
PLEBEJSKÝ TRIBUNÁT.
Podává Vladimír Groh

V otázce, jaký byl původní ráz plebejského tribunátu, dospělo mo
derní historické badání k závěrům tak naprosto různým, že jeví se potřeba 
podrobiti výsledky jeho revisi opírající se jednak o znění a výklad staro
věkých pramenů, jednak o celkový názor na vnější i vnitřní dějinný vývoj 
římského starověku, k němuž jsme se již mohli kriticky dopracovat!.

1. Ed. Meyer,* 1) uznávaje správným názor B. Niese,-) že původ plebej
ského tribunátu jest klásti do r. 471 před Kr,(podle svědectví Diodorova XI. 
68, 8), pokročil ještě dále a spojil vznik tribunátu s rozdělením města na 
čtyři okresy (tribus urbanae), veden jsa především shodou číselnou, a pak 
zřejmou souvislostí.názvů tribunus a tribus. Představoval si tribuny jako 
úředníky nebo představené těchto čtyř městských okresů, jejich poměr 
k plebejům byl prý analogický poměru patronů ke klientům, úkolem je
jich bylo chrániti a zastupovati své svěřence před soudy, a pří tomto 
výkonu byli prý chráněni nedotknutelností. Zda ostatní pravomoc jejich 
se vyvinula časem, či byla jim dána hned při zřízení, není prý jasno. Re- 
volučnost úřadu tribunského se podle Meyera projevila tím, že jeho zřízení 
bylo prvním krokem ke změně starého aristokratického městského státu 
v útvar modernější, zbudovaný na širokých vrstvách občanských. 
Tohoto výkladu Niesova a Meyerova chopil se K. J. Neumann, rozšířiv 
jej ještě domněnkou o zrušení nevolnictví, s nímž uváděl ve vztah zřízení 
venkovských tribuí,3) jež zase podle Meyera bylo následkem organisace 
tribuí městských (uv. poj. 365). Dodatky Neumannovy nesetkaly se s plným 
souhlasem, ale theorie o vzniku plebejského tribunátu a jeho původním 
charakteru, jak ji vybudovali Niese a Meyer, těší se značné oblibě zejména 
u badatelů německých.4)

Je sice nesporno, že slova tribus a tribunus spolu nějak souvisí, a také 
správně Meyer zdůraznil, že tribunát byl úřadem městským (368), ale 
proti jeho výkladu podstaty a vzniku tribunátu stavějí se námitky velmi 
závažné.

Především je tu chyba methodická: Meyer interpretuje místo Diodo- 
rovo XI. 68, 8 tak, jako by znamenalo, že tehda byli plebejští tribunové 
voleni ponejprv a to počtem 4. Avšak stejně možný a s ostatní tradicí 
lépe, byť i ne úplně shodný je Výklad, že r. 471 byli ponejprv zvoleni

x) Der Ursprung des Tribunats und die Gemeinde der vier Tribus. Hermes XXX. 1895,
1 nn. — S dodatky otištěno v Meyerových Kleine Schriften (Halle 1910), str. 351 nn. Ci
tuji odtud.

2) De annalibus Domanis observationes. Marburg 1886.
3) Die Grundherrschajt der römischen Republik, die Bauernbefreiung und die Entstehung 

der Servianischen Verfassung. Strassburg 1900. — Die hellenistischen Staaten und die römische 
Republik. Ullsteins Weltgeschichte I. 1910, str. 329 n. — Römische Staatsalterthümer 
u Gercka-Nordena III2, 1911, str. 479 n.

