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s nezdarem, usaditi v údolí Skamandrü; byla to událost dějinně 
málo významná, již aiolští básníci zveličili a vyzdobili (str. 242).

Když posuzoval Král (L. F. XXVII. 1900, stri 206 a nn.) 
mythologické názory W-ovy, tenkráte ještě systematicky nevy
ložené, velmi příkře je odsoudil. Mnohé z toho, co proti nim namítl, 
má dosud plnou váhu. W. je jednostranný. Jde mu hlavně jen 
o podobu a vznik báje nebo pověsti, nikoli o to, zda má nějaký 
hlubší význam. Má příliš úzce na zřeteli jen mythy řecké, jako 
by nebylo lze čerpati hojného poučení z analogických výtvorů 
jiných národů. Nepřihlíží téměř ke kultu, nýbrž všímá si jen 
obsahu mythů. Jeho tvrzení jsou nezřídka holými domněnkami. 
Naproti tomu nelze upříti, že v onom úzkém okruhu, v němž se 
drží, ukázal nebo znovu zdůraznil mnohou dobrou věc. Jeho 
stručné »pramenoslovi« řeckých bájí jest výkon muže, jenž do
konale ovládá řeckou literaturu v celém jejím rozsahu. Ze zdů
razňuje vliv novely na pověsti, pokládáme za správné. I v tom 
je veliký kus pravdy, vylučuje-li z mythů všelijaké báje o meta- 
mortosách. A podkládá-lí řeckým pověstem často jádro historické, 
nelze upříti, že právě v tom směru jsou svědectví z pověstí 
jiných národů výmluvná a že není snad na místě krajní skepti
cismus u pověstí řeckých, jen proto, že nemáme zaručených histo
rických pramenů o dávnověkosti Řecka. Snad se to v budoucnosti 
ukáže jinak — naděje tu aspoň jest. Konečně pak jest záslužné 
i úsilí, s nímž se W. snaží stanovití původní podobu řeckých pověstí, 
byť nevolil vždy cesty správné: jen na takových bájích, očištěných 
od individuálních příměsků básnických nebo mythografických 
může stavětí své výklady mythologie. Ferd. Stiebitz.

Karl Julius Běloch: Römische Geschichte bis zum 
Beginn der punischen Kriege. 1926, Berlin, Walter de Gruyter. 
Sir. XVI + 664, 3 mapy. Vázané za 39 Mk.

K. J. Běloch, Němec rodem i přesvědčením, působí již přes 
půl století na universitách italských a jeho životní dílo patří 
řeckým dějinám. Akademická i vědecká činnost B. v Itálii měla 
vliv nejen na jeho žáky, ale i na něho. Románsky vznětlivé 
studenty učil důkladné heuristice, ale sám podporován svým tem
peramentem, zcela se vymkl německé opatrnosti a schematičnosti. 
Bělochův vědecký charakter je zcela zvláštní. Sotva kdo se s ním 
může měřiti znalostí materiálu, porozuměním pro rozmanité složky 
určující politický i kulturní dějinný vývoj. Podivuhodná je také 
jeho pracovní energie, neutuchající ani nyní ve vysokém kmetském 
věku; svědčí o ní stálé doplňky, kterými jsou opatřovány pře
tisky druhého vydání jeho řeckých dějin. Ale naproti tomu také 
nikdo nedovede zacházeti s materiálem tak bezohledně, jako právě 
Běloch. 0 argumentaci má vůbec svůj zvláštní názor. Neustává 
sice tvrdili, že do vědy patří jen to, co se dá dokázati (R G str. 
Vn), ale právě v tom názoru, co jest důkaz, zaujímá B. stanovisko
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velice svérázné. Pro něho jakoby platila Bentleyova zásada: ratio 
centum codicibus potior.

R G jsou výsledkem starších i novějších studií B., jak vý
slovně upozorňuje v předmluvě; byly ukončovány před vypuknutím 
války, doplňovány však až do definitivního uzavření koncem r. 1925. 
R G nejsou synthetickým obrazem starších dějin římských, nýbrž 
řadou studií různé povahy, a také časová hranice vytčená pod
titulem je leckde překročena až do doby císařské (oddíl II. a VI.).

