že se nenarodila v Římě nebo alespoň 

v Itálii, jak by se u příslušníka nejvyšší římské aristokracie předpokládalo, ale na 

hranici s Germánií, bylo důsledkem politického postavení a vojenských povinností 

jejího otce. Tím byl Germanicus Iulius Caesar starší a dobrovolně adoptovaný syn 

vládnoucího císaře Tiberia. Její matka Vipsania Agrippina, byla vnučkou Augustovy 

jediné dcery Iulie a Agrippy, který se proslavil svými vojenskými úspěchy, kterými 

dopomohl Augustovi k vládě nad celým Římem. Pokrevní příbuzenství s Augustem 

v jejím životě sehrálo velikou roli.  Dalším důležitým momentem byla úcta, které se 

těšil její otec Germanicus. Ten byl vojenské po skončení svého poslání v Germánii, 

povolán do Sýrie, kde zastával úřad prokonzula. Byl tedy nejvyšším římským 

reprezentantem Říma na Východě. Navíc byl, na rozdíl od tehdejšího císaře Tiberia, 

pokrevným příbuzným císaře Augusta. Když Germanicus v roce 19 po Kr. za 

nejasných okolností zemřel, vinila Agrippinina matka z jeho smrti právě císaře Tiberia. 

Po smrti Tiberiově se Agrippině svitla lepší budoucnost, když prétoriáni provolali 

císařem jejího bratra Caligulu. Důvodem byla zřejmá reminiscence na jejich otce 

Germanika a oddanost, kterou byli jemu i celé jeho rodině zavázáni. Ovšem Caligula 

nakonec představoval pro Agrippinu smrtelné nebezpečí. Jeho šílenství a vraždy 

nakonec dohnaly prétoriány k tomu, že byl zavražděn a za císaře byl provolán jeho 

strýc Claudius. Ten se stal císařem ve svých téměř padesáti letech. Antičtí autoři jej 

vylíčili jako loutku v rukách žen. Claudius byl plachý, koktal a žil do svého provolání 

císařem v ústraní. Sepsal prý dějiny Etrusků a dějiny doby Augustovy, které se nám 

však nedochovaly. Oblibu i neoblibu si získal štědrým udílením občanského práva 

provinciím, čímž postoupilo vyrovnávání politických práv všech svobodných obyvatel 

římské říše. Jím založené kolonie se staly opěrnými vojenskými body i středisky, 

z nichž se šířila římská kultura. Claudiovi se stal osudný jeho sňatek s Agrippinou. Ta 

ho prý nechala otrávit, ale ještě předtím prosadila, že Claudius adoptoval jejího syna 
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Nerona. Adopce, která hrála důležitou úlohu v právním postavení dětí jako možných 

následníků trůnu, pak umožnila Neronovi usednout po Claudiově smrti na trůn.  

V souvislosti s Římany na území dnešního Německa je třeba zmínit, že v 1. stol. po 

Kr. tvořila severní hranici římské říše řeka Rýn a Dunaj. Podél řeky se stavěla vojenská 

opevnění a byly zde usídleny vojenské jednotky, které měly bránit hranici římského 

impéria před vpády Germánů. Eck zmiňuje vedle dnešního Kolína nad Rýnem, které 

bylo centrem provincie Horní Germánie, také Mohuč, která byla naopak centrem 

provincie Dolní Germánie. Obě tyto vojenské oblasti měly být součástí provincie, jež 

se měla nazývat Germania Magna.  
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 Překlad: 

 

Zdání triumfu: Agrippina Augusta a Nero Caesar 

 

Oficiální přechod moci z Claudia na Nerona probíhal bez komplikací. Agrippina 

úzce spolupracovala se Senekou a s velitelem prétoriánů Burrem. Díky němu bylo 

možné dosáhnout uznání i v řadách prétoriánů, kteří by mohli být nebezpeční. Zazněly 

sice neurčité dotazy na Britannika, nebylo však nikdo, kdo by na ně zareagoval. Navíc 

Nero nechal vyplatit vojákům žold tradičně vyplácený při výměně panovníků. Také 

nedošlo k přečtení Claudiovy závěti, důvod není jasný. Ve skutečnosti by mohlo, jak 

se domnívá Tacitus, upřednostňování nevlastního syna vzbudit odpor, anebo Claudius 

ve své závěti ustanovil pro Nerona nepříznivé změny. Vzhledem k tomu, že prétoriáni 

Nerona a Agrippinu jednomyslně podporovali, bylo jejich uznání senátem pouze 

formalitou. Navíc se v senátu vědělo, že se Seneka v budoucnu stane rozhodujícím 

poradcem Neronovým, a tak bylo možné očekávat přinejmenším jiný styl 

v komunikaci s vladařským domem.   

Nero ovšem věděl, komu vděčí za vládu. Prétoriánům udělil jako první heslo: 

Optima Mater! (Nejlepší matka). Také vojsko si díky tomu uvědomilo okamžitou 

konstelaci moci. Agrippina vystrojila Claudiovi okázalý a slavnostní pohřeb, který 

demonstroval veřejností vyžadovaný smutek. Bylo rozhodnuto, že na pahorku Caeliu 

bude postaven zbožněnému Claudiovi chrám, a že Agrippina se stane kněžkou tohoto 

nového boha. Působí to na nás jako brutální cynismus, ale široká veřejnost neměla, 

přinejmenším tenkrát, o událostech kolem Claudiovy smrti ani tušení. A kdo v senátu 

přeci jen něco tušil, nebo dokonce něco věděl, prozřetelně mlčel. Rozpovídat se mohlo 

mít smrtelné následky. Navíc Claudia mnozí senátoři, ale i jiné skupiny, nenáviděli. 

Posmrtnou idealizaci, kterou bylo možné vypozorovat po smrti Neronově v roce 68 po 

Kr., a která byla častěji využívána i politicky, u Claudia neznáme. 

Okamžitě vyvstala nejen teoretická, ale i praktická otázka přerozdělení moci. Kdo 

vlastně ponese politickou odpovědnost? Neronovi bylo sedmnáct let, nebyl připraven 

ani schopen nést plnou pracovní zátěž, kterou vyžadovala správa římské říše. Neboť 

veškeré politicko-administrativní dění v Římě se odvíjelo od pracovního nasazení 

císaře. Pokud jednal on, pak se skutečně něco dělo. Pokud ale nebylo možné ho přimět 
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jednat, pak mohlo dojít i k částečnému ochromení fungování jeho úřadu, fakticky 

ovšem za principa úřad řídili jiní. 

Zvolit oficiálního zástupce v dané formě římského císařství možné nebylo. Bylo 

tedy nezbytné více či méně nepřímé, neoficiální vedení, které by připravovalo úkony, 

které Nero musel provádět sám, anebo by jednalo jeho jménem. V žádném případě to 

nemusí znamenat, že se Nero stavěl k politickým úkolům zcela pasivně. Sám však 

nebyl schopen a s ohledem na své zájmy ani nechtěl vykonávat vše potřebné. K tomu 

bylo potřeba vedení někoho jiného. Podle antických pramenů byly schopny a 

připraveny převzít tuto úlohu tři osoby: Seneka, Burrus a samozřejmě Agrippina. 

Otázkou bylo, v jaké míře se jejich cíle shodují nebo si odporují.  

Tacitus vyvolává dojem, že se Burrus a Seneka od prvního dne vlády, ještě před 

rozhodnutím senátu o Claudiově zbožštění, spojili proti Agrippině a pokusili se omezit 

její vliv. Ovšem tohoto dojmu dosahuje pouze pomocí určité manipulace, protože na 

začátku třinácté knihy svých Letopisů, ještě před zprávou o rozhodnutí senátu a o první 

Neronově řeči před senátory, líčí právě první vraždu spáchanou za nové vlády. Obětí 

této vraždy byl M. Iunius Silanus, který tehdy spravoval jako prokonzul provincii Asii. 

Podle Tacita dala rozkaz k vraždě Agrippina, protože se obávala, že by mohl pomstít 

smrt svého bratra, který si právě kvůli Agrippininým pletichám vzal v den její svatby 

s Claudiem v roce 49 po Kr. život. Pokud ovšem Agrippina přikázala odstranit Silana 

v Asii, což ostatně nemusí nutně znamenat, že ona sama rozhodla, pak nemohla zpráva 

o vykonání rozkazu dorazit do Říma dříve než v polovině prosince. S ohledem na 

zimní období spíše později, neboť i doručení spěšných zpráv trvalo v tomto období 

relativně dlouho. Byla-li první politická vražda spáchaná za Neronovy vlády důvodem, 

že se Seneka a Burrus politicky vzdalovali od Agrippiny a její formy politiky, pak 

k tomu došlo asi nejdříve na přelomu roku. Přinejmenším pro období prvních měsíců 

bychom měli spíše vycházet z určité spolupráce těchto tří osob kolem císaře Nerona.  

Že se Agrippina a Seneka/Burrus rozcházejí ve formě politiky a částečně v koncepci, 

se konkrétně ukazovalo až postupně v průběhu několika měsíců, pocítit to však bylo 

možné již na začátku. Důležitou roli přitom pravděpodobně sehrála i zpráva o 

zavraždění Iunia Silana v Asii, která však nepředstavovala rozhodující moment.  

Zpočátku se zdálo, zejména navenek, že rozhodující roli hrála Agrippina. Nero 

udělil prétoriánské gardě konající službu heslo optima mater. Tomuto gestu 

vyjadřujícímu úctu by nebylo třeba zpočátku věnovat pozornost, ačkoliv byl tento 

symbol čitelný i jinak, a to velmi konkrétně, a také tak vnímán byl. Odhalují to oficiální 
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římské mince, které neodrážejí názor někoho, kdo měl podřízené postavení a byl 

pověřen ražbou mincí, nýbrž názor politického vedení: Na přední straně (avers) první 

emise po Claudiově smrti se objevují naproti sobě portréty Agrippiny a Nerona. 

