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Úvod 
 

 

O ženách antického Říma už bylo odborné literatury napsáno mnoho. Je to 

subjekt, který stále fascinuje další a další generace historiků a právníků – jak ženy 

v Římě žily, jaké byly jejich osudy a jak byla jejich existence upravena právem. 

Existuje řada monografií věnujících se římskému manželství, dědickému 

a majetkovému právu, prostituci nebo postavení žen ve společnosti. Co však zůstává 

upozaděno, je římské právo trestní. Pokud už je někde zmiňováno, bývá to většinou ve 

snaze vyvolat senzaci a nalákat čtenáře ke koupi knihy dramatickým vyprávěním 

krvavých historek o krutých popravách, šílených císařích a tragicky umučených 

křesťanech. I přes popularitu tohoto typu literatury ale existuje jen málo děl, které by se 

římskému trestnímu právu věnovaly seriózně, a ještě méně těch, které by se zabývaly 

právní úpravou trestných činů žen v římském právu. Záměrem této práce je podat 

souhrnný (byť poněkud stručný) náhled do této problematiky. 

Tato práce se zabývá vybranými problémy římského trestního práva, a to 

konkrétně trestnými činy, jejichž subjekty mohly být buď pouze ženy (například crimen 

incestum Vestálek) nebo převážně ženy (abortus), a též trestné činy, za které byly ženy 

trestány výrazně přísněji nebo výrazně jinak, než muži (adulterium).  V širším kontextu 

se pak tato práce zabývá ženami ve Starověkém Římě a tím, jak se jejich postavení a 

role ve společnosti odrážely v římském trestním právu. Mezi probíraná témata patří 

zejména adulterium (cizoložství), abortus (potrat), lenocinium (kuplířství), stuprum 

(smilstvo) a crimen incestum (trestné činy Vestálek). Nechybí též pojednání o vývoji 

postavení žen ve společnosti a proměnách trestných činů a trestů za ně. 

První kapitola nazvaná Proměny postavení ženy v římské společnosti slouží 

jako obecný úvod do problematiky, kterou se tato práce bude zabývat. Ukazuje, jak se 

postavení ženy postupně měnilo od poslušné republikánské matrony až po nezávislé 

ženy doby císařské, jak se proměňovaly trestné činy, za které šlo ženy v Římě trestat 

i to, jaké tresty šlo za tyto činy ukládat. Jako celek tato kapitola ukazuje, jak se 

v průběhu staletí proměňovala římská společnost, její morálka a názory na to, co by 

mělo být trestné a co ne. 
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Kapitola druhá, Mimomanželské vztahy, se zabývá hlavně tématikou adulteria, 

římského trestného činu cizoložství, a jeho vývojem v průběhu věků. Začíná u počátků 

římského státu, kdy byla nevěra manželky trestána smrtí, dokumentuje postupnou 

emancipaci žen a rostoucí toleranci mimomanželských vztahů v pozdní republice, 

a chronologicky postupuje až ke konci římského císařství, kdy byly po několika 

staletích volnější morálky vlivem křesťanství tresty za morální prohřešky opět 

zpřísněny. Nechybí zde ani část věnovaná slavným případům osob nařknutých 

z adulteria, mezi něž patřily i tak významné osobnosti, jako byl filosof Seneca. Kromě 

adulteria se tato kapitola zaměřuje též na stuprum (vztahy příčící se dobrým mravům) a 

lenocinium (kuplířství).  

Kapitola třetí se zabývá tématikou Potratů, jejich zprostředkování, a pohledem 

římské společnosti na ně. Ukazuje, jak se v průběhu věků měnila mentalita římské 

společnosti, co si o potratech mysleli přední římští spisovatelé, i jak se postupně 

vyvíjela jejich právní úprava, od prvních pokusů stíhat prodejce jedů a pochybných 

afrodisiak, až po přísné tresty, které zavedl císař Justinián pro trestání žen, které se 

o potrat pokusily samy.  

Poslední kapitola se zabývá kněžkami bohyně Vesty, Vestálkami, a jejich 

jedinečným postavením v rámci římských kněžských sborů. Hlavním tématem této 

kapitoly je crimen incestum, jeho historie a jeho širší společenský a politický kontext. 

Text se zabývá osobami Vestálek samotných, jejich povinnostmi, privilegii i riziky, 

která z jejich činnosti vyplývala. Nechybí segment věnující se známým procesům 

s Vestálkami, ve kterých byly kněžky za crimen incestum (s různou mírou úspěšnosti 

žalobců) souzeny. 
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1. Proměny postavení ženy v římské společnosti 
 

 

Postavení římských žen a jeho právní úprava prošly v průběhu staletí výraznými 

změnami. Tak, jak se měnil a rostl římský stát, měnil se s ním i jeho právní systém 

a názory společnosti na to, co je morální, co je nevhodné a co by mělo být ze zákona 

trestáno. Tyto změny bývaly často dosti dramatické, zvlášť když porovnáme právní 

úpravu z období rané republiky se zákony vrcholného císařství.  

Takže zatímco například v období rané republiky mohl pater familias členy své 

domácnosti trestat, jak chtěl, a to dokonce i smrtí - například manželku nebo dceru, 

kterou přistihl při cizoložství, mohl na místě zabít; za vlády císaře Justiniána už by tento 

čin byl kvalifikován jako vražda a podvedený manžel by za něj byl poslán do 

vyhnanství.1 

Dalším příkladem, který dobře ilustruje měnící se poměry v římské společnosti, 

jsou zákazy uzavírání manželství vydávané v průběhu věků římskými autoritami. 

Zatímco na začátku římské republiky se nesměli ženit patricijové s plebeji a jakékoli 

míchání společenských vrstev bylo zakázáno, v období raného císařství už tyto sňatky 

legální byly; zakázáno naopak bylo, aby si senátoři brali za ženy propuštěnky. 

Vrcholem potom bylo rozhodnutí císaře Justiniána I., který se rozhodl jít proti staletím 

přísných zákazů, když udělal sňatkem císařovnu z herečky Theodory, ženy provozující 

povolání právem tak opovrhované, že jeho příslušníky stíhala infamie2 a zákon je 

v úpravách kladl na roveň prostitutkám a kuplířkám.3 

Na těchto příkladech je dobře vidět, kolik se toho za více než tisíc let v římském 

právu a změnilo. Než se ovšem začneme podrobněji věnovat úpravě jednotlivých 

trestných činů, pojďme se podívat na to, jak bylo postavení ženy ve Starověkém Římě 

právně upraveno a čím byly trestné činy postihující ženy specifické.  

                                                 
1 Digesta 48.8.1.5: Marcianus 14 inst.: Sed et in eum, qui uxorem deprehensam in adulterio occidit, divus 

pius leviorem poenam irrogandam esse scripsit, et humiliore loco positum in exilium perpetuum dari 

iussit, in aliqua dignitate positum ad tempus relegari. 
2 SMITH, William - A Dictionary of Greek and Roman Antiquities: Infamia: „Infamie byla v římském 

práv ztráta právního nebo společenského postavení, při které postižená osoba ztratila svou čest a 

ochranu, kterou by ji právo jinak poskytovalo. Infamie byl „nevyhnutelný následek“ provozování 

některých profesí – např. prostituce, herectví, nebo vystupování v gladiátorských arénách.“ 
3 Ulpianus – Tituli Ulpiani, 13.2 
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1.1 Od cudné matrony k prostopášné císařovně: 

Vývoj postavení ženy v římském právu 

 

Na počátku své existence byl Řím malou kolonií zemědělských osadníků, 

bojujících o holé přežití. Jejich společnost byla uzavřená, patriarchální a silně 

konzervativní, což se odráželo i v jejich právních normách. Otec rodiny měl moc nad 

celou domácností - mohl tedy rozhodovat o osudech svých dětí a otroků (patria 

potestas), i trestat prohřešky své manželky z titulu své manželské moci nad ní (manus).4 

Jeho moc byla absolutní, měl ius vitae necisque, moc nad životem a smrtí osob jemu 

podřízených. Když se mu tedy například narodil potomek, který byl nějak znetvořený, 

mohl ho beztrestně odložit; stejně tak směl odkládat potomky ženského pohlaví 

s výjimkou prvorozené dcery.5 On sám jediný byl osoba sui iuris, což znamenalo, že 

měl k dispozici plný rozsah osobních a majetkových práv. Všichni ostatní v domácnosti 

pak byly osoby alieni iuris, tudíž měli jen omezená práva a v řadě věcí podléhali 

autoritě patera familias. Ten mohl například sám rozhodnout, za koho provdá dceru, co 

udělá se svým majetkem, nebo jednostranně zapudit manželku, která se vůči němu 

něčím provinila – například tím, že pila víno, padělala klíče, nebo se dopustila 

cizoložství.6  

Zatímco římští občané mužského pohlaví mohli volit, pořizovat závěti a sloužit 

v armádě, ženy měly v té době minimum práv a byly zcela podřízeny moci mužů ve 

svém životě. Typická římská žena žila celé dětství v moci svého otce, dokud nedosáhla 

věku, ve kterém mohla být provdána7; při vstupu do manželství pak přešla do moci 

svého manžela. Nemohla si sama spravovat svůj majetek; všechno, co nabyla, nabyla 

pro manžela. Nesměla svědčit u soudu, hlasovat na lidovém shromáždění, ani 

kandidovat na politické funkce – její jedinou funkcí bylo starat se o domácnost, příst 

vlnu a rodit manželovi děti.8 Žena v dobách království a rané republiky byla brána jen 

                                                 
4 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo. 2. vydání; Praha, C. H. Beck 1995, str. 133 
5 Dionýsios z Halikarnássu, Antiquitates Romanae, 2,15 
6 Dionysios 2,25,6; Plutarchos, Romulus 22 
7 Ten se za dob raného státu určoval tělesným ohledáním, později byla pro dívky stanovena jednotná 

hranice 12 let. 
8 Zmínky o předení vlny se dají často najít na náhrobcích římských žen – předení vlny bylo totiž 

považováno za tradiční ženskou činnost. Metaforicky pak bylo v pozdějších dobách předení vlny 

používáno jako zkratka, jak vyjádřit, že šlo o spořádanou, cudnou manželku. Například náhrobek jisté 
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jako venter, břicho sloužící k plození potomků. Žádnou vyšší hodnotu pro římskou 

společnost tehdejší ženy neměly.  

Jedinou výjimkou z tohoto byly kněžky bohyně Vesty - Vestálky, jejichž úkolem 

bylo starat se o posvátný oheň v chrámu bohyně Vesty. Ty měly od začátku mezi 

římskými ženami zcela jedinečné postavení – spojovaly totiž v jedné osobě postavu 

matrony s privilegii, která byla v Římě dána pouze mužům. Mohly tak například svědčit 

u soudu, rozhodovat o svém majetku nebo si samy sepsat závěť. Jejich osoba byla 

nedotknutelná, podobně jako úřad plebejského tribuna, a za jejich obtěžování nebo 

napadení byli pachatelé přísně trestáni. O míře svobody, kterou si Vestálky užívaly, si 

mohly obyčejné římské ženy nechat zdát – tato svoboda ale měla i svá rizika: Vestálky 

měly povinnost si po celých třicet let služby uchovat své panenství a nesměly ve své 

práci polevit. Pokud by se tak stalo, hrozilo jim, že budou za trest pohřbeny za živa.  

Situace se pro římské ženy začala zlepšovat s tím, jak postupovala římská 

expanze. Řím rostl, dobýval nová území a jeho demografická skladba se začala měnit. 

Už to nebyl bezvýznamný kmen hladovějících zemědělců, ale kosmopolitní velmoc 

ovládající půlku středomoří.  Z provincií do Říma proudilo bohatství, otroci a nové 

poznatky, a římská společnost na to reagovala rostoucí sofistikací svých obyvatel. Už to 

nebyli ušmudlaní rolníci lopotící se na polích, ale vychytralí politici, důstojní státníci 

a skvělí vojenští stratégové. Římské dobyvačné války umožnily objevit nové kraje 

a kultury a přivlastnit si jejich znalosti a pracovní sílu, ať už v podobě otroků 

dovlečených do Říma a donucených pracovat, nebo cizinců, kteří do Říma přicházeli 

inspirováni zvěstmi o jeho moci a slávě.  

Zbohatnutí Říma se projevilo i na postavení žen a podobě rodinných 

a manželských vztahů. Zatímco za doby království a rané republiky bývala prakticky 

všechna manželství římských občanů cum manu, tedy manželství přísná při kterých 

žena přešla do moci svého manžela, začaly se nyní rozmáhat manželství sine manu, tedy 

manželství volná, při kterých moc nad ženou na manžela nepřecházela a žena zůstávala 

v moci svého otce. Manžel tak ztrácel předchozí možnost ji trestat a kromě věna, které 

od ženy dostal, neměl přístup k jejímu majetku, protože ten zůstával v moci ženina 

                                                                                                                                               
Amymone z prvního století př. n. l. hlásá: „Zde leží Amymone, manželka Marca, nejlepší a nejkrásnější; 

předla vlnu, byla oddaná, skromná, šetřivá, cudná, a zůstávala doma.“ 



7 

 

otce9. Čím dál častěji se také stávalo, že se žena stala osobou sui iuris (ať už následkem 

rozvodu nebo smrti patera familias) a mohla si tedy rozhodovat o svém majetku sama. 

Takové ženy musely být povinně pod dozorem tutora mulieris10, poručníka, který na ně 

dohlížel při právních úkonech a schvaloval jim závažnější rozhodnutí. Role poručníka 

ale časem slábla, až se z něj stala pouhá formalita, která se dodržovala jen „na oko“. 

V dobách pozdního císařství pak tato instituce zmizela úplně a ženy se staly při 

rozhodování o svých majetkových poměrech zcela nezávislými.   

Možnost rozhodovat si o svém majetku však nebyla jediným projevem této 

emancipace. Ženy pozdní republiky se začaly vzdělávat, učily se cizí jazyky a rétoriku, 

a začaly se více zapojovat do dění kolem sebe. Politiky se sice přímo účastnit nemohly, 

protože hlasovací právo jako takové neměly, ale i tak ji mnoho z nich dokázalo 

ovlivňovat prostřednictvím svých mužů.11 Ženy též začaly podnikat, vystupovat jako 

svědkyně u soudu, a ty majetnější z nich často obchodovaly s pozemky nebo vilami.  

Rostoucí nezávislost žen se projevila i v jejich soukromých vztazích. Cudné 

matrony, které celý den seděly doma, předly vlnu a poslušně čekaly na manžela, už byly 

reliktem minulosti. Ženy se začaly krášlit, pořizovat si módní barevné oděvy a chodit do 

společnosti, ať už to bylo divadlo, hry v cirku nebo koupele ve veřejných lázních. 

S postupující dobou se mravy v Římě čím dál více rozvolňovaly a v prvním století 

př. n. l. už bylo běžné, že ženy vystřídaly za život několik manželů. Mnohé z nich 

(hlavně ty bohatší) též mívaly milence, a to ze všech společenských vrstev, od senátorů 

až po nejsprostší otroky.  

Po pádu republiky a nastolení císařství dávali někteří autoři rozvolněné mravy 

společnosti do přímé souvislosti s úpadkem republiky. V jejich očích za pád republiky 

mohla zkaženost a špatná morálka, která Římu posledních sto let před koncem 

republiky vládla. Například Titus Livius si ve svém díle Ab Urbe Condita stěžuje na to, 

že Řím ovládly neřesti, konkrétně luxus, avaritia (závist), libido (chtíč), cupiditas 

(bezuzdná vášeň) a abundantes voluptates (záplava materiálních statků) a lidé tak 

zapomněli na ctnosti předků, mos maiorum, díky kterým býval Řím starých dob vzorem 

                                                 
9 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo, str. 134 
10 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo, str. 151 
11 Například Agrippina, která prosadila na císařský trůn svého syna Nerona, nebo Livilla, která se 

pokusila dostat k moci svého milence Seiana tím, že mu pomohla otrávit svého manžela Drusa, 

budoucího dědice trůnu po císaři Tiberiovi. Takovýchto příkladů existuje nespočet.  
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dobrých mravů a morálky.12 Někteří autoři (například Livius nebo Horatius) pak 

z tohoto morálního úpadku vinili ženy. Dle nich ženy tento morální úpadek způsobily 

tím, že svou atraktivitou a bezuzdnými projevy sexuality ohrožovaly morální integritu 

římských mužů, sváděly je na scestí a muži pak ztráceli svou disciplínu, jejich morálka 

upadala a římský stát byl uvržen do stavu chaosu. Motiv ženy jako hříšné svůdnice 

a pokušitele muže se nám zde tedy objevuje podobně jako v biblickém Starém Zákoně – 

ženy jsou zde viněny za úpadek společnosti a za morální poklesky mužů. 

S touto tématikou úzce souvisí i role Vestálek v římském státě. Ty se staraly 

o oheň ve Vestině chrámu, čímž měly zaručit prosperitu římského státu a udržovat jeho 

stabilitu. Pokud se Římu nedařilo během vojenských výprav nebo ho postihla nějaká 

katastrofa, kladlo se to za vinu Vestálkám, neboť v očích Římanů kněžky zavinily 

pohromu tím, že nekonaly dobře svou práci. V případě pádu republiky pak byla tato 

destabilizace státu sváděna na ženské pohlaví jako celek, nejen Vestálky.  

Na tyto stížnosti se po svém nástupu k moci rozhodl reagovat císař Augustus 

svými zákony o manželství, bezdětnosti a nevěře.13 V nich se zavázal, že obrodí 

římskou společnost a vrátí morálku svých občanů zpět na úroveň, kde bývala v dobách 

největší republikánské slávy. Jak dále uvidíme, tyto zákony se u většiny populace 

setkaly se silnou vlnou odporu – předepisovaly totiž pro všechny dospělé Římany 

povinnost žít v manželství a přísně trestaly manželskou nevěru, která se nyní stala 

veřejným deliktem; osoby, jež ji spáchaly, tak stíhaly přísné tresty a veřejné zostuzení - 

pachatelé natrvalo přišli o svůj společenský status a o část majetku a stali se infames.  

I přes svou neoblíbenost mezi obyvatelstvem tyto zákony vydržely v platnosti mnoho 

let a osoby byly podle nich trestány ještě za dob Justiniána I.  

Trvalo několik staletí, než se poměry v římské říši změnily a morálka 

společnosti se vrátila zpět ke konzervativnějším standardům. Tentokrát se tak stalo 

vlivem křesťanství, které s sebou přineslo nové myšlenky o morálce, úloze člověka na 

zemi a postavení žen ve společnosti. Velké změny přineslo hlavně v oblasti manželství 

– zatímco tradiční římské manželství býval vysoce utilitární svazek uzavíraný hlavně za 

účelem zachování rodu, jeho majetku a zajištění pokračování rodového kultu, 

                                                 
12 Livius, Ab Urbe Condita, Praef. 11-12 
13 Leges Iulia et Papia Poppaea. Bylo jich několik - Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, Lex Iulia de 

Adulteriis Coercendis a Lex Papia Poppaea. 
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křesťanství nově začalo hlásat myšlenky o manželství jako posvátném svazku dvou 

osob, které jsou si povinny vzájemnou věrností. To byla pro Římany velká změna, 

neboť do té doby platil pro osoby v manželství dvojí standard – žena být nevěrná 

nesměla, zato muž si mohl užívat s kýmkoli, ať už to byla prostitutka, konkubína, nebo 

třeba domácí otrok. Jediný druh manželské nevěry, za který mohl být muž trestán, byl 

případ, kdy měl poměr s manželkou někoho jiného. Ve všech ostatních případech byly 

zálety mužů tolerované a braly se jako normální – manželka totiž nebyla od toho, aby si 

s ní muž užíval, ale sloužila pouze k rození dětí. Pokud se mezi manželi po svatbě 

rozvinula láska, bralo se to jako příjemné zlepšení situace, ale standard to rozhodně 

nebyl.  

Oproti tradičnímu římskému postoji k manželství tedy křesťanství představovalo 

velký kontrast se svými požadavky na věrnost obou partnerů a zákazem rozvodů, které 

do té doby byly zcela běžnou záležitostí. Jak dále uvidíme, doba pozdního císařství 

přineslo mnohé změny nejen ve společnosti, ale i v římském trestním právu. 

 

1.2 Trestání žen: Dvojí standard římského práva 

 

Při čtení historiografických, literárních i jiných děl ze starého Říma si nelze 

nevšimnout, že je všechny napsali muži. O římských ženách se nám tak sice zachovalo 

řada zmínek a anekdot; všechny jsou ovšem psány očima mužů, kteří nám v souladu 

s tehdejší mentalitou líčí ženy jako lehkomyslná, nezodpovědná stvoření, jejichž 

jedinou životní náplní bylo předení vlny (či jiná podobná činnost), péče o zevnějšek, 

a vychovávání dětí. Z tohoto důvodu byl původně zřizován institut poručenství nad 

ženami, tutela mulierum, který měl zaručit, aby se žena kvůli své lehkovážné povaze 

(levitas animi) neupsala k nějakému právnímu jednání, které by pro ni bylo krajně 

nevýhodné14. Tento pohled na ženy v Římě přetrval dlouhá staletí. 

Pokud se tedy v Římě objevila nějaká žena, která byla něčím výjimečná, nějak 

vybočovala z řady, protože jednala proti společenským konvencím, bývala společností 

vnímána jako vzpurná a tvrdohlavá a zpravidla jí byly připisovány ty nejhorší vlastnosti. 

