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Tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, knihtiskaře České Akademie věd a umění a českého vysokého učení technickéhG 
v Praze, 

Jedním z opatření proticaesarovských v době, kdy se vzdálením 
Caesarovým z Říma .rozhodovánÍ o směrech římské politiky dostalo do 
rukou jeho protivníků, byla usnesení senátu a zákon z r. 53 a následují
cího, podle nichž se měli bývalí konsulové a praetorové ujímati správy 
provinciální nikoli hned po svém úl-edním roce, nýbrž až po uplynutí 
nej méně 5 let.1) 

Tohoto opatření, které znamenalo utvoření zcela nového úřadu 

místodržitelského, odloučeného od konsulátu a praetury, jejichž přímým 
pokračováním bývala správa provinciální do té doby> bylo užito poprvé 
r. 51 pL Kr. Výbuch války občanské r. 49 jakož i samovláda Caesarova, 
která učinila konec všem aktům staršího proticaesarovského režimu, způ
sobily, že pokus tenkrát učiněný zůstal na dlouho pokusem docela oj edi
nělým.2) Ale právě to mu dodává zvýšené zajímavosti - a nejen to, 
nýbrž také osoby, které byly určeny za první nositele nově utvořené funkce 
samostatných prokonsulů - Cicero, známý řečník, a M. Calpurnius Bi
bulus. 

Bibulus byl členem starobylého rodu Calpurniů, jenž odvozoval svůj 
původ od jednoho ze synů druhého krále římského Numy, a byl vedle 
M. Porda Catona mladšího, s nímž jej spojovalo i pouto přibuzenské -
Cato byl jeho tchán - nejpřednějším členem aristokratické strany římské, 
která podnikla poslední zápas za republiku proti ctižádostivým snahám 
Caesawvým o samovládu. Veškerá politická činnost Bibulova před jeho 

1) Cassius Dio xL. 30, 1; 46, 2 a 56, L Podrobnosti těchto opatření, zvlášť účast 
Pompeiova na nich, jsou sporné. Srov. o nich. Th. Mo mm s e 11, Rom. Staatsrecht 
P, 611, II. P, str. 241 n.; Gesamme1te Schriften IV. 115 a 132 n.; P. W i II e m s, 
Le sénat de 1a république ROlll.aine II. Paris 1885, str. 588 nll.; L u d w. Lan g e, 
Rom. AlterthiiIner 11.3 673 n.; III" Berlin 1876, str. 362 a 376; E. H eř'Z o g, Gesch. 
u. System der rom. Staatsverfassung I. srr. 559; R. Y. Ty r r e II - L. C. P u r ser, 
The correspondence of Cicero III. Dublin-London 1890, str. 302 nll. ; O. Hi r s c h -
f e 1 d, Der Endtennin der GaUischen Statthalterschaft Caesa,rs. Klio IV (1904), 
str. 84 n.; A. S a 1 a č, Ciceronův prokonsulát. Listy filol. XLIII (1916), str. 318 lln, 

2) Místodržitelé konsulských provincií r. 49 ,,0 do nich sice také neodebraJi 
hned po svém úředním roce, ale ani jeden z obou nevyhovoval požadavku, aby 
·od jeho konsulátu bylo uplynulo 5 let, ačkoli byli kandidáti, vyhovující té pod-
mínce. Caesar belL civ. I. 6, 5. . 

1* 
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syrským prokonsulátem byla vlastně bojem proti Caesarovi, a jednou 
z příčin, proč se musil r. 51 odebrati do provincie, byla právě opposice, 
kterou se stavěl proti Caesarovi za společného svého konsulátu s ním r. 59. 

Spory obou mužů byly však data ještě staršího. Příčinu k nepřá
telství proti Caesarovi zavdaly Bibulovi už zkušenosti, kterých nabyl 
s geniálním svým soupeřem i kollegou ve všech vyšších 'Úřadech při spo
lečném zastávání aedility kurulské r. 65. Ačkoli na hry, slavnosti a dary, 
kterými si podle běžného obyčeje oba aedilové hleděli získati přízeň lidu 
pro další postup v úí-ednÍ kariéře, přispěl i on svým dílem, stržil veškeru 
přízeň davu jediný Caesar. Širokým vrstvám byl ovšem Caesar jako 
synovec Mariův a zeť Cinnův, známý už od dřívějška z několika svých 
populárních projevů jako příznivec strany lidmé, daleko bližší nežli jeho 
aristokratický kollega. Bibulus odbyl sice tento nevděk davu tenkrát jen 
ironickým úsměškem,!) ale už od té doby se k neshodám v názorech poli
tick)'Tch přidružilo i nepřátelství osobnP) 

Společné zastávání praetury r. 62, nerozšířilo-li tuto propast mezi 
nimi, jistě ji nevyrovnalo.3) V téže době, kdy bylo Bibulovi uloženo po
tlačiti zam)'ršlené povstání Catilinových stoupenců v kraji Paelignů,4) 

Caesar sám byl žalován z účasti na CatHinově spiknutí.5) A stranické 
vášně, které se vybíjely už v pouličních bouí-kh populárů na jedné a opti
mátů na druhé straně, také nepřispÍnly k překlenutí rozporů osobních 
í politických. 

Jak významným činitelem byl Bibulus na straně optimátů, lze dobře 
poznati z úsilí, s jakým od nich byla· podporována jeho kandidatura na 
konsulát r. 59. Vždyť měl býti protiváhou proti Caesarovi, jehož popu
larita byla zatím ještě vzrostla jeho úspěchy v Hispanii, kterou spravoval 
jako propraetor, a v jehož ctižádosti strana optimátů již tenkrát cítila 
největší nebezpečí nejen pro sebe, ale i pro republiku. Poněvadž Caesar 
pI-i své agitaci nešetřil peněz svých přátel na zakupování hlasů, užila 
tenkrát i strana jeho protivníků téhož prostředku volebního boj e; a sám 
Cato, přísný a nepodplatný Cato, nepovažoval tento prostředek za hoden 
zavrženÍ. 6) Úče - zachování starého stavu věcí proti ctižádostivé snaze 
geniálního jednotlivce po samovládě - udusil ve svědomí tohoto posled
ního v-elikého republikána všecky pochyby o přípustnosti podobných 
method. 

I) Stalo prý se mu totéž, co Pollukovi; ačkoli chrám na foru jest zasvěcen 
společně jemu i bratru jeho Kastorovi, přece se o něm mluví jen jako o chrámu 
Kastorově. Suetonius, Divus I ulius 10; Cassius Dio XXXVII. 8, 1 n. 

2) Caesar belL civ. III. Hl, 3. . 
3) Caesar bell. civ. III. 16. 3. 
4) Orosius VI. 6; 7. . . 
5) VV. D rum a n n n - p, G r o e b e, Geschichte Roms in seinem Ůber

gange von der republikan. zur monarcho Verfassung lIP. Leipzig 1906, str. 171. 
6)Suetonius, Divus Iulius 19. 
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Společnému úsilí optimátů se opravdu podařilo prosaditi .l:)lbula za 
Caesarova kollegu v konsulátě, ale svého cíle tím strana republikánská 
nedosáhla. Triumvirát, uzavl'ený ještě r. 60 mezi Pompeiem, Caesarem 
a Crassem, odsoudil už předem Bibula k naprosté bezmocnosti. Jestliže 
Caesar hned na počátku svého úřadování vyzval svého kollegu v záj mu 
státním k svornému pokračování s ním,l) mínil tím ovšem, aby nechal 
Caesarovi pro jeho plány úplně volné pole. Bibulus nezradil však svých 
zásad ani své strany a postavil se energicky hned proti prvnímu Caesarovu 
návrhu agrárního zákona, podle něhož měl stát spokojenost Pompeiových 
veteránů a Caesarovu popularitu zaplatiti ztrátou hlavního svého důchodu 
z pozemků kampanských, které měly býti rozparcelovány vojákům.2) 

Svůj odpor proti návrhu kollegovu by byl málem odpykal životem: když 
totiž chtěl užíti proti dalšímu projednávání navrženého zákona svého 
práva obnuntiace a vystoupil za tím účelem před chrám Kastorův, kde 
řečnil Caesar, shodil jej dav se schodů chrámových, rozlámal jeho fasces 
a pokálel jej blátem. Jak kritická byla tenkrát situace, jest patrno i z 
že v okolí ztýraného konsula byli zraněni dokonce i dva ze Hí "ne
dotknutelných" tribunů lidu, kteří jej provázeli. Bibulus tenkrát gestem 
vpravdě římským nastavil dobrovolně hrdlo očekávané ráně smrtelné 
a jen přes jeho odpor zachránili jej jeho přátelé do blízkého chrámu 
Jova Statora.3) Cato i potom ještě setrval uprostřed rozvášněného da...-u 
a pokusil se r-ečniti, ale byl ukřičen, dvakrát stržen s í-ečniště a vvhozen 
násilím. . . . 

Proti takovému způsobu boje byla ovšem strana republikánská na 
ulici bezmocna. Přes to Bibulus neustoupil hned s veí~ejného kolbiště, 

doufaj e, že aspoň v senátě naj de většinu proti Caesarovi. TeDrve kdvž se 
následujícího dne ukázalo, že ve svém odporu nemůže pCČítati a;li na 
podporu vlastních svých straníků, kteří byli zakřiknuti násilnickým cho
váním populárů z předešlého dne,4) odhodlal se k tichému protestu: opustí...
shromáždění, vrátil se do svého domu, aby ho neopustil cel)'ch ti měsíců, 
které ještě zbývaly do konce jeho úředního roku.5) Nemohl-li očekávat 
(ld svých zakročení proti Caesarovi pražádného úspěchu, nechtěl opako
váním sv)'ch intercessí, které se za daných poměrů musily vždy skončit 
vítězstvím Caesarovým, poskytnouti svému protivníku příl~žitost k novým 
triumfům a tím k dalšímu vzrůstu jeho popularity. Touto tichou dem~n
stracÍ si Bíbulus uspořil aspoi1 tu nedůslednost, jaké se dopustili jiní 

,) Appianos, Emf. II. 10. 
2) Plutarchos, Pomp, 47, Cato TnI. 31; Cassius Dio XXXVIII. 4, 3. 
3) Plutarchos, Caesar 14, Pomp. 48, Cato ml. 32; Appianos, Emf. II. ll; 

Cassius Dio XXXVIII. 6, 1-4; Suetonius, Divus Iulius 20. 
4) Cassius Dia XXXVIII. 6, 4; Suetonius, Divus Julius 20. 

. 5) Cicero in Vatin. 9, 22; Vell. Paterc. II. 44, 5; Suetonius, lul. 20; Seneca 
ad Marc. de cons. 14, 2; Plutarchos, Caesar 14, Pomp. 48; Appianos, Emt II. 12. 4fi; 
Cass. Dio XXXVIII. 6, 5. 
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republikáni - dokonce i sám Catol '-, že totiž na konec agrární záko1: 
Caesarův přece jen schválili ... 1) 

Nemohl-li Bibulus očekávat úspěchu od osobního svého vystoupeníc 

pomýšlel přece na možnou změnu poměrů v budoucnosti a pro ten pnpad 
učinil opatření, kterým se vlastně všecka akta Caesara-va toho roku stávala 
právně neplatnými. Ohlásil totiž, že bude při každém veí-ejném jednáni 
svého protivníka pozorovati znamení na nebi, a rozumělo se samo sebou, 
že, chtěl-li, dovedl vždy vypozorovati znamení nepříznivé, které rušilo 
platnost jednání právě konaného. 2) Jeho protesty proti aktům Caesaro
vým, které uveí-ejňoval, byly tak ostré a útočně zahrocené jak proti 
Caesarovi tak proti Pompeiovi, že se o nich mluvilo jako o "edicta Archi
lochia ".3) Jednostranně caesarovská tendence novodobé historiografie vidí 
v těchto projevech jen směšné výbuchy bezmocného vzteku.4) Že se však 
na ně tenkrát hledělo vážně, pro to nesvědči ani tak neomezený obdiv, 
kterého se za ně Bibulovi dostávalo od jeho přátel a který budil dokonce 
i žárlivost Ciceronovu,5) jako snaha strany Caesarovy umlčet Bi
bula6) a obrana, o kterou se tenkrát véí-ejnou řečí - s ubohým 
sledkem - pokusil Pompeius. 7) Patrně Bibulova "Archilochia edici;l" 
ťala do živého. 

jednou ještě za zbývajících 8 měsíců svého konsulátu se Bibulus 
pokusilo veřejné vystoupení - v posledním jeho dni, o němž podle starého 
zvyku každý konsul po složení formální přísahy, že zastával svůj úřad 
podle svého svědomí, měl právo, promluviti o své úřední činnosti, 
se s ni rozloučiL Ale výsledek tohoto pokusu ukázal, jak oprávněna 
byla skoro celoroční abstinence od veí-ejného jednání a s čím se 
byl setkal, kdyby se byl pokusil účastniti se ho: Pověstný P. Clodius) 
který 10. prosince t. 1". nastoupil úřad tribuna plebis, mu v zájmu Caesa
rově vůbec zakázal promluviti o politické situaci. 8) 

,) Srov. D l' U man n - G l' o e b e III." 189. - Bibulus, pokud víme, ne
zadal důslednosti svého republikánského přesvědčení nikdy. Jediný případ, ktery 
mu měl za zlé D l' U man n 11.2 81 a III." 176 i Mli n ze 1', Calpurnius 28 v P a ul y s 
Real-Encyclopadie (neue Bearb. v. G e o l' g W i s s o w a) III. 1 Stuttgart 1897, 
sL 1368 - Bibulus prý se doprošoval r. 61 smíru s Caesarem,' aby měl lepší 
na získání konsulátu -, odstranil Lehmann lepší interpunkcí u Cicerona ad Ah, 
I. 17, ll. 

2) Cicero de harusp. resp. 23, 48; de domo sua 15, 39 n. ; ad AH. II. 16, 2, 
Schol. Bobiensia p. 116 a 139 ed. Hildebrandt; CassiuE: Dio XXXVIII. 6, 1 a ,J; 
13, 5; Suetonius lul. 20. 

3) Cicero ad Att. II. 20, 6; 21, 5. Srov. Sueton. luL 9 a 49. 
4) Jako z Catona, učinil i z Bibula M o mm sen hotovou karrikaturu. Sro\'. 

jeho charakteristiku v Rom. Gesch. lIP Berlin 1904, str. 211, 213 n., 322 11., 352. 
ú) Cicero ad Att. II. 19, 2; 20, 4; 21, 5. 
G) Cicero ad fam. I. 9, 7; ad Att. II. 21, 5; in Vatillium 9, 21 11. a 10, 21; 

SchoL Bob. p. 118 ed. Hildebrandt; Suetonius lul 21; Cassius Dio XXXVIII. 6, 
7) Cicero ad Att. II. 21, 3 n. 
E) Cassius Dio XXXVIII. 12, 3. 
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Teprve odchodEm CaEsarovým do provincie se Bibulovi zase uvolnilo 
a v té době zasáhl dvakrát do vývoje událostí velmi podstatně. Když 
se r. 56 Pompeius domáhal zmocnění, aby směl uvé8ti vypuzeného krále 
egyptského Ptolemaia XIII. Au1éta: zase do jeho země, chtěje tak získati 
vojsko a tím vyrovnati náskok, který pí-ed ním měl Caesar svým imperiem 
gallským, ú::kal Bibulus senát pro svůj návrh, odmítající zakrečení válečné 
z důvodů náboženských - poněvadž prý knihy Sibylliny nepřipouštějí 
násilnou restauraci zapuzeného panovníka. Třeba druhá část jeho návrhu, 
aby restauraci provedli cestou tři soukromí kcmisai'i, přijat nebyl, 
přece dosáhl Bibulus v podstatě svého dle: Pompeiovi se nedostalo vojenské 
moci, která mohla ohrozit republiku stejně a snad bezprostředněji nežli 
moc Caesara, tehdy nepřítomného.l) 

Časem ovšem přišel Bibulus k správnému názoru, že z obou trium
virů, kteří zbyli po smrti Crassově 1". 53, je nebezpečnější Cae::ar, a za
pomenuv na své útoky v r. 59 i na nepřátelstvi, jemuž jEště r. 56 dal 
průchod v případě egyptském, podal v době nej"\ětši anarchie v Římě 
r. 52, kdy se obecně cítila potřeba pevné ruky k ovládnutí stranických 
vášní, vybíjejících se v krva\ }'ch srážkách pouličních, požárech, vraždách 
a loupežích, návrh, aby byl Pompeius zvolen za konsula bez kollegy.2) 
I tento naprosto neobvyklý návrh, který bylo právě od Bibula nejméně 
možno očekávati pří jeho obavách o republiku, byl diktován zřetelem na 
Caesara: Bylo nutno ze dvou zel voliti menší a vyloučiti možnost, aby 
se druhým konsulem nEstal on, poněvadž bylo jisto, že by se nespokojil 
pouze rovným právem se svým kollegou.3) 

Tím bylo ovšem odstraněno nebezFečí jen na jediný rok. Bylo 
dobře možno, že se potom Caesar přece jen konsulátu domůže, a bude-li 
mu pak jako prokonsulovi přidělena pro'\incie s vojskem, že ho užije 
k provedeni svých ctižádostivých plánů. A právě tuto možnost měl vy
loučiti zákon, vkládající mezi úřad městský a místodržitelský interval 
5 let, zákon, jímž první byli postiženi Bibulus a Cicero. 

Proč právě oni byli zvoleni za první místodržitele konsulských pro
vincii podle nového řádu, o tom nám Foskytují prameny poučení pouze 
částečného. Podle usnesení senátu se měli do provincií odebrati ti z bý
'valých konsulů a praetorů, kteH jich po svém Med ním rcce ještě nespra-

,) Srov. Dr U mall n - G r o e b e, Geschichte Roms II.2 457 nn.; \V. 
S tel' 11 k o P f, Die Senatssitzung vom 14. Jan. 56. Hermes XXXVIII (1903), 
str. 28-37; A. B o uch é - L e cle r c q, La question ďOrient au temps de Ci
céron. Revue historique LXXX (1902), str. 5 1111.; Týž, Histoire des Lagides 
II. Paris 1904, str. 151 nn.; Emall u e 1 e C i a cer i, A. Gabinio e C. Rabirio 
Postumo nei processi del 54 a. C. (Processi politici e relaziolli illternaZÍollali V) 
v Ricerche suna storia e sul diritto Romallo pubbl. da E t t o r 'e P a i s e da 
F. St e II a Mal' a n c a II. Roma 1918, str. 201 a 230 nn. 

2) Plutarchos, Pomp. 54, Cato ml. 47; Cassius Dio XL. 50, 4; ASCOllius pro 
Mil. p. 35 n. ed. Clark. 

B) Cassius Dio XL. 50, 3 n.; Eutropius VI. 19, 2. 
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vovali.1) Této podmínce vyhovoval jak Cicero, který se prokonsulské 
správy provincie na rok 62 vzdal dobrovolně, tak Bibulus, jehož o ni 
připravila jeho zásadní opposice proti Caesarovi v r. 59.2) Byli však Cicero 
a Bibulus jediní, kteří této podmínce vyhovovali? Bylo by to už apriori 
málo pravděpodobné, i kdybychom neměli konkretnfch dokladů, že tomu 
tak nebylo. Jakou zásadou se tedy řídil senát, zvolil-li k správě konsul
ských provincií r. 51 právě je? 

O odpověď na tuto otázku se pokusili Caspar Hartung, De procon
sulatu Ciceronis Ciliciensi. Diss. Vlirceburgi 1868, str. 18 nn. a Tyrrell
Purser, Correspondence of Cicero III, str. 5 (pozn. k ad fam. III. 2) 
domněnkou, že se výběr osob děl podle stáří. Cicero a Bibulus byli prý 
určeni za místodržitele, poněvadž byli z konsulárů, kteří dotud provincií 
nespravovali, nejstarší. Ale jejich domněnka je zcela jistě nesprávná. 
Hartung totiž omezil výběr konsulských dvojic pro správu provincií příliš 
úzce, vycházeje od zásady, kterou naprosto nelze dokázati, že se povin
nost spravovati provincie končila 60tým rokem.S) Ale nezůstal ani na 
půdě tohoto svého předpokladu, neboť jednak počítá z doby před konsu
látem Ciceronovým (r. 63) pouze s dvěma dvojicemi, ačkoli by i podle 
své theorie měl počítati s konsuly až do 1'. 67 pl'. Kr.,"') jednak i při tomto 
počítání uvedl svou domněnku ad absurdum tím, že konsuly z 1'. 64, L. Iulia 
Caesara a C. Marcia Figula, kteří pravděpodobně provincií nespravovali 
a přece nebyli r. 51 určeni k správě konsulskfTch provincií, omlouvá jejich 
(prý) vysokým věkem. Jestliže však oba tito mužové dosáhli konsulátu 
suo anno - a s tím theoretickým předpokladem jest nutné počítat -, 
narodili se r. 107 a r. 51 jim bylo teprve 56 let, věk to, který by k od
mítnutí úřadu neopravňoval, ani kdyby byl Hartungův předpoklad správný. 

Jest však ještě í eden naprosto bezpečný důkaz proti správnosti jeho 
domněnky, že Bibulus a Cicero byli nejstarší z možných kandidátů mÍsto
držitelství na 1'. 51. Není totiž pra\'da, co tvrdí (na str. 20), že L. Aurelius 
Cotta, cos. 65, byl roku následujícího prokonsulem v Gallii, poněvadž 
víme, že se ještě 1'. 49 uvádí mezi těmi :Hdkými konsuláry, kteří po svém 
úředním rOce provincie nespravovali. 5) Poněvadž pak eotta dosáhl kon-

') Cicero ad fam. II. 15, 4: senatum eos voluisse provinciis praeesse, qui 
-antea non praefuissent; ad Att. YI. 6, 3 : quid, quod senatus eos voluitprae-
esse provinciis, qui non praefuissent? 

2) \'f. Dr u ma nn, Geschichte ROlns II? 81 n. a III." 188 nll.; 1\1 li n z e r, 
R,-E. III. 1 (1897), sl. 136. 

3) T h. 1\1 o mm sen, Rom. Staatsrecht l,3, str. 469 n. vykládá, že nikde 
není řeči o zákonitém osvobození od povinnosti převzíti úřad, ani pro vysoké stál'í 
ani z nějakého jiného důvodu. 

4) Poněvadž se správní období, pro něž byly r. 51 hledány vhodné osoby, 
končilo r. 50, byli podle Hartungovy theorie vázáni po-dllností nastoupit úřad ještě 
mužové narození r. 110, kteří se mohli stát konsuly v nejpříznivějším případě r. 67. 

5) Caesar bell. civ. I. 6, 5. Srov., co poznamenali k tomu místu Fr. Ho f
man n - H e i n r. M e II sel v ll. vyd. weidmannského kommentáře (Berlín 19(6), 
str. 21; Kle b s, R-E. II. 2 (1896), sl. 2486 n. 
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sulátu Už O 2 léta dříve nežli Cicero a o 6 let dřív nežli Bibulus, a přece 
1'.51 do provincie nešel, je patrno, že tenkrát nerozhodovala zásada an
ciennity, nýbrž nějaké hlediště jiné. 

