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chicky i eťhicky proměnit, aby mezi námi a nimi dospělo to; na stupeň jisté »affi
nité élective«, výběrné příbuznosti, bez níž synthesa není možná. Otázka je, 
jsou-li u většiny židovstva dány možnosti této proměny, spojí-li se vnější 
nutnost — a vyřešení otázky židovské je pro nás, Čechy, státní nutností, 
neboť chceme zajisté a musíme mít mezi sebou dobré sousedy — s vnitřním 
pochopením na straně židů a dobrovolným úsilím vyjít této nutnosti vstříc. 
Sympatická, českým duchem a českým cítěním proniknutá kniha pardubického, 
lidumilného lékaře-filosofa, zemřelého r. 1918, dává naději, že odpověď ta 
může být kladná. Ovšem' definitivní odpověď může dát jen čas a vývoj.

In. A m. B1 á h a.

Dr. RUDOLF SOUČEK: Problém duše. V Brně 1923, nákladem vlastním. V ko
misi A. Píši. Str. 45. — Kč 7.50. —.
Knížka tato, vzniklá rozšířením a prohloubením přednášky, již autor konal 

v brněnské Filosofické Jednotě, věnována je poučení o psychické stránce ži
vota, všeobecněji řečeno o problému duše. Součkovi neběží o; to, vysledovat 
všecky pokusy o řešení tohoto problému, nýbrž ukazuje jen, jak se problém 
tento jeví s hlediska moderní psychologie. Při tom však přece dotýká se letmo 
hypothes vyslovených o vzniku víry v duši a historie pojmu duše, od představ 
člověka primitivního! až po paralelismus psychologický, jenž probrán podrobněji 
a kriticky oceněn. Zdůrazněno, že pro moderní psychologii nevyčerpává se 
duševno jen vědomím, nýbrž že náleží k němu i t. zv. podvědomí. V souvislosti 
s takovýmto pojímáním duševna, jež se nekryje úplně s pojmem vědomí, řešena 
pak — se stručnou zmínkou o úkazech okultistiCkých — zajímavá otázka pře
žití, nesmrtelnosti duše. Tu jsme ovšem již na půdě pravděpodobností. Jistě že, 
a v tom má autor pravdu, není nevědecké, připustit možnost přežití. Je-li ne
zničitelná hmota a energie, proč by měl život duševní rozplynout se v nic? Až 
potud má snad víra v nesmrtelnost duše jisté jádro — řekněme mírně: pravdě
podobnosti. Ale na druhé straně nezdá se pravděpodobným, že by přežívala 
určitá empirická osobnost Neboť víme, že určité individuální duševno je pro
duktem vývoje, že je — ať už jako proces či jako substance — vázáno na řadu 
životních podmínek. Víme, že tělesný organismus umírá a je pravděpodobno, 
že s ním »umírá« i jeho individuálně osobní psychická organisace. Umírá-li 
člověk, znamená to, že ztrácí svoji individualisovanou tělesnou i duševní 
lidskost. Ovšem, jako jeho hmotnost v jiné formě trvá dále, tak snad v jiné 
formě trvá dále ne sice jeho individuální duše, ale jeho duševní princip. — To 
měl asi autor na mysli, když píše o možnosti aspoň částečné nezničitelnosti 
naší duše. — Pojednání Součkovo podává vše, co je pro poučení o problému 
duše nejpodstatnějšího. Podává to tak, že i po stránce věcné i po stránce metho- 
dické dovede nejen uspokojit přísné požadavky vědecké, ale i vyhovět naléhavé 
potřebě populárního poučení o této otázce. A to je, myslíme, značná přednost 
této sympatické knížky. In. A r n. Bláha.

JAR. LUDVÍK OVSKY: Ciceronův politický ideál a Pompeius, (Sborník filolo
gický. VIL 1922, str. 363—391.)