                                                 
14 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo, str. 151 
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V historkách římských spisovatelů pojednávajících o ženách, které se proslavily buď 

svým chováním, nebo tím, že měly blízko k politice (císařovny, manželky konzulů 

a dalších vysokých úředníků), bývají tyto výrazné ženské osobnosti často líčeny v silně 

negativním světle, jako prostopášné ženštiny (např. císařovna Messalina nebo 

Augustova dcera Julie), nesnášenlivé harpyje, nebo manipulativní osoby schopné udělat 

cokoli pro to, aby dosáhly svého cíle (např. Agrippina, matka císaře Nerona). V mnoha 

případech autoři bezesporu vycházeli z reálných faktů a snažili se podat co nejpřesnější 

obraz tehdejších událostí. Otázkou ovšem je, nakolik se jejich popis zúčastněných osob 

shoduje s pravdou a kolik ho zabarvily předsudky autorů.15 Vzhledem k tomu, kolik 

času nás od tehdejších událostí dělí, už ale pravdu asi nedohledáme. 

Tento zaujatý přístup k ženám se ovšem projevuje nejen v historických spisech, 

ale i v právních předpisech, které v Římě všechny vytvářeli muži. Následkem toho bylo, 

že v římském právu existovalo několik trestných činů, jež byly výrazně zaměřené vůči 

ženám – ženy byly jediné, které ho mohly spáchat (např. crimen incestum), nebo za něj 

byly trestány výrazně přísněji, než muži (adulterium). Tento dvojí metr byl výsledkem 

konzervativní římské morálky, která předepisovala ženám absolutní cudnost a sexuální 

odměřenost, zatímco mužům dovolovala, aby si v této oblasti dělali prakticky, co chtěli. 

Jediné, co bylo u římských občanů zakázáno, byl milostný vztah s cizí manželkou, 

pokrevním příbuzným a pasivní homosexualita (ta škodila jejich pudicitii)16. Aktivní 

homosexualita, alespoň zpočátku, nevadila.17 Kromě manželek ostatních mužů tedy 

mohli římští muži vyhledávat společnost prakticky kohokoli, koho chtěli. 

Římské ženy byly oproti nim svázány soustavou přísných morálních pravidel, 

která regulovala jejich chování. Pokud se dopustily jakéhokoli prohřešku proti 

společenské morálce, byly za to tvrdě trestány. Jediným právem uznávaným vztahem 

s mužem bylo pro ženu manželství, popřípadě konkubinát. Zatímco muži mohli chodit 

za prostitutkami, vyhledávat společnost hereček, otrokyň, nebo ostatních mužů, ženy 

byly za mimomanželské vztahy trestány infamií (pokud nebyly svým manželem nebo 

                                                 
15 Toto se ale netýká pouze římských žen – i u některých mužů, zejména císařů, se vedou mezi moderními 

historiky spory o tom, nakolik se svědectví historiků shodují s realitou a do jaké míry se jedná o pouhou 

propagandu nebo cílené očerňování osob na příkaz pozdějších vládců/osobní antipatie autora vůči 

popisované osobnosti (např. případ císaře Tiberia, který byl v Římě dosti nepopulární a je tak možné, že 

ho historie vylíčila o dost horšího, než ve skutečnosti byl). 
16 ESLAVA GALÁN, Juan – Milostný život ve Starém Římě, str. 19 
17 To se změnilo až za pozdního císařství, kdy byly pod vlivem křesťanství vztahy mezi muži zařazeny 

pod stuprum a byl k nim přiřazen stejný trest jako za styky s neprovdanou pannou. 
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otcem za adulterium zabity hned na místě). Z žen, které měly mimomanželskou aféru, 

předmanželský sex nebo které se živily prostitucí (nebo jinou podobnou činností na 

kterou se Řím díval s opovržením, jako například herectví), se tedy stávaly feminae 

probrosae (doslova „hanebné ženy“) – stíhala je infamie, ztráta společenského 

postavení a bylo jim zakázáno provdat se za římského občana, což významně ztěžovalo 

možnost jejich společenského uplatnění.  

Podobný dvojí metr byl používán i pro chování Vestálek, panenských kněžek 

bohyně Vesty. Zatímco ostatní římští kněží jako flaminové nebo augurové (všechno 

muži) se směli ženit po libosti, u Vestálek platil přísný požadavek toho, aby si po celou 

dobu své služby v chrámu zachovaly své panenství. Pokud by tento příkaz porušily, 

hrozil jim za to trest smrti. Mezi mírou regulace chování žen a mužů je zde tedy značný 

nepoměr ve prospěch mužů, kteří měli mnohem větší svobodu chování, než ženy.  

Jak uvidíme v dalších kapitolách, tento dvojí standard se projevil i při udělování 

trestů. O tom, jak reagovala právní úprava na měnící se atmosféru v římské společnosti 

a jak se během trvání římské říše měnila úprava některých trestných činů 

charakteristických pro ženy, pojednávají další kapitoly této práce. 



12 

 

2. Mimomanželské vztahy žen a jejich následky 

(adulterium, stuprum, lenocinium) 
 

Jak už bylo v předchozí kapitole naznačeno, římská společnost se dívala na 

mimomanželské vztahy žen se značnou nelibostí. Ačkoli mohou modernímu člověku 

tehdejší zvyky a právní předpisy připadat přehnaně konzervativní, pošetilé a vysoce 

diskriminační vůči ženám (a koneckonců i otrokům, propuštěncům, cizincům a vůbec 

všem, kteří nebyli plnoprávní římští občané), Římané přesto při jejich tvorbě vycházeli 

(alespoň v případě úpravy adulteria) ze zcela racionálních požadavků. Předpisy 

zakazující mimomanželské vztahy totiž měly sloužit k zaručení toho, že děti narozené 

v manželství římských občanů skutečně budou dětmi daného občana.  

Římské manželství byl institut převážně ekonomický – mělo zaručit vychování 

nové pracovní síly pro stát, dodat vojáky do římské armády, poskytnout muži dědice 

jeho majetku a umožnit pokračování rodového kultu18. V dobách království a po většinu 

trvání republiky žena v manželství sloužila pouze jako venter, zdroj získání nových 

potomků. Na její názor na danou situaci se nikdo neptal, a jelikož prvních několik 

století neměla ani možnost se s mužem rozvést, neměla jak se z daného vztahu vymanit 

(na rozdíl od muže, který se s ženou rozvést mohl, pokud splnil některý z důvodů 

daných zákonem).19 Pokud jí byl tedy manžel nevěrný, propíjel rodinné peníze nebo ji 

bil, neměla jak se proti tomu legálně bránit – mohla situaci jen mlčky snášet a modlit se 

k bohům o pomoc.20  

Od případného páchání cizoložství měly ženy odradit tresty, které za ni byly 

ukládané. Adulterium bylo jedním z nejstarších trestaných deliktů v Římě vůbec – první 

zmínky o jeho právní úpravě máme už z doby královské. Dionýsios z Halikarnássu 

o tom píše:  

 

                                                 
18 FINLEY, M. I. – Silent Women of Rome, p. 15 
19 Plutarchos – Romulus 22: „[Romulus]vydal také několik zákonů, mezi nimiž je přísný ten, který ženě 

zakazuje opustit manžela, avšak manželovi dovoluje, aby ženu vyhnal, pokud se dopustila travičství, 

podvržení dětí, nebo pokud padělala klíče či se provinila cizoložstvím.“ 
20 Existovaly sice zákony zakazující domácí násilí proti manželce a dětem, ale nikdo se neobtěžoval je 

nějak vynucovat. U žen, zejména z vyšších společenských vrstev, se očekávala poslušnost a oddanost 

manželovi. 
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„V následujících případech rozhodovali příbuzní s manželem: o cizoložství 

a když se prokázalo, že pila víno. Obojí dovoloval Romulus trestat smrtí.“21 

 

O cizoložství mužů není v zákonech řečeno nic. Vyplývá z toho tedy, že muži 

mohli mimomanželské styky pěstovat, jaké chtěli a zákon je za to nijak nepostihoval22, 

zato ženy se nesměly na cizího muže ani podívat. Pokud byla žena manželovi nevěrná, 

měl z titulu manželské moci (manus) právo ji potrestat. Jak zmiňuje výše citovaný 

úryvek, za cizoložství mohl manžel potrestat ženu i smrtí23 – měl ovšem povinnost se 

předtím poradit s jejími příbuznými.  

Po celou dobu republiky zůstalo cizoložství ryze soukromým deliktem, který se 

trestal pouze v rámci rodiny. Nad chováním žen ve své rodině dohlížel pater familias, 

tedy manžel (v případě manželství přísného), nebo otec ženy (v případě manželství 

volného, kdy moc nad ženou otci zůstávala), který měl možnost rozhodnout, jak ženu za 

daný delikt potrestá. Obvyklé například bylo zapuzení ženy a donucení, aby se vzdálila 

alespoň 200 mil od Říma.24 Nad chováním společnosti jako takové pak dohlížel censor, 

který měl právo udílet důtky a pokuty, pokud se někdo choval nemravně do té míry, že 

jeho chování budilo veřejné pohoršení.  

S postupující expanzí Říma se však morálka v Římě začala uvolňovat a ženy za 

cizoložství přestávaly být trestány. Koncem republiky pak už bylo cizoložství bráno 

jako takřka běžná věc, která byla společností tiše tolerována. Manželky už za nevěru 

zabíjeny nebyly, obvykle byly pouze zapuzeny, pokud manželovi svým chováním 

dělaly ve společnosti ostudu. Nevěra už se ale zdaleka nepovažovala za tak závažný 

prohřešek jako předtím. Koncem republiky také značně ubylo manželství, protože už se 

patricijům nechtělo je uzavírat. Dřívější přísné manželství (cum manu) prakticky 

zmizelo a bylo nyní vyhrazeno jen pro nejvyšší kněze, a ve společnosti jako preferovaná 

forma převážilo manželství volné (sine manu). Tento typ manželství navíc neměl pro 

své uzavření žádnou pevně danou formu, takže se jednalo o svazky vysoce neformální, 

                                                 
21 Dionýsios, 2,25,6 
22 S výjimkou pasivní homosexuality – ta byla římským občanům zapovězená, protože se mělo za to, že 

to škodí jejich pudicitii. Otroci ji provozovat mohli, protože neměli žádnou čest, kterou by tím mohli 

ztratit. (ESLAVA GALÁN, Juan – Milostný život ve Starém Římě, str. 24)  
23 Stejnou možnost zmiňuje i Aulus Gellius ve svém díle Noctes Atticae, 10sum.23 
24 Tacitus, Annales, 2.50 
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vznikající jen tím, že manželé oba učinili (třeba jen konkludentně) souhlasný projev 

vůle o tom, že spolu chtějí v manželství žít.  

Neformální podoba manželství též ulehčovala případný rozvod, pokud se manželé 

rozhodli, že už spolu žít nechtějí. Ten mohl být buď jednostranný (repudium) nebo po 

vzájemné domluvě (divortium). U manželství volných tak byl rozvod velmi snadný, 

neboť k němu nebylo potřeba dodržet žádnou speciální formu. Díky tomu se koncem 

republiky v Římě rozvody velice rozšířily a bylo běžné, že každý Říman za svůj život 

vystřídal několik manželek/žena manželů. 

Dalším problémem tehdejší společnosti byla nízká porodnost, která v posledním 

století př. n. l. stále klesala. Četné občanské války, povstání a Sullovy proskripce 

způsobily, že mnoho patricijských rodů koncem republiky vymřelo nebo se drasticky 

snížil počet jejich členů a nebylo, kdo by jejich řady doplnil, protože se spoustě lidí 

z vyšších vrstev zalíbila svoboda a odmítali uzavírat sňatky. U žen se zefektivnilo 

používání antikoncepce a zřejmě se mezi nimi zvýšila i obliba potratů, neboť si hned 

několik autorů raného císařství25 na tehdejší ženy stěžuje, že odmítají rodit děti a raději 

si chtějí jen užívat. Římská elita tedy koncem republiky zažívala značnou krizi, neboť 

se jejich počty vlivem válek a bojů s povstalci za posledních několik desetiletí radikálně 

zmenšily a hrozilo, že přijdou o svou prominentní mocenskou pozici ve státě. 

 

2.1 Augustovy zákony a veřejné trestání nevěry 

 

Do této situace vstoupil koncem prvního stol. př. n. l. císař Augustus se svými 

právními reformami. Ty zavedl v rámci svého programu „obnovení republiky“, kterým 

se snažil maskovat postupné hromadění moci a úřednických funkcí ve svých rukou. 

Jedním z kroků, které v rámci svých nově získaných pravomocí26 podnikl, byla i snaha 

o „navrácení republikánské morálky a pozvednutí padlých mravů“.27 Tohoto cíle mu 

měla pomoci dosáhnout série postupně přijatých zákonů o manželství, bezdětnosti 

a nevěře. Konkrétně to byly tyto zákony: Lex Iulia de Maritandis Ordinibus vydaný 

                                                 
25 Hlavně Livius a Horatius. 
26 Zejména z titulu Curator legum et morum summa potestate (tedy „Dohližitel nad zákony a mravy 

s nejvyšší mocí“), který mu byl nabídnut roku 19 př. n. l. a který Augustus na dobu pěti let přijal. (Dio, 

Cassius – Historia Romana, 54.10.5)  
27 Augustus, Res Gestae 8 
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roku 18 př. n. l., Lex Iulia de Adulteriis Coercendis z roku 17 př. n. l.28 a Lex Papia 

Poppaea vydaný roku 9 n. l. V pozdějších dobách začali římští právníci tyto zákony ve 

svých dílech spojovat dohromady, takže bývají hromadně nazývány Lex Iulia et Papia 

Poppaea. Tyto zákony přinesly poměrně zásadní změny v oblasti manželského 

i trestního práva. Jejich úplné, doslovné znění se nám sice nedochovalo, ale i přesto 

máme poměrně dobrou představu o tom, jak vypadaly, protože později žijící právníci 

(např. Papinianus, Ulpianus, Paulus) k těmto předpisům hojně psali komentáře, ve 

kterých celé stati zákonů citovali, nebo alespoň parafrázovali. 

Leges Iulia et Papia Poppaea si daly za cíl podpořit v Římě porodnost, zvýšit 

počet uzavíraných manželství, regulovat počty nemanželských potomků a zabránit 

rozdělování majetku patricijských rodů. Docílit toho měly pomocí systému pokut 

a trestů, které se ukládaly, pokud někdo s požadavky císaře nespolupracoval a zákonné 

normy nedodržoval. Nové normy chování občanů byly ze zákona tyto: všichni dospělí 

občané museli povinně žít v manželství. Ženatý musel být každý muž od 25 do 60 let 

a vdaná každá žena od 20 do 50 let, jinak je zákon stíhal majetkovými újmami.29 

Svobodní (caelibes) měli zakázáno nabývat majetek z testamentu30 a chodit na hry 

v cirku, osoby, které v manželství žily, ale byly bezdětné (orbi) mohly nabýt jen půlku 

toho, co jim bylo odkázáno. Ženy se třemi (v případě propuštěnek čtyřmi) dětmi naopak 

byly odměněny tím, že jim odpadala povinnost mít poručníka, který by na ně dohlížel 

(ius trium liberorum). Kromě povinných sňatků pro všechny zavedly tyto zákony 

i zákaz uzavírání sňatků mezi senátory (popř. syny senátorů) a propuštěnkami31, a mezi 

všemi svobodnými (ingenui) a „[prostitutkou], kuplířkou, osobou propuštěnou na 

svobodu kuplířem/kou, ženou, která spáchala cizoložství, ženou odsouzenou v procesu 

veřejného práva a jakoukoli ženou, která se živila vystupováním na jevišti.“32 Pokud se 

manželé rozvedli nebo jeden z nich zemřel, měl jak rozvedený, tak i přežívající 

                                                 
28 O datech vydání těchto zákonů se mezi historiky vedou debaty. Cassius Dio zmiňuje (Historia Romana, 

54.16.1-2), že byly oba vydané ve stejném roce, proto bývá někdy pro Lex Iulia de Adulteriis uváděn jako 

rok vydání 18 př. n. l. 
29 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo, str. 139 
30 Nabýt ho mohli, pouze pokud byli se zůstavitelem spřízněni do sedmého stupně. (Fragmenta Vaticana 

216-19) 
31 Ulpianus, Tituli Ulpiani 13.1: Lege Iulia prohibentur uxores ducere senatores quidem liberique eorum 

libertinas et quae ipsae quarumque pater materve artem ludicram fecerit, item corpore quaestum 

facientem. 
32 Ulpianu, Tituli Ulpiani, 13.2: Ceteri autem ingenui prohibentur ducere lenam, et a lenone lenave 

manumissam, et in adulterio deprehensam, et iudicio publico damnatam, et quae artem ludicram fecerit: 

adicit Mauricianus et a senatu damnatam. 
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manžel(ka) povinnost uzavřít další manželství.33 Pokud tak neučinil, vztahovaly by se 

na něj stejné postihy jako na caelibes. 

Lex Iulia de Adulteriis potom zavedl tresty za cizoložství a ustanovil nový stálý 

soudní tribunál, Quaestio Perpetua de Adulteriis, který měl na starosti pouze souzení 

trestných činů podle tohoto zákona. Dle Lex Iulia se nově stávalo cizoložství trestným 

činem, bylo veřejně stíhatelné a na osoby za něj odsouzené byly uvalovány přísné 

tresty. Jako cizoložství se podle tohoto zákona definoval styk vdané ženy s mužem, 

který není její manžel34 [vztah muže se ženou, která provdána nebyla, pak byl podle 

povahy vztahu buď zcela legální, nebo klasifikován jako stuprum35 (viz níže)]. Pokud 

byla nevěrná žena podle tohoto zákona odsouzena, ztratila půlku svého věna a třetinu 

veškerého svého majetku; muži odsouzenému z adulteria pak byla zabavena půlka jeho 

majetku. Navíc ještě byly oba posláni do vyhnanství, každý na jiný ostrov („dummodo 

in diversas insulas relegentur“) - toto mělo zajistit, aby nevhodný vztah ve vyhnanství 

nepokračoval. Ženy byly za adulterium navíc stíhány infamií, přišly o svůj společenský 

status a měly zakázáno znovu se provdat za svobodného římského občana (a také za 

muže, se kterým cizoložství spáchaly). Na znamení své hanby pak ztratily své 

privilegium nosit stolu římské matrony a byly nuceny si obléct togu prostitutky.36 

Tím, že byl z cizoložství vytvořen trestný čin a jeho stíhání přesunuto do veřejné 

sféry, ztratily rodiny velkou část svých předchozích pravomocí v oblasti dohledu nad 

ženami. Úplně však o svou možnost trestat ženy za jejich prohřešky nepřišly – pokud 

ženu manžel nebo její pater familias přistihli při nevěře, měli ze zákona právo zabít ji 

i milence. K tomuto právu se však vázala celá řada podmínek – otec je mohl zabít pouze 

tehdy, pokud je přistihl přímo při činu ve svém domě, nebo v domě svého zetě.37 Musel 

je ale zabít oba hned na místě, protože kdyby zabil jen jednoho a druhého ušetřil, mohl 

by za to být stíhán pro vraždu (zabití milenců se omlouvalo pouze v záchvatu vzteku; 

                                                 
33 Původně byla lhůta pro uzavření dalšího manželství půl roku pro rozvedené a rok pro vdovy/vdovce, 

Lex Papia Poppaea tyto lhůty později prodloužil, takže poté platila lhůta rok a půl pro rozvedené a dva 

roky pro vdovy/vdovce. (Ulpianus, Fragmenta xiv) 
34 Teoreticky ale mohlo jí i o styk vdané ženy s jinou ženou. Zákon sice u většiny svých článků používá 

pro označení ženina milence mužská zájmena, ale mějme na paměti, že trestání tohoto činu mělo sloužit 

hlavně k postihu nevěrných žen. Jako adulterium by tedy dle mého názoru mohl být klasifikován i vztah 

dvou žen pokud by alespoň jedna z nich byla vdaná. 
35 Dig. 48.5.6.1 
36 YORK, Katrina – Feminine resistence to moral legislation, str. 3 
37 Dig. 48.5.23.2; 48.5.24.2 
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ušetření jednoho by značilo, že při činu existoval element vypočítavosti). Práva manžela 

byla v tomto směru výrazně omezenější – nesměl zabít oba, ale pouze ženina milence, 

a to jen v případě, že je přistihl u sebe doma a milenec byl infamis nebo osoba nízkého 

postavení (kuplíř, herec, tanečník, zpěvák, propuštěnec, otrok, nebo byl už předtím 

odsouzen v trestním řízení).38 Pokud byl milenec z vyšší společenské vrstvy, manžel ho 

zabít nesměl, stejně tak, jako nesměl zabít nevěrnou manželku (bylo tedy zrušeno 

předchozí ius occidendi)39. Kdyby ji zabil, byl by souzen pro vraždu podle Corneliova 

zákona.40  

Manžel, který odhalil nevěru své manželky, měl ze zákona povinnost se s ní 

rozvést, a od rozvodu potom lhůtu šedesát dní na to, aby ji za nevěru zažaloval 

(accusatio adulterii).41 Stejnou možnost podat proti ženě žalobu podle Lex Iulia měl 

i její pater familias. Po uplynutí šedesáti dnů od rozvodu pak mohl ženu za cizoložství 

zažalovat kdokoli (actio publica),42 neboť se jednalo o trestný čin, na jehož stíhání měla 

zájem společnost jako celek. Spolu se ženou mohl podvedený manžel zažalovat i jejího 

milence – i jemu potom hrozily tresty za spáchání adulteria. Milence bylo možné 

žalovat po dobu pěti let od činu, a to i v případě, že by žena mezitím zemřela.43 

Pokud by se manžel se svou ženou odmítl rozvést, mohl být třetí osobou 

zažalován za trestný čin lenocinia (kuplířství). To je v Lex Iulia upraveno společně 

s adulteriem; zákon ho definuje jako případ, kdy má manžel buď zisk z cizoložství 

vlastní manželky (prostituuje ji), nebo kdy se manžel dozví o nevěře své manželky, ale 

rozhodne se zůstat s ní v manželství dál.44 Trochu paradoxně mohl být podváděný 

manžel stíhán i za adulterium, a to tehdy, pokud by své ženě vědomě podstrčil milence 

ve snaze přistihnout ji při nevěře a zkazit jí tak pověst.45 Pouze v jediném případě muž 

za adulterium (popř. lenocinium) trestán nebyl - a to pokud své manželce cizoložit 

                                                 
38 Dig. 48.5.25, Paul. 2.26, 1-7 
39 Paulus, Sententiae, 2.26.4 
40 Dig. 48.8.1.5 
41 Dig. 48.5.15.2 
42 Dig. 48.5.4.1 
43 Dig. 48.5.12.4 
44 Dig. 48.5.2.2; Dig. 48.5.2.6; Dig. 48.5.30 
45 Dig. 48.5.15.1 
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dovolil, protože manželstvím pohrdal. V tom případě mu bylo jeho rozhodnutí zákonem 

tolerováno.46 

Kromě milence a samotné ženy mohly být dle Iuliových zákonů stíhány i další 

osoby, které na první pohled s činem neměly přímo nic společného. Zákon tak trestal 

jako cizoložníky například osoby, které vědomě poskytly svůj dům nebo dům svého 

přítele jinému k tomu, aby v něm mohl páchat cizoložství.47 Jako kuplířka pak byla 

stíhána žena, která svůj dům pronajala k páchání smilstva.  

