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pojiti podrobnější rozbor jejich slohu; ukázalo by se pak, do jaké 
míry jest oprávněno rozdělení románu, spisovatelem spíše na
značené než odůvodněné, na fasi starší, lidovou a fasi pozdější, 
rhetorickou. Nebo, sotva lze souhlasiti s tím, praví-li L. o dvou 
starých zprávách, nazývajících Longa sofistou a Achillea Tatia rhe
torem, že to jsou »výjimky potvrzující pravidlo« (str. 28). Ještě 
na některé drobnosti bych tu upozornil: na str. 6 čteme, že »filo
logická methoda vyžaduje, abychom napřed podali historický pře
hled problému«, a na str. 138, že »řešení filologické otázky jest 
ještě více než kterákoli jiná vědecká práce především reakcí na 
názory, jež pronesli jiní«; domnívám se, že ani v prvé ani v druhé 
věci se neliší methoda filologická od methody jiných věd; také 
přírodovědec, historik atd. může vyjiti a leckdy vychází od pře
hledu dřívějších řešení, a také jeho řešení je více méně reakcí na 
řešení dřívější. Na str. 12 se mluví o zlomku Herpyllidově, ač jde 
o ženu. Na str. 38 se pozastavuje spis. nad tím, že v Pseudo- 
demetriově spise περί ερμηνείας se nazývá Ilias dramatem, ale 
již Platon zval Homera prvním z tragiků (Úst. X 7, 605 G, 607 A) 
a Aristoteles říkal, že Homer tvořil dramatická napodobení a zdra- 
malisoval směšné (Poet. 4, 1448 b 35 n.). Na str. 97 se mluví 
o »metafysické očistě« Aristotelově, ač v katharsi, ať ji vykládáme 
tak či onak, není nic metafysického.

Novou odbornou literaturu, nejen o řeckém románě, nýbrž 
o všech příbuzných otázkách, zná L. dokonale: hojně ji cituje 
a bystře posuzuje; jeho kniha vskutku navazuje na badání dosa
vadní. Osnova knihy je volnější než bývá ve filologických mono
grafiích. Je to způsobeno odbočkami od vlastního thematu (o Hero- 
dotovi, str. 47, o Thukydidovi, str. 50, o elejské filosofii, sir. 52, 
o Euripidovi, str. 57 a j.), odbočkami, jež arci obsahují mnoho 
zajímavých postřehů. O volné stavbě knihy svědčí i četné odkazy 
do předu, k pozdějším výkladům. S pestrým, zajímavým obsahem 
knihy se shoduje její živý, poutavý sloh. L. dovede vždy své myš
lenky vyložiti jasně, názorně, vtipně. Nezůstává v pozadí za svým 
dílem; všude je patrný jeho vřelý poměr k látce. Ohlasem jeho 
živého zájmu o přítomnost jest i jeho mluva: užívá bez okolků 
slov dnešní mluvy literární, neboje se, že snad mnohá z nich záhy 
zevšednějí (»velkorysý«, »velkolepá koncepce«, »nostalgická tou
ha«, »příliš laciné gesto«). Pro živý sloh a množství zajímavých 
úvah synthetických budou čisti jeho knihu jistě i nefilologové; 
filolog nebude snad souhlasiti s některými věcmi, ale jistě najde 
v knize mnoho poučení a mnoho podnětů. K. Svoboda.

Ettore Pais: Storia dell’ Italia antica. Roma, Casa editrice 
OPTIMA, 1925. Stran XVI+ 414, IV + 560, tabulek 200 + 124. 
Za 120 lir.

Dvojsvazkové »Dějiny starověké Italie« je kniha, kterou její 
autor určuje nejen odborným vědeckým pracovníkům, nýbrž vzdě
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lanému čtenářstvu vůbec. Od dosavadních historických knih Paiso- 
vých liší se nové dílo naprosto. Nejen citáty, poznámky, pole
mické vložky a vůbec celý t. zv. vědecký aparát je posunut až 
do závěru každého svazku, ale i vlastní text úplně opustil formu 
analytického a kritického zkoumání dosud u Paise obvyklého. 
Způsobem synthetickým, živě a výmluvně rozpřádá před čtenářem 
souvislý obraz starověké Italie až do vrcholného bodu jejích dějin 
staršího období, kdy totiž nejenergičtější z italských národů, — 
Římane — vstoupili s Karthaginou v rozhodný boj o Itálii a vůbec 
o celý západní svět.

