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λοιπούς překládá »a drahého také« (správný výklad u Witkow- 
ského Epist. priv. graecae 2. vyd. č. 211, ř. 11 Ζηνόβιον τον 
μαλακόν překládá pošli nám také Kinedu Zinobia (H. »den 
Kinaeden «) !

Ve výkladu není myšlenky, která by nebyla převzata z Hel- 
binga; píše-li autorka (str. 50) »my nevěř že by její (Isiadin) 
muž byl skutečně v Serapeu držen« (jako »κάτοχος«), jest plurál 
ten velmi oprávněn, ježto stejné víry byl i Helbing a před ním 
Wilamowitz (Gr. Lesebuch I, str. 397). Závislost autorčina jeví 
se i v drobnostech »PAiladelp/na« (str. 54), »pozdravuje srdečné« 
(č.VI, 1) proti řeckému πλ,εΐστα χαίρειν, ježto u H. stojí »grösst 
herzlich«, č. VII »modlitbu za tebe vykonávám« (= H. »das Gebet 
für dich verrichteich*), podobně v tvarech »Epaphrodilus* (č.Vili), 
Apollonius, »od sestry Senpamonthes« (č. X) a j. Proti výkladům 
Helbingovým nemíní referent polemisovati, jen upozorňuje, že 
překlad σχολής (č. I = H. č. II) »von dem gegenwärtigen Studium« 
(Hüttlovà »od nynějšího studia«), je v odporu s výkladem podá
vaným níže, že Polykrates »chodil do zeměměřické kanceláře«.

Nedostatek vzdělání filologického prozrazuje část všeobecná; 
srovnej citát (str. 7) »quid non est in verbis, non est in mundo«, 
zkomolený citát z Martiala (I 2) na str. 15, zprávu o časopise 
»Commentario populi Romani« (str. 7), o Homero vi (str. 7). o exem
pláři Sapfiny básně »Píseň o bratru« (str. 24), dochovaném z třetího 
století«, i chyby »Mezopotamie« (61), »κοινή« (29), »iellach* (20). 
Také tato všeobecná část jest z části čerpána z všeobecné části 
monografie Helbingovy (záhlaví 5 = H. § 7, záld 6 = § 8); jinak 
expilován prvý svazek prvého dílu Wilckena. Omyl jest, že papyrus 
na Sicílii byl pěstován již ve starověku (str. 8) — bylf tam pře
nesen teprve Araby; také seřadění museí, chovajících papyry, 
»Vídeň, Berlín, Paříž a Londýn« (str. 21) není správné.

Kniha vypravena jest velmi vkusné, ale referent jest toho 
mínění, že nakladatelství vydáním plagiátu sbírky Göschenovy 
literatuře české jen ublížilo. Ferdinand Hoffmeistr.

Justin V. Prášek: Řecké dějiny. Díl prvý. Až do válek 
perských. (Ze Světové knihovny.) V Praze [1919j, J. Otto. Str. IV 
a 348, za K 3’20.

Peroutkův pokus o moderní zobrazení řeckých dějin uvázl 
smrti spisovatelovou při prvním dílu, obsahujícím dobu předřeckou. 
Od té doby nepokusil se o napsání řeckých dějin nikdo, až nyní 
přichází J. V. Prášek s prvním dílem své knihy, jež jest — jak 
se dovídáme v předmlnvč (str. II) — plodem dvacítileté práce. Spis. 
v předmluvě zřejmě vytýká, že chce podati dílo stojící na výši 
vědy po všech stránkách, zejména pak že chce správně zhodnotili 
prameny orientální. Za vzor si klade Ed. Meyera.

Dobu řeckých dějin až do válek perských děli Prášek ve 
dvě období, z nichž každé probírá ve zvláštní části. Jedna se
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jtnenaje Aegaeové, druhá Řecký středověk; původně každá z nich 
vyšla samostatně. (Světové knihovny č. 1.317—-19 a 1330—34.) 
V tomto rámci je pak vlastní výklad rozdělen na 39 nestejně 
dlouhých kapitol, jimiž chce spis. zachytiti v chronologickém po
řadí jednotlivé významné jevy politické a kulturní. Není pochyby, 
že takovéto rozdělení může zpestřili a zpříjemniti výklad, dbá-li 
se při tom nezbytných požadavků logické souvislosti a postupu 
a dovede-li spisovatel najiti nej význačnější momenty, kolem nichž 
výklad seskupí. Prášek však té šťastné ruky neměl.