4) Viz na př. A. Rosenberg, Einleitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte. 
Berlin 1921, str. 118.
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čtyři tribunové, kdežto před tím že jich bylo méně. Na tento výklad upo
zorni] hned po vyjití uvedeného pojednání Niesova Joh. Schmidt,1') a 
Meyer sám nemohl to (359) vyvrátit, leda poukazem na svou argumentaci 
další. Ale i ta je velice slabá, zejména v bodě, který nás tu nejvíce zajímá, 
totiž původního charakteru tribunů plebejských. Ani tenkrát, pochopí- 
me-li uvedené místo Diodorovo tak, jako učinili Niese a Meyer, neplyne 
z něho naprosto nic o zřízení 4 městských okresů, a už vůbec docela nic 
o tom, že by tribunové byli bývali správci těchto okresů.2) Argumentace 
Meyerova padá už tedy sama sebou nedostatkem logičnosti, poněvadž 
jednak vychází z nejistých předpokladů (souvislost slov tribunus a tribus 
ve významu Meyerem předpokládaném není zaručena, místo Diodorovo 
připouští výklad jiný), jednak operuje pojmy zcela bezdůvodně přibranými 
(organisace městských tribuí). A i když pomineme těchto nedostatků 
formálních, musíme názor Meyerův odmítnouti z důvodů věcných. Tak 
především sotva lze se smířiti s uznáním tak pozdní organisace tribuí 
městských, o jejichž stáří svědčí to, že i v oficiálním pořadí bylo jim vy
hrazeno místo 1.--4.,3) tedy před všemi tribuemi venkovskými, byť i později 
byla příslušnost do městské tribue ceněna méně, než do venkovské.4) 
Městské tribuš římské jsou v přímém vztahu k organisaci města prove
dené po synoikismu jednotlivých původních obcí, tedy k tak zvané ,,urbs 
■quattuor regionům“, přičítané Serviu Tullio vi ; je to patrno z jejich jmen.5) 
Že rozdělení toto je z doby starší než republikánské, je rovněž zřejmo, 
poněvadž byla to právě potřeba nového, synoikismem vzniklého útvaru, 
který je vyvolal; synoikismos předřímských osad spadá několik generací 
před vznik republiky, jenž zastihl už Řím ovládající pás svého okolí. 
Okolí toto rovnalo se celkem území tribuí 5.·—20., jejichž názvy byly 
vzaty z jmen rodů.6) Známe tato jména všechna, a tu je zajímavé, že 
z nich některá patřila rodům, které začátkem republiky už byly v úpadku.7) 
Z toho vyplývá, že se kraje ty přičlenily k- Římu v době mnohem dřívější, 
kdy ještě rody byly v plné slávě a předním postavení. Mimochodem budiž 
podotčeno, že územní tribus a t. zv. tributní zřízení jsou dvě věci rozdílné. 
Teprve od IV. století př. Kr. zisk územní a zřízení nové tribue jdou spolu 
ruku v ruce, kdežto když v V. století byla tributní organisace zaváděna, 
existovaly už čtyři okresy městské a 17 venkovských jako základ, z něhož 
vznikla.

Hlavně však lze odporovati Meyerovi v tem, jaký ráz přisoudil původ
nímu tribunátu. Aby plebejští tribunové byli mohli býti úředníky nebo 
dokonce představenými jednotlivých ze čtyř městských okresů, byla by 
musila jejich pravomoc býti místně cmezena každému na jeden okres — 
to nutně vyplývá z té souvislosti čtyř okresů a čtyř tribunů, na níž je

U Die Einsetzung der römischen Volkstribunen. Hermes XXI., 1886, str. 460 n.
2) Místo Diodorovo zní: èv Tf/ ’Ρώμτ/ τότε πρώτως κατεστάϋησαν δήμαρχοι τέτταρες 

Ράϊος Σικίνιος xal Λεύχιος Νεμετώριος, προς δε τούτοις Μάρκος ζίουϊλλιος καί Σπόριος 
ΆκΙλιος. Srv. polemiku proti Meyerovi a Neumannovi u Jul. Bindera, Die Plebi 
(1909 Lipsko), str. 231 nn. Stanovisko Binderovo není však dosti důsledné.

3) Varro LI.. V. 56; Cicero 1. agr. II. 29, 79.
‘) Dion. Hal. XIX. 18; Plin. NH XVIII. 3, 13.
5) Varro LL. V. 56; Livius I. 43, 13; Plin. 1. 1.; Festus 506 L.
e) Ke kontroverse o stáří městských tribuí srv. Bindera, 234 n., pozn. 129 a E 11.

P a i s e, Storia critica II. (1915 Řím), str. 509.
’) Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht III. (1887 Lipsko) str. 168 η. — E. 