První svazek začíná výkladem o Itálii po stránce zeměpisné 
a hospodářské, potom se promlouvá o pohybech obyvatelstva na 
pevnině italské a sousedních ostrovech, Od všeobecných úvah 
o rázu a směru nejstaršího stěhování přechází se k jednotlivým vý
značným kmenovým skupinám: k Ligurům, Umbrům, kmenům při 
pobřeží jaderském, Etruskům, kmenům sabellským, jihoitalským, 
sicilským, korsickým a sardinským; Pais si všímá jejich usazení, 
rozlohy, míšení a případně i zanikání. Mnoho pozornosti věnuje 
i směru a dosahu cizích vpádů do Italie. Naznačiv takto vnější 
rysy dějin staroitalských kmenů, všímá si jejich vnitřních dějin, to 
jest jejich civilisace, počínaje dobou starokamennou.

Od existenčních podmínek jednotlivých částí Italie a pohybu 
obyvatelstva dostává se autor ke studiu regionalismu a potomní
ho sjednocení; ukazuje,, že toto sjednocení nenastalo ethnickým, 
nýbrž politickým převládnutím. Sleduje stopy starého rozrůznění, 
dostává se až obdobným událostem v středověku a v novověku.

Tyto úvahy tvoří jakýsi úvod celého díla. Různorodost a 
problematičnost látky tu probírané činí ovšem nemožným, aby se 
každé jednotlivé zásadní otázce dostalo uspokojivého výkladu. 
Pais se proto spokojuje vyznačením nejdůležitějších věcí a vytče
ním jejich vzájemné spojitosti, pokud ji ovšem lze poznati, ale 
nepouští se do Iabyrinthu domněnek. Za to značný důraz klade 
na vystižení genetické tím, že ukazuje, kam až dospěl vývoj a co 
působilo na jeho utváření.

Ostatek prvního svazku a celý druhý jsou věnovány souvis
lému vylíčení dějin italských. Kostrou výkladu jsou dějiny politické 
a hospodářské; dějinám kulturním dostává se místa potud, že se 
upozorňuje na jejich souvislost s ostatními historickými činiteli.

Podle slov předmluvy mají býti »Dějiny starověké Italie« 
dovedeny až do počátků císařství; zatím vydané dva svazky končí 
těsně před vypuknutím první války punskó. Tato zastávka není 
náhodná, poněvadž se první válkou punskou začíná nové období 
nejen pro Rím, nýbrž pro celou Itálii vůbec. První válka punská 
načala přeměnu, která byla druhou válkou dovršena, totiž definitivní 
římské ovládnutí Italie, do té doby roztříštěné na mnoho částí.

Vzrůst Říma je podporován i úpadkem politické způsobilosti 
významných sousedů. Etrusků a Reků. Pro Rím se na ně často
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zapomíná. Proto Pais úmyslně obrací pozornost čtenářovu k mimo- 
římským dějinám staroitalským, ba dokonce zašel tak daleko, že 
římským dějinám nevěnoval ani jednoho zvláštního odstavce, 
připomínaje ovšem všude, kde to potřeba kázala, jejich vztahy 
k národům a obcím popisovaným. Lví podíl výkladů si odnesla 
Sicílie a zejména Syrakusy. Tam Pais sahá až i k detailní kresbě, 
hovoří o poměru Sicilie k Persii, Foinikii, Athénám i živlu dor- 
skému, podává skvělé podobizny syrakuských vládců.

Mohlo by se ovšem namítnouti, že výklady nejsou uspo
řádány dosti rovnoměrně a že vypouštění soustavného vylíčení 
Rima není odůvodněno. Ale taková námitka by nebyla dosti spra
vedlivá. »Storia dell’ Italia antica« zapadá zcela přesně do Paisova 
pracovního programu tak, jak jest. Jen nutno vzpomenouti si na 
jeho první rozsáhlé dílo, jímž nabyl světové proslulosti a jímž 
určil přesně dráhu své práce do budoucna. Byla to Storia d’Italia 
dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche. I. Storia 
della Sicilia e della Magna Grecia (1894), II. Storia di Roma 
(1898—9). Už tenkrát byl tu stejný plán všeobecných dějin staro
italských, ale také správné poznání, že římské dějiny zaujímají 
zcela zvláštní místo, jak co do svého významu, tak i co do způsobu, 
jímž se musí ubírati jejich vědecké zkoumání. V oné »Storia 
d’Italia« byl Pais zaujat jen a jen otázkou spolehlivosti pramenů, 
jejich kritikou nižšího i vyššího stupně, krátce řečeno, věnoval 
se výhradně analyse. Tato analysa neměla však býti jeho posledním 
slovem, nýbrž jen přípravou k novému a lepšímu ocenění pramenů, 
a pak i k nové stavbě synthetické. Radikálnost, s jakou Pais 
probral dochované podání, byla důsledná v zásadní nedůvěře. Pais 
nenechal piatiti nic, o čem se napřed mnohými kriterii nepřesvědčil, 
že to obstojí. Choulostivost a novota tohoto pracovního postupu 
vyžádaly si ovšem, aby se časem přistoupilo jak k revisi analytické 
stránky, tak i k pokusu o synthesu. Rozhodně svízelnější byl tento 
úkol při římských dějinách; důvody toho není snad nulno vykládati. 
Proto Pais od r. 1913 vydal nové zpracování dějin římských, 
obsahující již vedle kritiky a rozboru podání i rekonstrukci dějin
ných událostí. Toto nové zpracování (Storia critica di Roma) 
sahá až k propuknutí první punské války.