Th. Mommsen, Romisches Staatsrecht II. 13, Leipzig 1887, str. 249 
soudí proto, že oni dva prokonsulové byli z celkového počtu konsulárů, 
kteří byli někdy správu provincie odmítli, vylosováni. 1) Výklad tento není 
nemožný, ale není zaručeno, že se 1'. 51 konala volba prokonsulů tak jako 
1'. 49, zajejíž analogii ji Mommsen považuje. Lze se tedy pokusit o vý
klad jiný. 

Vezmeme-li v úvahu všechny možnosti, které poskytoval stav 
tehdejších konsulárů pro výběr místodržitelů podle nového řádu z let 53 
až 51, poznáme, že mezi těmi, kteří vyhovovali všem jeho podmínkám, 
t. j. jejichž konsulský rok připadal na dobu starší roku 56, byl - počítáme-li 
od tohoto roku zpět - Bibulus (cos. 59) první a Cicero (cos. 63) druh)! 
v řadě ze všech, kteří dotud provincií nespravovali.2) Není tedy nemožno, 
že k správě provinciální byli schvalně vybráni konsulárové ne/mladší, 
t. j. za daných poměrů (Cicero byl stár 55, Bibulus aspoň 51 let) nej
schopnější pro těžké úkoly, které čekaly v obou tehdejších provinciích 
konsulských budoud j éjich místodržitele. 

Konsulské provincie, o jejichž správu 1'. 51 běželo, byly totiž Kilikie, 
kterou Appius Claudius Pulcher (cos. 54) spravoval už druhý rok, a Syrie, 
která od smrti Crassovy r. 53 byla spravována jeho quaestorem C. Cassiem 
Longinem. Los rozhodlo správě obou těchto provincií tak, že se Cicero
novi dostalo správy Kilikie, Bibulovi pak připadla Syrie. 

Ačkoli je nepochybné, že správa Syrie, ohrožené od katastrofy Cras
sovy u Karrh stále vpádem Parthů od východních hranic, byla r. 51 

1) Podobně soudí G u g L F e r rel' o, Grandezza e Decadenza di Roma. II. 
Milano 1907, str. 228. 

2) Coss. 57: P. Cornelius Lelltulus Spinther (procos. Cilic.) , Q. Caecilius Me
tellus Nepos (procos. Hisp. cit.); coss. 58: L. Calpurnius Piso Caesoninus, (Maced.), 
A. Gabinius (Syria); coss. 59: C. Iulius Caesar (Galliae), M. Cal p u r n i u s B i
bul u s (n e spr a v o val pro v i n c i e); coss. 60: L. Afranius (Hisp.), Q. Cae
cilius Metellus Celer (umIel r. 59); coss. 61: 1\1. Pupius Piso Calpurnianus (Hisp.), 
:lVI.' Valerius Messala Niger (viz o něm konec této pozn.); coss. 62: D. Iunius Silanus 
(umřel před r. 57), L. Licinius Murena (Gall. Karb.); coss. 63: M. T u II i u s C i
cer o (n e spr a v o val pro v i n c i e), C. Antonius (Maced.). - O M. Valeri
ovi Messalovi, cos. 61, nemáme dokladu, že by byl po praetuře nebo konsulátu spra
vovalprovincii, ačkoli je to pravdě podobno (Pighius). Ostatně sezdá, že se roku 
JH vůbec nedožil. Poslední zpráva o něm, kterou lze určitě datovati, je jeho účast 
n~ processu Scaurově r. 54 (Asconius k Cic. pro Scauro p. 20). Ze zachovaného jeho 
elogiá (CIL. 1." str. 201, elog. XL = VI. 3826 = 31(18) lze však soudíti, že žil ještě 
r. 53 a ve 2 prvlúch měsících r. 52. Velmi brzy potom umřel, neboť Cicero, Brutus 
70, 246 jej počítá výslovně mezi řečníky, kteří zelnřeli ještě před válkou občan
skou, tedy nejpozději r. 50 př. Kr. Srov. T h. lVI o mm s e 11, Ephemeris epigr. I 
(1877), str. 1 nn. Jeho článkem je antikvováno pojednání Bar t h. Bor g h e s i h 0, 

Oeuvres completes I (1862), str. 402 nn. s opravou tamtéž IV (1865), -str. 45. 
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úkolem mnohem vážněj šÍm a odpovědněj šÍm nežli řízení Kilikie, chráněné 
proti východnímu nebezpečí hradbou vasalských států a především ovšem 
Syrií samou; ačkoli události odehrávající se tenkrát v Syrii byly mnohem 
důležitěj ší složkou dějin římských nežli události kilické, jeví se v lite
rárním jejich zpracování poměr právě opačný. Kdežto se prokonsulát 
Ciceronův dočkal už značného počtu i monografických zpracO\ání, byl 
syrský prokonsulát Bibulův odbýván dosud jen příležitostnými zmínkami, 
které zdaleka nevystihují významu, jaký právě v letech 51/50 sprá\a 
SyTie měla. 

Vysvětlení pro to je ovšem yelmi na snadě: Pro Ciceronův 'pre
konsulát kilický máme v jeho korrespondenci tolik pramenů, že již jejich 
množství lákalo k zpracovánÍ. Naproti tomu se pro Bibulovu spráYu 
syrskou musíme spokojiti vedle několika zmínek, jež čerpáme z Cicerc
noyy korrespondence, jen několika málo náhodně a porůznu zacho'vanými 
narážkami, jež postrádají jakékoli organické souvislosti. Ale to není jediná 
potíž, s kterou se setkáyá zpracoYání Bibuloya prokonsulátu: I ta 
trocha pramenů, která se o něm zachovala, je totiž z nejyětší části silně 
znehodnocena stranÍckým, ba nepi-átelským zabanenÍm jejich v BibuHn" 
neprospěch. 

Že listy Ciceronovy, náš hlavní pramen pro Bibulovu správu PT
yinciální, jako dokumenty vyplynulé fHmo z událostí samých mají ne
obyčejně vysokou cenu historickou, je obecně známo. Kdežto ,,'šak práyě 
proto data a fakta, v nich obsažená, lze v největším počtu případů po
važovat za zaručená, takže jim jest nutno dáti pravidelně Pl"ednost 
odchylnými zprávami pozdějších historikú, jest Cicercno,y úsudky o jeho 
současnících plijímati velmi opatrně. Jeho kritika byla určována pfede
vším jeho politickým pHslušenshím, ale ani v něm nebyl Cicero prcst 
nedůsledností. Právě jeho dopisy, hlavně ty, jejichž adressátem byl At
ticus a které jsou psány tónem nejdůvěrnějším, obyčejně bez nejmmšího 
úetele na to, že by se snad někdy mohly dostat na veřejnost, prozrazuji 
jeho kolísavost, nejistotu, rychlé sHídání názorú podle okamžité nálady, 
jehož si byl i Cicero sám dobře vědom. 

Bibulovi byl Cicero svými politickými názory ovšem velmi blízký; 
ale nepřekáželo-li mu v jeho oceňování snad stanoviště politické, bránila 
mu v posuzování docela objektivním zase žárlivost osobní. Bylo již uká
záno, jak žárlivě se dival na "populární nepopularitu"l) svého pozdějšÍho 
kollegy v prokonsulátě za jeho konsulátu r. 59, a jejich současné mÍsto
držitelsh í v provinciích těsně spolu souvisících, které byly ohroženy 
podobným nebezpečenstvím a ukládaly tedy svým spráycům mnohdy 
úkoly totožné, už tím, že nutně vyvolávalo srovnávání a vzájemncu 
kritiku jejich opaUení, zpúsobovalo mezi oběma sousedy dosti přirozeně 

1) Srov. Cicero ad Att. II. 20, 4: Novo quodam genere in summam glorian" 
venit: popttlaJ'e mmc l1ihil tam est quam odium popularium. 

II 

jakési napětí, které se, jak bude ukázáno, postupně proměnilo v hotové 
nepřátelshí. že pak toto nepfátelství nezůstalo bez vlivu na Ciceronovo 
posuzování Bibula, zvlášť v listech důvěrných, jest jistě zcela přirozené. 

Nedostatek pramenů na jedné straně a jejich malá spolehlivost věcná 
na druhé měly vlastně býti lakadlem a' vítanou příležitostí pro historickou 
kritiku, aby zlomkovité naše zprávy nestranně zhodnotila, zbavila je 
nánosu, kterým je zkalila zaujatost našeho hlavního svědka, a získaná 
tak fakta, ještě sice roztHštěná, ale již očištěná, medla ve vzájemný vztah 

. a v organickou souvislost. Ale samostatného rozboru se zprávy 
o Bibulově prokonsulátě dosud nedočkaly. Prá,ě naopak: Novější badatelé 
nejen že se nedovedli zbayit předpojatého hlediska Ciceronova, jehož 
pouhým parafrasováním se spokojili, ale nepoužili dokonce ani všech 
pramenů, které nás mohou poučiti o poměrech syrských v letech 51-50. 
A následek toho - nesprávné, jak myslím, Učení událostí tamějších za 
správy Bibulovy a v souvislosti s tírh nespravedlivý soud o místodržiteli 
samém. 

Odůvodněním tohoto tvrzení budiž následující pojednání, které, 
doufám, ukáže, že první tento pokus o samostatný rozbor příslušných 
pramenú nebyl prací neplodnou ani pro objektivnější posouzení osobnosti 
Bibulovy ani pro dějiny východních hranic Hmského imperia v posledních 
létech republiky. 

* * * 

Stav, v jakém byla Syrie v době, kdy se její správy měl ujmouti 
Bibulus, činil úlohu nového pro konsula velmi nesnadnou. Od smrti Cras
sovy u Karrh r. 53 zastával tam povinnosti místodržitele a úkol brániti 
provincii před útokem Parthú Crassúv quaestor C. Cassius Longinus, 
který se sice vyznamenal zdařilým ústupem za Eufrat a úspěšnou obranou 
země napadené slabými silami parthskými,l) ale nemohl z celého vojska 
Crassova zachrániti více nežli dvě slabé legie, 1. j. 10.000 mužů,2) a ani 
ty jistě nezůstaly nedotčeny nevyhnutelnými ztrátami v bojích, následu
jících po katastrofě II Karrh. 

Tak slabé vojsko nemohlo 0\ šem naprosto dostačiti proti pí"esile 
Parthů, kterým pfed dvěma léty neodolala moc čtyřikráte větší a jejichž 
nový vpád, lépe připravený nežli posledně, bylo možno očekávati i v novém 
správním období. Bylo tedy první starosti Bibulovou - jako to činil Cicero 
v příčině své provincie kilické - vymoci si na senátu ještě před odchodem 
do Syrie povolení, aby směl své legie doplnit mužshem odvedeným v ItaliL 
V senátě byla nedostatečnost posádek obou východních provincií uzná-

1) Cassius Dio XL. 28. 
2) Appial1os, Emf. II. 18, 66 a 49, 201. Srov. K. R eg I ing, De belli Parthici 

Crassiani fontibus. Diss. Berol. 1899, str. 19 a 58; Týž, Crassus Partherkrieg. 
Klio VII (1907), str. 373 a 392. 
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vána1) a byla by se v něm snad našla většina pro vyhovění požadavku 
obou prokonsulů, kdyby se tomu nebyl postavil na odpor konsul Ser. 
Sulpicius Rufus. Rozhodl tu jistě zřetel na možnost roztržky s Caesarem, 
pro kterýž případ mělo býti branné mužstvo ponecháno doma. Ani Bibu
lovy ani Ciceronovy stížnosti a námitky nic nepomohly,2) i byli oba pro
konsulové odkázáni na odvody v provinciích. O Bibulovi víme aspoň, že 
mu senát povolil konati odvody v Asii.S) 

Podobné potíže měl Bibulus i s povolením peněz potřebných k správě 
provincie. Psalo tom 12. května 51 Cicero Attikovi. Cicero sám peníze 
dostal v Laodikei, ale o Bibulovi se nám v té příčině nezachovalo žá:dných 
zpráv.4) 

Bylo svorným přáním senátu, aby se oba místodržitelé vypravili do 
svých provincií co nejdříve.S) Ale kdežto se Cicero, aby měl nepi'íjemnou 
povinnost co nejdříve odbytu, vypravil na cestu hned koncem dubna 
nebo počátkem května, takže do Kilikie přišel již 31. července, Bibulus 
s nastoupením své správy přes př,ání senátu nijak nechvátal. Ještě asi 
10. nebo ll. srpna píše Cicero Attiko,,;i, že Bibulus, který prodléval ten
krát v Efesu,6) stále ještě nemá ani pomyšlení odebrati se do své provincie. 
Podle běžných i"ečí jeho důvod k tomu byl právě opačný, než který pudil 
Cicerona do Kilikie: chtěl prý se vrátiti později.7) Jestliže tedy Cicero 
počátkem zál-í píše M. Catonovi, že jeho syrský kollega vyplul z Efesu 
do Syrie už kolem 13. srpna a že se domníval, poněvadž prý měl příznivé 
větry, že počátkem záH je uŽ ve své provincii,8) jest v jeho slovech třeba 
viděti jen omluvu, že o nebezpečí hrozícím sousední provincii nepodal 
vládě Mední zprá\'y dříve. 

Jak bude ještě podrobněji ukázáno, přišel Bibulus do své provincie 
teprve počátkem října r. 5L Co způsobilo jeho zdržení na cestě, o tom 
lze pronášeti .pouze domněnky. Snad jest mOŽno pro jeho vý-klad užiti 
Ciceronovy zmínky v listě ad fam. XV. 1, 5 (z 18. září 51). Cicero tu vy
Učuje senátu nebezpečí hrozící oběma provinciím, KiEkii i Syrii, a žádá 
od něho za posily l-ádného voj ska, poněvadž prý se na mužstvo odvedené 

1) Cicero ad fam. XY. 1, 4 píše senátu 18. září 5L J\Iagno opere vos et 
hortor et moneo, ut llis provinciis (t. j. Ciliciae et Syriae) serius vos quidem, 
quam decuit, sed aliquando tamen, consulatis. Nos quem ad modum instructos et 
quibuspraesidiis munitosad tanti belli opinioliem miseritis, non estis ignaí:'i.Sro\". 
§ 5 a 6 (in hac paucitate militum). 

2) Cicero ad fam.. III. 3, 1 (z konce května 51). 
3) Cicero ad fam. XV. I, 5. 
4) Cicero ad AU. V. 4, 2. Srov. \V. D r II mall II \T 126. 
5) Cicero ad fam. III. 3, 1. 
5) Cicero ad falU. XV. 3, 2. 
7) Cicero ad Att. V. 16, 4: Bibulus ne cogitabat quidem. etiam lllmc in pro

vinciam suam accedere; id autem facere ob eam causam dicebant, quod tardius 
vellet decedere. 

Bl Cicero ad fam. XY. 3, 2. 
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v provinciích nelze vůbec spolehnouti. Jednak prý je ho málo a ti, kteří 
jsou, rozutekou se na první poplach. "Et quod genus hec militum sít, 
iudicavit vir fortissímus, M. Bibulus, in Asia qui, cum ves ei permisisEetis, 
dilectum habere noluerit." 

Toto místo lze vyložiti dvojím způsobem, podle toho, utahujeme-li 
slova in Asia ' už do věty relativní nebo do věty hlavní k "iudicavit". 
Podle '~ýkladu prvního odmítl Bibulus svolení Eenátu hned v Římě, znaje 
už tenkrát ubohou bitevní kvalitu asijského mužstva, podle druhého, 
pravdě podobnějšího, poznal ji tepne v Asii při provádění odvodů a tepn e 
potom, vida bezcennost tamějšího materiálu, jich zanechal. Ale ať už 
vyložíme místo Ciceronovo tak neb onak, jisto jest, že Cez žádaných a 
také povolených posil vojenských Ee Bibulus do provincie ohrožené válkou 
vypravit nechtěl a že tedy jeho zdržení jest mcžno vyložit aspoň ze značné 
části přípravami, které konal v Asii a snad i jinde pro očekávanou válku, 
na niž oslabené a dotud nijak nedoplněné sbory Cassim y v SY1'ii ne-
stačily. ~, fi<i 

Mohla by se snad vyskytnouti myšlenka, že Bibulus otálel s přícho
dem, chtěje se zbaviti těžkých povinností vojenských, kterými mu hrozila 
válka, a čekaje, aby je za něho vykonal Cassius. Domněnkou takovou 
bychom však Bibulovi křivdili bez důvodu. Válka s Parthy byla sice 
očekávána pro dobu Bibulova prokonsulátu,l) ale sotva už na rok 51, 
poněvadž vpády parthské se počíná'valy na jaře, kdežto r. 51 byla už 
obvyklá doba válečná silně pokročila. Proto také válka parthská, Jez 
propukla zcela náhle na samém konci srpna, byla pro Řimany úplným 
překvapením, takže se jí zprvu nevěřilo ani v sousední Kilikii,2) tím méně 
v Římě.3) 

Dne 27. července píše ještě Cicero Attikovi o "otium Partbicum".4) 
Před ll. nebo 12. srpnem ho sice došly zprávy, že nějací jezdci římští 
byli povraždění od "barbarů", ale to jistě nebyli Parthové, jak se někdy 
soudí,5) nýbrž patrně polo divocí kmenové ki1ičti, poněvadž v tomtéž listě, 
ve kterém o tom Cicero podává Attikovi zprávu, praví (ad Att. V. 16, 4) 
"de Partho siJentium est". 

Prvních poplašných návěští se Ciceronovi dostalo 3. září6) od. poslů 
krále kommagenského Antiocha. Jejich zpráva zněla, že Pacorus, syn 

1) Srov. Cicero ad fam. VIII. 5, 1 a XV. 4. 
2) Cicero ad fam. XV. 1, 2. 
3) Cicero ad fam. VIII. 10, 2. 
4) Cicero ad AU. V. 14, 1. 
5) T h e o d o r S c 11 i c II e, Zu Ciceros Briefwechsel wahrend seiner StaU

halterschaft von Cilicien. vVissenschaftl. Beilage znm J ahresbericht des Friedrichs
Werderschen Gymn. zn Berlin 1897, str. 17. 

6) Cicero ad fam. XV. 3, 1 a XV. 4, 3. K spornémn datováni srov. poslední 
revisi celé té otázky v pojednání S chi c h o v ě právě uvedeném, str. 14 nn. 



krále parthského Oroda,!) přitrhl s ohromnými zástupy Parthů2) i jiných 
národů - že mezi nimi byli hlavně Arabové, lze vyvozovat ze slov Cice
ronova listu Appiovi Pulchrovi (ad fam. III. 8, 10) a výslovně to praví 
Cicero ad fam. XV. 4, 7 - k Eufratu a že jej počali již přecházeti. Dne 
18. záři mu potvrdila nová návěští, jedno od Tarkondimota, "nejvěr
nějšího spojence za Taurem a největšího přítele národa římského", druhé 
od arabského šejka Iamblicha, zprávu .Antiochuvu a doplnila ji ozná
mením, že se Parthové, překročivše již Eufrat, položili táborem v Tybě3) 

a že jejich vpád způsobil v Syrii ·veliký poplach. 4) 
Nežli se zpráva o všech těchto událostech, kterým se ostatně, jak 

už by]o řečeno, zprvu ani nevěřilo, mohla dostati do některého přístavu 
asij ského, kde musíme asi Bibula tenkrát někde hledati, uplynula jistě 
znacna doba. A plavba sama zabrala také nějaký čas, i kdybychom měli 
jistotu, že větry byly přiznivé a že se Bibulus mohl vydati na cestu hned, 
jak ho došly poplašné z\ěsti z jeho provincie, což přece nemáme nijak 
zaručeno. Rozhodující je konečně, že Cicero sám nikde neuvádí jako pří
činu Bibulova zdržení snad jeho snahu vyhnouti se válce, ač, jak uvidíme, 
se snaží všemožně, aby jeho chování vůči Parthům \ ylíči1 v barvách co 
nejméně pHznivých. 

Nebezpečí ohrožující provincii phmělo tedy Bibula, aby obranu její 
vzal do rukou sám . .Ale zatím co byl na cestě do Syrie, pokračovaly udá
losti tamější tak rychle, Že parthské nebezpečí bylo - aspoň zdánlivě -
zapuzeno dříve, nežli se mu mohl postaviti na odpor nový prokonsuI. 

Cassius, nemoha s nevelikými svými silami odolati skoro -veškeré 
branné moci Parthů, stáhl se už před 20. s celým. svým vojskem. 

o, , p. 'B' , I , ~ ft . 1) Cassius Dio XL. 28, 3: L yCl.p I·Ar-p, o(pOL ou)(. Cl.1i:<:CiXOVTO Cl.UT1J~ \ . J. 
ry;~c; I:up[CI.~), a.'A'Att. X.E'p~ Cl.ť)&,~ iJ.<:l'OVL, llocx6pou [J.~v Ov6[LOC1:L, TOU ULŽOC; 'COU 
'0 ! ~ , ~! '" \ " ,~ ';')' tt I e I I ',-' pWoou, zpycp 0<: (í.Cl.LC; yCl.p E'7L SZSLVOe; 1)\1 .l.,!;CiCl.ZO\J 'lJyou[.I.evcu G'.;MLV, EG. PCl.-
ry;<:\JCiCW zc;),. 

2) Cicero ad fam. XV. 1, 1: cum omnibus fere suis copiis; ad Att. V. 18, 1: 
cunctis fere copiis. 

3) Poloha tohoto H"lísta je neznáma. Do Kyrrhestiky je klade Fr i e dr. 
II o f f mall n, Philologus XV (1860), str. 665. Odkud má K a s p. Ha r t II n g 
55 svou lokalisaci.,oppidum juxta Euphratem", nedovedu říci. - Bylo by velmi 
lákavé ztotožniti Tybu s místem nazývaným dnes Tayibé (= Oruba mapy Peu
tingerovy), jak vykládají Ty r r e 11- P u r ser, Con-esp. III. 87 a jak navrhuje 
i V i c t o r Cha pot, La frontiere de l'Euphrate de Pompée a la conquete Arabe. 
Biblioth. des écoles franyaises ďAthimes et de Ror::le. Fasc. XCIX. Paris 1907, str. 
329, pozn. 6. Ale podobný zvuk Gbou jmen sotva stačí vyvážiti potíže topografické, 
lderé by vznikly při ztotožnění obou míst. Tayíbé leží totiž na cestě ze Sury do Pal
nlyry, kdežto vpád parthsk)'- r. 51 se bral asi obvyklým směrem přes Zeugma, výše 
proti toku řeky Eufratu (srov. K. R e g 1 i 11 g, Zur histor. Geographie des mesopota
mischen Paralle1ogramms. Klio I (1901), str. 470 nn.). Svědčí pro to jednak to, 
že zprávy o přechodu Parthů přes Eufrat došly Cicerolla od krále kommagenského 
a knížete zataurského, kteří sídleli v sousedstvi Zeugmatu, jednak povšechný směr 
parthského tažení na Antiochii, který jest o kratší nežli přes Tayibé. 

4) Cicero ad fam. XV. 1, 2. 
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do pevné Antiochie, hlavního města syrské provincie, a ponechal zemi 
na pospas nepříteli. A Parthové, zmocnivše se celého území až k An
tiochii, položili se konečně v Kyrrhestice, veledůležitém centru vojenském 
na severovýchod od hlavního města, odkud mohli ohrožovati zbytek Syrie 
~tejně jako Kilikii a Kappadokii,l) " 

Kdežto však pobyt v Antiochii znamenal pro Cassia skoro úplnou 
bezpečnost, horšila se situace obléhajících tím více, čím déle se obležení 
protahovalo. Kdežto Antiochie byla asi jako obvykle 2) naplněna záso
bami, poskytO\-al vypleněný venkov parthskému táboru potravin stále 
méně a výpady obležené posádky, které byly pro ni bez velikého risika,. 
poněvadž se Parthové v praktikách obléhací války nevyz~ali,3) působily 
jim asi též značné škody. 