B o r m a η n, Beziehungen Roms zu der etruskischen Bevölkerung. Verhandl. der 52. Philo- 
logen-Versammlung (1913 Lipsko), str. 171 n.
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theorie Meyerova vybudována. Avšak to je zcela neslučitelno s povahou 
i vývojem plebejského tribunátu, jenž byl vybudován na přímé a nikdy 
neporušené zásadě kollegiality. Všichni členové tribunského kollegia měli 
a vykonávali stejnou moc a každý z nich byl oprávněn zcela platně pro- 
vésti kterýkoliv úkon z celého oboru tribunské kompetence. Na tom se 
nic nezměnilo, ani když se plebejští tribunové stali officiálními úředníky 
římskými. Domnívati se, že se snad časem uvolnilo pouto mezi jednotli
vými tribuny a okresy římskými, s nimiž dle Meyera souviseli, a že teprve 
potom byla mezi nimi zavedena plná kollegialita, bylo by zcela proti přiro
zenému vývoji i proti tomu, co o římských ústavních zásadách známe. 
Kollegialita se totiž nevyskytovala jedině u tribunátu, nýbrž byla vedle 
časového omezení hlavním příznakem, kterým se lišila magistratura repu
blikánská od královlády. Časový vývoj přivodil u magistratur populi 
Romani faktické, nikoliv však právní dělení kompetence a tím vlastně 
porušení zásady kollegiality. Na př. imperium praetorské bylo stejné jako 
imperium konsulské, ale ve skutečnosti zůstalo užívání imperia u praetorú 
omezeno na určitou provincii (některou jurisdikci anebo velitelství). Prae- 
toři měli všichni stejnou moc i stejnou hodnost, a přece každý z nich dělal 
něco jiného.1) Tedy věcné děléní kompetence, byť i nerušilo právního 
základu, stojí na konci vývoje a nikoliv na začátku. Že u plebejského 
tribunátu nedošlo k věcnému dělení kompetence nikdy, způsobil jednak 
jejich dostatečný počet (10), zejména však jejích charakter, zcela odlišný 
od officiální magistratury, a nezahlazený ani vývojem a přizpůsobováním. 
Z dvojího druhu úředních úkonů: konstitutivního (jímž se něco kladně 
vykonává) a prohibitivního (jímž se brání úkonům druhého), byl pro 
plebejský tribunát se stanoviska obce dlouho charakteristický jen druhý 
druh, v němž spočíval hlavní význam tribunského úřadu jakožto ochran
ného zařízení plebejú proti zvůli patricijského úřednictva. Pravomoc tri
bunu po této stránce nebyla vymezena taxativně, nýbrž bylo jim dáno 
právo zakročiti vždy, a proti kterémukoliv aktu magistrátnímu, když o to 
byli požádáni (ius auxilii), anebo mohli zakročiti i samostatně, nejsouce 
žádáni (ius intercessionis). Kladné funkce měli ovšem i původní tribu
nové, ale ty se omezovaly na plebejskou část obce a na úkony agendi cum 
plebe, pak spojené s tím právo vyhlášek a právo stíhati koercičně ty, 
kdo rušili akty tribunské. Podle Meyera však byli tribunové původně 
orgánem administrativním; s tím však špatně souvisí to, že jim při
pisuje pro začátek jako hlavní funkci právní ochranu plebejů před 
soudem (str. 368) a vůbec povinnosti patronů vůči klientům (str. 369). 
Zdá se, že Meyer tu sám cítil nevhodnost toho, jak přecenil kladnou 
stránku úkonů tribunských. — S jiné strany2) bylo už upozorněno, že 
město samo nebylo plebejské, a že městské tribus jsouce organisačními 
jednotkami celostátními nemohly býti v tak přímém vztahu k plebej- 
ským tribunum. Námitce této nelze přiznati příliš velké průkaznosti, 
poněvadž poměry by se byly mohly upraviti tak, jako u pozdějšího 
tributního zřízení, jež sloužilo populo i plebi. Za to tíže doléhá na 
Meyerovu theorii jiná námitka: nemůže totiž vyložiti, proč došlo k roz
množení počtu tribunů na deset, ač městské tribus zůstaly vždy jen 
čtyři. Tímto faktem rozbíjí se souvislost tribunu a tribuí, padá domněnka 
o jejich vzniku, o jejich původním charakteru, a nezbývá tak z celé 
pracné konstrukce nic. —

