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nejúplnější výčet literatury v pořadí chronologickém, potom vlastní vý
klad, a to ve formě syntetické, druhdy až dogmaticky stručný, konečně 
pak rozbory, jimiž jsou předcházející výklady objasňovány.

Kniha je celá věnována Isokratovi. Nejprve pojednává Wenig o ži
votě Isokratově a povšechně o jeho spisech (pří tom i o rukopisech a ná
lezech papyrových), vlastním pak jádrem práce jsou monografická pojed
nání o všech zachovaných řečech a listech. S podivuhodnou pílí snesl tu 
Wenig z rozsáhlé isokratovskě literatury, českou nevyjímajíc, téměř vše, 
co kdy bylo o nej rozmanitějších problémech řečí a listů Isokratových na
psáno — a že je těch sporných problémů neobyčejně mnoho, ukazují ná
zorně jeho rozbory, většinou důkladné, byť ne vyčerpávající. Ve vyšší 
kritice je Wenig, jak soudíme, plným právem hodně konservativní, ne
troufaje si nikde bez důvodů naprosto přesvědčujících, nějaký podezříva
ný spis prohlásiti za nepravý. Při výkladech o mnohé sporné otázce podá
vá druhdy spíše historii jejího řešení, aniž bývá při tom zřejmo, jaké sta
noviště sám zaujímá. A není ani divu, jestliže se někdy sám najisto ne
rozhoduje, neboť mnohých obtíží, jež se naskytují při interpretaci řečí 
Isokratových, patrně vůbec rozřešiti nelze. Pro toho, kdo by chtěl dále 
badati o jednotlivých otázkách, nashromáždil Wenig ve svých rozborech 
množství materiálu kriticky zpracovaného a obohaceného na mnoha strán
kách výsledky vlastního zkoumání autorova. Litovati třeba, že tu a tam 
nebyl spisovatel trochu obšírnější; snad až příliš často prostě jen odkazu 
je na jiné prameny, kde bychom si přáli čisti něco aspoň pro ucelení ná
zoru. i i

Po této hlavní části svého spisu pojednává Wenig o politických ná
zorech Isokratových, při čemž velmi pěkně ukazuje, jak sice zachovával 
stále touž linii, ale přizpůsoboval je době, a které vlivy tyto změny způso
bovaly; dále o jeho názorech filosofických, o jeho řečnické soustavě a 
o výuce v jeho škole, v níž zastával Isokrates leckterý pedagogický názor 
zcela moderní (součinnost žáka s učitelěm). Soustavně je pak probrán po
měr k význačným současným rétorům a filosofům, nejpodrobněji ovšem 
k Platonovi. Tu podává Wenig přehledně celou historii výkladů, hlavně 
pokud se týkají známých Platonových slov ve Faidru a Euthydenu. Lite
ratury k tomuto problému je tu sneseno na dvě strany drobného tisku — 
a z celého rozboru jasně vysvítá, co námahy a vtipu tu vyplýtváno na věc 
patrně beznadějnou. V kapitole o slohu Isokratově bychom více zdůraz
nili nepřirozenost jeho vysoustruhované periodičnosti, nechť je jakkoli 
podivuhodná: živá myšlenka, bystře v nitru vznikající a usilující o rušný 
a tvárný výraz, je v ní zešněrována a zploštěna tak, že nutně pozbývá své 
životnosti. Neobyčejně výstižná je závěrečná Wenigova kapitola, v níž 
kreslí synteticky Isokratův portrét. Pojmů »osvícenství« a »romantismus« 
lze ovšem pro obdobné myšlenkové proudy antické užívati jen cum grano 
salis. Ferd. Stiebitz.

FRANTIŠEK HÝBL : Dějiny starého věku. I. Orient a Řekové, 1924, 
str. 268; II. Římané, 1925, str. 308. Praha, Vesmír. Za 40 a 43 Kč. 
Pořadatelé sbírky »Světové dějiny«, vydávané »Vesmírem«, zařadili 

