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Kriticky a přesvědčivě jest vyloženo hnutí Grakchovské ve 
shodě s nejnovější prací E. v. Sterna v Hermu LVI, 1921, str. 229 nn. 
(srov. L. fil. 49, 1922, str. 251) jako pokus přenésti řecký socia
lismus na půdu italskou, až na upřílišené tvrzení, že by vítězství 
Ti. Graccha bylo znamenalo zničení starořímské rolnické demo
kracie. Rovněž není správné, že druhým násilným činem Ti. 
Graccha bylo, že se dal zvoliti za tribuna hned na druhý rok (132). 
Tím porušil Tiberius jen všeobecně uznané právo zvykové, ale ne 
zákon, poněvadž nebylo zákona, jenž by to byl zakazoval. Proto 
se dal také Gaius Gracchus zvoliti za tribuna hned na druhý 
rok (122), ač r. 131 byl zamítnut návrh Carbonův, »ut eundem 
tribunum plebis quotiens vellet, creare liceret.«

Zdá se, že Rosenberg obětoval své snaze o originální pojetí 
římských dějin republikánských kritický úsudek. Ant. Kolář.

André Piganiol : Essai SUT les Origines de Rome. Biblio
thèque des écoles françaises ď Athènes et de Rome CX. Paříž 1917, 
sir. 342. Za 12 fr.

Zpracovali látku, jakou si Piganiol vytkl, bylo a jest svrcho
vaně potřebí. Literární tradice, nálezy archaeologické, výzkumy 
ethnografické, badání historické podávají o počátcích Říma obraz 
tak spletitý, že jistě každý, komu bylo se obirati těmito otázkami, 
toužebně si přál moderní souborné knihy, která by spolehlivě 
sebrala a roztřídila veškeren materiál tak rozptýlený. Piganiol 
rozvrhl si veškeru látku na tři velké odstavce: o původních kultu
rách středoitalských, o setkání kulturních typů, o vzniku jednotnosti 
římské. Nutno přiznati, že kniha Piganiolova oplývá materiálem 
a ukazuje, že autor její je velmi zběhlý v nej rozmanitějších otáz
kách historických, ale není mu dáno státi se pánem toho materiálu 
a zachovali si potřebnou dávku kritiky vůči problémům. Piganiol 
soustřeďuje v sobě i po jiných stránkách svého způsobu práce 
špatné vlastnosti své rasy, aniž — bohužel —■ ukázal její vlastnosti 
dobré. Pracuje intuitivně, ale nemá látku náležitě promyšlenu, 
schytává podružnosti (a to ještě málo spolehlivě), ale nedbá věcí 
zásadních, Má apriorní thesi a tou znásilňuje všechen materiál. 
Nad to ještě trpí sklonem k mystičnosti, jenž zavedl ho k mnohým 
podivnostem už v této knize, ale ještě dále v článcích, které uveřejnil 
později v Journal des Savants (na př. r. 1919). Bylo by poučno 
probrati se obšírněji celou knihou, ale pak by recense nezbytně 
musila býti několikráte tak silná, jako ona. Piganiol začíná a končí 
tvrzením, že celá historie lidská dá se převésti na spor pastýře 
Abela a dělníka Kaina. U Římanů je to prý spor indoevropského 
severského plemene albánských pastýřů, ctících božstva nebeská 
(= patriciové), a středomořského plemene sabinských rolníků, 
jejichž kult byl chtonický (= plebejové). Vladimír Groh.
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