
Transitio ad plebem.
Napsal Vladimír Groh.

1. V dějinách římského zřízení státního vyškytá se několik 
případů záměny rodového šlechticlví (patriciátu) za plebejství. 
Že taková záměna možná byla, o tom nebylo a není pochyb
nosti mezi badateli o římských starožitnostech; byl však spor 
o to, jak byla prováděna. Latinský název pro celý úkon je 
»transire ad plebem, transitio ad plebem« (Gic. Brut. 62, obsah 
řeči in Claudium et Cur. v schob Bob., Liv. IV 14, Suet. Caes. 
20, Veil. Pat. II 45, Serv. ad Verg. Aen. II 156 aj.), tedy výraz 
všeobecný, jenž o podstatě věci neříká nic.

Jisto je, že patricius mohl se státi plebejem t. zv. arro
gaci neb adopcí, to jest tím, že se dal neb byl dán do ot
covské moci některého plebeje a pak byl z ní propuštěn, eman
cipován. Tím ovšem slal se plebejem, o tom není sporu, avšak 
stal se také příslušníkem úplně jiného rodu a rodiny; jeho jméno, 
sacra gentilicia, vůbec celá gentilità se tím změnila. Takovým 
způsobem přešel na př. Ciceronův zeť P. Cornelius Dolabella 
(Cass. Dio XLII 29).

Ale byla ještě jiná cesta, jíž mohl se patricius stáli ple
bejem a při tom podržeti jméno a vůbec celou gentilitu. To je 
t. zv. »transitio ad plebem« v užším slova smyslu. Zna
mená tedy zákon, jímž patricius právoplatně stal se plebejem, 
při čemž však mu zůstalo jméno, jehož posud užíval, i sacra 
gentilicia. Svědčí o tom nejen několik výslovných zmínek o tran
siti nám zachovaných, nýbrž je to i výslovně připomenuto u Ci- 
cerona na uv. místě Brata, kde při výkladu o věcné nespolehli
vosti t. zv. laudationes funebres zřejmě se praví, že se v nich 
mluví o transitiones ad plebem »cum humiliores in alienum 
eiusdem nominis infunderentur genus«. Je prý to totéž, jako 
kdyby Cicero sám chtěl odvozovati svůj původ od M’. Tullia, 
konsula roku 500 před Kr. Z tohoto místa Ciceronova je zřejmo, 
že v poslední době republiky některé rodiny plebejské pomocí 
transice chtěly dokazovati svou příbuznost se stejnojmennými
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rodinami patricij skými. To nebylo jinak možno, než když tran- 
sice nechávala jméno nedotčeno.

2. Ze skutečně již v nejstarších dobách přestupy takové 
se dály, výslovně dosvědčuje Cassius Dio fr. 21 a Zonaras VII 
15, ti však neuvádějí jmen, zmiňujíce se pouze o věci. První 
příklad transice týkající se určitého případu je u Suetonia 
(Aug. 2), kde se tvrdí, že rodina Octaviů, byvši Serviem Tul- 
liem přijata mezi rodiny patricijské, časem přešla k plebejům, 
až zas Caesarem vrátila se k patriciátu. To však je velmi názorný 
doklad transice vybájené, jenž zřetelně ukazuje, proč a jak se 
vymýšlely. Přirozeně tedy, když vidíme, jak v určitých případech 
transice bylo užíváno jako prostředku k oslavě neb k nasycení 
ctižádosti, budeme nuceni přijímati s velkou opatrností i ostatní 
zprávy o ní, týkající se nejstarších dob. Nemístný zas jest ovšem 
takový hyperkriticismus, jaký ukazuje Th. Mommsen v Römische 
Forschungen I, str. 124, jenž vůbec všechny starší transice od
mítá. Tak daleko jiti není nutno, poněvadž v četných případech 
není k podezření důvodu, ježto jde i o rodiny časem vymřelé a 
nebylo tedy v pozdějších dobách nikoho, kdo by· se příbuzenství 
s nimi dovolával. Nelze ovšem upírati, že někdy sotva jsou 
pravdivý všechny ostatní podrobnosti, jež se o určitých osobách 
zachovaly, ale o transici samé pochybovati není důvodu.

Nejstarší, určité osoby se týkající transici zaznamenal Li
vius III 65 k r. 449: »Novi tribuni pl. in cooptandis collegis 
patrum voluntatem foverunt, duos etiam patricios consularesque 
Sp. Tarpeium et A. Aternium cooptavere.« Livius ovšem ne
praví zde nic o transici, avšak nemůže býti pochyby, že oba 
tito mužové přestoupili mezi plebeje, poněvadž patriciové nikdy 
nebyli k zastávání plebejského tribunátu připuštěni. To jest do
svědčeno velmi hojnými zprávami starověkými (Liv. IV 25, 11, 
Zon. VII 15, Festus 231 a j.). Svědectví tato znějí tak určitě, 
že nelze schvalovati mínění Mommsenova (Röm. Staatsrecht Is, 
str. 219, p. 2 a str. 486), že by kooptací mohl i patricius býti 
přibrán do sboru plebejských tribunů. Ostatně Mommsen sám 
v Röm. Forschungen I, str. 112 tvrdí, že Aternius i Tarpeius 
musili napřed státi se plebeji a pak teprve že mohli býti tri
buny lidu. Sám však pokládá tuto transici za vymyšlenou, avšak 
není příčiny, proč by byl Livius neb jeho pramen vybájil tran
sici těchto dvou mužů, jejichž rod brzy vymřel a nemohl tedy 
nikomu dopomoci k slavnějšímu jménu a původu.

Deset let po Aterniovi a Tarpeiovi užil transice L. Minu
cius (Liv. IV 16, 3), avšak tu je podání Liviovo dosti nejasné: 
»hunc Minucium apud quosdam auctores transiisse a patribus 
ad plebem undecimumque tribunum plebis cooptatum invenio«. V tom 
vězí jistá obtíž, poněvadž tribunů pl. nebylo nikdy více než deset 
(Liv. na uv. m., pak III 30, 6, Zon. VII 15; srv. Madvig, Ver
fassung und Verwaltung I, str. 456, Mommsen Röm. Staatsrecht
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II3 1, str. 276). Zpráva zachovaná jistě není správná, jak Li
vius sám o něco dále praví, dobře poznamenávaje, že sotva by 
Patriciové dovolili rozmnožení počtu tribunů nad deset a že by 
lid jistě výhodu jednou získanou i na dále byl podržel. Jisto 
tedy je, že Minucius jedenáctým tribunem nebyl, nevíme ovšem, 
nebyl-li jím bud tenkrát neb jindy řádně zvolen; z Liviova lí
čení totiž je patrno, že Minucius byl osobou u lidu velmi oblí
benou a je tedy možno, že mimořádnou kooptaci jeho nutno při
čísli na vrub jeho sympathiím k plebejum a oblibě u nich, jež 
v podání pozdějším byly takto vykládány. Pouštěli se do řešení 
otázky, co v tomto případě je historického a co pověstí přida
ného, zde nelze a také není nutno, poněvadž pro poznání tran
sice z toho nic nelze získati.

Po L. Minuciovi připomíná se výslovně až transice známého 
P. Clodia Pulchra, o níž jediné jest zachováno více zpráv, avšak 
tak nesoustavných a neurovnaných a mimo to i jiné obtíže ský
tajících, že nutno věnovati výkladu jich zvláštní odstavec, už 
také proto, že jedině z tohoto případu lze vůbec nějaké zprávy 
získati.

Ale byly ještě i jiné transice, třebas výslovně připomenuty 
nebyly, o nichž však lze sonditi z různých jiných okolností. Když 
na př. mezi plebejskými úředníky vyskýtá se někdo, jehož ro
dina je známa jako patricijská, nebo když taková osoba připo
míná se po zákonech Liciniových a Sestiových na konsulském 
místě spolu s některým patriciem, tu nutno s jistotou tvrditi, že 
ten muž neb jeho předek podstoupil transici. Doklady takové 
některé sebral už Mommsen (R. F. I., str. 124). Seznam ten bylo 
by jistě možno ještě rozhojniti, ale pro poznání transice nemělo 
by to významu. Nejzajímavější jsou tyto případy:

Rod Serviliů byl patricijský, ale přece víme z Livia XXVII 
31, že C. Servilius Geminus byl i tribunem i aedilem plebej- 
ským a bratr jeho Marcus r. 202 konsulem spolu s patriciem 
Ti. Claudiem Neronem (Fasti Capit. CIL. I2 p. 142), ačkoliv děd 
jejich Publius byl zcela určitě patriciem a ve svém konsulátě 
druhem plebeje C. Aurelia Cotty (r. 252 CIL. I2 p. 136). Buď 
tedy uvedení dva bratří Gaius a Marcus, nebo spíše už otec je
jich Gaius přešli k plebejům.

Rovněž tak patricijský byl rod Sulpiciů, ale r. 88 př. Kr. 
byl tribunem lidu P. Sulpicius Rufus (Corn. Nepos Att. 2, Veli. 
Patere. II 18, Plut. Mar. 34 nn., Sulla 8 nn., Liv. ep. 77). Ten 
tedy také musil transici státi se plebejem.

Rovněž i o bratrovi P. Clodia Pulchra Gaiovi se připo
míná, že měl v úmyslu přejiti k plebejům (Cic. pro Scauro 33).

3. Jak patrno, není tedy případů transice tak mnoho a ty, 
které známe, jsou roztroušeny po době pěti století. Bylo to pa
trně něco méně obvyklého, k čemu se sahalo pouze v určité po
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třebě a jen za jistým účelem. Jaký ten účel byl, není nesnadno 
uhodnouti: patricius přešel mezi plebeje, aby získal něco, v čem 
mu jeho patricijský původ byl překážkou. S počátku byly to ple
bejské úřady, tribunát i aedilila, ale hlavně tribunát; z touhy 
po nich mnozí patriciové uchylovali se k transici. Z uvedených 
dokladů působila tato pohnutka u všech vyjmenovaných mimo 
Gaia Clodia. Tomu není se co diviti, uvážíme-li výjimečné a 
mocné postavení tribunů pl., jež měli od svého vzniku až daleko 
do principátu, jehož podstatnou složkou vlastně tribunicia pote
stas byla. Ovšem nebyla to vždy náklonnost k lidu, jež patricie 
k takovému kroku vedla, nýbrž naopak někdy i touha po osla
bení vlivu tribunů a tím i lidu vůbec, poněvadž takový tribun 
kollegiální intercessi mohl snadno mařiti podniky a záměry svých 
druhů plebejsky smýšlejících. Mohlo by se zdáti podivným, že 
plebejové nebránili se nijak takovému vsahování ve svá práva, 
ale na to uspokojivou odpověď podává Zonaras VII 15. Praví, 
že plebejové přijímali na tribunát i patricie transici přešlé proto, 
aby byli jakousi brzdou choutkám vlastních tribunů plebejského 
původu po zneužití svěřené moci; tedy důvod podobný, z jakého 
asi počet tribunů pl. rozmnožen na deset.

V pozdějších dobách republiky přistupoval i jiný důvod 
transice: úměrně se vzrůstem moci plebejské klesala moc pa- 
triciů, jimž nakonec nezbylo vyhrazeno nic než několik nevý
znamných úřadů (princeps senatus, náčelniclví některých kněž
ských kollegií, interrex), kdežto plebejům jednak byly přístupny 
právě úřady nejmocnější a nejvlivnější, jednak měli pouze pro 
sebe všemocný tribunát. Tím se stalo, že za určitých okolností 
byl plebej při ucházení o úřad ve výhodě před patriciem, na př. 
pokud se týče konsulátu po r. 367, kdy z dvou konsulů mohl 
býti pouze jeden patricius, kdežto plebejům byla přístupna místa 
obě (po prvé stalo se to r. 171 př. Kr). Vyhlídka na příznivý 
výsledek volby byla tedy pro plebeje lepší, a to právě byl důvod, 
proč G. Glodius, bratr Publiův, chtěl státi se plebejem; ucházel 
se totiž o konsulát spolu s M. Aemiliem Scaurem, patriciem.