Legenda na aversu kolem hlavy zní:  Agrippina Aug(usta) divi Claud(i uxor), Neronis 

Caes(aris) mater – Agrippina Augusta, manželka zbožněného Claudia, matka Nerona 

Caesara. Teprve na rubu mince (revers) stojí Neronovo jméno, nikoliv však 

v nominativu (jako zadavatel ražby mincí), nýbrž v dativu. Neroni Claudi(o) divi f(ilio) 

Caes(ari) Aug(usto) Germ(anico) imp(eratori) tr(ibunicia) p(otestate) – pro Nerona 

Claudia Caesara Augusta Germanika, syna zbožněného (Claudia), imperátora, který 

získal pravomoc tribuna lidu. (viz obr. 19) Nikdo si nemohl tyto gramatické znaky 

vykládat jinak než, že ražbu mincí nařídila Agrippina. Její jméno se sice objevilo 

v nominativu již za Claudia, ale tehdy se jednalo o mince ražené v Efezu. A navíc na 

rozdíl od první římské emise mincí za Neronovy vlády se přední straně (avers) vedle 

Agrippinina jména objevilo i jméno principovo, částečně se vyskytovalo její jméno na 

zadní straně. Také alexandrijské mince obsahují na přední straně Agrippinino jméno 

v nominativu včetně jejího portrétu (obr. 17/18). To však neříká o jejím reálném 

postavení nic, protože tato forma prezentace manželky vládce byla běžná již od 

ptolemaiovských dob. Také Livia byla za Augustovy vlády zobrazována tímto 

způsobem. Na římských mincích z Claudiovy doby se Agrippinino jméno objevuje 

výhradně na reversu a v dativu. Nyní ovšem zaujala Agrippina Claudiovo místo, Nero 

naopak její. Tak řeč mincí naznačila nové uspořádání politických sil. Není náhodou, 

že Agrippina připojila ke svému jménu titul Augusta, Nero naopak pouze titul Caesara. 

Tímto způsobem byl dokumentován také navenek Agrippinin nárok na dominantní 

postavení císařovy matky. Tato dominance se ukázala zpočátku jen fakticky a nebyla 

založena na právních formulacích. Ale akceptovaný způsob jednání mohl v Římě 

rychle zafungovat jako model pro budoucnost a nabýt normativního účinku.  

Politicky stejným směrem ukazuje jeden reliéf z maloasijského města Afrodísias: 

Neronovi pokládá na hlavu věnec bohyně, která má Agrippininu podobu (obr. 5a/5b). 

Člověku, který zakázku na zhotovení reliéfu zadal, musela být zřejmá reálná mocenská 

situace. Pravděpodobně vychází reliéf z Afrodísias z římské předlohy. Je možné 

předpokládat, že se jednalo o oficiálního zadavatele zakázky. Tento předpoklad 

podporuje skutečnost, že je podobný výjev zobrazen na jedné kameji, která je zasazena 

na relikviáři Tří králů v Kolínském dómu. Ženská postava interpretovaná jako 

Agrippina pokládá sedícímu Neronovi na hlavu věnec (obr. 6). Vzhledem k tomu, že 
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se kameje rozdávaly také jako oficiální dárky, lze i zde předpokládat oficiálního 

zadavatele zakázky, a také oficiální předlohu. Pokud Agrippina sama nařídila vytvořit 

takový obraz, odpovídalo by to jejímu skutečnému chování. Pokud by ale měly být 

vyrobeny další takové kameje, odráželo by to, jak vypadala realita. Obě kameje ale 

rozhodně podporují výpověď první emise mincí. Tacitus se nemýlil, když mluvil o její 

chtivosti moci, kterou vyjadřuje postavení jejího jména v nominativu před jménem 

císaře. Jak se drala dopředu a chovala se urážlivě vůči veřejnosti je zřejmé, 

porovnáme-li ji s Livií. Ta nechala společně s Tiberiem v roce 22 po Kr. postavit před 

Marcellovým divadlem Augustovu sochu a vytesat své jméno před Tiberiovým. 

Tacitus tvrdí, že se mnozí domnívali, že Tiberius toto pořadí jmen vnímal jako 

neslučitelné s důstojností principa a hluboce se urazil. Není důležité, jestli se to 

skutečně přihodilo. Důležité je, že takovéto projevy na veřejnosti vnímány. Ovšem 

dedikace soch byla přinejmenším „privátní“ záležitostí. Jinak tomu bylo u ražby mincí. 

Můžeme vycházet z předpokladu, že poselství mincí se jmény Nerona a Agrippiny 

bylo vnímáno správným způsobem. Mimo to neušel v Římě pozornosti důvěrný vztah 

mezi matkou a synem, když se oba nechali nést ve stejných nosítkách nebo když Nero 

doprovázel pěšky svoji matku nesenou v nosítkách.  

Jiné prameny vycházejí z toho, že Nero své matce udělil „plnou rozhodovací 

pravomoc ve věcech veřejných i soukromých – summam omnium rerum privatarum 

publicarumque permisit.“ Zpočátku vyřizovala veškeré císařské záležitosti, jednala 

s vyslanci, dopisovala si se zástupci měst a veřejnými činiteli jiných států, což byla 

dosud výhradně doména římských úředníků – senátu nebo panovníka, tedy mužů. Již 

za vlády Claudiovy měla k dispozici tělesnou stráž složenou z prétoriánů a nyní dále 

ještě ze speciálního oddílu složeného výhradně z Germánů, kteří byli vnímáni jako 

obzvláště spolehliví. Byli jí přiděleni dva liktoři, kteří před ní nesli svazky prutů – 

fasces. Když se senát po smrti Augustově pokoušel přiřknout Livii právo na jednoho 

liktora, Tiberius tomu ještě zabránil. Pouze úředníci měli k dispozici dva liktory se 

svazky prutů – fasces, s odznaky úřední moci. Jedinou ženou, která dosud měla takové 

právo, byla nejvyšší Vestálka v Římě – virgo Vestalis maxima. Tu však doprovázel 

pouze jeden liktor. Nyní se však v Římě mohla Agrippina prezentovat dvěma takovými 

nositeli výsostných znaků úřední moci.  

Minimálně v jednom případě bylo zasedání senátu svoláno do paláce na Palatinu, 

aby se Agrippina, třebaže za plentou, mohla účastnit jednání. Scéna vyjadřující 

diskrepanci mezi formou a obsahem, zároveň ale vyjadřující, že Agrippina, zejména 
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v této oblasti pořád ještě musí zachovávat odstup. Zda to byl záměr nebo tlak okolností, 

nelze zjistit. Projednávaná záležitost nebyla ostatně vůbec důležitá. Designovaní 

kvestoři měli být osvobozeni od povinnosti hradit výlohy za gladiátorské hry. K tomu 

je zavázal senátní výnos z roku 47 po Kr. a Agrippina vznesla námitku, jako by se 

novou úpravou rušila Claudiova nařízení. Sotva se mohlo jednat o skutečný důvod její 

opozice.  

Tím vším se Agrippina významně přibližovala pozici muže, úředníka, císaře. U 

Tacita narážíme na následující scénu: Nero přijal v Římě vyslance Arménie. Během 

ceremonie se objevila Agrippina, chystala se vystoupit na vyvýšený stupínek, na němž 

Nero usedal při veřejné audienci, a společně se svým synem této ceremonii předsedat. 

Ten nepatrný rozdíl, který byl ještě za Claudia dodržován, byl zde úplně zrušen. Nero 

zareagoval velmi rychle na Senekovo gesto. Sestoupil matce vstříc a zabránil jí tak, 

aby jeho i celý politický systém Říma zdiskreditovala před vyslanci a římskou 

veřejností.  

Přesto fáze jejího rostoucího vlivu, její dominance netrvala dlouho, ani také 

nemohla. Vláda žen velmi odporovala hluboce zakořeněným představám římské 

společnosti o úloze ženy v politice i veřejném životě. Nikdo samozřejmě nepopíral, že 

ženy mohly uplatňovat svůj vliv zvláště prostřednictvím svých mužů. To se ale muselo 

odehrávat diskrétně a ne veřejnosti na odiv. Agrippina ovšem tuto míru překročila již 

dávno, i přes jistou zdrženlivost, např. vůči senátu. Jestliže byl Claudius vnímán jako 

slabý císař, protože bylo jasné, že se velmi podřizuje přáním a plánům své ženy, pak 

se to nutně nemuselo opakovat ve vztahu matky a syna. To byl zřejmě také názor 

Seneky a Burra. A mnozí, především senátoři, s ním bezpochyby souhlasili. Nemalou 

roli sehrálo, že došlo k rozporům v otázce jakou politiku prosazovat zejména vůči 

senátu, přičemž především Seneka byl vlastním architektem nové spolupráce mezi 

senátem a principem. Agrippina nechala bezprostředně po Claudiově smrti zavraždit 

M. Iunia Silana, prokonzula v provincii Asia. Prý se ho obávala jako možného mstitele 

svého bratra a možného Neronova konkurenta. Správci císařských financí v provincii 

Asia, římský jezdec P. Celerius a císařský propuštěnec Helius, prokonzula otrávili. 

Rozkaz pocházel od Agrippiny, bez Neronova vědomí, jak Tacitus vypravuje ve své 

knize přinejmenším na jednom místě. Možné je také, že Agrippina měla k dispozici 

pečeť nového císaře. Možná ale dala rozkaz bezprostředně a ani nepředstírala, že se 

jedná o císařův rozkaz. Nakonec mohli prokurátoři a císařští propuštěnci zpozorovat, 

jakou pozici Agrippina zaujala. Zda si oba dva při vraždě počínali tak neobratně, jak 
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popisuje Tacitus, se můžeme jen dohadovat. Podobné jednání muselo citelně zasáhnout 

propagovanou politiku smíru se senátem, jak ji vylíčil Nero ve své první řeči, kterou 

sepsal Seneka. Také u jiných cílů se rychle objevily rozdíly. Následkem byl pokus 

omezit její vliv. U dalších emisí mincí, které následují po první již zmíněné emisi, 

dominuje Neronův portrét nad matčiným. Jeho jméno se vyskytuje v nominativu na 

přední straně mince, matčino jméno na zadní straně nyní ovšem stále ještě 

v nominativu – legenda z aversu první emise mincí byla převzata pro zadní stranu 

(revers) u druhé emise (obr. 20).  „Přirozený“ politický vztah podřízenosti a 

nadřízenosti mezi vládcem a jeho matkou, a tím i mezi mužem a ženou, byl 

v podstatných rysech obnoven. Také Senekova Apocolocynthosis (Ztykvení), 

parodující zemřelého Claudia, mohla být prostředkem jak omezit provokující moc 

Agrippiny. Jako manželka božského Claudia byla označena za spoluzodpovědnou za 

jeho vraždu. Seneka toho dosáhl, když bez jakéhokoliv ohledu vystavil božského 

Claudia posměchu jeho protivníků, především z řad senátorů.   

 

 

Agrippina přichází o moc 

 

Už v roce 55 po Kr. prý došlo k rozhodujícímu zlomu mezi Neronem a Agrippinou. 