Kromě lenocinia a adulteria bylo Iuliovými zákony stíháno i stuprum (smilstvo). 

Jako stuprum pak byl definován každý vztah, který se příčil dobrým mravům – zejména 

vztah muže s vdovou, pannou, nebo chlapcem48, a také souložení muže se svobodnou 

ženou, pokud neměl v úmyslu ji ani pojmout za manželku, ani si ji vydržovat jako 

konkubínu.49 Kromě těchto případů byl ještě jako smilstvo definován případ, kdy muž 

svedl dívku mladší dvanácti let (nondum viripotens virgo). Za tento čin byly tresty 

výrazně přísnější, než u obyčejného smilstva – pachatelé z nižších společenských vrstev 

byli posláni pracovat do dolů, ti z vyšších vrstev byli posláni do vyhnanství na ostrov.50  

U muže páchajícího tyto činy nebyl jeho rodinný stav podstatný (manželé 

v Římě za nevěru stíháni nebyli51, postihnuti by byli pouze, kdyby byli nevěrní 

s manželkou někoho jiného). Oproti adulteriu je zde tedy rozdíl v objektu trestného 

činu: adulterium lze spáchat pouze s vdanou ženu, stuprum lze spáchat s kýmkoli, kdo 

nespadá do kategorie žen, se kterými lze souložit beztrestně (viz níže). Právník 

Papinianus ve svém spise De Adulteriis ovšem poznamenává, že zákon často tyto dva 

pojmy libovolně zaměňuje a používá je jako souhrnný název pro všechny vztahy proti 

dobrým mravům.52 

Zákon ovšem vyjmenovává i případy, při kterých ženy za cizoložství stíhány být 

nemohly: například pokud byl muž, který byl obžalovaný z toho, že s nimi cizoložství 

                                                 
46 Dig. 48.5.2.3 
47 Dig. 48.5.9, 48.5.10, 48.5.10.11 
48 Dig. 48.5.35.1 
49 Dig. 48.5.35 
50 Dig. 48.19.38.3: Qui nondum viripotentes virgines corrumpunt, humiliores in metallum damnantur, 

honestiores in insulam relegantur aut in exilium mittuntur. 
51 Codex Iustinianus 4.9.1 
52 Dig. 48.5.6.1, Papinianus, De Adulteriis: Lex stuprum et adulterium promiscui et kataxrystikwteron 

appellat. sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito 

nomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod graeci fvoran appellant. 
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spáchal, zproštěn viny a veškerého podezření.53 Za adulterium, i kdyby ho byla 

spáchala, také nemohla být souzena dívka, která byla provdána ve věku nižším než 

dvanáct let a spáchala čin před uplynutím tohoto věku – tu nemohl její manžel stíhat, 

neboť čin spáchala před tím, než oficiálně dosáhla věku, ve kterém se směla vdát.54  

Dále nešlo za nevěru stíhat ženy, které v manželství nežily. Tresty za adulterium 

se tak nevztahovaly na konkubíny, protože neměly v očích práva srovnatelné postavení 

s manželkami.55 Stejně tak nešlo za adulterium stíhat osoby, které neměly Ius 

Connubium (právo uzavřít legitimní manželství podle římského práva), protože tyto 

osoby ze samé povahy svého statusu nevěru vůbec spáchat nemohly (například otroci). 

Existovala též kategorie žen, kterých se standardy chování předepsané 

Augustovými zákony vůbec netýkaly, protože jejich postavení ve společnosti bylo příliš 

nízké na to, aby jim předpisy vůbec věnovaly pozornost. Tyto „padlé ženy“ (feminae 

probrosae) získávaly svůj status buď prostřednictvím povolání, které vykonávaly 

(prostitutky, kuplířky, hostinské, herečky), nebo tím, že byly soudem odsouzeny za 

páchání trestného činu. Následkem toho byla ztráta cti a zákaz provdat se za 

svobodného římského občana. Jelikož se na tyto ženy nevztahovaly tresty za 

adulterium, mohli s nimi muži souložit beztrestně, aniž by jim za to hrozil jakýkoli 

právní postih. Pokud tedy manžel chodil například za prostitutkou, za nevěru se to 

nepovažovalo.56 

 

2.2 Prostituce, rezistence a pokusy o obcházení zákonů 

 

Zatímco někteří (např. Livius nebo Horatius) Augustovy zákony vítaly a chválili 

ho za jeho pokusy o pozvednutí mravů římských občanů, u většiny běžné populace se 

zákony střetly s velkou vlnou nelibosti.57 Lidem zvyklým žít pohodlným, nezávislým 

životem se povinný diktát manželství a ukládané tresty nezamlouvaly. Nebylo tedy 

divu, že brzy došlo k celé řadě pokusů o to, jak přísnou právní úpravu obejít a vyhnout 

                                                 
53 Dig. 48.5.20.3. 
54 Dig. 48.5.14.8 
55 Dig. 48.5.13 
56 Codex Iustinianus 4.9.22 
57 Suetonius, Augustus 34 
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se tak peněžním postihům a trestům, které ukládala. Způsobů, jak toho docílit, se našlo 

hned několik: 

Například pomocí konkubinátu, který se za císařství velice rozmohl. Tím, že se 

na konkubíny zákazy cizoložství určené pro manželky nevztahovaly, našlo se mnoho 

žen, které se místo manželky staly pouhou konkubínou ve snaze zákonné postihy obejít. 

Kromě absence trestů za bezdětnost a cizoložství měl konkubinát také oproti manželství 

výhodu v tom, že konkubínu šlo na rozdíl od manželky za trvání konkubinátu 

obdarovávat. Jedním z důvodů rostoucí obliby konkubinátu byly i nové zákazy 

uzavírání manželství mezi stavy, které Augustus zavedl. Tím, že Augustovy zákony 

výrazným způsobem omezily okruh žen, se kterými bylo možné se oženit, mnohým 

lidem jiná možnost než konkubinát nezbyla, pokud chtěli mít svůj vztah právem 

uznávaný alespoň v nějaké formě. Pokud tak například chtěl žít senátor s propuštěnkou 

nebo občan s bezectnou ženou, obvykle se tak dělo pouze prostřednictvím konkubinátu. 

Ženit se také nešlo se ženou odsouzenou za adulterium – pokud si tedy milenci původně 

plánovali, že se žena s manželem rozvede a svého milence si vezme, měli nyní smůlu 

a uzavřít legitimní manželství podle římského práva nemohli.  

Dalším ze způsobů, jak obejít zákony nařizující život v manželství (a případné 

tresty za nevěru), bylo prohlášení se za prostitutku (provozování prostituce jako takové 

trestné nebylo). Jelikož se na prostitutky povinnost žít v manželství nevztahovala, našla 

se řada žen z urozených vrstev, které se dobrovolně přihlásily k této profesi, aby se tak 

vyhnuly penalizacím určeným pro svobodné a bezdětné (ty prostitutky nepostihovaly). 

Ne vždy se jim to však vyplatilo, protože zákon na tyto případy pamatoval a stanovil, že 

„[ctihodná] žena, která se úmyslně chová prostopášně, aby se vyhnula trestům, nebo 

která se záměrně nechá najmout k vystupování v divadle, může být podle senatus 

consulta stíhána za nevěru.“ 58 

Známý je například případ Vistillie, manželky Titidia Labea, prokonzula Galie 

Narbonské, která se u aedila otevřeně prohlásila za prostitutku, aby se vyhnula trestům 

ukládaným podle Leges Iulia. Té se ovšem její pokus obejít zákon nevyplatil – byla 

                                                 
58 Dig. 48.5.11.2: Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in 

scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest. 
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odsouzena za prostopášnost a poslána do vyhnanství na ostrov Sefiros. Jejímu 

manželovi se jen tak tak podařilo vyhnout nařknutí z lenocinia.  

nam Vistilia praetoria familia genita licentiam stupri apud aedilis 

vulgaverat, more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum 

impudicas in ipsa professione flagitii credebant. exactum et a Titidio 

Labeone Vistiliae marito cur in uxore delicti manifesta ultionem legis 

omisisset. atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos 

necdum praeterisse, satis visum de Vistilia statuere; eaque in insulam 

Seriphon abdita est.59 

 

I přes rizika se však patricijské ženy jako prostitutky registrovaly dál. Některé 

urozené dámy tak třeba chodily v noci pro zábavu pracovat do místních nevěstinců – 

tím se proslavila například císařovna Messalina, manželka císaře Claudia.60 Tato móda 

byla zřejmě mezi římskou elitou poměrně rozšířená, protože proti nim musel zasahovat 

dokonce samotný císař, který je za jejich chování tvrdě potrestal: 

„[Tiberius] nařídil, aby proti vdaným paním, které pošlapaly svou cudnost, 

zakročovali, nebylo-li veřejného žalobce, podle zvyků předků příbuzní 

v rodinné radě. Římského jezdce, který se přísežně zavázal, že svou 

manželku nikdy nezapudí, zbavil závažnosti přísahy, když byla manželka 

přistižena při smilstvu se zetěm. Vykřičené vdané ženy, které se zbavily 

práva a důstojnosti matrón a tím se vyhnuly zákonným trestům, začaly 

ohlašovat živnost nevěstčí; rovněž z mládeže senátorského i jezdeckého 

stavu právě ti nejzhýralejší, aby je nevázalo usnesení senátu, zakazující jim 

vystupovat na jevišti a v aréně, dobrovolně podstupovali jakékoli odsouzení, 

které je zbavovalo cti; všechny takové ženy a mladíky postihl Tiberius 

vyhnanstvím, aby nikdo z nich nemohl najít útočiště ve lstivé 

vychytralosti.“61  

 

Jelikož mezi penalizace pro svobodné patřil kromě omezení dědění z testamentu 

i horší přístup ke kariérním funkcím (hlavně nejvyšší úřednické funkce, jež byly 

součástí Cursu Honorum), začali mnozí uzavírat manželství čistě účelová, sloužící jen 

k tomu, aby získali dědictví nebo byli zvoleni do funkce. Rozmohla se tak manželství 

„na oko“, uzavíraná třeba jen na několik dní nebo týdnů. Tento zvyk se císařům také 

příliš nezamlouval: 

                                                 
59 Tacitus, Annales 2.85 
60 Plinius, Historia Naturalis, 10.83; Iuvenalis, VI. satira, 114-135 
61 Suetonius, Tiberius 35 
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„Jiného muže [Tiberius] zbavil kvestury za to, že manželku, kterou pojal den 

před losováním, následujícího dne zapudil.“62 

 

 Dalším populárním vynálezem, jak Augustovy zákony obejít, byly dlouhé 

zásnuby. V Římě totiž býval už od pradávna zvyk zasnubovat muže s mladými dívkami, 

které ještě neměly věk na vdávání – v těchto případech potom zásnuby trvaly několik let 

a manželství bylo uzavřeno, až když dívka dospěla. Vzhledem k délce praktikování 

tohoto zvyku (a své zálibě ve starých obyčejích) Augustus při zavádění svých zákonů 

rozhodl, že na zasnoubené osoby se bude pohlížet stejně jako na ženaté a vdané. Díky 

této výjimce se tak brzy začalo stávat, že se muži zasnubovali s dívkami velmi útlého 

věku, se kterými ještě mnoho let manželství uzavřeno být nemohlo. Muži si díky tomu 

mohli užívat veškeré výhody, které ženatým Lex Iulia poskytoval, bez toho, aby 

skutečně ženatí být museli. Této vymoženosti si však dlouho neužili, protože si jejich 

počínání císař Augustus velice rychle všiml a své předchozí benevolentní rozhodnutí 

změnil: 

 

„Když pak [Augustus] pozoroval, že je účinnost zákona obcházena jednak 

nezralostí snoubenek, jednak častým měněním manželstev, zkrátil dobu 

zásnub a omezil možnosti rozvodů.“63 

 

Omezení dědického práva zase bylo obcházeno hojným využíváním odkazů 

(fideikomis), kdy nebyly děděné věci zanechávány závětí přímo bezdětné osobě, ale 

byla pověřena jiná osoba, aby jí odkázaný majetek předala. Pro vyhnutí se penalizaci za 

bezdětnost se mezi elitou také rozšířily adopce, neboť zákon nečinil rozdíl mezi dětmi 

adoptovanými a vlastními, ale pouze předepisoval počet dětí, které by rodiny měly mít. 

Jak tedy můžeme na daných příkladech vidět, Augustovy morální reformy byly 

mezi lidmi značně nepopulární a našlo se mnoho takových, kteří se je různými způsoby 

(více či méně úspěšně) snažily obejít. I přes svou neoblíbenost ale tyto zákony vydržely 

v platnosti až do doby pozdního císařství, kdy byly nakonec některé z nich vlivem 

křesťanství zrušeny – nejprve zrušil císař Konstantin zákaz, aby bezdětní dědili 

                                                 
62 Suetonius, Tiberius 35 
63 Suet. Augustus 34 
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z testamentu64; dvě století po něm pak císař Justinián zrušil zákony postihující bezdětné 

a svobodné.65 V očích křesťanství byl totiž celibát považován za bohulibý stav, na 

kterém nebylo nic špatného, ba naopak – sexuální zdrženlivost a čistota byly 

křesťanskou vírou odměňovány. Od dob císaře Augusta se tak situace poměrně 

radikálně změnila a to, co rané císařství odsuzovalo a snažilo se vymýtit, Justiniánova 

vláda naopak podporovala. Stíhání cizoložství však zůstalo v platnosti a adulterium tak 

bylo i nadále přísně trestáno.  

 

2.3 Prostopášné Julie a Augustův dvojí standard 

 

Netrvalo dlouho, než si zákony o nevěře našly své první oběti. I přes protesty lidu 

začal Augustus své zákony prosazovat a vybízel občany, aby na morálku ostatních též 

dohlíželi. Z chování, které předtím bylo tiše tolerováno, se tak nyní stával trestný čin 

a dříve soukromé milostné avantýry římské elity začaly být veřejně projednávány 

u soudu. Adulterium zpočátku soudil stálý soudní tribunál Questio Perpetua de 

Adulteriis, ale císařové do jeho činnosti začali brzy zasahovat, případy od něj přebírat 

a soudit je sami. Ve spisech římských historiků můžeme z doby císařství najít spoustu 

zmínek o odsouzení osob za cizoložství a smilstvo (jen za dobu vlády Julio-Claudiovské 

dynastie bylo před soud za cizoložství postaveno nejméně šestnáct žen, o kterých máme 

zprávy). Všechny je zde uvádět nebudu, alespoň několik jich však zmíním. 

Nejznámějším případem osoby odsouzené za cizoložství je zřejmě Julie, dcera 

císaře Augusta. O tomto incidentu se můžeme dozvědět hned od několika římských 

historiků66, neboť se díky své skandální povaze stal velmi populárním.  

Julie se narodila roku 39 př. n. l. Scribonii, Augustově druhé manželce, ve stejný 

den, kdy se Augustus se Scribonií rozvedl, aby si mohl vzít svoji třetí manželku Livii 

Drusillu.67 Vychovávána byla ve velmi konzervativním prostředí – Augustus chtěl při 

své snaze o morální obrodu Říma jít společnosti příkladem, proto svou domácnost vedl 

velmi pevnou rukou. Jeho dcera tak měla značně omezený kontakt se světem, nesměla 

                                                 
64 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo, str. 140 
65 Codex Justinianus 6.51.1.1 
66 Podrobná svědectví o tomto incidentu podávají zejména Suetonius, Vellius Paterculus, Seneca a Plinius 

Starší. 
67 Suetonius, Augustus 69 



24 

 

se v mládí stýkat s muži ani se chovat tak, aby dělala Augustovi ostudu.68 Poprvé byla 

provdána ve čtrnácti letech, ale manželství dlouho nevydrželo. Podruhé ji potom 

Augustus provdal za svého přítele Marca Agrippu, který byl o více než dvacet let starší 

než ona. Z této doby také pochází první zkazky o její prostopášnosti a vzpurné povaze. 

Julie prý byla veselá a nezávislá, ráda si užívala a hojně vyhledávala společnost mužů 

všeho druhu. Její chování bylo trnem v oku jejímu otci, kterému tak podrývala autoritu 

při jeho úsilí o utužování římské morálky – vždyť jak má vládnout celému Římu, když 

nedokáže poručit vlastní dceři? O Juliiných milostných aférách kolovala v Římě celá 

řada populárních vtipů, leckdy připisovaných jí samotné. Jeden z nich uvádí například 

Macrobius ve svých Saturnáliích: 

„Když se kdosi Julie zeptal, jak je možné, že se všechny její děti podobají 

jejímu manželovi Agrippovi, přestože je mu nevěrná s tolika muži, Julie 

odpověděla takto: „Nu, je to tím, že nikdy nenabírám pasažéry, dokud není 

loď plná.“69 

 

S tímto přístupem netrvalo dlouho, než začaly být její zálety veřejným 

tajemstvím. Augustus se ji ještě pokusil umravnit tím, že ji po Agrippově smrti provdal 

za Tiberia, jednoho ze svých nejlepších vojenských velitelů. Jejich manželství však 

nebylo šťastné, protože si nesedli povahou a Julie dál tropila skandály, kde jen mohla. 

Augustovi nakonec došla trpělivost, v roce 2 př. n. l. ji veřejně nařkl z cizoložství a sám 

ji odsoudil k trestu vyhnanství na ostrově Pandateria, kde jí byl zapovězen jakýkoli další 

kontakt s muži.70 Na rozdíl od ostatních osob odsouzených za cizoložství ale neměla 

Julie žádný soud – Augustus pouze poslal do senátu dopis, ve kterém ji veřejně odsoudil 

za to, že se dopustila smilstva s větším počtem mužů a po zbytek života jí zakázal vrátit 

se do Říma.71 Julie tak byla Augustem zcela vyděděna, odmítal se k ní dále hlásit a bylo 

zakázáno její tělo po smrti pohřbít do rodinné hrobky. 

Stejný osud stihl o několik let později i Juliinu dceru, Julii Mladší, která byla 

v roce 8 n. l. nařčena z cizoložství se senátorem Decimem Iuniem Silanem, odsouzena 

a poslána do vyhnanství na ostrov Trimerus. Někteří historikové ovšem spekulují, že 

nebyla odsouzena proto, že by smilnila, ale že šlo v jejím případě o politický tah, neboť 

                                                 
68 Suetonius, Augustus 64 
69 Macrobius, Saturnalia 2.5.9 
70 Suetonius, Tiberius, 11.4 
71 Suetonius, Augustus 65 
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její manžel Lucius Paulus v té době vedl pokus o spiknutí proti Augustovi72, za který 

byl odsouzen a popraven. V případě Julie se tedy mohlo z Augustovy strany jednat 

o mstu, protože existovalo podezření, že byla Julie do spiknutí také zapletená.  

Jak Julie, tak i její matka byly odsouzeny samotným Augustem, bez možnosti se 

proti verdiktu bránit. Toto rozhodnutí se u některých autorů setkalo s kritikou: 

Augusto in rem publicam fortuna ita domi improspera fuit ob impudicitiam 

filiae ac neptis quas urbe depulit, adulterosque earum morte aut fuga 

punivit. nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum 

religionum ac violatae maiestatis appellando clementiam maiorum suasque 

ipse leges egrediebatur.73 

 

„Díky Štěstěně se Augustovi dobře dařilo v záležitostech státu, zato doma 

měl smůluvinou prostopášnosti své dcery a vnučky, které byl nucen vyhnat 

z města, jejich svůdce potom potrestal vyhnanstvím nebo smrtí. Neboť tím, 

že jejich provinění – ač je mezi muži a ženami hojně rozšířené – nazval 

„zneuctění závazků a urážka svrchovanosti“, odchýlil se tak od šlechetnosti 

našich předků a překročil i pravomoci dané jeho vlastními zákony.“ 

 

 Augustovo jednání a přehnané lpění na morálce působí notně pokrytecky, 

zvláště pokud je dáno do kontrastu s jeho vlastním chováním. Suetonius popisuje, že 

Augustus měl v mládí četné pletky s mnoha ženami, z nichž byly některé i vdané. 