Že zprávy orientálních pramenů o Řecích — počtem a ob
sahem ovšem velmi skrovné — do řeckých dějin patří, je poža
davek samozřejmý, jehož také badatelé moderní náležitě dbají, 
třebas o nich obšírně nevykládají, ježto ony zprávy mají pro 
vlastní dějiny řecké cenu skutečně jen podružnou. Píše-li kdo 
Řecké dějiny, a to v menším rozsahu (jako právě Prášek), 
omezí výklady o době predřecké a problémech s ní spojených 
jen na to, čeho je opravdu potřebí k správnému pochopení nej
starší doby řecké. Je tedy značný rozdíl mezi všeobecnými 
dějinami starověku a dějinami řeckými. To si Prášek 
neuvědomil dosti zřetelně a proto vykládá neobyčejně podrobně 
o stycích »Aegaeů« s východem, o ethnografické příslušnosti no
sitelů kultury předřeeké, o přcdřeckém obyvatelstvu Kréty a Kypru, 
tedy o věcech, jichž stačilo se dotknouti. Za to výklady o kul
tuře aegejské, pro vlastní dějiny řecké tak důležité, jsou ne
výstižně odbyty, nadto json roztrženy na dvě kapitoly od sehe 
vzdálené (2. a 9.).

Avšak ani při vlastních dějinách řeckých, k nimž se Prášek 
dostal poměrně pozdě, nelze jeho rozdělení ponechali bez námitek. 
Kapitoly nejsou dosti úměrné svému obsahu, poněvadž často se 
dělí věci, o nichž by bylo lépe vykládati společně (na př. 15. Po
měry dorských států a 17. Vývoj dorských států; 26. Volební 
království v Athénách a 27. Převaha eupatridů v Athénách; 
3ík Obnovený ruch osadní a 31. Postup kolonisace a j.), jindy 
zase věci relativně stejné důležitosti jsou probrány zcela nerovno
měrně, na př. Feidonovi je věnován zvláštní odstavec, Lykurgovi 
ne. Spartské výboje jsou popisovány s obšírností až zbytečnou; 
rádi bychom se spokojili's menší důkladností rozmanitých, mnohdy 
i problematických údajů místopisných a chronologických, jimiž 
Prášek nešetří zvláště při výkladu o věcech peloponneských (srv. 
kap. 21. a 24.). Při této podrobnosti na jedné straně je tím méně 
omluvitelno, že čtenář nezví nic o podmínkách vzniku a vzrůstu 
skvělé kultury maloasijských lonň, vůbec nic o prvotním stavu 
a dalším vývoji řeckých názorů náboženských a filosofických, 
velmi malounko o poměrech národohospodářských a literatuře. 
Ani rozsah a způsob výkladů o poměrech sociálních neuspokojují, 
ač právě zdě jde o námět svrchovaně důležitý a pro dnešní dobu 
významný.
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Celkem tedy methodická stránka knihy Práškový není uspo
kojivá. K uvedeným výtkám konkrétním bylo by možno pripojiti 
ještě i jiné, povšechné: o J>evýstižnosti výkladů, nesoustředěnosti 
jejich a nejasnosti.

Zvláštního rázu dodává knize, že kdykoliv se spis. o téže 
věci zmiňuje znova, vykládá o ní pravidelně něco jiného. Tak se 
dovídáme, že kultura mykenská a aegejská spočívají na základech 
kultury trojské (str. 9, 20) avšak jinde (str. 14, 22, 24, 316) se 
tvrdí, že byly zcela samostatné a na trojské nezávislé. O ionskosti 
Attiky a Athen vykládá se dokonce třikrát různě (str. 62, 117, 
118). Historičnost osoby Lykurgovy Prášek co nejrozhodněji popírá 
(str. 185), ačkoliv u Minoa (str. 44) a Temena (str. 129) jest mu 
samozřejmá. Na str. 62 sice správně praví, že Rekové v malo
asijském vojsku, o nichž se zmiňují egyptské prameny, byli jen 
dobrodružní žoldnéři, kteří přicházeli z Řecka už dříve, avšak 
na str. 103 chce dokazovati právě*z jejich existence, že stěhování 
Ionů do M. Asie nebylo hromadné. Na str. 155 »jisto jest, že 
původ Iliady a Odysseie hledati jest na západním pobřeží malo
asijském«, avšak jinde (str. 267) se dočítáme, že »lodní katalog 
skládán již v Boiotii a Odysseia na ostrovích západních«. Odysseia 
pak je »nejzevrubnější básnické zpracováni bajek Foiničany rozšiřo
vaných« (! 322). V jiné podobě se toto tvrzení vyskytuje již před 
tím (str. 171), kde se tvrdí, že v Odyssei převládá »známý a od 
napodobování odstrašující názor foinický«; avšak hned na následu
jící stránce jest líčen ryze řecký původ a ráz homerských básní. 
Jméno ’hektemorû pochází jednou odtud, že si nechávali šestinu 
úrody (str. 209), podruhé že šestinu úrody odváděli majiteli po
zemku (str. 273). A mn. j.

