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římská kultura. K této filosofii převážně praktické byl přiveden již v mladém 
věku osobním působeními vynikajících představitelů jednotlivých směrů. K 
Platonovi a Aristotelovi hleděl s úctou, ale zůstali mu v jádře ipřece jen cizí, 
neboř nemohli mu vyhovovati tak, jako akademická skepse jeho rhetorskčmn 
charakterů a stoická etliika praktickému Římanu. Je tedy samozřejmé, že 
když se odhodlal v stáří podati svým krajanům encyklopedii řecké filosofie, 
že k tomu užil pramenů tehdy moderních, kterým byl časově i myšlenkově 
nejblíže.

V závěru spisovatel stručně charakterisuje Ciceronův poměr k filosofii 
slovy, že filosofem nelze Cicerona nazývati a to ani filosofem eklektickým, 
myslíme-li tím filosofa, jenž spojuje prvky různých učení a vytváří z nich 
vlastní soustavu«. Je to sice pravda, ale přece by bylo1 třeba k tomu leccos 
dodati, aby nenastalo nedorozumění. Přes to, že je Cicero závislý na řecké 
filosofii, přece jeho poměr k této filosofii nebyl jen papírový. Působení1 filosofie 
na člověka nemá s originalitou myšlení co dělati a právě na vytváření Cicero- 
nova charakteru měla vedle rhetoriky i řecká filosofie značný vliv (nikoli 
ovšem vždy příznivý). K filosofii se utekl v strastech života a nalezl pro ni 
tak vřelá slova vděčnosti, že ještě dnes působí mocně. Ba Ciceronovi byla filo
sofie náhradou za víru náboženskou, bohužel, právě pro svou povahu, náhra
dou nedostatečnou. Jistě však jeho víra v lidstvo a ve filosofující rozum zna
menité přispěla prostřednictvím renaissance k vytvoření nového ducha.

Než to jsou již věci, které tak nesouvisí s thematem Svobodovy práce, a 
aby se o nich obšírněji rozepsal, na to neměl prostě místa. Stačí malé srovná
ní: Hirzel napsal o pramenech filosofických spisů Ciceronových dílo o 4 svaz
cích, práce Svobodova má 80 stran. Spisovatel musí šetříti každým slovem 
a až příliš často se spokojovati odkazy. Nejsme přáteli mnohomluvných fas
ciklů, ale této práci by bylo jistě jen prospělo, kdyby byla mohla vyjiti za 
příznivějšíěh poměrů samostatně a volněji se rozvinouti.

Ale i vtéto podobě je Svobodovo pojednání velmi cenným příspěvkem k 
studiu filosofických spisů Ciceronových a skutečným obohacením naší itera- 
tury filologické. J. Ludviko vský.

VLADIMÍR OROH: Plebejský tribunát. Historická studie. (Vyjde nákladem
České Akademie.)

Určil jsem si prozkoumati se stanoviště historického vznik, prvotní podo
bu a vývoj starého římského tribunátu lidu. Problém práce spočíval v tom, 
že dnes, kdy je v hlavních rysech ukončeno moderní a kritické zhodnocení 
tradice o starších obdobích římských dějin, ukázaly se naprosto' neudržitel
nými všechny hypothesy o vzniku a původní podobě nejstarších římských 
ústavních zřízení; především se to však týkalo plebejského tribunátu, o němž 
vykládalo se bud vůbec nehistoricky, jen prostě dle tradice, anebo byla-li už 
vůči ní nějaká skepse, tedy se sahalo nanejvýš k schematické rekonstrukci, či 
k dohadu nebo jednostrannému výkladu. Výklad skutečně historický nebyl ani 
možný, dokud nebylo kritického zpracování veškeré tradice starořímské, u- 
končeného nyní hlavně Ett. Paisem.