O takovýchto :ýpadech proti obléhajícímu nepříteli jest asi nutno 
vykládati slova Cassia Diona XL. 29, 1, že Cassius LCiXUp(;)C; or.ú"ouc; (t. j. 
70U;; llocp&oue;) &í.<:ZpOUGOCTO, i Ciceronova ad fam. II. 10, 2: "Cassius 
noster - feliciter iib Antiochea hostem reiecerat". V listě ad Att. V. 20, 3 
nemluví Cicero o nějaké zvláštní bitvě, která by byla rozhodla o ústupu 
Parthů od .Antiochie, nýbrž o postrachu, který prý jim Cicero nahnal 
:'óvým přiblížením k syrské hranici, a o jejich ústupu. Konečně pak i 13. února 
L 50, v době, kdy už o ceně Cassiových úspěchů Cicero sm}7šlel střízlivěji 
užívá o odchodu Parthů od Antiochie skromnějšího výrazu "recesserant".4 
Parthoyé tedy patrně, nechtějíce si dále vylamovat zuby na pevných 
hradbách antiochijských, odtáhli asi od města z volného rozhodnutí. Že 
c) nějaké rozhodné porážce nebylo možno mluvit, dokazuje ostatně faktum, 
ze Parthové po svém ústupu od Antiochie Syrie neopustili, nýbrž jali se 
konati přípravy k obléhání jiného města, .Antigoneie, vzdáleného od 
Antiochie jen 40 stadií ('7-8 km) na východ,5) tam, kde řeka Orontés 
mění svůj směr jihose\-ernÍ prudkým obratem ve směr západní. 6) 

Ale Cassius, jemuž se v Antiochii ústupem Parthů ulevilo, hubil 
drobnými podniky menší jejich oddíly, rozptylující se ke kácení -lesů; 
a poněvadž jistě ani Antigonejští nezaháleli, octli se oblehatelé mezi dvěma 

") Cicero ad Att. V. 18, 1: Cassius in oppido Antiochia cum omni exercitu. 
- Hostis in Cyrrhestica, quae Syriae pars proxima est provinciae meae; Cassius Dio 
XL. 2,8. :3: (o~ ~rÝ.p?Cl.pm) [J..zx.p~ T~e; 'AvTLox.dlXe; ií'A1hN, 1i:iCiOC\lT~V tv ?tQGl 
x.s:"p~~[L<:'IOL. O strategickém. významu Kyrrhestiky srov. V i c t. Cha pot, La 
frontlere cle l' Euphrate, str. 256 ll. a 340 nn. 

2) Srov. Cicero ad bm. XII. 19, 2. 

3) ]ustinus XLI. 2, 7; Tacitus .. Ann. XII. 45', Cassius D'o XL 29 1 
1 ',. 4) Cicero ad AU. V. 21, 2. 

5) Libanios or. XI. 85 (I. 465, 12 n. ed. Foerster). 
•. 6) Bylo to město vzniklé v neznámé době na městišti původní Antigoneie. 
JeJíž obyvatelstvo při založellí Antiocheie r. 300 bylo převedeno do nového města. 
Srov. Car. O do f 1:. M li II e f, Antiquitates Antiochenae. Gottingae 1839 str. 
27; B e 11 z i 11 g e r, Antigoneia 1) v R-E. I. 2 (1894), sl. 2404; E. S. B o uch ie r, 
A short history of Antioch. Oxford 1921, str. 66 nn. 



Hl 

pevnými, pro ně nedobytnými městy, která jim mohla škodit velmi citelně, 
aniž sama nějak vážně trpěla. Přes to nepomýšleli Parthové ani tento
kráte na odchod ze Syrie. Cassius Dio XL. 29, 2 užívá o jejich pohybu jen 
slov &7tIXvécr-r'fjcrCl.v w~ xCl.l Z7t' &)./.0 -r~ Z7tw-rp(1.-reucrov-rz~. 

Patrně tedy chtěli Parthové zkusiti štěstí na místech, kde mohli 
očekávat úspěch snadnější. Ale tu vlákal Cassius Osaka, který za nedo
spělého Pakora a po jeho odvolání od nedůvělivého Oroda měl v rukou 
řízení celé výpravy parthské, do zálohy, a když Osakes v nastalé srážce 
raněný po několika dnech zemřel, dali se Parthové, zbaveni své hlavy, 
na ústup.i) 

Bylo nutno zdržeti se déle u válečných podniků Cassiových proti 
Parthům, poněvadž na jejich datování závisí rozluštěni otázky, kdy Bi
bulus konecně pi-išel do své provincie, aby vystřídal Cassia v její správě. 

Víme totiž, že Bibulus plišel do A;;tiochie právě v době, kdy se 
Parthové dali na ústup. Praví to výslovně Cicero na několika místech: 
ad fam. II. 10, 2: "Cassius noster - ab Antiochea hostem reiecerat, Bibulus 
provinciam acceperat"; ad Att. V. 20, 4: "Venit interim Bibulus" (po 
zprávě o porážce Osakově); ad fam. XV. 4, 7: "Quo (t. j. ad Amanum) 
ut veni, hostem ab Antiochea recessisse, Bibulum Antiocheae esse cognovi". 
A lze-li v těchto výrazech přece snad ještě viděti jakousi chronologickou 
neurčitost o posloupnosti událostí - srovn. "interim" v místě druhém -, 
odstraňuje ji Cicero ad Att. V. 21, 2 výslovným zjištěním "recesserant 
illi quidem (t. j. Parthi) ab Antiochia ante Bibuli adventum". Že pak příchod 
Bibulův phpadá nejen do doby po ústupu PaiJhů od Antiochie, ale i po 
porážce Osakově, dosvědčuj e zase Cicero Philípp. XI, 14, 35: "Magnas 
ille (t. j. Cassius) res gessit ante Bibuli, summi viri, adventum, cum Partho
rum nobmssimos duces, maximas copias fudit". A takový postup udá
lostí naznačuj e i Cassius Dio XL. 30, 1 poměrem plusquamperfekta a aoristu 
"\e svých slovech &[1.CI. 3E o0't'o~ (t. j. ó TIáxopoc;) &vzxzXů)P~xz~ XIX( Ó BL~OU).OC; 
&p~ů)v -r~~ ~up(CI.~ &rpLXZ-rO. Toto chronologické zjištění si bude nutno pama
tovati pro posouzení názoru W. Drumanna i jiných badatelů na ráz poměru 
Cassiova k Bibulo\Í. 

Dobu parthského ústupu od Antiochie určuje zhruba časový interval 
mezi polovicí září2) a 8. i-íjnem, kdy Cicero ad fam. III. 8, 10 mluví už 
o tom, že "domnělí" Parthové všichni se vrátili a že podle zpráv ho do
cházejících není už v Syrii vůbec nepřítele. 

Možnost určitějšího datování Cassiova vítězství poskytuje Ciceronův 
list ad Att. 21, 2: "Quo autem die Cassii litterae victrices in senatu 

1) Cicero ad Att. V. 20, 3 a ar. Philipp. XI. 13 n., 35; Justinus XLII. 
4, 5; Cassius Dio XL. 28, 3- 29; Frontinus, Strat. II. 5, 35; Orosius VI. 13, 5; Livius 
per. CVnI; De viris illustr. 83, 2. 

2) Ciceronův list ad Att. V. 18 byl psán v Kybistře 20. září. Poněvadž ho 
zprávy od hranic syrských docházely skoro denně (Cicero ad faro. XV. 2, 1), byli 
Parthové kolem polovice září ještě před Antiochií.. 
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recitatae sunt, id est Konis Octobribus, eodem meae tumultum nuntiantes", 
ovšem teprve po opravě porušeného data, jehož rukopisné čtení jest 
věcně nemožné. Nelze si totiž vůbec mysliti, že by byla mohla zprá"\a 
ze Syrie do Říma přijíti 7. :Hjna, ani kdyby bylo vítězství získáno v nej
dHve možnou dobu, kolem polovice zál-Í. Tuto obtíž cítil už W. Drumann 
IP 100 a VI. 131, Ernst W. Fischer, Romische Zeittafeln. Altona 1846, 
str. 260 n. i Kasp. Hartung 57 nn., kteH, aby získali q.elší interval mezi 
vítězstvím a dojitím zprávy o něm do Říma a přece mohJi v uvedeném 
listě Ciceronově zachovati čtení rukopisné, položili Cassiovo vítězství už 
do září, Hartung pak dokonce (str. 58) na počátek tohoto měsíce,I) v zjev
ném rozporu se zprávami Cicerona, který až do 21. nebo 22. září stále 
píše o parthském nebezpečí v Syrii.2) Máme-li zřetel k těmto zprá"\ám, 
nezbývá nic jiného nežli uznati y rukopisném čtení listu ad Att. V. 21, 2 
korruptelu a pokusiti se o její opravu. ~á"rhy na opravu byly podány dva. 

Alb. Sadol. \A,'esenberg, aby získal delší intenal časo,,'ý pro donesení 
vítězné zprávy Cassiovy do Říma, opravil porušené místo listu Ciceronova 
v "id est Nonis Novembribus". Ale toto posunutí data o měsíc ku předu 
je zase nemožné pro Ciceronova slova, že téhož dne, kdy byla předčítána 
"\Ítězná zpráva Cassiova, byl publikován i jeho (Ciceronů,) poplašn5T list. 
Jest otázka, jaký to byl list a máme-li jej zachován. 

C. A. F. Briickner, Leben des M. Tullius Cicero, str. .553, pozn. 3, 
Friedr. Hoffmann, Zur Lebensgeschichte des Cicero. Philologus XV (1860), 
str. 666, GuiL Sternkopf, Quaestiones chronol. de rebus a Cicerone in de 
a tradita Ci1icia provincia - gestis etc. Dissert. Marburgi 1884, str. 29 
a 33, Gugl. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma II. 247 ztotožňují 
tuto poplašnou zprávu Ciceronovu s jeho listem, který poslal senátu 
18. září 51 (ad fam. XV. 1) s ná"\ěštím o přechodu Pakorově přes Eufrat, 
Otto E. Schmidt, Der Bríef\vechsel, str. 82 a 397 pak s jeho zprávou, 
poslanou senátu 21)22. zál-í (ad fam. Xv. 2). Obojí řešení je však nemožné. 
Z celé souvislosti listu ad Att. V. 21, psaného až 13. února 50, vyplývá 
totiž s naprostou určitostí, že poplašná zpráva Ciceronova se netýkala 
zářijového vpádu Parthů, n5Tbrž už zase nového nebezpečí válečného, když 
vešlo ve známost, že Parthové, byvše odraženi Cassiem od Antiochie, 
Syrie nevyklidili, n~Tbrž přezimují v Kyrrhestice. Ciceronovi se "vitěz
stvím" Cassiovým neulevilo - praví o tom v § 2: "recesserunt mj quidem 
ab Antiochia ... , sed nullo nostro zfrl)[Lzp~!,.CI.-:;l" -, i horší se na Cassia, 
že si ve své zprávě senátu osoboval definitivní skončení války paľthské, 
ačkoli i po jeho "vítězství" zústali nepJ:-átelé v Kyrrhestice a hrozili novou 
válkou. 

Z téže Ciceronovy nálady vyplynula i mrzutá jeho narážka v listě 
ad Att. VI. 1, 14, poslaném rovněž z Laodikeie 20. února: "Cassius ineptas 

1) Do září klade Cassiovo vítězství též Alf 1'. v. Gut s chm i d, Geschichte 
lrans und seiner NachbarU\.nder. Tiibingen 1888, str. 92. 

2) Cicero ad faro. XV. 9, 3; 3; 1; 2; ad Att. V. 18. 

J. Dobiáš: Syrský prokonsulát ~í. C. Bib.ula. 
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litteras misit necdu111_ Bibuli erant allatae, quibus recitatis puto fore, ut 
aliquando commoveatur senatus." Poněvadž druhá část této věty je pouze 
variantou místa "Bibuli (t. j. litterae) -nondum erant allatae, quas certo 
scio plenas timoris fore", které v Ciceronově listě ad Att. V. 21, 2 následuje 
těsně za zmínkou o publikování vítězného listu Cassiova, jest naprosto 
nepochybno, že ani tu Cicero nemluví o svých zprávách z doby p1~ed ústupem 
Parthů od Antiochie, nýbrž o nějaké nám nezachované své zprávě, kde 
oznamoval senátu nové nebezpečí parthské a která se ovšem velmi ostře 
odrážela od vítězoslavného tónu zprávy Cassiovy, publikované současně. 

Není-li nám Ciceronů," poplašný list zachován, je přece možno aspoň 
s jakousi pravděpodobností určiti, kdy asi byl poslán. Terminus post quem 
jest 8. říjen, kdy Cicero po ústupu Parthů od Antiochie projevuje ještě 
naprostou bezstarostnost (ad fam. III. 8, 10), a ještě pozdější jeho dopis, 
asi z prostředku Hjna,l) kdy Cicero blahopřeje Cassiovi k "velikým jeho 
činům" a k nedávnému jeho vítězství, o jehož dosahu má ještě vysoké 
ponětí. Ale už v listě z 14. listopadu (ad fam. II. 10, 4) projevuje Cae
liovÍ veliké obavy z Parthů pro léto příští. Asi v téže době, jako tento 
list soukromý, poslal tedy asi Cicero senátu svou úřední zprávu, obsahující 
už zase nové poplašné zprávy o Parthech. Ale i kdyby ji byl poslal v době 
nejdi-lve možné, už v druhé polovici října, nemohla dojíti do Říma do 
5. listopadu, poněvadž i dopravě, kterou Cicero výslovně nazývá 
rychlou, trvalo na pL 47 dní, nežli došlo psaní z Říma do Kybistry (Cicero 
ad Att. V. 19). Vždyť i zpráva Cassiova a Deiotarova o zářijovém vpádu 
Parthů do území Hmského došla do Říma teprve krátce před 17. listo-
padem a CaeliflY, z něhož se o tom dovídáme (Cic. ad fam. 

výslovně uvádí v § 2, že do té doby list Ciceronův nedošel. 

Jest tedy Wesenbergovu opravu porušeného místa v listě ad AU. 
V. 21, 2 zamítnouti. Mnohem pravděpodobnější je oprava Friedr. Hoff
manna, Philologus XV (1860), str. 665 n., který místo "id est'" píše 
"datae".2) S datováním Cassiovy vítězné zprávy dnem 7. října velmi 
dobře souhlasí, že zprávy o následcích tohoto vítězství, v prvním návalu 
radosti ovšem přehnané, došly Cicerona 8. Hjna, když tábořil v Mopsu
hestii (Cicero ad fam. III. 8, 10). 

1) Ad fam. XV. 14. O datu srov. O. li, S chm i d t, Der Briefwechsel, str. 
83. Tyl' r e 11- P II I' se r, Correspondence 144 kladou tento dopis až do ledna 50. 

2) Ho f f man n o v u konjekturu přijímá na př. L. :M o ll, De tempori
bus epistularum Tullianarum quaestiones selectae. Diss. Bero!. 1883, str. 30; ,'V. 
S tel' n k o p f, Quaest. chronol. (de rebus a Cicerone inde a tradíta Cilicia pro
vincia usque ad relictam Italiam gestis) etc. Diss. :Marburgi 1884, str. 33; I. C. G. 
B o o t v 2. amsterd. vyd. listů ad Atticum 1886, str. 251; O. E d. S chm i d t, 
Der Briefwechsel des :M. Tullius Cicero. Leipzig 1893, str. 82; L u d. CL Pll:r s e I' 
ve vyd. oxfordském 1903; G ug!. Ferrero, Grandezza e decadenza di Rom3. 
II. 247 p. 2). Tyl' I' e II - P u I' ser, The correspondence III (1890), str. 161 
odůvodňují Hoffmannovu konjekturu i Ciceronovou dikcí. 
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Poněvadž zprávu o vítězství nad Parthy podával senátu ještě Cas
sius, je patrno, že Bibulus toho dne ještě od něho nepřevzal správu své 
provincie. Ale musil tak učiniti již velmi brzo potom, poněvadž, když 
Cicero phtrhl k pohraničnímu horstvu amanskému, byl již Bibulus v An
tiochii (Cicero ad fam. XV. 4, 7). Byl-li Cicero 8. Hjna v Mopsuhestii, 
byl by při stejném tempu pochodovém dorazil k úpatí Amanu asi 9. nebo 
10. Hjna. PHchod Bibulův do Antiochie a pi-evzetí provincie syrské od 
Cassia lze tedy klásti asi mezi dni 7. a 10. t. m.l) 

Nově nastouplého místodržitele syrského jistě mrzelo, že se svým 
-Omeškánim phpravil o slávu vítězství nad Parthy. Jeho snahou, získati 
si vavHny jinde, jest si možno vysvětliti, že brzy po svém příchodu do 
Syrie podnikl taženi proti nepokojn$rm horalům na Amanu, poho:H to, 
jehož rozvodí bylo hranicí mezí jeho provincií a Kilikií.2) Byl to týž kmen, 
proti němuž bojovali už tři místodržitelé kiličti za sebou, P. Cornelius 
Lentulus Spinther (56-53), pravděpodobně i jeho nástupce Appius Clau
dius Pu1cher (53-51) a konečně i Cicero (51), z nichž první dokonce nad 
nimi triumfoval, druzí dva získali aspoň titul imperatorů.3) Přemožení 
horalů amanských se však ukázalo věcí těžší, si snad Bibulus před
stavoval a neobešlo se beze ztrát. Jest ovšem třeba phznati, že obě 
zprávy, které o nich máme, jsou zabarveny svrchovaně stranicky4); 
pi-ece však podrobnosti, kteréuvádi první z nich, Ciceronova (ad AU. 
V. 20), jsou zárukou, že aspoň ona je v podstatě pravdivá. Bibulus 
ztratil podle ní celou první kohortu se všemi setníky, i s primipilem 
Asiniem Dentonem5), a vojenského tribuna Sex. Lucilia, nevlastního 
syna bohatého a váženého muže T. Gavia Caepiona. 

Jestliže už zpráva Ciceronova byla psána se špatně zakrývanou 
škodolibostí, ještě zlomyslnější je druhá zmínka o amanském nezdaru 
Bibulově. Koncem února 50 píše Caelius Rufus Ciceronovi z Říma (Cicero 
ad fam. VIII. 6, 4), že podle zpráv tam došlých "quoquo modo potuit, 
sine Parthis Bibulus in Amano nescioquid cohorticularum amisit". Legenda 
o nezdaru nového prokonsrila syrského, jak viděti, už vzrostla: z jedné 
ztracené kohorty jsou už ztráty u několika "kohortek". Není ovšem třeba 
důkazu, že zpráva Caeliova nezasluhuje víry. Kdyby ztráty Bibulovy 

1) W i 1 h. I hne, Romische Geschichte VI. Leipzig 1886, str. 481, sveden)' 
patrně listem Ciceronovým ad fam. XV. 3, 2 Isrov. výše str. 12), soudí zcela ne
správně, že Bibulus přišel do Syrie už v srpnu. 

2) Cicero ad Att. V. 20, 3; ad fam. II. 10, 2. 
3) Srov. W. Dr u man n 112 462 n. a 165; VI. 128 nn. 
4) Cicero považoval pravdě podobně podnik Bibulův proti těmže kmenům, 

jejichž přemožením se on, Cicero, nedávno před tím chlubil, za urážku a znevažo
vání dosahu jeho vítězství. Odtud jeho posměšná slova (ad Att. V. 20, 4), že 
Bíbulus "in eodem Amano coepit loreolam in mustaceo quaerere". 

5) Cicero jej nazývá "nobilem sui generis". O významu těchto slov srov. 
Tyl' I' e 11- P u r ser, Correspondence III. 116 a Rob. Ty r r e ll, Cicero in 
his letters. London 1903, str. 219 n. 

2* 
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byly bývaly větší, nebyl by je Cicero opomněl m:ésti \e svém dopise 

Attikovi. 
Ztrát IBibulových v tažení amanském nelze 0\ šem popírati. Proti 

pohrdavé p~se Cicerono\ ě jest však třeba přiznati, že jeho posta\enÍ bylo 
mnohem obtížnější nežli někdy Ciceronovo: Úloha Cicerono\a byla usnad
něna jednak tím, že horalé na kilické straně Amanu byli oslabeni už dvojí 
válkou s Římany, jednak tím, že Cicero měl ku pomoci znamenité důstoj
niky, kterým vlastně, a nikoli Ciceronovi, náležela zásluha o \ ítězsh L 
Naproti tomu obyvatelé svahu syrského o panstd římském v posledních 
letech, kdy zájem tamějších místodržitelů byl úplně vyčerpáván nebezpečím 
parthským, takřka ani nevěděli, spíše naopak byli pravděpodobně posíleni 
přílivem svých krajanů z Kilikie, které odtud \ypudily útoky jmeno
vaných už vojevůdců tamějších. Že ostatně Ciceronovo ,;vítězství", kterým 
chtěl prospěti oběma provinciim (ad fam. XV. 4, 8), nemělo trvalejších 
výsledků, jest patrné z toho, že podrobení amanských horalů dalo Ří
manům ještě mnoho práce, dokonce ještě Ciceronovi samému. Mluví-li po 
5. červnu 50 o "magna in Cilicia latrocinia" (ad AH. VI. 4, 1), týká se to 
jistě kmenů "poraženýTh" předešlého roku. I) Lze proto stěží ubrániti 
Cicerona v)'rtky, že sám nebyl bez viny na částečných ztrátách Bibulo
vých tím, že jeho akci nepodporoval vlastním podnikem se strany kili
cké. Kdyby mu byl zájem říše býval přednější nežli soukromá nechuť 
a žárlivost, mohlo býti zkrocení obyvatel amanského Fohol-í, aspoň do
časné, provedeno hladčeji, nežli se opravdu stalo. 

Podle obou uvedených zpráv, Ciceronovy a Rufovy, zabývali jsme se 
dosud jen negativní stránkou amanského tažení Bibulova, jeho ztrátami. 
Podle nich píší také všichni novodobí historiko·vé bez výjimky o jeho ne
zdaru, ba porážce na této výpra\ ě. A přece se zdá, že konečný výsledek 
její, přes nutné ztráty, které jsme se pokusili vysvětliti, nebyl nepříznivý, 
že se Bibulus mohl nejen pochlubit ·vítězstvím, ale dokonce dosáhl - titulu 
imperatorského. Lze tak s velikou pravděpodobnosti souditi ze slov Cicerona 
samého, pronesených ovšem až 5 let po smrti Bibulo\ ě, v XI. řeči proti 
Antoniovi.Z) Cicero, zahrnuje tam chválou galatského krále Deiotara, 
dokazuje její oprávněnost mezi jiným také tímto důvodem (c. 13, 34): 
"Fuimus imperatores ego et M. Bibulus in propinquis finitimisque provinciis; 
ab eodem rege adiuti sumus et equitatu et pedestribus copiís." 

