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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
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ženství, vyjma židovské a křesťanské. Postup je takový, že po 
úvodní kapitole o základních pojmech náboženství, jakož i ná
črtku a kritice novodobých směrů badání následuje obšírná ka
pitola o náboženství dnešních primitivů, načež se v druhé kapitole 
vykládá o náboženství praehistorickém, a pak ve třech oddílech 
o náboženstvích historických: v prvním o náboženství starých 
kmenů severoamerických (k. III.), Číňanů a Žaponců (IV.), v druhém 
o náboženství národů hamitosemitských, t.j. Egypťanů (V.), Babylo
ňanů a Assvřanů (VI.), o Syrii (VIL), o islámu (Vlil.), konečně v třetím 
oddíle o náboženstvích indoevropských, počínaje indickým a konče 
přehledem o Keltech, Germánech, Litevcích a Slovanech. Nábožen
stvím klassického starověku jsou věnovány tři kapitoly, zabírající 
plnou třetinu svazku; XI. Řekům, XII. mystériím, XIII. Římanům.

Všechny kapitoly začínají přehledem pramenů přímých a končí 
velmi cennými bibliografiemi, uspořádanými podle paragrafů, ve 
které se každá kapitola rozpadá. Všude se pojednává o jednot
livých stupních vývoje náboženského, o změnách, jimiž náboženský 
názor prošel, o bájích a pověstech, o kultu a všech jeho složkách 
(obětnícícb, chrámech, obřadech a slavnostech), jakož i o vlastní 
víře. I při značném rozsahu knihy je pochopitelno, že vzhledem 
k obrovské látce, jež je tu zpracována, výklad nemůže zabíhati 
do přílišných podrobností; ale nutno přiznati, že nic podstatného 
nechybí. Výklady vynikají jasností a přesností — je to neoceni
telná vlastnost hlavně v partiích o základních pojmech nábožen
ských a o mystice. Turchi snažil se zpracovati co možná všechnu 
novější literaturu, zejména i let válečných, a to nejen vlastního 
předmětu, nýbrž i oborů příbuzných, pokud se to jevilo účelným. 
Tak zaznamenává (207) práce J. Hrozného o Hittitech a pod. 
Jediné kapitola o slovanském náboženství by potřebovala biblio
grafického doplnění — je založena hlavně na knize Legerově: La 
mythologie slave, a článcích v Arch. sl. Phil.

Co nutno zvláště pochváliti, je střízlivý a bystrý úsudek 
Turchiho, jenž dovolil mu ovládnouti látku tak choulostivou. 
Turchi správně chápe náboženství v jeho individualismu i kollek- 
livismu, a dobře oceňuje a odvažuje složky, které působily na 
jeho vývoj, změny i splývání. Zejména dovedl si Turchi zachovati 
náležitou dávku skepse vůči překotnému výkladu starých nábo
ženství bílých plemen analogiemi náboženských názorů primitivů. 
Odstrašujícím příkladem byl mu Sai. Reinach. Domnívám se, že 
lze odmítnouti lotemismns i u Egypťanů, u nichž jej Turchi při
pouští (147), stačí uznati prostě theriomorfní názor o podobě bohů 
(srv. Lexa, Nábož. literatura staroegypt., Kladno I. 1920, str. 83.). 
Jinak nevzbuzuje stanovisko Turchiho nikde námitek, aspoň ne 
v základních věcech; v jednotlivostech a maličkostech ovšem 
každá taková příručka připouští možnost diskusse. Nepochybno 
však je, že se knihou Turchiho dostalo vědeckému světu pří
ručky velmi užitečné a velmi solidní. Vladimír Groh.


