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přiřčen střední komoedii, jak se stručně nazývá první období 
komoedie nové. Antonín Kolář.

EU. Pais: Storia critica di Roma durante i primi cinque 
Secoli. Voi. II., Řím, Maglione & Strini, 1915. Str. XVI -j- 564, 
za 16 lir.

Postup výkladu, jakého se Pais přidržel v prvním díle své 
Storia critica, zachoval i v dílech dalších. Ve svazku druhém vě
novaném začátkům republiky, decemvirátu a bojům Říma proti 
Aequům, Volskům a Etruskům, časové vymezeno: od vypuzení 
králů až po vpád gallský, podává nejprve obraz římských dějin 
sestavený dle zachovaných podání starověkých, pak podrobuje 
kritice jednotlivé jeho body, pečlivě zkoumá se všech stránek 
všechny spory a údaje podezřelé, a konečně přichází k synthesi. 
S náležitým zřetelem k výsledkům své analytické kritiky, jíž od
stranil vše, co se mu zdálo závadné, snaží se podati konstrukci 
tohoto období dějinného, která odpovídajíc všeobecným zásadám 
dějinného vývoje Římanů, by současně také souhlasila s tím, co 
positivního lze z různých pramenů starověkých dnes vysouditi.

Je nesporno, že Pais je dnes nejoriginálnější a největší znalec 
dějin římských, a jeho dílo životní, blížící se znenáhla konej 
publikování, ukazuje zcela nepochybně, že jím vstoupilo badání 
o dějinách římských v úplně nové stadium, že jeho práce, svrcho
vaně poctivá, bude od dneška základem, na němž se bude dále 
stavětí. Je zcela dobře možno, že další badání dojde v jednot
livostech k názorům poněkud odchylným od těch, jež Pais ve 
své synthesi pronesl, lze také očekávati, že leckde najde se ještě 
jiný výklad, než je jeho, že časem lépe se sezná jádro tradice 
o různých osobách i událostech — to vše lze očekávati, tak jako 
stejné určitě je patrno, jak mnoho práce zbývá ještě vykonati 
i po obrovském díle Paisově pro lepší poznání starých římských 
dějů. Jisto však je, že už není návratu ke konservalivnímu chápání 
staré římské historie, že musíme se pro dobu před gallským do
bytím Říma už definitivně rozloučiti s vírou v tradici, s nadějí 
na její záchranu abstraktní konstrukcí po vzoru Mommsenově, 
a zejména se sytou plností dějů a bohatstvím zpráv i positivních 
vědomostí, jež miti jsme se pokládali za oprávněny. Je pocho- 
pitelno, že takový krok v historiografii neudělá se snadno — 
vždyť konečně nejlepším toho příkladem jsou právě dějiny badání 
o římské historii a starožitnostech — ale nezbývá, než učiniti jej, 
a to do všech důsledků.

Nebylo by ani upřímné, ani důsledné uznávati sice nespo
lehlivost a umělý ráz tradice o starých dějinách římských, ale 
při tom nechtíti získaných kriterií použiti plně k rozlišení pravdy 
a bájí. Velmi poučný je příklad krále Servia — ten dle tradice 
připravil ústavu republikánskou, razil mince, opevnil město, zavedl 
rozdělení centurijní a ještě mn. j. zřízení. Zatím se ukázalo, že
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první mince římské jsou až z druhé polovice IV. st., že t. zv. 
hradby serviovské jsou až z doby po vpádu gallském, příprava t 
republikánské ústavy je výmysl právníků, kteří chtěli zachrániti 
historickou kontinuitu, dělení na centurie má na sobě stopy po
měrů zcela jiných, než mohly býti koncem království. To jsou 
fakta postavená dnes nad veškeru pochybnost, ale jaké doby bylo 
potřebí, než soudnost zvítězila nad tradicí! A vznikly-li pochyby 
o době královské, vedoucí konečně k pronikavější kritice, za
chraňována byla doba republikánská, ačkoliv pro dobu před 
vpádem gallským má tradice o ní oporu jen o málo lepší. Ne
chybělo ovšem ani tu rozmanitých řezů, zdánlivě pronikavých 
(E. Meyer, K. J. Neumann, J. Běloch, G. Sanctis, A. Piganiol a j.), 
ale celkem to nebylo, než jen nové kombinování, poněvadž na
konec zas to bylo jen některé datum právě této kritisované tradice, 
na něž badatelé zavěsili svou konstrukci. Vzpomeňme jen tribu
nátu, komitií tributních, rozšíření platnosti plebiscitů aj. Veškeré 
této práci chyběla vyšší koncepce; namnoze také byla hodně 
odvislá od apriorního osobního zdání.