Pojednání moje probírá tribunát napřed obecným zkoumáním okolností, 
které vedly k jeho1 zřízení, potom úvahami o jednotlivých jeho složkách. Vý
sledky, k nimž jsem dospěl, jsou tyto: Třída plebejská, která hned počátkem 
republiky objevuje se proti třídě patricijské, byla sociálně velmi různotvárná, 
vzájemným pojítkem byi nedostatek určitých práv. Občanské zrovnopráv-
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není s patricii mělo pro většinu plebejců význam ochrany existenční, pro men
šinu též ukojení osobních ambicí politických. Tato menšina, celé hnutí poli
ticky vedoucí, byli obchodníci, kteří se tomuto svému zaměstnání věnovali 
pro nemožnost najiti uhájení existence v tradičním zemědělství; tam totiž se 
podmínky životní neustále zhoršovaly jednak rostoucí populací, jednak zne
hodnocováním majetku, který způsobovaly časté vojenské výpravy římské. 
Plebejové, kteří se věnovali obchodu, získali i hmotně i intelektuálně. Jejich 
středištěm byl Aventin, svou polohou výhodná obch. stanice. Napětí mezi patri
cii a plebeji, vybilo se vojenskou vzpourou za voj. výpravy, povstalí plebejové 
se shromáždili na Aventinu a sorganisovali po vzoru vojenském. V oboustran
ném zájmu došlo k smíru, při němž plebejům z občanských práv nedáno nic, 
ale povolena jim órganisace s tribuny v čele. Tuto organisaci zákonem u- 
znanou nutno odlišovati od oné vojenské vzpoury. Tribunům dáno dvojí právo 
agere cum plebe, tedy moc kladná a vymezená, dále pak zakročovati proti 
takovým úkonům magistrátním, které by poškozovaly plebeje; tato moc byla 
negativní a rázem svým ίντίταξίς, jak ji správně nazval Plutarch. Počet tri
bunů hned spočátku byl 10. Když pak časem domohli se plebejové skutečně 
práv občanských, tribunát nezanikl, nýbrž se jen vnitřně změnil: jeho funkce 
kladné nabývaly stále většího významu, avšak z mimořádných jeho vlastností 
a původních pravomocí nezaniklo nic, ačkoliv zaniklo to, čím byly vyvolány.

Tribunát vznikl až po decemviratu. To plyne jasně z historie jeho i z vý
voje hnutí plebejského; důkladný rozbor a kritika podání stejně vedou k té
muž cíli. Tribunská potestas sacrosancta byla v podstatě něco zcela prosté
ho, co však neporozuměním bylo časem zatemněno. Znamená tolik, žei za 
určité přečiny se někdo stal sacer, to, jest byla mu odňata zákonná) ochrana 
života a majetku. Byl-li ještě potom nějak stíhán čili nic, to už nijak se sakrací 
nesouviselo. V narovnání patricijsko-plebejském byli prohlášeni za sacri ti, kdo 
by se vzepřeli tribunům; stalo se to proto, že nebylo možno jinak tribunům za
ručit! výkon jejich práv.

Ze sezení senátních byli tribunové zprvu vyloučeni, jen hotová senatus 
consulta jim byla předkládána, poněvadž obsahovala instrukce magistrátům. 
Změnou postavení tribunů ve státě změnil se i jejich poměr k senátu až do té 
míry, že užíváno jich bylo někdy senátem proti magistrátům, a že konečně 
sami nabyli práva senát svolávat! a říditi. O auspikaci tribunů a její platnosti 
není pochyjby. Auspicia byla v těsném spojení s úkony, pro něž byla konána; 
tou měrou tedy, jak úkony tribunské nabývaly platnosti celostátní, nabývala 
té platnosti i jejich auspicia.

Tribunská legislativa byla součástí jejich práva říditi organisaci plebej- 
kou. Toto ius agendi cum plebe bylo pro plebeje nejen výsadou, nýbrž zá
roveň i jakýmsi omezením, jlítož se Patriciové zajistili před dalším tříštěním a 
roztřiďováním. Plebiscita vázala všechny plebeje a musila býti dodržována. 
Do své pravomoci zákonodárné začali plebejové zahrnovati znenáhla i věci, 
jež jim nenáležely formálně, nýbrž jen virtuálně. Když patriciát pozbyl vý
znamu, uplatňovala se snaha získati plebiscitum i formální platnost zákona: 
prvním krokem k uskutečnění toho byl r. 339 zákon O. Publilia Philona, jímž 
stanovena byla závaznost plebiscitů povšechná s tou výhradou, že plebiscit 
bude schválen senátem. To se stalo z ohledu na zákonodárnou praxi, poněvadž 
měla-li se plebiscita skutečně rovnati zákonům, bylo nutno·, aby na nich byl 
súčastněn i senát, vlastní představitel státní moci římské. Při zákonech se to 
dálo probuleumaticky, protože lator legis i předseda senátu byla osoba totožná. 
Tribunové však senátu do té doby svolávati a s ním se raditi, nesměli; tsprv
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když se jim dostalo i tohoto práva, vyrovnala se plebiscita i formálně zákonům 
a odstraněna povinnost dodatečného jejich schvalování senátem. Stalo se to 
zákonem Hortensiovým po r. 289.