Ponhadž ph Ciceronově hrdosti na jeho imperatorský titul je skoro 
vyloučeno, že by tu užíval slova "imperator" nikoli jako právního titulu 
yitězného vojevůdce, pozdrayeného jím od vojska, nýbrž jen jakoneúřed-

') Srov. \V. Dr u ma nn VI. 134. Nepochopitelně přeceňuje v}'znam Cice
ronov}'ch bojů s horaly C a s p. Ha rtu n g 62, je-li ochoten klásti přemožení jejich 
na roveň s vítězstvím nad Parthy (I). 

2) Cicero tam vůbec mluví o Bibulovi výrazy, dříve z jeho úst docela nesl}'· 
chanými: c. 14, 35: ante Bibuli, s um m i v i r i, adventum. 
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ního názvu pro úředníka opatřeného imperiem, jest třeba míti za to, že 
také Bibulus dosáhl za svého syrského místodržitelství tohoto pyšného 
titulu, a nedochovala-li se o tom zpráva jiná, že je to holá náhoda. Poněvadž 
pak Deiotarova pomoc, poskytnutá mu do války s Parthy již jako impera
torovi (srov. o ní níže str. 2'9), patří časově do doby po 20. únoru 50 -
toho dne píše Cicero Attikovi teprve, že mu Deiotarus slíbil svou voj enskou 
pomoc (Cicero ad AH. VI. 1, 14) -, musil Bibulus onoho titulu dosáhnouti 
již v zimě 51/50, kdy nebojoval s nikým jiným nežli s horaly na Amanu. 
Že snad p:h svých bojích s nimi utrpěl dosti vážné ztráty, nemohlo být 
závadou jeho imperatorské appellaci. Analogii časově i místně nejbližší 
jeho případu posk:v.tuje hned historie Bibulova nástupce Ý správě syrské, 
Q. Metella Scipiona, o němž Caesar bell. civ. III. 31, 1 pravÍ, že "detri
mentis quibusdam circa montem Amanum acceptis imperatorem se appel
laverat". Slova, která jsou zároveň důkazem, že ani vítězství Bibulovo -
stejně jako nemnoho starší vítězství Ciceronovo - neznamenalo konečnou 
pacifikaci věčně nepokojných'l) horalů amanských. 

Mohlo by se zdáti, když měl Bibulus na podzim 51 kdy za měst-
1.1ávati se horaly na hranicích kilických, že byl prost starostí o bezpečnost 
své provincie na jiné straně. Ale nebylo tomu tak. Cicero sice, oddechnuv 
si po ohlášeném vítězství nad Parthy, podceňoval nebezpečí, kterého se 
dříve tolik bál a kterého se tak rád zbavil, a v listě, jejž poslal 8. října 

Ap. Pulchrovi, dokonce pronáší podezření, že nepřítel právě vypuzený 
1.1ebyli vúbec Parthové, nýbrž Arabové, odění částečně krojem. parthským. 
A i ti že se všichni vrátili, takže prý, jak se tvrdí, není už vůbec nepřítele 
na púdě syrské.2) 

Také Cassius po své původní, dosti skromné zprávě poslal senátu 
sebevědomý dopis, v němž si osoboval zásluhu, že přivedl válku parth
skou ke konci. A přece tomu tak nebylo! V týž den, kdy byla v senátě 
- někdy koncem listopadu nebo v prosinci 51 - předčítána vítězná 

zpráva Cassiova, byl tam přednesen i poplašný dopis Ciceronův o novém 
strachu parthském.3) A asi v téže době, vzpomínaje v dopise M. Caeliovi 
z 14. listopadu s pocitem úlevy, jak poměrně šťastně se skončilo léto 
právě minulé, hrozí se Cicero před novou válkou s Parthy pro léto příštL4) 

1) Srov. Cicero ad Att. V. 20, 3: ad Amanum ... , qui mons erat hostium plenu s 
sem pit e I' nor u m; ad fam. II. 10, 3: vexavi Amaniensis, hostis sem p i
t e r n o s; XV. 4, 8: pacare Amanum et per p e t u u m hostem ex eo monte tonere, 
agere perrexi. 

2) Cicero ad fam. III. 8, 10: De Padhis quod quaeris, fuisse nullos puto; 
Arabes, qui fuerunt admixto Parthico ornatu, dicuntur omnes revertisse; hostem 
esse in Syria negant ullum. 

3) Cicero ad Att. V. 21, 2 (citát viz výše na str. 16 n.). 
4) Cicero ad fam. II. 10, 4: Sed ut redeam ad Parthos, haec aestas habuit 

hnnc exitum satis felicem. Ea, quae sequitur, magno est in tÍmore. 
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Obavy Ciceronovy byly pak plně oprávněny. Po všech vítěZn)Tch 
zprávách Cassiových, po zcela určitých výrazech, v nichž mluví Cicero 
a zvláště Cassius Dio o odtažení Parthů, dovídáme se najednou v polovici 
února z čista jasna, že ParthO\é přezimují v Kyrrhestiee - v srdci samé 
Syrie. Královský princ parthský že leží v pwvincii Hmské a s počátkem 
válečného období že jest možno očekávat od Eufratu vpád samého krále 
Oroda. l ) 

Jak sloučiti tyto dvoje navzájem si úplně odporující zprávy? KenÍ 
jiného prostředku, nežli uznati, že zprávy z podzimu 1'. 51, o UVH1COUL 

vyklizení Syrie od Parthů, byly předčasné a přehnané2) a zpráva Cassia 
Diona XL. 29, 3 't"ú,eu'r~()"ocv't"oc; a' he[vou (1. j. 'rOU '.Q()"~xou) nii()"ocv 
'" 'll f 'C: I) \' ", '" Cll "" 'p.., v • ..wUpLOCV o OCJ<.opoC; ese ,Lne XOCL OUo O(1)1]',C; n01"E ec; IXU1"I']V ecre\-"OCfl.EV ze ] e 
přímo nesprávná. Podle líčení Justinova výtahu z díla Pompeia Troga, 
jenž právě pro věci parthské jeví neobyčejný zájem3) a bylo nich tedy 
pravdě podobně dobře zpraven, byl postup událostí právě opačný: "Ruius 
filius Pac oru s, missus ad persequendas Romani beUi reliquias, magnis 
rebus in Syria gestis in Parthiam patri suspectus revocatur, quo absente 
exercitus Parthorum relictus in Syria a Cassio - cum omnibus ducibus 
trucidatur" (XLII. 4, 5). Epitomator se při svém krácení původního díla 
neobešel ovšem bez omylů, ale v podstatě je zpráva jeho jistě věrohodná, 
poněvadž ji lze ve \'šech bodech doložiti odjinud. 

"re1iquiae belJi Romani" je válka z 1'. 51 a nikoli z 1'. do-
svědčují slova "magnis rebus in Syria gestis", kterýchž se o výpravě 
1'. 52 užiti nedalo, poněvadž tenkrát Cassius malé 
l1uvší do Syrie, bez obtíží vypudi1.4) Úspěchy Pakorovy, vlastně však 
Osakovy, proti Cassiovi 1'. 51, který se musil před nimi do Antiochie, 
nbudily v nedůvěí-ivém a despotickém Orodovi podezl-ení, i odvolal 
syna, pravdě podobně s částí sborů, zpět. 5) Co se stalo s vojskem ostatním, 

1) Cicero ad Att. V. 21, 2: Hodie vero hiemant in Cyrrhestica ma.ximumque 
bellum impendet, nam et Orodi, regis Parthorum, filius in província nostra est nec 
dubitat Deiotarus -, quin cum omnibus copiis ipse prima aestate Euphraten trans
iturus sit; ad Att. VI. 1, 14: Hiemant in nostra provincia Parthi: exspectatur 
Orodes (20. února 50). 

2) Srov. nejistotu výrazu, s jakou mluví Cicero o odchodu Parthů v listě 

ad fam. III. 8, 10 (citát výše na str. 21 pozn. 2), zvl. dicUl1tur , negant. 
3) Srov. C. W ach s m u t h, Trogus und Timagenes. Rhein. Museum XLVI 

(1891), str. 478; Týž, Einleitung in das Studium der alten Geschichte. Leipzig 
1895, str. 114. 

4) Cassius Dio XL. 28, 1: [J..eTa ae: 701370 zo::t t.:; 7~V :L:UfllO::V, oů (J..év':" o & 

zd EV 7::),~.&EL 6:; 1l.·~';'E cr1"poc':"'r,'(O'1 W~TZ cr7pocTlŮYro::c; ~XOUcrIXV, Evé~oc).ov· 
&9' oŮnzp K&.crmoc; @q:a[ů)C; O::0,;,oÚC;, ékz Il.'~ no),)..oo:; I.IV1"O::C;, &nzŮlcrOC1"O. 

5) Alf r. v. Gut s chm i d, Geschichte Irans und seiner NachbarHoi.nder 93 
vztahuje tuto zprávu Justinovu až k r. 50, a tedy už k správnímu období Bibulovu" 
Důvodů tohoto svého mínění neudává, ačkoli jest jím v zjevném rozporu s jedin}'m 
pramenem., který o odvolání Pakora od Oroda mluví a jenž je klade pi' e d po
rážku Parthů a v}'slovně ještě do správního období Cassiova. 
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jemuž velel Osakes, je nám už známo. Konec zprávy ";STše 
citované, není ovšem doslova správný, ale i v ní je v přehnané formě 
ukryto pravdivé jádro o smrti vůdcově a částečné porážce jeho sborů. 
Další události jest si pravdě podobně představiti tak, že vojsko po smrti 
svého vojevůdce pI-erušilo sice své operace, ale neopustilo Syrie, jak soudí 
někteří badatelé,!) nýbrž zůstalo ležeti přes zimu v Kynhestice; a s ním 
zůstal i Pakoros, který se po smrti Osakově nezdál už svému otci nebez
pečným. Uvidíme ovšem, že Orondapatés,2) který se stal pravdě-

v jeho jako rádce mladého 
prince i jako velitele parthsk}och sil operujících v Syrii, nebylo nic 
spolehli věj ší. 

Měl-li Bíbulus po celou zimu 1'. 51j50 nepřítele v zemi, ba dokonce 
v týle své residence, musil býti ovšem v neustálém napětí, kdy Pa.rthové 
přeruší své zimní táboření, aby obnovili útok předešlého léta. Stálým 
heslem celé této neklidné a ulekané zimy bylo "bellum impendet", které 

rozmanitých yariacích Z110YU a znovu se od počátku roku 50 
v listech Ciceronových.S) 

Výbuch parthské v Syrii byl očekáván v červnu a červencV) 
tedy podle opraveného kalendáře juliovskélJO, blízkého kalendáři pí-iro
zenému, asi v polovici dubna/května. Parthové se však začali hýbati 
d'Hve: už na měsíce dubna, t. j. koncem února podlekalendářeopra
veného, docházely Cicerona každodenně zprá\,y, že v Syrii zuří veliká válka. 5) 

1) L u d. d u F o u r dé L o n g e r u e, Annales A.J."sacidarum. Argentorati 
1732, str. 25; W. Dr u man n IP 100: die iibrigel1 el1tflohen mit Pacorus in Un

und mít grossem Verluste uber den Eufrat; \V. E. H e i t 1 a n d, The Roman 
repubHc III. Ca!l1bridge 1909, str. 239, 258. - Na odchod Parthů a opětný jejich 
návrat ještě zimou nelze pomýšleti. Jednak o tom naše prameny nic nevědí, 
- jediné místo, které se tak dalo vykládati, je Cicero ad Att. V. 21, 2: Htterae 
... meae tumultum l1untiantes (viz o něnLvýše na str. Hl nn.) - jednak toho ne
pHpouští prostá úvaha: Parthové by přece nebyli přišli do cizí zem.ě schválně pFe
zimovat, nýbrž byli by se připravili doma a podnildi no,'ý vpád pi'es Eufrat jako oby
čejně až na jaře pl-ištího roku. Zprávě Appianově Syr. 51: x.oct Ed Ae:ux.(ou (sic!) 
B f(J.) \ K I ~"'" I , , "" "P) , Ul--' ,ou Il'€'t'oc po::crcrov crT poc't'l']j'OUV't'o C; ~\)PLIXC; ze; 't"f)V .::."UpLOCV EG€I--'OC 'ov OL 

lllXp&uO(ZoL jest tl-eba rozum.ěti nanejvýše tak, že na jaře r. 50 byly parthské síly, 
přezimovavší v Syrii, posíleny novými oddíly z Parthie, ačli jest ovšem nutné 
slovo &G~~oc),ov II Ap P í a 11 a vykládati doslovně. Pravděpodobně v něm lze vi
děti jen označení počátku llov}'ch operací vojensk}'ch. 

2) To je podle Alf r. v. G TI t s c 11 mi d a, Geschichte Irans 93 pravé jméno 
vojevůdce, v rukopisech Cassia Diona rozmanitě zkomolené. Srov. vydání B o i s
s e v a i n o vol. Berolini 1895, str. 519. 

3) Cicero ad Att. V. 21, 2: maximumque bellum impendet (z 13. února); VL 
1, 14: Parthicum bellum impelldet (z 20. února); VL 2, 6: magnum enim bellum 
impendet a Parthis (z 1.-7. května). 

4) Cicero ad Att. VI. 1, 14: habeo IUllium et·Quinctilem in metu. Srov. V. 
21, 9 a VL 2, 6. 

b) Cicero ad fam. XIII. 57, I: Quo magis cotidie ex litteris l1untiisque bellml1 
magnum esse in Syria cognosco, etc. K datování srov. O. li. S chm i d t, Der Brief-
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Všecka dosavadní zpracování této doby až na tři úplně zapadlé 
výjimkyl) však ku podivu o této válce buď vůbec nemluví nebo ji do
konce výslovně popírají: W. Drumann IP 84 vypravuje pouze o obavách 
před novým útokem Parthů na 1'. 50, připojuje však výslovně, že byly 
bezdůvodné. Podle Em. W. Fischera, Rom. Zeittafeln 264 a Th. Momm
sena, Rom. Geschichte lIP 352 se sice čekalo, že válka propukne jako 
roku pr'edešlého, ale nedošlo prý k tomu. W. Ihne, Rom. Geschichte VI. 
439 tvrdí, že se Parthové vzdali dalších pokusů o Syrii už po vítězství 
Cassiově r. 51. I. C. G. Boot v 2. amsterod. vyd. Cic. listů k Attikovi 
poznamenává k listu VI. 1, 14 (Parthicum bellum impendet): "Sed belIum 
non fuit, nam Parthi discesserunt". Také W. E. Heitland, The Roman 
republic III. 258 vykládá, že Bibulus od nich nebyl vážně znepokojován. 

Takovýto názor lze vyložit jen tím, že se badatelé dívali na válku 
parthskou r. 50 jen se stanoviště Ciceronova, který ovšem, zmiňoval-li se 
o své provincii, mluvil vždy jen o válečném nebezpečí a nikoli o válce2) ; proti 
tomu stojí však jasné znění ne jednoho, ale několika míst z Ciceronových 
listů z druhé čtvrti roku 50, kde se mluví o válce nikoli pouze očekávané, 
ale už skutečné, ovšem v Syrh:. 

Již počátkem dubna r. 50 zuří v Syrii veliká vojna a Cicero, žádaje 
Therma, místodržitele provincie asijské, aby mu poslal zpět jeho legáta 
M. Anneia, odůvodňuje svou žádost právě nebezpečím této války.3) 
Z června t. r. máme ještě dva projevy Ciceronovy téhož rázu v listech 
psaných Attikovi. Ad Att. VI. 4, I mluví o vážném dojmu, který naň 
učinily v Tarsu zprávy o veliké válce v Syrii4) a ad Att. ·VI. 3, 2 mluví 
zase o "magnum bellum in Syria", o válce, která prý se hrozí pí'evalíti 
i do jeho provincie ki1ické. 5) 

Máme však kromě uvedel1Jkh všeobecných zmínek o této nové válce 
parthské ještě zprávy konkrétnější. Velmi důležit:<·m pramenem pro udá
losti s ní souvisící jest další list Ciceronův ad Att. VI. 5, poslaný Atti
kovi z Tarsu 26. června. Místo nás zajímající ( § 3), poněvadž se ho bude 
nutno ještě několikrát dovolávat, budiž tu uvedeno úplně: "Nos - solli
citudine provinciae - vel maxime mgebamur: quum enim arderet Syria 
belIo et Bibulus in tanto maerore suo maximam cmam bellí sustineret 

wechsel, str. 86. Ty r r e II - P u r ser III. 185 kladou dopis už do března, COž 
je velmi málo pravděpodobné. Tak záhy se nebojovalo. 

1) L u d. d u F o u r de L o n g e r u e, Annales Arsacidarum, str. 25 (s hrubými 
omyly); C. A. F. Br ii c kll e r, Leben des lVI. Tullius Cicero I. Gottingen, 558, 
opíraje se o zmínku v Ciceronově listě ad Att. VI. 4, 1. Dokladů je ovšem n1.nohem 
víc; G u i 1. St e r n k o pf,. Quaestiones chronol. de rebus a Cicero ne - gestis etc. 
Dissert. Maxburgi 1884, str. 34. 

2) Cicero ad fam. II. ll, 1 4. dubna 50): belli magni timor impendet; 
ad Att. VL 2, 6 (z 1. t~'dne květnového): magnum bellum impendet a Parthis. 

3) Cicero ad fam. XIII. 57, 1 citát viz Y-S'še na stľ. 23, pOZIl. 5). 
") lbi (t. j. Tarsi) me multa HlOverunt: magnum in Syria bellum etc. 
;j) Sro-\". i list ad Att. VI. 2, G. 

ad meque legati eius et quaestor et amici litteras mitterent, ut subsidio 
venirem, etsi exercitum infirmum habebam -, tamen esse officium meum 
putavi exercitum habere quam proxime hostem, quoad mihi praeesse 
provinciae per senatus consultum liceret ; sed, quo ego maxime delectabar, 
Bibulus molestus mihi non erat, de omnibus rebus scribebat ad m,e potius." 

Cicero, líče tu Attikovi své starosti o provincii kilickou před vpádem 
Parthů, mluví tedy zase \ýslovně už o skutečném válečném požáru v Syrii, 
ale i o Bibulo\ých opatřeních proti nepHteli. 

Přední starostí bylo ovšem opatht si vojsko. Bylo už vylíčeno, že 
nmysl Bibulův, doplniti osláblé Cassiovy legie odvody italskými, byl 
zmafen odporem konsula Ser. Sulpicia Rufa. Syrie byla tedy odkázána 
pouze na ony dvě legie, které se zachránily po bitvě u Karrh a které 
zůstaly od té doby v Syrii až do konce 1'. 49, kdy je odtud Bibulův ná
stupce IvIetellus Scipio odvedl ku pomoci Pompeiovi,l) a ovšem k tomu 
ještě na pomocné sbory provinciální,2) které však nebyly asi v Syrii o nic 
lepší kvality nežli ony, na něž v Kilikii naříkal Cicero. 

Bibulovi běželo především o posilu fádných voj sk legionářských, 
a proto se obrátil už v zimě 51/50 na senát Hmský s naléhavými prosbami 
o vyslání dalších legií.3) A je věc známá, že r. 50 byly opravdu od vojsk 
Caesarových odvolány dvě legie pod záminkou, že jest jich třeba pro 
Bibu1a do války s Part hy. Že však tento pfedstíraný účel byl opravdu 
jen záminkou k oslabení. Caesara a nikoli opatřením ve prospěch Bibulův, 
bylo nejlépe dokázáno tím, že obě legie nebyly dopraveny na východ, nýbrž 
zadrženy v Italii.4) Ostatně, i kdyby byl měl senát vážný úmysl, posíliti 
jimi Syrii, nebylo je možno dopraviti na v$'chod tak rychle, aby odvrátily 
nebezpečí, které propuklo neobyčejně brzy na jaře; a Bibulus sháněl tedy 
pomoc u svých kollegů, místodržitelů v)khodních provincií. 

Nejbližším sousedem, který mohl Bibulovi phspěti, byl Cicero v Ki
likii. Kdyby se byla uskutečnila kooperace spoj ených voj sk obou místo
držitelů, byla by se vojenská situace Římanů jistě značně zlepšila. Ale 
takovou kooperaci znemožnila fevnivost obou sousedů. Bylo jistě nápadné 
už v listě ad AU. VI. 5, 3 (viz citát výše na str. 24 n.), že v něm Cícero 
nemluví o Bibulově žádosti o pomoc, nýbrž o prosebných listech jeho 
quaestora, legátů a pí-átel. Quaestor, jejž Cicero v tomto listě nejmenuje, 
byl Caninius Sal1ustius, adressát jiného listu Ciceronova (ad fam. II. 17), 
který nám pomáhá odhaliti roušku s té záhady. 

1) Caesar bell. civ. III. 4, 3; 31, 1 11n. 
2) Cicero ad fam. II. 17, 7 uvádí citát z jeho dopisu poslaného senátu: Equi

tibus auxiliariis cum amplius frumenti postulaľemus. 
3) Cicero ad Att. V. 21, 2 a VI. 1, 14 (citáty viz v)'še na str. 17 n.) ohlašuje 

úřední poplašné zpľávy Bibulovy. Tenkrát také asi odmítl pomocné sbory ze Za
pádí, poněvadž potřeboval hlavně legionáře a ne "alarios." Cicero ad fam. II. 17. 
7. Srov. L u d ,v. Lan g e, Rom. Alterthiimer III" 397. . 

4) Cassius Dio XL. 65; Appianos. Emf. II. 29. 115. Hirtius DeU. Gall. 
VIII. 54 11. Srov. ·vr. D ľ II 111 a II n, lIF. :352 11. 
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v § 6 si tu Cicero stěžuj e Sallustiovi na hněv, kterfr prý proti němu 
Bibulus chová, a pokračuje: "Permulti enim ad me detulerunt, quom 
magnus Antiochiae metus esset et magna spes in me atque in exercitu 
meo, solitum dicere quidvis se perpeti maIle quam videri eguisse a1Lxilio 
meo. " 

Bibulus tedy vědomě a schválně opomněl žádati od Cicerona pomoci, 
aby se nezdálo, že by se bez ní neobešeL Cicero si ve syém listě stýská, 
že naň Bibulus nevraží bez důvodu. Nás ovšem, kteří známe Ciceronův 
poměr k Bibulovi už od počátku jejich místodržitelství, resignace 
lova na pomoc s jeho strany nepřekvapuj e. Po tom, jak Cicero mlu'l.'il 
O jeho výpravě v horách amanských, není divu, že Bibulus nechtěl vlastni 
žádostí jeho domýšlivost ještě více stupňovat.!) Nedávná zkušenost Ca s
siova, jemuž Cicero podle svého mínění také pomohl k úspěchu nad 
Parthy,2) odůvodňuje to jistě s dostatek. 

Obětoyati zájmy státu kyselostem osobním ovšem bylo se 
Bibulovy bývalo jednání nesvědomité. Ale Bibulus nehnal své ná1ady až 
do nej zazších důsledků a dovedl se z ko1lise, v níž se octl, jsa na jedné 
straně zlou situací nutkán k zesílení s'l.'é branné moci, na druhé nemaj e 
chuti doprošovati se pomoci u kollegy, který mohl jeho stísněného posta
yení využíti stejně k ukojení své ješitnosti jako k jeho ponížení,3) vyprostit 
žádostí nepřímou: Sám se sice nesnížil k prosbě, která mu 
vykládána jako přiznání k vlastní nemohoucnosti, ale dO'l.'olil to učiniti 
svým podHzeným, kteH si tím nezadali. 

