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v římských školách úplně. Jest třeba zkoumati klausule každého spisovatele 
zvlášť; která spojení cítil spisovatel jako vhodné závěry, dovíme se spolehlivě 
jen tehdy, když srovnáváme konce jeho vět (kól, period) s vnitřním skladem; 
tato nová m e t h o d a k 1 a u s u 1 o v á dosud nebyla známa. Tímto způsobem 
nalezneme, že na př. u Cicerona mají nespornou klausulovou hodnotu spojem' 
x.x—,a — — Mechanismus Ciceronových klausulí lze
vysvětlit! dvěma zásadami, 1. odporem proti přílišné pravidelnosti, na př. proti 
trojímu iambu nebo trocheji na konci věty 2. snahou, aby předcházelo slovo s 
koncem spondejským, začíná-li se poslední slovo slabikou krátkou, kdežto 
začíná-li se toto slabikou dlouhou, předchází před ním obyčejně trochea nebo
tribrachys (...------ ,·—... a_____— ...). Při tom vyniká ohled na slovní
přízvuk, jenž byl podle všeho hlavním činitelem v klausulích; lze říci, že klau
sule Ciceronovy jsou stavěny tak, aby mezi dvěma přízvučnými slabikami 
nebyl sudý počet mor, srov. na př. jeho odpor proti klausuli herojské.

Způsobem, jak jest tuto vyložen, vysvětlují se i klausule doporučované 
od římských theoretiků a také přechod ke středověkému přízvučnému kursu. 
Při dalším zkoumání bylo by potřebí rozlišovatí mezi slabikami dlouhými 
natura a positione. Mechanické odvozování jednoho typu klausulí z druhého, 
jaké jest u Nordena a také Zělinského, nemá rozumného základu. Nelze uznati 
ani jiných pokusů o zjednodušení klausulí.

Důležitou složkou rhythmičnosti prosy jest i přednes, jenž jednak u- 
platňuje rhythmičnost připravenou v textu, jednak ji může zvětšovat! o činitele 
nové; jeho prostředky k tomu jsou výslovnost, pausy a posunky.

Stilista dosahuje rhythmičnosti zvláštní ri pravou materiálu, kterého mu 
poskytuje sama řeč. Nejpatrnější je ta úprava v řeči vázané, ale i v pròse 
se projevuje: 1. umělým členěním vět, 2. výběrem slov, 3. výběrem vazeb a 
tvarů, 4. slovosledem. Uvedené příklady dokazují, že snaha po rhythmičnosti 
vysvětluje leckterou slohovou, syntaktickou ano i tvaroslovnou zvláštnost v 
pròse, na př. Ciceronově.

Při těžení ze studia rhythmičnosti jest třeba dbáti tofío, aby nevznikl cir
culus vitiosus, jako se často děje, když se podle předpokládaných klausuli o- 
pravuje i text klassického spisovatele. Při náležité střízlivosti lze však touto 
cestou přijití k mnohým poznatkům o spisovatelově výslovnosti a interpunkci, 
i získati vážné poradní hlasy pro kritiku textovou i vyšší, pro poznání vývoje 
slohu i pro literární historii.

Myšlenky, jichž krátký obsah jest zde podám, jsou ve spise samém pro
vázeny četnými příklady lz' literatury řecké i latinské a kritikou domněnek i 
tvrzení, pronesených v odborné literatuře nové. Má kniha jest první pokus o 
soubornou rhythmiku řecké a latinské prosy. Autoreferát.

Dr. JUSTIN V. PRÁŠEK: Řecké dějiny. Díl 1. Až do válek řecko-per- 
ských. (»Světová knihovna.«) V Praze 1919, J. Otto str. 1V+348.

České badání o dějinách starověkých je zatím jen úhorem málo zkypře
ným. Tím spíše je tedy vítán každý, kdo elice přispěti k tomu, aby český od
borník nebo aspoň vzdělaný čtenář mohl sáhnouti po spolehlivé pomůcce do
mácí. Práškový Řecké dějiny, lze-li souditi podle místa publikace (Světová 
knihovna), a sebevědomě znějících slibů autorových v předmluvě, chtěly by 
býti dílem původním, psaným po dvacetileté práci a s širokého hlediště svě
tových dějin, s náležitým vykořistěním všech plodů i nejnovějšího zkoumání 
vědeckého, literárního i archaeologického. Výklad rozvržen jest na 39 kapitol
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různé délky a různé vzájemné souvislosti; převládá snaha učiniti jednotlivé 
kapitoly co nejsamostatnějšími a probrati v nich co možná názorně jednotlivé 
jevy a vývojové stupně řeckých dějin. Spojením jich volným celkovým' rámcem 
chtěl asi autor dosici větší živosti povšechného obrazu.