1) J o s. Král-Vlad. Groh, Státní zřízení římské (1921 Praha), str. 215 n.
2) Na př. Binder v pozn. 130 na str. 236 n.
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2. Ettore Pais formuluje nyní1) své názory o původním charakteru 
tribunátu takto: plebejský tribunát je výtvorem vojenské revoluce, a 
městský ráz se u něho vyvinul až v posledních stoletích republiky. S po
čátku měl tribunát význam vojenský a zasahoval do vojenských operací 
i mimo Řím, takže intervence plebejských tribunů ve věcech vojenských 
za doby Ciceronovy2) nebyla ničím novým, nýbrž jen oživením starých 
zvyklostí. — Výklad svůj provází Pais řadou dokladů, jež sám dělí na 
dvě skupiny: přímé a nepřímé. Nepřímými není nutno se zdržovati, po
něvadž samy o sobě nemají ani podle názoru autorova prúkaznosti.3) 
Doklady přímé pak jsou tyto:

1. R. 310 pětičlenné poselstvo senátní provázené dvěma tribuny za
kázalo konsulovi O. Fabiovi, válčícímu proti Etruskům, přechod lesem 
ciminským (Liv. IX. 36, 14).

2. R. 204, když P. Scipio se chystal přeplouti ze Sicílie do Afriky, 
propukla jistá affaira, do níž i on se zdál býti zapleten. Senát vyslal na 
Sicílii praetora, jemuž vlastně toho roku Sicílie patřila, jako vyšetřujícího 
soudce, a s ním konsilium skládající se z 10 senátorů, dvou plebejských 
tribunů a jednoho jejich aedila. Ukáže-li se vina Scipionova, měli ho 
tribunové zatknouti (Liv. XXIX. 20, 11).

3. R. 48 konsul Servilius Isauricus zatknuv praetora M. Caelia Rufa, 
dal ho dopraviti k Caesarovi pod ochranou plebejského tribuna (Cass. 
Dio XLII. 24).

4. R. 320 ohrazovali se dva plebejští tribunové proti tomu, aby byli 
vydáni Samnitům, když senát neschválil t. zv. sponsio Caudina (Liv. IX. 
8, 14 n. · Cic. de off. III. 109).

Doklad třetí odpadá sám sebou, poněvadž úkon tribunův tam připo
mínaný nemá rázu vojenského a nad to padá do dob zcela výjimečných. 
Doklad druhý rovněž nemá žádného vztahu k vojenským úkonům Scipio- 
novým. Tribunové byli proto přidáni vyšetřující komisi, abv prokonsula 
Scipiona — bude-li potřebí — „prendere iuberent ac iure sacrosanctae 
potestatis reducerent“ (Liv. XXIX. 20, 11). Nikdo jiný neměl totiž moci, 
jež by byla vyšší než moc Scipionova, leda právě tribunové, jichž musil 
uposlechnouti. Jediná úchylka je zde ta, že tribunové měli zakročiti na 
Sicílii, ač to bylo v rozporu nejen s městskostí jejich úřadu, nýbrž i s vý
slovným zákazem, že tribunové nemají býti ani jednu noc vzdáleni z města.4) 
Avšak i to lze snadno vysvětliti tím, že tribunové vystupovali tu jako 
funkcionáři celého státu jednající na přání senátu, pak tím, že nebylo 
možno vzhledem k operacím vojenským obviněného magistráta povolati jen 
tak bez vyšetřování do Rima, a konečně tím, že vskutku nebylo nikoho, 
kdo by byl mohl v případě potřeby prokonsula donutiti k poslušnosti. — 
Podobný je doklad první, kde tribunové také doprovázejí senátní komisi 
jen proto, aby jí dodali důrazu,· anebo i dokročili koercíčně. Ze šlo v tomto 
případě o vynucení poslušnosti rozkazu vojenskému, je zcela bezvýznamné, 
poněvadž meritem věcí obíralo se senátní poselstvo, kdežto tribunům — 
jak výslovně podotýkají prartieny — náleželo jen donutit magistráta k po
slušnosti. — Zbývá tedy jen případ sponse kaudijské, kde se zdá, že pra
meny připomínají vskutku zakročení tribunské ve věci vojenské. Ale tu 9