Výsledek této nepi'-ímé žádosti byl však stejný, jako kdyby 
nebyla podána. Cicero, sám pln strachu z nebezreči rarthského 
do jeho vlastní pod záminkou, že jest jeho povinností udržo\atl 

co nejblíže nepříteli - jako kdyby na frontě Bibulově, kde ui 
válka zuhla, bylo od Parthů dáleí - žádost Bibulmých důstojníků od
mít1.4) Bibulus měl aspoň zadostučinění, že to nebyla jeho prosba, kterou 

1) V listě ad fam. XV. 4, 8 praví o sobě Cicero, že šel na v}rchod eo animo. 
ut provinciae, si ita tempus ferret, subvenirem. 

2) Cicero ad Att. V. 20, 3: rumore adventu s l10stri et Cassio, qui Antiúchia 
tenebatur, animus accessit et Parthis timor iniectus est. - Erat in Syria nostrum 
llomen in gratia. Poněkud odvážně soudí Ty r r e II - Pll r ser III. str. XXXV. 
že i kdyby nebyl Cassius zkrotil Parthy u Antiochie, byl by Cicero získal slávu z ví
tězství nad nimi a pomstil Many Crassovy a jeho legií. 

3) Že takové obavy nebyly zbytečné, ukázalo se, když Bibulovi byla se
nátem povolena děkovná slavnost. Závistivý Cicero, ač Bibulovi pomoci neposkytl, 
neodepřel si aspoň. vyčítati svému kollegovi, že "in (suo) exercitu spem illius exer
citus habuit." Ad Att. VII. 2, 6. 

4) Ciceronův list ad fam. II. 17, 3, podle něhož Cicero vložil svou posádku 
do Apameie, mohl by budit dojem, že Cicero přece Bibulovi pomoc poslal. Jak se 
zdá, vykládá tak místo Ciceronovo i D rum a 11 11 VI. 178. Ale ona Apamea ne
byla Apameia nad Orontem v Syrii, nýbrž Apameia u Zeugmatu, obvyklého to pr'e
chodu Parthli přes Eufrat. Srov. o ní Fr a e n kel v R. -E. L 2 sl. 2664; 

2, 

Cicero odmítl. Lhostejné mu však jistě toto odmítnutí nebylo, a j 
si Cicero v citovaném už listě ad AU. VI. 5, 3 pochvaluje, že se naň Bi
bulus proto nehněval, přemohl Bibulus svou roztrpčenost jen proto, že 
poH-eboval Ciceronova hlasu a přímluvy ve prospěch syého syna, pro něhož 
se domáhal členství v kollegiu a ugurů.1) 

Cicero nebyl však jediný, na koho se obrátil Bibulus ve své tísni. 
Je velmi pravděpodobno, že jeho dopis Thermuvi, místodržiteli provincie 
asijské, o válce parthské, o němž se zmiňuje Cicero ad fam. II. 17, 6: 

autem j. Bibulus), eum ad Thermum de Parthico belio scriberet, 
ad me litteram numquam misit, ad quem intellegebat eius belli periculum 
pertinere", a kter~!m jistě podle pravdy opravuje vlastní svá slova listu 
ad AU. VI. 5, 3, že mu Bibulus "de omnibus rebus scribebat'',2) nebyl 

referátem o válečných událostech v jeho provincii, nýbrž obsahoval 

žádost o enskou pomoc. 
Duddáme-li se pak v této souvislosti o pobytu Bibulových dvou 

se sama sebou myšlenka, že i tam hledal jejich otec 
"\ oienskou Nikoli ovšem u tamější vlády - v Egyptě panovala 

. dvojice sourozenců, Kleopatra VL a Ptolemaios XN. -, poněvadž 
tím byl ponížen estát národa římského, ale u vojenského oddíl?-

Hmského, který stál v Alexandrii od roku 55, byv tam ponechán od tehde]
s:yrského A. Gabinia k ochraně krále Ptolemaia 

jehož tenkrát byl znovu nastolil. 3) Naše prameny") sice nic takového 
ale z obou možných důvodů, jež lze pro jejich pobyt 
jest tento pravdě nejpodobnější. Možnost, že by byli 

Str e c k v R.-E. Suppl. 1 (1903), sL 99; V i c t. Cha pot, La frontiěre de 
l'Euphrate, str. 277 n. a Fr a n z Cu J1l o 11 t, Études syriennes. Paľis 1917, str. 

120 nn. 
1) Cicero ad fam. II. 17, 6. Srov. VY. Dr u 111 a n n II2, str. 84 s pozn. 12 a 87,. 
2) Cicero tím patrně chtěl v očích Attikov}'ch vzbuditi přesvědčení o znač

ném významu, jaký- mu přikládal Bibulus. Ve skutečnosti psal Bibulus Ciceronovi 

ien stran augurátu svého syna: ad fam. II. 17, 6. 
- 3) Caesar bell. civ. III. 4, 4: D ex Gabinianis Alexandria -, quos ibi A. Ga-
binius praesidii causa apud regem Ptoiomaeum reliquerat, Pon~pei~: filius cum 
classe adduxerat; 103, 5: In hoc erant llUn1.erO complures Pompel mIhtes, quos ex 
eius exercitu acceptos in Syria Gabinius Alexandriam traduxerat belloque confecto 
apud Ptolomaeum - reliquerat; 110, 6: (Gabiniani milites) Ptolomaeum patrem 
in regnum reduxerant; Appianos, Emf. II. 49, 201. Srov. A. B o u c 11. é - L e
cle r cq, La question d'Orient au temps de Cicéron. Revue historique LXX:X (1902), 
str. 16; T}' ž, Histoire des Lagides II. Paris 1904, str. 164; Ema n. Cla cer 1, 

Processi pohtici e relazioni internazionali 238 a 242. 
4) Caesar bell. civ. III. no, 6: (Gabiniani milites) Bibul~ filios. duos i~lte:'

fecerant; Valerius Max. IV. 1, 15: Qui (t. j. M. Bibulus), cum lil Syna provlilcla 
moraretur, duos egregiae indolis filios suos a Gabinianis militibus Aegypti occisos 
cognovit; Seneca dialog. VI. (ad Marciam de. conso~atione) ~~'. 2: L.. (:ic) Bib:r:i 

_ duo simul mu interfecti sunt, Aegypho qmdem milih ludlbno h.abIh. 
Srov. Fr i e d r. Mli n ze r, Rom. Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart 1920, 

str. 396. 
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oba synové Bibulovi bývali u alexandrijské posádky už od r. 55, vyvrátil 
Drumann IP, str. 87. Ph zn~mém odmítavém stanovisku Bibulově k pro
jektu Aulétovy restaurace bylo sotva možno, aby se byli jeho synoyé 
účastnili akce, proti níž jej ich otec tak horlivě pracova1,l) 

Zbývá tedy jen možnost, že byli do Alexandrie posláni teprve v době, 
kdy jejich otec byl místodržitelem v Syrii, a pak jedině možná příčina 
jejich poslání byla žádost o pomoc od Gabiniovy posádky. A to byl patrně 
také důvod, proč byli od ní zavražděni, a sotva to, co zaň pokládá Dru
mann IP 87 (a Fr. Hofmann-H. Meusel v poznámk. vyd. Caes. b. civ. 
Berlín 190611

, str. 296), že prý se Gabiniovi vojáci horšili na Bibula, poněvadž 
zmařil r. 56 původní plán, podle něhož měl s nimi Aulétovu restauraci 
provésti sám Pompeius. Římská posádka v Alexandrii se skládala většinou 
z Gallů a Germánů (Caesar bell. civ. III. 4, 4) a těm byly asi osobní 
spory římských pi-edáků věcí naprosto neznámou nebo aspoň nerozho
dující. 

Z téže pHčiny jest také odmítnouti důvod, který pro zayražděnÍ 
synů Bibulových udává Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides II. 183, 
.že se totiž "Gabiniani" báli, aby se Bibulus pod falešnou záminkou ne
vrátil zase k starým svým pletichám z roku 56 a nezvrátil stav, vytvoi-ený 
v Egyptě jejich zakročením ve prospěch Aulétův. Politických úvah tako
yé:ho rázu byla Hmská posádka alexandrijská jistě daleka. 

Pravou pHčinu zavraždění Bibulových synů jest však možné vytušiti 
z líčení, které o vnitřním stavu římské posádky v Alexandrii podává 
Caesar bell. civ. III. 110, 2 nn.2) Podle něho" Gabiniani milites", beztoho 
většinou Keřímané, pozbyli za léta svého pobytu v cizím prostí'edí vněj
šího nátěru Hmské kultury, který si získali ve vojenské službě, a akkli
matisovali se v Egyptě úplně. Vstupovali v sňatky s domorod:)Tmi ženami, 
měli s nimi už .i děti a navykli i nekázni, u egyptského vojska v Alex
andrii tradiční.3) V Alexandrii seděli" Gabiniani" opravdu u egyptských 
hrnců a myšlenka, že by měli tamější svůj blahobyt a zvůli') vyměnit 
za pi-Ísnou kázeň v :Hmské posádce provinciální a dokonce za těžkou službu 
v nové válce s Parthy, před kterými cítili Římané od bitvy u Karrh velikou 
hrůzu, byla jim jistě velmi nepříj emná. Zchoulostivělí voj áci se však ne-

l} Srov. '"V. Dr u man n II2, str. 82 n.; A. B o uch é - L e cle r c q, Revue 
historique LXXX (1902), str. 6 n. ; T}' ž, Histoire des Lagides II. 153 n.; \V. St e r 11-

k o P f, Die Sellatssitzung vom 14. Jan. 56. Hermes XXXVIII (1903), str. 28 1111. 

2} Caesarovo líčení se ovšem. týká až r. 48; ale není pochyby, že stejn)" byl 
stav "Gabinianů" už dvě léta před tím. 

3) Caesar belL civ. III. 110, 2: ex Gabinianis militibus, qui iam in consue
tudinem Alexandrinae vitae ac licentiae venerant et 110men disciplinamque po
·puli Romani dedidicerant uxoresque duxerallt, ex quibus plerique liberos habebant. 

4) Tamtéž § 5: Hi regum amicos ad mortem deposcere, hi bona locupletum 
diripere, stipendii augendi causa regis domum obsidere, regno e(Cpellere alios arcessere 
yetere quodam Alexandrini exercitus instituto consuerant. 
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spokojili pouhým odmítnutím pomoci Bibulovi, nýbrž podrážděné jejich 
náladě, stupňované v zuřiyost, padli asi za oběť oba tlumočníci neyítané 
jeho žádosti.1) 

Všecky pokusy Bibulovy o získání posil, s kterými by se mohl po
staviti Parthům v otevřeném boji, setkaly se tedy s nezdarem. Jen v pří
padě Thermoyě nevíme o výslovném odmítnutí, ale nemáme na druhé 
straně ani zmínky o tom, že by snad byl žádosti Bibuloyě vyhoYěl. A tak 
jediný, o němž dme, že mu poskytl yojenskou pomoc, a to pěchotou 
i jízdou, byl Deíotarus, král galatský.2) Protože však slíbH Ciceronovi, že 
posílí jeho tábor všemi svými brannými silami,3) byla jeho pomoc, po
skytnutá Bibulovi, sotva nějak podstatnější. 

Za takovýchto poměrů bylo by bývalo v íc než smělostí odvažovati 
se pravidelného boje s ohromnou přesilo u Parthů a Bibulus jednal tedy 
jistě velmi moudře, jestliže opakoval stratégii syého předchůdce ve sprá\ě 
Syríe a jestliže se uchýlil pod ochranu nedobytných hradeb hlavního 
města Antiochie, která mohla vzdorovat sebe delšímu obléhání jak pev
ností svých zdí tak hojnými zásobami mnitř.4) 

Tato opatrná stratégie, jedině oprávněná v poměrech, s nimiž musil 
tenkrát Bibulus počítati, setkala se však už ve starověku se zcela jiným 
posuzováním nežli stejná stratégie Cassiova r. 51. Jest ovšem nutno hned 

. Hcí, že výslovný posudek její máme pouze v projevech Ciceronových, 
jehož nepříznivý poměr k Bibulovi už známe. Ale právě proto je tím 
nápadnější, že se skoro všecky posudky, které byly o ní proneseny od 
badatelů novějších, pokud oyšem vůbec poznali, že Parthové 1'. 51 Syrie 
nevyklidili, spokojují pouhým opakov áním nepHznivé, ba nepřátelské 

kritiky jeho zjevného odpůrce. 5)' 

1) Kleopatra VI. poslala Bibu10vi vrahy jeho synů spoutané, ale ten prý 
je vrátil, nechtěje se nad nimi mstíti sám, ale ponechávaje jejich potrestání senátu. 
Valerius Max. IV. 1, 15. . 

2) Cicero or. Phi1ipp. XI. 13, 34: Fuimus imperatores ego et III. Bibulus in 
propinquis finitimisque provinciis: ab eodem rege (t. j. Deiotaro) adiuti sumus et 
equitatu et pedestribus copiis. 

3) Cicero ad AU. VI. 1, 14 (z 20. února 50). 
4) Cicero ad fam. XII. 19, 2 radí r. 46 Cornificiovi: "Quodsi paris copias ad 

confligendum non habebis, non te fugiet uti consilio l\I. Bibuli, qui se oppido mu
nitissimo et copiosissimo tam diu tenuít, quamdiu in provincia Parthi fuerunt." 
Že město v tomto dopise nejmenované bylo Antiocheia, zdá se vyplývati z Cic. 
ad fam. lL 17, 6: "quom magnu s Antiochiae metus esset." 

5) ·T h. Mo m m sen, Rom. Geschichte lIP. 352: M. B. - wusste nichts 
Besseres zu tun als sich in seine Festungen einzuschliessen; Alf r. v. Gut s chm í d, 
Geschichte Irans und seiner NachbarHinder. Tubingen 1888, str. 93: B. - wagte 
sich, 80 lange die Parther im Lande waren, nicht aus Antíochia heraus; B e n. N i e s e, 
Grundriss der rom. Geschichte .. lVIunchen 19104, str. 236: M. B. - verhielt skh 
untatig; (\V. Li e b e n a ml, Lub ker s Reallexikon des klass. Altertums. Leipzig
Berlín 19148 , str. 194: zu schwachlich gegen die Parther, erhielt trotzdem ein Dank
fest; Ty r r e11 - P u r ser, Correspondence lIL, str. LXXXI. n.: Bibulus himself 



20 

Cicero nesoudil však o voj enské schopnosti svého syrského kollegy 
,ždy jen nepříznhě.Jeho úsudek o chování Bibulově za vpádu parth
ského se mění takika rázem někdy v době mezi 17. červencem a 1. Hjnem 
r. 50. Do té doby, přes škodolibou svou radost z jeho ztrát za výpravy 
amanské naprosto neměl o voj enských schopnostech Bibulových mínění 
špatné. Ještě koncem února 50 viděl v něm jedinou svou záchranu proti 
Parthům, jichž se tolik bál, aby snad nevtrhli do jeho provincie dřhe, 
nežli uplyne rok jeho kilické správy:l) V listě poslaném Attikovi 20. února 
t. L, dávaj e výraz sV~7m obavám před útokem Parthů, očekávaným v červnu 
a červenci, se těší, že po ty dva měsíce zadrží jejich útoky Bibulus. Co 
však prý si počne potom, nebude-li vystřídán a neodejde-li zatím z pro
vincie?2) A ani v době zuHcí už války nemá Cicero pro Bibulúv zpúsob 
jejího vedení ani slova hany, ba zdúrazňováním její velikosti (sro\n. 
výše str. 24) nepřímo uznává obtíž jeho úkolu a nachází pro ni dokonce 
26. června i opravdová slova uznání.3) 

Ještě 17. července, y listě Sallustiovi (ad fam. II. 17, 6), často už 
zde citovaném, ačkoli má proti Bibulovi několik stížností' a výtek, nekárá 
jeho způsob vedení války ani slovem, třeba se mšem na druhé strane 
střeží piičísti zásluhu o odstranění parthského nebezpečí, které mu umož
ňovalo opustiti provincii včas, Bibulo\i. 

Ale už v listě nejblíže dalším z těch, které se dotýkají j eho po~ě-;;' 
k Bibulovi (ad Att. VI. 8, poslaném z Efesu]. Hjna 50), vyčítá mu Cicero 
v § 5, že, dokud byl v Syrii jediný nepHtel, nevytáhl z městských bran 
ani paty,'i) a slovy skoro doslovně shodnými opakuje tuto posměšnou 

had done absolutely nothing: in his usual fashion he shut himself up, this time in 
a well-fortified and wellprovisioned town, and stayed therc while the slightest rumour 
subsisted that the Padhians were still in hi5 province. Srov. též III, str. XXXV, 
XXXVI n. a VII. (Index), str. 16: his paUry conduct, his pusillanimous and ridi
culous conduct in Syria. Podobně W. W. How - H. D. Lei g h, A histOl'y of 
Rome to the death oť Caesar. Londol1-New York-Bombay 1896, str. 521. 

1) Doklady o nesmírném Ciceronově strachu pfed Parthy shron,áždil \V. D r u ~ 
mann VL 128. 

2) Cicero ad Att. VL I, 14: Habeo Iunium et Ouinctilem in Inetu. Esto: (bos 
quidem menses sustinebit Bibulus. Quid illo fiet, -quem reliquero, praesertim si 
fratrem? Quid me autem, si non tam cito decedo? 

3) Cicero ad Atticum VI. 5, 3: "qumn-arderet Syria bello et Bibulus in tanto 
maerore suo maximam curam belIi sustineret, etc." Že toto uznání horlivé Bibulovy 
péče o vedení války, které netrpělo ani krutou ranou, již tenkrát Bibulovi zasadila 
smrt obou jeho synů v Egyptě, není pouhou frasí a zdvol:-ilůstkou, ale opírá se o sku
tečně horlivé plnění vojenských povinností se strany nešťastného otce, svědčí i Se
neca Dial. VL 14, 2, jenž chválí Bibula, že smutku nad svými syny věnoval jediný 
den a "postero die, quam geminum funus renuntiatum est, processit ad solita :im
perii officia) , 

4) Bibulus, qui, dum unus hostis in Syria fuit, pedem parta non plus extulit 
quam [consu1J domo sua. 
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kritiku v jiném listě, poslaném Attikovi koncem listopadu nebo na počitku 
prosince t. L už z Brundisia.1) 

Na štěstí poskytuje nám však Cicero sám prosHedky, které po
máhají zjistit příčinu této proměny. Byla to žárlivost na poctu, které 
se Bibulovi dostalo za jeho činnost v provincii a o níž nejúetelnější zprávu 
obsahuje právě citovaný list Ciceronův AttikovÍ. Dovídáme se z něho, že 
Bibulovi na jeho písemnou zprávu senátu byla přisouzena děkovná slav
nost, trvající celých 20 dní, slavnost, pro niž hlasoval, ačli ji dokonce 
sám nenavrhl, i tak přísný posuzovatel cizích činů, jakým byl M. Porcíus 
Cato.2) Vzpomeneme-li, s jakou potíží se pocty podobné, ale jistě ne tak 
slavné domohl Cicero za své vítězství nad horaly amanskými, na němž 
si tolik zakládal,3) a známe-li jeho ješitnost, pochopíme lépe, že svému 
l:oI1egovi záviděl. 

Ale Bibulus neměl dosti na supplikaci, nýbrž ucházel se i o triumf.4) 
Povolená supplicatio sice nebyla, aspoň nemusila býti, zárukou, že po ní 
bude žadateli povolen i triumf,5) ale neobvykle dlouhé její trvání ku 

Bibulově - počtem 20 dní se mohl do té doby chlubiti pouze Caesar; 
Cicero sám mluv! o Bibulově suppEkaci jako o "ampHssima '(6) - činilo 

povolení triumfu velmi pravděpodobným. To bylo pro Ciceronovu žárlivost 
přece jen trochu mnoho. Ačkoli pfed tím, nežli se dověděl na svém návratu 
.zlo ltalie o Bibulově úmyslu, sám na triumf nepomýšlel, považoval za 
l1anbu, kdyby ho nedosáhl on, vítěz nad Amany a imperator, když si 
na takovou poctu dělal naději Bibulus, který musil pí-ed Parthy hledati 
ochrany ve zdech Antiochie. Snižování protivníka, který měl větší naději 

. na triumf, mělo podle plánu Ciceronova v očích senátu zvýšit vlastní 
jeho zásluhu; nemohl-li jím zmahti naděje svého syrského kollegy, chtěl 
tak aspoň podepříti své nároky na poctu, která pro něho po návratu 
z vyhnanství měla význam zcela zvláštnP) 

Je nyní otázka, je-li za těchto poměrů možná Ciceronova slova, že 
Bibulus, pokud byl iediný nepHtel v Syrii, nevytáhl ani paty z· měst-

1) Ad Att. VII. 2, 6: qui pedem port a, quoad hostis cis Euphratem fuit, 110n 
·extulit. 

2) Cicero Att. VII. 2, 6: ante Bibuli impudentissimas litteras, quas amplis
sim.a supplicatio consecuta est. ]ménoCatonovo a počet dní udává § 7: At hic idem 

j. Cato) Bibu10 d(ies) XX. Srov. ad Att. VII. 3, 5 (konec). 
3) VY. Dr u 111 a 11 n VI. 156 nn.; Ca s p. H art u n g 62 nn. 
4) Cicero ad Att. VI. 8, 5: Ego, nisi Bibu1us - anniteretur de triumpho, 

:aequo animo essem; nunc vero odO'Xpov O'~ů)7t'Oi.v. Srov. ad Att. VII. 2,6. 
5) M. Porcius Cato píše na jaře 50 Ciceronovi (Cicero ad fam. XV. 5, 2): quodsi 

triumphi praerogativam putas supplicationem -, neque supplicationem sequitur 
'Semper triumphus et etc. 

6) Viz výše pOZ11. 2. Počet supplikačních dní od původního jediného stále 
rostL Do doby Bibulovy byl počet 20 nejvyšší. Doklady z konce republiky sebral 
'\V. Dr u mall 11 VL 797 a A. VV. Z u mp t, COmmentationes epigraphicae II. Be
rolini 1854, str. 120. Srov. níže str. :38 n. 

7) Cicero ad Att. VI. 6, 4 (konec). 
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ských bran, vykládati doslovně, t. j., poněvadž jistě nezáleží na tom, zdali 
vrchní velitel bojuje osobně v řadách \"ojínů či Hdí-li válku z hlavního 
stanu, zdali se za války parthské r. 50 choval netečně a passivně a ne~ 
chával Parthům úplnou volnost pleniti jeho provincii tak dlouho, až se 
jim zlíbilo odtáhnouti zase domů, jak věc líčí novější badatelé.1) Bráni 
tomu, tuším, nejen dokázaná předpojatost jediného našeho svědka o tom; 
ale i důkazy jiné, částečně už medené. 

