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JINDŘICH čADÍK: O čarovné moci mrtvé hlavy. Plzeň (1920) u K. Beníška, 
str. 134, za 9 Kč.

Poněkud románový název této knihy je určen podtitulem: poznámky na 
okraj uměleckého díla. Autor asi sám cítil nevhodnost i tohoto názvu, a proto 
v předmluvě (6) vykládá, že jde mu o shromáždění materiálu náboženského 
a národopisného, jímž by»byiy osvětleny rozmanité jevy tvorby umělecké« 
a že činí to »řadou poznámek psaných na okraj traktátu o uměleckém díle«. 
Kniha Cadíkova probírá názory o mrtvé hlavě a jejím ctění u národů klas- 
sického starověku a pak u exotických národů nedávných a nynějších dob. 
Ctění lebek, ať už původu přátelského či nepřátelského, pro kouzelnou ochranu 
jimi poskytovanou, jak lze se s ním shledati u primitivů dneška, přivedlo Ča- 
díka k pokusu vysvětliti stejnými pohnutkami i uctívání hlavy Orfeovy (pří
klad endokraniolatrie) a Gorgoneion (exokraniolatrie). Zvyky a způsob oby
vatelstva aegejského a teçkého by se tedy v nejstarším období svého vý
voje nijak nelišily co se týče úcty lebek od mravů dnešních Malajců, Poly- 
nesanů nebo Dahomejců.

Čadíkův pokus je zajímavý a záslužný, poněvadž není pochyby, že mno
ho výtvorů klassického umění je jen zachycením doznívajícího nějakého oby
čeje, jenž neustálým kulturním vývojem zapadl a zůstal pak jen uměleckým 
prvkem, jenž byl obměňován a zachycován bez zřetele k původnímu význa
mu. Ale právě z těchto okolností také plyne, na jak vratké půdě se tu po
hybuje naše badání, které jen ve velmi skrovném počtu případů může se 
opírati o dochovanou řadu vývojovou. Jediný možný postup práce je tu ten, 
že se sebere co možná nejvíce materiálu z různých stupňů vývojových, a 
srovnáváním jeho. se utvoří pak hypothesa více či méně pravděpodobná. Ča
dík nemohl si počínati jinak. Materiál, který sebral, je úctyhodně rozsáhlý, a 
poněkud obratnější způsob citování by jeho cenu ještě zvýšil. Po této strán
ce je tedy kniha opravdovým obohacením odborné literatury a to nejen če
ské. Slabší je druhá stránka práce, totiž vývody o původu ctění hlavy Orfe
ovy a Gorgoniny. Zdá se, že množstvím a svůdností příkladů kraniolatrie u 
primitivů dal se Čadík zavěsti dále, než kam se lze bezpečně odvážit:. Nesmí 
se zapomínati, že je veliký rozdíl mezi ztrnulostí a duševní inferioritou pri
mitivů na jedné straně, a základním stupněm vývoje národů kulturních na 
druhé straně. Proto ani po přečtení knihy Čadíkovy nelze nabýti přesvědče
ní, že u Řeků byla kdysi exokraniolatrie. Také Čadík sám svůj konečný vý
vod, že totiž Perseus, jenž se zmocnil hlavy Medusiny, není než zušlechtěný 
lovec cizích lebek nepřátelských a nikoliv sluneční démon a vítěz nad moc
nostmi tmy (131), velmi oslabil tím, že na str. 41 právě tohoto Persea pro
hlásil za — božstvo sluneční, a to velmi důrazně. Podobná nehoda se mu 
přihodila při zmínce o zvířecích hlavách člověkem úmyslně na nápadných 
místech vystavovaných (bukranion): str. 47 uvádí celkem správný výklad
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tohoto zjevu čerpaný ze scholia k Aristofanovi (mohlo se ještě vyložiti, že 
taková lebka byla náznakem oběti), kdežto na str. 133 vykládá bukrania jako 
hypostasu lidských hlav. Takové dvě nesrovnalosti v tvrzeních základních 
nasvědčují tomu, že spisovatel nestačil náležitě svládnouti látku a náležitě ji 
podříditi jednotnému hledisku.