Podle Tacita byla důvodem odluka mladého císaře od jeho ženy Octavie, Claudiovy 

dcery. Neronovou milenkou se stala propuštěná otrokyně Akté. Čistě erotická 

náklonnost nemohla Agrippinu pravděpodobně příliš znepokojovat, ale její syn se tím 

vymanil z jejího vlivu. To nemohla Agrippina dopustit. Zpočátku se prý snažila svého 

syna okouzlit stejnými prostředky, jakými si k sobě císaře připoutala Akté. Podle 

Tacita se sama svému synovi nabídla, aby ho tak Akté odcizila. Také mu dala volně k 

dispozici značné finanční prostředky. Avšak Neronův odklon od matky už zašel příliš 

daleko. Když Agrippina poznala, že tímto způsobem cíle nedosáhne, a když uviděla 

první jasné znamení konkrétního odklonu a počínající ztrátu moci, reagovala, jsou-li 

zprávy pravdivé, politicky bezhlavě. Nevzala v potaz nutné mechanismy politického 

života u dvora a příklad, který sama dala. Neronovi dala jasně na srozuměnou, komu 

vlastně vděčí za moc. V stejném duchu se nechala slyšet také na veřejnosti. Podobně 

reagovala již v roce 54 po Kr., ještě před Claudiovou smrtí, když se zdálo, že Neronova 

teta Domitia Lepida má na budoucího vládce příliš velký vliv. Avšak matčiny 

impulzivní a nekontrolované výroky Nerona na veřejnosti ztrapňovaly a stavěly ho do 



19 

 

role slabocha závislého na ženě. Pravěpodobně na něj velmi rychle zapůsobily 

našeptávané pomluvy, které ho líčily jako maminčina synáčka. Nero propustil Pallase, 

jednoho z propuštěných otroků císaře Claudia a nejvýznamnějšího důvěrníka 

Agrippiny, který si i proti Neronově vůli prosadil mnoho výhod. Tím byl Agrippině 

znemožněn přístup ke značným finančním prostředkům, které procházely také 

Pallasovýma rukama ve funkci nejvyššího císařského správce financí (v latinské 

terminologii a rationibus). I přes její bohatství to pro ni znamenalo v politickém boji 

citelnou ztrátu, neboť mnohé úsluhy se musely kupovat za veliké peníze.  

Agrippina pochopila, jak bylo její postavení křehké, a tak sáhla k zoufalému činu. 

Pohrozila, že vytvoří Neronovi konkurenci, kterou by mohl představovat Claudiův 

vlastní syn Britannicus, kterého sama z následnictví vytlačila. Ovšem tento obrat své 

dávné protivnice přežil Britannicus stejně tak, jako rok předtím Claudius přežil svůj 

obrat k vlastnímu synovi. Nero nechal svého bratra na začátku února roku 55 po Kr. 

otrávit, jeho matka mu dala zabitím Claudia odpovídající příklad. Tento zoufalý 

Agrippinin pokus ukázal, jak moc jí šlo ve výsledku o své vlastní postavení, i přes 

citovaný výrok, že zajistí Neronovi vládu za každou cenu.  

Když ale Agrippina pokračovala dál ve svých plánech a, alespoň se to tak traduje, 

snažila se posílit svoji pozici u tribunů a centurionů císařské tělesné stráže a pěstovala 

vztahy se starými senátorskými rodinami, tj. s oběma mocnými potenciálními spojenci 

v Římě, Nero zasáhl, pravděpodobně po dohodě se svými poradci. Odňal jí tělesnou 

stráž složenou z pretoriánů a Germánů. Ztratila tak demonstrativní bezpečnost, ale i – 

a to bylo mnohem důležitější – vynikající symbol postavení. Navíc se Nero vymanil 

z matčina vlivu i navenek. Agrippina již nebydlela tam, odkud všichni vládci od dob 

Augustových rozvíjeli své významné politické aktivity, tj. na Palatinu. Bylo ji 

přiděleno jiné sídlo. Prostorové odloučení od topografického centra moci 

signalizovalo také politický rozkol. Od této doby se už na římských mincích 

neobjevuje Agrippinin portrét ani její jméno. Slib vyslovený Neronem v jeho první 

řeči před senátem (po Claudiově smrti), že oddělí soukromou sféru od veřejné, byl 

tímto skutkem, rozhodně navenek, alespoň zčásti splněn, ačkoliv Nerona k tomu vedly 

úplně jiné motivy. Ne všichni senátoři pochopili ihned vážnost situace. 

K Agrippinině omezení moci muselo podle chronologie, kterou nám nabízí Tacitus, 

dojít již v roce 55 po Kr. Rovněž máme k dispozici mince s jejím jménem pouze 

z prvního roku Neronovy vlády. Na sérii mincí, které již odkazují na Neronovu druhou 

pravomoc tribuna lidu (tribunicia potestas) mezi říjnem a prosincem roku 55 po Kr., 
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se již Agrippinino jméno neobjevuje. Tento nález podporuje Tacitovu chronologii. 

Přesto je potřeba podotknout, že ke ztrátě politické moci nedošlo bezprostředně, 

nebylo úplné a neznamenalo absolutní vyloučení císařovy matky z reprezentace na 

veřejnosti. V následujících čtyřech letech až do své smrti v roce 59 po Kr. byla 

oficiálně pořád ještě matkou vládnoucího císaře. Záznamy z kolegia arvalů potvrzují, 

že v listopadu roku 57 a 58 po Kr. se konaly veřejné oslavy u příležitosti jejích 

narozenin, a že 15. prosince, v den Neronových narozenin, byla na počest Agrippiny 

vzdána oběť bohyni Svornosti (lat. Concordia). To by se sotva událo na základě 

inciativy Arvalů nebo v rozporu s oficiálním Neronovým stanoviskem. Také v Neapoli 

v únoru roku 56 po Kr. uspořádali Augustálové hry nejen na Neronovu počet, ale také 

na počest Agrippiny Augusty. Tak byly po odstavení od politické moci zachovány 

alespoň určité veřejné projevy úcty, jak si to zcela samozřejmě žádala synovská láska 

-„pietas“. Na veřejnosti se vědělo o napětí, které panovalo mezi Agrippinou, Neronem 

a jeho poradci a pomocníky. Přesto se tento konflikt neodehrával, alespoň ne 

bezprostředně, před očima všech. Tak byl člověk odkázán na jednotlivé postřehy, 

nezřídka také na domněnky, se kterými se samozřejmě zacházelo jako s fakty. Jak také 

správně zhodnotit vztah mezi matkou a synem, když si určité vnější projevy 

odporovaly? Na jedné straně pozorujeme odejmutí tělesné stráže, na druhé straně 

čteme, že římští kněží oficiálně oslavovali její narozeniny. Nadále jí zůstala také 

k užívání trojveslice s vojáky pro cesty z Říma do Kampánie.  

Přesto tato zjevná vzdálenost mezi matkou a synem měla na základě sociopolitické 

struktury Říma jeden bezprostřední nevyhnutelný následek. Většina, i když ne všichni, 

jak se traduje, se přeorientovala ze starého centra moci na nové. Nebylo málo těch, 

kteří se vyhýbali setkání s ní. Agrippinin vliv byl omezen. Člověk si ji mohl buď 

nevšímat anebo si s ní vyrovnat staré účty. Tak jako Iunia Silana, jejímuž sňatku 

s bohatým senátorem Sextiem Africanem Agrippina zabránila, a která se v roce 55 po 

Kr. pokusila definitivně zničit mocensky oslabenou císařovu matku. Z pomsty navedla 

některé ze svých přívrženců, aby nařkli Agrippinu u Nerona ze zrady. Také velitel 

pretoriánů Burrus měl být do komplotu rivalky zapleten, pravděpodobně protože 

Agrippinu velmi podporoval. Díky Senekově zásahu mu Nero neodňal velení nad 

tělesnou stráží. Údajně prý Agrippina plánovala, že se provdá za Rubellia Plauta, který 

byl jako mnozí jiní příbuzný s Augustem. To ji mělo umožnit nárok na vládu. Také 

Domitia, sestra Domitie Lepidy, která byla v roce 54 po Kr. z Agrippinina popudu 

odsouzena a popravena, se spojila s Iunií Silanou proti Agrippině. Když Nero 
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v počátečním zděšení nařídil vraždu své matky, zdráhal se velitel prétoriánů Afranius 

Burrus, ačkoliv stál politicky proti Agrippině. Projevilo se, že Agrippina byla jeho 

dřívější podporovatelkou. Kromě toho si nepřál žádný politický skandál kolem 

Germanikovy dcery. Obvinění bylo staženo a následoval krátkodobý Agrippinin 

triumf. Někteří z jejích přívrženců, kteří jí zbyly, byli odměněni významnými posty 

v Římě a provinciích, jako např. dohled nad zásobováním Říma obilím a nebo 

prokonzulát v Egyptě. Také Sýrie měla být svěřena do rukou jejího přívržence 

konzulára P. Anteia. Sýrie byla nejsilnější vojenská provincie na Východě, ale také 

nejvíce vzdálená. Nakonec zůstal P. Anteius v Římě. Možná i L. Antistius Vetus, který 

zastával konzulát společně s Neronem v roce 55 po Kr., vděčil Agrippině za to, že byl 

jmenován prokonzulem provincie Horní Germánie. Příslušník patricijského roku jako 

byl on, by byl jen stěží pověřen vedením nad velkou vojenskou provincií. Na druhé 

straně byl nejpozději v roce 56 po Kr. odvolán, k čemuž by bylo za normálních 

okolností nedošlo, protože úřední pověření obyčejně trvalo mnohem déle. Možná se 

stal nepohodlným, když Agrippina ztrácela dále na vlivu. Takové úspěchy byly pro 

Agrippinu momentálně velmi důležité. Skutečnost, že dokázala prosadit tato 

jmenování, ukazuje, že ještě nebyla úplně vyřazena, a že se s ní přinejmenším 

v určitých politických kruzích města ještě počítalo. Někteří ze žalující strany byli 

popraveni nebo posláni do vyhnanství. Přesto neznamenal tento její krátkodobý triumf 

obnovení jejího dřívějšího vlivu. Její pozici oslabilo, že se Seneca a Burrus přímo nebo 

nepřímo o ni zasadili, takže se ocitla v troskách celá personální struktura, o kterou se 

původně významně opírala Agrippinina moc. V situaci roku 55 po Kr. to ještě nemělo 

bezprostřední a rozsáhlé následky, ale otevřela se tak cesta k jejímu násilnému konci 

v roce 59 po Kr. Přece jen předpokládáme několik let jakési koexistence a tzn. 

normálního stavu, což by mohl podporovat fakt, že se Tacitus v souvislosti s lety 57 a 

58 po Kr. nezmiňuje o vztahu mezi Agrippinou a Neronem. Agrippině bylo oficiálně 

uděleno místo v systému, které se slučovalo s běžnými představami o úloze ženy 

v politickém životě a s rolí císařovy matky.  