Plebiscita z doby před r. 339 jsou buď apokryfní, nebo mají pouze význam 
resoluční, a věci, jichž se týkají, staly se zákonem cestou jinou, obyčejně se
natus consultem; jen v některých případech došlo k projednánií obyčejnou ce
stou zákonodárnou. Někdy jen jde o plebiscitum skutečné, které se týkalo' pou
ze plebejů.

Ačkoliv tribunát vznikl z vojenské vzpoury, přece charakteru vojenského 
naprosto pozbyl, když byl uznán· zákonem. Pokud se připomíná zakročení tri
bunů ve věcech vojenských, tu stalo· se to jen na základě práva intercesse, 
většinou v intencích senátu, ne-li přímo na jeho· uložení. 'Hrdelní jurisdikce tribu
nátu vznikla usurpaci, nejspíše v první polovici IV. stol. př. Kr. a byla spíše 
jen úspěchem úřadu tribunského samotného, nežli órganisace plebejské. Uklá
dání mult nad stanovenou míru a přípustné odvolání k plebejské hromadě je 
pozdějšího data než kriminální jurisdikce.

Ke konci svého pojednání pak uvádím a kriticky probírám ty osoby pů
vodu patricijského, které skutečně nebo aspoň dle pověsti zastávaly tribunát 
plebejský. Vlastní referát.

MILOSLAV HÝSEK: Junginannova škola kritická. Otisk z »Listů filol.« (roč.
4L a 46.), v, Praze 1919, str. 106.
Dva významní spisovatelé v oboru literární historie i kritiky obrali si za 

předmět badání svého· kritiku literární. Arne Novák učinil tak ve dvou svaz
cích sbírky Duch a svět (č. 18 a 19), podávaje tam stručné, ale jasné celkové 
vypsání druhův a method kritiky s výčtem příslušné literatury pod názvem 
Kritika literární. Ví závěrečné kapitolce své práce A. Novák na 8 
stránkách letmo nastínil vývoj české kritiky literární, jejž dopodrobna důklad
ně probrati vzal si za úkol M. Hýsek. První část této práce je staf svrchu 
jmenovaná, která v L. F. byla válkou na pět let přetržena a svým rozsahem 
i významem dožadovala se scelení knižního, jehož se jí dostalo aspoň tímto 
vítaným otiskem. Hýsek začíná své pojednání tvrzením, že o· kritice nelze v 
obrozenské literatuře až do Jungmanna dobře mluviti, už prostě proto, že 
česká literatura krásná jako dílo vlastenecké kritiky ani nepřipouštěla (8). Ale 
byly tu přece roztroušené příležitostné drobné kritické poznámky a článečky, 
jež H. svědomitě sesbíral a utřídil, již nadpisem této úvodní stati I. Kritické 
s o u dy před J u n g m a η n e m správně je odlišuje od skutečné účelné kriti
ky, zahájené Jungmannem a prováděné dále jeho nástupci stejnou methodou, 
odkudž pojmenování: »Jungmannova škola kritická«.

Lví podíl v kritice obrozenské náleží J. Dobrovskému (str. 8—24), jako 
tehdejšímu »nejslovutnějšímu Slavie kritikovi«. H. -cení ho nejenom jako kritika 
vědeckého, nýbrž proti V. Brandlovi jako muže, který měl také smysl pro 
poesii, jakož svědčí jeho návrh prosodie přízvučné i celá řada bystrých po
střehů z oboru kritiky literární.

H. je rozhojnil ve stati o anonymních posudcích věcí českých ve vídeň
ských Annalen der österr. Literatur, Annalen der Literatur u. Kunst a ve 
Wiener Allgemeine Literaturzeitung statí, která je novinkou. H. podle korres- 
pondence, slohu i ducha těchto· kritik přesvědčivě určil, pokud jsou od Dobrov
ského neb od Hanky, nebo cizí, což znamená cenný přínos k dosavadnímu 
badání o Dobrovském, a správně ocenil význam jejich jako váženého hlasu 
z ciziny i vlivného potom působení jejich na Zlomky i počátky.


