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nutně i relativisace poznání. Všecka jistota je jen relativní, všecka přesvědči
vost jen lidská. Člověk je mírou všech věcí. Proto není pravda jeho méně bez
pečná.

Dvě poznámky bychom však na kraj přece rádi připojili. Je dnes jisto, že 
pomocnou vědou noetiky není jen biologie, logika, nýbrž též sociologie, 'fato 
sociologická orientace noetiky, k níž náběhy učinili již B. Erdmann, Sigwart, 
Bergmann i Lotze, ve Francii pak Comte, Fouillée, Dauriac a ovšem hlavně 
Durkheim by v knize o theorii poznání jistě zasluhovala povšimnutí. A zároveň 
by tím bylo získáno —· a hlavně tím, jak problém poznání řeší dnes na zápa
dě— pro poetickou knihu na šťavnatosti a životnosti. I z poetické knihy přece 
může být patrno, že se nějak vypořádává se životem, že problém poznání a 
problém života nemusí stát mimo sebe či prot sobě, nýbrž že mohou splynout 
ve vyšší jednotu. Odklonem od německých vzorů myšlení a přikloněním se k 
západu — a nemám tu na mysli jen pragmatismus, s jehož pojetím pravdy ne
souhlasím—-by se snad v mnohém a mnohém mohlo též vyjit vstříc specific
kým potřebám našeho národního myšlení, jež — bohužel — zůstávájí dnes bez 
vědeckého vedení. Pamatuje-li vědecká kniha i na to, jak krásná je pak její vě
deckost! Šeracký učinil dobrý začátek. To další, pokračovat v jeho díle, je 
snad zase úkolem jiných. Dr. In. Arn. Bláha.

JUSTIN V. PRÁŠEK: Řecké dějiny. Díl li. V Praze s. a. 1921, .1. Otto (Světo
vá knihovna), str. 376.

·*
O prvním dílu knihy Práškový jsem promluvil v III. roč. Naší Vědy, str. 

34 n. Celkový soud tam pronesený platí i o tomto' novém svazku: chybné dě
leni látky a mnoho nesprávností věcných. Partie o dějinách orientálních, Prá
škoví bližších, jsou celkem bez nápadnějších omylů, avšak probírány s rozvlek- 
lostí zcela zbytečnou a rozsahu dílka neúměrnou. Za příklad uvádím jen kap. 
4. (Iran a Babylon. Vznik židovstva), 5.—9. (o Kyrovi, Kambysovi, Dareiovi a 
Skythech). Tím ovšem na dějiny řecké zůstalo mnohem méně místa, než se 
mělo státi i dle původního rozvrhu díla. Také doba Filippa Makedonského, 
slibovaná pro tento svazek v předmluvě I. dílu, odpadla.

Při spisování tohoto druhého svazku, jenž objímá dobu od začátku VI. stol. 
až do polovice stol. IV., měl Prášek úkol mnohem snazší, než při svazku dří
vějším. Jde tu o dobu dobře známou jak z pramenů antických, tak i z přečet
ných zpracování moderních: nad to pak je to dějinná epocha, která by měla 
býti Práškoví dobře známa i z jeho studií orientálních. Bylo by lze tedy očeká- 
vati, že vybral aspoň řádně, čeho je potřebí k populárnímu vylíčení dějin těch 
dob, a vynasnažil se vhodným rozčleněním a výkladem položití důraz na to, 
co by zajímalo především na politickém vývoji této klassickč doby řecké. Zatím 
však Prášek ukazuje tu znova, jak mu je cizí oblast dějin řeckých, a íak málo 
má porozumění pro jejich politický vývoj a život. Spousta podrobností na jed
né straně, a to podrobností většinou velmi podružných, ignorování důležitých 
zjevů politických a zejména kulturních na druhé straně, to zůstává charakte
ristikem Práškový knihy i po vydání tohoto drahého dílu. Recensent by mohl 
uvésti množství příkladů na důkaz oprávněnosti svých tvrzení, ale domnívá 
se, že zatím je na jejich výpočet škoda místa a času. Jen jako obzvlášť pozoru
hodné objevy dovoluje si připomenouti toto: str. 205 nn. je úžasně konfusní po
vídání o Aischylovi a Sofokleovi, jež vrcholí touto perlou: »pohříchu z velkého 
počtu tragoedií, které staří jemu (Sofokleovi) připisovali, zachovaly se nám 
pouze sedmerý, z nich pak jediná úplná trilogie Oresteia, obsahující Agamemno-
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ma, Choefory a Eumenidy. Děj vzat z pověstí o mykenském králi Agamemno- 
novi, vůdci řecké výpravy proti Troji. Tři z nich, Oidipus král, Antigone a 
má p. Prášek i tuto vědomost z (řeckého divadelnictví (301): prý κόθορνος 
(u něho zvaný dokonce κο&οΰρνος byl »přistroj, který herce činil nepoznatel- 
Oidipus na Kolonu, vsahují obsahem atd....« Ze stejného asi zdroje poznání 
ného!«