 

 

Matkovražda 

 

Jaké důvody nakonec vedly k Agrippinině násilné smrti, se již nedá přesně zjistit. 

Opět podle Tacita, který nám nabízí nejrozsáhlejší zprávy, prý měla poskytnout 
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rozhodující impuls Neronova nová láska. Tentokrát se jednalo o Poppeau Sabinu, 

manželku senátora Othona. Poppea již jednou zakusila alespoň nepřímo Agrippininu 

přesilu, když byla ženou velitele prétoriánů Rufria Crispina, kterého Agrippina v roce 

51 po Kr. zbavila vedoucího postavení, protože mu nedůvěřovala. Poppeina ctižádost 

mířila samozřejmě výše než ctižádost propuštěné otrokyně Akté. Chtěla se stát 

Neronovu ženou oficiálně, což bylo v případě propuštěné otrokyně nejen společensky 

ale i právně nepřípustné. Augustův zákon sňatky mezi propuštěnou otrokyní a členem 

senátu v zásadě zapovídal, a princeps byl členem senátu. Poppea Sabina však byla 

přinejmenším z matčiny strany dcerou senátora a ženou senátora. Nero byl sice ženatý 

s Claudiovou dcerou Octavií, ale hlavní překážku v cestě za svým cílem viděla Poppea 

v císařově matce. Ta by se musela proti takovému sňatku rezolutně ohradit, protože 

sňatek s Poppeou by předtím vyžadoval rozvod s Octavií. Dovedně vystavěná 

dynastická struktura, kterou Agrippina s nasazením všech sil vytvořila, by se tak 

zhroutila a jasně by demonstrovala její postradatelnost. Především by byla odsunuta 

na druhou kolej výlučnost julsko-claudijské dynastie a všech jejích rodinných 

příslušníků a nárok na vládu plynoucí právě z příslušnosti k této rodině. Poppea nebyla 

z otcovy strany senátorského původu, pouze její matka mohla doložit předky z řad 

senátorů. Agrippinu muselo bolestně zasáhnout takovéto jednání proviňující se proti 

panovnickému kodexu cti rodiny Augustovy (domus Augusta) a proti jejímu vlastnímu 

dílu. Jestli se i tentokrát snažila k sobě syna připoutat prostřednictvím incestního 

poměru nelze ani potvrdit ani přesvědčivě popřít. Tacitus i další antičtí autoři to 

považují s ohledem na Agrippininu minulost za možné, pravděpodobné to ale není.  

V březnu roku 59 po Kr. nakonec došlo ke katastrofě. Nero uspíšil matčinu smrt. 

Přimět ho k tomu měli Poppea Sabina a Seneka – oba z rozdílných důvodů. U Seneky 

není možné stanovit nějaký závažný důvod, u Poppey však ano. Rozhodnout ale musel 

v každém případě Nero. A ten se rozhodl pro vraždu. Nebylo pouze jasné, jaký způsob 

smrti zvolit. Otrava byla z úvah vyloučena, protože Agrippina prý byla velmi opatrná 

a také se údajně chránila užíváním protijedů. Nakonec jeden z Neronových 

propuštěnců a jeho dřívějších vychovatelů Anicetus, kterého Nero učinil velitelem 

misénské flotily, vymyslel nový plán. Ten spočíval v tom, že by se upravila loď tak, 

aby se v určitém okamžiku jeden díl utrhl a strhl s sebou nic netušící Agrippinu do 

hlubin. Cílem bylo odstranit jakýkoliv důkaz z Neronovy účasti na matčině smrti. 

Výhodou tohoto návrhu bylo, že by k vraždě nedošlo v samotném Římě, ale mimo 

hlavní město, kde bylo možné předpokládat méně svědků, a kde nebyly k dispozici 
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větší skupiny, které by Germanikově dceři prokázaly dávnou oddanost. Kromě toho 

bylo možné nehodu na lodi připsat nevypočitatelnému moři. Anicetus se nerozpakoval 

provést tento lstivý plán tím spíše, že Agrippinu již dlouho nenáviděl a ta jeho hluboký 

odpor opětovala. Možná že důvodem byly předchozí spory mezi matkou a 

vychovatelem. Nero nechal zinscenovat na pláži v Baulech u Misénského mysu 

komedii smíření, aby vůbec přiměl matku vstoupit na loď. Ta přes svojí nedůvěřivost 

přišla, slavila se svým synem oslavu smíření a nakonec vstoupila na loď, která byla 

přistavena na její počest a měla ji v noci odvézt podél pobřeží do její vily v Bajích. 

Plán se zdál být dokonalý, jenomže technika zafungovala jen částečně. Loď se 

bezprostředně po zmáčknutí mechanismu nepotopila. Zraněná Agrippina stejně jako 

její důvěrnice Aceronia Polla skončila ve vodě. Zatímco Aceronia na sebe svým 

křikem strhla pozornost útočníků, kteří ji vesly ubili, podařilo se Agrippině i za pomocí 

člunu, který ji přijel naproti doplavat na břeh a dostat se do svého domu. Ačkoli věděla, 

že to byl útok jejího syna, nechala Neronovi poslat po propuštěnci zprávu, že z milosti 

bohů vyvázla z těžké nehody. Taková reakce musela Neronovi vlastně signalizovat, že 

je Agrippina na ústupu, a že správně vyhodnotila svoji oslabenou mocenskou pozici. 

Ovšem Neronův strach, že by se ještě někdy mohla odvážit k puči, což také Seneka 

podle Tacita pokládal za možné, byl určitě obrovský. Jinak by nyní nenařídil otevřenou 

vraždu. Burrus opět odmítl zásah prétoriánů, kteří byli podle Tacita zavázáni celé 

Germanikově rodině. A proto opět a naposledy zasáhl Anicetus se svojí flotilou. 

Agrippinina vila byla obklíčena a ona v ložnici probodnuta meči. Přitom nastavila klín 

a zakřičela: „Bodni do břicha“, které porodilo Nerona. Ta slova jsou prý autentická, 

svědků bylo dost.  

Ještě tu samou noc bylo Agrippinino tělo na jejím pozemku spáleno a popel 

odstraněn. Teprve po Neronově smrti jí někteří ze zástupu jejích sloužících, 

pravděpodobně propuštěnci, postavili vedle císařovy vily na cestě do Miséna 

náhrobek. Nero se pak místu, kde byla jeho matka zavražděna, vždycky vyhýbal.   

Veřejnosti byla potřeba smrt císařovy matky nějak vysvětlit. Verze zněla, že 

plánovala, že nechá zavraždit Nerona jedním spolehlivým propuštěncem, a protože 

plán ztroskotal, vzala si sama život. To stálo v oficiálním Neronově dopise určeném 

senátu. Tento dopis pravděpodobně napsal Seneka a současně obsahoval rozsáhlý 

seznam zločinů mrtvé. Po smrti Neronově se prý domáhala spoluúčasti na vládě, 

kohorty prétoriánů se jí měly zavázat přísahou, to samé prý očekávala od senátu a lidu. 

A protože se jí to nepodařilo, odmítla udělit vojákům a lidu finanční odměnu. Ještě pět 
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let poté, co se měla Agrippina údajně postavit proti finančním zájmům prétoriánů, to 

u osobní stráže vyvolalo hněv nebo zničilo poslední zbytky sympatií ke Germanikově 

dceři. Přitom se mísily záležitosti politické i osobní. Zločiny z Claudiovy doby 

zapomenuty nebyly, možná jí snad teprve nyní byly připsány.  

Císařův dopis potvrdil obraz, který o Agrippině v širokých kruzích panoval a stvrdil 

jej pro příští generace. Senát proklel její památku, její četné sochy spolu s nápisy byly 

zničeny nebo odstraněny, z ostatních nápisů bylo její jméno odstraněno. Den jejích 

narozenin byl prohlášen za nešťastný den. Ve všech chrámech v Římě se vzdávaly díky 

a den, ve kterém Nero údajně unikl smrti, měl být každoročně oslavován hrami. 

Senátní rozhodnutí o obětinách pro všechny bohy je uchováno v aktech Arvalů: Pro 

salute Neronis Claudi Caesaris Augusti Germanici – za záchranu Nerona Claudia 

Caesara Augusta Germanika obětovali Iovovi osla, Junoně a Minervě po jedné krávě, 

stejně tak bohyni Salus i Providentii, dále Neronovu ochránci býka, božskému (divus) 

Augustovi rovněž jednoho osla. Zavražděný a poté zbožněný Claudius zohledněn 

samozřejmě nebyl. Ačkoliv v senátu pravděpodobně nikdo na zinscenované nebezpečí 

skutečně nevěřil, nenašel se nikdo, kdo by zavražděnou hájil. Tak velkou nenávist 

vyvolaly její vraždy v mnohých senátorských rodinách a její nárok na spoluúčast na 

moci odporující tradičním římským představám. Pouze Thrasea Paetus, senátor 

s přísnými filozoficky podloženými představami o morálce, opustil senát ještě 

předtím, než skončilo groteskní divadlo, kdy matkovrah obviňoval matku z vraždy 

manžela. Nechtěl být nucen vyjádřit souhlas – třebaže mlčky. Byl to jediný viditelný 

oponent v senátu – přinejmenším ve svém nepřímém chování. Na veřejnosti se však 

ihned objevily anonymní výroky jako: „Nero, Orestés, Alkmeón – matkovrazi“. Ne 

všichni se tedy nechali úředním prohlášením přesvědčit. O několik let později vmetl 

jeden z účastníků Pisonova spiknutí po svém odhalení Neronovi do tváře, že jej začal 

nenávidět, poté co zabil svoji matku a ženu. Příznačně byl tímto Neronovým 

protivníkem tribun prétoriánských kohort. Nezřídka se člověk setkal u těchto 

důstojníků s jasnými a vědomě dodržovanými morálními zásadami. Burrus měl tedy 

skutečně důvod, když proti Neronovi namítal, že jsou vojáci zavázáni celé 

Germanikově rodině, tedy i Agrippině.  

