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už 21 let (sir. 155). V pozn. 8 na str. 354 nesouhlasil bych se 
schvalováním Lagrangeova výkladu onoho místa v Lukášově evan
geliu, které se týká Quiriniova censu. Na str. 361 nn se D. podjal 
energické obrany Pisonova chování ke Germanikovi. Nemohu se 
zbaviti dojmu, že v této choulostivé otázce zašel trochu daleko. 
Moderní dějepisec nemůže se ovšem přidržovati doslova líčení 
Tacitova, které je nadšeným obdivem Germanika, ale při veškeré 
střízlivosti jest zřejmo, že chování Pisonovo, byt snad pochopitelné, 
přece nebylo nijak korrektní. Zmínka o dělostřelbě na str. 449 
je asi jen nedopatřením stilistickým.

Knize je přidán už v tomto díle důkladný rejstřík. Lze tedy 
sonditi, že autor nepomýšlí na pořízení generálního rejstříku 
k celému dílu, ač by byl užitečnější. Snad by bylo možno při 
heslech projednávaných na různých místech vyznačiti i v rejstříku 
věci důležitější, aby se usnadnilo hledání v záplavě čísel, jaká 
je na př. v heslech Alexandreia, Antiocheia nad Orontem, Arabia, 
Asia, Egypt, Eufrat, Foinikia, Héródés Veliký, Judaia, C. Julius 
Caesar, C. Julius Caesar Octavianus, Kaisareia, Kilikia, Palaestina, 
Cn. Pompeius Magnus, Řím, Tyros, Židé. Také mapový náčrtek by 
byl velice vhod každému čtenáři. Vladimír Groh.

Gustav Erhart: Římské starožitnosti (Římské reálie). 
Ružomberok 1925, nákladem vlastním. Stran 197, za Kč 18’—, 
váz. za Kč 20' —.

Kdo se probírá naší školskou literaturou, tomu nemůže ujiti, 
jak špatně jest postaráno v různých oborech o příruční pomocné 
knihy, které by usnadnily práci učiteli, postrádajícímu začasté 
přístupu k odborné literatuře, i žákovi, toužícímu miti spolehlivou 
pomůcku pro opakování i prohloubení vědomostí.V oboru klas- 
sického vyučování jest tento nedostatek zejména bolestný pro 
věci římské, kde po někdejším pokuse Kožíškově vyskytla se 
jenom kniha Kubelkova. Její nedostatky po zásluze vytkl prof. 
Král v LP; 1899, str. 282 nn (s doplňkem v následujícím roč
níku, str. 53 nn), ale tento posudek přispěl jenom skrovnou měrou 
k opravě chyb v novém vydání. Vychází-li nyní nová příručka 
římských starožitností od spisovatele, který se mohl poučiti na 
odstrašujícím příkladě svého předchůdce, bylo jistě oprávněno 
očekávání, že se našim školám dostane knížky lepší a více vy
hovující. Jde-li konečně o knihu psanou slovenský a vydávanou 
vlastním nákladem, je tu o důvod více, aby se jí přálo hojného 
rozšíření, s předpokladem ovšem, že budou uspokojeny aspoň 
nejskromnější požadavky na obsahovou správnost a didaktickou 
vhodnost výkladů.

Předmluva knihy vytyčuje jí značně vysoké cíle, a to právem. 
Následuje úvod s výkladem o starožitnostech vůbec a zdroji jejich 
poznání, pak hlava I. s přehledem topografie římské, hl. II. s pře
hledem dějin, hl. III. vykládá o obyvatelstvu, IV. o ústavě re
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publikánské, V. o císařství, VI. o správě říše, VII. o finanční 
správě, VIII. o římském právu, IX. o soudnictví, X. o vojenství, 
XI. o náboženství, XII. o kultu, XIII. o soukromých starožitnostech, 
XIV. o kalendáři, XV. o penězích, mírách a váhách. Plán Rima a 
Fora vpředu knihy je doplněn několika kresbami a obrázky vzadu.

Erhart se nespokojuje prostým výkladem, nýbrž doprovází 
svůj text poměrně hojným citováním, a to jak antických pramenů, 
tak zejména i novodobé literatury, souborné i monografické. Sloh 
jeví zřejmou snahu po barvitosti a zajímavosti; je ovšem poněkud 
neurovnaný: v některých odstavcích stručný, až zhuštěný, jinde 
zas mnohomluvný, až pathetický.