Je tedy leckde těžko zjistili, co vlastně Prášek vykládá, když 
tvrdí jednou to, po druhé opak. Ale i jinde rozbředlost výkladů 
znesnadňuje poznati jeho stanovisko. Ještě horší jest, že jsou 
v jeho díle četné chyby věcné: uvedeme z nich nejzávažnější.

V otázce o praehellenském obyvatelstvu a jeho kultuře- je 
jistě mnoho problémů, zejména o vzájemné souvislosti jednotli
vých kultur nám známých. Plné jistoty zatím není, ale json aspoň 
určité pravděpodobnosti. A ty nedovolují úplně trhati od sehe 
kulturu ininojskou a trojskou (str. 14, 22, 24, 316), ale ani po- 
kládati trojskou za starší (str. 9, 20), jak učinil Prášek. Mezi 
oběma jsou nepopiratelné shody, dva postupné charaktery minoj
ské kultury se zcela zřejmě obrážejí v II. a VI. Troji, takže ne- 
prohlásíme-li trojskou kulturu za projev téhož plemene, jež bylo 
nositelem též osudů minojské kultury v užším slova smyslu 
(varianty možno přičísti kmenovému rozrůznění a odlišnosti exi
stenčního prostředí a ethnografického okolí), musíme úsudek o vzá
jemném poměru obou aspoň mnohem opatrněji stilisovati, než učinil 
Prášek po vzoru svých předloh. Tvrdí-li dále, že foinické písmo 
vzniklo z egejského (str. 3, 178) nemá pro to dokladu.
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Otázka Pelasgů je u Práska prudce polemicky zakročena, ale 
není ovšem vyřízena ani jeho úplným popřením jejich existence. 
Celý spor o to je celkem malicherný. Předřecké obyvatelstvo bylo,, 
ío je faktum, a část jeho Řekové nazývali Pelasgy. To popírati 
nelze. Ovšem je otázka, v jakém poměru byli Pelasgové k těm 
částem předřeckého obyvatelstva, jež bylo označováno jiným 
jménem (Kárové, Lelegové, Eteokretové atd.), a zejména kdo to 
byli. Líbí-li se Práškoví za nejstarší obyvatelstvo řecké pokládat! 
Káry (str. 33), má při tom stejnou oporu v důkazech a dokladech, 
jako ti »dilettující nedoukové, historického názoru prostí«, ktqří se 
rozhodli pro Pelasgy. V kap. 5. chce Prášek dle orientálních pra
menů vyšetřit), kdo byli nositelé minojské kultury, čili Kárové. 
Ač své zprávy velmi přeceňuje (byť i uznával nespolehlivost egypt
ských názvů), nemůže přec na konec z nich získati nic víc, než 
dávno známé označení Hanebu, a uvésti dosti povážlivý dohad 
Ed. Meyera, že lito Hanebu se sami nazývali Japet (str. 37). 
Hanebu·Japetové-Kárové byli prý za doby XVIII. egyptské dynastie 
vystřídáni (str. 49) indoevropskými Kafty = Pélišty a tito Kaftové- 
Pélištové jsou prý nositeli pozdně minojské kultury. Že Prášek 
stotožňuje Kafty s Pélišty, nutno soudili ze stilisace str. 48 a také 
51, ač na tomto druhém místě už se vyslovuje mnohem nejasněji 
(»bud Pélištů, bud Sakařů, byli tudíž ti neb oni za dob XVIII. 
dynastie obyvateli Kréty«). S neobyčejným podivením dočte se 
tedy čtenář na počátku kap. 6., nadepsané »Příchod předhellen- 
ských kmenů« této věty: »Naskytuje se otázka o původu a národ
ním rázu Kaflů«. Tedy hodlá Prášek znovu hledati to, co právě 
před tím vyložil. Ale nejzajímavější je to, že v odstavci o příchodu 
předhellenských kmenů se vykládá o objeveni kmenů Akai- 
vaša, Danauna, Javana, tedy kmenů, o jejichž řeckosti nepochybuje 
ani Prášek sám (str. 60)! Stěží se asi najde čtenář, jemuž bude 
z těchto výkladů jasno, jak si Prášek vlastně předřeckou dobu 
představuje, zvláště když se dočte také (str. 57 a j.), že »před- 
řečtí« Akaivaša, Danauna a Javana přišli za téže XVIII. dynastie 
na tatáž místa, kam dřív posadil Kafty-Pélišty! Na str. 74 uznává 
Prášek v Athénách značné zbytky egejské i mimo Akropoli, to 
však posud prokázáno není.