Podle toho co víme, nedošlo k oficiální rehabilitaci Agrippiny, tak jak ji známe u 

jiných mnohých skutečných i domnělých obětí Neronova režimu. A kdo by na tom 

také býval měl zájem? Potomci z její strany už žádní nebyli a z nových panovníků, 

kteří nastoupili po Neronovi, se na ní nikdo nemusel a ani nechtěl odvolávat. Proto 
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také neexistoval důvod vynést na světlo nebo zhodnotit možné stávající povědomí 

nebo pramenný materiál (o kterém nemáme zprávy), který by byl v rozporu s oficiálně 

zveřejněnou verzí. Tak Agrippina vešla do dějin s hodnocením, které se u jejích 

protivníků vytvořilo již za jejího života a bylo stvrzeno oficiální propagandou po její 

smrti. Naše nejdůležitější prameny se v jejím hodnocení nerozcházejí, zatímco při 

charakterizování jiných postav, které tehdy působily na politické scéně, můžeme 

konstatovat skutečně významné odchylky.  

Zdá se, že Agrippinini odpůrci nepůsobili pouze v Římě, ale i v provinciích. Na 

jedné zlaté minci, která je uchována v Římsko-germánském muzeu v Kolíně nad 

Rýnem, je zobrazen její portrét, který byl „vymazán“ jedním tnutím ostrého dláta. 

Stejný výraz jasného politicko-morálního odsudku se objevil na některých mincích 

zobrazujících Nerona.  

Byl tím také vyjádřen historický soud nad Agrippinou? Byla to jen panovačná, 

bezohledná žena, lačnící po moci, která vše podřizovala své ctižádosti? Dosáhla 

v historii něčeho, co její osobu přesáhlo? 

V historickém hodnocení se nám jistě nepodaří vylíčit ji tak, aby vzbuzovala 

sympatie. Mnohé z jejích charakterových rysů odporují antickým i dnešním morálním 

měřítkům, co teprve pak mnoho jejích zavrženíhodných činů, které se provinily proti 

zákonům a morálním představám té doby, a které měly výhradně posloužit pouze její 

vlastní osobě nebo protěžování jejího jediného syna Nerona. To, že se jí podařilo 

prosadit Nerona jako vládce, mělo z jejích činů nejdalekosáhlejší důsledky. Typ 

nevázaného despoty se v něm projevil zvláště odstrašujícím způsobem. Matka k této 

podobě svým chováním a předobrazem chování rozhodujícím způsobem přispěla, a 

zjevně si byla problematického charakteru svého syna vědoma.    

Snad věřila, že ho dokáže ovládnout, ale právě tahle představa jí nevyšla. Svůj nárok 

na spoluvládu v římském politickém systému vznesla, také jako žena, tak důrazně a 

také jej částečně realizovala. Negativním následkem bylo, že se v příštích sto padesáti 

letech žádná žena neodvážila uplatnit v politice Říma, byt‘ jen v náznacích, takový 

nárok. To posloužilo, i když to nebylo jejím záměrem, ke stabilitě systému, který 

vytvořil Augustus. 
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Agrippina a založení kolonie Colonia Claudia Ara Agrippinensium 

 

K historicky významným rozhodnutím Agrippiny patřilo založení města Colonia 

Claudia Ara Agrippinensium, které bylo jako první v Porýní organizováno podle 

římského práva. Tacitus k roku 50 po Kr. píše: „Agrippina však chtěla demonstrovat 

svoji moc také spojencům. Proto prosadila, aby byla ve městě Ubiů, ve kterém se 

narodila, zřízena kolonie pro veterány, která by nesla její jméno.“ 

K oblasti na levém a pravém břehu Rýna v Germánii byla Agrippina vázána 

různými způsoby. Marcus Vipsanius Agrippa, dědeček z matčiny strany, se účastnil 

usídlování Ubiů na levém břehu Rýna, možná i založení města Ubiů – oppidum 

Ubiorum. Tacitus nezapomněl zmínit Agrippovu roli také v souvislosti se založením 

kolonie. Její dědeček z otcovy strany, Drusus, vedl v letech 12 – 9 př. Kr. římskou 

ofenzivu proti Germánům sídlícím na pravém břehu Rýna. Zaznamenal proti nim velké 

úspěchy a po své smrti získal vítězné přízvisko Germanicus. Jeho syn a Agrippinin 

otec pod tímto jménem vešel do dějin. Na základě této rodinné tradice, ale především 

z popudu svého děda Augusta, obnovil Germanicus v roce 13 po Kr. válku s Germány 

a ukončil ji až v roce 16 po Kr. na naléhání svého adoptivního otce Tiberia. Právě 

v období útočné války svého otce se Agrippina ve městě Ubiů narodila. Tak vznikly 

silné politické vazby nebo přinejmenším vzpomínky na oblast u Rýna a na město Ubiů, 

třebaže bylo založení kolonie Agrippinou a pojmenování města po její osobě pro 

Římany něčím zcela novým.  

V souvislosti se založením kolonie vyvstávají dvě otázky, z nichž první souvisí se 

zakladatelkou této kolonie, druhá s novým městem. 

1) Co znamenalo v římském kontextu založení této kolonie pro Agrippinu? 

2) Jaký význam mělo vlastní založení kolonie pro město oppidum Ubiorum? 

1. Pojmenování měst po ženě se objevovalo v antice již před Agrippinou. Zvláště 

v helénistických státech narazíme na četné příklady, jako Apameia v Sýrii, 

pojmenované podle Apameje, manželky Seleuka I., nebo město Bereníké v Kyrenaice, 

pojmenované po Berenice, manželce Ptolemaia III. Také Herodes Veliký nechal 

pojmenovat město Livias v Judeji po Augustově manželce Livii. Ve všech těchto 

případech se jednalo o helenistické státy s jasnou monarchisticko-dynastickou 

strukturou. Před Agrippinou ještě nikdy žádná římská kolonie – tedy věrný obraz 

Říma, nenesla jméno ženy, navíc dosud žijící. Existoval bezpočet obcí, také 

s uděleným římským právem, které mezi jinými nesly jména jako Iulia nebo Augusta. 
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Avšak tyto názvy odkazovaly zčásti na Caesara a zčásti na Augusta. Vyznamenat takto 

vlastní rodné město k tomu inspiroval Claudius krátce před rokem 50 po Kr. 

Pravděpodobně nejpozději v roce 48 po Kr. poctil přídomkem Claudia město 

Lugdunum, centrum tří galských provincií Aquitania, Lugdunensis a Belgica, které 

bylo již od roku 43 př. Kr. římskou kolonií. Claudius se zde 1. srpna roku 10 př. Kr. 

narodil. Kromě toho prý měl tomuto městu udělit ius Italicum - italské právo, čímž 

byla obec právně postavena na úroveň italského města. Tak bylo jeho rodiště jasně 

pozvednuto nad ostatní galská města. A Agrippina nechtěla zůstat pozadu. Ona dcera 

Germanikova, který v Gallii a Germánii vybojoval pro Řím mnoho bitev, se musela 

stejným způsobem prezentovat ve svém i se svým rodným městem. A toto místo 

nesmělo mít menší postavení než rodné město jejího manžela. Jak důležité to pro ni 

bylo, dokazuje, že k povýšení na kolonii a udělení nového názvu došlo již rok po 

svatbě. Jiný aktuální důvod (kromě Agrippiny), který by bylo možné doložit, neznáme. 

Také Tacitus, který jako jediný uvádí motiv pro založení kolonie (deductio), odkazuje 

na její záměr dokázat spojencům její moc. Pro Agrippinu muselo založení kolonie 

CCAA do jisté míry znamenat, že byla postavena na roveň svému muži. Založení 

kolonie bylo prostředkem v boji o její vlastní pozici v rámci politicko-mocenského 

systému. Ovšem jména obou manželů: Claudia a Agrippinenses v názvu města 

zanikla, třebaže až do pozdní antiky dominovalo v konkrétním jazykovém užití pouze 

její jméno. Skutečnost, že byla Agrippinina památka po její smrti vymazána, se v názvu 

města neprojevila.  

2. Jaký přínos mělo založení kolonie pro samotné město, není lehké zhodnotit. 

Existovalo město oppidum Ubiorum, ve kterém stál oltář k uctívání císařského kultu 

stále ještě plánované germánské provincie. Místo bylo sídlem místodržícího stejně tak 

jako Mohuč/Moguntiacum pro vojenskou oblast Horní Germánie. Založení kolonie 

znamenalo pro oppidum Ubiorum nejen změnu názvu, navíc obec získala římský 

zákoník, který byl vystaven k nahlédnutí v jedné z městských budov. Veřejný a právní 

život se dalekosáhle řídil na základě těchto formulovaných pravidel. Založení kolonie 

s sebou přineslo také systematické usídlování vysloužilých vojáků, kteří ještě v této 

době byli rekrutováni převážně v Itálii. Následkem bylo zásadní posílení italského 

elementu. Ne nadarmo získala kolonie italské právo právě v roce 50 po Kr. při svém 

založení jako Lugdunum rodiště Claudia. Změna občanského práva se s jistotou dotkla 

také Ubiů. Alespoň část germánského obyvatelstva získala bezpochyby římské 

občanské právo. Odůvodněním by právě mohlo být, že město a jeho obyvatelé poskytli 
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za svými zdmi útočiště současné císařově ženě v době jejího narození. Založení 

kolonie mělo samozřejmě za následek značnou urbanistickou výstavbu, protože 

římská kolonie se nemohla obejít bez staveb jako Capitolium, Curia, Basilica nebo 

městské opevnění a akvadukt. Je možné se domnívat, že císař sám dal k dispozici také 

finančními prostředky a své vojáky, kteří by s výstavbou pomohli. Odrazem této 

stavební činnosti by mohl být Neronův nápis, který byl nalezen pod ulicí „Hafenstraße, 

a který jistě pocházel z nějaké velké veřejné budovy. Stavební práce v každém případě 

prováděli vojáci XV. legie s názvem Primigenia, ovšem až v období Neronovy vlády. 

Výstavba v kolonii trvala bezpochyby delší dobu.  

Je třeba si ale také položit otázku, zda by většina z toho, co můžeme pokládat za 

důsledek založení kolonie ve městě Ubiů, nenastala i bez tohoto aktu, samozřejmě 

s určitým časovým odstupem. To se týká stejným způsobem aspektů romanizace a 

urbanizace. Mohuč, která se v právním ohledu pravděpodobně nikdy nestala římským 

městem, ale zároveň byla sídlem místodržícího, neměla přinejmenším v období pozdní 

antiky menší význam než Kolín nad Rýnem a vykazuje podobnou relativní kontinuitu 

jako metropole na dolním toku Rýna. Jedno je ale jisté. Kdyby v roce 50 po Kr. nebylo 

oppidum Ubiorum z Agrippinina popudu povýšeno na kolonii, pak by dnes město 

neslo jiný název. Ironií osudu je, že povýšení na kolonii zařízené Agrippinou zůstalo 

v názvu města Kolína zachováno. Jméno zakladatelky však odvál čas.  
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Komentář k překladu: 
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 Překladatelská analýza originálu 

 

4.1 Vnětextové faktory 

 

4.1.1 Autor 

Autor této monografie je emeritní profesor Werner Eck (*1939). Prof. Eck přednáší 

od roku 1979 dějiny římského císařství a epigrafiku na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. 