Mám-li se vyslovili o ceně Erhartových starožitností, chtěl 
bych předem vytknouti, co jsem uvedl už jindy, že u knih tohoto 
rázu váží omyly a chyby mnohem víc, než v dílech ryze vědeckých. 
Uživatelé školních příruček obyčejně nemohou kontrolovati tvrzení 
spisovatelů, a nedostatečnou přesností se tudíž zaviní mnoho těž
kých závad. Bylo by také možno citovali slova Králova z úvodu 
k recensi Kubelkovy knihy, kde vykládá, že spisovatelé takovýchto 
příruček musí znáti svůj předmět dopodrobna aspoň ze spolehlivých 
a novějších příruček vědeckých. To je zásada neodvolatelné plat
nosti a škoda, že si jí Erhart lépe nevšiml. Spodek stran v jeho 
knize se ovšem hemží citáty rozmanitými, ale při bližším při
hlédnutí a srovnání se snadno ukáže, že převážná většina těchto 
citátů není než jen marnivou a neúčelnou ozdobou. Jsou vzaly 
až z několikáté ruky a zcela neústrojně přivěšeny podle náhodné 
záliby. Není zajisté námitek proti tomu, aby v školské příručce 
reálií byla citována — po případě i per extensum — zvláště 
důležitá místa starověkých autorů. U žáků vzroste zájem, najdou-li 
známý passus v souvislém výkladu. Podmínkou ovšem je, aby 
tyto texty a citáty byly vybrány dobře a názorně. Erhart však 
jen málokde cituje per extensum, většinou klade jenom suché 
značky a čísla, jež jsou pro žáka bez významu.

Další je otázka, pokud se sem hodí citování vědecké literatury. 
To záleží na pracovní methodě. Je-li příručka zcela nesamostatnou 
kompilací, to jest jenom zkráceným výpisem velkých vědeckých 
příruček, jest jistě požadavkem vědecké slušnosti, aby se uvedlo, 
odkud je co vzato. Je-li však kompilace složitější, to jest, užívá-li 
autor k sestavení jednotlivých odstavců současně různých příruček, 
takže aspoň forma výkladu je jeho vlastní prací, pak jest citování 
jen otázkou paedagogickou a záleží na tom, chce-li autor poskyt- 
nouti upozornění, kde by se našlo obšírnější poučení anebo výklad 
sporné otázky. Je přirozeno, že se v těchto případech citují díla 
souborná, vynikající a přístupná. Uvádění monografické literatury 
je tu podle mého mínění zhola zbytečné a mohlo by se omluviti 
jen ve zcela výjimečných případech, kdy by se totiž v souborných 
dílech o důležité věci nenašlo poučení, ale práce monografická 
by byla snadno přístupná. Proti všem těmto zásadám Erhart zle
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hřeší. Jeho bibliografické poznámky jsou jednak neúplné, jednak 
zbytečné, jednak zcela neužitečné. Neúplné proto, že leckde ne
uvádí, odkud svůj výklad přejímá, ač jeho slova jsou jenom para
frasi. Zcela namátkou jen uvádím str. 63, 69 nn., 77, 100, 108, a j.; 
tam je opisováno z Kubelky téměř doslova a bez udání předlohy, 
jejíž volbou ovšem autor osvědčil velice špatný vkus. Ke zbytečným 
citátům čítám uvádění všech jmen autorů souborných i monogra
fických prací, která Erhart vzal jednak z mého zpracování Králova 
Státního zřízení římského, jednak z Schillerovy příručky v Mtil- 
lerovë Handbuchu, z Lübkera, a snad ještě odjinud. Za neužitečné 
konečně pokládám takové citáty, které uvádějí literaturu naprosto 
zastaralou a bezcennou. Je jich u Erharta dosti, ale neuvádím jich 
jen z úspory místa.

Už ve volbě svých předloh ukázal Erhart, že jeho vědomosti 
o římských reáliích nejsou ani spolehlivé, ani soustavné. Jak mohl 
na př.s takovým klidem excerpovati po kritických statích Králových 
povídání Kubelkovo a nepozorovati rozdílu? Anebo jak mohl sám 
nepozorovali, že na př. v ödst. IX. spletl dokonale římský proces 
trestní s civilním? Nejistota ve vědomostech se také jeví u Erhata 
přemírou podrobností, jimiž jako by chtěl nahraditi, co chybí 
vlastnímu výkladu na jasnosti a správnosti.