do ní též vypsání starověkých dějin, prolomivše ták zvyk u nás i v cizině 
vzniklý, že totiž historikové (v užším slova smyslu) nevěnují starověku 
obyčejně pozornost. Není pochyby, že vydáním knihy o starověkých dě
jinách vykonalo nakladatelství Vesmíru čin velmi záslužný, a to po něko
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lika stránkách. Především byl tak položen důraz na souvislost historické 
práce, ať už se týká kteréhokoliv období lidského vývoje, za druhé pak 
byla tu dána možnost položití před českého čtenáře moderní příručku 
oboru, u nás dosud velmi málo pěstovaného, česká literatura týkající se 
starověkých dějin je velmi chudá, a nehledíme-li k učebnicím pro střední 
školy a některým starším pokusům, neměla dosud vůbec soubornéhc 
zobrazení ani antických dějin, ani celkových starověkých dějin. Napsáni 
knihy, které platí tento posudek, bylo svěřeno Fr. Hýblovi, autoru mo
derní středoškolské učebnice a populárních římských dějin. Učebnice 
Hýblova byla svého času významnou novinkou po stránce vědecké i pae- 
dagogické; nebyla ovšem prosta chyb, jak ukázal hlavně Em. Peroutka, 
ale bylo možno očekávati, že autor, zabrav se do starověku, sblíží se dů
věrněji s jeho problémy, tak početnými a tak svízelnými. Bohužel druhé 
vydání učebnice znamenalo její velké zhoršení, poněvadž autor si oblíbil 
některé německé theorie, přes něž vědecká práce právem už přešla. Jest 
tudíž pochopitelná zvědavost, s jakou byly očekávány nové Hýblovy dějiny 
starého věku, Vesmírem ohlášené a vydané ve lhůtě poměrně krátké ve 
dvou svazcích. První díl je nadepsán »Orient a Řekové«, druhý »Římané«. 
Tato označení však platí jen a potiori; ve skutečností autor se řídí jen 
postupem časovým a proplétá dohromady dějiny všech starověkých ná
rodů a zemí. Celé dílo je rozděleno na sedm částí: I. Doba předhistorická, 
II. Nejstarší kulturní národové a jejich sousedé, III. Starý svět východní 
za prvních styků s Indoevropany, TV. Řekové a ostatní Evropa až do r. 500 
př. Kr. V. Vítězství západu nad východem, VI. Hellenismus a počátky svě
tového panství římského, VII. Římské imperium a křesťanství. Následuje 
seznam »některých důležitějších děl o dějinách starověkých« a rejstřík. 
Map ani obrazů není, rovněž nikoliv poznámek a citátů, nehledíme-li k ně
kterým výjimečným případům. Jednotlivé části jsou děleny na odstavce, 
označené číslem a nadpisem; k části IL a III. je připojen dodatek, obsahu
jící výklad »o pramenech, pokrocích i nynějším stavu našeho vědění o nej
starších dějinách východních«. Ostatní části tohoto dodatku nemají; zdá 
se, že autor byl při začátku své práce na rozpacích, jaký jí dáti ráz: zda 
se spokoj iti pouhým líčením, či také ukázati, odkud plynou a oč se opírají 
naše vědomosti.

Má-li býti pronesen úsudek o Hýblově knize, nutno zajisté miti pevně 
na paměti, že je určena inteligentnímu čtenáři neodbornému, a tudíž psána 
se zřetelem k němu. Není pochyby, že četba této knihy je celkem docela 
příjemná, na některých místech dokonce i poutavá. Výklad se souvisle 
rozvíjí před čtenářem, dávaje mu nahlížeti do všech koutů jeviště světové 
historie starověké; odstavce líčící politické dějiny střídají se výhodně 
s výklady o kulturních poměrech. Autor je veden neustále snahou zvlád
nout! veškeru látku a sestaviti ji do zorného pole co nej širšího. Všude 
proniká jeho úsilí o vytčení vývojové linie a o přiléhavou charakteristiku 
jednotlivých údobí. To všechno zasluhuje pochvaly, poněvadž jen tak lze 
s úspěchem předvésti rozsáhlá údobí dějinná v populární knize neodstra- 
šujícího rozměru. Jsem-li však nucen k této chvále přivěsiti některá »ale«, 
je to proto, že dnes nutno s plnou rozhodností zastávati názor, že popu- 
lámě-vědecké příručky jsou knihy, jejichž původce nese těžší mravní od
povědnost, než autor knih čistě vědeckých. Při dílech odborných jdou je
jich nedostatky jenom na účet autorův, poněvadž čtenáři jsou s to po
střehnout! je sami; při dílech populárních však každá chyba je o to těžší,
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že uvádí v omyl čtenáře, jenž nemá prostředků vyvarovati se mu. Proto 
velmi nerad jsem zjistil v knize Hýblově řadu nedopatření, leckde hodně 
závažných, jimiž význam a cena díla jest zbytečně zmenšována.