Tiberiu Neronovi odlákal těhotnou manželku Livii Drusillu74, kterou si vzal za ženu 

krátce poté, co porodila Tiberiovo dítě, a se kterou už před svatbou údajně žil v jednom 

domě. V jiném případě zase odvedl na hostině do ložnice manželku bývalého konzula 

a přivedl ji zpět rozcuchanou a zčervenalou.75 Druhou manželku Scribonii údajně 

zapudil proto, že mu netolerovala jeho zálety, zato Livia Drusilla měla jeho přátelům 

dokonce pomáhat ve shánění dívek, se kterými by si mohl její manžel užít.76 Zavádět 

striktní morálku začal Augustus až po svém vzestupu k moci, kdy se chtěl prezentovat 

jako obnovitel padlé republiky. K tomu však potřeboval působit důstojně a ctnostně – 

těžko mohl kázat ostatním o morálce a soudit je za činy, které sám dělal. Přísné 

standardy chování tedy zavedl nejen pro Řím, ale i pro svou rodinu, která ho však 

v tomto směru velmi zklamala. Suetonius uvádí, že Augustus ve stáří reagoval na 
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všechny zmínky o Juliích s nelibostí a prohlašoval: „Měl jsem neženat být a bezdětek ze 

světa sejít.“77 Je však ironické, že svou dceru odsoudil za stejné chování, které sám 

v mládí bez okolků provozoval. Jediný důvod, proč sám nebyl za adulterium odsouzen, 

je, že tyto zákony vydal až poté, co si vzal Livii Drusillu. Kdyby byly bývaly tyto 

zákony vydány dříve, mohl by se Augustus připojit k řadám nevěrníků, které tak rád 

soudil.  

 

2.4 Nařčení z nevěry jako politický nástroj 

 

Kromě případu dvou Julií však existují i další zmínky o procesech konaných 

s cizoložnými ženami. Jak lze ovšem vyčíst z historických spisů, ne vždy se ale ženy 

nařčené z nevěry tohoto trestného činu skutečně dopustily. Zvláště v dobách císařství se 

z accusatio adulterii stal oblíbený nástroj toho, jak se zbavit nepohodlných osob.  

V roce 20 n. l. tak například byla souzena za cizoložství bohatá a urozená žena 

jménem Aemilia Lepida, která byla svým rodem spřízněná jak s diktátorem 

L. C. Sullou, tak i s L. Pompeiem, prvním triumvirem. Lepidu nařkl její bývalý manžel 

P. Quirinus hned z několika trestných činů – falsa (podstrčení dítěte), adulteria, pokusu 

manžela otrávit, a maiesta za to, že si měla údajně nechat dát od astrologa věštit, jaká 

bude budoucnost římského impéria.78 Přestože už od doby údajného spáchání těchto 

činů uplynulo dvacet let, nechal císař Tiberius činy prošetřit. Z většiny obvinění byla 

posléze Lepida zproštěna, ale z cizoložství byla nakonec uznána vinnou a odsouzena. 

Spekuluje se, že si jejím odsouzením chtěl Tiberius získat Quirinovu přízeň, neboť 

Quirinus byl velmi bohatý muž se značným vlivem. Lepida ale nebyla jedinou obětí 

politických pletich.  

O dvacet let později použil nařčení z nevěry císař Caligula k tomu, aby se zbavil 

svých dvou sester, Julie Livilly a Agrippiny Mladší, které proti němu chystaly převrat 

společně se svým milencem M. Aemiliem Lepidem. Caligula byl proslulý svým 

výstředním chováním79, krutostí a extravagancí, což mu u lidu příliš sympatií 
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nepřineslo. Poté, co spiknutí proti němu neuspělo, byl Lepidus popraven a obě sestry 

odsouzeny za cizoložství a poslány do vyhnanství na různé ostrovy.80 Bylo jim 

dovoleno se vrátit až v roce 41 n. l., kdy na císařský trůn nastoupil Claudius. Agrippině 

se v Římě dále dařilo (časem se provdala za svého strýce, císaře Claudia), Julie Livilla 

se však znelíbila císařovně Messalině, která ji za údajný vztah s filosofem Senecou 

poslala do vyhnanství. O tom, zda spolu tito dva skutečně nějaký vztah měli, se dodnes 

spekuluje, převažují však teorie, že šlo o záminku, jak se jich obou zbavit. Zatímco ale 

Senecovi bylo časem dovoleno se z vyhnanství navrátit, Julie Livilla byla ještě toho 

roku odsouzena císařem Claudiem k smrti vyhladověním.  

Přibližně ve stejné době (43 n. l.) byla z adulteria bezdůvodně nařčena také Julie 

Livia, vnučka císaře Tiberia. Za tímto obviněním údajně také stála Claudiova žena, 

Messalina. Císař Claudius ji bez jakéhokoli slyšení odsoudil k trestu stětí mečem. Není 

jisté, zda byla skutečně popravena, nebo jestli ještě před popravou stihla spáchat 

sebevraždu.  

Jako řešení, jak odstranit nepohodlnou osobu, použil nařčení z cizoložství také 

císař Nero proti své manželce Claudii Octavii. S tou se údajně po několika letech 

manželství začal nudit, avšak když se s ní chtěl rozvést, aby si mohl vzít svou těhotnou 

milenku Poppaeu, mezi lidmi se proti tomu vznesla vlna protestů, protože Octavia byla 

ve společnosti velmi oblíbená. Situaci tedy Nero vyřešil tak, že se s Octavií rozvedl, 

nařkl ji z cizoložství a poslal ji do vyhnanství na ostrov Pandateria. Její vyhnanství však 

v Římě vyvolalo další bouři nevole a protestů, takže se nakonec rozhodl zbavit se jí 

natrvalo. Zinscenoval soudní proces, do kterého jako svědka nastrčil svého bývalého 

vychovatele Aníkéta, jenž vypověděl, že Octavii svedl. Na základě této falešné 

výpovědi byla Octavia odsouzena k smrti a za několik dní poté popravena.81 
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2.5 Závěr 

 

Jak tedy můžeme vidět, trestný čin adulteria měl v Římě velmi bohatou historii. 

Ať už byl používán k potrestání manželské nevěry, nebo jako nástroj politických intrik, 

sloužil hlavně jako prostředek k regulaci chování římských žen. Zatímco římští muži 

si mohli užívat (téměř) s kýmkoli chtěli, ženská sexualita a její projevy byly pod přísnou 

kontrolou mužů a jakékoli projevy vzdoru nebo porušení zákona byly přísně trestány.  

Je zde ovšem nutno poznamenat, že tato pravidla chování se neaplikovala na 

všechny stejně – na zachování cudnosti byl kladen důraz hlavně u žen z vyšších vrstev, 

zatímco u chudých už se dodržování právních předpisů týkajících se manželství 

a nevěry zdaleka tak přísně nekontrolovalo. Nebylo také proč – zatímco v případě 

bohatých záviselo na ženské věrnosti pokračování prastarých patricijských rodů 

a předávání značného bohatství, které bylo nutno udržet v pokrevní rodové linii, 

u chudých už o tolik nešlo. Pokud tedy hovoříme o římských zákonech podporujících 

morálku, hovoříme o zákonech určených hlavně bohatým vládnoucím vrstvám, jejichž 

chování měly primárně regulovat. O to, co ve svém soukromí dělají propuštěnci nebo 

otroci, se nikdo z římské elity nezajímal. 
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3. Potrat a jeho zprostředkování 

(abortus, veneficium) 
 

Potraty měly ve Starém Římě dlouhou a bohatou historii. Zatímco v počátcích 

státu šlo o ojedinělé události, neboť byl kladen velký důraz na plodnost a porodnost, 

a bylo potřeba vychovat co nejvíce silných Římanů, kteří by šířili slávu státu a pomáhali 

mu sílit a expandovat, časem se z potratů stala v římské společnosti poměrně běžná 

záležitost. S rostoucím bohatstvím impéria a pomalu se uvolňující morálkou se začalo 

objevovat čím dál více žen, které odmítaly být svázány starými patriarchálními 

konvencemi a očekáváním společnosti, že jejich jediným životním posláním je vdát se 

a rodit děti. Zvláště ženy z vyšších společenských vrstev se začaly vzdělávat, 

emancipovat a čím dál více jich dospívalo k názoru, že nechtějí být jen venter, tj. břicho 

sloužící pouze k rození dětí. Potrat tak začal být prostředkem, jak si zachovat svou 

nezávislost a vyhnout se případným nechtěným potomkům.  

Největší boom zažily v Římě potraty v době konce republiky a v prvním století 

n. l. 82 – vícero tehdejších autorů si stěžuje, že morálka v Římě upadá, ženy se stávají 

vzpurnými a prostopášnými a tradiční římské hodnoty (hlavně pudicitia) berou za své. 

Někteří historikové (římští i pozdější) dokonce dávali rozpad republiky do přímé 

souvislosti s postupující emancipací římských žen – republika se dle jejich mínění 

rozpadla, protože se ženy chovaly hříšně a necudně a jednaly tak proti mores maiorum, 

tradiční morálce předků, díky které se Řím stal světovou velmocí. Není tak divu, že 

potraty – de facto svědectví o tom, že římské ženy začaly brát svou sexualitu 

a reprodukční schopnosti do vlastních rukou – byly tehdejším moralistům trnem v oku.  

I přes obecný negativní postoj společnosti byly potraty v Římě dlouho legální. 

První pokusy o jejich kriminalizaci pocházejí až z 1. stol. př. n. l. (Lex Cornelia de 

Sicariis et Veneficiis), a i ty byly zaměřeny pouze na potratáře, osoby, které potraty 

prováděly. Samotné podstoupení potratu po dlouhá staletí trestné nebylo (případné 

potrestání ženy za to, že na potrat šla, pak příslušelo censorovi, nebo jejímu pateru 

familias). Potraty se za raného císařství staly běžnou součástí života – byly trpěny jako 

nutné zlo, záležitost, o které se moc nemluví, ale která je potřebná pro to, aby patricijské 

                                                 
82 BATES, J. E., ZAWADSKI, E. S. – Criminal abortion, Charles C. Thomas Publisher, 1964 
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rody nebyly znečištěny tím, že by se do nich začlenili potomci otroků nebo cizinců. I 

samotný Iuvenalis (přelom 1. a 2. stol. n. l.) ve své šesté satiře (citované níže) mužům 

radí, aby raději svou nevěrnou manželku na potrat poslali – je pro ně totiž menší zlo 

nechat ženu potrat podstoupit, než muset vychovávat cizí dítě jako vlastní (a umožnit 

mu tak přístup k rodovému jmění). Mělo se tak zabránit tomu, aby římským mužům 

nebyly podstrkovány děti milenců nebo otroků, se kterými je jejich ženy podváděly 

(nevěra se v tu dobu v Římě také brala jako běžná věc). 

Samotné potraty (jejich podstoupení jakož i provedení) se pak staly trestnými až 

na počátku třetího století. Trvalo tedy mnoho staletí, než se názory Římanů změnily 

natolik, že potrat za trestný začali považovat. O tom, jakým vývojem potraty v Římě 

prošly, jak se k nim stavěla římská společnost a jak byly upraveny právem, pojednává 

tato kapitola.  

 

3.1 Potraty očima římských autorů 

 

Zmínky o tom, že římské ženy potraty podstupují, se dají najít v mnoha dílech 

klasické římské literatury, ať už to jsou básně, filosofické rozpravy o morálce, nebo 

satirické verše zesměšňující tehdejší společenské konvence. Tito autoři obvykle potraty 

zmiňují v negativním kontextu, kritizují ženy za to, že je podstupují a potratáře za to, že 

je provádějí. Dle názoru většiny tehdejších mužů bylo povinností ženy plod donosit 

a dítě porodit, a ne se tomuto břemenu vyhnout tím, že se nechtěného těhotenství zbaví. 

V očích těchto autorů se tím ženy stávaly nespolehlivé, lehkomyslné, neochotné nést 

odpovědnost za své činy. Najdou se však ale i autoři (například Iuvenalis), kteří jsou 

ochotní uznat, že potrat leckdy bývá menší zlo, zvlášť v porovnání s tím, čemu 

předchází – ilegitimním potomkům, hanobení římských rodů. 

Jedním z autorů, kteří se tématem potratů zabývali, byl i známý básník Publius 

Ovidius Naso. Ovidius se stavěl proti potratům velmi negativně, přičemž tento postoj 

u něj vycházel z osobních zkušeností. Jeho milá, kterou ve svém díle Lásky nazývá 

Corinnou, zřejmě podstoupila potrat, který na ní zanechal neblahé fyzické následky. 

Ovidius tím byl rozhořčen a ve svém díle Lásky tomu věnoval celé dvě básně. Můžeme 
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je najít ve druhé knize, pod čísly XIII a XIV. V té první, jež se v českém překladu 

nazývá „Nebezpečný potrat“, píše Ovidius toto: 

 

Dum labefactat onus gravidi temeraria ventris, 

    in dubio vitae lassa Corinna iacet. 

illa quidem clam me tantum molita pericli 

    ira digna mea; sed cadit ira metu.83 

 

Poté, co se pokusila zbavit se břemena ve svém lůně, 

leží Corinna vyčerpána v ohrožení života. 

Za to, že podstoupila takové nebezpečí bez mého vědomí, 

si zaslouží můj hněv. Tento hněv však ustupuje strachu o ni. 

 

Zbytek básně poté sestává z modliteb k různým božstvům za Corinnino brzké 

uzdravení. Celou báseň zavírají tato slova: 

 

Si tamen in tanto fas est monuisse timore, 

    hac tibi sit pugna dimicuisse satis! 

 

Jestli v tak velikém strachu smím tě napomenouti, 

v budoucno, Corinno, měj na tomto zápase dost.84 

 

Další báseň, ve které se problematikou potratů Ovidius zabývá, je báseň čtrnáctá ze 

stejné knihy, nazvaná „Nenič, co počato“. Hned na počátku píše toto: 

 

Quae prima instituit teneros convellere fetus, 

    militia fuerat digna perire sua. 

... 

si mos antiquis placuisset matribus idem, 

    gens hominum vitio deperitura fuit. 

                                                 
83 Všude tam, kde u českých překladů latinských textů není zmíněn zdroj, se jedná o autorčiny vlastní 

překlady. U Ovidiových básní jsem se rozhodla některé verše přeložit znovu sama, neboť dle mého 

názoru existující verze dostatečně nezachycovaly obsah a nuance textu (byla u nich dána přednost estetice 

a tomu, aby na ně pasovalo metrum, což ve výsledku znamenalo, že kvůli tomu byly 

vypuštěny/parafrázovány některé detaily z originálu, které jsou pro tuto práci důležité. 
84 Překlad Rudolf Mertlík, 1969 
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Ta, kterou první napadlo, vyrvat si plod ze svých útrob, 

zasloužila by tímto způsobem sama též zhynout! 

... 

Kdyby se tentýž způsob zalíbil pradávným matkám, 

jejich vinou by lidský rod už dávno vyhynul. 

 

Poté Ovidius uvádí několik příkladů z mytologie, které mají podepřít jeho 

argument o škodlivosti potratů – kdyby slavné ženy z mytologie podstoupily potrat, 

nebyl by založen Řím, nenarodil by se Aenes – a vskutku ani samotný Ovidius. Ve 

svých argumentech Ovidius též odkazuje na přírodu a divoká zvířata, která dle jeho 

mínění nikdy svá mláďata v lůně nezabíjí. V dalších řádcích můžeme nalézt zajímavý 

detail, který nám poví víc o technikách potratů ve Starém Římě: 

 

vestra quid effoditis subiectis viscera telis, 

    et nondum natis dira venena datis? 

 

Proč si zespodu do útrob vrážíte ostré nástroje 

a dosud nenarozeným dáváte ukrutný jed? 

 

Z těchto řádků můžeme usoudit, že ženy ve Starém Římě používaly k potratům 

techniky jak mechanické, tak podávání jedů, které měly vypudit plod z těla ven. Pro 

poznání toho, jaké konkrétní prostředky k vyvolání potratů římské ženy používaly, se 

musíme podívat na dílo jiného autora z doby císařské, spis Naturalis Historia Plinia 

Staršího (23-79 n. l.). V něm se Plinius kromě jiných témat (např. dějin umění, geologie 

nebo botaniky) zabývá i prostředky na podporu plodnosti a dále přípravky, které byly 

naopak používány k přerušení těhotenství a vyvolání potratů. Ač v textu opakovaně 

zmiňuje svou nechuť k různým magickým praktikám, lektvarům a lidovému léčitelství 

a prohlašuje, že s používání těchto prostředků nesouhlasí85 a že je uvádí jen proto, aby 

před nimi své čtenáře varovat, přesto na několika místech uvádí (leckdy poměrně 

                                                 
85 RICHLIN, A. – Pliny’s Brassiere; Sexuality and gender in the classical world: readings and 

sources/edited by Laura K. McClure, str. 235, 237 
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podrobné) recepty na to, jak tyto přípravky k přivolání menstruace nebo k vypuzení 

plodu z těla připravit 86.  

Podobně jako Ovidius připisuje i Plinius vynález potratů ženám, když v desáté 

knize svého díla tvrdí: „in hominum genere maribus deverticula veneris, excogitata 

omnia scelere naturae, feminis vero abortus.“ neboli doslova „Co se týče lidského 

rodu, objevili veškeré úchylky v milostných stycích muži, potrat pak vynalezly ženy.“87 

Jelikož je jeho spis souborem informací, které posbíral z různých zdrojů, dochovaly se 

nám díky němu i některé záznamy receptů od žen píšících na toto téma, jako byly třeba 

Lais nebo Elefantis. Plinius si u nich sice neodpustí uštěpačné poznámky na jejich 

adresu (poukazuje hlavně na to, že některé receptů si ve svých radách přímo protiřečí), 

ale i přes svůj negativní postoj jejich recepty stejně uvádí.  

V sekci nazvané „Víno též má úžasné vlastnosti“ zmiňuje receptů na 

abortifacienty hned několik. Například víno ochucené čemeřicí, okurkou nebo 

scammonií (popínavá bylina rostoucí ve Středomoří) se nazývá phtorium (destruktivní), 

neboť vyvolává potraty.88 Také prý existovala odrůda vína z Achaie, která způsobovala 

potrat po konzumaci hroznů a jiná odrůda z Egypta, kterou Řekové přezdívaly ecbolada 

(doslova „vyhazovač“), neboť po jejím vypití ženy potratily.89 Též jistému druhu 

plavuně se přezdívalo abiga („vyhaněčka“), protože způsobovala potraty. Jakási 

Olympias z Théb dle něj pro vyvolání potratu doporučuje sléz smíchaný s husím 

sádlem.  

Ve svém díle Plinius též zmiňuje situace, činnosti a věci, kterým se žena má 

vyhnout, protože jí jinak hrozí, že by mohla potratit. Tyto rady jsou míněné pro ženy, 

které chtějí zaručit, že dítě v pořádku donosí až do porodu; nemůžeme ale vyloučit, že je 

úmyslně zkoušely využít i ženy, které naopak potratit chtěly. Riziko potratu dle Plinia 

                                                 
86 Kromě abortifacientů uvádí Plinius i recepty na afrodisiaka (více jak šedesát), antafrodisiaka (více jak 

dvacet devět) a recepty na prostředky podporující plodnost. Snaha vytvořit co nejúplnější encyklopedický 

přehled lidové medicíny zde tedy zřejmě převážila nad jeho obecným negativním postojem k tomuto typu 

remedur. 
87 Překlady této pasáže se u různých autorů liší, někteří se například domnívají, že se frází u mužů myslí 

homosexuální styky („zločiny příčící se přírodě“), jiní místo Venuše používají přenesený výraz „vášně“. 

Jelikož by se „deverticula“ dala přeložit i jako „pelechy“, šlo by zde uvažovat i o tom, že v ní autor mluví 

o vynálezu prostituce („pelechy Venušiny“, „pelechy vášně“). 
88 Plinius 14.110 
89 Plin. 14.116, 14.118 
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hrozí například, pokud žena při souloži, při které bylo počato dítě, kýchne90. Těhotné 

ženy by se též měly vyhýbat tomu, aby nešláply na některé nebezpečné substance – 

například menstruační krev jiné ženy91, zmiji nebo mrtvou amphisbaenu92, bobra nebo 

olej z bobra93, nebo havraní vejce, které by u ní způsobilo, že potratí skrz ústa.94 

Těhotné a rodící ženy se také měly různými amulety bránit před čarodějnictvím, které 

mělo také moc způsobit ztrátu plodu nebo smrt ženy.  

Řecký lékař Soranus z Efesu (přelom 1. a 2. stol. n. l.), který nějakou dobu 

působil i v Římě na dvoře císařů Traiána a Hadriána, a který je autorem mnoha knih 

o medicíně, ve svém spisu o gynekologii (Gynaecia) taktéž zmiňuje několik prostředků, 

kterými se dá potrat navodit: diuretika, klystýry, pouštění žilou, hladovění, rychlou 

chůzi, ježdění na zvířatech, zvedání těžkých předmětů nebo skákání do výšky.95 Některé 

zdroje též zmiňují, že šlo potrat vyvolat tím, že se žena vykoupe v horké vodě.  

Co se týče mechanických způsobů vyvolání potratů (ono „vrážení ostrých 

nástrojů do lůna“, které zmiňuje Ovidius), tak o těch se ve svém díle zmiňuje 

Tertullianus, křesťanský teolog žijící na přelomu 2. a 3. stol. n. l. Ten popisuje hned 

několik nástrojů za tímto účelem používaných:  

 

„Accordingly, among surgeons’ tools there is a certain instrument, which is 

formed with a nicely-adjusted flexible frame for opening the uterus first of 

all, and keeping it open; it is further furnished with an annular blade, by 

means of which the limbs within the womb are dissected with anxious but 

unfaltering care; its last appendage being a blunted or covered hook, 

wherewith the entirefœtus is extracted by a violent delivery. There is also 

(another instrument in the shape of) a copper needle or spike, by which the 

actual death is managed in this furtive robbery of life: they give it, from its 

infanticide function, the name of ἐμβρυοσφάκτης , the slayer of the infant, 

which was of course alive.“96 

 

                                                 
90 Plin.7.42 
91 Plin. 28.80 – na tu nesmí ani sáhnout, ani s ní nijak přijít do styku 
92 Plin. 30.128: Amphisbaena měl být had, který má hlavu na obou koncích těla. 
93 Plin. 32.133  
94 Plin. 30.130: Tento podivný názor dle Plinia vycházel z lidové pověry, že havrani kladou vejce 

zobákem, a že kdyby žena na takové vejce šlápla, sama pak porodí (popř. potratí) ústy jako oni. 
95 Soranus, Gynaecia, 1.59-65 
96 Tertullianus, A Treatise on the Soul (1885) [c. 203] in Philip Schaff. Ante-Nicene Fathers. 3. 