9 Storia criticali. 475 nn. — Ricerche sulla storia. .. di Roma III. (1918 Řím), str. 305 nn. 
9 Sa př. lex Manilia o velitelství Pompejově r. 66 a lex Vatinia o velitelství Caesarově

r. 59.
3) Jde o tribunské rogace, týkající se volby vojenských tribunů, námořních duumvirů 

a účasti pleb. tribunů při zakládání kolonií. V. Paisovy Ricerche III. 308 n.
9 Gellius III. 2. 11; XIII. 12. 9; App. b. civ. II. 31; Dion. Ila!. VIII. 87.
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je nutno uvedomiti si, že jak událost sama, tak i její podrobnosti jsou se 
stanoviska historické kritiky podezřelými. Obecná tradice ústní a valná 
část tradice literární hovořila totiž o úmluvě mezi Římem a Samnity jako 
o foedus, jež bylo zcela pravidelně uzavřeno se všemi přísnými obřady 
fetiálními, takže sloužilo přímo jako vzorný příklad rhetorickým dekla- 
macím.1) O tom, že nebylo tu uzavřeno takové foedus, nýbrž jen pouhá 
sponsio, mluví vlastně jediný Livius, poněvadž Appianos2) je svou zprávou 
velmi závislý na Liviovi; že pak se tu Appianos nevyjadřuje určitěji, než 
jen δρκονς ώμοσαν, má důvod v tom, že není řeckého výrazu rovného latin
skému spondeo, sponsio.3 4 5) H. Nissen*) ukázal velmi dobře, jak ve vyprá
vění Liviově jsou jednotlivosti věcně málo spolehlivé, za to však až do 
maličkostí analogické s událostmi r. 137, kdy také Řím odmítl schváliti 
smlouvu uzavřenou C. Hostiliem Mancinem s Numantií. K jádru vývodu 
Nissenových se připojil bez výhrady i Pais v kritice .válek samnitských,δ) 
a oslabil tím vlastně docela svou dřívější argumentaci. Ale ani kdyby 
nebylo těchto všech pochybností a mohlo se přijímati za pravdu všechno, 
co nám tradice podává, ani tenkrát nebylo by nutno spatřovati tu doklad 
vojenského charakteru tribunátu, poněvadž oni dva mužové6) byli sice 
plebejskými tribuny, když se v senátě jednalo o dedici, ale nebyli jimi, 
když konsul Postumius uzavíral se Samnity smlouvu. Ta byla uzavřena 
r. 321, kdežto o dedici se jednalo až r. 320 za nových kon-ulů.’)

Nemá tedy Paisova theorie vlastně žádných dokladů. Není sice pochyb
ností o tom, že plebejský tribunát byl plodem vojenské revoluce (Varro 
L. L. V. 81; Cic. rep. II. 34, 59; Liv. III. 51 a j.), ale jakmile byl uznán, 
stal se úřadem zcela městským, civilním, jenž nikdy kladně nezasáhl do 
výkonu vojenského impéria, a neměl na něm účasti. Zasahoval ovšem 
negativně, tak jako při jiných aktech magistrátních, na př. při dilectu, 
později též na ochranu senátní autority. Ale je ještě jeden důvod proti 
Paisovi. Imperium totiž bylo charakterisováno dvěma známkami : jednak 
nedílností, poněvadž obsahovalo pospolu nej vyšší moc soudní a vojenskou, 
jednak vztahem k veškerému občanstvu. Poněvadž tribunát byl a zůstal 
úřadem plebejským, jenž nabyl celostátního významu nikoli vyrovnáním 
s patricii, nýbrž jen naprostou číselnou a významovou převahou plebejů 
v římské republice, nemohl — a zejména ve svých začátcích nikoliv — 
miti podíl na impériu. Za druhé je jasno, že kdyby byli měli tribunové 
impérium vojenské, byli by měli i výkon imperia při jurisdikci, a to do
konce i při jurisdikci celostátní. Toho však tribunové nikdy neměli; nikdy 
se na př. nedomohli iudikace civilní, kdežto kriminální jurisdikci získávali 
postupně usurpaci od začátku IV. stol. — Na konec nutno podotknouti, 
že charakteristickou známkou vývoje tribunátu je vzrůst jeho moci a

*) Cic. de inv. II. 30, 91 n. — Liv. IX. 5. 2; Gell. XVII. 21. 36; de vir. ili. 30; Val. 
Max. 6. 1. 9; Florus I. 16.

