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Léon Homo: L’Italie primitive et les débuts de l’impé
rialisme Romain. Paříž, La renaissance du livre 1925. Stran 
XIII+ 439, s 13 mapkami; za 20 franků.

Oživlý ruch vědecký začíná přinášeti i ve Francii práce 
z oboru starověkých dějin. Kniha, jíž se týká tento posudek, je 
16. svazkem Knihovny synthetických dějin, oddílu nazvaného 
Vývoj lidstva; o některých jiných svazcích přinesly již LF. zprávu. 
Účelem monografií zařáděných do této sbírky není kritický rozbor 
jednotlivých úseků dějinných, nýbrž naopak načrtnutí soustavného 
obrazu, co možná nejlépe opřeného o dosavadní badání, a majícího 
plný zřetel k dějinným souvislostem.

Kniha L. Homo o starověké Itálii obrala si za předmět látku 
velmi důležitou, která zrovna volala po takovém shrnutí a narýso
vání souvislého vývojového obrazu. V LF. bylo před časem refero
váno o výborné knize Al. Della Seta, Italia antica (r. LI, 1924, 
str. 167n.), která také zachycuje kulturní vzrůst a vývoj staré 
Italie. Rozdíl mezi oběma knihami záleží v tom, že Della Seta 
líčí stránku vnitřně civilisační, kdežto Homo se zajímá o stránku 
vnějškově politickou. Obě díla se velmi dobře doplňují; Homo 
však knihy Della Setovy nezná, ač by ho byla leckde ušetřila 
rozpaků.

Látka je u L. Homo rozvržena ve tři oddíly, jimž předchází 
úvod o pramenech a jejich novodobé negaci. Oddíl I. (Kmeny a státy 
nejstarší Itálie) jedná o počátcích osídlení, vpádech a stěhováních, 
načrtává obraz nejstaršího Latia a začátků Říma a konečně vy
kládá o říši etruské. Oddíl II. (Doba římská a první sjednocení 
Italie) sleduje nejprv prudký vzrůst Říma, pak úpadek Etrusků 
i hellenismu, probírá boje za samostatnost a všímá si konečného 
dobytí a zorganisování Italie Římem. III. oddíl (Vznik římského 
imperialismu) vykládá nejprv o vztahu nové mocnosti k poměrům 
v oblasti středozemské, obzvláště pak o styku Říma s Karthaginou, 
přechází potom k líčení toho, jak byl podmaněn východ i západ 
a zobrazuje způsoby, jimiž Římané udržovali svou světovládu. 
Závěrem, bibliografií a rejstříkem se kniha končí.

Proti tomuto rozdělení látky nelze celkem nic namílati; jest 
ovšem pravda, že se kniha obírá i v prvých svých částech historií 
římskou více než italskou. Tím se stalo, že vznikla jakási neúměr- 
nost, dokonce ještě stupňovaná pozorností, kterou spisovatel věnuje 
nejstarší době na újmu pozdějších období historických. Převaha 
římských dějin nad obecně italskými je ovšem zcela pochopitelná 
významem, jakého Řím nabyl, a zejména poměrnou početností 
pramenů. Jest to něco podobného jako v našem domácím děje- 
pisectví, kde se české dějiny pro některá období redukují na dějiny 
pražských knížat.
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Uvažuje-li se o knize L. Homo právě s onoho stanoviska syn- 
theticky-déjinného, jímž byl spisovatel veden, lze vysloviti souhlas 
bez výhrad jen s oddílem III., kde se autorovi podařilo načrtnouti 
obraz dosti výstižný, byť ne všude stejně úplný. Je patrno, že 
De Sanctis a M. Ilolleaux nepsali svých skvělých prací nadarmo. 
V oddíle I. a II., kde podání synthetického obrazu vyžadovalo by 
mnohem více samostatnosti a kritičnosti, nepodařilo se autoru 
ovládnouti látku — ani v celku ani v jednotlivostech — způsobem 
zcela uspokojivým.