Pais obral si za úkol znova a důkladně zhodnotiti to, co 
víme. Vychází při tom z pramenů, jež zkouší přibíráním výtěžků 
poznání všech ostatních odvětví vědních. Odtud i zevní forma 
jeho prací —- citovány jsou téměř výhradně prameny antické. 
Moderní literaturu uvádí jen tam, kde jaksi kvituje některý pozoru
hodný výtěžek neb pozorování. Nepolemisuje nikde lak, aby vy
vracel výslovně jednotlivé body mínění, s nímž nesouhlasí, nýbrž 
prostě uvádí a dokumentuje názor svůj.

Není účelem těchto řádků podávati rozbor a podrobné oce
nění všech svazků jeho díla v posledních letech vyšlých, spíše 
jen podati jakýsi jeho přehled s vytčením hlavních bodů a při
pojením některých poznámek.

Díl druhý probírá období obzvláště zajímavé, poněvadž líčí 
dobu sice velmi důležitou pro Řím, ale historicky nepříliš jasnou 
a opředenou četnými legendami.

Není možno soustavně sledovati, jak Pais se snaží pečlivým 
rozborem ukázati, co na osobách a událostech nejstarší republiky 
je legendárního. Výslovně zjišťuje při každém jednotlivém případě, 
zda jde o jádro skutečné, pouze obalené rysy báječnými, či jen 
o pouhou fikci. Z rozboru jeho je patrno, jaký význam pro utvořeni 
starorepublikánských legend měly staré kulty božstev ohně a 
říčních, nepochopené údaje místopisné, symbolisované vlastnosti 
a ctižádost některých rodů podporovaná mnohde starobylými do
mácími kulty. Přiznává (121, 198 a j.), že nelze ovšem najiti tu 
pravidla nějakého, které by pomohlo odděliti skutečnost a báji 
vždy a všude.

Nejlépe snad znázorní Paisovo chápání, uvedeme-li jádro 
jeho konstrukce, tedy kladné části jeho díla.
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Základem této konstrukce je výsledek badání analytického, 
jež Pais shrnuje takto (331 n.): není už možno rozlišiti v tradici 
nám dochované přesné to, co je vzato z annalisliky starší, a co 
z annalisliky pozdější. Avšak velmi mnohé rysy vyprávění o vnitř
ních bojích politických, návrzích agrárních a pod. ukazují spíše, 
že většina popisů dějin prvních období republiky, popisu nám 
aspoň nepřímo zachovaných, vznikla pod vlivem podobných po
měrů soudobých, tedy v období počínajícím Katonem st. Jejich 
zabarvení bylo tendenční a proto zobrazovalo osoby i děje velmi 
rozličně, vždy dle vlastního politického stanoviska autorova. Ne
jistota a z ní plynoucí různosti chronologické i topografické jed
notlivých annalistů starších způsobily pak v konrpilačních dílech 
souhrnných, nám částečně zachovaných (Livius, Dionysius, Dio- 
doros a j.) další kombinace, zdvojování a několikeré opakování 
téže události, byt i s podrobnostmi změněnými. Nejistotu naši 
zvyšuje ještě ta okolnost, že nelze se ani opírali o úřední Fasti 
consulares a triumphales pro dobu od začátku republiky až po 
zavedení konsulských tribunů. Tu podrobné badání ukázalo, jak 
svrchovaně pravdivá jsou známá slova Liviova II. 21.4: tanti errores 
implicant temporum aliter apud alios ordinatis magistratibus, ut 
nec qui consules . .., nec quid quoque anno actum sit, in tanta 
vetustate non rerum modo sed etiam auctorum digerere possis. 
Ve fastech předdecemvirálních jsou i nepopiratelné interpolace. 
Ještě méně spolehlivé jsou fasty a dějiny tribunské. Co se týče 
ústavních dějin prvního půlstoletí republiky, mají sic tu a tam 
jádro historické, ale silně obalené anticipacemi a přídavky 
pozdějšími.