8) Samn. 6; Iber. 83.
3) Gaius Inst. III. 93 „spondeo adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in 

Graecum sermonem per iftterpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca 
voce figurata esse."

4) Der kaudinische Friede, Rhein. Mus. XXV. 1870, str. 1 nn., hlavně 42 n. Srv. A. 
Pirro, La seconda guerra sannitica (1898 v Salerně) aC. P. Bur ger, Der Kampf zwischen 
Rom und Samnium (1898 Amsterodam) str. 25 n. Burger dobře ukázal, proč a odkud se 
do podání o kaudijské sponsi dostala tradice o spoluručitelích.

5) Storia critica TV. (1920 Řím) str. 127 nn.
·) Dle Livia IX. 8, 13 jmenovali se L. Livius a Q. Maelius, dle Cicerona de off. III. 

109 Tib. Numicius a Q. Maelius.
’) To vysvítá z Livia IX. 7. 13 n. Viz u Mommsena, Staatsrecht II3, str. 292, p. 1. 

Nemohu souhlasiti s výkladem, jaký tu podává Pais, Ricerche III. 306 η.
8*
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přibývání funkcí; nelze se tedy domnívali, že by snad na počátku vývoje 
byl tribunát měl více funkcí než později. Zejména je tento předpoklad 
nemožný, šlo-li by o funkci tak důležitou, jako bylo impérium.1) Impé
rium je neslučitelno s tribunátem, jehož moc opírá se o sakrosanktitu.

3. André Piganiol proti sociálně-administrativní theorii Meyerově a 
vojenské Paisově, hledá vysvětlení původního rázu tribunátu právě v jeho 
potestas sacrosancta.2) Tribunové byli prý úřadem vysloveně náboženským, 
vlastně magickým, poněvadž na stupeň magie pokleslo náboženství ple- 
bejů, kteří byli pokořeným národem. Jejich náčelníci-tribuni byli nositeli 
„many“, totiž emanující kouzelné síly,3) která jim dávala nedotknutelnost 
a činila je „tabu“.4) Konflikt patricij sko-plebejský byl způsoben rozdílem 
náboženským: proti chthonickému kultu plebejskému stál uranický kult 
patricijský. Když po r. 367 začali plebejové zastávati úřady původně 
patricijské, bylo prý to odpadlictví, jímž také prý nutno vysvětliti roztržku 
mezi novou nobilitou a plebeji. — Názory Piganiolovy zde stručně repro
dukované jsou jen applikací zásad, jež stanovil ve své zmatené knize5) 
a spočívají na nesprávném pochopení sakrosanktity. Lze ještě dnes zcela 
dobře stanovití přesný význam pojmů sacer a sacrosanctus.6) Sacer byl ten 
„quem qui occidit, parricidii non damnatur“ (Festus 424). Sacrosanctum 
pak bylo to „quod . . . est institutum, siquis id violasset, ut morte poenas 
penderet“ (Festus 422). Uznal-li Lhdus (III. 55, 8) za nutné důrazně 
vytknouti, že „iuris interpretes negant quemquam sacrosanctum esse, sed 
eum qui eorum cuiquam nocuerit, Iovi sacrum sanciri“, vidíme z toho 
zřetelně, že sacrosanctus znamenalo „zaručený zákonem pod trestem sa
krace“ a nemohlo se tudíž nikdy vztahovat k osobám, ani k předmětům, 
nýbrž jen k nějakému ustanovení. V našem případě to bylo ustanovení 
o svobodě jednání tribunů. Sakrace byla stanovena jako trest proto, že 
tribunát nemohl opírati svou moc o ten základ, jako magistratura sku
tečná. Mimořádný zdroj své moci podržel však tribunát i potom, když 
konal funkce vztahující se na celý stát. A právě sakrosanktní záruka 
osobní nedotknutelnosti dala mu převahu nad všemi skutečnými magistra- 
turami. Je přirozeno, že ochrana zprvu míněná a zaručená jen pro výkony 
úřední, stala se časem osobní ochranou vůbec, a to i tenkrát, šlo-li o zcela 
soukromý zájem.7) Záleželo prostě jen na tribunovi, kdy chtěl svou moc 
uplatniti; nenašel-li se jiný tribun ochotný ke kollegiální intercessi, nebyl 
odpor proti tribunovi možný. Taková osobní privilegovanost musila zajisté 
býti velmi často nápadná, a časem se začínalo sakrosanktitě nerozuměti, 
poněvadž její pojem se přesunul s ustanovení na osobu. Na konec stala 
se sakrosanktita frází, vyvolávající představu nimbu a posvátnosti osoby 
tribunské. Z takového prostředí vyplynula pak slova, která se čtou u Plu-