Dříve než přistoupíme k vytýkání jednotlivostí, v nichž se 
kniha L. Homo nezdá býti úplně na žádoucí výši, nutno si všim- 
nouti některých jeho tvrzení v závěru (str. 415 nn.). Tvrdí se tam, 
že římská republika odkázala světu dvě »politické formulky«, do 
té doby neznámé: sjednocení Italie a velkou říši středozemní (415). 
Pravdivost těchto tvrzení je ovšem jen relativní; autor sám musil 
už na str. 416 uznati, že ani jednoho ani druhého nelze tvrditi 
bez výhrady a že vlastní provedení obou myšlenek padá až do 
doby císařské. Bylo tudíž třeba jinak to formulovati: že totiž re
publika římská se pokusila o jeden i druhý plán. Ale potom ovšem 
padá názor o původnosti obou plánů. O mediterranní říši se po
koušeli Peršané, Foiničané, Atheňané, Alexander, jeho nástupci 
makedonští i aegyptští. A sjednocení Italie není než jen obdoba 
toho, oč už před tím činěny pokusy v Malé Asii a na balkánském 
poloostrově. L. Homo si neuvědomuje, že jeviště světových dějin 
se ve starověku přesunovalo ponenáhlu s východu na západ. S tím 
také souvisí další jeho pochybné tvrzení (418), že se totiž římská 
republika dopustila těžké politické chyby tenkrát, když podmanivši 
si Itálii přikročila k dobývání východu a utvoření mediterranní 
říše, místo aby se pokusila o assimilaci západu. To jest pozorování 
učiněné očima příliš moderníma a nehodí se pro vývoj Říma. Řím 
se obrátil na západ dosti včas, právě tenkrát, když toho bylo po
třebí. Nevím, proč se autorovi zdá, že romanisace záfiadu nebyla 
provedena dosti dobře a úspěšně. Což existence Francouzů, Španělů, 
Portugalců a vůbec celé západoevropské latinské kultury není nej
pádnějším vyvrácením jeho slov? Římská touha po východě je 
naopak svědectvím jejich zdravého a zralého politického cítění. 
Ve včasném ovládnutí východu byla záruka ovládnutí světa. Proto 
Římané nešetřili ani námah ani obětí, aby se tam dostali. Odtamtud 
pak byla cesta k ovládnutí Gallie a Hispanie snadná; opačný postup 
neměl naděje na úspěch.

Nyní k jednotlivostem. Úvod o pramenech má příznivé ocenění 
Livia (26, celkem dle Ett. Paise), za to spis, zapomněl na Polybia. 
O původu abecedy stojí (14,48, 119 a j.) na nesprávném stanovisku 
přímého odvození z Řecka. Také sotva kdo bude dnes klásti až 
do VII. stol. vásu s nápisem začínajícím Duenos (14, 29). V otázce 
původu nejstarších pramenů římských dějin a současného zazna
menáváni událostí (15—17) rovněž nejsou výklady na výši doby.
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Spis. uznává pro starší dobu příliš mnoho písemností a tudíž po
kládá i on gallský vpád za velmi zhoubný po této stránce.

Ve skutečnosti bylo to až skoro o století později, co se začalo 
užívati více a hlavně soustavněji písma ve veřejné správě.

V oddíle I. vadí autorovi jeho velmi nedostatečná zasvěcenost 
do praehislorie a otázek o jejím významu pro nejstarší dějiny 
italské. Příznačné jest, že z celé bohaté literatury sem spadající 
vybírá si právě nejdobrodružnější výklady. Dilettantské výklady 
Vaglieriho, konfusní nápady Piganiolovy, bezpodstatná tvrzení Pin- 
zova a chorobné výtvory íantasie In. Dall’Osso jsou L. Homovi 
ukazatelem cesty. Vedlo by příliš daleko, kdyby mělo býti uváděno 
na pravou míru každé jednotlivé nesprávné tvrzení autorovo. Po 
vzoru svých vůdců je ochoten mnoho věděti na př. o elhnické 
stránce předhistorické Evropy, ale při lom se dopouští odvážných 
tvrzení, jako na př. že Latium znalo za doby železné jen jediný 
způsob pohřbívání, a to kremaci (46), při níž prý bývaly ostatky 
pravidelně ukládány v chýžkovitých popelnicích (85, 87), kdežto 
inhumace prý byla výjimkou (85). Taková tvrzení svědčí o velké 
neznalosti materiálu. Též chronologie je podána chybně podle za
staralého způsobu Monteliova.

Zvlášť obšírného posouzení by potřebovaly odstavce věnované 
Etruskům. Správně vlastně vystihl Homo jen jeden rys jejich vý
znamu, že totiž etruské zasažení a vliv podněcoval a urychloval 
kulturní vývoj jiných kmenů, s nimiž se v Itálii setkali (77). Homo 
nerozlišuje dobře, co na etruské kultuře je jejich vlastního a co 
přejatého jak z hellenského východu, tak i z villanovské kultury. 
Zejména vzájemný vztah Etrusků a villanovské kultury je Homovi 
nejasný (74), ač pozornější pročtení na př. Mintovy Populonie by 
ho bylo poučilo. Stejně nespolehlivé jsou výklady o vnější stránce 
etruských dějin, hlavně o jejich vztahu k střední Itálii. Je zhola 
nesprávné tvrditi, že se Etruskové šířili ze svých italských sídel 
na jih hlavně po moři (128), stejně jako říkati, že užívání kamene 
je význačným rysem etruského stavitelství (133, 138).

