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slib, že pomstí urážku Achilleovu na vojsku achajském. Zeus 
slíbí nejsvětější přísahou. Má věc na mysli — ale Achajové 
vítězí dále. Achilleus dlí ve svém stanu a zadostiučinění ne
přichází. Teprve v osmém zpěvu usedá Zeus na výšinách Gar
gara, zváží osudy obou vojsk a dává znamení, které vyvolá 
zděšení v řadách achajských. Nastává obrat a Trojane počínají 
vítězit právě ve chvílích, kdy mohl Achilleus myslet, že naň 
Zeus zapomněl. Klein ví o těchto místech v Homérově Iliadě, 
ale posuzuje je nesprávně. Uvádí jen, že posláním boha Spánku 
k Agamemnonovi na počátku druhého zpěvu přenáší básník hned 
děj opět na zemi. To je pravda, ale nesmíme zapomínat, že 
Diův slib pomstít Achillea tím nemůže být vyplněn. K Lomu 
dojde právě až na počátku osmého zpěvu, kdy počnou vojsko 
achajské stíhat nehody. Znamení Diovo má Achajům zřejmě 
ukázat, že Zeus je na ně rozhněván. Klein nezapomíná také 
na to, že před odchodem Diovým na výšiny Gargaru dává 
Zeus rozkazy ostatním bohům, aby se neopovažovali jakým
koliv způsobem mařit jeho odvetné dílo; sám však uznává, že 
tu jde jen o neurčitý zákaz, takže právem můžeme soudit, že 
tu básník prostě navazuje na slib, který dal Zeus Thetidě na 
konci prvního zpěvu. Zdlouhavý postup, s jakým uskutečňuje 
Homérův Zeus daný slib, může se vysvětliti i tím, že si je vědom 
různých překážek, které mu budou v cestu klást bozi, achaj- 
skému vojsku přízniví. A vidíme, že Achilleus opět není zá
sluhou Diovou pomstěn rázem, že i tu nastávají všelijaké obraty, 
způsobené na př. Herou, která Dia prostřednictvím Spánku 
uspí ve 14. zpěvu. Pozorujeme také, že jakmile nejvyšší bůh 
opět procitne (II. 15, 4 nn.), ihned se stará o to, aby napravil, 
co za jeho spánku podnikli bozi ve prospěch trojského vojska.

Posuzujeme-li věc takto, snad nám neujde, že to, co Klein 
považuje za rys cizí eposu homérskému, je dokonce základem 
uměleckého plánu celé Iliady. Zdeněk K. Vysoký.

Giov. Niccolini: II tribunato della plebe. U. Hoepli, Milano 
1932. Stran VIIJ + 203 za 25 lir.

G. Niccolini je dobře znám svými příspěvky k poznání ple- 
bejského tribunátu. Již r. 1896 vyšly od něho Fasti tribunorum 
plebis od počátků až do r. 23 před Kr., nověji pak se zabýval 
složitými otázkami kriminální jurisdikce plebejských tribunů a 
jejich činností zákonodárnou (v Atti Società ligustica 1924 a 
1925). Nové, definitivní vydání tribunských fastů a všeho mate
riálu vztahujícího se k tribunské činnosti, zejména zákonodárné, 
je Niccolinimu konečným cílem jeho studia; spis právě vydaný 
má býti přijímán jako prolegomena (str. VIII). Obsahuje pět 
částí: první o sociálním a politickém postavení starého plebej- 
stva, druhá líčí tribunát od počátků až po zákon Hortensiův, 
třetí je věnována době až po Sullu, čtvrtá pojednává o období
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sullovském, pátá probírá poměry za principátu. Po krátkém zá
věru následuje rejstřík pramenů. Každá část je pak ještě dále 
dělena na menší odstavce, v nichž se probírají jednotlivé otázky.

Kniha Niccoliniho obsahuje výklad o jednotlivých stránkách 
tribunátu na základě rozsáhlé a vyčerpávající znalosti pramenů; 
po té stránce nese zřejmě pečeť svého vzniku jako sbírka velkého 
množství podrobností pečlivě sestavených do věcných kategorií. 
Snad také tato genese díla vysvětlí některé případy, kdy jsou 
jednotlivé události literárně dosvědčené autorem přeceňovány a 
jejich platnost obecně rozšiřována. Niccoliniho výklad se také 
leckde velmi povážlivě vzdaluje od toho, co zpráva sama zcela 
zřetelně říká (srv. str 97 výklad Liv. III 64, 8n, str. 132 místo 
Gell. VI 19, 5, pak str. 125, 153 a j.). O novodobém badání je 
autor sice celkem poučen, ale velmi zřídka se ho dovolává a vůbec 
s ním nikde nepolemisuje. Neprobírá proto také otázek, které se 
v oboru badání o tribunátu vyskytly v novější době a jimž by se 
skutečná monografie o tribunátu naprosto nemohla vyhnouti. 
Autor patrně cítil, že by tato námitka mohla býti proti jeho knize 
uvedena, a proto hned v úvodu (VII) mluví o tom, proč nehodlá 
probírati otázku řeckých vlivů na tribunát: prostě proto, že jich 
neuznává. Souhlasím sice plně s autorem ve věci, ale dějiny tribu
nátu plebejského jsou stejně zajímavou a důležitou, jako spornou 
kapitolou starověkých dějin, že přínos novověkých prací neměl 
býti tak zcela pomíjen, i když je v něm dosti plevele.