4. Jak bylo již svrchu podotčeno, je případ P. Clodia 
Pulchra jediný, z něhož možno čerpati poučení o transici. Předně 
tedy nutno si povšimnouti zachovaných starověkých zpráv. Jsou 
to hlavně dva spisovatelé, u nichž se o Clodiově transici dočí
táme: Cicero a Cassius Dio. Cicero má řadu zpráv v listech 
k Attikovi z r. 60 a pozdějších, pak v řečech, jež pronesl po 
návratu z vyhnansfví, avšak jsou to vesměs zmínky příležitostné 
a nesoustavni Cassius Dio podává sice výklad soustavný o udá
lostech r. 60 a 59, ale právě tím dosavadní zkoumání bylo sve
deno na scestí, poněvadž vycházelo se pouze ze zpráv jeho, aniž 
bylo přesně zjištěno, odkud pocházejí a jsou-li správný. Mimo 
to zachováno je několik stručných zmínek u Plutarcha, Suetonia 
a Velleia Patercula.
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Jiná obtíž je v tom, že Clodius, když se mu transice r. 60 
nepovedla, odhodlal se roku následujícího k arrogaci, aby jí získal 
plebitu a možnost ucházeti se o tribunát. Dal se arrogovati ple
bejem P. Fonteiem, alejménaClodius už í vati nepře
stal. To je ovšem velmi podivné, poněvadž arrogace vždycky

\ působila změnu gentility a tím přirozeně i jména. Konečně nutno 
vysvětliti, proč r. 60 se Clodiovi transice nepovedla.

Aby bylo možno pokusiti se o zdárné řešení těchto všech 
otázek, jest nutno dobře všimnouti si událostí, jež se r. 60 a 59 
sběhly, a uvědomiti si jejich vzájemnou souvislost.

Poměr mezi Ciceronem a Clodiem nebyl zprvu nijak ne
přátelský, ba dokonce dovídáme se i o politické podpoře, již 
Clodius Ciceronovi poskytoval (Plut. Cic. 29, Cic. p. Cael. 10). 
Že se znepřátelili, mělo tuto příčinu. R. 62 Caesar jsa praetorem 
uspořádal v prosinci ve svém domě slavnost Bonae Deae, jak to 
bylo povinností praetorovou. Slavnost byla přístupna pouze že
nám a řídila ji Caesarova choť Pompeia, o jejíž přízeň se Clo
dius ucházel a nikoliv marně. V převlečení ženském vplížil se 
do Caesarova domu, byl však přistižen a pro zločinné porušení 
náboženského úkonu obžalován; neboť kollegium pontifiků se vy
jádřilo, že takový zločin spáchán byl (Cic. ad Att. I 13, 3; 14 
4; 16, 2, pro Milone 59, in Pisonem 95, Suet. Caes. 6, 74, Cass. 
Dio XXXVII 46, 2 atd.). Od stíhání pro cizoložství bylo upu
štěno, poněvadž Caesar Pompeiu zapudil prohlásiv, že na man
želce pontiflka maxima, jímž tehdy právě také byl, nesmí ulpěti 
ani stínu podezření (Cic. ad Alt. I 13, 3, Plut. Caes. 10 a j.). Pravý 
důvod byl ovšem jiný, Caesar nechtěl osobně vystoupiti proti 
Clodiovi a tím snad si znepřáteliti stranu populárů, u níž měl 
Clodius značný vliv a k níž Caesar sám se veřejně hlásil. Obža
loba Clodia rozvířila neobyčejně zájem celé římské veřejnosti, 
poněvadž z věci, týkající se původně pouze jediné jen osoby, 
stala se událost, jež způsobila prudké utkání dvou protivných 
stran, optimátů a populárů. V ty dvě skupiny byly osoby veřej
nosti římské tehdáž rozděleny a rozvrstvení to bylo výsledkem 
delšího vnitřního vývoje, jenž ve skutečnosti setřel hranice pa- 
tricijsko-plebejské, ač formálně zůstaly. Jak málo toto nové dě
lení souviselo s dřívějším, ukazuje i to, že v čele populárů octl 
se patricius Clodius, v čele optimátů homo novus Cicero.

Straně populárů velmi záleželo na tom, aby Clodius vyšel 
z pře bez úrazu; proto nasadila všechny páky a užila všech pro
středků, jimiž by Clodia zachránila. On sám nelenil, dokazoval, 
že té noci, kdy oslavována byla Bona Dea, vůbec nebyl v Římě, 
nýbrž že dlel v Interamně, a snažil se úplatky si zajistiti soudce. 
A to právě mu chtěl senát překaziti tím, že porotcové neměli 
býti vylosováni dle zákona Aureliova, nýbrž vybráni praetorem, 
aby tak rozhodnutí bylo svěřeno osobám pokud možná nestranným 
a neúplatným (t. zv. rogatio Pupia Valeria, Cic. ad Att. I 14, 1).
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V popředí strany optimátů octl se Cicero, jenž zaujal proti 
Clodiovi a populárům velmi rozhodné stanovisko. V těchto dvou 
mužích, Ciceronovi a Clodiovi, utkaly se dvě strany, jejichž pře
dáky oba byli. Ale úsilí senátu bylo marné, neustálými interces
semi byly návrhy na mimořádné sestavení sborů porotců mařeny, 
a tak konečně i senát na návrh konsula Hortensia projevil sou
hlas s tím, aby pře projednána byla před soudním dvorem se
staveným obvyklým způsobem (Cic. ad Att. I 16, 2). Výsledek 
pře dopadl pak ovšem dle toho a Cicero pronesl v senátě dne 
15. května r. 61 velmi ostrou řeč proti Clodiovi a jeho druhům, 
v níž prohlásil, že tímto jediným rozsudkem v niveč se rozpadlo 
všechno to, co ve svém konsulátě za součinnosti ostatních vy
konal pro upevnění poměrů státních (Cic. ad Att. I 16, 5nn., 18, 2).

Nelze ovšem neuznati, že Cicero výrokem tímto poněkud 
přehání, ale nicméně je jisto, že vítězství Clodiovo nikterak ne
přispělo k nápravě vnitřních poměrů obce, nýbrž naopak mělo 
velmi zhoubný vliv, poněvadž Clodius nejsa nikterak vybíravý 
v prostředcích, jimiž by cíle svého došel, způsobil mnoho zla 
právě svým značným vlivem na populáry. Vynesením rozsudku 
a Ciceronovou řečí v senátě nebyla ovšem věc vyřízena. Clodius 
dychtil pomstiti se na nenáviděném odpůrci, i rozhodl se státi 
plebejem a ucházeti se o tribunát, jímž by dostal do rukou 
nejmocnější zbraň. Avšak k provedení svého záměru nemohl při- 
stoupiti ihned, poněvadž musil se odebrati na Sicílii jako quae
stor, jímž byl již roku předcházejícího zvolen, a měl tedy úřad 
nastoupiti již 5. prosince roku 62 (od roku 153 nastupovali totiž 
quaestoři úřad o Nonách prosincových, Cic. Verr. 1 30, lex Cor
nelia de XX quaestoribus CIL. I, str. 108). Avšak pří proti němu 
zavedenou byl zdržen v filme a na své působiště odebral se až 
někdy kolem poloviny roku 61. Kdy se do fiíma vrátil, přesně 
nevíme, ale není důvodu, proč by byl zůstával na Sicílii déle 
než ho tam povinnost vázala, to jest do 5. prosince r. 61. Zatím 
v fiímě stranníci jeho konali přípravy k zamýšlenému přestupu. 
Dokonce Cassius Dio (XXXVII 51, 1) vykládá, že jacísi tribu
nové lidu navrhli, aby byli patriciové připuštěni k zastávání tribu
nátu. Návrh prý byl dán na popud Člodiův a teprve když nebyl 
přijat, odhodlal se Clodius k transici. Zprávu tuto nacházíme 
pouze u Cassia Diona a nikde jinde, Cicero se o něčem takovém 
nezmiňuje ani slůvkem, ač jinak Clodiovi vytkl každé porušení 
otcovských zvyků. Mohli bychom ovšem najiti jakýsi výklad Cice
ronova mlčení v tom, že výtky, jež Clodiovi činí, jsou namnoze 
až z doby pozdější, jak uvidíme. Bedlivějším přihlédnutím k ně
kterým zprávám Attikovi ze začátku roku 60 poznáváme, že 
Cicero nepokládal tenkráte pokusy Clodiovy za nic vážného, nýbrž 
spíše jen za jakousi výhrůžku (srv. ad Att. I 18, 4 nn. a 19, 5). 
Návrh pak, o němž mluví Cassius Dio byl by musil býti učiněn 
ještě za nepřítomnosti Clodiovy v fiímě, poněvadž začátkem
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roku 60 již věci Clodiovy ujali se tribunové toho roku, kteří 
však úřad svůj nastoupili, jak bylo obvyklo, 10. prosince roku 
předchozího. Musil tedy návrh, o němž mluví Cassius Dio, býti 
učiněn již před tímto datem, poněvadž v lednu r. 60 bylo už 
v proudu jiné jednání zavedené novým tribunem (Cic. ad Alt. I 
18, 4). Odkud Cassius Dio svou zprávu vzal, nevíme. Prozatím 
jest jisto pouze tolik, že taková rogace možná byla a že ani 
mlčení Ciceronovo její pravdě podobnosti není na úkor. Co však 
na ní jest skutečného, bude zřejmo později, až pojednáme o po
dání případu Clodiova u starověkých dějepisců. Mimo to nutno 
si všimnouti toho, že v rogaci, jak ji Cassius Dio podává, není 
vlastně o Clodiovi vůbec řeči. Je však možno celou jeho zprávu 
vyložiti jinak než dosud se dálo.

Postup vlastních pokusů o transici lze sestaviti podle Cice- 
rona takto:

Tribun lidu r. 61 C. Herennius ujal se věci Clodiovy, jak
mile nastoupil úřad. Snažil se zákonnou cestou provésti transici 
Clodiovu a pokusy jeho s počátku byly provázeny zdarem. Zprávu 
o tom podává Cicero v listě k Attikovi (I 18, 4). Jest nutno 
slova jeho uvésti v původním znění, poněvadž jsou velmi důle
žitá a byla namnoze dosud nesprávně vykládána: »Est autem C. 
Herennius quidam tr. pl. quem tu fortasse ne nosti quidem, ta
metsi posses nosse, tribulis enim tuus est et Sextus, pater eius, 
nummos vobis dividere solebat. Is ad plebem P. Clodium traducit 
idemque fert, ut populus universus in Campo Martio suffragium 
de re Clodi ferat... Metellus est consul egregius et nos. amat, 
sed imminuit auctoritatem suam, quod habet dicis causa promul
gatum illud idem de Clodio.«

Vidíme tedy, že Herennius vznesl celou věc na komitia 
a že konsul (byl to Q. Metellus Pius, manžel Clodie, sestry Clo
diovy) návrh zákonně promulgoval. Jaká to komitia byla a jaká 
tu byla úloha konsulova a tribuna Herennia, poznáme později. 
Zde postačí zjistiti, že o transici Clodiově podána byla zákonná 
rogace a že byla řádnou cestou svěřena k projednání komitiím. 
Že postupováno bylo při tom cestou úplně správnou, toho do
kladem je uvedené místo Ciceronovo, jenž proti formálnímu po
stupu nic nenamítá. Praví ovšem, že Metellus návrh promul
goval »dicis causa«, to však není nic jiného než potvrzení toho, 
co jsme řekli o něco výše o Ciceronově stanovisku, jaké zaujal 
s počátku k pokusům Clodiovým o transici. Mimo to zasluhuje 
bedlivé pozornosti, že zprávy čerpáme z listů Ciceronových 
a nutno tedy miti náležitý zřetel k jisté volnosti výrazové, v li
stech obvyklé.

Rovněž z listů Ciceronových dovídáme se o dalším osudu 
rogace: necelé dva měsíce po uvedeném listě píše Cicero Atti
kovi (I 19, 5): »Herennium... de P. Clodio ad plebem tradu
cendo agere coepisse. Huic frequenter interceditur.« Strana opti-
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mátů užila tedy obvyklého způsobu, aby nemilý návrh zmařila: 
získala si několik tribunů, kteří intercessi projednání a přijetí 
návrhu překazili. Bylo tedy patrno, že na provedení rogace není 
pro odpor vládnoucí strany optimátů avšak pomyšlení. To zřejmě 
plyne z uvedeného místa listu Ciceronova, jenž však je také po
slední jeho zprávou o Clodiově pokuse o transici. Co vykládá 
dále, netýká se již transice, nýbrž ucházení o tribunát (na př. 
ad Att. II 1, 4) a nutno to co nej přesněji odděliti od zpráv 
o transici, abychom neupadli do téhož omylu, jako četní bada
telé, kteří obě zprávy slučovali (na př. Brückner D. Leben Cic. 
str. 292, Drumann-Groebe Geschichte Roms li, str. 189, Mommsen 
Röm. Forsch. I, str. 125, Asher v Heidelb. Jahrb. LII 1864, 
str. 772, Dernburg, lieber die Irans, ad plebem v Rhein. Mus. 
XX, 1865, str. 101), ačkoli Cicero výslovně na uvedeném místě 
ad Att. II, 1, 5 praví: ille autem non simulat, sed plane tri
bunus pl. fieri cupit.

