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Eugen Täubler: Untersuchungen zur Geschichte des 
Dezemvirats und der Zwölftafeln. Historische Studien Heft 148, 
Berlin 1921, Em. Ebering, stran 142; za 38 50 mk.

Kniha Täublerova, psaná velmi hutně a málo jasně, nechce 
si všímati právní stránky svého předmětu, nýbrž hodlá se držeti 
pouze dokladů ze starověku o něm zachovaných (4). Podává napřed 
»analysu« (14—67), pak »rekonstrukce« (68—126) a koněí ně
kolika přílohami. Ve skutečnosti však i část označená jako re
konstrukce je také jen analysou, jenže spíše obsahovou, kdežto 
část první je analysou formální souvislosti zpráv. K synthetickému 
shrnutí Täubler nepříkročil; jednotlivé výsledky jeho práce dají 
se označili takto: zákony XII desk tvoří nerozdílný celek, obsa
hující kodifikaci platného práva, podniknutou a skončenou v jednom 
roce decemviry, kteří neměli úmyslů vytvořiti něco nového, zejména 
ne vzhledem k plebejům. Druhý rok decemvirátu je výmyslem 
pontifiků z III. stol. (111), konstruovaným na zdánlivém proti
kladu prvních 10 a posledních 2 desk. Z jmen decemvirů lze 
považovati za historická tři: Juliovo, Romuliovo, Curiatiovo (94), 
ostatní jména jsou pozdním výmyslem, stejně jako mnohá jména 
Konsulárů z V. stol. O dodatečné jejich vřadění do íástů má zá
sluhu pontifex C. Marcius, zejména pokud se týče Postumiů, 
Veturiů, Minuciů, Genuciů, příp. Volumniů a Semproniů (94). Typ 
Glaudiův je výtvorem doby grakehovské (110).

Co se tkne věcné stránky knihy Täublerovy, zajisté je správné 
konstatování rázu dvanáctideskové kodifikace: ostatně to věděl už 
Livius III. 3, 4, 6 a Tacitus Ann. III. 27, a je to běžným míně
ním doby naší. Täubler nepřinesl vůbec nových dokladů ani hledisk, 
ba naopak oslabil svá tvrzení názorem (123), že účast plebejů na 
decemvirátu sama o sobě byla činitelem politického vyrovnání, 
nemajíc však vlivu na obsah kodifikace. To ovšem je mínění ne
udržitelné, uvážíme-li patřičně o významu zákazu conubia patri- 
cijskoplebejského, obsaženého v XII deskách. O nepromyšlenosti 
stanoviště Täublerova však svědčí, že na str. 67 účast plebejů na 
decemvirátu popírá, soudě, že se došlo k tomuto názoru ve staro
věku jen nesprávným soudem z jmen domnělých decemvirů. Další 
výsledek Täublerüv, popření druhého decemvirátu, je ovšem these, 
o níž by bylo možno uvažovati, ale důvody T. uváděné ne
postačují: jimi lze vymýtiti ten či onen konkrétní údaj z podání 
o druhém decemvirátu, nikoliv však druhý decemvirát sám. 
V prosopografických úvahách T. je několik správných postřehů 
v jednotlivostech, zejména (ale to také není nic nového) v pouka
zech na skupiny týchž rodů, které se objevují v určitých mezerách 
časových. Ale sotva kdo bude souhlasiti s přiznáním historičnosti 
jménům právě těch tří decemvirů, která si vybral T. A také sotva 
lze klásti vznik Claudiovské legendy až do doby grakehovské; 
proti tomu rozhodně mluví početnost a význam obou větví tohoto
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rodu. Z analysy pramenů povedlo se T. tu a lam ukázati na 
pravděpodobnou filiaci zpráv. Ale právě v tomto bodě nutno po
ukázali na vážný nedostatek jeho knihy, že totiž nemá správného 
měřítka, kam až lze jiti v oceňování a výkladu pramenů. Zdá se, 
že T. sám si byl vědom slabin této stránky svého badání (ačkoliv 
ji stavěl do popředí), a že právě proto užívá autoritářského tónu, 
jímž neomylně o každém téměř slově a vazbě ví, odkud je vzata, 
odhaduje její stáří a vyslovuje se o její vhodnosti či nevhodnosti. 
Není možno zabývali se tu podrobně T. vývody, ale tolik budiž 
připomenuto, že jistě nezískává si zvláštní důvěry, buduje-li na 
předpokladu, že nejcennějším pramenem je Diodoros, poněvadž 
reprodukuje Fabia; mohl by vědět, že právě pro loto období 
dějinné máme citátem z Fabia (Gell. V. 4) jasně dosvědčeno, že 
vykládal je podstatně jinak, než Diodoros v XII. kn. Z nemožných 
interpretací T. uvádím ukázkou aspoň tuto: poněvadž u Diod. XII. 24 
je napsáno o druhých decemvirech ούτοι δε τούς νόμους ούκ 
έδυνήιίησαν συντελέσαι a pak následuje vyprávění o Verginii, 
secessi atd., je Täublerovi jasno, že toto vyprávění původně ne
patřilo k tradici o decemviratu, ač s ním vnitřně souvisí, jinak 
prý by Fabius-Diodoros byl musil místo δέ položili γάρί

Nej těžším nedostatkem knihy je to, že nedbá nejcennějšiho 
kriteria, totiž obsahu 12 desk a historického jejich významu 
i souvislosti. Vůbec chybí vyšší koncepce historická, Bez níž nelze 
řešiti otázek tohoto druhu. Nedostačuje též míra a způsob, jímž T. 
reaguje na moderní literaturu. Neomluvitelné je jeho provinění na 
str. 128, kde vynecháním bližšího určení úplně změnil smysl cizího 
(Paisova) výkladu. Že tu nejde o náhodný omyl, dokazují jiná místa 
(na pr. 113), kde s touto chybnou reprodukcí pracuje. Je zajisté 
rozdíl, řekne-li se, že zákony XII desk nejsou dílem decemvirů, či 
řekne-li se: zákony XII desk, jak je sňali ke konci republiky, 
nejsou dílem decemvirů. Ve všech naznačených směrech bylo by 
možno podati obšírný výčet nedostatků knihy T. Je litovati, že 
autor nepoužil svého důvtipu lépe a pečlivěji. Látka, již si vybral, 
je přece tak vděčná! Vladimír Groh.

Friedrich Münzer, Römische Adelsparteien und Adels
familien. Ve Stuttgartě r. 1920 u I. B. Metzlera, stran VIII 
a 437, za 40 Mk.

Tato kniha vznikla ze studií prosopografických, jímž se 
Münzer věnoval jako spolupracovník Realencyklopädie. Hned 
předem budiž poznamenáno, že je po této stránce výkonem 
vskutku výborným, podávajíc množství látky velice svědomitě 
a přesně zpracované. Bude nepostrádatelnou pomůckou pro 
každého, kdo se bude chtít poučit o osobách římské šlechty 
rodové i úřednické, zejména o vztazích rodinných. Kdyby byl 
ke knize přidán pořádný rejstřík, mohla by sloužiti přímo za 
prosopografii celé římské republiky; o potřebnosti takové pří-