Kniha začíná pojednáním o pramenech, a sice o fastech kon- 
sulských, o diktátorech, o censorech, fastech triumfálních a o ponti- 
fikální kronice, o římských pramenech Diodorových a o Polybiových 
pramenech pro války římsko-gallské. — II. oddíl se týká Latia 
a Říma, probírá území latinské v ohledu politickém, federativním 
i správním, všímá si nejstarších dějin některých měst. — III. oddíl 
líčí »začátky« to jest království a diktaturu, decemvirát, kon- 
sulské tribuny, reformu tribuí a plebejský tribunát, zřízení centu- 
rijní a války v V. stol. před Kr. — IV. oddíl nazvaný »Základy 
mocenského postavení Říma« promlouvá nejprv o gallském vpádu 
a o jeho následcích, potom o plebejských bojích o rovné právo, 
o vzrůstu Říma, získání Kampanie a rozpuštění latinského spolku.— 
V. oddíl »Podrobení Italie« probírá postupně římské boje se Sam- 
nity, Sabiny, jižní Itálií a končí úvahou o nobilitě a o demokratické 
oposici. — VI. oddíl o politickém rozdělení Italie probírá napřed 
municipální konstituce, pak území italských obcí, dále římské území 
a končí studií o přední Gallii a zákonu Pompejově. — Následuje 
chronologická tabulka let 366—264sestavená po vzoru kapitolských 
fastů a dva rejstříky: I. jména místní a kmenová, II. jména osobní.

Je patrno, že obsah knihy B. je různotvárný a dotýká se 
mnohých otázek, velmi vážných a často probíraných. Už pro 
tuto obsahovou pestrost je nesnadno psáti recensi, která by hod
notila dopodrobna celou knihu; bylo by pro ni potřebí několika 
tiskových archů. A poněvadž R G jeví zvýšenou měrou ráz osob
nosti Bělochovy, je recense tím nesnadnější. Nezbývá tedy, než 
jen naznačiti v hlavních rysech přednosti a stíny nové B. práce.

Období starších římských dějin, jehož studium dalo BEAU- 
FORTEM a NIEBUHREM vznik kritickému dějezpytu starověku, 
je přímo ideálním předmětem kritiky všech stupňů, a nebýli ani 
oněch vnějších popudů, o nichž se zmiňuje v předmluvě, musilo 
zlákati právě Bělocha, jehož neohroženost v boření tradice se 
dostatečně projevila na řešení problémů řeckých dějin. B. vý
slovně připomíná, že jeho první větší práce platily právě římským 
dějinám, a že se tedy k nim na konec zase vrací. Práce o nové 
zhodnocení starších římských dějin ovšem zatím nestála a ne
čekala na Bělocha. Pracoval tu De Sanctis, zejména však Pais, 
Münzer, po stránce regionální pak Nissen, nehledíme-li ani k ple
jádě menších badatelů. Většina úkolů, které tanuly B. na mysli, 
byla tedy — byť měrou nestejnou __ řešena a vyřešena před
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Bělochem, a odtud asi nutno hledati důvod jeho mnohých zavile 
jízlivých a leckde impertinentních poznámek, jimiž hojně prokládá 
své vývody.

Nejsnadnější práci měl B. tam, kde kráčel po stopách Nisse- 
nových, poněvadž Italische Landeskunde přes všechnu svou zá- 
služnost má mnoho slabin a badateli tak bystrému, jako jest 
Běloch, nedalo mnoho práce provésti hodně oprav, tím spíše, že 
tu navazoval na své starší práce o věcech italských. Ale v ostat
ních oddílech nelze se zbaviti dojmu, že po několik desetiletí 
trvající B. oddálení od římských dějin nedovolilo mu náležitě za
žiti všech novějších etap jejich badání. Znalost materiálu, schopnost 
kombinací a methody získané na řeckých dějinách umožnily mu 
ovšem — tu i dříve, na př. v Gercke-Nordenově Einleitung nebo 
u Pflugk-Hartunga — rozhovořiti se s leckterým originálním ná
mětem i o problémech starších dějin římských, ale chybí tu všude 
onen přesvědčivý vnitřní tón, jenž je ozvěnou důvěrného prolnutí 
látky. Pozorný čtenář vycítí ihned při četbě R G rozdíl odstavců, 
jež se obsahem přimykají k B. řeckým dějinám, a odstavců, kde 
pracuje jen virtuosní kombinátor o látce, kterou sice zevně ovládá, 
ale k níž nemá onoho vnitřního vztahu.