Kdyby měly býti vytčeny všechny jednotlivé hrubé omyly 
v knize zjištěné, překročila by tato recense daleko míru přípust
ných rozměrů. Omezím se tudíž na označení partií, kde jsem 
shledal závady nejtěžší, zejména v celkovém pojetí.

Hlava I. Topografie Říma. Autor vůbec nemá jasné představy 
o vzniku starověkého Rima a o jeho podobě. Vykládati název 
Palatium slovem hrad a slavnost Palilií jako slavnost na hradě, 
je nesprávné a nemožné, rovněž tak názor o Roma quadrata 
jakožto refugiu obyvatelstva ve zlých dobách. Také dělení na 
Ramnes, Tities a Luceres může se dnes vyložiti mnohem lépe, 
než uváděním na původní ethnický rozdíl. Úplně chybné je, co 
vykládá Erhart o Septimontiu, hradbách serviovských a o ma
teriálech, jakých se v nejstarší době užívalo ke konstrukcím. 
Autor patrně nezná Rima ani z vlastního názoru, ani si pořádně 
nepřečti žádnou vědeckou topografii tohoto města, poněvadž chro
nologie i popis jednotlivých částí se jen hemží chybami. Vypočítá- 
vá-li už významnější římská musea, měl by se aspoň informovati, 
jak se nyní jmenují. Uvádí-li, že v konservatorském paláci na 
Kapitoliu vzniká nyní nové museum, a zná-li »pověstnou sbírku 
Boncompagni při thermách Diokletianových«, k tomu ethno- 
graficko-praehistorické museum Kircherianum, je patrno, že se 
poučoval v nějakém kopuletém průvodci po Římě, dnes dávno 
zastaralém. Pominouti při popise Kapitolia zmínku o triadě ka- 
pitolské, je stejně neodpustitelné, jako uváděti naprosto nesprávné 
míry Fora anebo popletenou historii coipitia. Chybné je také to, 
co vykládá o lánech (str. 21), basilikách a zdvižení úrovně Fora
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za Augusta. Str. 22 praví, že pokladna státní byla v chrámu 
Castorově. Co se dále vykládá o hrobě Romulově a o lapis niger, 
svědčí o naprostém zmatení pojmů. Rovněž těžké omyly jsou ve 
ve výkladu o okresu Vestině, o chrámu Antonina a Faustiny (to 
není žádný chrámek, nýbrž jedna z největších chrámových staveb 
na Fóru), a o sousedním herou Romulově (Erhart totiž pokládá 
toto heroon za něco jiného, než bylo templum divi Romuli). Ne
uvádím přečetných drobnějších omylů a mezer, jichž jsou též 
plny i další popisy částí města; nejslabší je popis Palatina.

Krátký přehled dějin římských (hlava II.) zdržuje se zbytečně 
dlouho u dob nejstarších, líče potomní vývoj zkratkami někde 
až příliš smělými. Hrubá nesprávnost je na str. 37 v datech 
o získání římských provincií.

Hlava III., jsouc čerpána z Králových výkladů, je poměrně 
spolehlivá, pokud ovšem samostatné úpravy autorovy nezpůsobily 
nepřesnosti. Na str. 45 je vynechána tribus 28. a 29., na str. 47 
je nepřesně vyloženo o centuriích aceensû a o hranici věkovv 
mezi seniory a iuniory (tuto chybu má Erhart od Kubelky). 
V tabulce na str. 48 jsou neúplné údaje o censu V. třídy. Vý
klady o nobilitě (od str. 49 dále) jsou velmi konfusní; autor si 
plete členství stavu senátorského a nobilitu. Věta na str. 51, že 
Augustus dovolil jezdcům nositi tuniku se širokým pruhem, vy
žaduje náležitého vysvětlení, poněvadž v této všeobecnosti není 
správná.