Poněkud zvláštní představy má Prášek také o pojmu vlastních 
dějin řeckých: ty prý začínají až uplatněním »hlubšího vědomi 
společného původu hellenského« (str. 94). Rovněž kmenové roz
dělení Reků se u Práška vyskytuje v podivném podání, tvrdí 
doslova, že »Achajové byli cizokmenné, povrchně zhellenisované 
obyvatelstvo« (str. 149); »na místě Tyrsénů, Danaů-Aehajů a j. k. 
(sic!), kteří stáli za mykénské doby v popředí, vystupují Doriové, 
Aiolo v é, Ionové« (tarnt.). Kmenová spojitost Atheňanů s Ionv 
je mu pozdní abstrakcí (str. 118) a důvod toho, že Atheňané se 
nenazývali lony, vidí v rasové smíšenosti fonů (str. 117) a pouhém 
poionštění Altiky (sir. 62). -— Tvrz městskou, která se jmenovala
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vždy ττύΧίς nebo ακρόποχζς, nazývá jtdiřg άκρη (str. 15). Soudí 
na nutnost někdejšího značného rozšíření kmene Graiků proto, že 
ftímané jejich jménem označovali fieky veškery (str. 98); to jistě 
není nutno. Tvrdí, že neznáme příčin iónského stěhování (str. 111), 
to také není pravda. Nesprávný je též rozdíl činěný mezi »achaj- 
skou< šlechtou vojenskou a »pozdější« statkářskou, vždyť tu 
zřejmě byl organický vývoj. Výklad o amfiktyoniích je slabý, 
podceňuje příliš kultovní setrvačnost, staré době vlastní. Nesprávně 
se tvrdí (str. 174), že členy delfské amfiktyonie byly Athény a 
Sparta; byli jimi vždy Ionové a Dorové. Hieromnemonové prý 
byli jen výkonným orgánem amf.« (str. 175); amfiktyonie měly 
úředníky, zvané στρατηγοί (266); tu se patrně spis. zmýlil s pozd
ními svazy (xotfóv). Vznik pojmu panhellenství prý se vymyká 
našemu vědění« (str. 177).

Ve výkladech o ústavním vývoji není Prášek o nic šťastnější. 
0 rozdělení Attiky na trittye a fratrie má pojmy zmatené, prý 
»trittye byly celkem shodný s fratriemi« (str. 209), »dělení na 
naukrarie mělo ráz timokratický« (str. 271). Rada naukrarů prý 
byla protiváhou rady na Areopagu (str. 274), o agroicích a de
miurzích mu »není však lze ustanoviti blíže ni charakteristiku, 
ni vzájemný poměr obou těchto lidových tříd« (str. 209). Výklad 
o vzniku t. zv. Solonových tříd je zcela zkreslen (str. 273); ozna
čení ol εννέα άρχοντες prý vzniklo tím, že mezi všemi devíti 
správci státu byl archon mocí a významem přední (str. 216). Radu 
na Areopagu prohlašuje spis. za úplně odlišnou instituci od soudu 
Areopagitů (str. 216); starší Parthenon pochází prý z doby před 
Peisistratovei (str. 308) a j.

Rovněž ve výkladu o Spartě jsou chyby. Prášek odmítá sice 
mínění o dorském původu perioiků (str. 139), ale čím byli, mu 
jasno není (str. 181 a j.). Z názvu dorských králů βαγοί usuzuje, 
že Dorové původně královského zřízení neměli (str. 146). Popření 
historičnosti Lykurgovy vede Práška k prohlášení, že dělení půdy 
za jeho doby je výmysl (str. 180). Popírá hodnověrnost zpráv 
o pohazování mrzáckých nemluvňat na Taygetu (str. 186), ale 
zbytečně. Případ Agesilaův sám dostatečně ukazuje, jak se prakti
kovalo zjišťování· lělesné neschopnosti. Nic nezví čtenář z Práš
kový knihy o t. zv. rhetrách Lyknrgových, ačkoli to byla ustano
veni tak neobyčejně důležitá a významná pro lakonskou správu 
a život; následek toho opominutí je také, že nevykládá o takových 
zařízeních, jako byla agoge mládeže. 0 míštních fylách a obách 
se také vůbec nezmiňuje.