B. rád postupuje od kritiky materiálu k jeho úplné destrukci, 
ale není tu ani důsledný, ani solidní. Na jedné straně nezná jeho 
skepse mezi a předstihuje veškeren pomysl, na druhé straně se 
přijímají bez námitek jednotlivé údaje téhož materiálu. Marně se 
čtenář táže po důvodech. Místo nich nalézá obyčejně jen vševě
doucí gesto, jímž se rozděluje dobré od špatného jakousi intuicí. 
Pais — abychom uvedli příklad — jistě není kritikem shovívavým, 
ba mnohde i kriterii plýtvá, ale u něho aspoň lze pozorovati dů
slednost a účelnost postupu. Paisova kritika docílila toho, že se 
ukázalo, co může obstáti bez námitek a co je podezřelé a do 
jaké míry. U B. naproti tomu jde pravidelně o vytvoření po
všechného obrazu autorem apriorně konstruovaného, jemuž se 
musí materiál podříditi. Co se hodí, je správné, co ne, je ne
správné. Leckde ovšem přichází B. k obrazům velmi svůdným 
a na oko dokonalým, ale je to tak, možno-li užiti archaeologického 
přirovnání, jako s onou proslulou gladiátorskou mosaikou z Gara- 
callových therm, kde vyplňovala dno dvou polokruhových basénů, 
ale nyní v Lateránském museu je sestavena do obdélníka. Jsou to 
tytéž figury, táž mosaika, výborně vyplňuje obdélník, ale přece 
není správná.

B. cituje vydatně staré prameny literární i dokumentární, 
ale za to jen vzácnou výjimkou novou literaturu: většinou jen 
při polemických nájezdech. Značné nesnáze působí jeho způsob 
uvádění letopočtů. Nejčastěji užívá označení podle římské éry, ale 
klade jen cifry, stejně však klade jen cifry, počítá-li podle dnešní 
éry. V některých odstavcích klade obojí cifru vedle sebe formou 
zlomku, ale jednou dává napřed tu, podruhé onu.
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Dávnou zálibou B. je chronologie a statistika. Věnuje jí proto 
hodně pozornosti i v R G, ale ovšem svým způsobem, který by 
snad bylo možno nazvati impressionistickým. Stačí pohlédnout] 
na výslednou tabulku str. 62, a to ještě v ní nejsou obsažena 
všechna tvrzení z předchozího textu (na př. str. 45: republika 
vznikla r. 497). Statistické rozpočty roztroušené po celé knize jsou 
vesměs budovány jen na zdání a odhadech zcela bezdůvodných.

V I. oddíle ve výkladu o konsulárních fastech zaráží, že 
přes všecky námitky pronesené proti správnosti rekonstruované 
části této listiny a přes své námitky vlastní B. nakonec pro
hlašuje, že i pro nejstarší dobu je listina v podstatě správná 
a jen místy lehce interpolována, hlavně kde uvádí jména plebejská. 
Na stanovisku tom však sám nestojí důsledně, jak vysvitne níže. 
Vášnivý pokus obhájiti pravosti pověstných libri lintei a autority 
Licinia Macra a Aelia Tuberona se nepodařil. Originální je výklad 
t. zv. anarchie, domnělého bezvládí (str. 31, 332), že jde totiž 
o revoluční dobu a nelegitimní magistráty. Ačkoliv souvislost, 
do které to B. klade, je velmi svůdná, přece sotva tento výklad 
anarchie bude možno přijmouti. Mnohem prostší je vykládati, že 
jde o mezeru vzniklou při dodatečném konstruování řady eponymů, 
stejně' jako vznikla t. zv. léta diktátorská (ta — ku podivu — 
B. rázně odmítá). Diktatury starší r. 315 pokládá B. většinou 
za fingované, ty, jež uznává za pravé, jsou sestaveny v tabulku 
na str. 73. Triumfy lze miti za spolehlivě doložené podle B. asi 
od r. 306, starší se opírají o rekonstrukci provedenou v Annales 
maximi, ale tato tradice pocházející z doby grakchovské je cen
nější, jak soudí B., než tradice vytvářená až za doby Sullovy 
a Caesarovy. Velmi správně B. dovodil, že pontifikální kronika 
nemohla býti dříve vedena o událostech soudobých, než až za
čátkem III. stol. př. Kr. Bystré jsou také B. úvahy o Diodorovi; 
soudí, že měl vlastně jen dvě předlohy: chronografa a annalistu 
doby sullovské. Povážlivější je už pokus o přesné rozloučení, co 
odkud D. vzal (str. 118 n).