Niccolini je celkem nesmírně konservativní k tradici, a to i pro 
dobu, kterou se obírá v druhém oddíle své práce. Málokdy se stane, 
že by měl výhradu k obsahu zprávy, dokonce pak už nikdy se neza
mýšlí nad vyprávěcí technikou rétoricky zabarvených annalistů 
— u žáka Paisova jistě věc velmi podivná. Kde se setká s různý
mi zprávami, užívá postupu skoro liviovského: rozhoduje se podle 
většiny svědectví nebo podle zprávy, která se mu zdá pravděpo
dobnější. Příznačnou ukázkou jeho pracovního postupu je na př. 
líčení počátků tribunátu, str. 25 nn. V obdobích pozdějších, kde 
jsou pramenné zprávy lepší, má i N. pevnější půdu pod nohama. 
Přes to, že ani tu dosti nerozlišuje mezi zprávou zachycující pra
videlnou situaci a zprávou, která připomíná událost vyplynulou 
z poměrů zcela mimořádných, podařilo se mu podati celkem dobrý 
a výstižný obraz tribunátu ve vrcholném období jeho vývoje.

Za tohoto stavu věcí je pochopitelné, že nejvíce námitek lze 
uplatniti proti historickým částem knihy a naproti tomu při- 
jmouti ji tam, kde převládá soustavný popis.

V otázce, kdo to byli plebejové, drží se N. celkem názoru 
o souvislosti plebejů se starou klientelou, aniž však přináší pro 
toto mínění, vyslovené už v starověku a hájené v nové době 
hlavně Ihnem a Mommsenem, nové a přesvědčivější doklady. 
Z pozn. 1 na str. 2 lze souditi, že N. patrně nezná výborného vý
kladu Ed. Meyera o plebejích, anebo je-li mu znám, že ho dosta-
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tečně neocenil. V obojím případě stalo se tak ke škodě knihy, 
poněvadž Meyerův výklad podává zatím nej lepší řešení problému. 
Sotva také lze souhlasiti s N. míněním, že územní tribus měly už 
od počátku nějakou souvislost s třídami a s centuriemi: prý timo- 
kratická organisace občanstva musela souviseti s assiduitou. 
N. však zapomíná, že se v původním tributním dělení zakládala 
na assiduité místní příslušnost, kdežto classes se zakládaly na 
stupni majetnosti. Zmínka o významu lichého počtu organi- 
sačních jednotek (centurií nebo tribuí, str. 23) vznikla patrně 
přehlédnutím způsobu, jakým se v komitiích hlasovalo. — Ne
hodlám rozbírati podrobněji slabá místa druhé části knihy, kde 
se mluví o počátcích tribunátu, ponechávaje to do vlastní chys
tané studie, ale nemohu se nezmíniti, že N. nepochopitelně vůbec 
neprobírá souborněji vztah tribunátu k období a činnosti decem- 
virů, ačkoliv pečlivější rozbor této otázky vrhá — jak jinde ukáži 
— velmi pronikavé světlo na tradici o počátcích tribunátu vůbec. 
Hojně pozornosti věnuje N. sakrátním zákonům: jejich právní 
podklad vidí v přísaze plebejské. To také není nic nového a vyložil 
jsem už ve svém článku Potestas sacrosancta plebejských tribunů 
(Věstník K. Spol. nauk I. tř. 1923 str. 1 nn.), proč to není možné. 
Otázku všeobecné platnosti plebiscit vykládá N. tak (str. 52 nn.), 
že od r. 449 platila pl-sc s dodatečným schválením senátu, r. 339 
pak prý lex Publilia Philonis stanovila pro ně předběžnou patrům 
auctoritatem; od té doby prý se plebejských sněmů účastnili 
i patriciové, takže nastala až na osobu předsedovu úplná rovnost 
mezi plebejskými sněmy a tributními komiticmi. Lex Hortensia 
pak prý zbavila plebiscita vůbec nutnosti získat si patrum aucto
ritatem. Tento vývoj Niccolinim naznačený nesouhlasí však ani 
s tím, jak si autor sám představuje vrůstání plebejských institucí 
do těla římských státních zřízení. Jisto je, že i po lex Hortensia 
plebiscita dostávala patrum auctoritatem, a to předběžné — 
ostatně N. str. 58 sám přiznává, že se tak dálo. Pokud se týče zá
konů Valeriových Horatiových z 449, byla na místě daleko větší 
opatrnost a kritičnost. Uznání všeobecné závaznosti plebiscit, 
byť i s dostatečnou patrum auctoritate, byl úspěch tak významný, 
že pro něj v polovici V. stol. před Kr. vůbec není místa. Byl možný 
teprve, až dosáhli plebejové ius honorum a byli také v senátě. 
S povolením předběžné patrum auctoritatis pro plebiscita bych 
spojoval právo tribunů svolávati senát. N. klade získání tohoto 
práva do lil. století před Kr. bez bližšího určeni, ale souvislosti 
se zákonem Hortensiovým nepoznal. — Způsobem poněkud zá
hadným se dostal N. (str. 84nn) k názoru, že nebylo původně 
vůbec místního omezení tribunské moci. Ani tu ovšem nejde 
o nějaký vlastní přínos badatelský, nýbrž opakuje se jen Paisovo 
mínění hájící původnosti vojenských funkcí tribunů. (Srv. Sbor
ník Fr. Grohovi, 1923, str. 114n). Konečně pak třeba zmíniti se 
o tvrzení na str. 146nn., týkajícím se Sullových opatření o zákono-
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dárství. Chtěl-li N. býti důsledný, musel ovšem na str. 146 prohlá- 
siti, že Sulla odňal legislativu tribuím vůbec, o dvě strany dále 
pak musel sám uvažovati o tom, které ze svých rogaci dal Sulla 
provésti v tributním-sněmu.

