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Postupem doby opatřoval si ponenáhlu přístroje vlastni a zejména po pře- 
vratě, byv jmenován 1919 mimořádným profesorem, mohl za změněných po
měrů pomýšleti na slušné vybavení nového universitního ústavu, kterému se 
konečně r. 1930 dostalo také přiměřeného umístění v nové budově filosofické 
fakulty. Chlumský vybudoval tak ústav, který střední a jižní Evropě na
hrazoval ústav Rousselotûv a hojně byl vyhledáván pracovníky zahranič
ními. Při této laboratoři založil fonograflcký archiv, který zvlášť obohacen 
byl cennými deskami, když Chlumský zorganisoval zapisování dialektického 
i jiného materiálu v České akademii. Jeho houževnatosti, sebezapření a ne
zábnoucí vytrvalosti se podařilo uskutečnit! nákladný podnik, při němž s po
čátku pařížskou firmou Pathé, později pražskou firmou Esta zachyceno bylo 
na desky mnoho zápisů dialektických z rozmanitých krajin českých, morav
ských i slovenských, ukázky hudby lidové i umělé, prováděné nejpřednějšími 
umělci nebo uměleckými tělesy, ukázky řeči vynikajících osobností veřejného 
života i recitačnfho umění význačných umělců slova. Veliký tento podnik 
nejen sám zorganisoval, nýbrž také o hmotné jeho zabezpečení se s napětím 
všech sil staral. Literární jeho činnost, založená na zdlouhavé a úmorné práci 
experimentální, týká se rozmanitých otázek fonetických, zkoumal podstatu 
hlásek rozmanitých jazyků, zejm. hlásek českých, francouzských, anglických 
a německých, ale i jiných; psal o některých otázkách obecné fonetiky, 
o nových methodách, přístrojích, mnoho výsledků svého zkoumání uložil 
v četných referátech, jež psal s počátku zejm. pro Revue de phonétique, pak 
pro Časopis pro moderní filologii a Listy filologické. V největším svém díle, 
ve spise „České kvantita, melodie a přízvuk“ (1928), šťastným spojením 
methody experimentální s methodou přímou položil pevný základ řešení ne
snadných těchto otázek. Umíraje v 68. roce svého věku (nar. 27. ledna 1871) 
mohl s plným uspokojením pohlížeti na své dílo: na svou činnost učitelskou, 
kterou krátce před tím opustil, na svou činnost organisační i na svou činnost 
literární. V té hodlal na úředním odpočinku pokračovat, měl ještě všelijaké 
plány, zejména hodlal napsat příručku fonetiky: tu snad bude možno z jeho 
pozůstalosti vydat — ostatek vzal s sebou v místa klidu, jehož za živa nikdy 
si nedopřával dostatek. O. H.

Dne 28. lil. 1939 zemřel v Římě senátor Ettore Pais, s jehož jménem 
a dílem je spojena důležitá kapitola novodobého dějepisectví Rima a staré 
Italie. Jako mladý muž pobyl Pais nějaký čas v Berlině u Theodora Momrn- 
sena, u něhož získal hlavně dobrý výcvik v epigrafice a zájem o některé 
historicko-právní otázky. Pais však nestanul v řadě Mommsenových věr
ných a přes osobní úctu k svému učiteli podstatně se odchýlil od jeho názorů 
v mnohých otázkách — tak na př. v nazírání na cenu konsulských fastů. 
Doslovem berlínského pobytu bylo Paisovo vydání italských doplňků ke 
CIL (1884 n.). Pro další práci Paisovu byl významný pobyt na universitě 
palerinské. Maje už z dřívějška sklon k bádání regionálnímu — r. 1881 vydal 
studii o předřímské Sardinii — zaujal se za palermského pobytu o Sicílii 
a Velké Řecko. Byly to zejména dvě složky methodického postupu, jimiž 
se vydatné zabýval: jednak studium vzniku antických pramenů a podání, 
jednak výzkum krajinného a místního prostředí jako pomůcky demografické
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a jako kriteria zpráv. Současně však se Paisovi již rýsovala představa staro
italských dějin, pojatých nikoli sub specie starořímského názoru, nýbrž 
ukazující na všechny kořeny růstu, spojeného pak jednotícím zásahem Říma. 