Přímé zprávy o výsledku rogace tedy nemáme, nikde není 
zřetelně a výslovně řečeno, že byla zamítnuta; víme pouze, že 
jí bylo intercedováno a že konsul Metellus Clodiovi, jak mohl, 
překážel, přes to že byl s ním v blízkém příbuzenském poměru 
(Cic. ad Att. II 1, 1, Cass. Dio XXXVII 51, 1). Že však rogace 
o Clodiově transici nebyla přijata, toho důkazem zřejmým jest, 
že Clodiovi bylo zabráněno ucházeti se o tribunát, poněvadž se 
nestal plebejem (srv. uv. místa).

Kromě Cicerona a Metella vystupovali proti Clodiovi při 
jeho kandidatuře ještě i jiní, veřejně činní mužové, jak se o tom 
dočítáme v listě k Attikovi II 1, 5 a ad farei. XV 21, 2. Ob
zvláště připomínán jest quaestor C. Trebonius jako odpůrce Clo- 
diův. Cicero sám chlubil se podporou Pompeiovou (pro Sestio 15), 
o níž však veřejně bylo pochybováno, a to nikoliv neprávem, 
ač Pompeius hrál tenkrát velmi obojetnou úlohu a obě strany 
skládaly v něho své naděje.

Čas voleb tribunských minul, Clodius žádaného úřadu ne
došel, a tedy pro rok 60 musil se vzdáti naděje na pomstu. 
Zdálo se však jisto, že stejný nezdar potká ho i při dalších po
kusech o přestup, poněvadž straně optimátů bylo přece volno 
kdykoli příště užiti stejného prostředku proti němu, a mimo to 
sotva mohl on, zjevný předák populárů, nadíti se příznivého vý
sledku při hlasování, jehož účastnil se »populus universus«. Tu 
však přispěli Clodiovi k pomoci změněné poměry.

Viděli jsme, že zprvu Clodius a Cicero nebyli než jen před
stavitelé dvou protivných stran, v nichž se jaksi zhustila a vy
bila vzájemná jejich nenávist. Ale to se brzy změnilo v ten 
smysl, že Clodius sice podržel své přední místo mezi populáry, 
avšak s druhé strany Cicero najednou zůstal osamocen, přestal 
býíi mluvčím a představitelem strany optimátů, ba dokonce i se
nát ho opustil. Nelze zde podrobněji obirati se celými velmi
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spletenými poměry té doby, z nichž bychom jasně poznali, jak 
napiatá byla tehda situace, jak úžasně rychle dovedla se měniti, 
jak vzájemné seskupení jednotlivých stran kolísalo a se přetvá
řelo. Je možno jen uvědomiti si krátce tolik, kolik je pro náš 
účel potřebí.

Hlavní příčinou osamocení Ciceronova byla osoba, jež od 
té doby už s jeviště římských dějin nezmizela a vtiskla násle
dující době svůj ráz, C. Iulius Caesar. Dobře jsou známy jeho 
dávné sympathie k populárům, on byl přece z hlavních pomoc
níků M. Licinia Crassa a Cn. Pompeia v jejich úsilí o odklizení 
Sudových protidemokratických změn ústavních (Suet. Caes. 5). 
A ani potom nikdy nepropásl příležitosti, kdy bylo lze lidu se 
zalíbiti (na př. známa je jeho skvělá a nádherná aedilita). Tak 
znenáhla získával si půdu vhodnou k provedení pozdějších zá
měrů. Zajímavé je jeho chování k těm veřejně činným mužům, 
jejichž vlivu ve svůj neprospěch se obával: ty snažil se buď zí
skali nebo dostali z Říma.

A tak také si počínal roku 60. Utužil vybledlé už poněkud 
přátelství s Crassem, jenž mu byl znamenitou oporou svým 
ohromným jměním, a rovněž tak snažil se úplně na svou stranu 
přivésti Pompeia, jehož sláva právě tenkrát byla ve svém vrcho
lení. To se mu podařilo, výsledkem byl triumvirát. Senát pak 
ovšem po většině přidal se k nim, třebas že nescházelo ani tam 
lidí, kteří veřejně odvážili se proti Caesarovi vystupovali: Cicero, 
Cato mladší a Bibulus, druh Caesarův v konsulátě r. 59. Z nich 
pokládal Caesar za nebezpečného pouze Cicerona, jehož autorita 
skutečně ještě tenkráte byla dosti značná, a potají i Pompeius 
— aspoň zprvu — mu přál (Cic. pro Šest. 15, ad Att I 12, 3; 
14, 2 nn.; 19, 2; 21, 6). Později ovšem Pompeius opatrně se 
Cicerona vzdaloval, takže tento si na to až naříkal (ad Alt. Vlil 
3, 3, de legg. III 9, 21). Proto snažil se Caesar s počátku i Ci
cerona přivésti na svou stranu, nikterak proti němu se nestavěl, 
na Clodiově pokusu o transici účasti nijaké neměl a ani miti 
nemohl, poněvadž r. 60 vrátil se do Říma z Hispanie až někdy 
v červnu, když už byly dokonce odbyty i volby tribunské, při 
nichž byl Clodius odmítnut (Cic. ad Att. II 1, 9). I po uzavření 
triumvirátu učinil ještě Caesar pokus získati si Cicerona chtěje 
si ušetřili práce proti němu (Cic. ad Att. II 3, 3). Avšak všechny 
takové pokusy zůstávaly marný, Cicero získati se nedal, a Caesar 
pomýšlel tedy na jeho odklizení z Říma. Vhodným nástrojem 
k tomu zdál se mu býti Clodius, který pak sám ochotně posta
vil se do služeb jeho, poněvadž kynula mu tak oprávněná naděje 
na ukojení pomsty na nenáviděném Ciceronovi. Tak stal se Clo
dius nástrojem v rukou Caesarových, vykonavatelem jeho vůle. 
Ale to mu stačilo. Šlo nyní o to, jak Clodiovi zjednali plebitu a 
tribunát, poněvadž pouze tak mohl býti Ciceronovi nebezpečný. 
K tomu užil Caesar cesty, již dobře známe, poněvadž Cicero na
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její nezákonnost velmi prudce si stěžuje v řečech konaných po 
návratu z vyhnanství.

5. Caesar se rozhodl, že plebitu zaopatří Clodiovi arrogaci, 
tedy druhým způsobem, o němž bylo svrchu mluveno. Čeho bylo 
při arrogaci potřebí, víme velmi dobře z výkladu u Gellia (V 19): 
kdo chtěl býti arrogován, musil předně býti již občan »sui iu
ris«, t. j. dospělý, svéprávný. Kollegium pontifiků provedlo pak 
šetření, dostálo-li se všem zákonným podmínkám, neděje-li se 
při tom úklad o jmění arrogovaného, je-li arrogující už v tako
vém věku, který vylučuje možnost vlastních dětí. Potom v tak 
zv. komitiích kalátních arrogovaný provedl detestationem sacro
rum, t. j. vzdal se slavnostní přísahou příslušnosti k rodu a ro
dině, z níž pocházel. Když to všechno bylo vykonáno, pontifi- 
kové podali dobré zdání, že zákonným předpisům stalo se za
dost, a pak obyčejnou lege curiata arrogace schválena. Při tom 
zachován byl úplně postup obvyklý při rogaci zákona v komi
tiích: návrh zákona byl stanovenou dobu promulgován a pak te
prve bylo o něm hlasováno.

K provedení arrogace Clodiovy rozhodl se Caesar r. 59, 
kdy byl konsulem a (již od dřívějška) pontifikem maximem. Se
čkání do r. 59 mělo svůj dobrý důvod, jak uvidíme, a Caesar 
potřeboval takového soustředění moci ve svých rukou, aby zá
měr svůj s Clodiem přivedl k zdárnému konci. Poznal, že postu- 
povati zákonnou cestou dobře nemůže, poněvadž by zase inter
cesse měla možnost zasáhnouti a jeho plány zkřížiti. Stalo se 
tedy toto: kteréhosi dne v březnu r. 59 hájil Cicero na soudě 
svého druha z konsulátu C. Antonia. V řeči dotkl se některých 
událostí, jež dle jeho mínění souvisely s pří Antoniovou a při 
tom zmínil se asi o rejdech Clodiových, jakož i o jeho patronu 
Caesarovi (Cic. de domo 41, Cass. Dio XXXVIII 10, 4). Slova 
jeho, nedosti opatrná, třebas snad i správná, byla okamžitě do
nesena Caesarovi »plane aliter atque dicta erant« (Cic. na uv. 
m.). Je ovšem možno, že ochotní donášeči slovům Ciceronovým 
snad dali jiný význam, ale stejně je skoro jisto, že obsahovala 
narážky dosti srozumitelné. To ovšem dnes nelze rozhodnouti, po
něvadž řeč je ztracena, ale tolik víme, že následky z ní byly 
pro Cicerona osudné.

Antonia hájil Cicero o šesté hodině římské (tedy asi v po
ledne dle našeho počítání), a již za tři hodiny potom Caesar 
provedl arrogaci Clodiovu (Cic. de domo 41, Suet. Caes. 20). 
Nevyžádav si dobrého zdání pontifiků a bez náležitého ohlášení 
zamýšleného zákona svolal třicet kurijních liktorů a dal za pří
tomnosti Pompeia jako augura zákon o Clodiově arrogaci při- 
jmouti. Než to nebyla jediná chyba formální, jež se stala. P. 
Fonteius, jenž Clodia arrogoval, byl teprve dvacetiletý (Cic. de 
domo 34), kdežto Clodiovi již nechybělo mnoho do čtyřiceti; byl 
totiž už za t. zv. třetí války mithridatské (70—67) v praetorské
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kohortě Lucullově. Mohl tedy r. 59 Cicero veškerým právem 
tvrditi, že Clodius pro svůj věk může býti spíše otcem než sy
nem Fonteiovým (de domo 35 η.).

Poznáváme dobře důvody, pro které Caesar dopustil se tak 
značného porušení obvyklých forem : přes dobrozdání pontifiků 
a promulgaci přešel proto, aby se vyhnul možné intercessi, když 
už předpokládáme, že se strany pontifiků nebylo se mu čeho 
obávati, a jednak také aby všechno odbylo se co nejrychleji.

To jsou příčiny na snadě ležící, avšak byl ještě důvod, 
který nedošel dosud náležitého povšimnutí, ač na př. Asher 
(v uv. pojednání na str. 778) byl už velmi blízko správnému 
poznání. Mohlo by se zdáti podivno, proč Cicero v listech k Atti
kovi nezmiňuje se ani slovem o arrogaci Clodiově, ač tenkrát ho 
už nemohlo býti taj no, kam to všechno směřuje.

Uspokojivý výklad této obtíže však poskytne přihlédnutí 
k zprávám, obsaženým v listech k Attikovi z téže doby, t. j. 
z první poloviny r. 59, a z některých pozdějších (II 4, 2; 5, 3; 
7, 2; 9, 1; 12, 1). Poznáváme, že arrogace provedena byla 
tajně, takže o ní nikdo mimo účastněné nevěděl. Známo bylo 
ovšem, že Caesar chce se pokusiti o převedení Clodia k lidu, 
ale nikdo nevěděl, jak vlastně to zamýšlí provésti. O Clodiovi 
bylo vykládáno, že se má odebrati jako legát k Tigranovi (Cic. 
ad Att. II 4, 2; 7, 2), ale o podrobnostech zachováváno bylo 
mlčení (Cic. ad Att. II 7, 2). Ovšem neudržela se celá věc 
v tajnosti dlouho, vždyť přece bylo při ní přítomno třicet kurij- 
ních liktorů, ale přes to byla popírána. A když už skutečnosti zapírati 
nebylo lze při novém Clodiově ucházení o tribunát, bylo vyhla
šováno, že Caesar na věci není nikterak súčastněn, a dokonce 
že to udělal Clodius proti jeho vůli (Cic. ad Alt. II 12, 2). Ci
cero sám odebral se počátkem dubna z Říma do Antia a tam 
teprve se o celé věci dověděl od Pompeia (ad Att. II 22, 2). 
V listě k Attikovi z 19. dubna (II 12) se rozepisuje o událo
stech, jež se zatím v Římě sběhly, hlavně ovšem o oné arro
gaci. Zajímavo je, že Caesar, ač dopustil se při ní tolika for
málních chyb, přece neopominul vykonati auspicia, při nichž au
gurem byl Pompeius, jak už bylo řečeno (ad Att. II 22, 2, VIII 
3, 3). Cicero naříká si na tuto úslužnost Pompeiovu k Caesarovi 
a lze velmi snadno pochopiti jeho rozhořčení nad tak obojelným 
jednáním, zvláště když to pak byl Pompeius sám, jenž Cicerona 
o celém tom úkladu proti němu namířeném zpravil a tím přece 
aspoň jakýsi zájem o osud jeho projevil.