Výčet závažných omylů, který byl podán, není zdaleka úplný, 
ale zajisté stačí, aby úsudek o knize Práškově vyzněl naprosto 
odmítavě. Odborníkům je svými vadami methodickými i věcnými 
nepotřebná, zvláště když na mnohých a mnohých místech se 
ukazuje neznalost moderní literatury (a to nejen nejnovější). Širší 
kruhy čtenářské pak nutno tím spíše před ní varovali. Nemajíce
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dosti možnosti zaujmouti kritické stanovisko k četným omylům, 
nabyli by čtenáři nesprávných pojmů o řeckých dějinách, nehledě 
ani k tomu, že nacházejíce o téže věci tvrzení různá a namnoze 
právě opačná, stěží by si vůbec utvořili nějaký pevný a sou
vislý obraz.

Za takových poměrů nabývá nového významu věta předmluvy 
(str. II), jíž Prášek upozorňuje, že »dospěl místy k výsledkům, 
od běžných názorů se odchylujícím«. Slib pokračování těchto dějin 
nelze tedy nijak vitati, měly-li by ostatní díly rovnati se tomuto. 
Siiáekými nájezdy na ý Em. Peroutku (str. II. a 33) Práškovu 
stanovisku a ceně jeho knihy nepřibude nic. Redaktor Světové 
knihovny měl by miti více na mysli odpovědnost, kterou na sebe 
bere otiskováním spisů, jako je tento, a opatřiti si vždy potřebnou 
záruku o kvalitě vydávaného díla. Nakladatelství úttovu budiž 
vytčen zlozvyk, že neuvádí na titulním listě letopočtu.

Vladimir Groll.

o Sigurd Agrell: Slavisclie Lautstudien. Lunds Universitets 
Arsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 12. Nr. 3. V Lundě 1917. Str. 132. 
Za 3 švédské koruny.

V knize této vrací se Agrell opět k thematům, o nichž jednal 
již dříve: tři první studie týkají se vývoje pův. skupin Ieri, telt, 
tort, toit, dvě další obírají se osudy pův. koncových slabik -os, 
-om a slabik -ai,-oi,-ois,-oit,-ai ve slovanštině; ve studii po
slední se Agrell vrací k svému výkladu o vzniku srbsko-chorvatské 
koncovky -a v gen. plur.

Studie, týkající se vývoje skupin tert, telt, tort, toit, tento
kráte vykládají jistá fakta objevující se ve vývoji těchto skupin 
v určitých jazycích slovanských na základě Agrellovy theorie, 
jak ji vyložil zejména ve spise Zur slavischen Lautlehre (srv. 
o něm LF. 44, 1917, 128 nsl.); nepřinášejí tedy nových rysů 
do theorie dříve vyložené, nýbrž applikují ji na zjevy v historické 
době dané a z toho, že se zjevy ty touto theorií dají vyložiti, 
dovozují její oprávněnost: Studie prvá (Die Reflexe des urslav. 
tert- /ifeW/-Typus im Sorbischen, str. 3—32) vychází od zjevu, 
že se r, které se jinak po neznělých souhláskách p, t, k mění 
v »·, resp. s, takto nemění, jestliže se r do sousedství uvedených 
souhlásek dostalo teprve vývojem bývalé skupiny ert. Agrell 
usuzuje z loho, že tyto skupiny nezměnily se prostým přemístěním 
liquid, neboť pak by bylo r v přímém sousedství s hláskami p, 
t, k a bylo by se po nich měnilo tak jako jiné r; poněvadž se 
tak nemění, bylo r od souhlásky předcházející odděleno ele
mentem samohláskovým, v němž vidí Agrell svědectví pro správ
nost své theorie svarabhaktické. Ale k tomu nutno poznamenati, 
že z uvedené věci nevyplývá nic jiného, než že v době, kdy se 
r v původních skupinách pr. tr, kr měnilo v př, tř, 1er (z čehož 
dále ps, té, ks), původní skupina tert nezněla fret, což úplně