Je spoluvydavatelem časopisu „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik“, vedoucím 

projektu „Prosopographia Imperii Romani“ a „Corpus Inscriptionum Latinarum“ při 

Berlínské Akademii Věd. Okruh jeho badatelského zájmu tvoří: římské dějiny 

především doba císařství a pozdní antiky, římské sociální dějiny – prosopografie, 

dějiny křesťanství v období antiky a římská epigrafika.  

 

4.1.2 Médium, místo, čas 

Monografie byla vydána v roce 1993 v nakladatelství Greven Verlag jako součást 

ediční řady Archeologické společnosti Kolína nad Rýnem.  

 

4.1.3 Adresát, intence a funkce 

Jedná se o odborný, populárně naučný text. Autor nám nepředkládá nová fakta, 

spíše osvětluje známá fakta a snaží se nám nabídnout jiný úhel pohledu a prostor k 

zamyšlení. Tento styl je pro Wernera Ecka typický a lze jej vypozorovat i u jiných jeho 

monografií. 

Text obsahuje zhuštěný výklad a velké množství faktografických údajů, které 

ovšem nenarušují celkovou srozumitelnost a výpovědní hodnotu textu. Domnívám se, 

že prof. Eck píše své texty natolik poutavě a srozumitelně, aby případné zájemce o 

dějiny starověkého Říma neodradily, ale naopak jejich zájem ještě více prohloubily. 

Celý příběh, který nám zde Werner Eck předkládá, můžeme vnímat jako životní příběh 

jedné ženy, která chtěla vládnout velkému Římu. Po přeložení textu jsem provedla 

malý průzkum. Text překladu jsem nechala přečíst vysokoškolsky vzdělanému čtenáři, 

který ovšem nemá příliš znalostí o antice. Zajímalo mě, jestli zhuštěný výklad a mnoho 

neznámých informací bude nějak narušovat srozumitelnost textu. Překvapivé pro mě 

bylo zjištění, že čtenář, který není dostatečně odborně vybaven, si text přečte se 

zájmem, najde si v textu momenty, které mu připadají zajímavé – např. postavení ženy 

v tehdejší společnosti. Ovšem jak nejdůležitější moment v práci překladatele vnímám, 
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pokud se mu podaří přenést do svého překladu záměr autora a v případě prof. Ecka je 

to rozhodně snaha probudit více zájem o dějiny a antiku a přemýšlet o dějinných 

souvislostech a nevnímat pouze zprostředkovaná fakta. 

Odhlédneme-li od aspektu populárně naučného textu a zaměříme-li se pouze na 

odbornou stránku této monografie, domnívám se, že se bude okruh čtenářů cílového 

textu mnohem více profilovat, než tomu bude v německém prostředí. Vycházím z 

předpokladu, že okruh čtenářů bude v případě českého kulturního prostředí značně 

omezený na rozdíl od německé kulturní oblasti. Rozhodující v tomto případě je 

kontinuita klasického vzdělání, která u nás byla po druhé světové válce přerušena.   

U textu převládá informativní. Intence autora je popularizovat dějiny antického 

Říma.  

U jiné Eckovy monografie, která byla přeložena do češtiny, a kterou jsem měla 

k dispozici, jsem se snažila získat co nejvíce informací, které by mě přivedly na 

potenciálního čtenáře českého překladu. Jedná se o překlad Eckovy monografie o 

císaři Augustovi. Překlad vyšel v roce 2004 v nakladatelství Vyšehrad v nákladu 2000 

ks. U publikace je uvedeno, že kniha je určen pro studenty a zájemce o historii a 

klasickou filologii. Myslím, že stejný okruh čtenářů můžeme předpokládat i pro 

předkládaný překlad o Agrippině.  

Výhodou oproti jiným historickým tématům může být fakt, že doba raného císařství 

(principátu) a vůbec antický Řím je neustálým zdrojem inspirace a zájmu spisovatelů 

a filmařů. Vzpomeňme na Burtonova Gladiátora, román Henryka Sienkiewicze Quo 

vadis nebo romány Loukotkové. Období antiky nás neustále fascinuje a inspiruje. A 

velký dík patří popularizátorům jako je právě profesor Eck, kteří pro mnohé z nás 

předkládají látku v mnohem „stravitelnější“ formě než např. Tacitus nebo Cassius Dio.  

 

4.2 Vnitrotextové faktory 

 

4.2.1 Téma, obsah, výstavba textu 

Kniha nese název Agrippina zakladatelka Kolína nad Rýnem, podtitul: žena 

v politice raného římského císařství. Tento podtitul jasně vystihuje téma knihy. Žena 

v politice antického Říma, která se snažila ovlivnit běh dějin se všemi negativními 

dopady, které to sebou přineslo. Mezi ně můžeme zajisté započítat prosazení Nerona 

jako vládce nad Římem. V knize je také silně tematizován jeden aspekt a tím je právě 

odpor, na který narazila její angažovanost v politice Říma.  
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Text je členěn do deseti kapitol, které jsou členěny tematicky a chronologicky. 

Každá kapitola nese jméno, které současně odkazuje k náplni jednotlivé kapitoly. 

První kapitola (úvod) naznačuje, proč je právě i Agrippina součástí historie města 

Kolína nad Rýnem. Druhá kapitola nám osvětluje její původ a příslušnost k julsko-

klaudijské dynastii. Třetí kapitola je věnována jejímu mládí a obsahuje také důležité 

informace z jejího života (nedobrovolná smrt rodičů a jejích bratrů, neustálé ohrožení 

života), které se významně podílely na formování její osobnosti. Čtvrtá kapitola je 

věnována intermezzu, kdy byl provolán císařem její neblaze proslulý bratr Caligula. 

Následující kapitoly jsou věnovány dalšímu období dalšího římského císaře Claudia a 

jejímu úsilí setrvat v blízkosti císařského dvora zajistit svému jedinému synu Neronovi 

vládu. Následující kapitoly jsou věnovány jejímu vzestupu a pádu vedle jejího 

vlastního syna- císaře Nerona. Celý tento tematický oddíl uzavírá Agrippinina smrt a 

autorovo zamyšlení se nad jejím historickým hodnocením a přínosem. Poslední 

kapitola je věnována samotnému založení kolonie Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium.  

Eck často odkazuje na hlavní prameny, ze kterých čerpal. Zejména na nejrozsáhlejší 

materiál, který máme o této době k dispozici – Tacitovy Letopisy a Suetoniovy 

Životopisy dvanácti císařů. Součástí výchozího textu je také bohatý poznámkový 

aparát, který odkazuje na bibliografii ke zkoumanému materiálu.  

Významná a velmi poučná část je věnována numismatice. Svůj výklad doplnil autor 

bohatým obrazovým materiálem. 

 

4.2.2 Presupozice 

Z povahy výchozího textu – jedná s o odborný text – vyplývá, že autor téměř 

všechny reálie z prostředí antiky vnímá jako obecně známé a tudíž je nevysvětluje ani 

nekomentuje.  

Legio, ius Italicum, domus Augusta,   

 

4.2.3 Syntax 

Syntax výchozího textu je komplikovanější. Ve větách se vyskytuje velké množství 

vsuvek, které navyšují informační hustotu věty. To souvisí s typickým rysem 

Eckových textů a tím je zhuštěný výklad. 
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Noch fünf Jahre, nachdem Agrippina sich angeblich gegen die finanziellen 

Interessen der Prätorianern gestellt haben soll, wurde so der Haß auf sie erregt oder 

noch vorhandene Sympathien der Garde zur Tochter Germanicus zerstört. (VT 74) 

Ještě pět let poté, co se měla Agrippina údajně postavit proti finančním zájmům 

pretoriánů, to u osobní stráže vyvolalo hněv nebo zničilo poslední zbytky sympatií ke 

Germanikově dceři. 

 

Als A. aber ihre Pläne weiterverfolgte und, zumindest die Überlieferung, sich 

verstärkt um Tribunen und Centurionen bei den Prätorianern bemühte, sowie 

Verbindungen zu alten senatorischen Familien pflegte, d.h. zu den beiden mächtigen 

potentiellen Bündnisspartnern in Rom, schlug Nero, vermutlich in Abstimmung mit 

seinen Beratern zu. (VT 68) 

Když ale Agrippina pokračovala dál ve svých plánech a, alespoň se to tak traduje, 

snažila se posílit svoji pozici u tribunů a centurionů císařské tělesné stráže a pěstovala 

vztahy se starými senátorskými rodinami, tj. s oběma mocnými potenciálními spojenci 

v Římě, Nero zasáhl, pravděpodobně po dohodě se svými poradci. 

 

4.2.4 Lexikum 

V lexikální rovině představují největší problém latinské výrazy, které autor 

ponechává bez německého překladu a komentáře. Specifické je také užití odborných 

výrazů, které označují antické reálie. (prétoriáni, prokonzul, tribun lidu, provincie, 

Augustálové… etc.) 

 

4.2.5 Nonverbální složka 

Autor doplnil svůj text o bohatý obrazový materiál. Nejrozsáhlejší část je věnována 

numismatice. Součástí dalšího obrazového materiálu jsou kameje, reliéfy, portréty a 

sochy.  
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 Typologie překladatelských problémů a jejich řešení 

 

5.1 Lexikální rovina  

Charakteristické pro výchozí text jsou četné latinské termíny, toponyma a 

antroponyma.  Výrazným znakem výchozího textu je, že autor latinské výrazy uvádí 

jako známé a v zásadě je nepřekládá ani nevysvětluje.  

 

5.1.1 Odborná německá terminologie pro antické reálie 

 

5.1.1.1 Glosář německých výrazů pro latinské reálie 

U německých výrazů, které jsou označením reálie z antického Říma, jsem vždy 

přistoupila k překladu. Pokud bych chtěla přistoupit k takovému překladu, který by byl 

určen co nejširšímu okruhu čtenářů, pak bych pravděpodobně termíny nebo reálie 

stručně vysvětlila, a to bud‘ formou vnitřní vysvětlivky, anebo bych překlad opatřila 

komentářem. Takový komentář bývá zpravidla umístěn na konci knihy.  

 

Prätorianer – prétoriáni, speciální oddíly římského vojska, které měli v době 

císařství za úkol chránit císaře. Heslo jim vydával sám císař. 