Zařazením »Dodatku« k části II. a III. H. sám ukázal, že cítil potřebu 
promluviti o pramenech dějinného poznání a o některých otázkách, na něž 
chtě nechtě narazí, škoda, že u ostatních částí není takového dodatku; 
zajisté by čtenáře velmi zajímalo zvěděti něco o způsobu, jímž dnešní 
dějepisectví čerpá ze starověké literatury, dále pak by se s nepochybným 
zájmem setkalo vylíčení významu a method epigrafie a papyrologie. Zmí- 
nil-li se H. o starověké historiografii přece tu a tam v přehledu o písem
nictví té které doby, nenajde se v celé knize ani slůvko o nápisech a pa
pyrech: a přece jsou to tak významné a důležité prameny pro přímé 
poznání starověku, nehledíc ani k tomu, že se novými nálezy (hlavně ovšem 
papyrů) stále ještě podstatně rozmnožují naše poznatky. To bych pova
žoval za nutné vytknouti v knize určené neodbornému čtenářstvu mezi 
nímž se stále udržuje názor, že starověk je doba už naprosto dokonale 
známá a úplně probádaná, takž.e nemá smyslu dále se jí zabývati. Ze stej
ných důvodů byl bych rád viděl, aby H. byl věnoval více pozornosti vý- 
kopné práci archaeologické. Oč lépe by byly dopadly zmínky o výtvarném 
umění, a jak zajímavě mohl pověděti víc na př. o bytové a městské kul
tuře! Kniha by tím nebyla nijak vzrostla, vždyť leckde se autor vrací 
dvakrát k téže věci a leckterý odstavec mohl býti o něco kratší bez újmy 
na srozumitelnosti a poutavosti.

Další nesrovnalostí je způsob, jímž H. cituje vědeckou literaturu. Ve 
vlastním výkladě se správně vyhýbá uvádění jmen zastánců různých ná
zorů, ač místy — ne ovšem důsledně — naznačuje, že věc je sporná. Za 
to v uvedeném »Dodatku« předkládá čtenáři řadu jmen; je-li zcela správ
né, že při Troji jmenuje Schliemanna, při Hittitech Hrozného, při Krétě 
Evanse, nechápeme dobře, proč zmizela jména jako Dörpfeld, Pernier. Byla 
by spíše na místě, než citují-li se Kuglerovy a Weidnerovy práce o baby
lonské chronologii. Ke konci dodatku mluví H. o obtížích transkripce 
orientálních jmen. Lze s ním souhlasiti úplně v tom, že asi sotva kdy bude 
možno odstraniti některé vžité tvary biblické a řecké a nahraditi je pů
vodními jmény domácími. Tam však, kde se vracíme k oněm původním 
jménům, nutno zajisté dbáti toho, aby se jejich transkripce přimykala 
k abecedě a jazyku, jímž píšeme. Po této stránce měl věnovati H. pozor
nost výborným knihám našeho egyptologa Lexy, a psáti na př. jméno 
faraona VI. dynastie Pepi (27), jméno homoegyptské metropole Veset 
(28), jména faraónů XVIII. dynastie Amenhotep (54), královny Hačepso 
vet (55), známého reformátora Achuenaton (55) a jeho nového sídla 
Achutenaton (55). Rovněž jméno foinického Tyru nutno přepisovati Sor 
(60). Některé jiné chyby cizích jmen a názvů lze pokládati za omyly 
tiskové; nápadné je na str. 122 psaní amfyktyonie dvakrát za sebou.