Dějiny Sicilie a Velkého Řecka nepotřebovaly celkem takové 
revise svého podání, ale důtklivě si žádaly synthetického doplňku. 
Toho se jim doslalo nyní, v Dějinách starověké Italie, doplněných 
o části dřivě chybějící. Ale souvislost se sesterskou Storia critica 
di Roma je patrna i v stejném ukončení časovém. Zdá se, že 
Paisem slibované vylíčení římských dějin počínajíc punskými vál
kami vyjde vůbec jen v rámu »Dějin starověké Italie«, poněvadž 
příslušné analytické studie byly už porůznu vydány. Při neumdlé- 
vající energii autorově není však vyloučeno, že se dočkáme i pro 
tuto dobu dvojího zpracování.
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Při rázu »Dějin starověké Italie» nemělo by smyslu zasta
vovat! se u některých podrobností, o nichž může býti názor ne
souhlasný; bylo by to málokde, poněvadž se autor, jak už svrchu 
uvedeno, vyhýbá co možná nejvíc domněnkám a pochybným podrob
nostem. Někdy se zdá tato úmyslná neurčitost až přílišnou. Není 
také potřebí podotýkati, že znalost fakt historických i výsledků 
věd pomocných jest u Paise bezpečná. Zvláštního vytčení zasluhuje 
životnost výkladů, jemuž velmi vhod přišla autorova zkušenost 
v praktické politice a znalost otázek hospodářských, spojená 
s velkým rozhledem po všeobecných dějinách, z nichž uvádí 
mnoho parallel. Vladimir Groh.

Kurt Regling : Die antike Münze als Kunstwerk. V Berlíně 
1924, Schoetz & Parrhysius. Stran 148, tabulek 45; za 12 zl. marek.

Studium antické mince je vděčné, nebof poskytuje látku 
k badání mnohostrannému. Její obraz a nápis je historickým pra
menem prvního řádu, neboť podává pevné body chronologické, 
svědectví ikonografická, obrazy ze života soukromého i veřejného 
atd. Dějiny náboženství, mythologie, epigrafika, filologie, metro
logie mohou čerpati mnoho ze studia mince, nemalý význam pak 
má peníz antický i pro dějiny výtvarného umění starověkého tím, 
že zachoval často obraz zaniklých pro nás skulptur a architektur. 
Jako je mince výrazem rozmanitých zjevů kulturních, tak jest 
i odleskem současného umění; lze proto mluviti o ní i po stránce 
umělecké. Má mnoho předností proti jiným památkám: jsou to 
dokumenty hojné, originální, nepotřebují doplňování, lze je vět
šinou bezpečně datovali i lokalisovati. Pozoruhodné jsou uměleckou 
krásou, nesouce pečeť řeckého ducha vkusným provedením a pů
vabnými náměty.

Kniha Reglingova zabývá se mincí jako dílem uměleckým. 
Autor její, ředitel kabinetu mincí musea berlínského, stanoví si 
za cíl ukázati, že mince sleduje puls velkého umění a že poma
lejší někdy tep je způsoben tím, že má mince úkol hospodářský. 
Důkaz provádí pro dobu archaickou a klassickou se stručným 
přehledem o době hellenistické a římské. V rámci období umě
leckého vývoje řeckého se zvláštním zřením k typům a námětům, 
méně k stylovým známkám, rozvádí podrobněji to, co nastínil 
stručně ve svém přehledu o minci antické se stanoviska numis
matického v díle Gercke-Norden: Einleitungen die Altertums
wissenschaft II3 1922, str. 83—113 a ukazuje na paralely z jiných 
výtvorů umění výtvarných. — Poněvadž současné umělecké proudy 
zanechaly stopy na drobných výtvorech mincovní glyptiky, uvádí 
je v souvislost s celkovým vývojem a pozoruje v časovém pořadí 
sedmi období na třech místních obvodech: východ, vlastní Řecko 
s ostrovy, západ.

Původně byla zdobena reliefem jen jedna strana, během IV. 
stol. př. Kr. i druhá strana v prohloubeném poli, v době římské