Ve vlastní části konstruktivní vykládá nejprve Pais o hlavních 
událostech vnějších, jež se staly koncem VI. st., v V. a začátkem 
IV st. na poloostrově apeninském. Krom řeckého jihu poloostrova, 
jehož státy tenkrát dospívaly vrcholu své moci a významu a šířily 
svůj vliv po celé Itálii, utkávajíce se často s druhým nositelem 
kultury, stejně toužícím po panství na severu, Foiničany z Afriky, 
zaplavována byla Italie ze severu a západu barbarskými kmeny 
necivilisovanými. Střední Italie siala se jevištěm prudkých přesunů 
a výbojů. Z nich vyšli napřed vítězně záhadní Etruskové, jimž 
podařilo se ovládnouti až i území kol ústí Tibery, Liris, Volturnus, 
Kampanii. Na samém konci VI. st. byli vypuzeni z Říma = za
hnání králů, zřízení republiky. Krátce potom dostalo se Římu 
mocné posily přistěhováním živlu sabinského (příchod Alty Clausa 
s klienty v tradici) a od té doby začíná se politické panství 
Etruské skláněti. Strategicky výhodná poloha Říma, přirozená 
opora a posila v některých přistěhovalých svěžích kmenech 
horských, umožňovaly úspěch tomuto novému činiteli, jenž ovšem 
musil svésti přečetné boje napřed nejen s jinokmennými sousedy, 
dobrovolně či nucené podporujícími Etrurii, nýbrž i se státy latin
skými, z nichž význam mnohých byl původně větší než Říma.
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První úspěchy římské nad soukmennými Latiny odrážejí se 
v tradici vyprávěním o foedus latinům Sp. Cassia z r. 493. Roz
šíření římského území způsobilo pak zápletky s dalšími sousedy, 
původu většinou sabellského. Celkem nutno říci, že přes nepo
piratelné úspěchy Říma v těchto bojích byl politický jeho význam 
pro Itálii ještě nepatrný — tradice tu promítla do staré doby 
poměry pozdní. Politika Říma, sledovaná v desetiletích dalších, 
mířila ovšem k dosažení moci co nej vyšší: dostati do své moci 
anebo aspoň vlivu všechny státy okolní. K tomu mu mimo jiné 
dopomohl vydatně i vpád gallský: přes přechodné obsazení města 
byl jeho výsledek ten, že Řím své někdejší spojence proměnil 
v ‘poddané.

Pokud se týče poměrů vnitřních, shledáváme již na počátku 
historické doby dělení na tři tribue, které odpovídá asi historicko- 
ethnickému vzrůstu, jehož jednotlivostí však dnes už sledovati 
nelze, poněvadž nové elementy přicházely do Říma a splývaly 
s původním obyvatelstvem jen postupně. Silný vliv tu mělo na 
útvar nejstarší obce uspořádání rodové. Rodům patřilo množství 
klientů: Pais rozhodně zavrhuje theorii Neumannovu, jež spojuje 
osvobození venkovského obyvatelstva se vznikem plebejských 
institucí; správně poukazuje, že nic nenasvědčuje tomu, že by 
u Římanů bylo něco podobného helotům a penestům. Hnutí t. zv. 
plebejské vzniklo v městě a účelem jeho bylo osvoboditi hospo
dářsky slabé od krutosti věřitelů, tedy problém stejný, jaký musil 
řešiti Solon. V podstatě jsou správný rysy tradice, když vykládá, 
že patriciové státem vládnoucí oddalovali splnění plebejských po
žadavků poukazem na nebezpečí válečná a podnikáním výprav 
vojenských. Plebej neměl ochrany, nedal-li se pod záštitu ně
kterému patriciovi.

