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Ani kapitola o vlivu antiky na českou kulturu není bez 
nedostatků právě demonstrovaných. Vyhověti plně požadavku kri
tiky tato kapitola nemůže již proto, že bylo vykonáno dosud 
příliš málo pro poznání toho thematu a bez předběžných spe
ciálních studií nemůže stručná synthesa podati o mnoho víc než 
několik obecných pravd a subjektivních poznámek. Přes to jsem 
autorovi vděčen, že znovu upozornil na naléhavý úkol, který 
čeká především na klassické filology.

Pochopitelný spěch, s jakým se přednášky zpravidla pracují, 
zavinil i některá drobná nedopatření, jež měla býti opravena 
v knižním vydání. Tak čteme na str. 10, že Germàni přejali od 
Římanů »žací stroj«, což je asi nepřesný překlad cizího termínu. 
Na str. 22 se vykládá aretaíogie nejasně jako »nauka o zá
zracích bohů a lidí«. Tyrš nepoznal významu gymnastiky »jako 
profesor klassické archaeologie« (sir. 55), neboť profesorem dějin 
umění se stal až na sklonku svého života. Spojení »rhythmická 
gymnastika Dalcrozova a Duncanova« (tamtéž) není možné, myslí-li 
se na slavnou tanečnici Isadoru Duncanovou.

Stejným nedopatřením se stalo, že v seznamu »nejdůleži
tější« literatury není uvedeno vedle časopiseckých článků No
votného Gymnasion, ač je autor nepochybně znal. Rovněž není 
nikde citována pěkná kniha Tomsova »Idea práva a spravedlnosti 
v řecké filosofii«, jejíž doslovný ohlas najdeme na str. 37. Konečně 
si dovoluji poznamenali s veškerou výhradou autorské skromnosti, 
že mohla býti zaznamenána v díle, tak vřele a spravedlivě oceňu
jícím význam sokolství, i jediná monografie pojednávající o významu 
antiky pro ideový základ této organisace. Jar. Ludiíkovský.

František Hýbl : Dějiny Starého věku. I. Orient a Řekové, 
1924, str. 268; II. Římané, 1925, str. 308. Praha, Vesmír. Za 
40 a 43 Kč.

Spisovatel známé učebnice středoškolské vydává ve dvou 
svazcích vypsání starověkých dějin. Při nedostatku české odborné 
literatury jest jisto, že po této knize sáhnou i ti, kdo hledají 
poučení pro školní výklady, ať už v dějepise, či v hodinách 
klassické filologie. Kniha H. je psána plynně a poutavě, vykládá 
o dějinách politických i kulturních, a to tak, že se střídají od
stavce věnované jednotlivým národům. Je to postup známý na př. 
z Meyerových nebo Cavaignacových dějin starověku. Proto ozna
čení H. I. Orient a Řekové, II. Římané neodpovídají přesně ob
sahu. Jinak je kniha rozdělena na sedm hlavních částí označených 
samostatnými názvy. Jenom k části II. (Nejstarší kulturní náro
dové a jejich sousedé) a III. (Starý svět východní za prvních 
styků s Indoevropany) je připojen dodatek »o pramenech, po
krocích i nynějším stavu našeho vědění«. Ostatní části takového 
dodatku nemají, a výklad je podán ťormou prosté synthese; jen 
velmi málokde je naznačeno úpravou věty, že naše vědomosti
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o té které věci nejsou tak zcela určité. Některé odstavce poli
tických dějin vynikají svým podáním, tak na př. zejména řecké 
dějiny V. stol. před Kr. a začátku IV., římské dějiny od doby 
Gracchů a některé partie dějin císařských.

Ale naproti těmto přednostem má kniha H. mnoho vad, které 
jí ubírají velmi na ceně a pro které nutno doporučiti svrchovanou 
opatrnost v jejím užívání. Povšimneme-li si antických dějin, jež 
čtenáře L. F. především zajímají, tu brzy lze poznati, že H. chybí 
těsnější vztah k starověkým pramenům přímým i literárním a že 
se opírá o novodobé příručky. Tím se dostaly do jeho knihy 
nejen chyby v jednotlivostech, často dosti závažné, nýbž i ne
dostatky celkového pojetí. Tak na př. H. není seznámen dostatečně 
s výtěžky archaeologie, epigrafìe a papyrologie, nemá dosti smyslu 
pro zjevy ústavní, pro zjevy literární a pro stará náboženství. 
Tím se stalo, že výklady o vnitřním životě státním a Učení kul
turního stavu jednotlivých období jsou v této knize velmi slabá 
a plná chyb a nedostatků. Nejborší partií knihy vůbec je oddíl 
věnovaný počátku a staršímu období římských dějin. H. jednak 
je nedostatečně seznámen s problémy tohoto úseku dějinného, 
a nad to nemá dosti porozumění pro významné zvláštnosti, jimiž 
jsou starší dějiny Říma charakterisovány. Pohybuje se směrem 
překonaných theorií K. J. Neumanna, jež ještě všelijak rozvádí. 
Celek ovšem je tak pestrým a zmateným obrazem, že z něho 
čtenář naprosto nemůže získali poučení o římských dějinách 
královských a starší republiky. Vedlo by příliš daleko rozebírati 
podrobněji H. líčení; vedle chybného pojetí základního je tam 
i množství chyb v jednotlivostech, tak na př. ve výkladu o pa- 
triciích, plebejích, klientech, comitiích, nobilitě, senátu, tribunech, 
plebiseitech atd.