Caesar tedy auspicia vykonal, patrně proto, že opominutí 
jich by bylo skutečně zmařilo platnost komitií. Při rychlosti, 
jakou všechno bylo provedeno, bylo ovšem nemožno, aby jiný 
magistrát postavil se na odpor obnuntiací, k níž stačilo pouhé 
prohlášení toho magistrata »se de caelo servasse«. Cicero ovšem 
v řeči de domo 39 nn. a de prov. cons. 45 dovolává se obnun-
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tiace Bibula, spolukonsula Caesarova, avšak tu nutno si dobře 
uvědomiti, že se jí Cicero dovolává až když už se vrátil z vy
hnanství, v řečech konaných r. 57 a 56, nikoliv však r. 59, 
ačkoliv právě tenkrát byl by mohl miti prospěch ze zrušení 
arrogace, jíž umožněn Clodiův tribunát a tím pak Ciceronovo 
vyhnanství. Proč dovolával se Bibulovy obnuntiace až tak pozdě, 
toho příčina byla zase v Bibulovi šatném. Ten byl totiž druhem 
Caesarovým nejen v konsulátu, nýbrž i v úřadech ostatních, ale 
přes to vzájemný poměr jejich nebyl nikterak přátelský, nýbrž 
naopak napjatý až do krajnosti. Bibulus neopomíjel příležitosti, 
aby Caesarovi nepůsobil obtíží, a užil tedy Ciceronova návratu 
z vyhnanství, aby postavil počínání Caesarovo do světla co nej
méně příznivého, ač ovšem Ciceronovi tím už pomoženo nebylo.

V druhé polovině dubna tedy už nemohl býti Cicero v po
chybnostech, kam to všechno směřuje, že Clodius je určen, aby 
z vůle Caesarovy ho dostal z Říma. Ale přes to všechno ukázal 
se velmi lehkověrným, kladl vše na lehkou váhu a dokonce 
ještě doufal v přispění Cn. Pompeia, jenž po všem, co se stalo, 
měl ještě odvahu prohlásiti >se prius occisum iri ab eo (sc. 
Clodio) quam Ciceronem violatum iri« a Cicero mu věřil, ač na
prosto už nemusil býti v pochybnostech o pravém jeho smýšlení 
(Cic. ad Att. II 20, 2, srv. i 19, 4; 21, 6; 24, 5). Nevíme 
ovšem, nebyla-li to úmyslná útěcha se strany Pompeiovy, jíž 
mělo býti poněkud zmírněno pokoření, jakého se tím celým Clo- 
diovým vystoupením dostalo Ciceronovi, jehož zásluh a dobré 
vůle nebylo možno neuznati. Zní sice něco takového dosti po
divně, ale oporu pro to máme v dalším počínání Caesarově, 
v němž jeví se značná šetrnost vůči Ciceronovi.

Cicero totiž měl už od dřívějška v úmyslu jakousi »lega
tionem liberam«, avšak váhal s odchodem jednak proto, aby se 
nezdálo, že prchá před Caesarem nebo Clodiem, jednak také že 
chtěl znáti záměry Caesarovy (ad Att. II 4, 2). Caesar úmysl 
jeho neobyčejně schvaloval a doporučoval mu odejiti (ad Att. II 
5,1 ; srv. však o tom P. Groebe v dodatku k Drumannovi II, str. 549). 
Jakmile se však začaly šířiti zprávy o tom, že Clodius má se 
odebrati k Tigranovi, Cicero vzdal se okamžitě úmyslu odejiti, 
poněvadž se domýšlel, že odchodem Clodiovým přestanou dosa
vadní třenice a sám že bude ve výhodě jsa v Římě (ad Att. II 
7, 2). Proto velmi se zajímal o Clodiovu legaci k Tigranovi 
(ad Att. II 5, 3; 7, 2). Když Caesar zpozoroval rozhodnutí Cice
ronovo, nabídl mu znovu sám svobodnou legaci, později pak chtěl 
ho vžiti s sebou do Gallie jako legáta (Cic. de prov. cons. 41, 
ad Att. II 18, 3), ale Cicero zamítl obojí, nechtěje dobrovolně 
z Říma se vzdáliti.

Ale to už jsou události, které s Clodiovou transici a arro
gaci nemají nic společného.
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6. Clodius tedy byl arrogován, ale —- a to je velmi ná- 
padno — podržel dřívější své jméno. Nazýval se dále Clodius, 
a rovněž tak plebiscita daná jeho působením nazývají se leges 
Clodiae.

Co se týče formy Clodius je to pouze vulgární tvar 
místo Claudius, jehož však P. Clodius užíval vždy (srv. Cic. ad 
Att. I 18, 2, 4; 19, 5, Suet. Tib. 2). Nutno tedy odmítnouti 
mínění Asherovo 762, že Claudius a Clodius jsou dvě různá 
jména a vyvozovati z toho podobné závěry, jak on činí. O tom 
bude ještě dále promluveno.

Když tedy jsme poznali, co vlastně v případě Clodiově se 
stalo, musíme si uvědomiti, v čem spočívá obtíž řešení otázky 
o jeho transici. Předně v tom, že Clodius nezměnil jména ani po 
arrogaci r. 59. To jistě je úkaz při arrogaci při nejmenším ná
padný, a není tedy divu, že mu v dosavadním badání především 
věnována pozornost. Za druhé nutno přesně stanovití důvod, 
proč roku 60 nebyla transice Clodiova pokládána za správnou. 
Teprve potom, až tak celý Clodiův případ se vyjasní, bude 
možno určití, co lze z něho vysouditi pro transici vůbec.

To jsou otázky, na něž nutno hledati odpověď. Před tím 
však jest potřebí věnovati pozornost vývoji a dosavadnímu stavu 
zkoumání o transici a pokusiti se o oceněni pronesených názorů.

7. Starší doba přijímala o transici vesměs mínění, jež pro
nesl W. A. Becker (Handbuch der röm. Alterthümer II 1, str. 
156): »transice neděje se jinak než arrogaci, když patricius dá 
se do otcovské moci nějakého plebeje a jest jím pak emancipo
ván. K tomu bylo potřebí zákona kurijního, jenž byl dán po 
předchozím dobrozdání pontifiků«. Tohoto mínění přidržel se 
v prvním vydání svých starožitností Ludvík Lange (I, str. 105 
a 297) a z pozdějších badatelů J. N. Madvig (Verf. u. Verw. 
d. röm. Staates I, str. 84), jenž ostatně se chová velmi skep
ticky k většině případů transice.

Kusost a nepřesnost tohoto názoru dokazovati bylo by zby- 
tečno; stačí poukázati k tomu, co bylo hned s počátku řečeno, 
že· totiž musil býti ještě nějaký jiný způsob přestupu k plebe
jům, jímž jméno a gentilità zůstaly nedotčeny. Becker ostatně 
vůbec nevěnoval pozornosti obtížím, jež se zde vyskýtají, a po
dobně přechází přes ně i Madvig str. 81.

Neudržitelnost takového výkladu transice poznal již Th. 
Mommsen, jenž se věcí poprvé obíral v článku Die römischen 
Patriziergeschlechter (Rhein. Mus. XVI, 1861, str. 32 nn. = 
Röm. Forsch. I str. 126 nn.). Mínění Mommsenovu na odpor se 
postavil Ludv. Lange přednáškou, kterou pronesl na shromáž
dění filologů v Míšni v říjnu r. 1863. Vrátil se k mínění Becke- 
rovu, jenže pokoušel se vyložiti, proč Clodius podržel staré 
jméno. Přednáška jeho byla uveřejněna v Zeitschr. f. öst. Gymn. 
1863, str. 861 nn. Na to odpověděl Mommsen tím, že k dru-
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hému, nezměněnému vydání prvního svazku svých Röm. Forsch, 
přidal dodatek, v němž velmi prudce hájí proti Langovi svého 
mínění. Lange vydal pak svou přednášku samostatně pod ná
zvem Über die Transitio ad plebem, v Lipsku 1864 s obšírnými 
poznámkami a přídavkem »Epikritische Abhandlungen«, třikrát 
tak dlouhým jako původní přednáška. Zde zase proti Mommse- 
novi hájí svých názorů se značnou tvrdošíjností a provádí ob
sáhlý důkaz pravděpodobnosti svého mínění.

Jak viděti, zasahují uvedená pojednání Mommsenovo a Lan
govo vzájemně do sebe a mnohdy při polemické formě obou lze 
dosti nesnadno zjistiti pravý názor jednoho neb druhého na tu 
či onu podrobnost, zvláště když Mommsen mínění své postupně 
změnil.

Mommsen pozastavil se především nad dvěma věcmi: »tran
sitio ad plebem« jest neobvyklý výraz, jenž málo se hodil k do
sažení plebity arrogaci, za druhé Clodius, ač arrogován, přec 
jména nezměnil. Všiml si tedy poněkud důkladněji toho, co 
o Clodiově případu je zachováno, avšak obíral se pouze jedno
stranně zprávami Cassia Diona, ostatních svědectví — zvláště 
pak Ciceronova — nedbaje. Zkonstruoval si podle Cassia Diona 
takový postup událostí (R. F. I, str. 125 n.): »když patriciům 
odepřen byl přístup k tribunátu, Clodius vzdal se patricijství, 
přijal plebitu a začal se ucházeti o tribunát. Avšak konsul Me
tellus tvrdil, že k transici je potřebí zákona kurijního, a proto 
nepřipustil Clodia ke kandidatuře.«

Na základě toho Mommsen uvažuje takto: »o adopci se zde 
nemluví/ nýbrž o přísaze složené v komitiích kuriátních, což ne
bude nic jiného než ona detestatio sacrorum v komitiích kalát
ních, o níž mluví Gellius XV 27 a jež dotud byla úplně ne
správně pokládána za součást arrogace.« Proč však konsul Me
tellus transici takto provedenou pokládal za chybnou, a proč 
Clodius i když byl arrogován podržel staré své jméno, přiznává 
Mommsen, že neví. V přídavku k Röm. Forsch, užil Mommsen 
již i některých míst z Ciceronových řečí a listů, aby jimi ob
jasnil události roku 60, ale přes to základem byla mu stále 
ještě zpráva Cassia Diona. Většinu dodatků zaujímá polemika 
proti Langovi; nově přináší důvod, pro který asi Metellus po
kládal transici Clodiovu za nesprávnou (str. 402): Caesar, jenž 
jako pontifex maximus jediný mohl říditi komitia calata, nebyl 
roku 60 v Římě, proto tedy Clodius nemohl v komitiích těch 
patricijství odpřisáhnouti a učinil prý to snad pouze v nějakém 
shromáždění lidu svolaném tribuny. Než Mommsen sám toto mí
nění pokládá za pouhý nápad a stanoví najisto pouze tolik, že 
patriciátu bylo možno se vzdáti bez arrogace toliko slavnostním

1 V pozn. 117 na str. 126 připouští Mommsen, že Cassius mohl 
výrazem ίηποίησίζ miniti také arrogaci.
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prohlášením před shromážděným lidem (»vor versammelter Men
ge«, str. 403). Nerozhoduje však, jaké to bylo shromáždění lidu, 
zda concilium či komitia a jaká.

Celkem Mommsen dobře poznal, že roku 60 stalo se něco 
jiného než roku následujícího; že roku 59 Clodius dal se arro- 
govati, kdežto rok před tím pokusil se o transici obvyklým, 
dříve užívaným způsobem. Jaký to byl způsob, přiznává, že není 
dosti známo; ale jisto je, že nějaký byl. Clodiovi nebylo vytý
káno, že by vůbec byl sáhl k prostředku nepřípustnému, nýbrž 
že při postupu obvyklém dopustil se formálních chyb (str. 402).

To všechno je správné, avšak Mommsenův omyl spočívá 
jinde. Předně nikde není řečeno, že konsul Metellus žádal pro 
transici zákon kurijní. Slova Cassia Diona XXXVII 51, 2 jichž 
se Mommsen k tomu dovolává, nic takového neobsahují: πρό- 
φασιν δε έποιήσατο, δτι μη κατά τα πάτρια ή έκποίησις 
αύτοϋ εγεγόνει · εν γάρ τη έσφορά του φρατριατικοϋ νόμου 
μόνως έξην τούτο γίγνεσθαι. Cassius Dio napsal έξην, tedy 
označil tím zřetelně ona slova za svou vlastní myšlenku, takže 
věta έν γάρ τη έσφορά κτλ. neuvádí důvodu Metellova, nýbrž 
poznámku Cassia Diona samého. Toho si povšimli dobře na př. 
Lange Transitio str. 20, Holzapfel De transitione ad plebem 
1877, str. 16, kdežto zase Dernburg, str. 101, schvaluje názor 
Mommsenův, že tu Cassius Dio uvedl námitku Metellovu. Je však 
jisto, že by Cassius Dio byl napsal έξεΐναι, kdyby byl chtěl 
uvésti námitku tuto jako Metellovu. Tím tedy už padá názor, že 
patriciátu bylo možno zříci se odpřisáhnutím v komitiích ka
látních.