Svých požadavků — aspoň částečně — domohla se plebs 
revolucí, a takový také byl ráz jejich tribunů, kteří měli hájili 
zájmů plebity proti patriciům. Hnutí plebejské je v souvislosti 
s kultem Gereřiným.1 Hnutí městské šířilo se ovšem i na venek, 
ale tam nebylo tak živelní, poněvadž plebs venkovská jsouc v stavu 
klientů měla postavení mnohem snesitelnější. S vojenským rázem 
vzniku tribunátu souvisí i jisté vojenské jeho rysy a užití tribunů 
k některým podnikům vojenského rázu (Pais tu myslí hlavně na 
vyslání tr. pl. k vojsku r. 310 a 204). Účelem plebejského hnutí 
bylo dosažení osobní svobody a uznání conubia. Co však tradice 
jiného jim přikládá, je vesměs anticipováno až ze století pozděj
ších. Řady plebejské hodně rostly přílivem cizím, neřímským. 
Nejvíce plebejeům pomohlo k uznání patriciů nebezpečí válečné;

1 Pais už dříve pojednal o stycích Říma a Řeku jihoitalských 
v této době, uvedl možnost, že i zevní forma tribunátu je po určité 
stránce vzata ze syrakuských προσιάιαι.. Gli elementi sicelioti nella pi« 
antica storia Romana. Rie. stor. e geogr. sull’ Ralia antica, Turin 1908.
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tu plebejové nejen že byli nutrii jako vojáci, nýbrž dostali se i na 
místa vedoucí — ale to hlavně až po katastrofě gallské.

Pokud se týče dvou »praetores«, vrchních správců republiky,, 
nepovažuje Pais za jasno, bylo-li to úmyslně zavedenou ochranou 
proti možným pokusům monarchickým, či sledy latinsko-sabiň- 
ského původu obce. I původ diktatury je Pais ochoten odvozovati 
z opatření, jímž mělo býti zabráněno restituci království. Bylo ho 
ovšem často zneužíváno patricii proti plebejům. Tím odmítá Pais 
názor spočívající v základě na tvrzení Licinia Makra (Dion. H. 
V. 74), že diktatura je pravidelným zřízením republikánské ústavy. 
Moc nej vyšších úředníků pravidelně zřizovaných byla provokací 
omezena až kolem r. 300. Podstatný díl jejich moci spočíval 
také v právu vybírali senátory. Původní dělení na kurie a odvislé 
od toho zařízení sněmů a vojenské během V. st. bylo ve všech 
důležitějších věcech vystřídáno novým, tributně centurijním. Tribue 
se časem od centurií odlišily — neznámo kdy. Původní centurijní 
zřízení mělo jen jednu třídu — ostatní vše bylo »infra classem«. 
Zřízení centurijní není ovšem dílem Serviovým, jako jím není ani 
ostatek toho, co mu bylo připisováno, a je jisto ■— praví Pais 505 — 
že se toto zřízení reformovalo několikrát, nejen před válkou Hanni- 
balskou. Census, tribue a centurie jsou si rovny dobou vzniku, 
to jest v letech hned po pádu decemvirň. Tribue vznikly částeč
nou přeměnou krajů — pagi. Toto nové rozdělení přivodilo i »zná
rodnění« vojska, do něhož dříve nezřídka zasahovala initiativa 
soukromá, rodová. V ohledu kultovně-právním zaujímá Pais sta
novisko, že rex sacrorum byl původně mnohem významnější než 
pontifex, jenž teprv časem domohl se význačného svého postavení. 
Auktorita kněžská, zejména v oboru právním, měla dlouho pře
vahu a bylo potřebí dlouhého boje, než magistratury kurulské a 
právo světské nabyly vrchu. Moc kurulská měla prvotně ráz vý
hradně vojenský. Lze se tedy domnívali, že zákony XII desk 
obsahovaly ze značné části toto právo pontifikální, mezi nimi i t. zv. 
leges regiae, a snad i leges sacratae, jež nebyly než přísahy ple- 
bejské. K »posvětštění práva« přispělo vítězství plebejské. V po
slední kapitole pak probírány jsou vlivy cizí, jimž ústavní život 
římský podlehl. Zdůrazňovány jsou zejména obdoby gallské, spočí
vající snad ve větší ethnické příbuznosti, než se dosud za to mělo.