Přijatelnější je druhý názor Čadíkův, že totiž orfické ctění hlavy je po
zůstatkem úcty k lebkám předků a předáků. Ale i tu nutno odmítnouti ná
silné výklady, jimiž sem Cadík vztahuje každou zmínku o hlavě, na př. i ho- 
merská rčení o hlavách poslaných do Hadu, anebo o hlavách nebožtíků atd., 
či konečně různá zobrazení hlavy na vasách. Zasluhovalo by vůbec přezkou
mání, pokud »hlava« v starověkém umění vskutku je oríickým symbolem, a 
pokud jen technickou zkratkou.

Tolik na posouzení Čadíkovy knihy. Jeho sčetlost a pracovní houževna
tost ho přímo předurčují, aby pokračoval v takových studiích, jež zasahují 
současně do několika oborů. Avšak příští jeho knize jenom poslouží, bude-li 
soustředěnější co do myšlenek, a vyhne-li se ve výraze některým nevkusno- 
stem, jež měly asi svou »vtipnosti« upoutati čtenáře. Vladimír Groh.

JAROSLAV DVOŘAČEK: Ze života slov. Populární výklady o významosloví.
Nakladatelství Šolc a Šimáček spol. s r. o. V Praze 1920. Str. 52.
Žádná partie nauky o jazyce se nehodí tak dobře k populárnímu zpra

cování jako nauka o významových změnách slov. Nevyžaduje na čtenáři 
téměř žádné přípravy filologické, naopak upoutává ho barvitým, kaleido- 
skopickým míháním obrázku za obrázkem, a to tím zajímavějším, že jde 
o věci a zjevy, s nimiž se každý z nás stále obírá a pracuje.

Ükol popularisátora na tomto poli, je-li sám se svým předmětem dobře 
obeznámen a filologicky vzdělán, není právě nejtěžší, zvláště když mu 
neběží o úplné vyčerpání látky, nýbrž jen o instruktivní ukázky, jeho úkol 
je vlastně jen v tom, aby nasbíral potřebnou zásobu spolehlivého materiálu 
jazykového, vyložil a určil správně jednotlivé případy a roztřídil je podle 
zvoleného, vhodného systému. Čím lépe je jazyk po té stránce lexikograficky 
zpracován, tím bezpečnější je půda pod nohama popularisujícího semasiolo- 
ga, jak viděti na př. na známé knize Waagově, založené na slovníku Paulově. 
Dvořáčkova knížka »Ze života slov« měla tuto práci aspoň z části usnadněnu 
tím, že její autor našel v mém zpracování Gebaurovy Mluvnice dobrou polo
vici svých příkladů významových změn již připravenu a určenu bez onoho 
vleklého a únavného hledání po slovnících, které každý první pokus zvláště 
u nás tak ztěžuje. Dvořáček rozmnožil ovšem příklady ty příklady vlastními, 
v nichž, jak praví v úvodě, se pokusil o samostatný, pravděpodobný výklad 
významu slov českých; o jejich hodnotě bude řeč dále.

Vlastním předmětem knížky Dvořáčkovy jest nauka o změnách významu 
slovního: z ostatních zjévů biologie slov, stejně zajímavých i závažných, pro
bral v přidané kapitole jen ochuzování a obohacování zásoby slovní a i tu se 
dotkl jen některých případů, jako zanikání slov s proměnou kulturních pro- 
měnů (vládyka), přejímání a napodobování slov cizích (rytíř, svědomí) a tvo
ření nových slov z potřeb časových (směnka a p.), ač případů a důvodů ke 
vznikání a zanikání slov je mnohem víc a zajímavějších.

Ale do vlastního předmětu své knihy vnikl Dvořáček dost povrchně, 
látku, kterou podává svým čtenářům, sám špatně zažil, a proto ji traduje lec
kde kuse, někdy zmateně, ano i nesprávně. Především jest z jeho výkladů