Jak bylo ukázáno, mluví Cicero sám už od počátku dubna r. 50 
o válce v Syrii, nejen o jednostranném plenění se strany Parthů; a v listě 
z 26. června t. 1'. se o způsobu Bibulova vedení války zmiňuje dokonce 
se značným uznáním. Že pak ústup za hradby antiochijské, na nějž jest 
patrně třeba vztahovati Ciceronův dvojí posměšek, nelze považovati za 
projev zbabělosti nebo neschopnosti, bylo, tuším, s dostatek omluveno 
podobným chováním Cassiovým r. 51. Že však tento strategický ústup 
byl za daných poměrů jedině možn}'m rozluštěním obtížné situace Římanů 
vůči parthské přesile, pro to můžeme uvésti svědectví - Cicerona samého, 
ovšem až z doby, kdy starým i eho kyselostem vůči Bibulovi odňala původní 
osten nejen léta, ale i společná nutnost resignovati na triumf, vynucená 
na obou soupeHch už výbuchem války občanské, a hlavně vše usmiřující 
smrt bývalého soka Oceronova. 2) Když totiž Caesar r. 46 udělil správu 
provincie syrské Cornificiovi a Cicero se dovědělo hrozící tam nové válce 
s Parthy, pro niž Cornificius neměl dostačujících vojenských sil, poradí! 
mu, aby použil téhož prostředku, který se tolik navyčítal před léty Bi
bulovi: nebude-li míti sdostatek vojska, s nímž by se mohl odvážiti k bitvě, 
aby se utekl pod ochranu zdí dobře zásobeného města, jako to někdy 
byl učinil Bibulus, .. 3) 

Že pak se Bibulus v Antiochii nedržel dobrovolně ani ze zbabělosti 
nebo snad netečnosti o osud svěřené mu provincie, jak by se mohlo souditi 
ze slov obou Ciceronových listů (ad AU. VI. 8, 5 a VII. 2, 6), o tom máme 
výslovné svědectví Caesarovo v Bell. civ. III. 31, 3, jehož si také dosud 
vůbec nebylo povšimnuto, ačkoli i ono je jasným důkazem o tom, že 
r. 50 byla v Syrii vedena opravdová válka. Caesar tu kárá lehkomyslnost 
Metella Scipiona, místodržitele syrského r. 49, jenž odvedl ze své pro
vincie posádku a vydal ji tím na pospas Parthům, "qui paulo ante M. Cras
sum imperatorem interfecerant et fo!. Bibulum in obsídione habuerant". 
Parthové tedy sevřeli podle Caesarova svědectví Bibula v Antiochii oble
žením, které bylo patrně, jak se jest možno vším právem domýšlet, tento-

1) Viz výše pozn. 5 na str. 29 n. 
2) Bibulus zemřel počátkem roku 48: Caesar bell. civ. III. 18, I; Cassius 

Dio XLI. 48, 1; Orosius VL 15, 10. 
3) Cicero ad fam. XII. 19, 2 (citát viz výše na str. 29 pozn. 4). Smysl, 

jaký dává tomuto místu VV. Dr u man n 11. 2 85 ("noch lange nach dem Tode 
seines Nebenbuhlers und kurz vor dem seinigen gedachte er dieser Dinge mit 
Bitterkeit"), slova Ciceronova jistě neobsahují. 

kráte lépe promyšleno a připraveno nežli roku předešlého, kdy 
-obléhali Cassia. 
. Situace Bibulova byla tedy značně obtížnější nežli tehdejší postavení 
Jeho předchůdce a pro jiné poměry bylo nutno vymysliti nové prostředky. 
A Bibulus; podceňovaný státník, dovedl vymysliti prostředek, který bez 
nejmenších ztrát na straně římské zaručoval Syrii klid a bezpečí mnohem 
lépe nežli přeceňované úspěchy Cassiovy. Cassius dovedl sice zvitěziti nad 
Parthy, ale nedovedl jich ze Syrie odstraniti: Bibulovi se to podařilo bez 

e - tradiční římskou politikou intrik. 

Tehdejší král parthský Orodes byl pravý typ orientálního despoty. 
Dostav se na trůn otcovraždou a zabezpečiv si jej bratrovraždou, nesnesl 
vedle sebe osobností vynikajídch, jejichž schopnosti a energie mohly otřásti 
jeho postavením v říši, a mezi obětmi jeho nedůvěřivosti byl i Surenas, 
nejlepší muž jeho země, jemuž byl Orodes vlastně povinen vděčnosti za 
to, že mu zachoval trůn, a vítěz u Karrh 1'. 53.1) Za takovýchto poměrů 
.se zraky nespokojenců s nadějemi stále většími na syna Orodova 
Pakora, jehož mládí, ne-li nedospělost, jim slibovala větši příležitost 

k uplatněni nežli za autokratického jeho otce. Snahy tyto stíhal ovšem 
Orodes žárlivým zrakem a jeho opatření z roku 51, které pravděpodobně 
zavinilo smrt Osakovu, bylo jen článkem v řadě činů, jimiž chtěl zabezpečiti 
svůj trůn. 

[ , Byl to právě tento rozkol v lůně samých Parthů, jehož užil Bibulus 
.čistě římským způsobem, aby se zbavil nebezpečných neptátel jejich 
vlastními zbraněmi. Na\ázav totiž skrze poselstvo styky s vůdcem ne
spokojenců Orondapatem, přemluvil jej, aby prohlásil Pakora za krále 
parthského, čímž se ovšem válečná situace úplně : Princ Pakoros, 
vůdce Parthů před Antiochií, přistoupiv na Orondapatovu nabídku, stal 
se tak usurpatorem a od té chvHe nebyli jeho hla'i'ními nepřáteli Rimané, 
nýbrž Orodes. Dobýyati se s Antiochií byl za těch poměrů cíl přiliš nepatrný 
proti možnosti získati nabízený trůn parthský - a tak pJ:-eruši1 Pakoros 

obležení a \Tátil se rychle za Eufrat.2) 

Dobu odtažení Pa:rthů lze určiti jen přibližně d\'ěma terminy: 
26, června mluví ještě Cicero o válečném požáru \' SY1'ii (ad AU. VI. 5, 3), 
17. července už si libuje, že není dů\'odu, proč by s\'ou provincii neopustil 
"čas, "praesertim sublato metu Pal'thico" (ad fam. II. 17, 1).3) Na obavy 
Sallustioyy, že se snad Parthoyé dotud ne\Táti1í za Eufrat, odpovídá 
ujištěním, že o tom už nikdo nepochybuj e a že proto i on sám rozpustil 

1) Srov. Alf r. v. G II t s c h 111 i d. Geschichte Irans 86 nn. 
2) Cassius Dio XL. 30, 2: Kat aUToc; IÚV j. Ó B(~()uAOC;) ,",ou.;; - II&p-

s. "'i.-- fj " I 'O '\'<' f , f • ouc; En aM'1J ,ou.;; ETpZyE. pVOOCf.1W.Tt)V yCf.p ';"tVCf. aX'&0Il.e:vov TW 
'0 f ~ f' f ~" f f I ('<OU?), 7rPOCJ'li:ot'!J(j'()(!J.svo:, WIE1tZtú'E or. r:t.yyEA<oV ';"0') ~()((l'r,AéCf. 
(í';~(j'()((j.llCf.L zn' hz~vo'l akou (j'';"pa';"EU()()(L. 

3) To jest místo, o něž \V. Dr u man n II." 84 své mínění, že r. 50. 
nedošlo k útoku Parthůi 

J, Dobiáš: Syrský prokonsulát M. C. Bibula, 3 



všecky připravené posádky, "commotus hominum non dubio sermone". 
V Syríi že jest již úplný klid (tamtéž § 5). Také počátkem srpna 50 mlu,::i, 
Cicero o parthském nebezpečí jako již minulém.1) 

Uvážíme-li vzdálenost mezi Syrii a Tarsem, odkud už Cicero od
pisuj e na zprávu, že Parthové odtáhli, a dobu, které bylo potřeba, aby 
sé Parthové od Antiochie dostali k Eufratu,můžeme konec obležení klásti 
do posledních dnů června nebo nejpozději do prvních dnů července r. 50.2) 

Parthové přerušili podle úmluv s Bibulem obléhání náhle3) a odtáhli hned 
k Eufratu, který pl'ekročili patrně u Zeugmatu. Důkazem je 
Ciceronovy posádky z tamější Apameie, které mu ovšem mnozí z obavy 
před možným návratem nepřítele vytýkali jako neopatrnost.4) 

Bibulus mohl býti na své dílo hrd:") Bez boje6) bylo jeho zásluhou 
zase na několik let oduáceno nebezpečí, které od roku 53 ohrožovalO' 
každý rok znovu východní hranice římského imperia. O syém šťastném 
pořízení poslal hned úřední zprávu do Říma - to jest onen dopis, jejž 
žárlivý Cicero nazývá "pranestoudn)lm" (ad AU. vn. 2, 6: "impudentis
simas litteras") a za nějž se Bibulovi senát usnesl na 2ŮdennÍ slavnosti: 
děkovné. Bohužel neznáme z jeho obsahu nic jiného, nežli co jest možno 
yykombinovat ze zlostné poznámky, kterou k němu přičinil Cicero: "a quo 
si ea gesta essent, quae scripsit, gauderem et honori fayerem".7) 

Že nebezpečí parthské bylo odvráceno, nemohl o\šem Cicero po
pírat, o tom svědčila fakta. "Res gestae", o nichž psal Bibulus v svém 
dopise, musily se tedy vedle úspěšného jednání diplomatického týkati též 
v'ěd válečných, t. j. Bibulus psal ye syé zprávě též o svých 

proti Parthúm, A tomu namítal Cicero, že jeho 

1) Cicero ad Att. YI. 6, 3: dum impendere Parthi videbantur. 
2) Cassius Dia XL. 30, 3 klade hrubým omyleln. ukončení válek parthských 

ještě do konsulátu 1\1. 1\Iarcella a Sulp. Rufa, t. j. do roku 51. V tomto omylu 
následuje \'1. E. H e i t I a n d, The Roman republic III. Cambridge 1909, str. 239. 

3) Cicero ad Att. VII. 2, 8 (konec): Sed, ut nihil magno opere metuam, Parthi 
faciunt, qui j'epente Bibulum semivivum reliquerunt. Ironid;:é epithetoll, které tu 
Cicero přikládá svému soku, musíníe ovšem posuzovat zase stejně jako celý dopis. 

4) Cicero ad fam .. II. 17, 3. Srov. v)'še str. 23 n. pozn. 4. 
") Sám Cicero ad Att. VI. 6, :3 mluví o odchodu Parthů jako o "il1credibili 

felicitate." OVŠelll phčítá zásluhu o to holé náhodě. Srov. ad Att. VII. 1, 2: "ni5í 
idem deus, gui nos melius, quam optare auderemus, Parthico bello liberavit, respe
xerit rem publicam." 

5) Domněnka Br li c k II e r o va 558, že je odrazil válečně, je nespráYllá. 
Bruckner nezná místa Cassia Diona XL. :30! 

') ] e zajímavé pro charakteristiku Ciceronovu, i:e tu svého kollegu 
ze lži, ačkoli podle 'dastního názoru nemohlo b:\,ti pro nústodržitele a yoje-
vůdce větší potupy, než se nevěřilo jeho úřední zprávě: De prov. cons. 6, 14: 

eni111 homini - poena accidere quam nOll credi litteris ii"" 
quae rem publicam bene gestam in beJlo nuntiarent?" První, jemuž se to stalo a 

byla žádaná A. Gabinius r. iíG. sebral 01' 

der 2\1 li h II v rz. - E. VIL 1 'Hl 

kollega -vůbec neopustil hla-vního města, dokud byli ParthO\é v 
Bylo již dosti řečeno na obháj ení Bibula proti této výtce, která - ku 
podivu - proti Cassiovi nikdy vyslovena nebyla. A měla-li také ten 
smysl, že Cassius Parthy po jejich ústupu pronásledoval, kdežto Bibulus 
ani potom "nevytáhl ze své residence ani paty", zapomíná se, že situace 
r. 50 byla zcela jiná nežli roku předešlého: Tenkrát odtáhli Partho,é 
od Antiochie jako nepřátelé, kdežto Bibulus s nimi učinil mír, který přece 
nemohl sám porušiti nějakým pronásledováním odcházejících. 

Mluyi1-1i tedy Bibulus ve své úÍ'ední zprávě o svých "res gestae" 
ve válce s Parthy, mohl tím mínit jen nějaké úspěchy před ústupem do 
Antiochie a za obleženÍ. Že nějaké úspěchy, ať už jakékoli, Bibulus měl, 
o tom lze sotva důvodně pochybo\at. Jinak by se nebyly boje protáhly 
tak dlouho a Cicero by nebyl mluvil o válce y Syrii od počátku dubna 
až do konce června, nýbrž jen o řádění Parthů nebo o obležení Bibula. 
Je také nápadné, že se Cicero nikde nevyslovuje o nějakém ,álečném 
neúsPěchu Bibulově ve válce s Parthy, což by byl jistě neopomněl uciniti, 
kdyby mě] toho sebe menši možnost. Představuji si tedy věc tak, že Bi
bulus bránil provincii, pokud mohl, získal nějaké drobné úspěchy, ale 
,ida nemožnost a bezúčelnost dalšího boj e proti nesmírné přesile, stáhl 
se do Antiochie, odkudž mohl Parthům stejně škodit jako 1'. 51 Cassius.1) 

Že posměšná Ciceronova o netečnosti Bibulově za nebezpečí 
parthského v roce 50, kterým všichni no\ějši badatelé, nebyla opráv-

pro to podává konečně důkaz i obsah zhacené CVIII. knihy Liviovy, 
která podle epitomy obsahovala také "res a Bibulo in Syria gestas", 
což podle způsobu epitomatorova vyjadfování2) neznamená jen úspěšné 
jednáni diplomatické, nýbrž hlavně čínnost válečnou. Že pak tato činnost 
nebyla neúspěšná, o tom svědčí zase dikce Livioya epitomatora, který 
y opačných neopomíjí pJ:-jpojití k slovům podobným 
nějaký výraz omezující nebo negativní.3) 

1) Snad by se mohl vztahovat na tyto úspěchy imperatorský titul Bibulův, 
o něm.':' mluví Cicero in Ant. XI. 13. 34. Ale považuji za pravděpodobnější, že jej 
Bibulus získal již v zimě' pro konečn)r úspčch tažení amanského, z důvodů 

na str. 21. Že se mohl Bibulus chlubiti i nějakou kořistí, zdá 
z Ciceronova Iístu ad fam. II. 17, 4, kde Cicero na dotaz Bibulova 

proquaestora Sallustia odpovídá, jaké opatření učinil stran své kořisti. Patrně 

mínil Sallustius napodobiti jeho opatl<ení, jako to chtěl učiniti i ve formě účtů ze 
své finanční Viz níže str. 42 n. 

2) Srov. Livius per. XIII, XIV, XVI, LXXXVII a j. Na př. XC: Praeterea. 
res a P. Servilio adversus CHicas gestas continet; XCIV: Praeterea res 
a Cn. in contra Sertoriul1l. prospere gestas continet; CIV: Prae-
terea res a legatis eius (t. j. Caesaris) eadem .fortuna gestas continet; CVII: Prae
terea res gestas a C. Caesare adversus Gallos - continet, 

3) Srov. Livius per. LVIII: Res in Sicilia vario eventu adversus 
~ontjnet; CHI: C. Antonius proconsuI in Thracia parum prospere 

; CXIl: Praeterea - bellum a Cn. Domitio adversus Pharnacem parmu 
prospere gestum continet. 

:3* 
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C. A. F. Bruckner 558 n. a podle něho, ale s námitkou, Casp. Har
tung 61, jediní, kteří v příležitostné poznámce projevili názor, že BibuH.is 
yvhnal Parthy ze Syrie vítězným utkáním - názor, jenž jest sice ne
správný, ale přece výjimkou mezi ostatními badateli, kteří o válce parthské 
r. 50 vůbec nevědí -, podporují své mínění nepřímým důkazem, že Bi
bulus musil vítězně bojovati, dostalo-li se mu od senátu tak neobvykle 
slavné pocty, jakou byla 20dennÍ supplikace. Proti takovému důkazu, 
jehož po opravě omylu Brucknerova bychom mohli použíti pro mínění 
své, že se Bibulus mohl chlubiti vojenskými úspěchy před ústupem do 
Antiochie a za jejího obležení, stojí ovšem mínění Drumannovo IP 85 
a VI. 160, pozn. 33, ze ona 20denni supplikace nebyla oslavou úspěchů 
Bibulových v roce 50, nýbrž vítězství, které získal už roku předešlého 
Cassius nad Osakem. Bibulus prý je mohl přičítati sobě, třebas ho bylo 
dobyto už Před jeho příchodem, poněvadž prý Cassius bojoval pod jeho 
auspiciemi. Domněnku Drumannovu opakovali pak ještě Hartung 58 
(ovšem v naprostém rozporu se str. 61), Ludw. Lange, Rom. i\lterthumer 
IIP 396 a Tyrrel1-Purser III. str. LXXXI. 

Mínění všech těchto badatelů se patrně zakládá na domněnce, že 
Cassius od té chvíle, kdy byl Bibulus jmenován syrsk~Tm prokonsulem 
nebo aspoň, kdy opustil pomerium římské, byl pod jeho vrchním velenímI) 
a že tedy úspěchy jím získané měl právo přičísti si jeho nadřízený. Míněni 
to je však nesprávné. Místodržitelé v provincích nenabývali totiž své moci 
dříve, dokud nevstoupili na půdu svého správního okrsku. I když získávali 
imperium právně už tím okamžikem, kdy překročili obvod Říma, mohlo 
toto imverium konkurrovati s imperiem místodržitele staršího jen ve 
yěcech, kterými vlastni kompetence tohoto nebyla omezována: Směli tedy 
užívat ne;staršího svého jednati se senátem i národem, mohli říditi 
processy,' konati odvody, ale to vše jen vně správního obvodu, který jin:
byl přir·čen. Pro obvod provincie byl za počátek vojenské pravomOCI 
místodržitelovy považován teprve den, kdy se do ní osobně dostaviL 
Výjimku známe jen jedinou, totiž případ Pompeiův, jenž po svém kon
sulátě 1'. 55 spravoval provincii bez osobní své přítomnosti. Ale taková 
výjimka mohla být povolena jen zvláštním privilegiem, o jakém v pří
padě Bibulově nevíme. 2) 

Poněvadž pak, jak bylo vyse (str. 16) ukázáno, není pochyby, že 
Bibulus přišel do Syrie až po ústupu Parthů a porážce Osakově, nemohl 

1) Ty r r e II P u r ser III. 137 (k listu ad bm. XV. 4, 7) dokonce pr~ví, 
že Cassius .. had been left by Bi bul u s in command in Syria." Také W. E. Hel t -
1 a n d, A ~hort history of the Romanrepublic. Cambridge UlIl, str. 439.tvrdí do
cela nesprávně, že Bibulus "with the help oj C. Cassius... prospered farrly well! 

2) T h. Mo mm sen, Rom. Staatsrecht II. P, Leipzig 1887, str. 2?5 n. a 
254 n.; 1.3 622 n.; "Schliesst das Commando eine Ablosung ein, so fiihrt vlelmehr 
der bisherige Inhaber dasselbe weíter, bis der Nachfolger personlich bei dem Heere 
eintrifft und das Commando iibernÍmlnt." 
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si osobovat úspěch Cassiův sám; a proto nemůže ani supplikace jemu ke 
cti poyolená býti považována za oslavu parthského ústupu r. 51, nýbrž 
vlastního úspěchu Bibulova z roku 50. Takoyý "\ ýklad pramenů pob rzují 
pak i jiné úvahy: Své vítězství nad Parthy oznámil Cassius v úřední zprávě 
senátu svým jménem (Cicero ad AH. V. 21, 2. SrO\n. ad AH. VI. 1, 14), ne
čekaje na Bibuia, a sám také za ně přijímal blahopl'-ánP) Naproti tomu 
o svých vlastních úspěších poslal Bibulus úřední zprá, u do :Říma tepne 
po ústupu Parthů 1'. 50 (Cicero ad AH. VII. 2, 6).2) Bylo by také velmi 
podivné, kdyby mu byla povolena supplikace tak neobvykle slavná za 
úspěch Cassiův, jejž už sám svou první úřední zprá,ou musil označiti za 
bezvýznamný, ponhadž se jím jeho prmincii nijak neulehčilo.3) Ostatně 
způsob, jakým o supplikaci mlu-d Cicero ad AH. VIL 2, 6, nepřipouští 
nejmenší pochyby o tom, že byla Bibulovi odhlaSOvána za jeho činnost 
v oné parthské válce, za níž podle slov Ciceronových "nevytáhl z města 
ani paty", tedy za války r. 50. Kdyby si byl směl Bibulus činit nároky 
na YÍtězstd Cassiovo z roku 51 jako na úspěch získaný za jeho (Bibu
lových) auspicií a kdyby byl poctěn 20dennÍ supphkací za ně, nebyl by 

měl prá"a o jak to činí v medeném dopise, . 
poně, adž přece sám k němu byl CassioYi blahopřál. 

Větším právem by se proti nepI-ímému důkazu BrUcknermu mohlo 
že supplikace nebyla phřčena Bibulovi za jeho úspěchy válečné, 

nýbrž za to, že odstranil parthské nebezpeČÍ jedn;'iním diplomatickým. 
Neboť supplikace se udělovala, tfeba jen 'ýjimečně, i za zásluhy rázu 
nevojenského. 4) Avšak v pHpadě Bibulově můžeme takovou námitku ,'y
vrátiti snadně. Víme o něm už, že se na Své syrské ucházel 
též o který se však nikdy neuděloval za úspěchy jiné nežli yálečné5). 

1) Cicero ad fam. XV. 14, 2 nn. obsahuje jen zmínku o Ciceronově blaho
. přejném dopise, který se však nezachoval. 

2) L u d w. Lan g e, Rom. Alterthiimer III'. 390, Tyl' r e II - P li r ser, 
Corresp. of Cicero lIL, str. LXXXI n. a XCVIII a E d. lvI e y e 1', Caesars Mon
archie und das Principat des Pompejus. Stuttgart-Berlín 1918, str. 261 p. 4 soudí, 
že dopis Bibulův s žádostí o povolení supplikace došel do Říma už v květnu 1'. 50. 
tedy ještě před ústupem Parthů. Poněvadž však první zm.ínl~u o něm, a to jen ne
jistou, máme teprve z 1. října (Cicero ad AU. VI. 8, 5) a určitou teprv z konce listo
padu nebo z počátku prosince 50 (Cicero ad Att. VII. 2, o), lze wtva pochybovati, 
že běží o dopis, poslalY)" do :Říma teprv koncem června nebo počáth;em července. 
Srov. v\'še str. 34. Stanoviště uvedených badatelů lze vysvětlit jen tím, že o válce 
zuřící v' Syrii v druhé čtvrti roku 50 nevědí vůbec. Správné stanoviště zaujal G u i L 
S t e r n k o p f, Quaest. chronol. de rebus a Cicerone gestis etc. Diss. Marburg 1884, 
str. 34. 

3) Cicero ad AU. V. 21, 2 a VI. 1, 14 (citáty viz výše na str. 17 n.). 
4) Taková byla supplikace odhlasovaná r. 63 Ciceronovi. Srov. Cicero in 

Catil. III. 6, 15 a 10. 23; IV. 3, 5 a 10, 20; pro Sulla 30, 85; in PÍsonem 3, 6; in 
Ant. II. 6, ·13; XIV. 8, 24: Nam mihi consuli supplicatio nullís armis sumptis 
non ob caedem hostium, sed ob conservationem civium novo et inaudito genere de
creta est; ad fami!. XV. 4, ll. Quintilianus II. 16, 7. Viz W. D ru man n V .. str. 512. 