Co se komitií kalátních týče, nutno poznamenati, že ko
nána byla za předsednictví pontifika maxima pouze za účelem 
svědectví při detestaci sacrorum a při testamentech (Gell. XV 27), 
avšak nikdy v nich nebyl a ani nemohl býti dán žádný zákon 
(Mommsen R. F. I, str. 269 n., Madvig II, str. 205). Ale Cassius 
Dio výslovně praví έν γάρ τη έσφορά του φρατριατικοϋ 
νόμου, mluví tedy ο zákonu kurijním. Mommsen dopouští se 
tedy nedůslednosti, když na témž místě (R. F. I, str. 126, pozn. 
118) v poznámce tvrdí, že komitia kalátní zákona dáti ne
mohla, ale v textu dokazuje, že slova Cassia Diona týkají se 
právě jich.

Než ještě závažnější je třetí omyl, jehož se Mommsen v této 
věci dopustil. Sacrorum detestatio je slavnostní odložení dosa
vadní gentility, jíž úplně ruší se veškeré pojítko k dosavadnímu 
rodu, a má tedy v zápětí změnu jména, rodových sacra, krátce 
všeho toho, co shrnujeme pod názvem gentility (Ktibler s. v. Ca
lata comitia v Pauly-Wiss. R.-E. III, sl. 1331; Gaius Dig. L 16, 
238, 1; Ulp. Dig. L 16, 40, Herzog, Gesch. u. System d. röm. 
Staatsverfass. I, str. 117. Jiné mínění o detestaci má Attilio de 
Marchi, Il culto privato di Roma antica II: La religione gentilizia
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e collegiale, v Miláně 1903, str. 60 n., ač sotva správné). Momm
sen sám však na přečetných místech zdůrazňoval, že se transici 
gentilità neztrácí (R. F. 1, str. 125, 127, 397, 403; R. Staatsr. 
III 1, str. 39, pozn. 1, 137, pozn. 1 a j.); je proto velmi ná- 
padno, že pojednou chce detestaci vykládati jako část transice 
(ač ovšem v pozdější obměně svého názoru R. F. I, str. 403 se 
o detestaci už nezmiňuje).

Tohoto omylu Mommsenova si vůbec nevšiml Lange, ač 
jinak vytýká Mommsenovi každou nepřesnost. První, kdo si toho 
povšiml, byl Dernburg (str. 102), jenž však proti Mommsenovi se 
neodvážil odpor svůj zdůrazniti. Rozhodnější stanovisko zaujal tu 
už Asher (str. 767), jenž správně ukázal, jak Mommsenova re
konstrukce událostí dle Cassia a Diona se liší od samé zprávy 
Cassiovy a neskýtá opory pro další badání. Rovněž Holzapfelovi 
neušel tento základní omyl Mommsenův, ale snažil se ho aspoň 
vyložiti.

Správně tedy Mommsen poukázal pouze na to, že Clodiovy 
pokusy obou let vzájemně nijak nesouvisí, a toto jeho stanovisko 
stalo se východiskem zkoumání celé řady badatelů jiných. Rohu- 
žel však bylo mnohdy přijímáno bez kritiky. Tak na př. Herzog 
(na uv. m. str. 1063) uvádí, že transice dála se detestaci sacro
rum v komitiích kurijních. Kübler (na uv. m. sl. 1333) zase 
mluví o detestaci sacrorum ve shromáždění plebejských tribui.

Mommsen sám se o komitiích kalátních jako kompetent
ních pro transici zmiňuje ještě na jiných místech (R. F. I. str. 
239, 270), ale v přídavku, jak jsme viděli, názor svůj obměnil 
v ten smysl, že r. 60 neuznává komitia kalátní za možná pro 
nepřítomnost Caesarovu v Římě. Ještě všeobecněji se vyslovil 
v Röm. Staatsr. III 1, str. 136 n.: »nelze prý upírati, že u ně
kterých patricijských rodů nastala časem změna v plebejské, jež 
bývá označována ,transitio ad plebeo?; přestupovati mohli tak 
jednotlivci i celé rody, akt sám nespočíval asi na žádném práv
ním úkonu, nýbrž pouze na zvyku; poněvadž se příčil římskému 
právu rodovému a s právnického stanoviska bylo lze mnoho na
rratati, vešlo později v obyčej při přestupech jednotlivců užívati 
emancipace neb arrogace, proti níž nebylo lze nic namítati.< 
O formě transice se tu tedy Mommsen nikterak nevyslovuje. 
Pouze z výroku jeho na str. 138 bylo by možno souditi, že od 
mínění dřívějšího upustil; praví tarn totiž, že »přestupy opíraly 
se obyčejně o nepříliš dbalé provádění zákona«.

Stanovisko úplně opačné zaujal Lange. Všiml si sice dobře, 
že v případech, kde mluví se o transici, zůslává jméno beze změny, 
kdežto při pouhé adopci neb arrogaci změna jména nenastává, 
avšak upadl do omylu tím, že pokládal případ Clodiův za vzor 
transice. »Poněvadž,« praví Lange, »máme zachovánu zprávu, že 
Clodius ihned po arrogaci byl emancipován, není prý pochyby,
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že transice není nic jiného než arrogace s bezprostředně násle
dující emancipací« (Transitio str. 5, p. 3). Zbývá pouze vyložiti, 
jakým právem Clodius podržel staré své jméno.* Obtíž tu Lange 
řeší tím způsobem, že arrogaci Clodiovu nepokládá za obyčejnou, 
nýbrž za »zdánlivou, fiduciae causa, fiduciaria«, to jest takovou, 
při níž sice zachována jest vnější forma arrogace obyčejné, ale 
jejíž skutečný účel jest úplně jiný. Je prý to něco obdobného 
zdánlivým mancipacím a koempcím. Lange pak provádí obšírné 
srovnání s těmito úkony (str. 11 n.). Připouští ovšem, že ne
máme vůbec ani jediné starověké zprávy, která by o podobné 
zdánlivé arrogaci mluvila nebo ji aspoň připouštěla, avšak paral- 
lely s jinými akty fiduciae causa jsou prý dostatečným důvo
dem. Dokonce i Mommsenova detestatio sacrorum comitiis calatis 
dle Langa existovala, ovšem ne samostatně, nýbrž jako část arro
gace fiduciae causa prováděné, tedy sama pouze zdánlivá (str. 10, 
15). Poněvadž tedy arrogace nebyla skutečná, bylo Clodiovi možno 
podržeti dřívější jméno. Příčina Ciceronova rozhořčení byla v tom, 
že nebylo vyžádáno dobrozdání pontifiků .(str. 14). Dle Langa 
věří Cassius Dio, že Clodiova transice byla provedena už r. 60, 
avšak jiného mínění byl prý Caesar, i Metellus. Caesar prý by 
nikdy nebyl sáhl k arrogaci, kdyby jí nebylo bývalo potřebí.

Lange sice dobře poukázal k tomu, že pro Clodiův případ 
jsou důležitý zprávy Ciceronovy, ale ve skutečnosti se jich sám 
nedržel. Základní jeho chybou jest, že nemá náležitého zřetele 
k poměrům doby, kdy Clodiova transice byla prováděna. Po
kládá všechny jednotlivosti za zákonné a platné součásti celého 
aktu a nerozlišuje, co nutno přičísli na vrub poměrům a co věci 
samé. Lange se ukázal příliš právníkem a obšírně dokazoval 
pravděpodobnost své »arrogatio fiduciae causa« se stanoviska 
právnického, aniž však napřed dovodil, že skutečně se stalo to, 
co tvrdí.

Výklad Langův uznal za přesvědčující i znamenitý sou
dobý právník německý Rud. v. Ihering ve své knize Geist 
des röm. Rechts III 1δ, str. 296 η., ač i on přiznal, že byly 
asi dva způsoby transice, jeden s arrogaci fiduciae causa, druhý — 
pohodlnější — bez ní (297). Otázkou transice se však sám ni
kterak nezabýval, pouze dokazoval možnost Langovy hypothesy 
po stránce právní, což do jisté míry připustil i Mommsen (R. F. I, 
str. 404 n., 406, p. 10), ačkoliv uvedl i některé důvody proti 
tomu. Zde ovšem nelze této ryze právnické otázky rozhodovali, 
pouze tolik budiž připomenuto, že vážné pozornosti zasluhuje 
tento důvod Mommsenův: Cicero by nebyl mohl tak prudce vy- 
týkati značný rozdíl věku Clodiova a Fonteiova, kdyby bylo něco 
takového bývalo zákonem dovoleno, jak by bylo musilo býti při 
arrogacích fiduciae causa, poněvadž na př. při koempcích fidu
ciae causa nebylo zákonné překážky proti sňatku starců s dív
kami (Mommsen R. F. I str. 405, Lange Transitio str. 34 n.).

Listy filologické. XLIII· 1916. 12
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Jak Lange, tak ani Ihering nemají pro arrogaci fiduciae 
causa jiného dokladu než právě Clodia. Podaří-li se tedy vylo
žiti případ tento jinak, bez takových nových a neobvyklých zří
zení, bude tím celá jejich theorie vyvrácena.

Lange upadl také do omylu tím, že nedbaje dosti všech 
zachovaných starověkých zpráv, neměl náležité představy o tom, 
co se v jednotlivých těch dvou letech přihodilo. Hlavně si ne
povšiml, že již r. 60 Clodius, dříve než se ucházel o tribunát, 
musil se nějakým způsobem o transici pokusiti a že o tom máme 
zprávy u Cicerona. Rovněž si nepovšiml, že r. 59 užito bylo 
arrogace pouze za tím účelem, aby Clodiovi opatřena byla ple- 
bita, jíž nezbytně v zájmu svém i Caesarově potřeboval; a že 
právě proto, že arrogace musila býti provedena stůj co stůj, 
bylo při ní spácháno tolik nezákonností.

Začátek a konec všeho badání Langovo je zjišťování dů
vodu, proč Clodius podržel staré své jméno i po arrogaci. Za 
stejným cílem nese se zkoumání dalších dvou badatelů, jejichž 
jména byla již několikráte uvedena, Ashera a Dernburga.

Asherův článek (v. výše str. 168) psán je ve formě posudku 
Langova spisku o transici a příslušné části Mommsenových Röm. For
schungen. Asher staví se odmítavě nejen proti Mommsenovi (na př. 
proti jeho výkladu zprávy Cassia Diona, str. 767), nýbrž uvádí i dů
vody proti pravděpodobnosti arrogace fiduciae causa (str. 764 n.). 
K této kritice cizích mínění připíná pak vlastní své úvahy. Tak 
na př. v otázce změny jména Clodiova počíná si velmi radi
kálně; tvrdí, že Clodius jména nezměnil; dříve prý se nazýval 
P. Claudius Pulcher, potom pouze P. Clodius. Důvodů 
pro své mínění ovšem neuvedl, rovněž tak ne pro to, jak mohl 
Claudius arrogovaný Fonteiem dostati jméno Clodius. Správně 
sice poznal, že Clodius pokusil se o transici již r. 60, ale ač
koliv citoval všechna téměř místa k této věci se vztahující, přece 
si událostí toho roku nezkonstruoval správně. První omyl, kte
rého se dopustil, jest ten, že připouští transici pouze u patriciů 
senátorského stavu. Výraz »a patribus ad plebem transire« ne
znamená prý nic jiného než »a senatoribus ad plebem transire«. 
To ovšem je pouhá domněnka; i kdyby všichni, o kterých víme, 
že přešli transici, byli skutečně senátory — ač toho dokázati ni
kterak nelze — přece by to byla pouze náhoda, poněvadž není 
důvodu, proč by wesenátoři měli býti vyloučeni.

V druhé části svého pojednání pokouší se Asher stanovití 
formu transice. V této kapitole je mnoho dobrých pozorování, 
avšak závěrů nelze uznati za správné jednak pro onen základní 
omyl jeho, jednak z téže příčiny, která ubrala hodnověrnosti 
také zkoumání jiných badatelů, že totiž pořád ještě příliš lpí na 
autoritě Cassia Diona a zprávami Giceronovými ho pouze do
plňuje, ač správný by byl jedině postup opáčný.
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Asher si představuje, že při transici byli súčastněni tři 
činitelé: patres (t. j. senátoři), z jejichž řad jeden vystupoval, 
pak plebs, jež nabývala nového člena, a konečně veškerý 
lid římský, jenž tím pozbýval patricijského senátora. Kdo tedy 
transici chtěl podstoupiti, musil předně dosavadního stavu se 
vzdáli a pak slavnostně složenou přísahou k lidu přestoupiti. 
Celkový postup stanoví pak Asher takto:

1. Senátor prohlašuje, že má v úmyslu přestoupiti.
2. Tribunus pl. navrhne, aby dán byl zákon centu- 

rijní, jímž by se transice schválila.
3. Konsul zákon ten promulguje.
4. Zákon jest schválen.
5. Provede se vlastní transice:

a) složením patriciátu,
b) převedením ze senátu do contio,
c) prohlášením před lidem v contio.