V II. oddíle o Římu a Latiu B. správně ostře rozlišil kultovní 
sdružení, scházející se na Mons Albanus, od politického spolku 
latinského, jehož středisko bylo ad caput Ferentinae. Dobře od
mítá nespolehlivé vývody Rosenbergovy o této věci. Ukvapeně 
však B. prohlašuje, že ústřední svatyně kultovního sdružení ležela 
na území Alby Longy a že tedy tomuto městu příslušelo prvenství 
(str. 175). Ashby ukázal přesvědčivě, že Alba Longa ležela jinde; 
B. ostatně na jiném místě (152) to sám uvádí. Zajímavé je, jak 
nyní B. proti svému staršímu výkladu (v Der Italische Bund) soudí 
o politickém svazu latinském, jenž se scházel ad caput Ferentinae. 
Hledě k vysloveně protiřímské tendenci, klade jeho vznik do doby 
po vpádu gallském, kdy byl Řím osláblý (str. 187). S tímto svazem 
prý též Římané uzavřeli spolek == foedus Cassianum, poněvadž 
Sp. Cassius, význačný plebej, žil teprve v této době (str. 322 nn.),
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kdy byla v Římě ona revoluce — anarchie. K uzavření smlouvy 
prý došlo kolem r. 371 před Kr., a B. se dokonce pokouší ukázati, 
jak se v tradici pozměnily rozmanité podrobnosti, když byla osob
nost Cassiova přesunuta do začátku republiky. Přes neočekávanost 
tohoto řešení zdá se, že se tu B. přiblížil snad hodně blízko pravdě, 
aspoň jeho výklad odstraňuje lépe, než všecky předchozí, ony 
rozličné potíže seskupené kol osoby Cassiovy a smlouvy dochované 
pod jeho jménem. I osobnost Cassiova, i smlouva římsko-latinská 
se hodí do doby vykázané jim nyní Bělochem velice dobře, a to 
jak z důvodů positivních, tak i negativních. Do začátku republiky 
se nehodí ani jedno ani druhé. Méně už uspokojuje způsob, jakým 
B, spojil Cassia s »anarchií« a jak vykládá okolnosti souvisící 
se vznikem a obměnami tradice. Zde bude potřebí nové práce, 
aby bylo všechno pokud možná ujasněno; B. pokus znamená 
začátek další etapy badání a dobrý podnět. Za to velice slabý 
je odstavec věnovaný nejstaršímu vývoji Rima. B. opakuje bajku 
o postupu od Palatina přes Septimontium atd. Je skutečně podivné, 
že B. který sám klade tolikou váhu na fysické a geografické vlast
nosti dějinného prostředí, nepoznal nemožnost takového Septi- 
montia. Také se tu trapně pociťuje nedostatečný zřetel k pomoci, 
jakou historickému místopisu římskému poskytly nálezy prae- 
bistorické a archaeologické.