Prätorianerpräfekt – velitel prétoriánů – velitel osobní stráže císařovy 

Senat – senát – za republiky byl poradním sborem úředníků, nejvyšším orgánem 

státní správy, rozhodoval o válce a míru. Do jeho kompetencí také spadala správa 

provincií, o kterou se později dělil s císařem. Od Augusta se jeho význam postupně 

začal snižovat.   

Prätorianerkohorten – kohorty pretoriánů. Gardu tvořilo devět později deset kohort, 

každá měla 1000 až 1500 mužů. 

Reichsmünzen – římské mince nikoliv říšské 

Münzenemission – emise mincí 

Vorderseite – avers 

Rückseite – revers  

Caesar – césar ve smyslu císař 

Imperator - imperátor 

Volkstribun – tribun lidu. Fakticky nejvyšší úřad v Římě. Tribun lidu mohl 

zasáhnout proti všem úředníků (s výjimkou diktátora). 
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Stadtrömische Prägung – ražba římských mincí. Jednalo se o mince, které byly 

raženy v samotném Římě, nikoliv v provinciích. V českém úzu je běžné hovořit pouze 

o římských mincích.  

Augustaname – jméno „Augusta“ 

Caesarname – jméno „Caesar“ 

Alexandrinische Prägung – mince se nerazily pouze v Římě, ale také v provinciích 

jako Egypt. Tyto mince byly raženy v egyptské Alexandrii.  

Ptolemäische Zeit – období Ptolemaiovské dynastie v Egyptě  

Republikanische Magistrate – republikánské úřady, zejména: konzulát, prétura, 

úřady kvestorů a censorů. Římští úředníci byli voleni zpravidla na jeden rok. Funkce 

byly neplacené a každou funkci vždy zastávali nejméně dva úředníci. 

Germanen – Germáni 

Liktoren – liktoři 

Quästoren – kvestoři 

Gladiatorenspiele – gladiátorské hry 

Armenier – Arménové  

die römischen Ritter – římští jezdci, společenská třída. Jejich význam vzrostl za 

Augusta. 

Freigelassene – propuštěný otrok, propuštěnec, lat. liberti. Nestávali se 

plnoprávnými občany.  

Prokonsul – prokonzul 

Prokuratoren – prokurátoři  

Tribunen – tribuni 

Centurionen – centurioni 

Priesterkollegium die Augustales – Augustálové – sbor kněží pečujících o kult Larů 

nebo Augustův 

Staatspriestern – římští kněží 

Dreiruderer – trojveslice 

Konsular – konzulár, bývalý konzul 

Konsul – konzul, nejvyšší úředník v Římě 

Obergermanien – provincie Horní Germánie 

Der augusteisches Gesetz – zákon z doby Augustovy 

Julisch-claudische Familie – julsko-klaudijská dynastie 

Die misenische Flotte – misénská flotila 
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Akten der Arvalbrüder – akta bratří Arválů. Arválové byli náboženské bratrstvo o 

12 členech. Uctívali starobylá božstva úrody a domácností.  

Pisonische Verschwörung – Pisonovo spiknutí 

Der Tribun der Prätorianerkohorten –  

Provinz - provincie 

Römisch-rechtlich organisierte Stadt im Rheinland – město organizované podle 

římského práva 

Veteranenkolonie – kolonie veteránů 

Das links- und rechtsrheinische Rheingebiet – oblast na levém a pravém břehu Rýna 

Adoptivvater – adoptivní otec 

Amtsgewalt eines Volkstribunen - pravomoc tribuna lidu 

Die niederrheinische Metropole – metropole na dolním toku Rýna 

Statthalter – místodržící/prokonzul  

 

5.1.1.2 Topografické názvy 

Ve zkoumané části textu jsou hojně zastoupena toponyma (jména zeměpisná), 

zejména názvy měst, provincií a starověkých států.  

Caelius – Caelijský pahorek v Římě 

Asia - Asie 

Rom - Řím 

Ephesus – Efesos – hlavní město provincie Asie 

Alexandria – Alexandrie 

Aphrodisias – Afrodísias, „město Afrodítino“, jmenovalo se tak několik měst 

v Malé Asii 

Palatin – jeden z pahorků v Římě 

Neapel – Neapol  

Campanien – Kampánie 

Ägypten – Egypt 

Syrien – Sýrie 

Bauli – Bauly, místo v Kampánii, dnešní Bacolo 

Kap Misenum – misénský mys 

Villa in Baiae – vila v Bajích; Baiae – přístavní město v neapolském zálivu 

v Kampánii, proslulé letní sídlo římských patricijů a boháčů 

Misenum – Misenum [Mísénum] – městečko a válečný přístav v neapolském zálivu 
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Colonia Claudia Ara Agrippinensium 

Bereniké – Bereníké – manželka Ptolemaia I.  

Apameia – Apameia – město v Sýrii, pojmenované po manželce syrského krále 

Seleuka 

Livias  

Judäa - Judea 

 

5.1.1.3 Antroponyma 

Velkou skupinu tvoří antroponyma (jména osob), a to především jména rodná, 

výjimečně doplněná o příjmení. Přitom převažují jména cizojazyčná (Livia, 

Britannicus, M. Iunius Silanus). Do glosáře doplňuji pouze jména majících českou 

variantu, pokud ji nemají, uvádím pouze původní znění jména.  

Agrippina 

Nero 

Seneca - Seneka 

Afranius Burrus 

Britannicus  

Claudius 

Tacitus 

M. Iunius Silanus 

Augustus 

Germanicus 

Livia  

Tiberius 

P. Celerius 

Helius 

Octavia 

Acte – Akté 

Domitia Lepida  

Pallas – propuštěnec, přívrženec Agrippiny, zastával úřad a rationibus 

Concordia – bohyně Svornosti 

Iunia Silana  

Sextius Africanus 

Rubellius Plautus 
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Germanicus – přízvisko vítěze 

P. Anteius  

L. Antistius Vetus  

Poppaea Sabina  

Otho – Otho (senátor) 

Rufrius Crispinus  

Anicetus  

Acerronia Polla  

Iuppiter – nejvyšší římský bůh, byl považován za ochránce Říma a celé římské říše. 

Iuno – Římská bohyně, manželka Iova, byla královnou bohů. Byla ztotožněná 

s řeckou Hérou. Vynikala krásou tak, že mohla soupeřit s Venuší a Minervou.  

Minerva – římská bohyně moudrosti, jméno je etruského původu. Byla ztotožněná 

s řeckou Athénou. 

Salus – bohyně blaha římského státu 

Providentia –  

divus Augustus – božský Augustus – přívlastek divus odkazuje k jeho „božskému“ 

původu 

Thrasea Paetus  

Orestes – Orestés 

Alkmeon – Alkmeón 

M. Vipsanius Agrippa –  

Drusus  

Ptolemaios III. 

Herodes d. Gr. – Herodés Veliký  

 

5.1.1.4 Názvy knih  

Annales – Anály/Letopisy – název Tacitovy knihy 

Apocolocynthosis – Ztykvení – v narážce na zbožštění císaře Claudia, Senekův spis  

 

5.1.1.5 Názvy divadel 

Marcellustheater – Marcellovo divadlo  
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5.1.2 Latinská terminologie pro označení latinských reálií 

V průběhu překladu textu jsem narazila na problém, jak nakládat s latinskými 

výrazy, které se v textu často vyskytují? Werner Eck téměř vždy použije latinský 

termín bez bližšího vysvětlení nebo překladu v závorce. Autor originálu nepřekládá, 

nevysvětluje nic, prostě napíše Einrichtung des oppidum Ubiorum…, Gründung der 

Colonia Claudia Ara Agrippinenium, für den divus Augustus, Ehrenkodex der domus 

Augusta, die zweite tribunicia potestas Neros.  

Takovýto postup by byl v českém prostředí nemyslitelný, resp. redukoval by počet 

čtenářů cílového textu, kteří by byli schopni text plně porozumět na odborníky z řad 

klasických filologů (vysokoškolští, středoškolští učitelé a studenti klasické filologie 

popř. historie). Opět si troufám tvrdit, že okruh odborných čtenářů, kteří budou schopni 

bez zaváhání porozumět použitým latinským termínům, které jsou zároveň označením 

určité reálie, bude v německém prostředí více.  

Pokládám za žádoucí s ohledem na zpřístupnění textu širšímu okruhu čtenářů, 

zohlednit tuto skutečnost při překladu a přiklonit se v překladu více k explicitaci. Např. 

Gründung der Colonia Claudia Ara Agrippinenium - > založení kolonie CCAA. 

Latinské termíny, které prof. Eck ponechává bez německého překladu nebo i 

vysvětlivky, překládám nebo v případě potřeby český ekvivalent doplním o faktickou 

poznámku s odkazem k reálii samotné. Latinský termín uvádím kurzívou v závorkách, 

jak je to v českém odborném prostředí běžné. Tak např. doc. Kut´áková v doslovu 

k překladu Vergiliových eklog vždy latinský výraz doplní českým výrazem. Např. 

návrat k mravům předků (mos maiorum), (Bucolica – Bukolika, Zpěvy 

pastýřské), …vtiskuje mu svou autorskou pečeť, sfragis; jeho domov bude obývat 

impius miles – hrubý, barbarský voják; vztah labor-práce a otium – klid, titul divi filius 

– syn boha, …básník je označen jako vates – prorok, věštec. 

Můj překladatelský záměr a volbu překladatelské metody pro překlad latinských 

výrazů, které prof. Eck uvádí bez německého překladu nebo komentáře (zřídka i s ním) 

podpořil překladatelský postup jiného překladatele. 