Než i v ostatních částech knihy jsou chyby a mezery. Tak 
nelze vykládati, že mykénská kultura je řecká (101n); o fylách 
nutno mluviti mnohem opatrněji (103n); panionské sdružení ne
mělo původně 13 členů, nýbrž až od IV. stol. před Kr. (107); 
spartského Lykurga nelze pokládati jenom za místní božstvo 
(114 n); o pylskodelfskó amfiktyonii vykládá H. chybně, pokud 
se týče jejích účastníků, a neúplně, pokud se týče jejího života 
a dějin; Hesiodos nepatří mezi básníky kyklické (122); chybí 
hlubší výklad o Solonových reformách (130 n); je naprosto ne
správné, co se povídá o řecké lyrice (137); H. si neuvědomuje, 
že slovo lyrika znamená ve starověku a v novověku dvě zcela 
různé věci, a proto úplně zkresluje obraz starověké lyriky; také 
mu není zcela jasný poměr jednotlivých nářečí k určitým druhům 
literárním. — Názor, že Italikové snad přišli přes jaderské moře, 
neměl ani býti uváděn; patří mezi theorie překonané tak, jako 
na př. Curtiova domněnka o příchodu Řeků z Malé Asie (148), 
Etruskovó přišli do Italie později, než H. uvádí, a po moři (159). 
Škoda, že není lépe vylíčena jejich expanse po Itálii a vůbec
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lépe charakterisovány projevy jejich kultury (náboženství, umění, 
osídlení, abeceda). Str. 153 začínají římské dějiny, o nichž byl 
úsudek polán už svrchu. Str. 178 chybí výklad názvu »troj- 
veslice«. Výklad o oděvu není ani úplný, ani správný. Str. 181 
zmínka o povaze dramatického sboru u Sofoklea neodpovídá 
pravdě. Nestačí též zmíniti se jenom, že herci nosili škrabošky 
a vysoké podpatky, nýbrž nutno též vyložiti, proč je nosili. Str. 
186 a 209 jsou zmínky týkající se athénské topografie, z nichž 
plyne, že autor nemá o ní správných vědomostí. Dále nutno 
vytknouti jako velmi odvážné tvrzení (209), že Platonova nauka 
byla první úplně dualistickou. — O písmu u Římanů nelze tvrditi, 
že je přejali přímo z Řecka (264).

Díl II. se začíná dějinami hellenistického období, jimž chybí 
(namnoze vůbec, jinde z větší části) výklad o ústavních poměrech 
a správě (na př. svazu aitolského a achajského, říše Ptolemajů). 
Str. 27 Ειρκτή je nynější Mte Pellegrino; 48 nepřesně je sto- 
tožňována nobilita a stav senátorský. Také si autor spletl tógu 
praetextu a tunicu s nachovým pruhem a udělal z nich jeden kus 
oděvu. Str. 50 Quaestio repetundarum byl soudní dvůr, a ni
koliv soudní komise; 51 ager publicus je staršího původu než 
z doby po II. válce punské; 54 zachovaný Catonův spis o rol
nictví nebyl totožný s pojednáním o téže věci, zařáděným do 
souboru spisků věnovaných synu Marcovi; 55 kniha S. Aelia 
Paeta Cata »Tripertita« je nesprávně charakterisována; nazývala 
se tak proto, že obsahovala 1. text zákonného ustanovení z XII 
desk, 2. výklad k němu, 3. příslušnou legis actio. O soudnictví 
římském vůbec soustavně není vyloženo a příležitostné zmínky 
jsou nejasné anebo přímo chybné (59, 103 a j.). Str. 75 zákon 
Plautiův a Papiriův zněl jinak, než uvádí H., nemluvilo se v něm 
o složení zbraní; 93 o nabývání senátorství nutno mluviti opa
trněji; 110 senát nejmenoval r. 51 Pompeja konsulem; P. byl 
řádně zvolen a senát jenom dovolil, že volbu druhého konsula 
může provésti dodatečně. Str. 131 dílo Polybiovo obsahuje vy
líčení dějin od r. 220, nikoliv »asi od r. 200«. — Str. 140 nelze 
říci, že Augustus zvýšil census senátorský. 141 výklad o úpravě 
vojenské služební doby a o správě císařských provincií není úplný. 
142 srpen je měsíc úmrtí Augustova, nikoliv narození. K tomu 
budiž hned podotknuto, že chyby v datech se v H. knize vyský- 
tají i jinde (na př. 249, 254, 255). Str. 173 přítomnost apoštola 
Petra v Římě není dokázána. Uznává-li ji H., překvapuje to, 
poněvadž jinak jeho výklad o křesťanství je velmi pěkný a dbá 
historické pravdy. 176 Titus nebyl spoluvladařem Vespasianovým. 
195 křížové klenby se užívalo dříve, než při stavbě Kolossea. 
197 mezi spisy Tacitovými chybí Dialogus de oratoribus. Také 
není v knize ani zmínky o římských právnických školách. Při 
vládě Commodově není připomenut požár Říma r. 191, při Septimiu 
Severovi pak jeho činnost pro úpravu města. 222 není vyloženo,
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jak se utvářily sociální poměry ve vojsku římském za doby císařské; 
též zmínka o »missiones« a spojených s tím požitcích chybí. O úřed
nictvu císařském se sice vykládá, ale neúplně a nedosti správně. 
236 indictiones daní jsou už z doby Diokleciánovy, z r. 297.