Nejsrnělejší, ale také nejméně přesvědčující je oddíl III. jedna
jící o počátcích římských dějin (str. 225 nn). B. se v této kapitole na 
některých místech nevyslovuje dost zřetelně, tak na př. v otázce, 
dnes už ostatně jasné, zda bylo království v Římě odstraněno 
postupným vývojem, nebo revolucí. Celkem praví asi toto: Starým 
předarijským obyvatelstvem Horní a Střední Italie byli Etruskové, 
kteří lam však nepřišli po moři. Byli-li v Římě, tedy byli odtamtud 
vypuzeni nejpozději v Vlil. stol. před Kr. Latiny, a nelze tedy 
mluviti o etruské dynastii v Římě ke konci doby královské v VI. 
století. Království bylo v Římě ke konci svého vývoje volební 
a krále vystřídali pravidelní roční diktátoři. Co se uvádí ve fastech 
pro lela 485—452 jako dvojice konsulské, jsou vlastně diktátoři 
a jejich magistri equitum. Asi v polovině V. stol. stali se magistri 
equitum rovnoprávnými s diktátory a tím se utvořilo dvojčlenné 
vládní kollegium, jemuž se dostalo názvu consules (str. 235). 
Od r. 426 bylo prý toto vládní, kollegium 4členné, od r. 406 
šestičlenné. Ve IV. stol. se pro ně ujal titul praetores, ale ten 
zase ještě později (prý mezi 326—298) vystřídalo starší označení 
consules. Decemvirů bylo jen jedno kollegium, kdežto druhé je 
falšováno. Výklad o této otázce je u B. hodně spletený a vrcholí 
na str. 242 těmito slovy: »do listiny prvních decemvirů bylo 
časem inlerpolováno jméno T. Genucia. Jména decemvirů tedy 
nebyla na XII deskách. Byla tedy ve fastech. To dále dokazuje, 
že kodifikace (B. říká nepřesně Gesetzgebung), patří do polovice 
V. stol., což bylo nerozmýšlené (unbedacht) podezíráno, a že fasti
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jsou authentické nejméně až po tuto dobu, pravděpodobně ještě 
o několik desetiletí výše«. Citát přeložený doslova je dostatečnou 
ukázkou B. logiky důkazově a zprošťuje povinnosti vyvracet, co 
bylo takovým neslýchaným způsobem tvrzeno. Co se uvádí dále 
proti II. kollegiu decemvirů, o Verginii, plebejské vzpouře atd, 
není ani nové, ani nerozhojňuje výsledků kritiky dosavadní. Kate
gorické odmítnutí historičnosti zákonů Valeriových a Horatiových 
je sice pohodlné, ale není opřeno důvody uspokojujícími. Strati- 
grafìe legendy o konci decemvirátu a o Verginii atd. byla Paisem 
podána mnohem lépe a přesvědčivěji, než činí B. (str, 245).

B. s netajenou radostí uvádí drobné chyby a opomenutí, 
jež najde jinde; to mu však nevadí, aby str. 236 sám nepronášel 
nehorázného tvrzení, že lapis niger je nápis dosvědčující užívání 
písma v začátcích římské republiky. — Poněkud zvláštní illustraci 
k celkové víře ve fasty vyslovené v I. oddíle je tvrzení str. 260, 
že tříčlenná kollegia nej vyšších úředníků zaznamenaná ve fastech 
v letech od zřízení konsulárního tribunátu (jež B. klade do r. 433 
před Kr.) do r. 426 mají třetího člena dosazeného vždy inter
polací. — Stejně dobrodružně vykládá B. o nejstarší organisaci 
obce. Řím septimontiální prý se skládal ze tří okresů: Succusa, 
Palatin a Esquilin, a ty odpovídaly Titiům, Rammům a Lucerům 
(str. 269). Území Rámmů bylo prý za řekou = tribus Romilia. 
Umístění tribus Collina na čtvrtém místě prý svědčí o jejím po
zdějším připojení. Toto kříšení starého Mommsenova názoru o pů
vodních tribuích je naprosto neudržitelné; na B. se mstí nedo
statečný zřetel k novějšímu badání o počátcích Říma. — Že zřízení 
samostatné censury souvisí s organisačními změnami v Římě, je 
správné (str. 270), ale čirá fantasie je, co následuje: až do konce 
V. stol. bylo v Římě jen 20 okresů, a ty měly jakousi autonomii 
(272). Současně s tribuemi byly organisovány i centurie a třídy, 
jejichž význam byl fiskální (283). I. třída občanů měla 20 centurií, 
ostatní občanstvo bylo vesměs infra classem (291) a teprv když 
počet občanstva stoupl, bylo toto občanstvo infra classem roz
děleno do 4 tříd. Pátá třída, která měla nejvíce občanů, tedy 
nej horší hlasovací právo, byla odškodněna zvýšením počtu centurií 
na 30, kdežto první třídě k dosavadním 6 patricijským jezdeckým 
setninám přidáno dalších 12 jízdních centurií. Dělení na seniores 
a iuniores pochází až z doby samnitských válek. B. naprosto 
popírá vojenský účel organisace tříd a centurií (284), ale ne
vysvětluje, proč tedy zvolena pro účely hlasovací a fiskální forma 
vojenská, a proč se občané sestavení centuriatim vždy cílili 
vojskem a museli se scházet mimo pomerium.