Edinburgh: T&T Clark. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tertullian
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Schaff
https://en.wikipedia.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers
https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh
https://en.wikipedia.org/wiki/T%26T_Clark
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Mechanických způsobů provedení potratů tu máme více: při jednom z nich se 

nástrojem s nastavitelným rámem roztáhne děložní čípek a plod se ostrou čepelí 

v děloze opatrně rozřeže na několik částí, které se následně vytáhnou ven jakýmsi 

zaobleným hákem. Při druhé metodě se zase plod zahubí probodnutím dlouhou ostrou 

měděnou jehlou. Tertullianus vzápětí zmiňuje, že tyto metody používali i Hippocrates, 

Asclepiades, Erasistratus, Herophilus a Soranus, známí řečtí lékaři.  

Dalším, kdo tyto metody ve svém díle popsal, byl Aulus Cornelius Celsus, který 

se podobnou procedurou sloužící odstranění mrtvého plodu z těla matky podrobně 

zabýval ve svém spisu De Medicina.  

Znalost různých lektvarů, odvarů a léčivých přípravků se v Římě obecně 

považovala za ryze ženskou záležitost. Několik různých autorů ve svých dílech zmiňuje 

názor, že znalosti o antikoncepčních metodách se v rodinách předávaly z generace na 

generaci, z matky na dceru, jako prostředek, jak zabránit narození nechtěných 

potomků.97 To, že provádění potratů bylo převážně ženskou záležitostí, dokazuje i fakt, 

že někteří lékaři v Římě tento zákrok odmítali provádět, neboť tvrdili, že jim v tom 

brání Hippokratova přísaha.98 Potraty tedy v Římě prováděly převážně porodní báby 

a otrokyně zběhlé v těchto záležitostech. Mnoho potratářek byly zejména otrokyně 

z Řecka, které si toto umění do Říma přinesly ze své domoviny.99 

Teorii o tom, že zprostředkovávání potratů bylo v Římě hlavně ženskou 

záležitostí, podporuje i pasáž ze čtyřicáté osmé knihy Digest, ve které se píše: 

 

sed ex senatus consulto relegari iussa est ea, quae non quidem malo animo, 

sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quae 

acceperat decesserit.“ 

 

„Ale podle senatus consulta bude vyhnanstvím potrestána též ta, která sice 

ne ze zlého úmyslu, ale ze špatného příkladu podala přípravek určený za 

účelem zajištění početí, jehož požití mělo za následek smrt.“100 

 

                                                 
97 RICHLIN, A. – Pliny’s Brassiere, str. 238 
98 Např. Scribonius Largus - Compositiones Praef. 5. 20–23  
99 HIMES, Norman E.: Medical History of Contraception. Baltimore, Williams and Wilkins, 1936, p, 14. 
100 Dig. 48.8.3.2, poslední věta.  
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V této větě text zákona speciálně používá zájmeno „ea“ (ona), takže je zde 

očividné, že tato skutková podstata a trest se vztahují pouze na ženy, které tyto 

medikamenty pro ostatní vyrábí a zprostředkovávají. Implicitně je zde tedy prohlášeno, 

že trest se vztahuje jen na ženy, neboť se nepočítá s tím, že by muži tento konkrétní 

trestný čin páchali. Dle mého názoru tedy nejde o pouhé opomenutí nebo chybu, kdy by 

autor zákona omylem použil špatné zájmeno nebo zapomněl na půlku populace – kdyby 

byl tento trestný čin muži páchán, Digesta by se o tom určitě zmínila. Římané byli při 

psaní svých zákonů velmi metodičtí a zejména u trestných činů bývaly podrobně 

vyjmenovány všechny variace skutkové podstaty101. Též je nepravděpodobné, že by se 

zrovna u tohoto zločinu rozhodli, že potrestají jen ženy, ale pro muže čin trestný nebude 

– zvláště, když vezmeme v potaz fakt, že pokud se pokus přerušit těhotenství nepovedl, 

často to mohlo skončit smrtí ženy. Toto bylo jeden z hlavních důvodů, proč začaly být 

potraty kriminalizované a proč byly ve své systematice přiřazeny ke vraždám. Bylo by 

tudíž dosti zvláštní, kdyby byly pro muže všechny ostatní metody páchání vraždy přísně 

trestné, ale zrovna u této metody by za vraždu ženy trestáni nebyli vůbec.  

Z tohoto všeho můžeme tedy vyvodit, že provádění potratů byla v Římě téměř 

výlučně ženskou záležitostí a následné trestání za jejich provedení se tedy týkalo 

z převážné většiny pouze žen. 

 

3.2 Postoj římské společnosti k potratům 

 

Pokud se chceme dozvědět, co si o potratech myslela tehdejší římská 

společnosti, stačí nám jen otevřít dílo některého římského klasika. Ženám a jejich 

rozmarům se v Římě věnovali všichni od básníků přes historiky až po filosofy, díky 

kterým se nám zachovalo mnoho zpráv o názorech tehdejší populace na chování žen. 

Než zmíníme další spisovatele a jejich názory na potraty, vraťme se ještě na moment 

k Ovidiovi a jeho silně negativnímu postoji: 

 

                                                 
101 Vzpomeňme si třeba na několik druhů krádeže (furtum manifestum, nec manifestum, conceptum, 

oblatum…) nebo na vyčerpávající výčet osob, jejichž vražda zakládá trestný čin parricidia. 
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hoc neque in Armeniis tigres fecere latebris, 

    perdere nec fetus ausa leaena suos.  

at tenerae faciunt, sed non inpune, puellae; 

    saepe, suos utero quae necat, ipsa perit. 

ipsa perit, ferturque rogo resoluta capillos, 

    et clamant 'merito!' qui modo cumque vident.102 

 

Toto přec nedělají ani tygřice v arménských doupatech, 

ani lvice se neodváží zahubit svůj plod. 

Však něžné dívky toto dělají, ačkoli ne beztrestně; 

často, ta jenž zahubí své lůno, též zahyne sama.  

Sama zahyne, a když je na hranici nesena s rozpuštěnými vlasy, 

ti, jenž ji spatří, volají: „Dobře jí tak!“  

 

Z tohoto můžeme usoudit, že potraty bývaly v Římě celkem běžnou záležitostí, 

ale společnost se na ně dívala s jistou nelibostí, která se odráží i v dílech Ovidia, Plinia 

a dalších. Římská společnost kladla velký důraz na plodnost (fecunditas) svých žen 

a mužnost svých mužů, na to, aby byl vždy ve státě dostatek statných Římanů, kteří 

mohou sloužit ve vojsku a budovat slávu a moc římského státu. Dcery sice nebyly 

ceněny tak vysoce jako synové, ale i ony byly potřeba, aby mohly svým manželům rodit 

děti a tím zajistit existenci dalších generací Římanů. Pokud žena podstoupila potrat, 

připravovala tím svůj stát o potenciální pracovní sílu a svého manžela o dědice, kteří by 

mu zajistili pokračování rodu103. Proto autoři knih o léčebných prostředcích preferovali 

spíše psaní o prostředcích, které měly porodnost ve státě podpořit, než o těch, které by jí 

předcházely.  

Dalším z důvodů, kvůli kterým se Římané na potraty dívali s nelibostí, byl fakt, 

že byly zřejmě dosti rizikovou záležitostí. Tím, že odvary sloužící k vypuzení plodu 

z těla byly připravovány z rostlin s různou koncentrací účinné látky, a osobami, které 

měly často jen vágní představu o tom, jak celý proces funguje, mohlo se snadno stát, že 

se žena při požití nápoje/přípravku otrávila. Jelikož je spousta bylin zmiňovaných 

v receptech jedovatá, musely být ingredience pečlivě dávkovány. Příliš málo účinné 

látky a efekt nebude žádný. Příliš mnoho jedu a žena zemře na otravu. Můžeme si tak 

                                                 
102 Ovidius, Amores, Kniha 2, báseň XIV 
103 WATTS, W. J. - OVID, THE LAW AND ROMAN SOCIETY ON ABORTION (University of Natal), 

p. 95 
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snadno představit, že pokud si abortifacient připravovala žena sama na radu nějaké 

známé, která ho získala z druhé ruky, mohlo velice snadno dojít k otravě nebo 

komplikacím. Strach o zdraví žen podstupujících potraty zde tedy zřejmě byl na místě.  

Ženy, které podstoupily potraty, byly též vnímány jako sobecké a marnivé. 

Marnivé proto, že si dle názoru společnosti nechtěly těhotenstvím a porodem hyzdit 

tělo, sobecké proto, že si odstraněním nežádoucích (potenciálních) potomků zajistily, že 

se o svůj majetek nebudou muset s nikým dělit.104 I Ovidius si do své milé rýpnul, že šla 

na potrat, aby si zachovala svou krásu, a přirovnává její čin ke gladiátorským zápasům: 

 

scilicet, ut careat rugarum crimine venter, 

    sternetur pugnae tristis harena tuae?105 

 

To se ví, abys neměla na břiše pár hanebných vrásek, 

rozhodíš na písku své údy ve smutném boji. 

 

Slavný filosof Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) zase v dopisech chválí svou matku za 

to, že ochotně donosila všechna těhotenství, porodila své děti a nikdy nešla na potrat: 

 

numquam te fecunditatis tuae, quasi exprobraret aetatem, puduit, numquam 

more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem 

uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra uiscera tua conceptas 

spes liberorum elisisti;106  

 

„Nikdy ses nestyděla za svou plodnost, jakoby to měla být výčitka věku; 

nikdy ses jako ostatní, jejichž jedinou předností je jejich krása, nesnažila 

skrývat dmoucí se břicho, jako by to bylo neslušné břemeno, ani ses (jako 

ony) nesnažila zbavit se počatého, očekávaného dítěte ve svém nitru.“ 

 

Implicitně je zde tedy naznačeno, že některé ženy podstupovaly potraty, aby si 

zachovaly svou krásu. Takový přístup jim v očích společnosti určitě mnoho k dobru 

nepřidal. Někdy také mohl být potrat výsledkem vztahu, který byl v očích společnosti 

nepřijatelný, tak jak tomu bylo například v případě Julie, neteře císaře Domitiana, se 

                                                 
104 WATTS, W. J., p. 95 
105 Ovidius, Amores, Kniha 2, báseň XIV 
106 Seneca, De Consolatione ad Helviam Matrem, XVI.3 
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kterým měla mít údajně incestní vztah. Ta následkem potratu dokonce zemřela, jak ve 

svém spise Životopisy dvanácti císařů popisuje Suetonius: 

 

„Se svou neteří, která mu byla ještě jako panna nabízena za manželku, velmi 

vytrvale odmítal se ženit, protože již byl poután vztahem k Domitii. 

Nedlouho potom však, když se vdala za jiného, sám od sebe ji svedl, a to 

ještě za života Titova. Když potom přišla o otce i o manžela, miloval ji 

[Domitianus] velmi plamenně a veřejně, ba stal se jí i příčinou smrti, 

donutiv ji k vyhnání plodu, který s ním počala.“107 

 

I přes všechny tyto negativa však ženy podstupovaly potraty dál. Takže zatímco 

ještě za doby královské a rané republiky byl potrat manželky natolik závažným 

proviněním proti manželovi, že zakládal jeden z důvodů pro její zapuzení108, v období 

pozdní republiky a raného císařství už šlo zřejmě o zcela běžnou záležitost, zvláště mezi 

ženami z vyšších vrstev. Ty za to odsuzuje Iuvenalis ve své známé šesté satiře: 

 

hae tamen et partus subeunt discrimen et omnis 

nutricis tolerant fortuna urguente labores, 

sed iacet aurato uix ulla puerpera lecto. 

tantum artes huius, tantum medicamina possunt,                

quae steriles facit atque homines in uentre necandos 

conducit. gaude, infelix, atque ipse bibendum 

porrige quidquid erit; 

nam si distendere uellet 

et uexare uterum pueris salientibus, esses 

Aethiopis fortasse pater, mox decolor heres                

impleret tabulas numquam tibi mane uidendus.109 

 

Chudé ženy podstupují všechna rizika porodu 

i kojení, která jim jejich osud přiřkl, 

zato jen málokdy vidíme ženu porodit v pozlacené posteli. 

Tak velké je jejich umění, tak silné jsou drogy 

těch, které způsobují sterilitu, které zabíjí lidi v lůně. 

Raduj se, nešťastníku, a sám jí to k pití 

nabídni, ať už je to cokoli; 

                                                 
107 Suet., Domitianus 22 
108 Plutarchos, Romulus. 22.3 
109 Iuvenalis, VI, 592-601 
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neboť pokud je ochotná nechat si narůst břicho 

a trápit svou dělohu skotačivými chlapci,  

mohlo by se ti stát, že se staneš otcem nějakého Etiopana, a brzy snědý dědic  

kterého nikdy nevídáš za světla, zaplní tvou poslední vůli. 

 

Tato satira v sobě implikuje hned několik věcí: jednak to, že potraty byly zjevně 

rozšířenou záležitostí hlavně mezi vyššími společenskými vrstvami. Dále to, že 

u manželek patricijů bylo zřejmě běžné, že byly nevěrné s níže postavenými muži 

(otroky, propuštěnci, cizinci), a že někdy po těchto záletech i otěhotněly. Potraty tedy 

byly prostředkem, jak udržet rodinu čistě římskou, bez toho, aby se do ní dostaly děti 

níže postavených mužů. Sám autor mužům napůl žertem radí, že by měli být rádi za to, 

že žena potratila, neboť takto nehrozí, že by jim podstrčila nějaké cizí dítě, které by 

potom po nic zdědilo jejich majetek i jméno.  

 

3.3 Potraty z pohledu římského práva 

 

A jak se vše výše zmiňované promítá do římského práva trestního?  

V Digestech (a římském právu obecně) je jen málokdy zmiňována idea toho, že 

by se na nenarozené dítě pohlíželo jako na žijící osobu (persona). Jediné pasáže, které 

toto zmiňují, se vždy věnují dědickému právu a majetkovým vztahům v rodině, což 

naznačuje, že Římany nezajímal až tak moc plod samotný, jako práva, která byla na 

jeho existenci navázána. V dědickém právu se tak například na nenarozené dítě 

(nasciturus) pohlíželo jako na dědice, pokud se později narodilo živé110. Je to však spíše 

právní konstrukt než ochrana nenarozeného života. Nemůžeme tedy na potraty samotné 

pohlížet jako na ekvivalent vraždy (tou by se staly, pokud by těhotná žena při provádění 

potratu zemřela).  

Po většinu období republiky dohlíželi na morálku společnosti censoři a na 

chování své rodiny pater familias. Bylo tedy na nich, jestli ženy, které potrat 

podstoupily, nějak potrestají (pokud vůbec). Potrat se tehdy (podobně jako nevěra) bral 

jako soukromý delikt, kterým žena poškozuje práva svého manžela (v tomto případě 

                                                 
110 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo, str. 270 
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právo na vlastního legitimního potomka) a stát jako takový do výkonu manželské 

(manus), popřípadě otcovské (patria potestas) moci svých občanů nezasahoval. Tento 

přístup se ovšem změnil v 1. stol. př. n. l., když diktátor Sulla během svých rozsáhlých 

právních reforem v roce 81 př. n. l. vydal i Lex Cornelia de sicariis et veneficiis 

(Corneliův zákon o úkladných vrazích a travičích), který se tak mimo jiné stal 

i prostředkem ke stíhání osob provádějících potraty. 

Úplné znění zákona se nám do dnešní doby nedochovalo, tudíž naše znalosti 

o jeho obsahu pochází hlavně z per pozdějších autorů. Zákon se zabýval hlavně právní 

úpravou vražd, distinkcí mezi různými případy záměrného usmrcení jiného111, ale za 

trestné bylo dle něj považováno i to, pokud někdo „připravil, koupil, prodal, 

přechovával nebo někomu podal venenum malum necandi hominis causa (zlý jed za 

účelem usmrcení člověka)“112. Kromě jiného tento zákon zakázal také provádění potratů 

(do té doby bylo trestání těchto činů v kompetenci patera familias) a zavedl obecný 

zákaz provádění obřízek, s výjimkou Židů, kterým to bylo dovoleno, protože se to 

chápalo jako součást jejich náboženských rituálů. Lex Cornelia měl původně stíhat 

pouze vrahy a traviče (travičství bylo v Římě oblíbeným prostředkem, jak se zbavit 

politické konkurence)113, ale v praxi začal být používán i ke stíhání potratářů, kterými 

v té době bývaly hlavně ženy. 

Jako trest za spáchání zločinů podle Lex Cornelia tento zákon stanovoval 

interdictum aquae et ignis114, což bylo permanentní vyhnanství z Říma. Byl to tradiční 

trest používaný už od dob Zákona dvanácti desek. Za dob království a republiky platilo, 

že kdo by se navzdory zákazu do Říma vrátil, mohl být kýmkoli beztrestně zabit. Za 

císařství poté tento trest dostal podobu deportace na některý z ostrovů ve Středomoří. 

Tento trest ale nebyl ukládán u všech zločinů. Pro parricidium, což byl zločin zabití 

příbuzného115, zákon stanovoval poena cullei, prastarý (a krutý) trest smrti při kterém 

                                                 
111 Dig. 48.8.1.: Např. úkladná vražda, vražda svobodného nebo otroka, úmyslné žhářství, vědomé přijetí 

falešného svědectví soudcem, podání falešného svědectví, jehož následkem je smrt…  
112 Dig. 48.8.1., 48.8.3. 
113 Například císař Nero podle dobových zpráv nechal otrávit hned několik lidí, mezi nimi svého strýce 

Claudia nebo svého nevlastního bratra Britannika; císaře Commoda se pokusila otrávit jeho milenka 

Marcia s pomocí několika spiklenců; Claudia Livia Julia (sestra císaře Claudia) pomohla svému milenci 

Seianovi otrávit Drusa, syna císaře Tiberia…  
114 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo, 327 
115 Původně šlo jen o trestný čin zabití vlastního patera familias, postupem času se ale skutková podstata 

značně rozšířila, takže se potom vztahoval i na zabití matky, sourozenců, prarodičů, manžela/ky, patronů 

a dalších. 
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byl vrah zašit do pytle se zmijí, psem, kohoutem a opicí a hozen do moře (nebo do řeky 

Tiberu, v případě Říma samotného)116. Poena cullei ale nebyla využívána příliš dlouho 

– roku 55 př. n. l. byl vydán Lex Pompeia de parricidio (Pompeiův zákon o vraždách), 

který používání tohoto trestu zrušil a stanovil pro parricidium stejný trest, jako pro 

ostatní činy spáchané podle Lex Cornelia – interdictum aquae et ignis.117 Poena cullei 

tak dočasně vyšla z užívání. Za vlády císaře Augusta bylo ovšem její používání opět 

obnoveno, její skutková podstata byla ale značně omezena, takže měl být trest opět 

používán pouze v případě vraždy patera familias (tedy parricidium chápané stricto 

sensu). 

Nelze pominout fakt, že tento zákon byl přijat v době Sullovy diktatury, tudíž 

byl hojně používán jako prostředek k tomu, jak se zbavit nepohodlných politických 

oponentů. Vzájemné udávání osob, které se dopustily zločinu podle tohoto zákona, měla 

mezi lidmi ještě motivovat peněžní odměna, kterou za to obdrželi. Corneliovým 

zákonem byl také zřízen speciální stálý soudní tribunál určený pouze pro souzení 

zločinů podle tohoto zákona, Quaestio de sicariis et veneficiis. 

Císař Augustus ve svých zákonech na podporu manželství proti potratům sice 

přímo nevystupoval, ale jelikož si tyto zákony dávaly za cíl podpořit porodnost ve 

vyšších společenských vrstvách118, můžeme dovodit, že římský stát se na potraty 

v tomto období díval s nelibostí. Samotné potraty tedy přímo císařovými zákony 

trestány nebyly, ale všeobecně negativní postoj císaře k regulaci porodnosti z jeho 

zákonů cítit je. I kdyby netrestaly potraty jako takové, Leges Iulia et Papia Poppaea 

penalizovaly bezdětnost – bezdětní museli platit vyšší daně a dokonce i pokuty, pokud 

se jim žádné děti nenarodily. Implicitně tedy bylo naznačeno, že pokud někdo chce 

potrat podstoupit, bude potom při placení daní značně znevýhodněn. Augustus tak 

zřejmě doufal, že tímto občany (tedy hlavně patricije) přiměje, aby jejich ženy potraty 

přestaly podstupovat a začaly řádně rodit děti. 