Výsledný ráz díla měl býti politický; šlo o obraz počátků národních dějin, 
jak to. Pais sám formuloval, a současně i o jakousi demonstraci. Byly totiž 
do té doby antické dějiny pěstěny italskými badateli jen velmi poskrovnu 
a na nepostačující vědecké úrovni. Zamýšlel tedy Pais napraviti tento ne
dostatek. Po letech přípravných studií vyšel r. 1894 první díl rozsáhlé práce 
mající souborný titul Storia d’Italia; podtitul vydané části zněl Storia 
della Sicilia e della Magna Grecia. Vydaný svazek se týkal Jižní Italie 
a Sicilie v době před řeckou kolonisací a doby kolonisace až do V. stol. před 
Kristem. Skoro půl knihy zabíraly monografické exkursy, text sám se pak 
obracel hlavně k pronikavému rozboru literárních pramenů a poznání jejich 
genese, zejména pokud bylo odtud možno něco čerpati pro obsahovou kri
tiků. Důležité byly partie týkající se Jižní Italie; pro nepoložil Pais tímto 
dílem bezpečný základ vědeckého zpracování, ale ani odstavce o Sicílii ne
byly marné, třebaže tu bylo dílo Holmovo. Pais správně poukázal na to, že 
I lolm nepřihlížel dosti podrobně k vztahům Sicilie a jižní Italie; dále pak 
mohl Pais mnoho jednotlivostí opraviti přímo a krom toho všeobecné postavil 
na nový základ otázku ceny literárních pramenů. Jestliže Storia della Sicilia 
atd. byla v podané formě vlastně mohutnými prolegomeny, platilo to měrou 
ještě větší o druhé části díla, věnované Římu (podtitul Storia di Roma, 
1898—9). Paisovi tanul na mysli Mommsenův vzor a chtěl vlastně napsati 
moderně pojaté, osobité dějiny Rima, ale opřené o novou kritiku pramenů 
a zapjaté do světové souvislosti. Tu však se zdálo Paisovi, že nemá dosti při
pravenu půdu; znova si uvědomil, že ani jeho učitel nedovedl vyvoditi 
důsledků z poznání a stanul na poloviční cestě, pokud jde o užití výtěžků 
pramenné kritiky. Pais nebyl a nemohl býti ani spokojen s pokusy, které se 
tehdy ukazovaly na poli další kritiky a pokoušely se řešiti problém jenom 
částečně, na př. postavením Diodorových zpráv do popředí, nebo užitím 
určitých předpokladů sociálněhospodářských jako věcného kriteria staré 
tradice. Tak musil Pais podstoupit! sám nejprve práci kriticko-analytickou, 
a tu představuje pro období římských dějin od jejich počátku až do první 
polovice III. stol. před Kr. právě ona svrchu připomenutá Storia di Roma. 
Ačkoliv analyticko-kritická část byla Paisem zamýšlena jenom vlastně jako 
předběžná práce a těžiště díla mělo spočívati v synthetickém obraze politic
kých dějin, stalo se shodou okolností, že právě ona analysa přinesla svému 
původci proslulost, ať už souhlasem či nesouhlasem. U srovnání s mnohými 
předchůdci, kteří ve své kritice vycházeli od obsahu tradice, anebo se utápěli 
v celkem podružných otázkách filiace podání, postavil se Pais na stanovisko 
mnohem širší. Hodně k tomu pomohly jeho znalosti staroitalských dějin 
předřímských a mimořímských, takže se snáze mohl vyprostiti z jednostran
ného, zachovaným podáním sugerovaného nazírání, od něhož se tak ne
snadno osvobozují ti, kdo se zabývají jenom římskými dějinami. Důsledněji 
než všichni předchůdci uvědomil si Pais, jak dlouhý úsek dějinného vývoje 
římského proběhl, než se v Římě objevily nejprimitivnější počátky dějepi- 
sectví a s jak nedostatečným materiálem historickým pracovala annalistika.