Na str. 57 mluví se chybně o praefectu urbis, též poslední 
věta o quaestorech není správná. Co vypráví E. o senátorech 
(od str. 58), je vzato nekriticky z Kubelky. Hlavní chyby jsou 
v uznávání censu 400.000 HS, nesprávný výklad Villiova věkového 
zákona a složení senátu. Na násl. str. podle téhož pramene se 
chybně mluví o soudní moci senátu, str. 61 o zahajování schůze 
senátní (str. 134 však předpokládá výklad správný!) a nemístně 
se cituje Livius IV. 57, jehož slova mají poněkud jiný význam 
v souvislosti. Str. 63 chybí zmínka o arrogaci jakožto důležitém 
předmětu jednání v kurijním sněmě. Str. 64 je zase podle Ku
belky špatný výklad o trinundinum a na str. další o obsazení 
Janikulu vojskem při sněmování. Tamtéž a leckde dále se chybně 
mluví o vrývání zákonů římských do kamene jako o postupu ob
vyklém. Str. 69 se opakuje chybný výklad Villiova věkového zákona 
a nesprávnou stilisací se charakterisuje praetura, k čemuž zcela 
neprávem jest citován Král. Str. 70 se úplně špatně popisuje zúžování 
konsulské kompetence a mluví o nastupování úřadu 1. ledna jako 
o dávném zařízení. Ve výkladu o praetuře (str. 71) se ukazuje 
zárodek chyby, kterou pak zle trpí výklad o soudnictví, že totiž 
Erhart nerozlišuje správně civilní iurisdikci od trestní. V odstavci 
o aedilech přičítá jeden můj výklad Královi a dopouští se podle 
Kubelky různých nepřesností jiných. Při tribunech lidu se mluví 
nesprávně o provokaci, u diktátora (str. 78) se chybně mluví o jeho
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»volbě«. Dosazení decemvirátu smí se jen velice opatrně spojovati 
s plébiscitera Terentilia Harsy (str. 79 a 84). Na str. 80 se ne
přesně mluví o zrušení nižších úřadů císařem Augustem, aniž se 
vytklo, které byly zrušeny.

Jméno Augustovo nebylo nikdy Imperator Caesar Octavianus 
Augustus (str. 86), a také vývoj císařských příjmení byl poněkud 
jiný, než se u Erharta dočítáme. Výklad o císařském úřednictvu 
je velice nepřesný a neúplný. Str. 95 je chybné časové určení 
týkající se připojení Sardinie a Korsiky jako římských provincií.

V hlavě Vili, o římském právu je mnoho mezer a nespráv
ností, hlava IX. je pak dokonale konfusní, že ani nelze jednot
livých chyb vypočísti. Autorovi zůstaly zcela nejasný základní 
zásady i vývoj římského procesu trestního i jeho praktické pro
vádění. Podává proto výklad ještě horší než byl Kubelkův, ač 
se ohání mnohými citáty vědeckých knih.

Výkladu o vojenství bych vytkl kromě řady drobnějších ne
správností hlavně jeho povrchnost a nesoustavnost. Uvádí se mnoho 
jednotlivostí nezaručených anebo přímo chybných, nerozlišují se 
náležitě jednotlivé vývojové fáze a přes poměrnou rozsáhlost této 
hlavy i množství citátů nelze říči, že by podávala ucelený obraz. 
Některé omyly jsou zvláště rušivé: str. 112 stilisace poznámky 
o tom, komu bylo vojsko zavázáno sacramento, 113 domněnka, 
že výkopy po stopách Caesarových dal podniknouti už Napoleon 
Bonaparte, 117 topografie praetorianského tábora v Římě, pak 
vůbec výklad o důstojnictvu a jeho ustanovování, 122 spletení 
výkladu o stavu jezdeckém s výkladem o jezdecké službě, 125 
nesprávný výklad o vyznamenáních a o triumfálním pochodu; 
mnoho jednotlivých určitých tvrzení neodpovídá dosti dnešnímu 
stavu vědecké znalosti.

Hlava XI. o náboženství zaráží naprostým nedostatkem vědec
kého základu. Podávají se tu bez zřetele k jednotlivým vývojovým 
vrstvám a k různé provenienci složek římského náboženství chu
dičké a namnoze obsahem anebo formou nesprávné poučky, jakých 
nelze už připustiti ani pro nejnižší stupeň vyučování. Autor se 
tu dovolává jako pramene mythologie Saskovy-Grohovy, ale ne
právem; v ní by byl našel lepšího poučení. Ve skutečnosti čerpal 
tu E. zase jen z Kubelky, a to dokonce ještě z prvého vydání, 
jak mu lze dokázati slovnými shodami. Neopravil ani těch chyb, 
které sám Kubelka odstranil na základě Královy recense, když 
vydával svou knížku po druhé. V kapitolách závěrečných byl autor 
poněkud opatrnější v excerpování svých předloh, ale i tam mu 
proklouzla leckterá pochybná drobnost.