                                                 
116 Dig 48.9.9: Lege pompeia de parricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem 

sororem patruelem matruelem, patruum avunculum amitam, consobrinum consobrinam, uxorem virum 

generum socrum, vitricum, privignum privignam, patronum patronam occiderit cuiusve dolo malo id 

factum erit, ut poena ea teneatur quae est legis corneliae de sicariis. sed et mater, quae filium filiamve 

occiderit, eius legis poena adficitur, et avus, qui nepotem occiderit: et praeterea qui emit venenum ut 

patri daret, quamvis non potuerit dare. 
117 ATHENAUM, Il ‘giovane’ Cicerone, la Lex Cornelia de sicariis et veneficiis e la datazione del De 

Inventione, a cura di NEGRI M., Como, Editrice New Press, 2007, pp.183-201. 
118 V tomto hrál roli zejména Lex Papia Poppaea 
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Na tomto místě je však ale třeba zdůraznit, že ani za období republiky ani za 

období raného císařství potraty samotné ze zákona trestné nebyly! Potrat jako trestný 

čin definován nebyl, takže pokud byl někdo za podobný čin stíhán, podřadilo se to buď 

pod travičství, nebo pod vraždu, popř. pokus o vraždu (v případě, že žena, které byl 

přípravek podán, zemřela). Toto se změnilo až ve 3. století našeho letopočtu, kdy kolem 

roku 211 císaři Septimius Severus a Caracalla potraty zakázali jakožto čin poškozující 

práva rodičů.119  

Stalo se tak prostřednictvím významného rozšíření Lex Cornelia, který v tu dobu 

platil už téměř dvě stě let. I přes zákonné zakotvení byl ale potrat stále považován jen za 

crimen extraordinarium (trestný čin, který se dříve považoval za soukromý delikt) 

a spíše než jako na provinění proti bohům a státu na něj bylo pohlíženo jako na zločin 

proti manželovi ženy, která potratila. Svobodné ženy proto za absolvování potratu 

stíhány být nemohly, zato rozvedené ano: v případě že se po rozvodu zbavily dítěte, 

které čekaly s bývalým manželem (si qua visceribus suis post divortium, quod praegnas 

fuit, vim intulerit, ne iam inimico filium procrearet120), měly být potrestány dočasným 

vyhnanstvím (temporali exilio). Potrat se též (už od doby královské) řadil mezi jeden 

z důvodů pro rozvod manželství neboť manžela (patera familias) připravil o potenciální 

dědice. Bylo tedy například trestné, pokud žena potratila a tento potrat před mužem 

utajila; v tomto případě se ale netrestal ani tak potrat samotný jako onen aspekt utajení, 

podvodu.121 Na práva ženy se zde nebraly žádné ohledy, hlavním záměrem této právní 

úpravy bylo ochránit majetková (a osobní) práva muže. 122  

Měnící se přístup římské společnosti k potratům dobře ilustruje i následný 

úryvek z „Paulových“ Sentencí:  

 

Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi id dolo non faciant, tamen 

quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam 

amissa parte bonorum relegantur: quod si ex hoc mulier aut homo perierit, 

summo supplicio adficiuntur. 123 

 

                                                 
119 WATTS, W. J., p. 91 
120 Dig. 48.19.39 
121 WATTS, W. J., p. 94 
122 WATTS, W. J., p. 92 
123 Dig. 48.19.38.5; Pauli Sententiae, V, 23.14 
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„Kdo podá pohár (nápoj) za účelem vyvolání potratu nebo vzbuzení vášně, i 

kdyby tak učinil bez zlého úmyslu, bude přesto, neboť to dává špatný 

příklad, pokud je z nižších vrstev, poslán pracovat do dolů; pokud je z vyšší 

vrstvy, bude poslán do vyhnanství na ostrov. Pokud při tom žena nebo muž 

zemře, bude pachatel odsouzen k nejvyššímu trestu.“ 

 

Značný vliv na tyto změny myšlení mělo nepochybně šířící se křesťanství. 

Zatímco pohanský Řím do té doby nepovažoval potraty za nic mimořádného a bral je 

jako běžnou součást života, křesťané měli na danou věc radikálně odlišný názor. Postoje 

římské společnosti v období republiky a raného císařství byly hodně ovlivněné stoickou 

filosofií, která plod (fetus) v těle matky za člověka nepovažovala a dle které člověk duši 

získával až okamžikem narození při prvním nádechu.124 Také Platón například zastával 

tezi, že plod v těle matky duši nemá, neboť v jednom těle nemohou současně dvě duše 

existovat.125 Křesťané však na věc měli jiný názor – dle nich bylo zločinem zabití nejen 

novorozence, ale i plodu v děloze, neboť duše je věčná, existuje před i po fyzickém 

životě člověka a v těle začíná sídlit už v okamžiku, když je dítě ještě v těle matky.126 

Například Tertullianus považuje potrat za naprosto nepřijatelný a jako jediný případ, 

kdy je ochoten připustit jeho použití, je situace, kdy by špatný stav plodu v děloze nebo 

jeho špatná pozice (mimoděložní těhotenství?) způsobily ohrožení života matky. 

V takovém případě potrat jako možnost dovoluje, ale jen s krajní neochotou.   

Je ovšem nutno poukázat, že myšlenky jednoho křesťanského teologa v žádném 

případě nepředstavují názory většiny římské populace té doby, která byla stále ještě 

převážně pohanská127. Křesťanství se na území římské říše dlouhá léta šířilo poměrně 

pomalu a trvalo dlouho, než jeho hlavní myšlenky (například onen zákaz potratů 

obsažený v Didaché) začaly ovlivňovat názory vládnoucích vrstev. Změna však přesto 

pomalu probíhala, a to, co bývalo dřív považováno za normální a tiše tolerováno, nyní 

začalo být kriminalizováno. Takže zatímco například Plinius Starší se v 1. století n. l. na 

potraty sice díval s jistou nelibostí, ale recepty na přípravky potraty způsobující do 

                                                 
124 Tertullianus, De Anima, XXV, 182 – Tertullianus v něm popisuje názory ostatních myšlenkových 

směrů na přítomnost, popř. absenci duše u nenarozeného dítěte a vysvětluje, proč se ostatní mýlí.  
125 Tertullianus, De Anima, XXV, 195 
126 O tom, kdy přesně se duše do těla plodu dostane a od kdy lze tedy plod považovat za člověka, se mezi 

křesťanskými mysliteli vedly dlouhá léta složité debaty, ale nikdy se jim nepodařilo dospět 

k uspokojivému, jednotnému závěru. 
127 Křesťanství bylo jako oficiální státní víra uzákoněno až v roce 313 Ediktem milánským Konstantina 

Velikého. 
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svého díla přesto zahrnul, právník Ulpianus na počátku třetího století už píše, že „Pokud 

je prokázáno, že žena násilím napadla své nitro, aby odehnala plod, správce provincie 

by ji měl poslat do vyhnanství.“ 128 Je zde tedy vidět, že během dvou set let se názory 

římské elity na přípustnost potratů poměrně radikálně změnily.  

Nejvíce zmínek o potratech a jejich stíhání můžeme najít v Digestech. Kromě 

pasáží, díky kterým dnes známe obsah Corneliova zákona, se nám v nich dochovaly 

také zmínky o právní úpravě potratů od několika dalších autorů – zejména Ulpiana a 

Marciana. Potratům je zde věnováno několik odstavců jak v osmé (O Corneliově 

zákonu) tak v devatenácté (O trestech) části čtyřicáté osmé knihy. Dobře je na nich 

ilustrováno, jak se přístup zákonodárců k potratům od dob raného císařství změnil, a to 

hlavně ve způsobu trestání. Takže zatímco Marcianus píše, že trestem ukládaným za 

zločiny podle Corneliova zákona je trest deportace na ostrov a konfiskace veškerého 

majetku, v další větě už jedním dechem dodává, že v současné době se za tyto tresty 

běžně ukládá trest smrti, pokud ovšem není obviněným osoba z vyšší společenské 

vrstvy. Osoby z nižších vrstev (humiliores) tak bývají předhazovány dravým zvířatům 

(damnum ad bestias), zatímco výše postavené osoby jsou poslány do vyhnanství129. Tak 

jako u jiných trestných činů se i zde začalo diferencovat trestání podle společenských 

vrstev, ke kterým pachatel náležel.  

Protože už byla většina právních tezí obsažených v Digestech ocitována výše 

v textu, zmíním už na tomto místě pouze několik právních vět, které se daného tématu 

též týkají. Sekce Digest věnovaná Corneliovu zákonu rozebírá velmi podrobně, za 

jakých podmínek může být někdo odsouzen jako travič, a které přípravky lze podle 

tohoto zákona za jedy považovat. Je například zajímavé, že tento zákon rozlišuje mezi 

přípravky prospěšnými, škodlivými a mezi lektvary lásky, z nichž některé škodlivé být 

mohou, zatímco jiné jsou neškodné. Takto definuje Corneliův zákon pojem „venenum 

malum“ (jed; též to ale může znamenat kouzlo): 

 

                                                 
128 Digesta 48.8.8: Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in 

exilium praeses provinciae exiget. 
129 Dig. 48.8.3.5: Legis corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est et omnium bonorum 

ademptio. sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant: 

humiliores enim solent vel bestiis subici, altiores vero deportantur in insulam. 
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Adiectio autem ista " veneni mali" ostendit esse quaedam et non mala 

venena. ergo nomen medium est et tam id, quod ad sanandum, quam id, 

quod ad occidendum paratum est, continet, sed et id quod amatorium 

appellatur: sed hoc solum notatur in ea lege, quod hominis necandi causa 

habet. sed ex senatus consulto relegari iussa est ea, quae non quidem malo 

animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea 

quae acceperat decesserit.130 

 

„U výrazu „škodlivý jed“ se ale ukazuje, že existují i některé jedy, které 

škodlivé nejsou. Tento pojem je tedy neurčitý a zahrnuje jak to, co má 

schopnost léčit, tak přípravky určené k usmrcení, tak i to, co se nazývá 

„lektvary lásky;“ Těch si ovšem zákon všímá pouze tehdy, pokud je jejich 

účelem usmrcení. Ale podle senatus consulta bude vyhnanstvím potrestána 

též ta, která sice ne ze zlého úmyslu, ale ze špatného příkladu podala 

přípravek určený za účelem zajištění početí, jehož požití mělo za následek 

smrt.“ 

   

Pokud někdo tedy takovéto přípravky, jež mají schopnost někoho usmrtit, 

prodává, bude podle Corneliova zákona (a Digest), potrestán.131 Marcianova sekce také 

vyjmenovává, které přípravky a byliny je v Římě zcela zakázáno přechovávat 

a skladovat: 

 

Alio senatus consulto effectum est, ut pigmentarii, si cui temere cicutam 

salamandram aconitum pituocampas aut bubrostim mandragoram et id, 

quod lustramenti causa dederit cantharidas, poena teneantur huius legis.132 

 

„Dle jiného senatusconsulta platí, že na mastičkáře, kteří nerozvážně 

prodávají bolehlav, salamandru, oměj, šišky plavuně (borovice), brouka 

buprestis nebo mandragoru, a ty, co dávají španělské mušky za účelem 

pročištění, se budou vztahovat tresty podle tohoto zákona.“ 

 

Jak můžeme vidět, mnoho z těchto přípravků bylo používáno k navození potratu. 

Lex Cornelia tedy sloužil jako způsob, jak stíhat potratáře bez toho, aby byly trestány 

samotné ženy za to, že potrat podstoupily. Tím, že bylo zakázáno přechovávání, výroba 

a prodej přípravků sloužících k provedení potratů, měl stát možnost alespoň částečně 

                                                 
130 Dig. 48.8.3.2  
131 Dig. 48.8.3.1 
132 Dig. 48.8.3.3 
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proti těmto praktikám zakročit. Do jaké míry se tak dělo už dnes nezjistíme, ale jisté je, 

že to zřejmě příliš efektivní nebylo.  

 

3.4 Závěr 

 

Problematikou potratů ve Starověkém Římě se odborná literatura (ať už právní 

nebo historická) příliš nezabývá. Když už bývají někde zmíněny, autoři jim obvykle 

věnují jen pár krátkých vět. Osobně si myslím, že je to škoda, protože jde o velice 

zajímavé téma z hlediska právního i historického, protože provádění potratů mělo 

v Římě velice dlouhou (byť povětšinou pečlivě utajovanou) historii. Přestože se k nim 

společnost stavěla odmítavě a většina populace pro klid duše raději předstírala, že nic 

takového neexistuje, přesto byly za tuto možnost ženy rády, pokud se někdy během 

svého života dostaly do nepříjemné situace.  

Ať už sloužily k tomu, aby umožnily zachovat čistotu patricijských rodů, zbavit 

prostitutku nechtěného vedlejšího produktu její práce nebo aby pomohly zabránit tomu, 

aby chudá rodiny musela živit další hladový krk, našly potraty v Římě vždy své využití 

a ženy je vyhledávaly bez ohledu na svůj společenský původ. Potraty měly v římské 

společnosti vždy své místo, a ani opakované pokusy o jejich zákazy nikdo nedocílily 

jejich úplného vymýcení. Zkazky ze Starého Říma nám tak jen potvrzují odvěké 

pravidlo, že lidská vynalézavost nezná hranic a kde je vůle, tam se vždy najde způsob, 

jak dosáhnout cíle. 
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4. Vestálky 
 

4.1 Pojem Vestálky a její role v římském státě 

 

Vestálky byly kněžky, které v Římě sloužily kultu bohyně Vesty. Bylo jich šest 

a měly za úkol udržovat oheň planoucí ve Vestině chrámu (aedes Vestae). Jejich služba 

trvala třicet let, během kterých měly za úkol pečovat o posvátný oheň a zároveň měly 

přísně zakázáno přijít o panenství. Pokud by oheň vyhasl nebo Vestálka panenství 

ztratila, byl jí úřad odňat a provinilá Vestálka byla odsouzena k smrti. O tom, proč se 

tak dělo a jak na celou záležitost pohlíželo římské právo, pojednává tato kapitola. 

Vestálky sloužily Vestě, bohyni domácího krbu, rodiny a domova. Tak, jako 

měla každá římská rodina v domě u ohniště oltář bohyně Vesty, která měla danou 

rodinu chránit a dům a zajistit jí prosperitu, měl oheň planoucí v chrámu bohyně zajistit 

ochranu římskému lidu a věčnost římskému státu. Vesta se tedy stala ochránkyní Říma, 

strážkyní bdící nad rozpínající se Říší.  

Funkce Vestálek byla v Římě jednou z nejstarších kněžských funkcí vůbec – dle 

legendy o založení Říma byla Vestálkou dokonce už Rhea Silvia, matka Romula 

a Rema. Pokud můžeme věřit tvrzení historika Tita Livia, pocházel kult bohyně Vesty 

původně z města Alby Longy, odkud byl poté přejat do Říma.133 Dle Livia první 

Vestálky do Říma dovedl král Numa Pompilius (vládl v letech 715-673 př.n.l.). 

Původně byly Vestálky králem vybrány dvě, ale jejich počet se brzy rozrostl, až se 

nakonec ustálil na šesti. Mezi prvními jmenovanými kněžkami byla dle legendy i 

Tarpeia, dcera římského velitele Spuria Tarpeia, která zradila Řím tím, že při obléhání 

města sabinskými vojsky nepřátelům otevřela bránu a vpustila jejich armádu dovnitř. Za 

svůj čin byla následně potrestána svržením ze skály, která se od té doby po ní jmenuje 

Tarpejská.  

Vestálky měly v římské společnosti zcela jedinečné postavení, neboť jejich 

existence byla provázána s existencí samotného římského státu. Mezi státem a 

Vestálkami tedy existoval jakýsi symbolický symbiotický stav – tím, že Vestálky 

pečovaly o oheň chrámu, staraly se jeho prostřednictvím i o stabilitu římského státu. 

                                                 
133 Livius, Ab Urbe Condita 1,20 
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Oheň ve Vestině chrámu, který měly Vestálky za úkol udržovat, symbolizoval 

prosperitu a trvání říše – věřilo se, že dokud bude oheň planout, římskému státu se bude 

dobře dařit134. Pokud by ale oheň vyhasl, hrozilo státu nebezpečí nebo dokonce záhuba, 

neboť by byl narušen pax deorum135. Tento vztah ale platil i naopak: pokud se v říši 

objevily nějaké nepokoje, války nebo pohromy, nevole lidu se obrátila proti Vestálkám, 

neboť se mělo za to, že neklid v zemi je znamením toho, že Vestálky dobře nekonají 

svou práci - že zanedbaly péči o oheň, nebo že některá z nich porušila svůj slib čistoty. 

Panenství Vestálky bylo jejím nejdůležitějším atributem. Historikové se dodnes 

přou o přesný důvod toho, proč byl kladen na neposkvrněnost Vestálky takový důraz 

(některé teorie například tvrdí, že měly díky němu kněžky blíže k božstvu, kterému 

sloužily), ale nejspíše tomu bylo proto, že panenství Vestálky v očích Římanů 

fungovalo jako záruka její morální čistoty. Pokud byla kněžka neposkvrněná na těle, byl 

i její duch čistý a mohla tak lépe vykonávat své povinnosti. Často je také zmiňován fakt, 

že díky svému panenství (tj. tomu, že nebyla provdaná a neměla děti) nebyly Vestálky 

spojeny s žádnými rodinnými kulty, a proto si mohly lépe zachovávat svou nestrannost 

a sloužit pouze římskému státu a jeho zájmům. 

Aby bylo zaručeno, že Vestálka bude skutečně pannou, byly kněžky do této 

funkce vybírány už jako děti, ve věku mezi šesti a deseti lety. Ženy v Římě byly 

považovány za dospělé (a tudíž mohly být provdány) po dosažení věku dvanácti let, 

tudíž starší dívky už nebyly považované za vhodné kandidátky pro tuto pozici. Jelikož 

nároky kladené na Vestálky byly velmi vysoké, vyžadoval se u dívek vybíraných jako 

kandidátky na tuto funkci vysoký standard. Musely být neposkvrněné jak po stránce 

tělesné, tak po stránce psychické a morální, bez jakýchkoli vad charakteru nebo 

společenského postavení. To, jaká kritéria musela budoucí Vestálka splňovat, nám 

popisuje Aulus Gellius:  

 

Qui de virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo 

Antistius, minorem quam annos sex, maiorem quam annos decem natam 

negaverunt capi fas esse; item quae non sit patrima et matrima; item quae 

                                                 
134 Cicero, De Legibus, 2.20 
135 Pax deorum: stav, kdy bohové poskytovali lidem svou přízeň výměnou za to, že budou lidé pečlivě 

dodržovat božské zákony a provádět všechny předepsané rituály (činnost Vestálek byla jedním 

z prostředků k udržování Pax Deorum). Pokud se někdo provinil proti božským zákonům, hrozilo, že ho 

stihne boží hněv (ira deorum). V případě selhání Vestálek by tento hněv bohů stihl celý římský stát. 
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lingua debili sensuve aurium deminuta aliave qua corporis labe insignita 

sit; item quae ipsa aut cui pater emancipates sit, etiamsi vivo patre in avi 

potestate sit; item cuius parentes alter ambove servitutem servierunt aut in 

negotiis sordidus versantur. Sed et eam, cuius soror ad id sacerdotium lecta 

est, excusationem mereri aiunt; item cuius pater flamen aut augur aut 

quindecimvirum sacris faciundis aut septemvirum epulonum aut Salius est. 

Sponsae quoque pontificis et tubicinis sacrorum filiae vacation a sacerdotio 

isto tribui solet. Praeterea Capito Ateius scriptum reliquit neque eius 

legendam filiam, qui domicilium in Italia non haberet, et excusandam eius, 

qui liberos tres haberet.136 

 

Kromě požadavku věku zde tedy byla ještě další kritéria: oba dívčini rodiče 

museli být v době uvedení Vestálky do funkce naživu (nejspíše proto, aby byla jistota, 

že Vestálka svých třicet let služby přežije), dívka musela být bez jakýchkoli fyzických 

defektů (hluchota, vady řeči, jiná postižení), dívka i její otec musely to být osoby alieni 

iuris (v moci patera familias) a dívčini rodiče nesměli být otroci nebo provozovat 

nějakou nečistou profesi (např. prostituce, herectví…). Existovalo ale několik výjimek, 

které umožňovaly vyloučení z kandidatury i v případě, pokud dívka ostatní kritéria jinak 

splňovala: pokud dívka měla sestru, která už Vestálkou byla (snaha o zachování rodů), 

pokud dívčin otec sloužil státu v jiné kněžské funkci (flamen, augur…) nebo pokud 

byla dívka za kněze zasnoubena. Vyloučeny též byly dívky, jejichž rodina nevlastnila 

půdu v Itálii (snaha zabránit tomu, aby se významná funkce nedostala do ruky cizincům 

a chudým). 

Novou Vestálku bylo možno vybrat v zásadě dvěma možnými způsoby. Ten první 

měl na starost Pontifex Maximus, který z populace vybral dvacet vhodných kandidátek 

na tuto funkci. O výběru z oněch dvaceti dívek potom rozhodoval los – výběr byl tedy 

ponechán náhodě a mělo se za to, že novou Vestálku si vybrala sama bohyně Vesta.137 

Tento druh výběru se používal prakticky po celou dobu trvání římské republiky, 

přičemž právně byl zakotven Papiovým zákonem z roku 250 př. n. l. V době císařství 

však byla zavedena nová metoda – jelikož funkce Vestálky byla prestižní pozicí 

s úzkými vazbami na císaře, začaly rodiny samy nabízet své dcery jako kandidátky, 

kdykoli se uvolnilo místo. Namísto dvaceti pak bylo kandidátek jen několik, ze kterých 

potom novou kněžku vybíral hlasováním senát.  

                                                 
136 Aulus Gellius, Noctes Atticae, 1.12 
137 Gell., 1.12 
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Po vybrání nové Vestálky následovalo její zasvěcení do funkce. To probíhalo 

rituálem nazývaným captio, který sdílel mnohé znaky v římskou svatbou. Pontifex 

Maximus dívku uchopil za ruku a odvedl ji od rodičů, čímž ji symbolicky zbavil 

otcovské moci, kterou nad ní předtím měl její pater familias, i všech vazeb, které dívka 

ke své rodině měla. Dívka se tímto stávala osobou sui iuris138, se všemi právy, které 

k tomuto osobnímu statusu náležela. Tento rituál měl zaručit, že bude kněžka sloužit 

pouze bohyni Vestě a nebude ovlivňována žádnými vlivy zvenčí.139 Na obřad byly 

dívce vlasy spleteny do tradičního účesu nevěst nazývaného sex crines, který poté nosila 

po celou dobu své služby. Po skončení obřadu také oblékla tradiční stolu, oděv 

římských matron. Vzhled Vestálek v sobě tedy kombinoval atributy panny i vdané ženy 

a poukazoval na jejich speciální postavení v rámci římské společnosti.    