Při rozsáhlosti látky, kterou si H. obral, je pochopitelno, že výklad 
je nestejný co do promyšlenosti a názornosti. Je patrno, že autor se opíral 
o řadu kompendií, nejsa dosti blízko seznámen s vlastními prameny. Po
měrně nejvýše stojí části věnované dějinám politickým. Tam pravidelně 
je výklad zcela případný a výstižný, na př. řecké dějiny V. stol. př. Kr. 
a na začátku IV., římské dějiny od doby grakchovské atd. Touha po 
obsažnosti zavedla někde autora k přílišnému nahromadění jmen a dat,
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v nichž dějové pásmo se téměř ztrácí. To platí celkově o dějinách orien
tálních a čínských, pak o době po smrti Alexandra makedonského a o ma
loasijských dějinách za diadochů. Ačkoliv římským dějinám císařským je 
vyměřeno místo poměrně malé, vzhledem k bohatství událostí, přes to 
přece při nich se H. celkem podařilo zvládnouti dobře jednotlivosti a pod- 
říditi je zobrazení vývoje. Slabší než politické dějiny jsou oddíly věnované 
životu kulturnímu. Z nich vyniká jedině výklad o křesťanství, jemuž je 
popřáno velmi mnoho místa; je podán velmi správně a výstižně. Za to vý
klady o jiných náboženstvích v knize se mu nerovnají ani podáním, ani 
věcnou správností. Uvádím na př. egyptské náboženství, starší období 
řeckého náboženství a náboženství starolatinské. O nich sotva by si mohl 
čtenář podle H. výkladů udělat správnou představu. Slabé jsou v celku 
zmínky o umění, literatuře a zejména o státní správě. Po této stránce jsou 
největší mezery v tom, že se nemluví více a lépe o římském soudnictví a 
o administrativě ptolemajského a římského Egypta; jedno i druhé jsou 
věci zájmu přímo časového. Rovněž není pochyby, že by čtenář rád zvěděl 
něco bližšího o ústavách různých federativních útvarů starověkých; i to 
je věc nejen historického, nýbrž i časového zájmu.

