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že řecká mystika působila na spisovatele Nového zákona, ale 
domnívá se, že toto působení se nedotýkalo podstaty jejich učení. 
Křesťanští svati brali na sebo vlastnosti pohanských heroů, ale 
jejich vztah není tak těsný, jak myslil Usener. Křesťanství nelze 
vysvětliti z pohanství, jeho skutečným zakladatelem jest Kristus.

Pro veliké množství dokladů a bibliografických údajů i pro 
střízlivý a nestranný výklad lze Geffckenovu knihu doporučiti 
každému, kdo se obírá dějinami posledních století starého věku.

K. Svobocla.

A. Moret: Rois et dieux d’Égypte, Paříž A. Collin s1916, 
str. 320 a 16 příloh s mapou Egypta. Za 6'— ir.

Egyptolog známého jména a konservátor musea Guitnetova, 
A. Moret vydal po druhé tuto svou sbírku statí týkajících se nábo
ženských názorů egyptských a některých námětů příbuzných. Je to 
celkem osm pojednání, z nichž chci tu upozornili na ta, která mají 
pro čtenáře Listů zvláštní zájem. Co pak ještě více doporučuje 
Moreta, je jeho kritičnost a soudnost, jíž lak často postrádáme 
u orientalistů, hlavně egyptologů, pokud se týče vztahu kultur 
těchto ke kultuře antické. Moret na př. je mnohem kritičtější 
než Foucart. Tam, kde Foucart hned mluví o egyptském vlivu, 
Moret se spokojuje poukazem na společné podmínky vzniku a 
na vzájemné působení. Moret je si dobře vědom, jakou promě
nou prošly kulty egyptské v prostředí řeckém a římském, a proto 
je pečlivě sleduje na této jejich pouti. To platí především o článku 
5., jenž je věnován kultu Isidinu. Moret užívá tu všech literár
ních i archaelogických památek egyptských i klassických, aby vy
líčil zevrubně a pečlivě celou bohoslužbu Isidinu, jak původní, 
tak i tu, která se tolik rozšířila po světě antickém. Je to kapi
tola velmi poučná. Jiný zajímavý článek je 4., o nesmrtelnosti 
duše a posmrtné odplatě. Podává tu srovnávací studii toho, jak 
se soudilo o životě posmrtném a o zhodnocení lidských činů, na 
zemi konaných, soudci záhrobními. Všímá si Egypťanů, Řeků, 
starých Peršanů, Indů, křesťanů a mohamedánů. Ukazuje, z jakých 
základních motivů se vyvinuly ony pozdější poetické a filosofické 
výklady o soudech posmrtných nad dušemi, a jak jen znenáhla 
tyto soudy uvedeny byly ve spojitost se skutky, jichž se duše 
dopustila za svého bytí pozemského. Vývoj takový je patrný 
dobře u Reků, kde časem teprve splývaly, ale nikdy vlastně úplně 
nesplynuly názory o mravní odpovědnosti za činy, jichž se kdo 
dopustil na zemi, a za něž má se mu dostali odplaty na věčnosti, 
s názory o fátu, sudbě, která předem osudy člověka určuje — 
homerská psychostasia. Kromě představ o soudu individuálním 
nad každým jednotlivcem vytvořeny byly — zejména u Peršanů — 
představy o soudech kollektivních nad všemi lidmi najednou 
po konci světa. Spojením obou těchto názorů, o soudu indivi
duálním i kollektivním, vzniklo učéní křesťanské. — Velmi zají
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mavý je dále článek 7. o stejných uměleckých motivech u Ho- 
mera i v egyptském umění. Jde tu o shodné náměty jednak 
v episodě o Menelaově cestě egyptské, jednak v líčeni štítu 
Achilleova. Pro motiv první lze srovnati řadu egyptských pověstí 
o dobrodružných cestách, jež jsou obsaženy hlavně ve velkém 
papyru Goleniáčevově (i pro samo bloudění Odysseovo možno na- 
lézti tam paralely), jednotlivé výjevy na štítu Achilleově pak 
skýtají až do podrobností tytéž náměty, které se vyskytují na 
některých náhrobcích v Egyptě. Podobnosti a shody netýkají se 
jen věcného obsahu, nýbrž i formy provedení. Moret nechce roz
hodovali, jakým způsobem k této shodě došlo, spokojuje se jen 
konstatováním, že shoda jest, poněvadž pátrati po původu jejím 
pokládá za věc choulostivou a úkol neřešitelný důvody. Moret 
nepřináší ovšem věcí úplně nových, themata, která zde probírá, 
byla řešena už před ním, avšak způsob, jímž svou věc vykládá, 
stojí za to, aby mu věnována byla pozornost. Zároveň také může 
býti kniha Moretova vzorem, jak uváděti i odlehlé výtěžky vědní 
ve známost kulturních čtenářů, aniž při tom utrpí vědecký ráz.

Vladimir Groh.

Dr. Jindřich Čadik, 0 čarovné moci mrtvé hlavy. Ná
kladem Karla Beníška v Plzni r. 1920, str. 133. Za 9 K 90 h.

Obratně psaný spisek mladého archaeologa klassického, za
ložený na rozsáhlé znalosti literatury národopisné, věroslovné, 
mythologické, literárně historické a archaeologické, ukazuje, že 
kraniolalrie, pramenící se v animismu a zakládající se na faktu 
víry v lebku jako sídlo duše, rozšířena jest —- jako exokranio- 
latrie nebo endokraniolatrie — po celé zeměkouli ve všech dobách. 
Důkazem jsou autorovi pozorování cestovatelů1 u národů primi
tivních (lovectví lebek a j.) a přežitky a paběrky staré víry ve 
víře a umění národů kulturních po dobu nej novější.

Parallely, které měly, rozumíme li dobře — srovnej pod
titul »Poznámky na okraj uměleckého díla« (recte »pojednání 
o uměleckém díle«) — autorovi osvětlovat, a vysvětliti určité 
jevy výtvarného umění řeckého, utlačují rozsahem svým slibné 
vývody archaeologa o kouzlu mrtvé hlavy u Orlíků (str. 19—34), 
o kouzlu jejím u národů klassických (str. 33—50, 130 —131), 
a doplňují-li i naše kusé vědění, nebývají pro různorodost a pro
blematičnost materiálu vždy důkazem, tím méně, že správnost 
výkladu neověřuje nám odborník, jak bychom si přáli zvláště při 
výkladech legendy o fryžském Orfeovi, o níž soudí autor (20, 
27 n.), že jest pod vlivem náboženských názorů kanaanitských 
a egyptských o Adonidovi a Osiridovi, kolportovaných ovšem 
Foiničany. Archaeologické výklady autorovy naproti tomu jsou 
leckdy jaksi skoupé — zatím co citace literatury odborné jest

1 Autorovi ušel spis našeho Vráze »Lovci lebek«.