Z uvedených ukázek jest zřejmo, že H. knihy lze užívati jen 
s nej vyšší opatrností a za stálé kontroly. Tím se ovšem ztrácí úplně 
její význam jako příručky, mající poskytnouti spolehlivé poučení. 
Nemile zarážejí některé věty svým bombastem (II 56,83, 95, 105). 
Tiskařská úprava knihy je velmi pěkná; ve vlastních jménech a 
v cizích slovech zůstalo dosti chyb. Vladimír Groh.

Sapfo. Osobnost, překlady a evokace. Podává Ferd. Stiebitz. 
Praha (Antická knihovna I.) 1924. Str. 106. Za Kč 16'50.

Wilamowitz vyslovil před lety mínění, že Sapfu nutno při- 
blížiti modernímu čtenáři nejen překladem zlomků, nýbrž roz
borem literárně psychologickým a básnickými parafrasemi. Všecky 
tři úkoly rozřešil našemu čtenářstvu uvedenou knihou Ferd. Stie
bitz, který vystoupil již v Ruchu 1914 a v Lumíru 1916 jako 
překladatel a zanícený vykladač řecké básnířky.

V obsáhlém úvodu (str. 9—-41) vylíčil počátky řecké lyriky 
a hledal úspěšně za rozborem životopisných zpráv a básnických 
zlomků Sapfinu osobnost, naplňuje tak úkol, který obecně sám 
stanovil, snažiti se »se srdcem otevřeným proniknouti individua
litou této ženské osobnosti«. Od Wilamowitze, jehož celkovému 
pojetí se úzce blíží, se liší větším zdůrazňováním individuálnosti 
v básních Sapfiných, v jejichž většině spatřoval W. vyjádření 
kolektivních citů a nálad. S tím snad souvisí dvé věci. Jednak 
nebyla Stiebitzem dosti naznačena a oceněna mnohostrannost 
Sapfiny básnické τέχνη, jednak mu nepůsobilo mnoho rozpaků 
správné upozornění, filology častěji vyslovované (na př. Miinscher, 
Schmid) a i Stiebitzem (str. 18) uváděné, že »u mnohých zlomků, 
kde se mluví v prvé osobě, nevíme, mluví-li Sapfo za sebe či 
někdo v básni«. K úvodu jsou leckteré řádky Stiebitzova pozděj
šího kritického článku v LF. 1925 žádoucím doplňkem nebo ko- 
rektivem; toho netřeba tudíž zde opakovati. Věcně zaráží v úvodě 
jen rozpor mezi str. 34 n. a 37. O postavě Faonově praví zprvu, 
že to byl ,původně motiv pohádkový1 a vysvětluje, že ,ve vtipu 
o Sapfině lásce k Faonovi vyjádřena symbolicky její touha po 
hvězdách1, kdežto na druhém místě, a to jen jaksi dodatečně, 
poznamenává správně: ,Sapfo miluje krásného Faona, hvězdného 
démona Afroditina1.

Posuzuj eme-li úvod v celku, nemůžeme mu neupříti výstiž
nou stručnost a uměleckou vyrovnanost. Koncisnost autorova, jak 
je nám známa z jeho odborných prací, dává nám právo, abychom 
hledali příčiny rozvleklé výmluvnosti,1 odboček a opakování jinde,

1 A propos: Kdepak chválí Sapfo u dívek ,štíhlé boky* (str. 27)?