Probíráme-li se pak pozorněji H. knihou, nemůžeme se nezastaviti 
u některých tvrzení, anebo zas pohřešujeme jiných. V části první (9) mo
hlo býti upozorněno na střední Itálii jako nej bližší případ chybění vý
znamnější bronzové kultury. Ve výkladu o utváření primitivní společnosti 
chybí známka o rozdílu endogamie a exogamie. Výklad o nej starším 
Egyptě měl začínati vylíčením krajového individualismu, jenž přece měl 
takový vliv zejména na vývoj náboženský; byl by snad jeho obraz dopadl 
lépe. 21 je nepřesné tvrzení, že »slovo Egypt je původu řeckého«; Egypt 
je ovšem obměnou tvaru Aigyptos, ale slovo Aigyptos je zas obmě
nou slova Het-ko-ptah (= příbytek Ptahova ducha). 26 chybí zmínka 
o tom, že v Egyptě byl dvojí kalendář, jeden rituální, druhý praktický. 
Strana 31 dole je věta nesprávně stilisovaná; nevyplývá z ní, že Babylon 
byl jen jedním z knížectví amoritských. 35: je nesprávný výklad názvu 
»klínové písmo« ; tvar klínu vznikl tím, že rákos při nasazení vnikl 
do hliněné destičky hlouběji, než na konci tahu. 42: mělo býti charakte- 
risováno krétské písmo. 43: pojem »západní větev i-evr« se stává srozu
mitelný teprv výkladem podaným o 2 strany dále, a tam (45) mělo býti 
užito transkripce kentum, poněvadž jinak čtenář neznalý fonetiky staro
latinské vůbec nepochopí, kde v slově centum je k. — O příchodu Indo- 
evropanů se mluví celkem čtyřikrát; dvakrát (42 a 48) je kladen na za
čátek II. tisíciletí, dvakrát (47 a 147) na konec III. — Str. 51. mohla klid
ně odpadnouti zmínka o Minyích, jichž nebylo. 52: H. stojí na stanovišti, 
že t. zv. mykénská kultura je (též 101η) už kulturou řeckou: to je názor 
neudržitelný. 55: je škoda, že autor nezachytil výstižněji protiklad hierar
chického kultu Amonova a reformního kultu Atonova, Stejně měla býti 
lépe vyložena osobnost i dílo Achuenatonovo, zejména i po stránce literár
ní, výtvarnické a sociální. 56n: zakladatelem XIX. dynastie byl Amonův 
velekněz Haremheb. 62: počátky israelských dějin nejsou podány šťast
ně; proč nevěří autor v pobyt židů v Evropě? 74: nebylo by škodilo uvésti 
obvyklý výraz »novobabylonská říše«. 101 nn: počátky národa řeckého 
nejsou dobře vystiženy. O mykénské kultuře byla zmínka už svrchu; kdy
by tato hradní kultura byla řecká, nebyla by jistě zanikla tak úplně. H.
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praví, že se vyvinul »jednotný národ řecký« ; věří tomu vskutku? Dále dluž
no poznamenati, že Achaiové a Aiolové je totéž. 103: sotva lze souhlasiti 
s poměrem vyšších a nižších jednotek kmenových, jak jej určuje H. Do
konce pak se mýlí, tvrdí-li (104), že na pobřeží maloasijském neměly kme
nové svazy vůbec toho významu, jako v Řecku evropském. Právě naopak, 
zrovna v Malé Asii se vyvinulo uvědomění kmenové příslušnosti. Chybné 
je též mínění (105), že fyly jako správní jednotky musí býti svědectvím 
původu obyvatelstva z různých kmenů. 107: je zhola mylné tvrzení, že 
panionská amfiktyonie se skládala původně z 13 obcí, později z 12; bylo 
tomu právě naopak, poněvadž Smyrna byla jako 13. obec přijata až po 
vzkříšení amfiktionie ve IV. stol. před Kr. — Co se vypráví o šípech 
Apollonových (112), není správné; rovněž by bylo jinak charakterisovati 
Palladu. Představy o bytostech pololidských a polozvířecích mají svůj 
původ ve vývoji náboženských představ od fetišismu přes theriomorfis
mus k anthropomorfismu ; o tom H. nemluví, a proto se na str. 113. zmi
ňuje o satyrech způsobem, jenž musí vésti k neporozumění.—Považovati 
spartského Lykurga za místní božstvo (114, 118), je názor dnes snad už 
překonaný. — Zdá se, že autor nemá dosti jasné představy o amfiktyo- 
niích vůbec a o pylskodelfské zvláště. Proč myslí, že mohla sdružovati 
»obce neb i drobné kmeny«, což na př. Dorové a Ionové byli též jen 
drobní kmenové? Chybně tvrdí (115, 122), že členy pylské amfiktionie 
byli původně z Dorů jen severní, zlonů jen eujští, kdežto peloponnesští 
Dorové a Athéňané že se připojili teprve časem. — 121: výraz »každého 
pátého roku« o hrách olympijských potřebuje vysvětlení. — 122: chybí 
výklad o rozdílu mezi aoidem a rhapsodem. Neobratnou stylisací vzniká 
v čtenáři domněnka, že Hesiodos patří mezi kykliky.— 130: chybí hlubší 
výklad o Solonově seisachthei; zmínce H. čtenář sotva by správně poroz
uměl. — 137: autor zapomněl, že starodávná lyrika byla něco jiného, než 
novověká, proto vykládá o ní nesprávně. Neuvědomil si také, jaká byla 
souvislost jednotlivých nářečí s příslušnými literárními druhy. — Ne- 
vytýkám tu drobnějších chyb ve výkladu o výtvarném umění, poněvadž to 
zřejmě souvisí s celkovým rázem těchto partií u H., ale přece musím upo- 
zorniti, že věta »celek býval omalován barvami« (144), týkající se chrámů 
řeckých, by mohla vésti k vážnému nedorozumění. — 146: jsou chybně 
»popsány dolmeny. — 147 : že by Italikové byli přišli přes Jaderské moře, 
je zcela vyloučeno. Taktéž příchod Etrusků do Italie (150) nasazuje H. ne
možně vysoko; vůbec pak jeho výklad o Etruscích je velice slabý. Dnes už 
je jisto, že po souši Etruskové do Italie nepřišli, a také je o nich známo 
víc, než by se z H. přehledu zdálo. Lepší výklad o jejich expansi k jihu bylo 
ky se znamenitě hodilo zařaditi do rámce celkových dějin starověku; je 
nesmírně důležitá pro správné pochopení nej starších dějin střední Italie. 
•Při náboženství etruském měl býti položen důraz na jeho chthonický ráz. 
Při starořímských dějinách měl H. zvlášť nešťastnou ruku, počínaje už 
izmínkou o Albě Lonze (113), přes výklad o počátcích Říma (154), o klien
tech a plebejích (155), až k náboženství (155 n) a domněnce, že římské 
království bylo odstraněno postupným vývojem (157). Následující výklad 
o řeckoperských válkách je dobrý, teprve zas až v dalším odstavci o vnitř
ních poměrech jsou různá nedopatření. Str. 177 se čtenář jistě zarazí nad 
kopím, dlouhým 25 cm, tak jako na další straně se právem otáže po vý
znamu slova trojveslice. I výklad o kroji by potřeboval oprav. Dále 
není správné, pokládá-li H. sborovou úlohu už u Sofokla za lyrické vložky
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<181). Nestačí též pověděti, že herci měli »obuv o vysokých podpatcích a 
na tvářích škrabošky«, a neříci, proč. — Athénská topografie není silnou 
Stránkou této knihy, jak svědčí dvě zmínky (186, 209). Věří H. opravdu, 
že Platon byl prvním úplným dualistou (209) ? — Líčení osoby a doby 
Alexandrovy chybí hlubší historické pojetí. H. mnoho nesprávně 
anticipuje, a vůbec opomíjí všimnouti si důldadněji změn, kterými prošel 
názor Alexandrův a jeho postavení jak vzhledem k západu, tak vzhledem 
k východu. Zkrátka též pochodil Aristoteles, u něhož zapomenuto na velmi 
důležité stránky jeho působnosti. Potom vrací se H. zas k římským ději
nám, a to k počátkům republiky. To je snad vůbec nej slabší partie celé 
knihy, vybudovaná na přehnaných theoriích K. J. Neumanna. Špatné je, 
co H. tu vykládá o plebejském tribunátu, o klientech, o plebeiích o vy
rovnání patricijsko-plebejském. Autor nemá správného ponětí o římské 
ústavě a o její historii, sic by nemohl mluviti tak úplně nesprávně na př. 
o zřízení tributním a o tributním sněmu. Jak mohl napsati třeba to, že si 
Patriciové vymohli přístup do plebejského sněmu (260), anebo neviděti 
rozdílu, jaký byl ve vývoji poměrů mezi senátem a občanským sněmem 
na jedné straně, a senátem a plebejskou hromadou na druhé straně? — 
Nepostačuje výklad o zákonech XII desk, o stupních občanského práva, 
o koloniích římských a latinských. — Z jednotlivostí pak dlužno vytknouti 
poznámku o Porsenovi (244), o konání auspicii (263) a hlavně o římské 
abecedě (264) ; tu měli zcela určitě od Etrusku. že by Řím byl býval už ke 
konci doby královské opevněn zdí (265), je taktéž zcela nesprávné tvrzení; 
ani to není správné, co se str. 264 vykládá o počátcích římské literatury.