Tribus měly podle B. své představené — tribuni. Jejich pravo
moc byla ve válce velitelská, v míru administrativní (275). Orga- 
nisováním centurií a tříd odpadla tribunům funkce velitelská. B. 
si tu zřejmě odporuje, poněvadž na str. 283 — jak uvedeno — 
odmítá vůbec vojenský význam centurií. Ve venkovských tribuích
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byli tribuny patriciové, v městských plebejové. Poněvadž politický 
život se soustřeďoval v městě, nabyly městské tribunáty na vý
znamu, tím spíše, že z praktických důvodů jednaly kollegiálně. 
Stal se z nich orgán chránící plebeje vůbec, i mimoměstské. Aedi- 
lové byli původně čtyři, když pak plebejům dovolen přístup na 
jedno místo konsulské, dostalo se patriciům kompensace tím, že 
jim dána dvě místa aedilská. —· Že se B. přes rozdílnost před
pokladů drží slabé hypothesy Ed. Meyra o původu tribunů, není 
konec konců ani tak zarážející, jako výklad tribunské nedotknutel
nosti (279): »zákonného práva plebejové neměli, ale měli k službám 
pěsti městského davu a moc kráčí všude před psaným právem«. 
Je to výrok, jemuž chybí originálnost stejně, jako vědeckost. 
Zákonného podkladu prý došli tribunové teprve kolem r. 400, 
kdy také jejich počet zvýšen na 10 (str. 280 n).

Celá partie o vývoji římského státu, tuto v obrysech nazna
čená, je typickou ukázkou pracovní methody B., jak o ní bylo 
svrchu mluveno. Recensent se vzdává polemiky s celým tímto 
oddílem 111., poněvadž soudí, že není potřebí vyvracet to, co do
kázati nebylo ani zkoušeno. Všechno je tu jen dohad stojící na písku.

Lépe se B. dařilo ve výkladech o poměrech společenských 
a hospodářských. Str. 333 řízně a správně odmítá dobrodružné 
a umělkované výklady o původu plebejů a o jejich rozdílu vůči 
patriciům. Staví se energicky za výklad Ed. Meyra a dobře pak 
probírá majetkový a politický vývoj plebejský, Jen sumární od
mítnutí Míinzerova (338) názoru o ctižádosti municipální šlechty 
zařazené mezi plebejstvo je nesprávné. Zmínky o zákonech Lici- 
niových a Sextiových nepřinášejí nic pozoruhodného. Poznámky 
k detailům politických dějin, zejména válek, obsahují mnoho 
správných sice, ale nikoliv vždy původních postřehů. Chronolo
gické pokusy tuto prováděné nejsou o nic zdařilejší ostatních. 
Str. 372 je zajímavým dokladem B. methody. — Výklad, že po
věstná Palaeopolis jsou vlastně Kumy, je sice zajímavý, ale B. asi 
sám si byl vědom, že není definitivním řešením. — Pokus o rozli
šení samnitských válek od sabinských je dokladem vskutku úmorné 
práce, ale výsledek se nezdá býti úměrný vynaložené energii. Jistě 
má pravdu B., že Sabinsko nebylo podmaněno tak hladce, jak to 
podává tradice, ale kriteria jsoucí po ruce naprosto nestačí k po
stupu tak určitému, pro jaký se B. rozhodl.