Námitky právě pronesené bylo by možno rozmnožiti ještě 
jinými. Niccoliniho kniha tedy není tou historickou monografií 
o plebejském tribunátě, jaké bychom potřebovali, ale přes své 
nedostatky, leckdy velmi vážné, je to kniha, která nezapadne 
bez užitku. Bude-li jí užíváno opatrně, vykoná dobré služby 
svými popisnými statěmi a sbírkou pramenného materiálu. Ško
da, že ji autor prohlásil za opera definitiva e compiuta; nebýti 
toho, mohlo by se očekávati, že z ní vyroste opravdu kritický 
obraz jednoho z nej zajímavějších veřejných zřízení, které vůbec 
kdy bylo. Vladimír Groh.

Walther Rehm: Der Untergang Roms im abendländischen 
Denken. Ein Beitrag zur Geschichtsschreibung und zumDeka- 
denzproblem. (Das Erbe der Alten II 18) Lipsko 1930, Dieterich. 
Str. Villa 176. Cena 8 RM.

Rehmova kniha má vděčný námět: zkoumá, jak byl v růz
ných dobách vysvětlován pád Říma. Líčí tedy vývoj řešení určité 
otázky, a to otázky velmi důležité, neboť pád Říma je typickým 
příkladem zániku vzdělanosti. Je to otázka, o níž přemýšleli 
významní myslitelé všech dob a jež i nyní, a snad více než jindy, 
zajímá a znepokojuje. Ke svému námětu byl spisovatel přiveden, 
jak sám říká (7), jednak pojednáním berlínského filosofa E. Spran- 
gera „Die Kulturzyklentheorie und das Problem des Kultur
verfalls“ (1926), jednak svými vlastními pracemi, v nichž líčil 
-— svým povoláním je germanista —, jak se v německém básnic
tví obrážejí myšlenky renaissance, smrti a úpadku vzdělanosti 
(Das Werden des Renaissancebildes in der deutschen Dichtung, 
1924; Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung, 1928; Zt. 
f. dt. Phil. '52, 1927, 289 n.; 54, 1929, 296 η.). I v těchto pracích 
i v jeho nové knize je zřejmý vliv „duchovědného“ badání Dil- 
theyova, zvláště jeho studií o světovém názoru novověkého člo
věka. Rozumí se, ač toho nepřipomíná, že na něho působilo též 
dílo Spenglerovo „Der Untergang des Abendlandes“, jež vzbudilo 
v poválečném Německu tak silný ohlas.

Svůj námět pojal R. hodně široce: neomezil se jen na pád 
Říma, nýbrž hledí i k tomu, jak byl vysvětlován jeho růst, neboť 
růst a pád jsou spolu těsně spjaty, a nadto uvažuje vždy, jak 
výklady o pádu Říma souvisely s celým myšlením té neb oné 
doby i s jejím cítěním úpadkovým, dekadentním. Domníváť se, 
že doby úpadkové chápaly hlouběji úpadek Říma, ba říká, že 
dějepisné vědomí bývá spojeno s úpadkovou náladou a je samo 
do jisté míry úpadkovým jevem (6). Tato myšlenka, upomínající 
na 2. „Nečasovou úvahu“ Nietzscheovu, je ovšem příliš zaostřena;


