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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
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ručky není sporu. Münzer si však vytkl ještě další úkol: pro- 
zkoumati nejen jednotlivé osoby, nýbrž i význam celých rodin, 
rodů a rodových skupin v politickém životě římském. Pátrá tedy 
po tom, jak se kruh nobility znenáhla rozšiřoval, odkud pocházely 
rody nově přišlé, jaké bylo jejich postavení doma, jaké potom 
v Římě, a jakými cestami se v Římě dostávaly k politické moci. 
Potom sleduje vzájemný poměr rodů nobility v jednotlivých 
obdobích od III. stol. až do smrti Caesarovy, a snaží se vy- 
pátrati v každém důležitějším okamžiku dějinném osobní pozadí, 
kterým byl způsoben. V tom je silná i slabá stránka práce 
Münzerovy. Jistě dosti správně vykládá, že při mnohých bojích 
stran, počínaje nž bojem patricijskoplebejským, byly v popředí 
jen boje určitých jedinců a cílem jejich že byl prospěch osobní. 
Tak nutno chápati i konečné vítězství plebejů, jejichž řady mno
žily se novoobčany z dobytých území. Mezi těmi bylo mnoho 
rodin urozených, jež se nespokojily udělenou plebi tou a nemo
houce dojiti patricijslví římského, aspoň pomáhaly plebejům řím
ským usilovati o zrovnoprávnění a tím zajistiti si i pro sebe 
v nové vlasti moc. — Münzer však podceňuje význam původní 
starořímské plebity. I z ní vzniklo mnoho rodin, které se staly 
bojovníky za práva plebity a za vlastní moc ve státě. Rody 
původně cizí uplatnily se až později, a ovšem značně přispěly 
ke konečnému vítězství. Ostatně tento výklad historický, co totiž 
rozhodlo o vítězství plebejů, podal už před MUnzerem Ett. Pais, 
naposled v Ricerche II. r. 1915 a v Storia critica II. a III. r. 1915 
a 1918, jenž však v ohledu prosopografickém počínal si opatr
něji, neuznávaje pro starší dobu tak bezvýhradně jako Münzer 
spolehlivost Fastů i co do praenomin a cognomin. Proto uvažoval 
o gentes a familiae raději v celku, kdežto Münzer obrací svoji 
pozornost na jednotlivce.

Celkový dojem knihy Münzerovy je ten, že právě spousta 
látky osobní mu poněkud zastřela jasný rozhled historický. Je 
to patrno zejména při postupu práce: v obdobích, kde materiál 
prosopografický nebyl tak ohromný, je jeho stanovisko klidnější 
a správněji odměřuje poměr osob i okolností. Čím však látky při
bývá, tím se v ní autor více utápí, takže veškeren vnější i vnitřní 
státní život římský, na př. v posledním století republiky, dal by se 
podle něho zredukovat na intriky několika jednotlivců, hlavně — 
žen. Až nápadno je, co na př. učinil ze Servilie, matky Brutovy.

Tylo a ještě jiné pochybnosti vznikají při posuzování Münze
rovy knihy, avšak tím se nemění nic na pochvalném úsudku 
svrchu proneseném. nadmír Groh.

Nicola Turchi: Manuale di storia delle religioni. 2. vy
dání. Turin 1922 u Fili Bocca. Str. XV + 660. Za 60 lir.

Kniha Turchiho, jejíž druhé vydání je mnohem obšírnější 
a důkladnější vydání prvého (1912), obsahuje přehled všech nábo-