Tak ovšem nelze rekonstrukee Asherovy přijmouti, poněvadž 
spočívá příliš na domněnce, že možná byla transice pouze u. se
nátorů. V jednotlivostech však, jak bude zřejmo, lze některých 
jeho pozorování dobře užiti.

Krátce po článku Asherově objevilo se (vRh. Mus. XX, 1865) 
pojednání J. H. Dernburga, jenž článku Asherova neznal. Základ
ním jeho míněním jest přesvědčení, že Clodius po arrogaci přísluš
níkem rodu Claudiů nebyl, ačkoliv jméno Clodius podržel (str. 97). 
Langovy arrogace fiduciae causa neuznává, musí tedy hledati jiný 
důvod pro podržení jména. Soudí, že Clodius byl zcela právoplatně 
arrogován Fonteiem, avšak hned po arrogaci emancipován dle 
ustanovení zákona XII desk »si pater filium ter venum duit, filius 
a patre liber esto« (Ulp. fr. X 1). Fiktivním kupcem, jenž Clodia 
od Fonteia koupil a pak ihned emancipoval, a tím mu svoje 
jméno dal, byl prý nějaký gentilis neb klient Claudiů (str. 98). 
To jest sice domněnka velmi důmyslná, avšak pravdě nepodobná, 
dokonce pak se už vyvrací sama základem, z něhož Dernburg 
vyšel. Tvrdí totiž, že Clodius přestal býti příslušníkem rodu 
Claudiů a dovolává se při tom svědectví z Ciceronovy řeči pro 
domo 35. Ale zde Cicero výslovně praví: »tu neque Fonteius 
es, qui esse debebas, neque patris heres, neque amissis 
sacris paternis in haec adoptiva venisti,« a zřejmě tedy 
dosvědčuje, že Clodius původní sacra rodu Claudiů podržel (Holz
apfel str. 26). Porozumění tomuto místu je poněkud stiženo tím, 
že výraz »patris heres« týká se otce adoptivního, tedy Fonteia, 
kdežto sacra paterna jsou —jak z celé souvislosti ostatku plyne — 
sacra rodiny Claudiů.

Dernburg sám prohlásil, že takový způsob transice byl ně
čím neobvyklým, ale uznává proto též transici bez arrogace a bez 
onoho fiktivního prodeje (str. 99). Jaký byl ten obvyklý způsob,

12*
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lze prý poznati z vyprávění o Clodiových pokusech r. 60, ale 
Ciceronovo vyprávěni prý jest neúplné, nutno prý vycházeti ze 
zpráv Cassia Diona. Podle Dernburga byl mezi patricii a plebeji 
takový poměr, jako mezi dvěma cizími obcemi (sir. 102). 
Chtěl-li tedy patricij přejiti k plebejům, musil užiti cesty ta
kové, jako kdyby se stěhoval do jiné obce. V dobách starších 
nebylo však nikomu možno svobodně se stěhovati,· ačkoliv ke 
konci republiky to již bylo dovolováno (str. 105). Clodius prý 
požádal od náčelníků obce plebejské, aby byl do ni přijat, to 
mu bylo dovoleno, ale nesložil své patricijské důstojnosti záko
nem kurijním, a proto prý konsul Metellus nechtěl transice uznati 
a tvrdil, že zákon kurijní je nezbytný. Tím transice r. 60 stala 
se neplatnou a Clodius pak roku následujícího přešel druhým 
způsobem. Jedině to prý není dosti jasno, končí Dernburg, bylo-li 
skutečně naprosto nevyhnutelně potřebí formálního vystoupení 
z obce patricijské, či bvl-li to pouze osobní názor Metellův.

Mínění Dernburgovo o podobnosti poměrů patricijsko-ple- 
bejských a poměrů mezi dvěma cizími obcemi není správné. 
Byly to přece pouze dvě vrstvy občanů téže obce a nelze mezi 
nimi činiti lakového rozdílu jako mezi příslušníky dvou různých 
obcí. Mimo to, i kdybychom lakovou analogii připustili, přec mu
síme odmítnouti další jeho tvrzení, že nikomu nebylo možno bez 
výslovného svolení vzdáti se občanství jedné obce a přejiti do 
druhé. Dernburg dovolává se místa Ciceronova z řeči pro Bal
bo 11, z něhož-prý plyne, že taková svoboda stěhování byla až 
teprve v prvním století př. Kr. Avšak z § 13 téže řeči je zřejmo, 
že volnost stěhování byla už od nejstarších dob »a principio 
Romani nominis«, jak praví Cicero (Holzapfel str. 24). Tím celá 
argumentace Dernburgova padá; správným zůstává pouze po
znatek, že i mimo ten vyumělkovaný způsob přestupu s arro
gaci byl ještě jiný, prostší.

Uvedená pojednání mají tu společnou vlastnost, že vesměs 
snaží se o nový a samostatný výklad; jiného rázu je spisek Lud
víka Holzapfel a, rovněž už uvedený, De transitione ad ple
bem, s podtitulem Quaestio ad Romanorum ius poblicum spec
tans. Holzapfel nehledá nového vykladu, nýbrž pouze výklady do 
té doby pronesené sebral, roztřídil a ocenil. Počíná si při tom 
dosti kriticky, ač zřejmá je jeho veliká závislost na Mommse
novi. O formě transice přejímá názor Asherův,

8. Takový jest stav badání o transici nyní. Prostý přehled 
pronesených mínění jasně ukazuje, že uspokojivého řešení dosud 
není. Avšak stejně není pochyby, že zachovaný materiál staro
věký dovoluje dojiti ještě k jiným závěrům, než dosud byly uči
něny, jen je nutno starověké zprávy správně seřaditi a vyložiti.

Všimneme-li si poněkud lépe událostí r. 60 a 59, jak byly 
svrchu dle soudobých svědectví sestaveny, vidíme zřetelně, že 
transice ad plebem týkati se mohou pouze
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pokusy, jež Clodius podnikl k dosažení ple
bi ty r. 60. To co pomocí Gaesarovou podnikl roku následují
cího, bylo jen prostředkem z nouze, jedinou možnou cestou zí
skati Clodiovi plebitu, poněvadž překážky, které se stavěly v cestu 
řádnému jejímu získání, byly neodstranitelny a všechny další 
pokusy mohly býti mařeny stejně jako byl zmařen pokus první, 
podniknutý roku 60.

Arrogace r. 59 provedená ovšem nebyla formálně bezvadná, 
to je jasno, ale to se vysvětlí právě náhlým užitím a nouzovým 
účelem jejím. Z toho lze snadno pochopiti, že bylo opominuto 
dobrozdání pontifiků i že návrh zákona nebyl po ustanovenou 
dobu promulgován. Bylo to jistě protizákonné, ale provedl to na 
svou zodpovědnost Caesar, tenkráte konsul a pontifex maximus, 
jeden z triumvirů, jemuž veřejně na odpor neodvážil se posta- 
viti nikdo, či správněji řečeno nikdo takový, jenž by mohl býti 
nebezpečný; vždyť právě proti tomu, jejž Caesar jediného poklá
dal za nebezpečného, proti Ciceronovi, byla celá akce namířena. 
Viděli jsme, že i tak zapřisáhlý odpůrce Caesarův, jako byl Bi
bulus, odvážil se odporu až po letech, kdy už Caesar neměl ve 
svých rukou soustředěné tolik zákonné moci. A stejně lze vy- 
světliti i ostatní nepravidelnosti té arrogace; tak na př. nepoměr 
věku Clodiova a Fonteiova nijak není třeba vykládati obdobou 
s koempcí fiduciae causa, jak činí Lange, když je výklad mno
hem prostší a pravděpodobnější: Fonteius byl prostě první, jenž 
se Caesarovi k úkolu tomu propůjčil. Je to osoba jinak naprosto 
neznámá, o níž odnikud nic nevíme, než právě to, co vykládá 
Cicero při zmínkách o arrogaci Clodiově. To, co od něho ne
zbytně žádali, měl: byl plebejem i občanem svéprávným; že byl 
příliš mlád a tedy vlastně neměl práva někoho arrogovati, ne
padalo na váhu; zkoumání toho náleželo pontifikům a těch ten
krát o dobrozdání nežádali. Tajné konání kurijních komitií, při 
nichž úplně postačila přítomnost 30 kurijních liktorů, zamezilo 
všechny ostatní možné překážky jako obnuntiaci neb intercessi, 
ač ovšem nemůžeme tvrditi, že by Caesar nebyl býval provedl 
svou vůli třebas i přes ně.

Zbývá konečně vyložiti, co působilo hlavní obtíž, totiž ne
změněné jméno Clodiovo po arrogáci. I tu je možný výklad 
mnohem přirozenější než všechny, které až dosud byly podány: 
bylo to se strany Clodiovy zneužití bývalého jména. Clodius 
arrogaci nemínil vážně a rovněž nehodlal se podrobiti jejím práv
ním následkům, poněvadž mu při ní šlo pouze o získání plebity 
a o nic jiného. Co se mu nepovedlo transici řádnou, toho došel 
arrogaci o rok později. Nemínil se nikterak vzdáti jména Clo
dius, jež bylo už dobře známo, a vyměniti je za neznámé a bez
významné Fonteius. Proto také pokoušel se napřed přejiti tran
sici, jež mu zaručovala pravoplatné podržení starého jména; když 
se mu nepovedla, užil arrogace, ale jméno podržel per abusum,



182 V. Groh:

jak to tenkráte začalo býti obvyklo. Nebyl totiž Clodius ani první, 
ani poslední, u něhož se vyskýtá takové nesprávné a nezákonné 
jednání; máme toho doklady z doby před ním i po nčm. Z nich 
poznáváme, že v prvním století př. Kr. rozmáhala se v užívání 
vlastních jmen značná libovůle a volnost; a máme dochováno 
i několik případů, kdy zrovna při adopci a arrogaci bylo uží
váno i na dále starého jména.

Před Clodiem učinil to Publius Cornelius Scipio 
Nasica, jenž roku 80 př. Kr. byl testamentárně adoptován 
Q. Metellem Piem (Cass. Dio XL 51, 3). Jeho pravé jméno bylo 
tedy potom Q. Caecilius Q. f. Metellus Pius, jak také skutečně 
se čte v jednom senatus consultu u Cicerona (ad fam. Vili 8, 5), 
kde k tomuto celému jménu přidáno je ještě Scipio na ozna
čení původního rodu, ale i to jest také jistá nepřesnost, správně 
mělo býti přidáno Cornelianus, nikoliv však cognomem Scipio. 
Avšak tento muž užíval střídavě obou jmen, i původního, i získa
ného adopcí. Tak na př. nazývá se pouze Scipio u Cicerona pro 
Šest. 124, u Caesara B. c. I 1, 4, III 31, 1, v B. Afr. 20, 2, 
u Lucana VII 223; jindy zase nazýván jest pouze Nasica (Cic. 
ad. Att. II 1, 9), nebo Q. Metellus Scipio (Cic. de har. resp. 12), 
Scipio Metellus (Cic. ad Att. VI 1, 17; Plut. Cic. 15), Metellus 
(Cic. ad fam. XII 2, 1) nebo P. Scipio (Cic. pro domo 123; 
Verr. IV 79, Liv. per. 113, 114, Suel. Tib. 4, Val. M. IX 5, 3). 
Zajímavo je, že si tohoto případu všiml i Lange, jenž však tvrdí, 
že ta volnost týkala se nejvýše praenomin a cognomin, nikdy 
však jména rodového; ani jednou prý tento Scipio nenazývá se 
Cornelius. To je ovšem pravda, ale naprosto bez významu; vždyť 
Lange sám uvedl, že si tento muž po arrogaci přidával ke svému 
novému jménu cognomen Scipio, a ne označení Cornelianus, aby 
bylo zřejmější, z které větve přečetně rozvětveného rodu Cor- 
neliů pochází. Tím tedy Lange sám svou námitku vyvrátil.

Dva zajímavé doklady uvádí H. Dessau v Hermu XLVI, 
1911, str. 613 nn. Jsou to:

C. Rabirius Postumus, r. 54 Ciceronem hájený, 
syn jezdce a publikána C. Curtia (Cic. pro Rab. Post. 3, 45, 47); 
testamentárně byl adoptován svým strýcem C. Rabiriem (ibid. 45). 
Adopce stala se před r. 54, poněvadž Cicero v obhajovací řeči 
už nazývá svého chráněnce C. Rabiriem Postumem. Přes to však 
užíval tento muž i nadále jména Curtius neb Postumus Curtius, 
jak Dessau dokázal přečetnými místy z Ciceronových listů a ná- 
pisnými zmínkami o jeho propuštěncích (str. 617 n.). C. Rabirius 
Postumus totiž stejně jako otec jeho C. Curtius byl publikánem 
a vedl mimo to rozsáhlé obchody. Uznal tedy za vhodnější uží
vati v těchto svých stycích svého starého jména.