Začátku II. dílu týká se výtka pronesená už shora, že ústavním a 
správním poměrům bylo věnováno málo místa. Str. 16, ř. 4—3 zdola, je 
zmatená věta. Charakteristika Theokritových básní (22) je nesprávná. 
27 : pohoří Heirkte odpovídá dnešnímu Mte Pellegrino. — 47 : nutno 
opakovati výtku o nedostatečném pochopení vnitřního vývoje římské re-- 
publiky. — 48: nelze říkati: šlechta úřednická (= nobilita) čili stav sená
torský, poněvadž tu byl jakýsi rozdíl. Také si H. spletl tógu praetextu a 
tuniku zvanou laticlavia; to byly dva různé kusy oděvu. »Tunika lemovaná 
nachovým okrajem« neexistovala. — 50: quaestio repetundarum nebyla 
soudní komise, nýbrž soudní dvůr. — 51: ager publicus byl v Římě mno
hem dříve, než až po II. válce punské. — 53n: nástin prvního období řím
ské umělé literatury je chatrný. Ennius na př. měl daleko jiný a mohut
nější význam, než H. naznačuje. Známé a dochované Catonovo pojednání 
o zemědělství nepatřilo do souboru spisků věnovaných synu Marcovi. 
Rovněž chybně vykládá H. o Tripertitech S. Aelia Paeta (55). — Str. 57 : 
je nesprávné označení latinského názvu pozemkové komise. — Nevyložil-li 
autor nic o římské organisaci soudní, pak čtenář jistě špatně pochopí 
zmínku o »výjimečném soudu« (59). Str. 75: je nesprávně podáno znění 
zákona Plautiova Papiriova. — V číslování egyptských králů z rodu Ptole
maiova není sice obecného souhlasu, ale přece snad je lépe Euergeta II. 
Tyskona označovati jako VIII. Ptolemaia, a Eupatora jako VII. — Str. 93: 
stilisace věty o nabývání senátorství mohla by vésti k neporozumění : 
stejně i str. 103: zmínka o odsouzení druhů Catilinových. Konsulové ne
byli jmenováni (110) ; intervence senátu v případě Pompejově r. 51 týkala 
se něčeho jiného. Také str. 120: zmínka o přijetí jména Octavianem není 
stilisována dobře. — Str. 131 : jeví pozoruhodnou neznalost díla Polybiova.
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Str. 133n: je velmi slabé vystižení literatury s konce římské republiky; 
chybí zmínka o »acta diurna«. — 140: není správně pověděno o ustanovení 
senátorského censu a o zkrácení doby konsulátu; na další straně je chybný 
a mezerovitý výklad o vojenské službě a císařských provinciích. — 142: 
v měsíci srpnu císař Augustus umřel; narodil se v září. — 146 : tvrzení, 
že Livius neměl kritického smyslu, je nesprávné. Víra v pobyt apoštola 
Petra v Římě je právě jen legendární vírou, ale nemá důkazů. —- 176: Ti
tus nebyl spoluvladařem Vespasianovým. — 182: chybí vysvětlení výrazu 
»edictum perpetuum«. — 195· není pravda, že křížové klenby bylo užito 
teprve při stavbě kolossea. — Při líčení poměrů římských v II. polovině I. 
stol. po Kristu bylo by si přáti větší hloubky ; jak krásně na př. charakteri- 
suje tuto dobu Tacitův Dialogus, o němž se H. ani nezmínil! — Těžce je 
též postrádána zmínka o římských právnických školách. Při dějinách 
císaře Commoda měl býti připomenut katastrofální požár Říma a potomní 
jeho obnova Septimiem Severem. Též výklad o tom, jak se vytvářily po
měry v armádě za této doby, potřeboval by doplnění; stejně tak výklad 
o stupních a titulaturách císařského úřednictva. — 236: začátek daňo
vých indikcí je mylně položen do r. 312, místo do 297. — Dále je několik 
chybných dat; z nich uvádím tato: smrt Constantina II. (má býti 3. listo
padu 361), smrt Valentiniana II. (má býti 15. května 392), smrt Theodo- 
siova (má býti 15. ledna 395). I poslední období římské literatury je ne
dostatečně vystiženo (chybí dokonce jméno Ausoniovo). Jak zajímavým 
zjevem je na př. takový Claudianus svými renaissaněními snahami básni
ckými !