5) T h. Mo mm sen, Rom. Staatsrecht La 133 n. 



Mohl-li si naň tedy vůbec činiti naději, musil k tomu míti důvod jen 
\' nějakých úspěších toho rázu, které mu vynesly už první podmínku 
triumfu - slavnou supplikad. 

Při této příležitosti jest nutné zmíniti se o pokusech, částečně už 
velmi starých, odstraniti z listu Ciceronova ad AU. VII. 2, 7 nápadně 
'vysoký počet supplikačních dnů povolených Bibulovi. Rukopisné čtení 

"at hic idem Bibulo D XX" se luští skoro obecně "dies" nebo "díerum 
yigínti". Ale už Gronovius považoval tak vysoké číslo za pravdě nepo
dobné, poněvadž prý se ho do té doby dostalo pouze Caesarovi r. 55 a 52 
za yeliké jeho úspěchy v Gallii,1) a soudil, že naše místo je v rukopisech 
porušeno a že se má čísti "at hic idem Bibulo decrevit (t. j. supphca
tionem unius diei)". Jeho mínění se phdržel z novějších vydavatelů J. c. G. 
Boot v amsterodamském (2.) vydání Ciceronov'ých listů ad Atticum z r. 1886, 
str. 300 a odůvodňuje je už výslovně, že "Bibulus nihi! gesserat magnum. 
Unius diei supplicatio plus erat, quam iure postulare posset". 

Považuji sice takovýto postup za nepřípustný už se stanoviska 
methodického; ale jest možno uvésti i námitky proti jedinému důvodu, 
pro nějž jmenovaní badatelé mění zachovaný text. Je pravda, že počet 
20 dní je neobvyklý a že byl za takový považován už v případě Caesa
royě (SueL Caesar 24, konec). Ale nesmíme zapomínati, že s počtem po-
,'olovaných dní se od něj aké šetřilo stále méně a že senát 
suppEkacích stejně jako při triumfech stále shovívavější a štědřejší.2) 

Vážnou závadou by mohl být počet 20 dní Bibulových jedině tehdy, kdyby 
se byla tendence, prodlužovati trvání supplikací, u tohoto zastavila. 
Ale tomu tak : Ještě Caesarovi bylo 1'. 46 40 dní,3) 1'. 45 
dokonce už 50 dnÍ,4) Takový počet navrhoval r. 43 Cicero i třem impera-
torům 5) Dodáme-li j že 
po,-oleno senátem supplikačnkh dní celkem 890,6) jeví se nám počet dni 
Bibulových sice značný - Cicero sám mluví o "ampHssima supplicatio" -, 
ale v stále stoupající r-adě počtu pO\-olených dní nikoli nemožný. Ostatně 
odvrácení nebezpečí parthského, které bylo od katastrofy Crassovy v Římě 
nImi obáyáno, za těch 20 dní Římanům jistě stálo.') 

Staly se též pokusy8) vysvětlovat nej en mimořádný počet suppli
kačních dnů Bibulových, ale i vůbec suppEkaci samu jeho poměrem ke 

1) Caesar belL Gall. IV. 38, 5; Y II. 90, 8. 
2) Cicero in Anton, XIV. -1. lL 
3) Cassius Dio XLIII. H, 3. 
4) Cassius Dio XLIII. -12, 2. 
5) Cicero in Anton. XIV. ll, 29 a H, 37; Appianos, Emf. III. 74. 302. Cassius 

Dio XLVI. 39, 3 praví dokonce, že LZPO[l:l]víl!.<; hL é~·~zúv-rl!. ~l'.zpl!.<; ~y(l:yQV. 
6) Res gestae diviAug. lat. 1,26 ll.; gr. 2, 18 nn. Srov. Th.Mommsen, 

Res gestae divi Augusti. Berolini 18832, str. 22. 
7) Že by byl Bibulus dosáhl triumfu, to naprosto nevypl:\'vá z Cicerona ad 

Att. VIL 2, 6, jak nesprávně vykládají Ty r r e 11- P u r ser VII (Index), str. 16. 
8) \V. D rum all 11 V.2 189; Ty r r e11- P u r ser, Correspondence III, str. XXXV. 
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(Catonovi, jenž, jak už bylo l-ečeno, tak vzácnou poctu Bibulovi buď sám 
navrhl nebo pro ni aspoň hlasoyal. Cato ml. byl totiž Bibulovým tchánem,l) 
Ale jak zn2me Catonovu povahu, jeho úzkostlivou snahu o poctivost 
všude a ve všem, lze stěží připustit, že by se byl při svém návrhu nebo 
hlasování dal yésti jen svým příbuzenským poměrem, on, jenž nedlouho 
před tím nároky Ciceronovy na supp1ikaci přímo odmítV') Možné výtce 
tak křiklavé nedůslednosti by se byl člověk dbající své pověsti tolik jako 
Cato sotva vystavil, kdyby si byl Bibulus supplikace svými úspěchy v Syrii 
opravdu nezasloužil. Větším právem jest možné soudit s Ludw. Langem, 
Rom. Alterthlimer HP 396, že návrhem 20dennÍ supp1ikace chtěl Cato 
demonstrovati proti Caesarovi, největšímu odpůrci Bibulovu. 

Poněvadž obě východní prOvincie, Syrie i Ki1ikie, byly 1'. 51 pH
oběma prokonsulům k správě pravděpodobně za stejných pod

mínek3) a poněvadž původní senatus consultum, kterým bylo ustanoveno 
trvání správy provinciální,4) nebylo změněno;') lze souditi, že se 

i Bibulus (jako Cicero v Ki1ikii) zdržel v, Syrii právě jen jediný rok, že 
ji tedy opustil počátkem října 50. S tím souhlasí zpráva Ciceronova, jenž 
píše 9. prosince Attikovi (ad Att. VIL 3, 5), že Bibulus opustil svou pro
vincii. Dopis jeho je psán z Trebulana v Campanii, kamž zpráva ze Syríe 
šla právě asi dva měsíce. 

Zmatky, které právě tenkrát v Římě yládly v příčině obou Gallií, 
způsobily, že nedošlo 1'. 50 k novému pl:-ídělení provincií. Nebyl-li tedy 

určen nástupce musil jej jmenovati sám. Z Ciceronova 
listu právě uvedeného se dovídáme aspoň jeho jména: "Bibulus de pro
vinda praefecit". Pravděpodobně tento Veiento 
totožný s Veientonem, jejž Cicero ad Att. IV. 17, 3 (16, 6) uvádí mezi 
>Ji udices" r. 54. Jinak o jeho osobě nevíme nic. Z toho, že cognomen Veiento 
máme doloženo v době císařské v rodě Fabríciů, usoudil pravděpodobně 
už Drumann IU 85, pozn. 3, že byl pHslušníkem té rodiny. 6) 

") Fr. R li II 1, Porcia. Fleckeisens }ahrb. f. Philol. CXXI (1880), str. H711. 
2) Cicero ad fam. VIII. ll, 2; XV. 5; ad Att. '1'11. 1, 7. 
3) Srov. Cicero Att. VI. I, 14: Si, ut opto, Ilon prorogatur nostrum negotium, 

-etc. v kontextu, l~de mluví o sobě a Bibulovi. Kde tu Cicero mluví jen o sobě je
diném, užívá důsledně sttl17U',al'U 

4) Cicero ad fam. II. 15, 4: Quem (t. j. Quintum fratrem) tamen si reliquis
sem, dicerent iniqui non Hle plane post annum, ut senatus voluisset, de provin
,cia decessisse, quoniam alterum me reliquissem. Srov. ad fan:l. XV. 9, 2; 14. 5; ad 
Att. VI. 5, 3; 6, 3. 

5) Cicero ad Att. VII. 3, 1: Sic enim scito verbum in senatu factum esse num
,quam de ullo nostrum, qui provincias obtinuimus, quo in Hs diutius quam ex se
natus consulto lnanerelnus. 

6) Srov. ]\1 li 11 zel', K-E. VI. 2 (1909), sl. 1938, Veiento byl jistě jedrúm 
z legátů Bibulov:\'ch ("W. Dr II mall 11 IP. 85) a nikoli jeho quaestorem, jak soudí 
L. Lan g e, Romische Alterthlimer lIP., str. 408; neboť v ll. 51/50 byl syrským 
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Jako nechvátal do své provincie, tak nespěchal Bibulus ani s ná
vratem do Italie. V uvedeném už listě ad Att. VII. 3, 5 píše o něm Cicero: 
"in decedento erit, ut audio, tardior" - a byl dobí-e informován. Do Říma 
přišel Bibulus teprve asi v březnu 49, ale 14. t. m. se už zase vzdálil,1) 
aby starou svou nenávist proti Caesarovi ukojil v táboí-e Pompeimě. 
A tam také jako vrchní yelítel jeho loďstva našel uprostl-ed nejhorli\ějšího" 
jak uznává i jeho odpůrce,2) konání pOYÍnnosti smrt. 

* 
Jestliže se už zpráv o ynějších událostech BibulO\a prokonsulátu 

zachovalo velmi pořidku, jest naše znalost ynitřní správy Bibulovy ještě 
chudŠi. Ostatně mu na úspěšnou činnost administrativní zbýyalo "dmi 
málo času. Od ústupu Parthů na počátku Hjna 51 až do začátku dubna 50, 
kdy už mluví Cicero o noyé válce v Syrii, napočteme pouh)'ch 6 měsíců, 
o nichž mohou platiti slova Cassia Diona XL. 30, 2, že Bibulus tv '~cruX(qc 

"Ó u;r;~y'oov oL~yO(:ye. A viděli jsme už, že ani tato doba nebyla klidná, 
že strach před novým útokem východních sousedů vystřídal krátk)' od
dech už asi v listopadu r. 51 (srovn. výše str. 21) a v únoru 1'. 50 že už 
byl očekáván nový vpád jejich pod vedením samého krále Oroda (Cicero 
ad Att. V. 21, 

poměrů byla asi administrativní činnost Bibulova do 
velké vyčerpávána péčí o naprayení škod, od kterých si Syrie neod
dechla od porážky Crassovy. Země, pí-es kterou se několjl(fát pí-evali1 proud 
útočníků až za samu Antiochii, skoro až k 

Tím si yysvětliti, že ze správního 
Bibulova zůstaly veliké nedoplatky daňové, které na syrských publi

teprYe L 49 Bibulův nástupce Q. Caecilius Metellus Pius 
Scipio.3) 

Úkolem BibulO\ým bylo tedy povznésti zas finanční schopnost 
země jako zdroje důchodů Hmského státu a to se mohlo státi pouze úle
vami obyvatelstya, aby mu byl popI-án čas hOSFOdál'sky se zota,ít. V i-Ím

bylo především nutno konati 
kontrolu nad chováním publikánů a peněžníků, jejichž finanční praktiky 
nej en hubily schopnost východních provincií, ale měly velmi neblah)? 
vliv i na smýšlení domácího oby\atelstya vůči Římanům. 

Bibulus se skutečně postaral o to, aby l'"áděnÍ byla učiněna 
pHtrž, oyšem k malé radosti římských rytÍřú, FO něž 'yssáYání proy;ncii 

quaestOl'em. Sal1ustius (Cicero ad fam. II. 17, 6 mluví výslovně o jeho "officium 
quaestorium") a jeho nástupcem se stal L. Marius (tamtéž § 5). 

1) Cicero ad Atticum IX. 9, 2: Bibulum, ut scribis, audio venisse et redisse 
pridie Idus. List je psán ve Formianu 17. br-ezna Ml. 

2) Caesar bell. civ. III. 5, 4; 8, 4; 15, 5; 18, L 
3) Caesar bell. civ. III. 31, 2: Item a publicanis suae provinciae c1ebitam 

biemlii pecuniam exegerat. 
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bylo předním zdrcjem FIlmů. Je charakteristické, že zprávu o 
opatření Bibulo\ě máme od T. Attika, známého finančníka, který svými 
obchodními spekulacemi zaujímal celé Řecko a který byl jistě v obchodním 
spojeni i s syrskými. Zmiňuje se v dopise svém, poslaném 
Ciceronovi ,- zimě 51/50 o praetorském ediktu BibulO\ě, vytkl zvlášť 
odstavec pro něho nejvýznamnější, jehož dosahu bohužel neznáme, ale 
o němž se dO'ddáme aspoň tolik, že byl namíl-en proti stavu rytířskému~ 
t. j. proti peněžníkům.l) 

Ke cti jest však třeba přiznati, že stejně přísným jako 
k rytíí-ům byl ye správě provinciální i sám k sobě. Chvála, kterou mu 
v té věci vzdává Cicero v listě ad AU. VI. 1, 13,2) má tím větší váhu, čím 
méně byl Cicero osobně nakloněn tomuto sousedovi své provincie, na nějž 
byl, jak jsme už viděli, žárliv 'dce, než aby byl dovedl jeho činnost jak 
vojenskou tak správní posouditi objektivně. Cicero stavl v uvedeném listě 
proti poctiyosti několika místodržitelů, mezi něž počítá i Bibula, ostatní, 
ktel"í prý se v provinciální správě zásadami Catonovými. Vzpome
neme-li, že M. Porcius Cato, proslavený SYOU až puntičkářskou poctivostí 
pí-i zabráni byl Bibulovým tchánem, jest možno i v Bi-
bulO\ě kus rodinné tradice. 

Za ye finanční měl Bibulus quaestora. Byl jím 
Caninius adressát zachoyaného listu Ciceronoya ad fam. II. 17, 

l) Cicero ad Att. VL 1, 15: De Bibuli edicto nihil novi praeter illam excepti
onem, de qua tu ad me scripseras "nimis gravi praeiudicio in ordinem nostrum." 
Že ona zněla "extra quam si quid 'd aut dolo malo gestum erit," jak soudil 

VII. De pactis už S i m. 1? o s i u s a jak je ochoten věr'iti i B o o t, 2, 
listů ad Att., str. 266, je ovšem pouhá domněnka. Za nesprávné po

vykládá na uv. m., že Bibulus převzal celý prae-
od svého s jedinou změnou, uvedl Atticus. 

P."·"·~FnÚ je uv. rnísta Ciceronova, který podává C. M. W i e I a nd 
V. Vi'ien- Triest 1813. str. 95, jako Cicero byl až na jednu klausuli převzal cel)! 
praetorský edikt od Bibula. Srov. proti tomu B o o t, str. 266. Nesprávný je také 
vjHdad, Ider}' onomu místu Ciceronovu dávají Ty r r e II - P u r ser III, str. 
XXI n., jako Cicero zamýšlel převzíti z ediktu Bibulova aspoň klausuli, 
Hunel a tedy nejpřirozenější v)'ldad Ciceronova místa jest: 
O Bibulovu ediktu nevím n. nedošlo mne nic nového, kromě toho, cos mi psal sám." 

2) Thermum, Siliull1. vere audis laudari: valde honeste Ee gerunt. Adde J\L No
nium, Bi bul u lIl., 111e, si vo1es. - Ceteri infirmant ;r;o'At-re:u!.w: Catonis. 

3) \V i 1 h. I hne, Romische Geschichte VI. Leipzig 1886, str. 357 n.; L u cl w~ 
Lange, RomischeAlterthihner III". 334; A. Bouché-Leclercq, La questiOIlc 
ďOrient au temp" de Cichou. Renle historiql1e LXXIX (1902), str. 260 n 

4) Osobnost tohoto Bibulova proquaestora je velmi problematická. V ruko
pise Medicejském se totiž jméno čte Ca ni n i S a 1 II S t i o, kde je první slovo 
ji"tě porušeno. Aby odstranil neobvyldé spojení dvou jmen rodových vedle sehe, 
četl 1\1 a n n t i u s Ca n i n i o S a II u s t i a n o, což přijal i Dr u m a II n II. 110· 
(nikoli P. G r o e berl'. 92'). - B a i t e r, W e sen ber g a B o o t (2. amsterod. 
vyd. listů ad Att. str. čtení Cn. S a 1 u s t i o. Ale na tohoto Cicero
nova phtele, známého z jiných listú Ciceronových, sotva lze pOlIl,}ršleti, poněvadŽ' 
se popncé už r. 67 (ad Att. 1. :1, 3; ll, 1) a mohl tedy o 17 let později sotva. 
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kter~T je jedním z hlavních pramenů pro některé stránky Bibulovy správy 
-syrské. 

Jeho poměr k praetorovi nebyl právě pHznivý - Cicero se o tom 
zmiňuje nejasnou narážkou v § 6: quamquam, quem ad modum tractarere, 
audiebam - a s tím asi souvisí i žádost, s níž se obrátil na Cicerona, 
aby se za něho u Bibu]a nějak přimluvil. Cicero tak sice učinil, ale při 
svém poměru k Bibulovi nečekal O\~šem od své přÍmluYy :mnoho úspěchu 
(§ 7). 

Sallustius měl počátkem července r. 50 už vyslouženo - nadpis 
listu Ciceronova nazývá jej proquaestorem -, a chystaje se k návratu 
z proYÍncie, čekal jen pa svého nástupce Maria, který ho měl vystřídati. 
Ale naděje, že se tak stane brzy, byla nepatrná; neboť senát se byl usnesl, 
aby Marius odešel do Syrie s dvěma legiemi pro ni povolenými, které' 
však byly ponechá.ny v Italii jako reserva pro možnou válku občanskou. 
A Cicero měl pravdu, pronesl-li domněnku, že poyolené legie vůbec do 
Syrie nepůjdou, až se senát dozví, že je tam už zase klid ,§§ 1 a 5) 1) 

Podle zákona Caesaroya z roku 59 bylo poyimiostí rnístodržitele, 
aby před odchodem ze syé provincie složil ze své finanční sprá\'y 
ve dvou městech tamějších a jeden jejich zcela shodný exemplář aby 
pl"ivezl s sebou pro státní pokladnu do 2) Ale poněyadž 
považoval vůbec všecky zákony svého kollegy v konsulátě za neplatné, 
protože byly prosazeny přes jeho odpor, necítil se vázán ani jeho zákonem 
o provinciích a nechával dokonce i svému quaestorovi na vůli, chce-li 
složiti účty tak, jak toho žádala lex Iulia, čili nic. Pro Sallustia 
bývalo ovšem velmi pohodlné účtů neskládati, ale Cicero mu v jeho róz
pacích poradil, zákona Juhova To, co Bibulus 
z dobrého důvodu, že si 011, jeho quaestor, dovoliti nemůže (§ 2). Žádosti 
Sallustiově, aby mu propůjčil účty svého quaestora, patrně na vzor, Cicero 

býti teprv proquaestorem. Srov. Die dr. A. ::'\ olt e ll. i u s, Sallust in Ciceros 
Briefen II. Neue philol. Rundschau 1907, str. 149 nn. - T h. NI o m m sen, Die 
Scipionenprozesse. Hermes I (1866), str. 171 p. 3 = Rom .. Forschungen II. 43411., p. 
42 po příkladě O r e II i h o a K lot z e četl C. S a 1 n st j o a ztotožnil adressáta 
:Ciceronova dopisu se známým historikem. Mínění j\lomm~enovo vyvrátil však N o 1-
ten i u s na uv. m., kter)T se drží s malou opravou čtení rukopisného (C a ni n i o). 
Naproti tomu trvá 'vY. St e r n k o p f, Bursians Jahresber. CXXXIX str. 
35 na opravě v C. nebo spíše Cll. S a) u s t i o, poněvadž neobratnost pí,are ru
lcopisu Medic. v rozvádění i nejjednodušších zkratek pi-edlohy je obecně znAma. 
Přes to však považuje adresáta Ciceronova dopisu právem za rozdílného jak od 
historika C. S. tak od přítele Ciceronova Cn. S. 

1) Srov. Cassius Dio XL. 66, I: 70é1:kOé Oúv 7tX G7pOéT6TcSOOé íCOépscrxsvácr&"'l 
, , " , II' n. C>.! " "', , "" , N 'I>' /' "" p"sv ů}<; src~ 70\)<; Oép'ITOUC; rcep"rpv"'lGOf.1.S'1Oé, SíCSL o OUos'1 OéU7(ú'1 ::;os1jcrs \ouo::; 

lap Xpdoc <J'twv ~v), ó Mápxs)J,o<; - EV TYl 'hOé),f,q:. údv EtVOéL ž),sysv; Appianos 
Emf. ll. 29, 115: oÚaevo; osoetvou rcepl huplCéV 'řCl.V2:'J70C; 7áoz (t. j. 70., 7g),"'l) 
!J.sv Ex.diJ,,!Y.~ev é:.v KCércÚ,/'J. 

2) Cicero ad fam. V. 20, 1 n.; ad Att. VL 7, 2. Srov. T h. 2\I o mm s e 11, 

Rom.isches Staatsrecht P. 705 ll. \'v". Dr u man 11 lIP. 19G. 
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'nelyhověl, stejně jako odmítl s omluyou i jeho žádost o výpomoc 100.000 
drachmami (§ 4). 

. Ciceronův dopis Sallustiovi poskytuje nám ještě dva příspěvky 
k poznání zpusobu, jakým Bibulus yedl ynitřni správu s,cé provincie; 
bohužel jsou to jen nedosti jasné narážky, jejichž výklad nemůže bJ'Tti 
jiný nežli problematický. 

Cicero, zmmuJe se (v § 7) o Mední zprávě, kterou Bibulus podal 
,senátu,1) si stěžuje, že v ní jeho syrský kollega a soused sám sobě osobuje 
opatření, které prý bylo společné jim oběma: "se ait curasse, ut cum 
quaestu populi pecunia permutaretur". Běží tu o nějaké opatření min
.covní politiky při výměně peněz, které znamenalo jejich zlehčel1Í a z něhož 
Yýdělek vyplynul do státní pokladny i-ímské.2) Více není možno o této 
věci pO\ěděti, poněvadž Cicero sám se nikde o podobném opatí-ení ne
zmiňuje. A práv'ě z mlčení Ciceronova o tom lze soudit, že jeho podíl na 
.celé té akci, který si v uvedeném dopise Sallustiovi vindikuje, nebyl as 
yalný. Jinak by se jím byl jistě pochlubil jako jinými svými opatřeními 
v provincii, o nichž jsme jeho vlastni korrespondend zpraveni ye]mi 
důkladně a podrobně. 

Konečně, jak se o tom stala částečně už zmínka, ze slov § 4 (De 
mea praeter quaestores urbanos, id est populum Romanum, ter

runcium nec aHigit nec tacturus est quisquam) ye spoj ení s § 1, podle 
něhož Cicero podáv:l Sallustiovi informace od něho vyžádané, jest možno 
s jakousi pravděpodobností soudit, že Bibulus získal za bojů v letech 

i něj akou kořist. 