Co se týče obrázků, poznamenávám jen tolik, že na str. 184 
je vydáváno za Pantheon něco, co sice má přibližnou podobu 
s touto stavbou, ale není ani obrazem dnešního stavu, ani pů
vodní podoby. Obraz Fora, oblouku Konstantinova a sochy Marca 
Aurelia jsou podivuhodně nejasné.



174 Úvahy.

Uzavíraje tuto recensi podotýkám znova, že naprosto není 
úplná a podrobná. Měla-li by E. knížka býti uvedena ve stav 
opravdu užitečný středním školám, musil by především autor 
zaujmouti pevné stanovisko historické, to jest zachovati se skep
tičtěji k starověké tradici o době královské a počátcích republiky, 
pak by musil více respektovali vývoj jednotlivých institucí a jejich 
souvislost se současnými historickými poměry. Po stránce metho- 
dické pak nutno doporučiti co nej vřeleji moudré omezení kvantita
tivní; kniha určená za příručku na střední škole nesmí zabíhati do 
výjimečnosti a zvláštností. Toto moudré omezení jest ovšem asi 
nejtěžší úlohou při spisování takové příručky, poněvadž vyžaduje 
naprosto dokonalého ovládání látky a mnoho paedagogického taktu.

Kniha E. je psána slovenský. Byly to snad i důvody poli
tické, které přiměly českého profesora, aby užil ve své práci 
slovenčiny, ale domnívám se, že by bylo nutno užiti slovenčiny 
správné a pěkné. Bojím se, že na jazyce E. najdou znalci mnoho 
nedostatků. Mně pak se nelíbí, že i on podlehl nechvalnému zvyku 
mnohých Čechů na Slovensku působících a vyhledává výrazy co 
možná odlišné od výrazů českých. Vladimír Groh.

Eduard Hermann: Die Sprachwissenschaft in der 
Schule. Göttingen 1923, Vandenhoeck & Ruprecht. Str. V1II + 192.

Spisovatel, professor ide. jazykozpytu v Gottingách, podává 
v této knize souborné pojednání o tom, jak se mohou uváděti 
výsledky jazykozpytu do středních škol a jak se tím může oži- 
viti zejména vyučování řečí. O těchto věcech bylo v Německu, 
klassické zemi jazykozpytu, psáno už velmi mnoho, byly prone
seny názory a návrhy velmi rozmanité, dobré i špatné. H. se 
především řídil zkušenostmi ze své devatenáctileté prakse středo
školské, sám se snažil vystihnouti, co se kde může podati žákům 
a co ne. Vždy přihlíží ke vší příslušné literatuře, doporučuje, co 
pokládá za dobré, varuje před pochybenými návody nebo před 
přílišnými požadavky, takže jeho kniha je zároveň spolehlivým 
průvodcem. Je psána se zřetelem na pruská devítilřídní gymnasia. 
H. probírá všecky řeči pěstované na gymnasiu, ale uvádí také, 
jak možno poznatků jazykozpytných užiti i při vyučování nábo
ženství, dějepisu a zeměpisu. Postupuje podle tříd, jenom tři nej- 
vyšší třídy probírá najednou. Nemůže být úkolem naším posuzo
vali, jsou-li požadavky tu pronesené pro pruské školy přiměřené; 
u nás jsou poměry jiné. Chceme však upozorniti na tuto knížku 
pro její důležitost i pro naše střední školy, tím že aspoň stručně 
naznačíme některé myšlenky autorovy.

V popředí stojí, jak je to přirozené, vyučování jazyku mateř
skému, němčině, jakožto základ jazykové výchovy vůbec. Mutatis 
mutandis bylo by možno jeho zásady applikovati i u nás. Hned 
na začátku obírá se otázkou, jak mluviti k nejmenším žáčkům 
na obecné škole, zda jejich dialektem či spisovně, otázkou, která