Známý přítel Ciceronův T. Pomponius Atticus byl 
r. 58 testamentárně adoptován svým strýcem Q. Caeciliem (Ne
pos Att. 5; Val. Max. VII 8, 5), avšak nové jméno jeho vyskýtá
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se pouze jednou a to jako oslovení v dopise, který Cicero hned 
po adopci příteli svému poslal (ad Att. III 20: Q. Caecilio Q. f. 
Pomponiano Attico). Kromě toho pouze jeden z Attikových pro
puštěnců měl jméno T. Caecilius Eutychides (ad Att. IV 15, 1: 
vetere praenomine, novo nomine). Jindy však vždy Atticus zove 
se T. Pomponius.

Jiné doklady jsou: P. Cornelius Dolabella, patri
cius, Ciceronův zeť, dal se r. 48 arrogovati plebejem Cn. Lentu- 
lem, aby se mohl ucházeti o tribunát. Po arrogaci nazýval se 
Cn. Lentulus, jak skutečně se i někde vyskýtá; ale nepřestal uží- 
vati jména P. Dolabella (Cic. ad Att. XIV 17, a ad fam. IX 
10—14, Suet. Caes. 36), ba dokonce i Publius Lentulus se vy
skýtá (Ascon. in Pis. 5).

Dále i M. Iunius Brutus, Ciceronův přítel, jeden ze 
spiklenců proti Caesarovi, byl adoptován dědem svým Q. Servi- 
liem Caepionem a nazývá se někdy Q. Caepio Brutus (Cic. ad 
Att. II 24, 2, Phil. X 24). I tímto dokladem je vyvráceno výše 
uvedené mínění Langovo: Brutus také přibral si cognomen Bru
tus, nikoliv nomen gentile Iunius.

Uvedené doklady dokazují á dostatek, že Clodius, podržev 
dřívější své jméno, nedopustil se ničeho tak zvláštního a neslý
chaného. Podobné případy vyskytly se před ním i po něm. Tím, 
myslím, jest uspokojivě vyložena arrogace Clodiova z r. 59. Jak 
patrno, není v nijaké právní souvislostí s tran
sici podniknutou roku předešlého, nýbrž je 
aktem veskrze samostatným.

9. Vlastní transice pak týkaly se pouze pokusy podniknuté 
počátkem roku 60.

Jak bylo řečeno, jsou to především dvě zprávy, z nichž lze 
čerpati: Ciceronovy listy k Attikovi I 18 a 19 a Ca3sius Dio 
XXXVII 51, avšak zprávy ty se úplně neshodují. Nutno si jich 
tedy blíže všimnouti.

Cassius Dio byl přesvědčen, že Clodius stal se právoplatně 
plebejem až arrogaci roku 59. To plyne zřejmě z dalších jeho 
zmínek (XXXVIII 12, XXXIX 11). Když tedy četl ve svých pra
menech o nezdařených pokusech transice r. 60 a pak našel 
zprávu, že rok potom Clodius stal se zákonem kurijním o arro
gaci pravoplatným plebejem, není divu, že pokládal zákon ku
rijní za správnou cestu k dosažení plebity a také to při zprávě 
o pokusech roku 60 poznamenal (έν γάρ τη έσφορμ τοϋ φρα- 
τριατικοϋ νόμου μόνως έξην τούτο γίγνεσ&αι).

Slova Cassia Diona právě uvedená týkají se tedy zákona, 
jímž prováděna arrogace, a nemluví se u něho o komitiích, v nichž 
by transice byla provedena. Cicero však výslovně (ad Att. I 18, 
4) mluví o tom, že transici Clodiovu měl projednati »populus 
universus in Campo Martio«. To nemůže býti nic jiného než 
komitie centuriátní, jichž jediných ta dvě označení
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mohou se týkati, jsou-li položena společně. Campus Martius bylo 
obvyklé místo pro konání těchto komitií (Gell. XV 27, Cic. pro 
Rab. 11, Liv. IV 20, 10; Mommsen R. Staatsr. HI 1, str. 380; 
Madvig I, str. 254 n.). Pokud se uvádí jiné místo pro konání 
jich, týká se to vesměs dob starších a svědectví neurčitých 
(na př. Liv. VI 20, 11, VII 41, 3). Jinak platilo vždy pole 
Martovo za pravidelné shromaždiště. Komitia tributní neměla 
vůbec určitého místa; pravidelně scházela se na Kapitoliu, pouze 
výjimkou na pláni Martově (Cic. ad. Att. I 1, 1, IV 3. 4, ad 
fam. VII 30, 1, Suet. Caes. 81 jsou všechny zachované toho do
klady). Ale ještě je i jiná příčina, proč nelze souditi, že zde 
Cicero mínil komitia tributní. V pozdějších dobách republiky 
totiž magistrati užívali komitií tributních k dávání zákonů velmi 
zřídka, poněvadž platnost zákonů byla přiznána plebiscitům, uči
něným v konciliu plebis lidem po tribuích shromážděným. Kon- 
ciliím plebis pak předsedali tribunové pl. majíce v nich táž 
práva, jako magistrati v komitiích. Avšak v případě Clodiově 
je výslovně na uv. místě Ciceronově řečeno, že rogace zákona 
byla promulgována konsulem Metellem, tedy musilo to 
býti v komitiích centurijních.1

Badatelé, kteří vycházeli hlavně ze zpráv Cassia Diona, 
nemohli ovšem dojiti k závěru, že návrh zákona o Clodiově 
transici byl podán v komitiích centurijních. Cassius Dio totiž 
vypráví (XXXVII 51, 1), že Clodius προς τά τον πλή&ονς 
δικαιώματα ές αύτόν σφών τον σύλλογον έσελ^ίον μετέστη.

Co se míní slovy πλή&ονς σύλλογος nebylo Langovi, jak 
sám praví, jasno, ani čeho se věc týká, zda rogace Herenniovy 
v komitiích tributních podané, či Clodiovy přísahy složené v ně
jaké contio (Transitio str. 6, 9, p. 4, 27; Röm. Altert. Ili 1, 
str. 275). Ani jedno, ani druhé není správné, předně poněvadž 
tribunům nebylo dovoleno předsedati komitiím, a za druhé πλή- 
&ονς σύλλογος znamená contio neb nejvýše »concilium plebis« 
a naprosto se neshoduje s označením »populus universus«.

Nejasno jest, co míní Mommsen svým výrazem »versammelte 
Menge« (R. F. I, str. 403), před níž dle obměněného jeho ná
zoru transice asi prý byla prováděna.

Kübler (Pauly-Wiss. III, sl. 1333) pomýšlí na lid shromáž
děný po tribuích, tedy asi na totéž co Dernburg (na uv. m. str. 103), 
jenž praví, že Clodius byl připuštěn tribuny do koncilia plebis.

Jinou cestou dal se Asher a podařilo se mu částečně při- 
blížiti se pravdě (na uv. m. str. 772 n.). O transici Clodiově 
bylo podle něho jednáno na dvou místech: v senátě a v kontio.

1 Drumann v původním vydání svých Gesch. Roms II, str. 219 
mluvil o komitiích tributních, jež měla pro vésti arrogaci. To opravil 
Groebe v novém vydání II, str. 188, p. 3, poznav správně, že u Cice
rona míněna jsou com. centuriata. Starého mínění Drumannova drží 
se Brückner, Leb. Cic. str. 293.
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V senátě proto, že Clodius dříve než přešel, musil prý se zříci 
důstojnosti senátorské (zas ona základní chyba Asherova). Je 
ovšem pravda, že o Clodiovi bylo také v senátě jednáno, to vy
kládá i sám Cicero (ad Att. II 1, 5), ale to se netýkalo nijak 
transice, nýbrž ucházení o tribunát. Stejně i z Ciceronova listu 
ad Att. I 18, 2 jest patrno, že Cicero »vehemens fuit et omnes 
profudit vires animi atque ingeni « vůči Clodiovi, ale o nějakém 
právním jednání o transici v senátě se nikde nic nemluví. Je to 
pouze Asherův domysl. Lepší je to, co vyložil Asher o jednání 
v kontio. Všiml si, že sice Cicero ad Att. I 18, 4 mluví o ko
mitiích centurijních, ale krátce před tím že vykládá o tribunu 
Herenniovi, jenž Clodia k lidu převádí. Z toho usoudil Asher, 
že Herrenius dal v contio návrh, aby Clodius byl zákonem cen- 
turijním převeden a ten zákon prý pak konsul Metellus pro
mulgoval. Holzapfel ovšem namítá (str. 8, p. 16), že nic takového 
nemohlo se státi v contio, kde vůbec nebylo hlasováno, nýbrž 
že se to asi odehrálo v konciliu, jak prý i Asher pravděpodobně 
soudil, poněvadž na téže stránce o něco níže prohlásil, že zákon 
centurijní o transici býval promulgován z usnesení lidu v kon
ciliu. Chybou Asherovou v této věci je přílišné zdůrazňování 
činnosti Ilerenniovy ve shromáždění lidu, jež pokládal za hlavního 
činitele při transici, kdežto zákonu centurijnímu přikládal dů
ležitost menší. Je v tom viděti přeceňování zpráv Cassia Diona, 
z něhož se ani Asher vybaviti ještě nedovedl, ač již věnoval 
Ciceronovým zmínkám dosti pozornosti.

Herennius vskutku contio svolal, ale za tím účelem, aby 
Clodia lidu doporučil, po případě ještě více přívrženců mu pro 
nastávající hlasování v komitiích centurijních získal. Ale tato 
contio nebyla nic, co by patřilo k zákonnému postupu při tran
sici; byla určena k získání co možná nejširších vrstev pro Clodia 
a podobala se úplně takovým contiones, jaké i magistráti římští 
mívali mezi vyhlášením návrhu zákona a dnem komitií. Naprosto 
však není možno, co míní Holzapfel (na str. 7), že totiž tribun 
Herennius sám řídil komitia centurijní za souhlasu Metellova, jenž 
prý tím, že návrh sám promulgoval, dal mu k tomu jakési právo. 
To jistě není správné, poněvadž jest naprosto v odporu se základ
ními pojmy o kompetenci magistrátů, a není tedy potřebí se tím 
zdržovati. Jinak přijímá Holzapfel úplně mínění Asherovo o po
stupu transice.

Prvním zákonným krokem, jenž pro transici Clodiovu byl 
podniknut, byla tedy promulgace zákona centurijního konsulem 
Metellem. Cicero o tom praví, že to Metellus učinil »dicis causa« 
(ad Att. I 18, 5). Bylo sice již o věci této svrchu mluveno, ale 
přece jest nezbytno přidati ještě nyní několik slov. Konsul Me
tellus stavěl se proti Clodiovi dosti rozhodně; to je zřejmě do
svědčeno (Cic. ad Att. I 18, 5, II 1, 4, Cass. Dio XXXVII 51, 
2), přece však návrh zákona promulgoval. Těžko ovšem nyní



186 V. Groh:

udati pravou toho příčinu; snad to udělal pod nátlakem pří
buzenského svazku, jímž byl s Clodiem poután. (Metellus měl za 
choť Clodiovu sestru Clodiii, známou Catullovu milenku Lesbii, 
mimo to Clodiova matka a Metellův otec byli sourozenci; o těchto 
příbuzenských poměrech jedná Drumann-Groebe, Gesch. Roms II, 
str. 220.) Promulgaci tedy připustil, ale postaral se jinak, aby 
Clodius k cíli nepřišel, tím, že získal si určité tribuny k intercessi. 
Tomuto výkladu nasvědčuje i místo z Ciceronova listu Attikovi 
I 19, 5: »Herennium quendam tr. pl. ... saepe iam de P. Clodio 
ad plebem traducendo agere coepisse. Huic frequenter interceditur.« 
První věta týká se oněch contií, konaných Herenniem, kdežto 
druhá mluví o intercessi několika tribunů proti návrhu zákona neb 
jeho projednání; že by se týkala intercesse opětované, není 
pravdě podobno. Sotva lze připustiti, že byl několikráte navržen 
zákon, proti kterému se ukazoval tak silný odpor, a zvláště když 
známo je stanovisko Metellovo. Huic podle celé souvislosti zna
mená též rogaci zákona, komitiím centurijním předloženého. Ne
jasnost výrazu přičísti jest zase dopisovému slohu.

Zbývá nyní otázka, proč transice Clodiova r. 60 byla ne
platná. Na to hledali z badatelů o transici odpověď pouze ti, 
kteří uznávali, že transice vlastní týkají se jen pokusy pod
niknuté r. 60.