Uznárvá-li se obecně za nejsprávnější měřítko kritické účel, který spisovatel 
na mysli měl, tu referent musí u Práškový knihy od této zásady vědomě ustou- 
piti, poněvadž I. dílu jeho Řeckých dějin naprosto nelze posuzovati podle vy
sokých vědeckých cílů. autorem na str. II. vytknutých. Jen okolnost, že se na 
toto dílo díváme jako na nenáročný spisek poučný, patřící nadto k oboru \ 
české literatuře vzácnému, umožňuje hovořiti o něm v sloupcích Naší vědy.

Práškův spis nevyhovuje ani methodicky, ani věcně. Nedostatky metho- 
dické jsou dvojí: jednak pochybená koncepce řeckých dějin, jednak nevhodné 
rozdělení výkladu. Že Prášek začal řecké dějiny výkladem o obyvatelstvu 
předřeckém, je sice správné, poněvadž prvopočátky vlastních řeckých dějin 
těsně souvisí s touto dobou předhellenskou, ale chyba je, j a k o tom vykládá. 
Téměř sto stránek věnuje věcem, pro které dobře stačilo jich deset. Při 
řeckých dějinách je důležito vyložit poměr těch kmenů řeckých, jež do 
vlastního Řecka první přišly, ke kultuře pozdně minojské, trojské a my
kenské, nikoliv unavovati čtenáře dlouhými výklady o rozmanitých spletených 
problémech ethnografických, jež se týkají celého okolí východní polovice Stře
dozemního moře, a byly by na místě jen v dějinách všeobecných. Řecké dějiny 
musí se začínati Řeky, t. j. okamžikem, kdy kmen a země mají vejiti v pevný 
organický styk. A je-li vzhledem ke zvláštnímu významu mykenské kultury 
pro nejstarší dobu řeckých dějin oprávněna obšírnější zmínka o tom, odkud 
se tato kultura vzala, pak ovšem nutno vykládati především o této kultuře, 
o níž víme mnoho, a ne o příslušnosti a politických dějinách jejích tvůrců, 
o čemž nevíme téměř nic. A na to Prášek zapomněl.

Druhá námitka vznesena byla proti rozdělení látky. Zásadu uzavřených, 
samostatných kapitol lze úplně schváliti, nikoliv však způsob, jímž to Prášek 
provedl. Tak roztrhl zbytečně věci k sobě patřící (kap. 15—-17, 26 a 27, 30 a 
31), leckdy věnoval celou samostatnou kapitolu zjevu neb období, jejichž' po
měrná důležitost je spíše menší než rovná důležitosti jevů, jimž se samostat
ného výkladu nedostalo. Nejnápadnější je tu rozdíl mezi Feidonem, jemuž vě
nována celá kapitola 23, a Lykurgcm, o jehož rhetrách se skoro ani nemluví; 
také ani o spartské agogé ne. Zbylo-li autorovi dosti místa i chuti přeplňovati 
spisek svůj rozmanitými, většinou problematickými výklady, na př. ze starších 
politických dějin a topografie Peloponnesii (srov. kap. 21 a 24), nelze mu nikterak 
prominouti, že ani slovem nevykládá o tom, za jakých okolností vznikla a 
kam až dospěla velkolepá kultura Ionů maloasijských, že nic nepoví čtenáři 
o vzniku a vzrůstu řecké filosofie a theologie, a jen málo a kuse o literatuře, 
národohospodářských a sociálních poměrech. To jsou mezery, jichž nelze 
omluviti.

Co pak se týče věcné stránky výkladů Práškových, tu se recensent prá
vem obává, kdyby se spokojil stručným a spravedlivým jejich oceněním, že 
by čtenář díla Prášková neznalý, mohl ho viniti ze zaujatosti. Bohužel však 
místo recensi poskytnuté nedovoluje, abych mohl ad oculos demonstrare kaž
dému, že posuzuji naprosto věcně; odkazuji proto na. »Listy filol.« 46, 1919, str. 
359 n., kde jsou shrnuty nejzávažnější omyly Práškový. Je patrno, že se ne
podařilo jemu, orientalistovi, obsáhnouti materiálu řeckých dějin pro dobu nej
starší. a hlavně ne pro ústavní, vnitřní dějiny řecké dob pozdějších, historicky 
dobře známých. Jeví se to zejména ve spoustě chyb a záměn pojmů ve vě
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cech, o nichž poučí každá slušnější příručka o státních starožitnostech řeckých. 
Nedostatečné ovládnutí látky je dále patrné v té nápadné věci, že, kdykoliv 
se autor zmiňuje o něčem znova, vykládá to jinak, než dříve (viz na př. str. 
9 a 20 naproti 14, 22, 316; pak 62, 117 a 118; str. 62 a 103; str. 155 a 267, 
209 a 273; str. 171 a 172, 322; na dvou místech je vzdálenost obou výkladů 
sobě odporujících právě jedna stránka!).