Drobné zprávy. 267

Λ tak to zase byla genese podání, která Paise především zajímala; nespokojil 
se s poukazy na literární předlohy a vzory, nýbrž rozkládal podání o jednot
livých příbězích na prvky topografické, kultovní, aitiologické, hledaje kde 
jaký vliv a zásah, jenž mohl zapůsobiti na obsah, formu nebo tendenci. 
Sloh nikoliv právě jasný a srozumitelný ztížil leckde správné pochopení jeho 
výkladů a Paisovi bývaly přičítány formulace, jakých nikdy nepronesl, ani 
nenapsal. Zejména se nechápalo, že Pais rozlišuje otázku historicnosti urči
tého fakta od otázky spolehlivosti podání o tomto faktu; soudilo se, že jeho 
skepse vůči podání je zároveň také pochybností o faktu. Spravedlivý posu- 
zovatel, zejména v časovém odstupu, právem asi vytkne Paisově analyse 
některé nedůslednosti, neúměrné užívání různých kriterií a tu i tam odstavce, 
kde rozbor už přestal býti prostředkem, sám se stal účelem a proto vyústil do 
slepá. Na druhé straně je však třeba stejně spravedlivě přiznati, že při všech 
svých metodických zvláštnostech Paisova kritika po mnohých stránkách 
upravila cestu lepšímu poznání, dávajíc vyniknouti skutečným obrysům 
vývoje pod nánosem pozdní tradice. Přinutila ovšem rozloučiti se trvale 
s lecčím, co se pokládalo za zajištěné. Analytická průprava zaujala Paise 
na déle, než si představoval. Jednak z polemik, jednak z vnitřní potřeby 
vyrůstaly další práce, v nichž bud znova formuloval některé věci, anebo 
v nichž se dobíral nových výsledků. Zde budiž poukázáno na velmi důležité 
a cenné práce týkající se rodin kurulských úředníků a plebejských tribunů. 
Mimo velmi cenné přímé poznatky pro vliv rodinných a rodových tradicí na 
historické podání vyplynuly odtud i významné poznatky pro složení a šíření 
občanského živlu římského a pro vývoj nobility. Hlavní badatelské práce 
o římských dějinách jsou souborně vydány ve čtyřech svazcích pod titulem 
Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma (1915—21). 
V letech 1913- 1920 vydal Pais znova své římské dějiny, tentokráte s titulem 
Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli (přetisk vydaný 
1926—30 má název Storia di Roma dalle origini all’inizio delle 
guerre puniche), 'foto dílo ukazuje stupňovanou měrou přednosti, ale 
i stinné stránky původního zpracování. Jestliže na jedné straně čteme vy
zrálé postřehy o politickém a společenském vývoji a přesvědčivé výklady 
o anachronisniech tradice a jejich příčinách, nelze se nezaraziti na druhé 
straně nad mnohými větami vyjadřujícími úsudky bez důvodů, anebo mění. 
čími zase bez důvodů názor dříve hlásaný. Mnoho rozpaků vyvolaly 
t. ř. rekonstrukce, totiž odstavce, v nichž se Pais pokoušel podati synthetický 
obraz toho kterého úseku, jímž se v předchozích odstavcích zabýval analy
ticky. Byl to sice první krok k tomu, co si kdysi Pais sám vytkl jako konečný 
cíl své práce, ale krok povážlivý. Pais se totiž nespokojil vytčením t. ř. tratti 
fondamentali, to jest povšechného rámce vnějšího a vnitřního vývoje, nýbrž 
kladl do rekonstrukce též konkrétní údaje, ku podivu i mnoho takových, 
jejichž historičnost předtím popíral, anebo aspoň důvodně napadal. Autor 
sl byl vědom nesouladu takto vzniklého a pokoušel se jej vyložiti, ale celkem 
neúspěšně. Jest jistě litovati, že se k positivní části svého plánu Pais nedostal 
v době, kdy ještě věk, ani jiné okolnosti veřejného a soukromého rázu ne
působily brzdivě. Vydal sice postupem času početnou řadu svazků, krásné 
vypravených, v nichž líčí starou Itálii a římské dějiny až do II, stol. před Kr.>
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ale to nejsou díla, na něž se kdysi chystal a která se od pěho očekávala, l ak 
tedy přes rozsah své publikační činnosti a požehnaný věk odešel Pais od díla. 