Hledíme-li k celkovému postupu Paisovy práce, nutno jistě 
sehváliti, že postavil se rozhodně proti přeceňování Diodora na 
úkor Liviův, jež se stalo obvyklým u moderních historiků ně
meckých. Bez námitek lze uznati jeho nástin vnějších dějů Italie 
v V. st., střídání a stěhování rozmanitých kmenů, a okolností, za 
jnichž začal Řím nabývati moci a významu; dobře je vylíčeno, 
jak znenáhla teprv vybojovával se z měst latinských a co mu 
konečně dopomohlo k proniknutí. Za to, pokud se týče vnitřního 
vývoje fiíma, bylo by snad možno z daného materiálu a jeho kritic
kého zhodnocení dojiti leckde k výsledkům poněkud odchylným.
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Tak nezdá se referentovi, že by bylo lze přijmouti jen tak 
beze všeho Paisův názor o klientech a plebejích. Prameny naše 
o této otázce jsou ovšem kalné, ale přece lze z nich odvoditi, že 
klientela z počátku republiky byla něco jiného, než plebs a také 
než klientela pozdější, z konce republiky. Že plebs venkovská 
neměla toho významu a té účasti politické jako městská, nespo
čívalo ani tak v klientském poměru plebejů venkovských, jako 
v městskosti celé římské ústavy. Stačí uvědomiti si — třeba 
i z doby úplně už historicky jasné — kolik velmi důležitých 
institucí zůstalo výhodami svými omezeno jen na Rím, ač území 
plnoprávných občanů rozkládala se daleko široko kolem: pro
vokace, imperium militiae atd.

Druhý bod, v němž by bylo lze nesouhlasiti s Paisem, jest 
jeho výklad o otázce velmi bolavé, tribuích serviovských a cen
turiích. Je faktum, že oba tyto útvary se vyskytují hned na 
začátku doby, historicky spolehlivěji známé, vedle sebe, a naopak 
je jisto, že doba královská jich nevytvořila. V dělení na tribue 
a centurie lze pozorovat! dva různé principy třídění občanstva, 
z nichž jeden svou podstatou by ukazoval na doby válečných 
poměrů a zároveň svým formalismem je bližší starému dělení 
kurijnímu, než roztřídění na tribue, v němž je patrný zřetel k vý
voji územnímu a snaha vyhověti praktické potřebě. I co se tkne 
reformy centurijního zřízení a spojení jeho s tributním, zdá se 
mi, že stalo se to už na půdě příliš historické, a zaručují to 
zprávy velmi určité, než abychom mohli připustiti, že reforma ta 
dála se několikrát. Vždyť počet tribuí byl dovršen na 35 až r. 241 
a k reformě došlo už v jednom z nejbližších desítiletí. Spíše lze 
uznati, že rozlišily se od sebe centurie sněmovní a centurie vo
jenské — tyto prodělávaly postupnou změnu dle vývoje strate
gického umění a vnějších požadavků vojenských, kdežto centurie 
hlasovací zachovaly ráz a rozdělení zřízení prvotního. A již okolnost, 
že po dovršení tribuí na počet 35 došlo ke spojení s »classes«, do
kazuje právě opak Paisova názoru, totiž původní rozlišnost obou 
těchto zřízení. Dále pak nelze ovšem souhlasiti s výkladem, že 
volby tribunů dály se nejprv kuriemi, potom centuriemi (při tom 
Pais zřejmě přeceňuje slova Liv. III. 30. 7 a Cic. u Asc. in Corn. 
67 K) a konečně teprv tribuemi. Je patrno, že tato otázka v tribu
nátu je stále ještě nejasná, ač se referent domnívá, že by se 
přece dala najiti cesta k řešení jejímu, a že tu Pais sice výborné 
si připravil půdu kritikou, ale neučinil posledního kroku, jehož 
směr se tu dosti jasně dá uhodnouti.1 K odstavcům o kultu 
mohlo by se poznamenati, že asi rex sacrorum byl hned od po
čátku důkladně zbaven veškeré moci a významu, takže jeho 
pokračování v úkonech královských bylo jen a jen formální.