Pro tuto funkci byly dle tradice původně vybírány jen dívky z patricijských rodin 

(což měly zajistit i výše zmíněné požadavky na kandidátky do funkce, které byly 

záměrně nastaveny tak, aby je mohly splnit jen dívky z vyšších vrstev), ale časem byl 

přístup k funkci zpřístupněn i dcerám z plebejských rodin (u některých Vestálek 

nařčených z crimen incestum historikové spekulují, že se mohlo jednat o kněžky 

pocházející z plebejských rodin140). Dcery patricijů však byly i nadále jako kandidátky 

preferovány a naprostá většina Vestálek nejspíše pocházela právě z patricijských rodin. 

Zlom nastal koncem republiky, kdy kvůli válkám značně klesl počet patricijů a dcery 

bohatých rodin se staly vzácnou komoditou, takže začal být problém nacházet kandidáty 

na nové Vestálky, neboť rodiny přestaly být ochotné vzdávat se svých dcer, aby sloužily 

třicet let v chrámu jako kněžky (když by je místo toho mohli výhodně vdát a zajistit si 

tak pokračování rodu nebo politické konexe). Bylo tak nutné systém změnit a umožnit 

lepší přístup i dcerám z nižších společenských vrstev. V roce 5 n. l. tedy Augustus 

nakonec povolil přístup k funkci i dcerám propuštěnců141. Tím mělo být zaručeno, že 

pro funkci bude vždy dost kandidátek a že vždy bude někdo, kdo by povinnosti 

Vestálek pro stát vykonával.  

                                                 
138 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo, str. 151 
139 Vestálky kolektivně podléhaly pouze dozoru Pontifika Maxima, který dohlížel na jejich chování. Měl 

právo je trestat za drobnější kázeňské poklesky, ale do jejich osobních a majetkových záležitostí 

nezasahoval. (Plutarchos, Numa 9) 
140 Zmínit můžeme třeba Vestálky Oppii nebo Minucii, o kterých bude více pojednáno níže. 
141 Cassius Dio. The Roman History: The Reign of Augustus. Translated by Ian Scott-Kilvert. New York: 

Penguin Books, 1987 55.22 
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A jaké povinnosti vůbec Vestálky měly? Jak již bylo zmíněno, jejich hlavním 

úkolem bylo především udržovat oheň planoucí v aedes Vestae tak, aby nikdy 

nevyhasl142. Kromě toho měly na starost i celou řadu jiných věcí, hlavně náboženské 

povahy. Během roku se účastnily celé řady oslav a rituálů (např. Argei, Vestalia nebo 

Consulia143), ať už jako diváci nebo jako aktivní účastníci, a pečovaly o posvátné 

artefakty uložené v chrámě. Vestálky též připravovaly speciální slané koláče zvané 

mola salsa, které se používaly téměř při každé náboženské slavnosti a slanou vodu 

muries144. Do chrámu Vestálek též byly často ukládány do úschovy závěti a smlouvy, 

které měly kněžky za úkol střežit.  

Kolegium Vestálek bylo jediné kněžské collegium, ve kterém v Římě sloužily 

pouze ženy. Vesta nebyla jediné božstvo, u kterého mohly ženy vykonávat kněžské 

funkce (namátkově jmenujme například bohyni Bonu Deu nebo boha Bakcha, jehož 

kult byl ale časem v Římě zakázán kvůli obavám ze spiknutí145), ale prominentním 

postavením svých kněžek byl kult Vesty unikátní. Vestálky totiž v jedné osobě 

spojovaly postavu panny, matrony a římského občana, muže (díky některým právům, 

která jim byla udělena). 

Vestálky stály v samém srdci římského náboženství, reprezentovaly římský stát, 

jeho kulturní identitu. Jelikož jejich role vyžadovala značné odříkání a vzdání se mnoha 

věcí, které byly ostatním občanům samozřejmé (manželství, děti, rodinné vazby), 

existovala snaha je za tuto oběť ve prospěch blaha státu nějak kompenzovat. Díky tomu 

si Vestálky mohly užívat značné množství privilegií, o kterých se obyčejným římským 

ženám ani nesnilo. 

Předně byly nedotknutelné, měly sacrosanctitas podobnou té, kterou disponoval 

plebejský tribun lidu. Nikdo proti nim nesměl vztáhnout ruku ani je nijak obtěžovat. 

Pokud by je někdo násilím napadl, nebo si s nimi někdo začal milostný vztah, čekal ho 

                                                 
142 Livius 5.1, 28.11 
143 Argei byl slavnostní průvod římských kněží (i Vestálek), konaný 15. května, Vestalia byla oslava 

bohyně Vesty slavená mezi 7. a 15. červnem, kdy se otevřel chrám bohyně a římské ženy ho přišly 

uklidit, a Consualia sestávala ze dvou rituálních obětí vykonaných v srpnu na oltáři pohřbeném pod 

cirkem maximem, který se při té příležitosti vykopal a pak zase znovu pohřbil – Ovidius, Fasti 
144 Maurus Servius Honoratus, in Vergilis Eclogae, ed. Waldo Sweet (Chicago: Bolchazy-Carducci, 

1983), 8.82. 
145 Senatus consultum de Bacchanalibus z roku 186 př. n. l. 



53 

 

za to trest smrti.146 V průběhu let byly posléze Vestálkách postupně udělována i 

privilegia další – například právo být doprovázena při cestách po Římě liktorem, což 

byla pocta vyhrazená jen nejvyšším římským úředníkům. Na gladiátorských hrách 

směly Vestálky sedět po boku senátorů a římských úředníků. Za císařství jim také bylo 

uděleno privilegium chodit se dívat na atletické závody a zápasy v boxu, kam běžné 

ženy neměly přístup. Na rozdíl od ostatních žen si Vestálky směly samy rozhodovat 

o svém majetku a mohly si sepsat závěť bez toho, aby k tomu potřebovaly dozor 

poručníka. Mohly též svědčit v soudních procesech ve prospěch svůj i ostatních. Pokud 

při svých pochůzkách po městě náhodou potkaly odsouzeného zločince, bralo se to za 

boží zásah a měly možnost ho osvobodit. Kromě výhod společenské povahy byly 

Vestálky kompenzovány i materiálně – dostávaly za svou službu plat, který se 

v průběhu staletí pozvolna zvyšoval, takže se časem z této kněžské funkce stala velmi 

lukrativní pozice. Tento plat měl být kompenzací za to, že byly kněžky odříznuty od své 

rodiny a případného věna a majetku, které by od ní bývaly dostaly – díky němu tak bylo 

zajištěno, že i po skončení své služby budou dále materiálně zajištěny. 

Z tohoto výčtu můžeme vidět, že moc Vestálek byla v Římě značná a jejich práva 

byla znatelně širší než práva běžných římských žen. Celé to však mělo i svou 

odvrácenou stranu – pokud se vyskytlo jakékoli podezření, že Vestálka zanedbala své 

povinnosti, nebo že své povinnosti vykonává nečistá, hrozil jí trest smrti.  

Vše výše zmíněné slouží k ilustraci toho, jaké postavení Vestálky v římské 

společnosti měly, co se od nich očekávalo a jaké následky (náboženské, společenské, 

politické) mělo jejich případné selhání. O zločinu incestu totiž nelze hovořit bez toho, 

abychom alespoň zběžně nezmínili společenské a historické podmínky, ve kterých 

Vestálky působily. Jak totiž dále uvidíme, u crimen incestum se často jednalo o víc, než 

o pouhou ztrátu panenství kněžky a nařčení některých Vestálek z tohoto trestného činu 

mělo leckdy dalekosáhlé důsledky pro celou římskou společnost. 

 

 

 

                                                 
146 Tak, jak se to například stalo údajnému milenci Vestálky Floronie – Livius, Ab Urbe Condita 22.57 
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4.2 Crimen incestum a jeho trestání 

 

Funkce Vestálek byla v Římě jednou z nejstarších kněžských funkcí vůbec – dle 

legendy o Romulovi a Removi byla Vestálkou dokonce už jejich matka Rhea Silvia, 

která byla odsouzena k smrti za to, že ji znásilnil bůh války Mars147. Zde můžeme vidět 

počátek toho, co bylo později uzákoněno jako Crimen Incestum.  

Podle ustálené definice se o crimen incestum jednalo tehdy, pokud Vestálka 

porušila svůj slib čistoty tím, že přišla o panenství. Panenský status Vestálky byl totiž 

neoddělitelnou součástí její role – díky němu mohla náležitě vykonávat své povinnosti 

a pomoci tak zaručit, že v zemi bude zachován Pax Deorum a říše bude prosperovat. 

Pokud Vestálka svůj slib porušila, provinila se tím nejen proti společenskému řádu, ale 

i proti samotným bohům a Římu tak hrozilo, že ho její vinou stihne nějaká pohroma. Jak 

už bylo zmíněno výše, práce Vestálek a situace ve státě byly navzájem úzce provázány. 

Vítězství v bitvách a prosperita se přičítaly dobrému plnění jejich povinností, zatímco 

pokud se vyskytly vojenské neúspěchy nebo živelné pohromy, bylo to považováno za 

znamení toho, že některá z Vestálek svou práci zanedbala, nebo že rituály provozuje 

nečistá. Bylo proto potřeba provinilou kněžku odhalit, postavit před soud a určit, zdali 

je ze zločinu incestu vinna či ne.  

Po odhalení provinilé Vestálky (obvykle na základě udání) následoval výslech 

kněžky a mučení jejích otroků, popřípadě údajných milenců148, jehož cílem bylo získat 

přiznání toho, že kněžka své panenství skutečně ztratila. Po dobu procesu byla Vestálka 

dočasně odvolána ze své funkce s tím, že kdyby ji finální verdikt obžaloby nakonec 

zprostil, bude jí její postavení vráceno zpět. Po získání svědectví otroků nebo milenců 

(popřípadě přiznání samotné kněžky) byla Vestálka postavena před kolegium Pontifiků, 

které mělo posoudit její vinu149 (standardní postupy trestního procesu zde neplatily, 

neboť se jednalo o náboženský trestný čin sui generis). V období císařství se toto 

změnilo a časem začal obviněné Vestálky soudit císař sám, neboť na sebe de facto 

převzal funkci nejvyššího pontifika150. Soud s Vestálkou probíhal veřejně, na Foru151, 

                                                 
147 WORLSFORD, Sir T . Cato, The History of the Vestal Virgins, str. 15.   
148 Někdy byla dokonce mučena i samotná kněžka – viz případ Opimie v roce 216 př. n. l. – Dionýsios 

z Halikarnássu, Antiquitates Romanae, 8.89 
149 V tomto kolegiu zasedali pontifikové, dvanáct flaminů a rex sacrorum 
150 Například tak učinil Domitianus – Suetonius, Domitianus 8 
151 Tacitus, Annales, 2.34 
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a kněžka měla možnost sama pronášet řeč na svoji obhajobu (za doby pozdní republiky 

si někdy dokonce najímaly i právníka, aby je v procesu hájil).  

Tento proces je zajímavý tím, že u něj existují zcela jedinečné podmínky pro 

prokazování neviny, které jsou speciálně vázané na osobu Vestálky. Kromě toho, že 

kněžka mohla soudce o své nevině přesvědčit předloženými důkazy a dobře obhájenými 

argumenty, totiž existovala ještě možnost, že se nařčení ze spáchání incestu zbaví tím, 

že veřejně vykoná nějaký zázrak. Mělo se za to, že jako kněžka má přímé napojení na 

vyšší síly, a tudíž pokud si bohové její nevinu přejí, pomohou jí, aby se zachránila. 

V historických záznamech o procesech s Vestálkami existují zmínky o třech případech, 

kdy se Vestálce skutečně podařilo takový zázrak vykonat a zachránit si tak život. Při 

prvním z nich, který se udál roku 230 př. n. l., vzala Vestálka Tuccia do ruky síto 

a dokázala v něm donést vodu z řeky Tiberu až do Vestina chrámu. V roce 206 př. n. l. 

se díky vykonání zázraku zase zbavila obvinění Vestálka Aemilia, která byla souzena za 

to, že zanedbala své povinnosti a nechala vyhasnout oheň v chrámu. Trestu se vyhnula 

díky tomu, že nad vyhaslé ohniště vztáhla ruce, pronesla modlitbu a poté na něj hodila 

svůj závoj. Při dotyku látky vyšlehl z ohniště vysoký plamen a přihlížející díky tomu 

prohlásili, že šlo o zákrok samotné bohyně Vesty, která přišla své služebnici na 

pomoc.152 Jen o dva roky později vykonala další zázrak Vestálka Claudia díky tomu, že 

pomocí svého závoje a vyslovené modlitby osvobodila loď, která uvízla na mělčině 

v řece Tiberu, když do Říma vezla sochu Ídské Matky Bohů (Bona Dea).153 

Pokud se ale Vestálce nepodařilo obhájit se, ani vykonat žádný čin, který by 

mohl být považován za zázrak, byla odsouzena k trestu smrti, který měl formu pohřbení 

zaživa na Campu Sceleratu poblíž Collinské brány. Odsouzená Vestálka byla oděna do 

pohřebních šatů, svázána a položena do speciálních uzavřených nosítek, ve kterých byla 

posléze nesena z Fora až k bráně.154 Celé procesí probíhalo v naprostém tichu, lidé se 

mlčky před nosítky rozestupovali a provázeli odsouzenou Vestálku až k místu její 

popravy. Po příchodu na místo byla Vestálka rozvázána a vyvedena z nosítek. Pontifex 

Maximus poté pronesl modlitbu a dovedl Vestálku ke vchodu vedoucímu do místnosti, 

která pro ni byla připravena. Tam se k ní v demonstrativním gestu odmítnutí otočil zády 

                                                 
152 Dionýsios z Halikarnássu, 2.68 
153 Suetonius, Tiberius 2 
154 Dionýsios z Halikarnássu, 2.67 
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a pomalu odešel, následován ostatními účastníky průvodu. Vestálka poté sama 

sestoupila dolů do podzemní komnaty a vchod za ní byl zazděn155. Vestálka nakonec 

pod zemí pomalu zemřela hlady.  

Pro každou popravu Vestálky se budovala speciální místnost pod zemí, do které 

byla vnesena postel, lampa, chléb, voda, mléko a olej. Tyto předměty společně s faktem, 

že Vestálka do komory sestupovala sama dobrovolně, měly navodit fikci, že Římané 

Vestálku nepopravili, že nezemřela jejich rukama, nýbrž si smrt vybrala z vlastní vůle 

sama, a tudíž se tak vyhnuli tomu, aby vina za její smrt padla na hlavu římskému lidu 

(díky, že byla Vestálka nedotknutelná, nesměla být prolita její krev, a tudíž nebylo 

možno ji popravit klasickým způsobem. Pohřbení zaživa umožnilo Římanům potrestat 

provinilou kněžku, aniž by na sebe přivolali hněv bohů za její smrt). 

Trestání Vestálek mělo silně symbolickou povahu. Bohyně Vesta byla totiž 

nejen bohyní domácího krbu, ale i bohyní země. Trest smrti u Vestálek tedy kromě 

potrestání provinilé kněžky sloužil zároveň i jako oběť bohyni, prostřednictvím které si 

ji chtěli Římané usmířit. Smrtí Vestálky měla být navrácena harmonie mezi lidmi a 

bohy a obnoven pax deorum. 

 

4.3 Známé procesy s Vestálkami 

 

Vestálky provázely Řím téměř po celou dobu jeho existence – od vzniku funkce 

někdy v osmém století př. n. l. až do jejího zrušení v roce 394 n. l. císařem Theodosiem, 

který proti Vestálkám zakročil v rámci své snahy o christianizaci impéria. Za celou 

dobu trvání římské říše bylo po obvinění z crimen incestum popraveno nejméně 

devatenáct Vestálek. Písemné zprávy máme jen o těchto devatenácti, je ale zcela možné, 

že jich bylo potrestaných více, jen se nám o tom nedochovaly žádné záznamy.  

Na první pohled vypadá pojem crimen incestum poměrně jasně – Vestálka se 

provinila tím, že ztratila své panenství, a proto musí být potrestána. Při studiu 

historických materiálů si ovšem nelze nevšimnout faktu, že mnoho z procesů, které se 

s Vestálkami odehrály, se konalo v dobách válek, morů a politických krizí. Nabízí se 

zde tedy myšlenka, že u crimen incestum nemuselo vždy jít jen o pouhé morální selhání 

                                                 
155 Plutarchos, Numa Pompilius 10 
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kněžky, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale že se za těmito procesy skrývá 

mnohem více – svědectví o tom, jak fungovala římská společnost a její náboženské 

představy. Výše už bylo zmíněno, že existence Vestálek byla úzce spojena s římským 

státem a tím, že se staraly o oheň v chrámu, měly de facto na starost prosperitu celé říše. 

Pokud se v Římě vyskytly nějaké problémy, mělo se za to, že je to znamení toho, že 

byly narušeny vztahy mezi lidmi a bohy tím, že Vestálky svou práci zanedbaly (neboť 

kdyby své povinnosti konaly poctivě, nic špatného by Řím nepotkalo). Dle této logiky 

pak Římané hledali příčinu svých problémů v morálním selhání Vestálek, neboť 

k porušení pax deorum muselo nutně dojít jejich vinou156. Odsouzení a pohřbení 

Vestálky potom mělo sloužit k usmíření bohů a vyřešení kritické situace.  

První záznam o Vestálce potrestáné za crimen incestum (pokud nepočítáme 

Rheu Silviu, matku mýtických zakladatelů Říma), můžeme najít u Dionýsia 

z Halikarnássu. Ten ve svém spisu Antiquitates Romanae píše toto:  

 

„[Tarquinius Priscus] byl zřejmě tím, kdo první vynalezl trest, který 

pontifikové uvalovali na ty Vestálky, které si nezachovaly svou cudnost, 

motivován buď svými vlastními názory, nebo - jak se někteří domnívají - 

protože následoval sen, který se mu zdál; a tento trest, podle vykladačů 

náboženských rituálů, byl po jeho smrti nalezen mezi Sibyllskými věštbami. 

Neboť to bylo za jeho vlády, kdy bylo objeveno, že Pinaria, dcera Publia, 

prováděla rituály ve stavu nečistoty.“157 

 

Dle Dionýsia byl král Tarquinius Priscus první, kdo tento trest ustanovil a kdo 

zároveň určil, že Vestálky budou trestány pohřbením zaživa. O Vestálkách z doby rané 

republiky mnoho informací nemáme – do druhé Punské války se nám zachovalo jen 

devět zmínek o odsouzení Vestálky za crimen incestum, přičemž většina z nich byla 

spojena s nějakou krizí ve státě. Některé se staly obětí boje o moc a snahy potlačit 

společenské změny, jiné doplatily na to, že v Římě řádily epidemie nemocí. 

Obětí politických machinací se nejspíše stala Vestálka Oppia158, která byla první 

Vestálkou popravenou v období republiky. Roku 483 př. n. l. nařčena z crimen incesti, 

neboť se v té době údajně ukázalo mnoho zlých věštných znamení. Historikové zmiňují, 

                                                 
156 PARKER, Holt - “Why were the Vestals Virgins?,” 579-80. 
157 Dionýsios z Halikarnássu, 3.67.3 
158 Jak ji nazývá Livius; některé zdroje ji říkají Opimia nebo Pompillia 
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že se v tomto roce obzvláště vyostřily vztahy mezi patriciji a plebeji, kteří se tou dobou 

už několik let hádali kvůli navrhované zemědělské reformě. Tyto spory nakonec 

vyústily ve vraždu bývalého konzula Cassia, který byl patricijům trnem v oku za to, že 

chtěl část dobyté půdy věnovat plebejům. Jeho smrt vyvolala mezi plebeji další vlnu 

odporu a protestů, které patricijové jen stěží potlačovali. Vzhledem k faktu, že se 

protesty plebejů i odsouzení Vestálky odehrály ve stejném roce, někteří historikové se 

domnívají, že Oppia mohla být plebejského původu a její smrt měla sloužit jako 

varování bouřícím se plebejům. O plebejském původu se spekuluje též u Vestálky 

Minucie, která byla z incestu nařčena ve stejném roce, kdy plebejové poprvé dosáhli na 

titul praetora a konzula (337 př. n. l.).159 Záminkou pro obvinění z necudnosti bylo 

u Minucie to, že se oblékala a chovala způsobem nepatřičným pro její postavení. Za to 

byla odsouzena a pohřbena zaživa.  

Z podobného důvodu byla o necelých sto let dříve nařčena z necudnosti Vestálka 

Postumia, u které vzniklo podezření, že je nečistá, protože se oblékala příliš zdobně. Ta 

byla nakonec omilostněna, ale Livius zmiňuje, že po skončení soudu ji pontifex 

maximus „jménem kolegia přikázal, aby přestala žertovat a začala se oblékat 

cudně“.160 Jistě není náhoda, že rok předtím Postumiin bratr Marcus Postumius, který 

byl velitelem v římském vojsku, utrpěl drtivou porážku v bitvě s nepřítelem161. Otázkou 

zde je jen to, jestli byla Postumia obviněna ve snaze pomstít se mu za jeho selhání, nebo 

zdali si Římané skutečně mysleli, že Postumia porážku způsobila svým nedůstojným 

chováním a snažili se jejím obviněním napravit porušené vztahy s bohy. 