Na našeho Bibula lze konečně s velikou pravděpodobností vztahovat 
ještě zprávuJoanl1a Malaly, kronikái-e antiochijského, který psal SYOU Chrono

. grafii sice až v druhé čtvrti století VI., ale čerpal pro ni, pokud běželo o pa
mětí lokální, z pramenů velmi dobrých, hlavně - ať už přímo,či nepřímo _ 

1) Mohlo by se soudit (L u d w. Lan g e, Rom. Alterthiimer III2. 396), že 
tato Bibulova zpráva jest totožna s oním jeho dopisem, jejž Cicero později, dověděy 
se o jeho výsledku, pro Bibula velmi čestném, nazývá "pranestoudným" (ad Att. 
VII. 2, 6). Nelze vskutku vylučovati m.ožnost, že Cicero už 17. července 50 dostal 
opis konceptu jeho od svJkh známých, kter}Tch měl v okolí Bibulově velmi mnoho 
(ad fam. II. 17, 6). Přes to považuji za pravděpodobnější, že zprávu o úředním do~ 
pisu Bibulově dostal Cicero z Říma a že tu tedy běží o něj aký dopis ze ZÍmy nebo 
z jara r. 50. Svědčí o tom Ciceronova zmínka o Bibulově zlehčování jeho nastolení 
Ariobarzana za krále, které vykonal Cicero už v září 51 (Cicero ad fam. XV. 2, 4 
nn.), jakož i mírný celkem tón dopisu ad fant. II. 17: Bibulova zpráva, která 
podle Ciceronova výkladu obsahovala nárok na triumf, byla by ho jistě pohně
vala více. 

2) Podobně vykládají i Ty r r e II - P u r ser III. 229; C. M. W i e 1 a n d 
v pl"ekladě Ciceronov)Tch listů V (1813), str. 213 vykládá termín "permutare" o pro
měně hotových peněz ve směnky nebo úpisy asijských bankéřů, znějící na státní-po
kladnu řím~kou. Ale pak by bylo možno mluviti nejvýše o zjednodušení celé trans

. akce nežli o zisku (quaestu) národa. 
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z městské kroniky antiochejské.1) Jeho zpráva, na konci knihy VIIL,Z) zní: 
Bu~),oe; oé -ne; G7po:rr;yoe; OUV0:7Óe;, oe; xo:l Ěv 7TI 7:o:po:).(q; <Dowkn 'r;í:ípz X~:L'l]V' 

\, f '.... r ,,(\, 'i B' p,) "I t.... 7 
XCI., Z7:OLl]O"e 7:01\W 7Zkl.'Go:e; o:urr;v, 'IV zX!Xl\saz U'\J ,ov s,e; OVO[LO: O:UTOU, OUTO; 

yOép 70 rJ.:yo:).[LO: T~e; 'A.&~v·t;e; TO 7:O:pOC 2:zAzuxoU yzv6[Lzvov, ?O~ZPOV bVTO:, xv:? .. 
TO &yo:).[LO: TOU KZpOéUV(OU Li,óe;, 7CO:pO: TOV 0:0TOV 2:ú,sUxou yZVÓ[LZVOV, XlX.t 

0é070 90~zPÓV, O:~T'l]GOC[.LSVoe; XOCptV TOÚe; 'AVTfQI.Z~e; Ě7C1jpZ xcd Ěv 'PW[-LY) hZfL~ZV' 
de; 70 KO:7CST~),WV, ciJe; [1.zyckl,·r;e; bVTOé .&é:I!e; XOét ciJe; \'mOTOéyévTO: 'PW[J.IX.(o'e;· 

Í'.Í.7WO: &:yck).tJ.IX.TOé twe; T~e; vuv daí' xd Ěmypckcpz, !J.. 'tj [J. O c; 'A v 'T , o X z ( o: C;' 

"'ll c; [.L z y ck A 'l] e; Ě 7 ( [J. 'r; G S 'P W [1. IX. ( O U e; &. y ck A [1. IX. 1: IX. S 0 X 0:

? L cr "; & V& 

Zpráva Malalova není ovšem jako celé jeho vylíčení starších dějin 

římských bez hrubých omylů, ale jádro historické obsahuje přece. Přede
vším nemůže být, tuším, pochybnosti o jejím vztahu k Bibulovi, jehož 

činnost v Syrii nás zajímá. Oba činy, které IvIalalas připísuje svému 
Byblovi,3) mohl prm'ést jen syrský místodržiteL Kromě našeho Bibula za
stával sice tento úřad i jeho syn L. Calpurnius Bibulus,4) někdy v letech 
33-30, ale právě tato doba odporuje postavení zmínky o Byblovi 

\' chronologické řadě událostí vypra-\ovaných Malalou. Antiochejský kro
nikář se o Byblovi zmiňuje těsně po zmínce o Pompeimě příchodu do 

Antiocheie a jejím osvobození r. 645 ) a před diktaturou Caesaroyou. 

,) R i cha I' d F ČJ r s t e r. Antiochia am, Orontes. J ahrbuch des Kais. deutschen 
Archaol. Instituts XII (1897), str. 105; K. Krumbacher, Geschichte der by
zantin. Litteratur. ::'IItinchen 1897 2., str. 321 a 327; \\' i 1 h. '\V e b e 1', 

uud Vespasian. Berlin-Stuttgart-Leipzig 1921, str. 277. 

Z) Ioannis Ivlalalae 
scriptorum historiae 

3) T}'Ž tvar Bilmlova má i 
a (LZ'TO: Bu~).o'l; v Emf. důsledně. 

<) Appianos, En1.f. IV. 38, 162, 

ex recens. L u d. Din d o r f i i 
1831, str. 211 n. 

Syr. 51: hl. AEUXtOU (!) B0~/.OU' 

5) Poněvadž J\Ialalas ještě p o zmínce o "Byblovi" m.luví o přítomnosti Pom· 
peiově v Antiochii a o konečném pádu dynastie seleukoyské, kladou Car. O cl ofl'. 
::'II ull e r, Antiquitates Antiochenae. Gottingae 1839, str. 4.1 pozn. 1 a B e n z ing e r, 
Byblos 1) v R.-E. III. 1 (1897), sl. 1100 oba syrské akty "Byblo\'y" do doby Pom
peiovy. Ale toto zaÍ'adění jich doprostÍ'ed Pompeio"l'y činnosti y Syrii lze "I'ys"\'ětliti 

:\Ialalov)'m omylem, kterého se dopustil, nechav Pompeia po "I'ítězství nad Tigranem 
a p o o s v o b o z e ní Antiocheie potvrditi Antiocha XIII. na tnlně syrském, 
takže podle jeho "I')'kladu phpadla Syrie Římanům, až po ,mrti tohot, 
Seleukovce jeh o o d k a zem (1). Pro tento hrubý omyl mluví 2\Ialalas d v a
krát o ph"l'tělení Antiocheie k říši římské (p. 211, 17: 7COt·~alX.e; o:0,,·~v {mi) 
'P(o){J.IX[OUC ap. 212, 22 11..: yé'(ovzv 'ř; 'AVTLÓxr;.LOé Ý) !!.zytikr; {mo 'pů)!J.OéÍoue;). 
Škrtneme'li druhou doubleUu, je chronologick.}' poí-ádck za,:e obnoven. Ostatně, 
že se na ::\Ialalo"l'u chronologii, pokucl neběží o kronikáh·ké úznan'ly, týkající se 
událostí nejvlastněji antiochejék)'ch, ne"míme dívati tak pÍ'Ísně. svědčí jeLo věta, 
kterou položil těsně pí- e d zmínku o m1.rti Antioélla XIII.: 'Ev 'To!:e; 1X.0"o~C; 
oú') x.PÓVOt~ f;v Ó I(Lzs~Ů}v zell Ó I:Cl)J\.GÓ:7'7LO~, OL GGyDJTO:::ot ep(Úp.o:Lú)') 7:(;~"fj7tXt 
(p. 212, 18 11..), ačkoli Sallustius počal svou vei'ejnou činnoEt teprve jako tribun 
lidu r. 52. 
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.. A, právě do této doby připadl syrský prokonsulát našeho Bibula. Pro 

něho by mohlo snad také spíše svědčiti Malalovo epitheton G't'p!X1:'IJYo:; 
.ouvoct"óe;, zároveň zajímavý doklad, jak světlá byla památka, kterou po 
sobě Bibulus zachoval v lokální tradici antiochijské. 

Jádrem Malalovy zmínky o syrské činnosti Bibulově je ovšem, jak 
1ze při lokálním patriotismu tohoto kronikáře snadno vysvětliti, část týka

jící se přímo jeho rodiště. Jeho zpráva, že si na Antiochijských vyžádal 

90~E:POV &YOé).fLlX. 'T~e; 'A.&~v'l]e;, týká se jistě bronzové sochy, kterou podle 
-svědectví téhož Malalyl) pořídil někdy Seleukos I. Nikatór se zřetelem 

na athénské kolonisty svého nového založení. O soše Jova Keraunia, 
})oí-Ízené rovněž někdy Seleukem L, se Malalas zvlášť nezmiňuje. 

Jistého dokladu, kterým bychom mohli kontrolovat jeho zprávu, 
:že si Bibulus obě tyto sochy od Antiochijských vyžádal a dal je dopraviti 
do :Říma k ozdobě KapitoEa,2) nemáme, leda bychom sem vztahovali 

slova, která čteme u Libania v oslavné řeči na jeho rodiště Antiocheii. 

Libanios, "ykládaje tam o lásce, kterou bohové chovají k tomuto městu, 
vypravuje, jak lsis, přejíc si dostati se tam, přiměla Ptolemaia, aby ji 
,ochotně vydal Seleukovi pro Antiocheii, a pokračuje (Or. XI. 116 n. = 

I. 2, str. 474 ed. Rich. Foerster): "E7CIX..&OV tJ~év 7, 7CpOe; 'TOV KckGGWV hzivOl 
'[to j. <PWIJ.Oé'i:ot: !J..[IX 1:OLOU'TOV, otov Iho),e[.LIX.~Oe; 7Cspl 'T~V ,1 A p'7S[1.LV xoct [1.s.&l

-('j";'ť/.GIXV, Ó oe XZpOéUVOU~ &<p' &7':IX.V1:Oé &.<ptsl.~ Ěvhzt1:0 1:~V e7Cckv030v aút"{)l 7ClXpOé

()xeuti~(úv xd &vtGt"pzcpsv. OfJJWUV ot [Lev htPW.&L 9(X[VOV1:OéL ~OUA y;.&éV1:z~ ciJ~ 

'~IJ.i31e; &),'&s'i:v, ol oe 7ClX.p' '~IJ~~V OUX &VMXÓIl.ZVOL 1:~V ~1:tpůlGS [1.S1:&G1:OéGLV, &.JJ,O: 1:{)l 
ZdJ\,/I.EL fL8V ĚpÚY7c<'C; ĚťfI' ÉO':1J'"C'Oú~ &V&~ClV~E<;, Clu~ol OE o "rOúc; č/")\ii.ous z?ro(OU\I, 7:pO~ 

·í;;LFt.~ 7CZ7COV.&6'Tzc; XIX.~ tmo [L~V t"0V ĚpM1:0V zl.x6[.LzVOL, 'T:~e; ;)' epwtJ.tvlJe; y~e; 
&V&IX7C1:6/-LE:VOL 7Cck),LV. TOGIX0t"'l] qnAoxwptOé [Lev dxz 1:0Úe; Ý)/-Ls"répoue; SlX.tiJ.oVIX.e;, 
:Z7:t.&U[J,Co:; 3e 1:ou<;; ~évoue; Ý);Lst"épouc; yZ'ItG.&OéL. 

Proti vzájemné souvislosti obou míst, Malalova a Libaniova, by se 

ovšem daly vyslovit dvě námitky: a) že Malalas mluví o soše Jova Ke
raunia, kdežto Libanios o Jo\'u kasijském a b), že podle Malaly obě sochy, 

1) Malalas p. 201, 16 11.n.: 7':OL'~G('f,C; 6 IXU70C; 2:2),:;:UXO:; bl ď AV';'LOXdq. t"ll 
;;.syck)'ll &.v8p!.tiv"rlX. XIX./.XOU'I 90~zpoV 1:~e; 'A.&~v'l]e; 8tcX. 1:0UC; 'AthlVIX.(OU~, ciJc; 
'i.:ut"~v GZ~oll.svou~. Tuto sochu shledává Car. O do fr. ]\I ti II e r. Antiquitates 
Antiochenae 41, pozn. 1 na mincích Seleukových, zobrazujících čtyř-spi-eží slonů, 

l~teh vezou ženské božstvo, mávající v ruce a v levé 
nastavující štít. Viz A. B o uch é - L e cle I' c q, Histoire des Séleucides II., Paris 
1914, str. 650 a obraz na tab. I, Č. 4. 

2) O rozmanitých kultech J ovov)'ch na Kapitoliu viz H. J o r d a n, Topographle 
der Stadt Rom im Alterthum L 2, Berlín 1885, str. 46nn. souyislost 
mezi tímto Diem Kerauniem z Antiocheie a chrámem Io-ds CVlJ''''HU~. 

na Kapitoliu ovšem až 1. záh 22 od nelze říci. Kemožné takoyé navázání 
na starší kult není, ani není vyloučeno, že chrám' podobného zasvěcelú existoval již 

Srov. spojení v Mon. 4, 5: aedes in Iovis Feretri et 
Iovis Tonantis ... feci. Kult ova Feretria tarn byl prastar~'. 



tedy i Jovma; byly na KapitoHu Ěw; 'r~c; vuv, kdežto starší Libanios:. 
mluví již o zázračném návratu Jova Kasia do Antiocheie.1) 

Ale tyto námitky lze vyvrátit dosti snadno. 

a) Podstata obou božstev, Jova Keraunia a Jova Kasia, ačli nebyla 
stejná již s počátku,2) poněvadž obě byla jen dvěma, snad nevalně se lišÍ
cími variantami téže polosemitské, polohellénské představy přírodního, 
blesky metajícího božstva (Baala), časem se jistě velmi sblížila, jak je 
ostatně nejlépe patrno ze slov Libania samého, který, mluvě o Diovi 
Kasiovi, vypravuje o něm, že si vynutil návrat z Říma, metaje blesky 
na všecky strany - jako Zeus Keraunios, o jehož soše mluví Malalas. 

b) Ještě snáze lze pak vyvrátiti možnou námitku druhou. Slova 
~lalalova &'réVIY. &yáJqJ.IY.'r1Y. ĚWC; 'r~C; vuv dut, i když jim dáme výklad _ 
naprosto nikoli nutný -, že dosud stojí v Římě, nemusí se totiž vztahovati 
na dobu Malalovu, nýbrž mohou býti přejata z jeho pramene,3) který bylo 
::\[alalovi po převratech, jaké nastaly od IV. století ve věcech nábožen
ských, těžko kontrolovati i y Antiochii, tím méně ve vzdáleném 
shoduj e-li se jeho zpráva se skutečností ještě v století VI. čili nic. 

V druhé Malalově zmínce o Bibulově činnosti v Syrii je ovšem docela 
nespráyn}l \ztah, Ye který se uvádí jméno jeho a jméno pHstavního města 
foinického. Neboť původní jeho formu Gibel (hebrejsky Gebal) _ 
dnes se nepatrné městečko, živořící na jeho troskách, jmenuje Džebeil _ 
změnili v Byblos již Řekové,4) Tato nai\ní etymologie5) nemůže však 
být sama dů\odem pro zavržení ostatku Malalovy zprávy, zvlášť poněvadž 
je v dobré shodě s tím, co z dějin Byblu v 1. století př, Kr. 
Podle Strabóna XVI. 2, 18 (p, 755) byl Byblos 'rb 'rOU K,vópou ~1Y.ú(),SLOV. 

·~).2\)-Bip0)uE l1o/1.n~LOC; 1i:S/,SX[ulÁc; SY.ZLVOV. než 
pravděpodobné, že jako jiná města na svém tažení z Antiochie Koilésyrii 

do tak i vzal tenkrát Pompeius mocí a že pobořil jeho 
hradby stejně jako na př. Apameii v- údolí Orontu a v horách libanských 
některým tnzÍm a loupežnickým hnízdům.o) Někdejší. nó),tC; se tak změnila 
Y z0fL'l) ,jak ji nazývá Malalas; opra-vením hradeb,?) které provedl 

') na zmatení s phpadem boha Elagabala ze 
Emesy, kterého v podobě černého povětroně dopravil velekněz Elagabal, stav 
se císařem, do Říma, ale po jeho smrti vrácen zase do Emesy, není 
yzdálenosti Emesy od Antiocheie a Libaniově znalosti domácích dějin n~ožné. 

2) Sroy, 'IVo 1 f '1\- i 1 h. G r. B a II d i s s i n, Studien ZUl' semito Religions-
gescbichte II, Leipzig str. 242. 

3) .Sro\'. 'lY i 1 hel m \'\' e ber, Josephus und Vespasian 277, pozn. 3. 
4) B e n z ing e r, Byblos 1) v R-E. III. 1 sl. 1099; George Franci" 

H i ll, of tbe Grcck coins of Phoenicia. London 1910, str. lxi nn. 
5) Kcni u :'Iralal)' ojedinelá. Ka př, na str. 302, ř. 19 n. odvozuje jméno Karie 

od císaře Cara' 

6) Jos. Fl a v i u s, Arch, XIV. 38; Strabón XVI. 2, 18 (p. 
7) Rozumí se samo sebou, že se termín jako v tak 

nemusí vykládat o úplně novém opevnění města dotud 
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se piJ.k ze vsi stalo zase město, Je-li spráyné naše přiřčenÍ tohoto opatřeni 
prokonsulu Bibulovi, bylo by lákayé spojiti je s jeho opatřeními proh 
hrozícímu ~"pádu parthskému v zimě 51150, 

* * * 
Shrnem~e-li výsledky rozboru. pramenů pro s~rské n~ístodrži~elstv~ 

Bibulovo nelze jeho činnost v provincii 1. 51/50 am po sh-ance vOJens~e 
ani po s~ránce vnitřní správy nazyati neúspěšnou. ~chv~~ně, ~eh;~rr; 
"ke: předeslané poj ednánÍ nechtělo vyvracet dosavad!ll ~e~nz~m e mmem 
o ní snad proto, aby upadlo do chyby opač~é pře~enoy amm Jeho _ schopo
ností vojenských i administrativních. PokusIlo se Jen rozb~rem pl,amen~ 
ukázat, že pHkrý soud většiny badatelů s Mommse~em v. cele ~ Blbc::1ov: 
;ako syrském prokonsulovi není oprávněn, že ono Jednostrann: rozd~lem 
~větla a stínu, které se u nich jeví v posuzování Bibuloya ~omen:- k~!eh~ 
pl-edchúdci ve správě Syrie, Cassiovi,l) je nespravedlivé a Blbulo,~.lmvdl: 

Osobnost Bibulova pochodila vůbec v moderní historiogr~fll ve~ml 
'.; nt V Drumann IP 86 shrnul svůj úsudek o něm v strucnou vetu spa. ne. , B h 

.' d ' r wenn er skh nfcht in Caesars a nen wur e seme 
b ,. gt 1 atte" A přece je myslím, pravda pravý opak: nebýti Caesara, 

e ,\ e 1., dll dOl v r . v , '1 1 
byl bv hrál Bibulus y dejinách římské republiky a e w ~ eZ1 e]Sl u o 1U 

J v v od pnního sveho vstupu na nez lnu 
L- • IV cl 'k ., bYV 1 dráhu politickou. Bylo neštčstím Bibuloyým, že] eho ure m ~nera eze a 

, 65) až 1)0 konsulát (1. 59) zcela souběžně s kanérou tohoto 
OCl B" 1 ť ' yedle jehož yšezastiňujídho zjevu mizel o"šem IDU us 1m Vlce. 

, ClJx:..CtJ,UL, jeho snahám a tendence doby, 

z' valT l'l'kterak muž neschopný, byla-li odstraněna možnost srov-e \; s i>' 1 , • Yd
VI jehož blízkost mu nutně musila kHvdltI, o tom sve Cl 

\li\', jejž Bibulus -vykonával na politiku Hmskou v čas Caesarova 
v Gallii. 

Jednou z pHležitostí k objekhmějšímu p~:o~~ení B~bulovy ~sobn~~:~ 
i jeho prokonsulát syrský. Ale i tuto pnlezltost Sl nechalI noveJsl 

~:h -azel~~~~~ n:í'brž jen o opravě pobořených nebo sešlých hradeb starších, P~áv,ě 
1,e ,1 , , 't' dol lad tn kov{Tchto občacn{-ch o p r a v v J oseiu FlavlOvl,. pro 111alUe ':1 any ( ct. _ J v .; • , 

1 I 492 podle něhož se o měcto zasloužil židOVEk" král Héródés Vehky, po enlOS , ~, !' v , 

• • • x'CX:Trt..GZSUCf..CJC{t;. . <> 

1) rl' h J\Io m 111 sen Rom. Geschichte III,9 351 n. omlouvá ústup CasslUv, 
• '. r • t' v d Pa ,thy jeiž naz'\'vá "der besonnene und entschlossene q;lastor," do AntlOc ne p~e ::> I, 

,r o fO: l ' ' kounte er dam,it weder den Ubergang ,vehren noch dle I rovmz 
>. u • v t' ' v dO d' odml-l Bl Yerteidigen." O docela stejném manévru, kter:;- z úplne yCllZ uvo u P ~ -
bulus r. 50, praví však na str. 352: "J\L BibulllS, ein ebenso elend~r FeldhelT Wle un-

Staatsmann, wusste nichts Besseres zu tun als slch ln sel1~e Festungen em
zuschlicssen." Ocenění obou mužú u \'11. I II 11 e, Rom. Geschichte \! 1., str. 4:9, ~s 469 
je 
dej' 

)Io111l11Senova: "Der und C. Ca .sll.. 
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badatelé ujíti, svedeni, jak jsme viděli, stranickým úsudkem Ciceronovým. 
A přece i z jeho nápovědí ve spojení s rozptýlenými troskami jiných, ne
předpojatých pramenů bylo možno zkonstruovati daleko jasnější představu 
o Bibulovi, než jaká o něm byla dosud. Jak by dopadl jeho obraz, kdy
bychom pro jeho syrskou správu měli zachovány prameny podobného 
rázu jako pro kilický prokonsulát Ciceronův, bylo by lehkomyslné hádat. 
Tolik je však jisto, že nikoli nepříznivý dojem, kterého jsme o něm nabyli 
:rozborem pramenů zachovaných, nebyl by jimi nijak pokažen, ba spíše 
'v mnohé příčině ještě zlepšen. 

Rejstřík k pramenúm. 

Appianos, Emfylia 
II, 10-» 12 5 

18 
29 
49 

III. 7i 
1\-, 38 

Syl'. ii1 

II 
25 
11,27 
38 
44 
23,44 
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p. 20 n 

35 í 
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83,2 Hi 
Augustus, Ros gestae 

lat, 1, 20 n, :'18 
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lat. 4, 5 45 

Caesar, belL Gall. 
IV. 38 

VII. \l0 
bolI. civ. 

1. O 
II 1. 4 
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15 
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18 
31 

10:1 
110 

Cassius Dio 
XXXVIII. 4 

a8 
38 

3, 8 
25:; 27, 2š 

40 
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40 
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21, 2ii, :'\2, 40 
27 
27, 28 

G 5, G 
8 4 
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XL. 28-- 30 3, ll, 14, 15, 16, 
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41 
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6 

12 
13 
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18 
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III. 8 14, 16, 18, 21, 
VIII. 5 13 

(} 19 
10 13, 18 
II 39 

XII. Hl 1;3, 29, 32 
XIII. 57 28. 24 

XV. 1 12 n., 14, 
2 16, 17,43 
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4 I" a 11., 16, 

21, 2G, 37 
5 a1, 39 
9 17,39 
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