Slabou stránkou jsou výklady o počátcích Rima a době krá
lovské. Základ si vzal Homo z Piganiola (v. LF. XLIX, 1922, 
str. 307); co doplnil odjinud, je velmi nešťastné (138 nn.), a to 
jak pro vnější dějiny Říma, tak i pro jeho vnitřní vývoj. Homo 
má chybné představy o kuriích a starých tribuích (143 n.), při
čítaje jim původ territoriální. Názor o palriciích a plebejích (144, 
164) nestojí za vyvracení; škoda, že Homo nevěnoval trochu po
zornosti sociologii, u Francouzů tak oblíbené. Byl by se jistě po
vznesl nad tak mechanické dělení římského obyvatelstva, jaké tu 
čtenáři předkládá.

Postrádáme též důležité zmínky o kapitolské triadě v Římě 
před Etrusky. Věřiti ve vznik, třebas částečný, »serviovské hradby« 
za království, je dnes už dávno překonané stanovisko (146, 149, 
163,-203).
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Nedostatek promyšlenosti jeví se i v tom, že Homo na jednom 
místě (155) vytýká Etruskům nedostatek organisaóníeh schopností, 
ač před tím dokazoval, že právě této schopnosti se od nich Latinové 
učili! Otázka sabinských vlivů na Řím může dnes býti vyložena už 
lépe, než učinil Homo (168). Dále jest litovati, že roztržením vý
kladu o Etruscích od výkladu o vpádu gallském si autor neusnadnil 
vylíčení vysoce zajímavých poměrů římských kolem r. 400; byly 
bv iasněii vystoupily okolnosti přerodu různých římských zřízení 
v této době (203 nn.).

Příležitostné zmínky o římské ústavě a občanském právu 
(krom uvedených ještě 210, 221, 230 a j.) nesvědčí o správném 
porozumění pro význam připomínaných institucí a jejich vývoj. 
Nelze tudíž leč s obavami očekávati svazek o římské ústavě, který 
má do téže sbírky napsati zas L. Homo.

Co se týče bibliografie, má celá sbírka L’évolution de l’hu
manité zaveden ten způsob citování, že veškera díla, články i časo
pisy, s nimiž se v tom kterém svazku pracuje (krom starověkých 
autorů), jsou sestavena na konci knihy a očíslována římsky; v textu 
pak jest uváděna pod čarou jenom číslice římská s arabským 
označením stránky, u časopisů též roku. Autoři starověcí jakož 
i díla do seznamu nepojatá jsou ovšem citována obvyklým způ
sobem. To je velmi nepraktické. Každý svazek má číslování svoje, 
a nelze po čtenáři žádati, aby si pamatoval (na př. ve svazku po
suzovaném) 241 šifer. Stálé hledání pak ruší a zdržuje četbu. Co 
do obsahu, chybí v bibliografii krom vytčeného díla Della Setova 
aspoň ještě tato díla: C. Wachsmuth, Einleitung in das stu
dium der alten Geschichte (1895); R. A. F e 11, Etruria and Rome 
(1924); G. Pinza, Materiali per l’etnologia antica toscano-laziale I. 
(1915) a Storia delle civiltà antiche (1923), pak Hiilsen-Kie- 
pertův plán Rima (21911). Škoda, že se redakci sbírky nepodařilo 
najiti vhodnějšího spolupracovníka, jehož příspěvky by se lépe 
řadily k cenným knihám od Morgana, Vendryesa a Glotze, tamtéž 
vydaným. Vladimir Groh.

Ch. Picard: Epllèse et Claros. Recherches sur les sanctu
aires et les cultes de l’Ionie du 'Nord. V Paříži 1922, u E. de 
Boccarda, jako 123. svazek sbírky Bibliothèque des Écoles Fran
çaises d’Athènes et de Rome, str. 4 -j- XLVI -j- 786.

Rozsáhlé dílo francouzského archaeologa netýká se jen dů
ležitých kultů Artemidy efesské a Apollona Klarského, nýbrž za
bývá se i jinými problémy řeckého náboženství v Malé Asii vůbec, 
zejména ovšem kulty v nejbližším sousedství důležitých oněch 
dvou svatyň.

Pro. poznání Efesu vykonáno bylo dosti mnoho jednak anglic
kými vykopávkami v Artemisio, jednak rakouskými vykopávkami 
v městě hellenistickém; archaeologieké prozkoumání svatyně 
Klarské je v samých počátcích, je tomu teprve několik let, co

Listy filologické. Lil, 1925. 24