V seznamu »některých důležitějších děl o dějinách starověkých« chtěl 
H. — zcela správně — upozorniti na »několik významných spisů z nověj ší 
doby, vhodných pro ty, kdož by si přáli hlubšího poučení o starověku«. 
Ale přečteme-li tento seznam, nemůžeme se nepodiviti, co H. doporučuje. 
Jsou tu jednak díla tak odborná a těžká, že neodborný čtenář jich užívati 
nemůže, jednak zase díla, jichž bych se neodvážil doporučiti. K oněm patří 
Hrozného Còde hittite, Paisova Storia critica, k těmto Práškový Řecké 
dějiny. Za to bych tam zařadil De Sanctisovu Storia dei Romani. Cavaig- 
nacovu Historie de l’antiquité, Strehl-Soltauův Grundriss der alten Ge
schichte, Della Setovu Italia antica, Wilamowitz-Niesův Staat und Gesell
schaft, knihy Lexovy, Waltersovo Řecké umění, nějakou příručku dějin 
starověkého umění a klasických literatur. — Niesův Grundriss der römi- 

.sehen Geschichte vyšel už v 5. vydání r. 1923.
Bylo-li v díle upuštěno od ilustrací, je to pochopitelno, ale těžce se 

nese nedostatek aspoň náčrtků mapových. Také by bylo bývalo lépe, aby 
II. díl neměl zvláštního stránkování; pokračuje-li číslování »částí«, mohly 
pokračovati i stránky.

Výtky, jež jsem učinil z recensentské povinnosti uvedeným místům 
H. knihy, nejsou ovšem úplným výčtem toho, proti čemu by bylo možno 
miti námitky. Seznamenával jsem jen věci závažnější. Bylo by si přáti, aby 
se H. Dějiny starého věku brzo objevily ve vydání novém a opraveném, 
aby tak požitek z nich mohl býti nezkalený. Vladimír Groh.

K. T i t z : O původu jména žižka. Spisy filosofické fakulty Masary
kovy university v Brně č. 8, r. 1924, stran 53.

Titz rozbírá všechny dosavadní etymologie jména žižka a podává 
etymologii svou. O obou složkách Titzovy práce rozpředla se diskusše