V souvislosti s vojenskými neúspěchy byly za republiky obviněny z crimen 

incestu i dvě další Vestálky, Opimia a Floronia. Stalo se tak roku 216 př. n. l., v době, 

kdy vrcholila Hannibalova invaze do Itálie a hrozilo, že římský stát tak jak existoval, 

zanikne. Takovou katastrofu šlo v očích Římanů přičíst jen ztrátě přízně bohů, a proto 

bylo nutné najít viníka, který takovou nepřízeň osudu římskému státu způsobil. 

Z obviněných Vestálek byla jedna pohřbena zaživa, zatímco druhá spáchala 

sebevraždu.162 Jejich milenci poté byli veřejně umrskáni k smrti pontifikem maximem.  

                                                 
159 Livius, 8.15 
160 Liv. 4.44 
161 Liv. 4.40 
162 Liv. 22.57 
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Tři další Vestálky byly za republiky nařčeny z necudnosti v souvislosti 

s epidemiemi nemocí. Roku 472 př. n. l. se v Římě rozšířil mor, který podle dobových 

zpráv napadal zejména ženy. Nejvíce náchylné byly těhotné ženy, které následkem 

nakažení umíraly nebo potratily.163 Jakýsi otrok tehdy dosvědčil, že Vestálka Orbinia 

provádí rituály nečistá. Orbinia za to byla zbita pruty a pohřbena zaživa. Jeden z mužů, 

kteří byli označeni za její milence, spáchal sebevraždu, druhý byl ubit k smrti na Foru. 

O dvě stě let později (274 nebo 273 př. n. l.), byla při podobné epidemii odsouzena za 

crimen incestum Vestálka Sextilia. Další Vestálka, Caparronia, byla obviněna v incestu 

v roce 266 př. n. l., ale stihla se oběsit dříve, než na ní mohl být tradiční trest vykonán. 

Jeden z nejznámějších procesů s Vestinými kněžkami se odehrál roku 114 př. n. l., 

kdy blesk zasáhl dceru římského jezdce, když jela na koni. Výboj byl tak silný, že po 

zásahu zůstala dívka zcela nahá. Římané si toto vyložili jako prodigium, znamení 

božího hněvu a pojali podezření, že některá Vestálka porušila svůj slib čistoty. 

Zanedlouho předstoupil otrok s tvrzením, že má důkazy o tom, že Vestálky Marcia, 

Aemilia a Licinia mají milence a že poslední dvě jmenované se dokonce účastní 

skupinových orgií. Marcia měla mít údajně milence jednoho, zatímco druhé dvě hned 

několik, přičemž někteří z nich měli být jejich vlastní bratři.164 Vestálky byly souzeny 

sborem Pontifiků, který shledal vinou pouze Marcii, zatímco druhé dvě obvinění 

zprostil. Toto rozhodnutí vyvolalo v Římě bouři nevole, protože se lidé domnívali, že 

by omilostnění Vestálek mohlo na republiku přivolat hněv bohů. Pod nátlakem 

veřejného mínění tedy bylo rozhodnuto, že budou Aemilia a Licinia souzeny znovu, 

tentokrát speciálním tribunálem, který byl pro tento účel ustanoven. Tento soud 

Vestálky shledal vinnými a nařídil, aby byly obě kněžky i jejich milenci popraveni.165 

První století před naším letopočtem bylo v Římě dobou velkých změn 

a politických převratů. Řím v něm zažil několik občanských válek, diktatur, vzpour 

i snah o státní převraty. Římská politická elita se rozdělila na několik frakcí, které spolu 

navzájem bojovaly o moc ve státě. Touto dobou také začal narůstat vliv Vestálek, které 

se čím dál více začaly zapojovat do politiky a vyjadřovat názory na současné 

společenské dění. Ze strany žen se také začaly objevovat názory, že staré požadavky na 

                                                 
163 Dionýsios z Halikarnassu 9.40 
164 Cassius Dio, 87.1 
165 WILDFANG, Robin Lorsch, Rome’s Vestal Virgins, 94.   
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panenství Vestálek jsou už zastaralou a dávno překonanou tradicí a že by se měl tento 

nárok zrušit, neboť jsou kněžky schopné vykonávat tuto funkci zcela bez ohledu na svůj 

sexuální status.166 Tyto nápady (a zájem Vestálek o politiku) se vládnoucí elitě 

pochopitelně nezamlouvaly, a proto jistě není náhoda, že se nám z té doby dochovaly 

záznamy o dvou pokusech obvinit Vestálku z c. incestu. Oba procesy se odehrály ve 

stejném roce (73 př. n. l.), ale šlo o dva oddělené incidenty.  

V prvním případě byla obviněna Vestálka Fabia z toho, že má milostný poměr 

s Luciem Sergiem Catilinou, který se o několik let později nechvalně proslavil svým 

pokusem o spiknutí proti státnímu zřízení. Fabia byla sestrou Terentie, manželky Marca 

Tullia Cicerona. Její proces historiky zaujal tím, že si na svou obranu najala jednoho 

z tehdejších předních právníků, jehož projev před soudem byl tak přesvědčivý, že byla 

nakonec obžaloby zproštěna. Druhý proces byl veden proti Licinii, sestřenici budoucího 

Triumvira Marca Licinia Crassa. Ta byla obviněna za to, že se svým bratrancem udržuje 

„podezřelé vztahy“. Crassus vystoupil u soudu na její obhajobu, a brzy se ukázalo, že 

mezi nimi nešlo o milostný poměr, ale o prodej pozemků a vily, které Licinia 

vlastnila.167 Obě Vestálky tedy byly nakonec omilostněny. Někteří autoři ale spekulují, 

že u jejich obvinění mohlo jít o snahu zdiskreditovat politické oponenty, neboť Catilina 

i Crassus měli oba vazby na tehdejší politická hnutí (za Catilinu se u soudu přimluvil 

Quintus Lutatius Catulus, tehdejší vůdce Optimátů, zatímco Crassus měl zase vazby na 

jejich oponenty, Populáry). Je tedy otázkou, jestli za těmito procesy stála politika, nebo 

zda šlo pouze o snahu využít obvinění Vestálek jako řešení zoufalé situace v zemi (v té 

době právě v Itálii probíhalo Spartakovo povstání a na moři se rozmohly útoky pirátů, 

tak mohlo jít o pokus upokojit lid obrácením se k dávným tradicím).168 

Za raného Principátu došlo k několika pokusům obvinit Vestálky z incestu, ale 

nemáme žádné zprávy o tom, že by byla některá popravena. Jediné záznamy zmiňující 

Vestálky v kontextu nějakého trestného činu hovoří o Neronovi, který údajně znásilnil 

Vestálku Rubrii.169 K popravám Vestálek došlo za císařství až za vlády Domitiána (81-

96 n. l.), který z incestu obvinil postupně hned čtyři kněžky. V prvním případě šlo o 

Vestálky Varronillu a sestry Occulatae, které byly nařknuty z toho, že si vydržují 

                                                 
166 WILDFANG, Robin Lorsch, Rome’s Vestal Virgins, 94.   
167 Plut., Crassus 1.2 
168 WILDFANG, Robin Lorsch, Rome’s Vestal Virgins, 96.   
169 Suet., Nero 28 
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milence. Suetonius zmiňuje, že předchozí vládci Vespasianus (69-79) a Titus (79-81) o 

tomto prohřešku věděli, ale že ho záměrně ignorovali.170 Domitianus jim toto ovšem 

trpět odmítl, takže Vestálky byly obžalovány a odsouzeny k smrti. Na rozdíl od 

předchozích dob jim ale bylo místo pohřbení zaživa dáno na výběr, ať si druh trestu 

smrti zvolí samy; jejich svůdci byli vykázáni z města. Krátce po nich byla souzena i 

představená řádu Cornelia. Má se za to, že byla původně souzena s třemi výše 

zmíněnými Vestálkami, ale při původním procesu byla omilostněna. Při druhém 

procesu byla nařčena z milostného vztahu s jezdcem jménem Celer a odsouzena 

k pohřbení zaživa; její milenci byli umrskáni na comitiu. Na Pliniu Mladším, který byl 

svědkem její popravy, zanechala tato událost hluboký dojem: 

 

“Missi statim pontifices qui defodiendam necandamque curarent. Illa nunc 

ad Vestam, nunc ad ceteros deos manus tendens, multa sed hoc 

frequentissime clamitabat: ‘Me Caesar incestam putat, qua sacra faciente 

vicit triumphavit!’…Dixit donec ad supplicium, nescio an innocens, certe 

tamquam innocens ducta est. Quin etiam cum in illud subterraneum 

demitteretur, haesissetque descendenti stola, vertit se ac recollegit, cumque 

ei manum carnifex daret, aversata est…”171 

 

Plinius vypráví o tom, kterak Cornelia po svém odsouzení zvedla ruce k nebi 

a pronesla: „Caesar si myslí, že jsem nečistá, já, která jsem pro něj vykonala tolik 

rituálů, díky kterým zvítězil a triumfoval!“ Toto dokola opakovala, dokud nebyla 

odvedena až k podzemní komoře. Při sestupu do komory se jí stola o něco zachytila, a 

přestože jí kat nabídl ruku, aby jí při sestupu pomohl, Cornelia jeho pomoc odmítla, 

dávajíc tak najevo, že se dobrovolně muže nedotkne. Díky jejímu chování, kterým 

dávala jasně najevo, že je celým procesem zklamána a znechucena, a tomu, že 

skálopevně trvala na tom, že se proti zákonům ničím neprovinila, byl proto Plinius 

přesvědčen, že byla odsouzena neprávem, neboť byla nevinná. 

Cornelia byla poslední Vestálka, která byla v Římě popravena za crimen 

incestum. Po její smrti tento kněžský řád fungoval ještě tři sta let, než byl v roce 394 n. 

l. zrušen císařem Theodosiem. Jelikož od konce prvního století už žádné zmínky o 

popravách nemáme a podle všeho byl Domitianus ve svém přístupu k morálce kněžek 

spíše výjimkou než pravidlem, můžeme usoudit, že se za císařství standardy chování 

                                                 
170 Suet, Domitianus, 8.8 
171 Plinius Mladší, Epistulae 4.11 
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kněžek poněkud uvolnily a nikdo už nehleděl na to, jaký vedou soukromý život, pokud 

své povinnosti vykonávaly tak, jak měly. 

  

4.4 Závěr 

 

Crimen incestum je v rámci římského trestního práva jedinečný jak svou 

povahou, tak i tresty, které za něj byly ukládány. Postihoval pouze Vestálky, které byly 

v Římě jedinou kněžskou funkcí, u níž platily takto striktní požadavky na sexuální 

abstinenci a kterým hrozil za jejich promiskuitu trest smrti. Zatímco ostatní kněží 

(flaminové, augurové) se mohli běžně ženit a zakládat rodiny, u Vestálek bylo jejich 

panenství jedním z hlavních atributů jejich funkce. Na rozdíl od ostatních trestů, které 

soudila comitia (později porotní soudy), byl crimen incestum souzen sborem složeným 

z nejvyšších římských kněží. Jeho povaha i trest za něj byly vrcholně symbolické – šlo 

o provinění proti náboženskému řádu, proti bohům, a proto byla Vestálka rituálně 

obětována, aby se pax deorum obnovil. Protože byla Vestálka ze samé své povahy 

nedotknutelná a nesměla být prolita její krev, používala se u pohřbení zaživa fikce toho, 

že si Vestálka svůj osud sama zvolila.172  

Jelikož je většina záznamů o procesech s Vestálkami velmi stručná a zpravidla 

psaná až několik století potom, co se popisované události udály (zejména v případě 

popisů případů z rané republiky)173, můžeme u zaznamenaných případů dnes už jen 

těžko posoudit, zda byla souzená Vestálka obžalována oprávněně, či zda se pouze stala 

obětí politických machinací a zoufalých snah vyřešit nepříjemné situace (války, mor) 

nadpřirozenou cestou. O procesech se dochovaly jen záznamy z druhé ruky, které navíc 

ještě bývají zabarveny názory soudobých autorů, takže můžeme pouze spekulovat 

o tom, co se tenkrát skutečně dělo. Vzhledem k povaze obvinění a okolností, za kterých 

se procesy děly, ale nelze vyloučit, že mohly být některé Vestálky odsouzeny k trestu 

smrti za čin, který vůbec nespáchaly.  

                                                 
172 Pohřbení Vestálek bylo jedinečné také v tom, že místnůstky, do kterých bývaly Vestálky zazdívány, se 

nacházely na území města. Všichni římští obyvatelé byli běžně pohřbíváni mimo hranice města do 

nekropolí (v případě bohatých občanů), nebo (v případě chudých a otroků) do velkých vyhloubených jam. 

Vestálky ale bývaly pohřbívány uvnitř městských hranic, což jenom podporuje teorii, že jejich smrtí měla 

být státu zpět navrácena jeho prosperita. (Viz. Zákon dvanácti desek, X.1: „Mrtvý nebude pohřben ani 

spálen uvnitř hranic města.“) 
173 Např. Livius, Ab Urbe Condita; Tacitus, Annales 
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Závěr 
 

Ženy měly v římském právu specifické postavení. Ač mezi nimi byly značné 

rozdíly dané původem, majetkem a společenským statusem, jednu věc měly přesto 

společnou – rozsahem svých práv se nikdy nevyrovnaly mužům. Zatímco římští muži174 

měli k dispozici široké spektrum práv, svobod a způsobů, jak se zapojovat do veřejného 

dění, ať už prostřednictvím volby státních úředníků nebo služby v armádě, možnosti žen 

byly v tomto směru značně omezené. Nemohly volit, kandidovat na politické funkce, 

ani zasedat v římském Senátu. Neměly oprávnění svědčit jiným při psaní testamentu, 

protože jejich slovo by nemělo žádnou váhu. Neměly žádnou moc nad svými dětmi 

a nemohly samy žádné potomky ani legálně adoptovat. Římské právo soukromé leckdy 

ani neuznávalo fakt, že byly se svými vlastními dětmi příbuzné – moc nad dětmi 

narozenými v manželství měl jejich manžel, který si mohl libovolně rozhodovat o tom, 

co se s nimi stane. Pokud tak například v dobách rané republiky manžel ženě po porodu 

přikázal, aby novorozence odložila, neměla jak se proti jeho příkazu vzepřít, i kdyby si 

dítě nechat chtěla. 

 Jak jsme na předchozích stránkách mohli vidět, tato nerovnováha právního 

postavení byla v Římě přítomná jak v právu soukromém, tak i veřejném, a to včetně 

práva trestního. Na morálku žen byl ve starém Římě kladen mnohem větší důraz než na 

chování mužů, byla přísněji hlídána a za každé provinění proti dobrým mravům 

i společenským konvencím byly ženy postihovány mnohem přísněji, než muži. Tento 

přístup se uplatňoval i v trestním právu, a to hlavně u trestání činů, které se nějak týkaly 

cudnosti, sexuality nebo jednání proti zavedeným společenským konvencím. Sexualita 

žen byla v Římě pod přísným dohledem, a pokud se některá Římanka začala chovat 

prostopášně a pobuřovat veřejnost svým jednáním, bývala za to velmi rychle potrestána. 

Během dlouhé historie Říma se ve společnosti objevilo několik pokusů o větší 

emancipaci a svobodu chování žen, ale střetly se s odporem vládnoucích vrstev 

a pokusy o inovace byly většinou velice rychle potlačeny.175 

                                                 
174 S výjimkou otroků, kteří neměli práva téměř žádná, a propuštěnců, jejichž práva byla omezena. 
175 Toto jsme mohly vidět například u Vestálek na přelomu 2. a 1. stol. př. n. l. nebo u římských žen 

konce období republiky, jejichž chování pobouřilo celou řadu římských autorů a inspirovalo císaře 

Augusta k vydání jeho zákonů na obnovu morálky. 
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Tato práce se zabývala několika vybranými tématy římského trestního práva, 

která byla něčím specifická právě pro ženy – ať už tím, že pro ně byly některé trestné 

činy svou povahou unikátní, nebo tím, že byly za stejný čin souzeny jinak nebo 

podstatně přísněji než muži. Měli jsme možnost vidět, jak římské trestní právo 

reagovalo na měnící se postavení žen v římské společnosti, jaké tresty byly ženám za 

jejich činy ukládány, i jak se právní úprava těchto trestů vyvíjela v průběhu staletí.  

Cílem této diplomové práce bylo nejen podat přehled o právní úpravě zločinů 

a trestů za ně, ale i zaměřit se na jejich společenský a historický kontext. Ne vždy je 

totiž vše takové, jaké se to na první pohled jeví, což nám potvrdily i některé případy 

procesů s Vestálkami a ženami nařčenými z cizoložství. Mnohé z těchto žen byly 

obviněny pod falešnými záminkami, které měly zakrýt skutečný účel procesu, ať už to 

byla snaha o zbavení se nepohodlných osob, nebo pokusy upokojit bouřící se lid 

symbolickými gesty usmíření s bohy. Je téměř jisté, že se mezi odsouzenými ženami 

našla řada osob, které zločin, za který byly obžalovány, skutečně spáchaly. V této práci 

jsem se však zaměřila spíše na případy, kdy se obviněné ženy staly obětmi politických 

intrik a bojů o moc mezi vládnoucí elitou.  

Kvůli tomu, že byla téměř veškerá literatura starého Říma psaná muži, nám 

chybí osobní svědectví samotných římských žen, jejich vlastní pohled na věc. Nevíme 

tedy, co si o daných případech obviněné ženy skutečně myslely, ani co je k činu vůbec 

pohnulo. Tam, kde moralizující historikové píšící o událostech, které se staly desetiletí 

před jejich narozením, viděli pouze prostopášnost, vzpurnost a zlomyslnost, mohlo jít 

ve skutečnosti o něco zcela jiného. Kdo ví, co tehdejší ženy přimělo k tomu, aby si 

začaly s někým mimomanželský vztah, nebo aby šly na potrat. Mohly k tomu mít celou 

řadu důvodů – možná je manžel podváděl, nebo bil. Možná se do někoho zamilovaly, 

nebo zatoužily po svobodě. Možná byly někým znásilněny a dítě z tohoto činu počaté si 

nechat nechtěly. Římští autoři se však po skutečné příčině chování těchto žen nepídili, 

neboť neměli důvod se něčím tak triviálním zabývat. 

I kdybychom se tím chtěli zabývat my, nemáme už dnes, jak pravdu zjistit, 

protože nás od tehdejších událostí dělí celá tisíciletí. Můžeme si tak nanejvýš domýšlet, 

jaké asi byly okolnosti některých známých případů, o nichž v dílech římských historiků 

můžeme dočíst. Jak to vše bylo ve skutečnosti, už se dnes ale nejspíše nedozvíme. 
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Seznam zkratek 
 

Dig. – Digesta 

Gell. – Aulus Gellius 

Liv. – Titus Livius 

Plin. – Plinius Starší 
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Resumé 
 

 

Tato práce se zabývala několika vybranými tématy římského trestního práva, 

která se týkají výhradně žen, jako je například stíhání cizoložství, nebo trestné činy 

panen Vestálek. Zaměřuje se tedy na trestné činy, jejichž subjekty mohly být pouze 

nebo převážně ženy. Pozornost je zaměřena také na trestné činy, za které byly ženy 

trestány výrazně přísněji nebo výrazně jinak, než muži. V širším kontextu se potom tato 

práce zabývá ženami ve Starověkém Římě a tím, jak se jejich postavení a role ve 

společnosti odrážely v římském trestním právu. Mezi probíraná témata patří zejména 

adulterium (cizoložství), abortus (potrat), lenocinium (kuplířství), stuprum (smilstvo) a 

crimen incestum (trestné činy Vestálek). Jedna kapitola je též vyhrazena tématu vývoje 

postavení žen v římské společnosti a proměn trestných činů a trestů za ně ukládaných.  
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Woman in Roman Criminal Law 
 

Abstract 
 

 

This thesis deals with several topics of Roman Criminal Law that pertain mainly 

to women, such as the criminal prosecution of adultery or the crimes of the Roman 

Vestal Virgins. Its main focus is on crimes where women were the only, or predominant 

perpetrators. Another field of interest in this study are crimes for which women used to 

receive different or worse punishments than men. In a wider context, this thesis focuses 

on the life of women in the Ancient Rome, on the many ways their status and roles in 

the society changed with the passing centuries, and on the ways how this was all 

reflected in the Roman Criminal Law.  

The main topics of interest include adulterium (adultery), abortus (abortion), 

lenocinium (pandering), stuprum (debauchery) and crimen incestum (crimes of the 

Vestal Virgins).  

Chapter One, The Changing Status of Women in Roman Society, serves as 

a general introduction to the main topic of this thesis. It shows the changing position of 

women in Roman society, with a focus on the transformation of the meek, obedient 

Republican matron into the wild, openly sexual creature that was the woman of the Late 

Republic and Early Principate.  

Chapter Two, Extramarital Relations, deals mainly with the topic of adultery 

and its punishment. Its main focus is on the double standard between men and women, 

and on the evolution of adultery as a crime. Apart from adultery, this chapter also 

contains a commentary on the crimes of stuprum (debauchery) and lenocinium 

(pandering). A portion of this chapter is devoted to famous cases of adultery trials in the 

Imperial Period.  

Chapter Three, Abortions and Abortionists, deals with the topic of history of 

abortions in Ancient Rome. It shows, how the mentality of the Roman Society slowly 

changed, how abortions went from a common and necessary evil to a crime that 

punished women who attempted it with banishment.  
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The last chapter, Vestal Virgins, focuses on the status and function of the Vestal 

Priestesses in the Ancient Rome. It mainly deals with the topic of crimen incestum and 

its punishments, as well as political implications that some of the accusations carried. 

A large part of this chapter is devoted to the topic of Vestals on trial and their fates.  

As a whole this thesis aims to present a comprehensive look at the topic of 

crimes and punishment of women in the Ancient Rome. Apart from the legal side of 

things, it also focuses on the wider social and historical context, in which the events 

described within these chapters took place.  
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