1 Věci této týká se .referentův článek v Memorie della R. Acade
mia dei Lincei v Římě, jenž vyjde v některém z příštích svazků t. r.
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Vlivy a obdoby cizí dobře jsou sestaveny na konci dílu. Lze plně 
souhlasiti s Paisovým prohlášením (547), že nutno tu postupovati 
zvlášť opatrně, aby prvky vyplynulé ze společného pravěkého fondu 
nebyly zbytečně vykládány jako obdoby a napodobeniny. Proto asi 
čtenář skeptičtěji přijme obšírný výklad, knihu uzavírající, o spo
lečných znacích života a zřízení gallského a římského.

Avšak přes všechny námitky, které kdy budou ještě Paisovu 
dílu učiněny, zůstane nedotčena jeho zásluha, že ukázal novou 
cestu a následovníkům svým upravil bezpečný přístup na ni. 
Kniha jeho je plna zdravých podnětů, a hlavně vyniká samostat
nou koncepcí a širokým rozhledem, zdravou soudností vůči mo
derním fantasiím a obdivuhodnou znalostí pramenů. Referát o III. 
a IV. díle bude podán současně, poněvadž bude moci býti již 
stručnější. Další referát pak obsáhne všechny svazky Paisových 
Ricerche, v letech války vyšlé. Vladimír Groh.

Platon : Timaios a Kritias. Přeložil dr. František Novotný. 
Vyšlo ve sbírce »Otázky a názory«, č. XLVI., nákladem J. Laichtera 
v Praze 1919. Str. 191, za 6 K.

Četl jsem tento český překlad Timaia a Kritia za okolností 
nezvyklých. Byl krásný jarní den; popoledni vyšel jsem z města, 
obešel akropoli a v blízkosti Olympieia přiblížil se k Ilissu, vzpo
mínaje Platonova Faidra. Stěží lze si představiti horšího rozča
rování; Ilissos je potůček s nepatrným množstvím vody přes to, 
že nyní ještě dosti prší; je regulován a kraj podél něho je zoufale 
pustý, jen tu a tam poskytuje pastviny kozám. Po silnici jede 
elektrická tramway, mimo to vede tu i trať elektrické dráhy spo
jující Pireus s Athénami; patrně proto jsou oliradní zdi všech 
zdejších stavení pokryty obrovskými, křiklavými reklamami. Ko
nečně přišel jsem k malému háječku cypřišů, kde jsem usedl a četl.

Platonův Timaios byl středověku hlavním zdrojem pro po
znání Platonovy filosofie; nám jím již není, ale zasluhuje plné 
pozornosti i čtenáře moderního, neodborníka. Je zde obsažen jakoby 
in nuce výsledek Platonova myšlení o spořádání kosmu i mikro- 
kosmu, totiž člověka; mnohé z názorů zde pronášených jsou dnes 
naprosto nepřijatelné, některé zní jako tušení pravd čistě moderních 
a konečně mnohde čteme věty plné moudrosti, osvětlující jako 
bleskem záhady, které budou lidstvo věčně zaměstnávati. Timaios 
je dílem Platonova stáří; tím vzácnější je bezvýhradný optimismus 
filosofův, který mluví z celého díla a v nějž vyznívá také poslední 
věta »... stal se tento jediný a jednorozený vesmír největším 
a nejlepším i nejkrásnějším a nejdokonalejším«.

Zlomek dialogu Kritia je samozřejmým doplňkem Timaia; 
Platonova »Lust zum Fabulieren«, abych užil Goethova výroku, 
září tu v plném jasu jako slunce před západem.

Pan překladatel dokázal tímto dílem znovu své mistrovství 
na poli, v němž nemá dnes rovnocenného soupeře. Timaios není


