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theorie rhythmiků, jež působí rušivě a nejsou doloženy v staro
věkých nálezech hudebních. Zmiňují se o nich teprve spisovatelé 
pozdější doby. Základní schema tak zvaného daktylo-epitrilu Pin- 
darova jest prý toto: J / J , , J . Podle toho měří

první pythickou ódu Pindarovu, bez paus, ale se změnou taktu 
a/4 v 2/4 v třetím taktu. U nás uznává Nejedlý (Všeobecné dějiny 
hudby, str. 497) v daktylo-epitritických strofách Pindarových a 
Bakchylidových volný rhythmus řad smíšených místo volných 
ioniků. Adonius pokládá Thierfelder za řadu logaoedickou, nikoli 
za akatalektickou dipodii daktylskou. Naprosto nesrozumitelný 
jest výklad dochmia. Má prý dva přízvuky: první na počátku 
taktu třídobého, druhý, hlavní, na počátku taktu pětidobého. 
Je to synkopovaná diplasická tripodie, tedy takt devítidobý:
ooo| ——u, I __o | __ .To ovšem nikterak není
výklad nový.

Již z těchto ukázek jest patrno, že stanovisko Thierfelderovo 
jest v mnohých věcech zcela libovolné. Začátečník v metrice se 
u něho mnoho nepoučí, zato však bude naplněn posvátnou úctou 
k záhadnému umění eskamoterskému, jímž se mu bude zdáli antická 
metrika podle výkladů Thierfelderových. Antonín Kolář.

Ettore Pais: Storia critica di Roma durante i primi cinque 
secoli. Voi. III. L’invasione Gallica e il trionfo della plebe. 
La supremazia Romana nel Lazio e nella Campania. Roma 
1918, str. XI -j- 423, za 20 lir. Vol. IV. I Samniti ed i Galli. 
Pirro e Cartagine. Roma alla testa della confederazione 
Italica. Roma, 1920, str. X + 494, za 25 lir.

Je dokončeno velkolepé dílo Paisovo. Kritický výklad dějin 
římských dospěl do konce, nadpisem vytčeného. Díl III. a IV. ob
sahují dobu od vpádu gallského až do předvečera válek punských. 
Bylo-li v dílech I. a II. při nejistotě materiálu těžko uplatniti 
synthesu, lze přirozeně pozorovati změnu v dílech III. a IV. Část 
analytickokritická jest sice stejně obšírná a pečlivá, jako dříve, 
ale rozdíl jest v podstatě věci: kdežto pro dobu po vpádu Gallů 
není pochyby, že téměř všechny události tradicí připomínané jsou 
historické a jde jen o to, aby tradice byla očištěna od strannických 
zbarvení, jimiž si ty události po svém vykládala, jsou naopak 
dějiny před vpádem gallským plny dodatečných konstrukcí, ana- 
chronismů a rozhojněny událostmi přenesenými z doby pozdější, 
aniž vždy bylo u nich jádra pro tu dobu historického. To platí 
jak pro vnější, tak pro vnitřní dějiny. Tím více fantasie ovšem 
bylo, kde šlo o děje tak významné, že o nich trvalá paměť zůstala.

Pais nepouští se zřetele ani jedné složky dějinné. Rozebral 
a ujasnil náležitě všechny význačné i podružnější události, vyloživ 
v kritické části všestranně jejich význam a podstatu. V rekon-
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struktivní části pak podal široce založený výklad, v němž si všímá 
hlavně těch jevů a dějů, jimž v pramenech našich se nedostává 
soustavného výkladu. Výborně líčí osudovou chvíli obsazení Říma 
Gally, dobu, jež byla kritická nikoliv jen pro samu existenci Říma, 
nýbrž zejména vnitrostátně. Z tohoto období vyšel Řím vítězně: 
zbyl se po Etruscích Gallů, ale také i kulturně patricijského pouta 
dosavadní své vlády. Ale ještě víc než celé století trvai tento 
přerod politický, sociální i hospodářský, než se octl Řím v po
stavení, které mu dovolilo úspěšně utkati se se semitským útokem 
Punů. Výsledkem toho vývoje bylo jednak rozšíření přímého 
panství anebo aspoň vlivu Říma na celou téměř Itálii podmaněním 
Latinů, Samnitů i Umbrů i jiných kmenů, pak řeckých měst jiho- 
italských, dále úplné převládnutí plebejstva a to nejen v státní, 
nýbrž i sakrální správě, posvětštění práva, zákony pozemkové 
i finační. Proti svým názorům dřívějším uznává nyní Pais historič- 
nost agrárního zákona Liciniova-Sextiova, ač nezapírá ovšem, že 
positivně by toho dokázali nemohl. Také sotva bude lze souhlasit! 
s vročením prvního zákona provokačního do r. 300; jest přece 
provokace jedním ze základních práv římského občanství, které 
se vyhranilo jistě mnohem dříve, než v r. 300. — Paisovi se po
dařilo velmi dobře zachytit přeměnu městského státu, rodovou 
aristokracií ovládaného, v říši značné územní rozlohy; ráz městské 
ústavy sice potrval, ale příliv nového občanstva posílil řady plebejů 
tou měrou, že výsadní patricijská vláda nadobro zmizela. Jasně 
ukazuje Pais, jakými kruhy a vrstvami se občanské právo římské 
šířilo, podrobně vykládá o jeho stupních a odstínech a sleduje 
vnikání neřimských a později i nelatinských živlů do města. 
Osvobozuje římské dějiny od schematickoprávnického dosavadního 
představování, jež nechápalo dosti vývoje a života, pokládajíc 
uzákonění určité zvyklosti nikoliv za konečné potvrzení vývojové 
praxe, nýbrž za počátek a popud. Mezi jednotlivými vnitropoli
tickými a ústavními změnami této doby je hlubší souvislost, než 
by se zdálo. Tak posvětštění práva a převládnutí plebejů, ono 
ukončené akty Appia Claudia a Cn. Flavia, toto zákonem Q. Hor
tensia, způsobilo jednak reorganisaci nejvyššího vládního kollegia 
(ze tří praetorů stal se jeden collega minor s přiřčením právo- 
moci především soudní), jednak znenáhlé splývání obojí organisace 
občanstva: centurijní a tributní. Rozšíření panství římského do 
jižní Italie přivodilo pak přímé styky s hellenistiekými mravy 
i kulturou. Narazily tu na sebe dva ideové světy: vznikající, 
primitivní a drsný latinský, a jemnější sice, avšak mravně už 
upadající hellenistický. Přizpůsobivost Říma našla tu nové obrov
ské pole.

Dílo Paisovo je epochální v pravém toho slova smyslu. Jím je 
položen základ k novému, správnějšímu poznání starších římských 
dějin, poznání modernímu, které hledá život a nikoliv jen mátohy 
neb schemata. Vladimir Groll.