1) G. Bloch, La plèbe Romaine, Revue historique CVII. 1911, str. 13 vyslovuje se 
nejasně o tom, že městskost tribunátu měla důvod vojenský.

2) Les attributions militaires et les attributions religieuses du tribunát de la plèbe. Journal 
des Savants 1919, str. 237 nn.

3) Viz o tom O. P e r t o 1 d, Základy všeobecné védy náboženské (1920 Kladno), str. 81 n.
·*) Zajímavo je, že W. W. Fowler, The original meaning of thè word sacer, Journ.

of Rom. Studies I. 1911, str. 57 n., a W. H e 1 b i g, Heilig, Festschrift zur Jahrhundertfeier 
der Univ. Breslau, von Th. Sieles, 1911, str. 479 n., došli k tomu názoru, že „tabu" by! 
ten, koho stihla sakrace; nikoliv tedy tribun!

5) Essai sur les origines de Rome. 1917 Paříž.
6) Nověji o tom jednal A. Rosenberg, Studien zur Entstehung der Plebs, Hermes 

XLVIII, 1913, str. 360 n.
’) Cic. Tüll. 21. 49; Sest. 37. 79; Sali. lug. 34; Liv. IX. 8. 15; ep. 59; Val. Max. VI. 

1, 7; Plin. NH VII. 44. 143; Appianos b. civ. II. 33; Veli. Pat. II. 2; Florus. 2. 2; Cass. 
D. LUI. 17; a j.
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/archa (Quaest. Kom. 81): ώσπερ βωμόν είναι, τβ δε τιμή ποιοϋσιν Ιερόν 
καί άγιον καί άσνλον δπον αν βαδίζων êv δημοσίω *πάσι νόμος έστίν κα- 
ίίαίρεσϋαι και άγνίζεσ&αι κα&άπερ μεμιασμένον (srv. Plut. Ti. Grac. 15; 
App. b. civ. IV. 93).

I když nehledíme k tomu, že slova Plutarchova nejsou tu zachována 
dobře, přece z nich plyne určitě aspoň tolik, že jejich původci byla sakro- 
sanktita naprosto nepochopitelnou. Pro moderního badatele už to mělo by 
býti výstrahou, aby na takové zprávě nebudoval, zejména je-li tu řada 
zpráv starších, srozumitelnějších a lepších.

Ukázalo se, že z moderních tří výkladů podstaty tribunátu neobstojí 
před kritikou pramennou a historickou ani jeden. Úkolem tohoto článku 
nebylo, aby skončil synthesou badání o tribunátu, ale tolik budiž přece 
podotknuto, že na konec i v nejpřísnější kritice obstojí to, co krátce a 
výrazně pověděl Varro L. L. V. 81: „tribuni plebei, quod ex tribunis militum 
primum tribuni plebei facti qui plebem defenderent in secessione Crustu- 
merina“. Ovšem teprve dějové pozadí, k němuž lze dojiti historickým a 
sociologickým rozborem, zprávu Varronovu náležitě objasní.