Lingiristé budou Práškoví asi velmi vděčni za velkolepou etymologii na 
str. 367, že totiž slovo žito pochází od řeckého niror(!). O záplavě chyb věc
ných, které se týkají ústav států řeckých, o nemožných a nesprávných argu
mentech, o povrchnosti a vzájemném sporu jednotlivých výkladů, se nehodlám 
ani šíři ti. Kniha, v níž se krom uvedených už tvrzení vyskytují i taková (str. 
225), jako že Aristofanova Lysistrata (provozovaná r. 411) líčí poměr Atliéňa- 
nů k Dorům před válkou peloponneskou, nebo (str. 370), že Kleon stal se po 
této válce kapitalistickým podnikatelem, nezasluhuje vůbec, aby se s ní vážně 
počítalo. Vladimír Qroh.

Ό. hlUJER: K výkladu některých slov: 1. Sb b o ž b i e, st č es t b j e. 2. Cs 1. 
onusta, čes. onuce atd. 3. čepice. Listy filologické 46 (1919). 181— 
189 a 340— 345.

První článek je rázu etymologiekého a lexikálního. Uved velmi podrobně 
rozmanité významy substantiva snbožbje a příslušného jména přídavného v 
slovanštině (č. sbožný atd.), a zejména v češtině, přistupuje autor k etymo
logii. Je nepochybné, že snbožbje souvisí s bogatb, ubogn, iiebogn,jejichž zákla
dem je slovo boga., znamenající původně úděl, štěstí, bohatstvlí a pod. Boga, ve 
význame deus je s tímto boga, totožné, dostalo však význam deus vlivem írán
ským. Je pak snbožbje abstraktum k přídavnému iménu* sa>bogi>= stind. subhá- 
gah; sa. je příslovce* su znamenajfcí ,dobře.1 Označovalo tedy vi.bogn toho, kdo 
má dobrý díl, kdo· je šťasten atd.

S tím se shoduje, že také snboži.je má význam »štěstí«; ostatní jeho vý
znamy (jmění, obilí a pod.) lze dobře vyvoditi z tohoto významu základního.

Podobně vykládá Hujer podst. jméno snčestbje; pokládá je za abstraktum 
k příd. jménu sbě^stn »kdo má dobrou část, dobrý díl, úděl«. Bylo by možné 
vykládá ti naše jméno z výrazu sa. čgstbjg, ale pak by původní jeho význam by! 
„součastenství, podíl, bezpochyby dědičný“ (výklad Gebauerův), po němž však 
není v dějinné době ani stopy a z něhož bv bvlo těžko vyvozovati význam „štěstí“. 
A mimo to vadilo by tomuto výkladu, že by sbčpstbje bylo pak slovo poměrně 
mladé, ač je beze vší pochyby starobylé.

Oba tyto výklady, velmi zajímavé a také velmi podobné pravdě, jsou dů
ležité tím, že podávají dva nové slovans. příklady indoev. plffslovce *s u k jedi
nému dosud uváděnému, a to sndravn »von gutem, festem Holz« (Berneker)

V druhém článku vykládá Hujer, co je on — slovans. slova*onuHď. Dosud 
■se pokládalo za totožné s předložkou vb a s o — ve složeninách (otbkb a pod.). 
Ale proti tomuto stotožňování namítl Vondrák, že mu vadí význam, a proto 
vykládal, že *onuH a mělo původně předložku o·, srovn. csl. obušta atd., a že n 
je analogické. Hujer námitku Vondráfcovu pokládá za správnou, ale s výkladem 
samým s právem nesouhlasí a podává proto výklad nový. V on- vidlí indoevr. 
příslovce *an (ř. ir. òri atd ), takže onueě by znamenala něco, oo se dává 
vzhůru, nahoru nebo prostě na nohu. Obdoby tohoto významu »vzhůru« atd. 
u slov, znamenajících oblékání, jsou v stind., řeč., něm., bulli., maloruš. a v samé 
češtině. Hujer uvádí vzvlek, vzvlečka z Prešpurského slovníku. Připomněl bych