kterého vnitřně nedokončil. Byl však osobností. Další bádání snad půjde 
chladněji kolem práce, kterou shoda okolností postavila do popředí (Storia 
di Roma), ale jistě vděčně bude užívati výtěžků uložených v obou řadách 
Ricerche, pak dobrého komentáře k triumfálním fastům (1920, 1930) a 
vydání výtahu z gromatiků (1923). Vladimír Groh.

Byla to zajisté dobrá myšlenka, kterou pojal proí. dr. Jose] Hrůša, 
shrnouti v malé knížce Platonovy výklady o vychování občanů k politické 
činnosti a k účasti na veřejných záležitostech (Platon, Politická výcho
va. V Praze 1939. Bohuslav Hendrich, 128 stránek 16°. Bibliotéka Henriada, 
č. 151—156. Za 6 K.). Byla by to pro každého čtenáře českého nejen úspora 
řasu, nýbrž i peněz, kdyby mohl poznati zásady Platonovy z Ostavy, Poli
tika a Zákonů, jež máme krásně přeloženy od Fr. Novotného a Václ. Sládka 
a vydány J. Laichterein a Českou akademií, za cenu o 100 korun menší. Ale 
ovšem představovali bychom si provedení jinak než učinil p. Hrůša. Bud 
měl vybrat vhodné části z oněch spisů a přeložit je s označením, odkud jsou 
vzaty, anebo napsat vlastní pojednání, v kterém by ovšem mohla býti slova 
Platonova citována v překladu. Místo toho volil dr. Hrůša jakési spojení 
obou způsobů: někde je překlad, jinde výtah; čtenář je v nejistotě, mluví-li 
tu starověký filosof nebo moderní jeho excerptor. Přáli bychom p. autorovi, 
aby se ve vydání příštím, jehož se knížka zajisté dočká, rozhodl pro jednu 
nebo druhou methodu. Sloh Platonův přijde tu též k náležitému oceněni. 
O svých překladech praví Dr. lir., že žádné místo není přeloženo ,,s filologic
kou důkladností provázenou toporností slohovou“ (citát!), nýbrž že hleděl 
za to vystihnout aspoň základní ducha smysl místa srozumitelně a co možno 
přesně. Doufám, že slova ta nejsou řečena se zřetelem k našim českým pře
kladům uvedených spisů, jakkoliv by se tak mohlo drobnému čtenáři zdáti.

F. G.
Při příležitosti velké Augustovy výstavy v Ftímě r. 1937/38, která 

měla ukázat Italům i světu moc a vyspělou vzdělanost starověkého Ftíma a 
zároveň chtěla zdůraznit dávné kořeny i oprávněnost italského imperialismu, 
navazujícího vědomě na římské světovládné imperium, vydal výstavní výbor 
několik publikací pod souborným názvem Civiltà romana. V prvním se
šitu s názvem La religione, obsahem nejrozsáhlejším (71 str.), pojednává 
známý badatel Nicola Turchi přehledně a stručné o římském náboženství, 
a to v první části o jeho formujících prvcích, o bozích, od starých domácích 
božstev řídících práce rolníkovy a fáze lidského života až po cizí božstva 
řecká, a zejména o kultu, ať již soukromém či veřejném, o jeho vykonavate
lích, o slavnostech a obětech. Nechybí tu ani výklad o magických přežitcích 
v kultu a o náboženství ve vojsku. Druhá část spisku je věnována vývoji 
římského náboženství. Výklad je sice stručný, ale žádný z důležitých faktů tu 
není opominut. Na původní náboženství rolníků a válečníků působí Etrusko- 
vé a ještě mnohem více Rekové, za druhé války punské vzniká náboženská 
panika se stálým usmiřováním bohů, přichází velká invase hellenismu spolu 
s náboženskou kritikou, třebaže se uznává důležitost oficiálního kultu. S úpad-