0 legislaci Publilia Philona r. 339 se B. vyslovuje zcela 
odmítavě; zákon o platnosti plebiseit odmítá, poněvadž prý tato 
otázka byla řešena až zákonem Hortensiovým, zákon o jednom 
censorovi plebejském zamítá, poněvadž prý v této době takové 
ustanovení ještě neplatilo ani pro konsulát (!), a prostřední zákon 
o tom, že se centurijním zákonům má dostati předem autorisace 
senátní, je mu podezřelý proto, že se uvádí mezi dvěma pode
zřelými zákony (r. 478). Skepse B. je nemístná: Lex Publilia 
určovala všeobecnou závaznost plebiscitů s výhradou dodatečného
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schválení senátem, a zákonům odhlasovaným v centurijním sněmu 
dávala výsadu předchozí autorisace in incertum comitiorum even
tum. Lex Hortensia to pak srovnala dopřávši této výsady i plebis- 
citům, a to asi z toho důvodu, že někdy začátkem III. stol. dostali 
i tribunové plebejští právo svolávati senát. Lex Maenia, které se 
B. dovolává (478), stanovila předchozí autorisaci jen u comitii 
volebních a byla tudíž doplňkem starších ustanovení Publiliova 
a Hortensiova.

Na osobu a činnost App. Claudia Caeca se dívá B. velice 
střízlivě (481 nn).

V oddíle VI. se pohybuje B. zase v okruhu svých starších 
studií a má tedy pevnější půdu pod nohama. Jeho doplňky Nis- 
senovy Landeskunde jsou velice cenné, stejně i studie o rozloze 
římského občanského a spojeneckého území v jednotlivých obdobích 
jakož i o methodách, jimiž to lze zjistiti.

Jsou tedy Bělochovy R G knihou velice pestrou nejen obsahem, 
ale i hodnotou. Podle slov předmluvy je kniha určena odborníkům, 
hlavně ale studentům. Není sporu, že zapracovaní odborníci tu 
najdou mnoho cenných podnětů k další práci a k řešení jednot
livých problémů. Studenti však nebudou miti z této knihy takový 
zisk, jak myslí B. Ariadnina niť, kterou je vede do labyrinthu, 
není dosti pevná, a Minotaurus, kterého jim B. zabíjí, není vždycky 
opravdový; leckdy je to jen fantom. Vladimír Groh.

Mittellateinische Dichtung. Eine Auswahl mittellateinischer 
Gedichte aus dem 8. bis 13. Jahrhundert. Mit Einleitungen, 
Anmerkungen und Glossar herausgegeben von Dr. Carl Beck. 
(Sammlung Göschen, Nr. 927). Berlin und Leipzig, Walter de 
Gruyter & Co., 1926. Str. 97. Za l’5O M (12 80 Kč).

Odleskem rostoucího zájmu o latinu středověkou jsou také 
četné anthologie, které poslední dobou vyšly v Americe (Beeson, 
Harrington), v Anglii (Gaselee) i v Německu (Vox latina, Alpers). 
Kdežto tyto sbírky si všímají středověkého latinského písemnictví 
vůbec, zahrnuje kniha Beckova jen vybrané ukázky básnické.

Po velmi dobrém přehledu odborné literatury (str. 5—6), 
v němž svazky Poetae latini aevi Carolini z MGH (I. II. III. IV. 
1. 2.-3.) měly býti vročeny 1881 — 1923, nikoli ,1880 bis 1914‘, 
následuje dvojí úvod. V prvním se vymezuje doba středolatinského 
básnictví a sleduje, jak vzrůstalo oceňování středověké latiny s po- 
nenáhlým překonáváním předsudku o její ,kuchyňskosti‘; v druhém 
mluví autor stručně o dvojím veršovacím principu.

Výbor sám podán v pěti odděleních, před něž vždy přede
slány menší stati o látkách i skladatelích s nejnezbytnějšími vý
klady věcnými. Jenom poznámka o veršové formě básní prvního 
oddílu na str. 13 je nesprávná; v číslech 3., 4., 5. a 7. jde o rhyth- 
mické, dokonce typické útvary, nikoli o nápodobu antických 
schémat metrických a o shodu přízvuků.