Osoba Ciceronova zůstává jedhím z nejzajímavějšíoh problémů literárních 
i historických. Po prudkém a nespravedlivém odsouzení Drumannem a Momrn- 
senem, začínají se novější badatelé klonit k stanovisku pro; Cicerona přízni
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vějšímu, a pokoušejí se pochopit a vyložit leccos z jeho politického- i soukro
mého života, co odpůrcům zavdávalo příčinu k odsuzování. L., veden dvěma 
novými pracemi tohoto směru přátelského Ciceronovi, totiž Sihlerovým a 
Peterssonovým životopisem Cicerona, obral si za úkol sledovati poměr Cice- 
rona k Pompeiovi, a to hlavně jejich vzájemný vztah na poli státnickém. Opíraje 
se zprvu o Sihlerovu knihu, pak přímo o příslušné části Ciceronových listů, 
ukazuje L., jak se tento vzájemný poměr měnil a jak na něj Cicero hleděl. 
Správně ke konci odmítá L. názor Ed. Meyera, že při ideálním vladaři, líčeném 
v VI. kn. spisu De republica, mínil Cicero Pompeia.

Článek Ludvíkovského je psán s dobrým porozuměním věci, zejména s 
jeho závěrem lze plně souhlasiti. Tam, kde L. pracuje na základě Ciceronových 
listů přímo, jsou jeho vývody přehlednější, než na začátku článku, kde se drží 
příliš t. zv. literatury. Na prvních stránkách poněkud zaráží, že L. dovolávaje 
se slov Ciceronových neb jiného dokladu starověkého, necituje při tom pří
slušného dokladu, nýbrž odvolává se .na knihu Sihlerovu nebo na Drumanna. 
Schvaluje-li se nějaké obecné tvrzení moderního badatele, je radno· dbáti opatr
nosti; na př. str. 367 L. se dovolává Gelzerova výpočtu, že mezi r. 366 a koncem 
republiky došli konsulátu jen ÍSkrát homines novi. Avšak prostý pohled, na 
fasti consulares nám ukazuje, že mezi lety 366—31 došlo konsulátu hodně přes 
100 rodin plebejských.

Nevidím, proč str. 363 jsou jen německé práce sem- spadající zvlášť ještě 
seznamenány; jsou sice vesměs důležité, ale i mimo německou literaturu byl 
přece Cicero studován. L. sám' uvádí Boissiera, Zieliinskéfao· a připomenuté dva 
anglické badatele; připojil bych i knihu E. Masé-Dariho, M. T. Cicerone 
e le sue idee sociali ed economiche, 1901 v Turine, jež obsahuje mnoho důle
žitého o politických názorech Ciceronových. Vladimír Groh.

BOHUMIL RYBA: O vzniku římské satiry. — Listy filologické XLIX, 1922; str.
15—21, 85—96.

Satira jest poměrně nejsamostatnější obor římské poesie, ale otázka o jejím 
původu zůstává přes značné úsilí, jež bylo vynaloženo na její rozřešení, až 
dosud v nejednom bodě sporná, i jest vitati tento přehled a kritické zhodnocení 
rozsáhlé literatury jí věnované. Uspokojivému řešení otázky bránilo hlavně, že 
satira byla spojována, a to již za starověku, s řeckými Satyry, a dále, že 
z místa Livtova VIL 2 vyvozována byla existence starořímské satiry drama
tické. Spisovatel zamítá, a jistě právem, všechny pokusy o s,pojení římské 
satiry s řeckými Satyry a uznává s velkou většinou badatelů latinský původ 
jména tohoto literárního- výtvoru.1) Rovněž jest plně schvalo vati, že neuznává 
dramatické satiry u Římanů; vypravování Liviovo jest umělá konstrukce ně"· 
kterého gramatika římského, nejspíše Varrona, který se snažil i u Římanů 
nalézti literární útvar obdobný řeckému dramatu satyrskému. Ale i když 
odmítneme tyto dvě domněnky, zbývá leccos záhadného. Jméno satura, jak 
původně znělo, jest jistě staré, ale není jasno, máme-li je pokládat za adjekti
vum či substantivum. Spisovatel souhlasí s těmi, kdož spatřují v něm substan
tivum vzniklé ze zpodstatnělého' adjektiva ženského rodu; označovalo původně 
pojem »plnosti«. Ve významu literárním užil ho poprvé Ennius, aby jím označil

’) Nejnověji odvozuje F. Muller (PMlologuis 78, 1923, 230—280)' 'dramatickou satiru 
římskou z etruského kultu boha Saturna. (R.)