Mommsen R. F. I, str. 403 vzhledem k dřívějšímu svému 
názoru míní, že nemožnost konati komitia kalátní r. 60 způ
sobila zmar transice. V pozdější obměně svého názoru se už 
o této věci nezmiňuje.

Asher (str. 774) soudil, že Clodius vykonal transici (to 
jest ony úkony, jak je Asher stanovil), aniž byl zákon centurijní 
přijat.

Dernburg (str. 106 n.) pokládal za příčinu zmaru tran
sice pouze osobní názor Metellův, jež žádal řádný výstup z »obce« 
patricijské, odvolávaje se na zvyklosti starší doby.

Holzapfel (str. 23) nesprávným výkladem Ciceronova místa 
de prov. cons. 45 (jež však týká se arrogace r. 59), myslil, že 
transici zmařilo, že při projednávání zákona centurijního bylo >de 
caelo servatum«. Místo to však týká se uvedené už Bibulovy 
obnuntiace, jíž chtěl po letech mařiti Caesarovy úkony.

Mínění tedy, jak patrno, jsou velmi rozdílná a vyjma Dern
burgovo, jež opírá se aspoň částečně o Cassia Diona, dohadem 
stanovená. Avšak pravá příčina leží tak na snadě, že je s po
divem, že na ni nikdo dosud nepřišel: byla to uvedená inter
cesse proti zákonu centurijním u, jíž celá tran
sice Clodiova byla zmařena. Clodius tedy zůstal patriciem 
a byl při ucházení o tribunát odmítnut.

Cassius Dio na místě častěji uvedeném (XXXVII 51) uvádí 
ovšem jinou příčinu zmaru transice, ale jeho slova nejen výkladu 
tomuto neodporují, nýbrž mohou býti dokonce správněji vylo-
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žena než dálo se dosud. Pouze nutno si všimnouti postupu ná
zorů o Clodiově transici u spisovatelů mezi Ciceronem a Cassiem 
Dionem, abychom Cassiovi správně porozuměli.

Po Ciceronovi je časově první Velleius Paterculus, jenž 
II 45 praví: »Per idem tempus P. Clodius. . . cum graves 
inimicitias cum M. Cicerone exerceret... et a patribus ad plebem 
transisset, legem in tribunatu tulit...«

Pak následuje Suetonius na několika místech: Caes. 20: 
»Cicerone . .. deplorante temporum statum, P. Clodium, inimicum 
eius, frustra iam pridem a patribus ad plebem transire nitentem, 
eodem die horaque nona (Caesar) transduxit.« Tib. 2: »Praeterea 
notatissimum est Claudios omnis, excepto dumtaxat P. Clodio, 
qui ob expellendum Ciceronem plebeio homini atque etiam natu 
minori in adoptionem se dedit . . .«

Konečně Plutarchos v životopise Katona ml. 33: *Πόπλιον 
δε Κλώδιον έκ πατρικίων εις δημοτικούς παρανόμως με- 
ταστήσαντες άπέδειξαν δήμαρχον επί μισ&φ τή Κικέρωνος 
έξελάσει.*

Pozorujeme, že názory jednotlivých spisovatelů se zne
náhla měnily a stejně i způsob vyprávění události samé. Velleius 
zaznamenal pouze, že Clodius přešel od patriciů k plebejům, ne
vyložil však vůbec nic o způsobu, jakým se to stalo. Suetonius 
už výslovně podotkl, že »transice Clodiova se nepovedla, a teprve 
pomocí Caesarovou se Clodius stal plebejem, a to užitím arrogace«. 
Plutarchos pak zaznamenal, že Clodius stal se plebejem nezá
konně.

Nejsprávnější je tedy zpráva u Suetonia a Plutarcha, že 
Clodius stal se arrogaci, a to ještě chybnou, plebejem. O transici 
r. 60 nezmiňují se bud vůbec nebo jen stručně a kuse (na př. 
Suet. Caes. 20: frustra transire nitentem). Tomu nelze se diviti, 
poněvadž žádný z uvedených spisovatelů o Clodiovi nevykládá 
obšírně, nýbrž pouze při dané příležitosti se o něm stručně zmi
ňuje a pak uvádí jen to, co opravdu je pro něho důležito, že 
totiž plebejem se stal až r. 59 pomocí Caesarovou, a to arrogaci.

Takové zprávy našel Cassius Dio, když začal psáti své dě
jiny římské. A tu nutno si dobře uvědomiti, čemu dosud nebyla 
věnována náležitá pozornost, že totiž Cassius Dio vykládá 
pouze o transici Clodiově a ne o transici všeobecně platné. 
Musí tedy vypravování jeho býti vyloženo vzhledem k poměrům 
tohoto jediného případu a nesmí býti sevšeobecňováno.

Aby byla věc jasnější, uvedu slova Cassia Diona v sou
vislosti. Čteme v kn. XXXVII 51, 1 η.: Κλώδιος δε επε&ύμησε 
μεν διά τούς δυνατούς έπί τή δίκη δημαρχήσαι καί τινας 
των δημαρχονντων προκα&ήκεν είσηγήσασ&αι το καί τοϊς 
εύπατρίδαις τής άρχής μεταδίδοσ&αι ' ώς δ' ούκ έπεισε, τήν 
τε εύγένειαν έξωμόσατο καί προς τά τοϋ πλέριους δικαιώ
ματα ές αύτόν σφών τον σύλλογον έσελ&ών μετέστη. καί
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ήτησε μεν εύ&ύς την δημαρχίαν, ούκ άπεδείχ&η δε έναντιω- 
&έντος οΐ τον Μετέλλον έν γένει τε γάρ αντφ ήν καί τοΐς 
πραττομένοις ύπ’ αύτον ούκ ήρέσκετο. πρόφασιν δε έποιή- 
σατο, δτι μή κατά τά πάτρια ή έκποίησις αντον έγεγόνεν èv 
γάρ τή έσφορά τον φρατριατικοϋ νόμον μόνως έξην τούτο 
γίγνεσ&αι.

A v kn. XXXVIII 12, 1 n.: έξ ούν τούτων των λογισμών 
και τότε αύτος μεν την ήσυχίαν ηγε (sc. Caesar), τον δε δη 
Κλώδιον άντιχαρίσασ&αί τι αντω, δτι της μοιχείας αύτού 
ού κατηγόρησε, βονλόμενον αίσ&όμενος παρεσκεύασε κρύφα 
κατά τον Κικέρωνος. καί πρώτον μεν ές τά τού πλή&ονς 
δικαιώματα αύ&ις αύτόν, δπως νομίμως έκποιη&ή, σνμπράτ- 
τοντος αύτφ και τού Πομπείον μετέστησεν, έπειτα δε δή
μαρχον εύ&ύς άποδειχ&ήναι διεπράξατο.

Ο událostech roku 59 vykládá ledy Cassius Dio správně. 
Výslovně připomíná na druhém místě, že toho roku teprve stal 
se Clodius právoplatným plebejem. Že to bylo arrogaci, plyne 
zase z poznámky prvního místa: ένγάρ τή έσφ ορά τον φρατριατικον 
νόμου μόνως έξην τούτο γίγνεσ&αι. Teprve užití arrogace pro
vedené zákonem kurijním roku 59 způsobilo, že Clodius byl 
•»νομίμως* plebejem, to jest tak, že se mohl pak ucházeti 
o tribunát.

Události roku 60 pokládá tedy Cassius Dio za naprosto ne
správné. Ale jak patrno, neshoduje se v líčení jich s Ciceronem. 
Předně připomíná návrh na připuštění patriciů k tribunátu, o němž 
však neví Cicero pranic. O věci této bylo již svrchu mluveno, 
a ukázalo se, že zpráva Cassiova i přes mlčení Ciceronovo je 
možná, ač ovšem přesněji se o ní vyjádřiti nelze. Leda snad 
mínil tím Cassius Dio promulgaci Metellovu a vyjádřil se o ní 
tak nepřesně. Než konečně zde není takové obtíže, poněvadž 
zpráva Cassiova nijak neodporuje zprávám Ciceronovým a může 
býti vedle nich zcela dobře uznávána. Větší potíž však skýtají 
slova: τήν τε ευγένειαν έξωμόσατο καί προς τά τον πλή&ονς 
δικαιώματα ές αύτόν σφών τον σύλλογον έσελ&ών μετέστη·, 
neboť nelze jich vyložiti o komitiích centurijních. Την εύγένειαν 
έξωμόσατο lze vysvětliti snáze; je to jen jakýsi obřadnější výraz 
pro »vzdal se patricijství«, který možno docela dobře pochopiti 
u Cassia Diona, jenž byl přesvědčen, že patricijství se lze vzdáti 
pouze arrogaci v komitiích kurijních (při níž ovšem bylo slav
nostní odpřisáhnutí, detestatio). Snad tedy na Cassia působilo 
jakési změtení pojmů. Πλή&ονς σύλλογος lze vysvětliti jako 
contio, kde Clodius prohlásil, že má v úmyslu přestoupiti. Nebo 
snad bylo zvykem, nikoliv však právním předpisem, že po pro
vedené transici se nový plebej ve shromáždění plebejském ukázal 
a představil. To udělal Clodius, ačkoliv zákon centurijní nebyl 
přijat, a ucházel se dokonce ještě téhož roku o tribunát, ovšem 
marně.



Transitio ad plebem. 189

Jak patrno, jsou slova Cassia Diona neurčitá a působí obtíže 
při výkladu, takže vlastně ani není možno vždy přesně říci, které 
právní akty jsou jimi naznačeny. Naproti tomu ze slov Cicero
nových lze si učiniti docela dobrou představu o celém postupu 
událostí. Za takového stavu věcí nebude tedy pochybností, kte
rého z oněch dvou spisovatelů nutno se přidržeti: zda svědka 
a účastníka jejich, či toho, jenž psal o nich až za půl třetího 
století a leckdy se i mýlil, jak právě také v tomto případě bylo 
možno pozorovati. Ani námitka o zaujatosti a stranickosti Cicerona 
jakožto přímého účastníka nemá velké váhy. Z uvedených zpráv 
bylo zřejmo, jak Cicero dosti dlouho lehkověrně si počínal vůči 
Clodiovým činům. Kdykoli se proti němu r. 60 stavěl, vždy to 
byly jen výtky pro nevázanost a smělé jeho kousky. Ba ani r. 59 
neměl Cicero vážných obav z Clodia (srv. ad Att. II 7). Teprve 
když se vrátil z vyhnanství, povolil uzdu svému hněvu. V do
pisech k Attikovi zmiňoval se o pokusech Clodiových jako o jiných 
současných událostech obvyklým slohem dopisů, a tím ovšem se 
stalo, že my, kterým není ústavní zřízení římské tak přesně známo 
jako bylo adressátovi, musíme teprve skutečný stav věcí z jed
notlivých zmínek sestavovat!. Ale přes to zprávy současné, třebas 
i byly kusé, jsou daleko cennější a spolehlivější než pozdní, byť 
i soustavné líčení spisovatele, který už republikánského zřízení 
z vlastní zkušenosti neznal a pramenů svých nedosti kriticky 
užíval.

10. Na konec zbývá ještě stanovití, pokud transice Clodiovy 
možno užiti k stanovení formy její všeobecně platné. Tu jistě 
nutno vyjiti ze stanoviska, že Clodius nepochybně pokusil se 
s počátku jiti obvyklou cestou; tomu nasvědčuje i to, že vůbec 
nikde se nepopírá správnost jeho postupu r. 60, kdežto proti 
jeho arrogaci rok později provedené bylo proneseno výtek plno. 
Poněvadž pak se podařilo zjistiti pravou příčinu zmaru jeho 
transice, lze dáti zcela uspokojivou odpověď na otázku, jak se 
transice vůbec prováděla: nebylo k ní potřebí nic jiného, 
než zákona centurijního. Byl-li v komitiích centurijních 
přijat a odhlasován návrh zákona, aby určitý patricij stal se ple
bejem, byla transice právoplatně provedena. Patricius by] nadále 
plebejem, zůstalo mu však rodové jméno i sacra. Přirozeno jest, 
že o transici bylo také mluveno v kontionech, poněvadž to byla 
událost, která se plebejů přímo dotýkala; vždyť namnoze nový 
plebej ucházel se ihned o tribunát. Ale to už nepatřilo k postupu 
zákonem předepsanému; ten vyžadoval pouze zákona centurijního.

Transitio ad plebem bylo tedy zřízení velmi starého původu, 
jímž bylo možno patriciům vzdáti se svého rodového šlechtictví 
a státi se plebeji. Patricij, jenž podstoupil transici, založil tak 
vlastně nový rod plebejský, který však měl stejné jméno i stejná 
sacra gentilicia, jako onen rod patricijský, z něhož vzešel.