Jsou sice knihy, které i při spoustě chyb přinášejí aspoň něco dobrého 
neb nového, avšak o Práškových Rezkých dějinách to říci nelze. Pro chyby 
nehodí se neodborníkům, ale také nepodávají nic, co by zaujalo odborníka.

Vladimír Qroh.

I. STRAKA: K vývoji potakovacího příslovce »ano«. Listy filologické 46, 1919,
21—28, 85—91.

Tato studie Strakova je v úzké souvislosti s jeho článkem »0 původním 
deiktickém významu zájmenných neuter to a ono«, o němž byla řeč v České 
Vědě 2, 88 sl. Jde v ní především o to, je-li již v staré češtině doloženo ano ve 
smyslu tom, v němž ho dnes užíváme a jenž je bezpečně dosvědčen teprve z 
doby Veleslavínovy. Uvádí se totiž několik míst z Gest Romanorum, na nichž 
prý jest již ano ve výaňamě přesvědčovacího příslovce. Straka rozebírá tato 
místa a ukazuje, jak myslím, se zdarem, že na místech těch ano významu ta
kového nemá. Jsou to ostatně místa, kde nejde ani o odpověď na přímou otáz
ku, nýbrž o souhlas s tím, co osoba druhá praví. Úvodem ukazuje Straka, kte
rými slovy se v staročeských textech přisvědčuje k dané oltázce, a v druhé 
části své studie vykládá, jakou asi cestou se časem vyvinul přitakací význam 
původně deiktického výrazu ano.

Úkol, který si Straka v pojednání tomto vytkl, provedl dobře. Z jeho Vý
kladu »vyplývá, že nebylo dosud nalezeno spolehlivého příkladu pro potahující 
příslovce ano z doby předveleslavínské, a že do počátku stol. 15. dobře se vy- 
stačovalo v odpovědech kladných prostředky jinými« (str. 91). Ale věc, o niž 
tu jde, není tím odbyta. Není pochyby, že ano ve významu přitakacím je starší 
doby Veleslavínovy, z níž je doloženo, a ohledání všech starších pramenů 
jazyka českého vynese asi na světlo doklady starší. Vývoj slova ano, třebaže 
je po pracích Zubatého a Strakových v hlavních rysích patrný, bude mnohem 
zřetelnější, až bude vylíčen na podkladě všeho materiálu. Pak teprve budou 
jasné různé odstíny, jež ano vyjadřuje, zejména když se ukáže na podkladě 
různých překladů týchž míst, s kterými výrazy je ano synonymní: v té pří
čině je zejména poučné sledovati, jak uvádějí se v češtině věty odpovídající 
latinským jen formálně tázacím větám uvedeným výrazem nonne, jež v pře
vodech staročeských zhusta se tlumočí větami vypovídacími významu odů- 
vodňovacího nebo dotvrzujícího, jak jsem ukázal na jiném místě. Pak také bu
de viděti, jak rozšířeno bylo toto uvozující ano. Jak rozmanitě se ho na př. 
užívá v temperamentních kázáních Rokycanových !

A tak i otázku, jak se vyjadřuje v staré češtině přisvědčující odpověď na 
danou otázku, bude nutno jednou probrati v celém jejím rozsahu. Strakovi 
ovšem k jeho účelům úplně stačilo, co shledal a vyložil o této věci v prvních 
dvou odstavcích svého pojednání, ale obraz o věci, o niž jde, úplný u něho 
není. Vedle ovšem, které je ve význatpu našeho ano v staré češtině nejhoj
nější, ioti (tot), také (tak) je za lat. etiam také stč. jistě, zajisté; srv. na př. 
Tehdy ona po vědě: Jistě, ho spodi ne! nebo ščeňátka je die 
střiedu . . . EvVíd. 5b (at illa dixit: etiam, Domine! nam et catelli edunt de