Překladatel jiné Eckovy monografie o Augustovi (Vlastimil Drbal) v zásadě 

překládá všechny latinské výrazy. Např.: úřední křeslo (sella curulis), svazky prutů 

(fasces), seznam římských triumfátorů (fasti triumphales), počátek nového saecula, 

století, …budoucnost Augustovy rodiny (domus Augusta), … consensus universorum, 

shoda všech občanů…etc. Naopak nepřekládá věci známé nebo ty, které jsou i v latině 
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srozumitelné: imperium proconsulare, na Via Appia, od Porta Capena, princeps, res 

publica, Forum Romanum, Basilica Aemilia  

 

5.1.2.1 Glosář latinských termínů (reálií), které se vyskytují v originále bez 

německého překladu nebo vysvětlivky 

optima mater – nejlepší matka 

fasces – svazky prutů, symbol úřední moci 

virgo Vestalis maxima - nejvyšší Vestálka v Římě  

divus – božský  

a rationibus – nejvyšší finanční úřad v Římě 

tribunicia potesta – pravomoc tribuna lidu 

domus Augusta – Augustova rodina; myslí se tím pokrevní příbuzní císaře Augusta 

Colonia Claudia Ara Agrippinensium  

imperium proconsulare – prokonzulské impérium (pravomoc prokonzula)  

tribunicia potestas – pravomoc tribuna lidu 

pro salute Neronis Claudi Caesaris Augusti Germanici 

divus – božský 

ius Italicum – italské občanské právo  

legio – legie, vojenský oddíl, měl na 6000 mužů 

 

5.1.2.2 Glosář latinských termínů (reálií), které se v originále vyskytují 

v německém překladu nebo s vysvětlivkou 

pietas – die Liebe  

oppidum Ubiorum – die Stadt der Ubier – město Ubiů 

„Summam omnium rerum privatarum publicarumque permisit.“ „udělil plnou 

rozhodovací pravomoc ve věcech veřejných i soukromých“ – 

 

5.1.3 Názvy památek v Německu  

Dreikönigsschrein – relikviář tří králů 

Kölner Dom – Kolínský dóm 

Römisch Germanisches Museum Kölns – Římsko-germánské muzeum v Kolíně 

nad Rýnem 
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5.1.4 Francismy jako součást odborných textů v němčině 

Ve výchozím textu se objevily na několika místech francismy, které jsou znakem 

odborného textu. Uvádím dva příklady: 

desavouieren -  ztrapnit/ponížit někoho na veřejnosti 

Affront – odborný výraz, používaný zejm. ve Švýcarsku 

 

5.1.5 Sémantické nejasnosti  

Hinter einem Vorgang sitzend – byla to záclona, závěs nebo plenta? Překladatel 

Letopisů do češtiny překládá jako záclona.  

Zbožněný/zbožštěný - Římští císaři byli po své smrti prohlašováni za bohy a byli tak 

i uctíváni. Jako první byl prohlášen za boha Caesar po své smrti v roce 44 př. Kr. Pouze 

Nero se nechal oslavovat jako bůh již za svého života. Císař Dioklecián se již nechal 

oslovovat jako dominus et deus (pán a bůh), proto se toto období pozdního císařství 

označuje jako dominát.  

Škoda, že se v českém překladu ztrácí účinek kompozit s – mörder: Muterrmörder 

x Gattenmörder. Použila jsem pouze jedno kompozitum a dále opis vražedkyně 

manžela.  

 

5.2 Syntax 

Pro syntax výchozího textu jsou charakteristické časté nominální konstrukce, 

rozsáhlá souvětí s hojně vloženými relativními větami. V případě pasivních vazeb jsem 

se vždy snažila nahradit vazbou aktivní, i když musím přiznat, že se mi to ne vždy 

podařilo.   

 

5.2.1 Časté nominální konstrukce.  

Die Folge war eine wesentliche Verstärkung des italischen Elements.  

Ein kurzzeitiger Triumph war die Folge. Obvinění bylo staženo a následoval 

krátkodobý Agrippinin triumf. 

 

5.2.2 Komplikovaná souvětí. 

Často jsem v překladu rozdělila delší souvětí nebo souvětí oddělená středníkem. Ve 

výchozím textu se velmi často vyskytuje středník. V rámci rozsáhlého souvětí často 

středník odděluje dvě výpovědi. Všimla jsem si, že překladatel jiné Eckovy 

monografie věrně dodržuje interpunkci. Přesto že středník plní v češtině svoji 
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specifickou funkci, rozhodla jsem se jej eliminovat a rozsáhlá souvětí jsem zpravidla 

rozdělila na dvě kratší.  

 

5.2.3 Konstrukce s man  

Někdy jsem nahradila tuto neosobní vazbu vazbou osobní.  

Auf der einen Seite registrierte man… auf der anderen Seite nahm man wahr…  

Na jedné straně pozorujeme odejmutí tělesné stráže, na druhé straně vidíme, že 
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 Typologie posunů 

 

6.1 Větná struktura 

Agrippina arbeitete damit eng mit Burrus(1.), dem Prätorianerpäfekten, sowie mit 

Seneca (2.) zusammen. So war die Anerkennung durch die Prätorianer, die allein 

hätten gefährlich können. (VT 60) V této větě jsem přehodila obě jména (Seneka a 

Burrus), tak aby navázání v další větě bylo srozumitelné. Agrippina úzce 

spolupracovala se Senekou (1.) a s prefektem prétoriánů Burrem (2.). Díky němu 

(Burrovi) bylo možné dosáhnout uznání i v řadách prétoriánů, kteří by mohli být 

nebezpeční. 

Nahradila jsem vyprávěcí čas préterita prézentem, abych zachovala dynamičnost 

vyprávění v textu.  

...bereits die erste Mordtat unter dem neuen Herrrrscher schilderte (VT 61) - 

…líčí první vraždu spáchanou za nové vlády.  

Nero aber wusste, wem er zunächst und vor allem die Herrschaft zu verdanken 

hatte. (VT 60) Nero ovšem věděl, komu má za vládu poděkovat. 

 

Explicitace – formální vyjadřování syntaktických vztahů: změna podřadící spojky 

Doch diesen Eindruck erzeugt er nur durch den Kunstgriff, dass er am Anfang… 

(VT 61) 

Ovšem tohoto dojmu dosahuje pouze prostřednictvím určité manipulace, protože 

na začátku třinácté knihy svých Letopisů… 

 

6.2 Lexikální posuny 

 

6.2.1 Změna slovního druhu 

…bereits die erste Mordtat unter dem neuen Herrrrscher schilderte… (VT 61) 

líčí první vraždu spáchanou za nové vlády. (CT 61) Za nového vládce by 

implikovalo jiný význam (příčinu): pro nového vládce, kvůli novému vládci 

 

…würde dadurch die beobachtete Realität wiedergespiegel (VT 63) - odrazovalo 

by to vnímání reality… 
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6.2.2 Konstitutivní lexikální posuny 

Geschäftsstilstand – překládám jako stagnace. V kontextu fungování státní správy 

jsem zvolila tento ekvivalent, přesto, že to není slovníkový ekvivalent.  

Genius Neroni (VT 75) – v CT jsem slovo Genius nahradila výrazem ochránce. 

Římané věřili, že každý muž má svého génia – ochránce, který jej provázel od 

narození až do smrti. Také geniové byli uctíváni oběťmi. Vkládáním této myšlenky, 

třeba formou vnitřní vysvětlivky bych větu komplikovala. Zvolila jsem ekvivalent 

ochránce, protože použitím spojení pro Neronova génia by došlo k posunutí smyslu 

výpovědi.  

Reichsmünzen – římské mince nikoliv říšské; říšské se v českém kontextu používá 

spíše ve spojení s Třetí říší, nikoliv tou první (římskou). 

 

6.3 Intelektualizace 

 

6.3.1 Zlogičťování textu 

Levý řadí k intelektualizaci formální vyjadřování syntaktických vztahů: např. 

změna podřadící spojky 

Doch diesen Eindruck erzeugt er nur durch den Kunstgriff, dass er am Anfang… 

(VT 61) 

Ovšem tohoto dojmu dosahuje pouze prostřednictvím určité, protože na začátku 

třinácté knihy svých Letopisů… 

 

6.3.2 Explicitace 

Nejčastějším typem posunu byla explicitace, ke které jsem se uchýlila v rámci 

zachování co největší konzistentnosti překladu. Uvádím několik příkladů: 

zwischen diesen drei Personen um Nero (VT 62) – mezi těmito osobnostmi kolem 

císaře Nerona 

Die Gründung der Colonia Claudia Ara Agrippinensium - založení kolonie Colonia 

Claudia Ara Agrippinensium 

…, der damals  als Prokonsul von Asia amtierte. (VT 61) …, který tehdy spravoval 

jako prokonzul provincii Asii. 

In einem Schreiben Neros an den Senat - v oficiálním Neronově dopise určeném 

senátu. 
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 Die Bauarbeiten wurden… von Soldaten der legio XV Primigenia unternommen… 

(VT 79) Stavební práce… prováděli vojáci XV. legie s názvem Primigenia. 

Der erste politische Mord unter Nero (VT 61) – první politická vražda spáchaná za 

Neronovy vlády. 

Es kann kein Zufall sein, dass A. den Augustanamen führte. (VT 63) Není náhodou, 

že Agrippina připojila ke svému jménu titul Augusta. 

Jaký význam mělo vlastní založení kolonie pro město oppidum Ubiorum? 

 Nur Magistraten standen Liktoren mit den Fasces, den Hoheitszeichnen amtlicher 

Gewalt, zu.  (VT 64) Pouze úředníci měli k dispozici dva liktory se svazky prutů – 

fasces, s odznaky své úřední moci. 
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 Překladatelská metoda 

Pro svůj překlad jsem zvolila metodu věrného překladu zejména s ohledem na 

informativní funkci textu. Svá překladatelská řešení jsem volila s ohledem na čtenáře 

cílového textu, ale také s ohledem na autora textu výchozího. Snažila jsem se předat 

všechny informace obsažené ve výchozím textu a zároveň se co nejvíce přiblížit 

autorově stylu. Samozřejmě bylo potřeba překonat rozdíly dvou jazykových systémů 

a odborné složky textu, kterou představují hojné latinské výrazy i německé odborné 

termíny označující reálie z římského prostředí. Vzhledem k tomu, že všechny použité 

termíny (i latinské) mají v češtině svůj protějšek, nebylo nutné substituovat nebo 

používat kreolizační metodu. Troufám si tvrdit, že většina posunů, ke kterým 

v překladu došlo, je objektivních a konstitutivních, vyplývajících z rozdílnosti dvou 

jazykových systémů. 
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 Závěr 

Cílem mého překladatelského počinu bylo předat v cílové textu veškeré informace 

obsažené v textu výchozím. Největším úskalím bylo dohledat veškeré odborné 

termíny, které označují antické reálie včetně antroponym, toponym, označení 

římských magistratur nebo názvů významných děl antických autorů. Znalost dějin a 

kultury antického Říma se v tomto případě ukázala jako obrovská výhoda. Jiří Levý 

(1963) ve svých požadavcích na překladatele zmiňuje znalost oboru. Potvrzuji, že 

tento požadavek našel v překladu se zaměřením na dějiny a kulturu starověkého Říma 

své opodstatnění. 

Mnohem větší výzvou ovšem bylo zachovat živost, čtivost a dynamiku autorova 

stylu. Domnívám se, že autor velmi pečlivě volí slova a přemýšlí nad stavbou každé 

věty. Autorův styl je brilantní a jediné co překladatel může udělat je, že se pokusí 

tomuto stylu alespoň přiblížit.  
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