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82 spisů; byla tedy práce se zpracováním tak rozsáhlého materiálu 
jistě pro začátečníka značná. Themata jednotlivých kapitol stačila 
by sama o sobě k zpracování jednotlivých otázek speciálních, 
jakými se disertace obyčejně zabývají. Proto také objem disertace 
Stadeovy přesahuje obyčejný průměr disertací. K tomu nutno 
ještě připočísti obtíže problému, jakým je sludium dějin římské 
doby pozdní, zvláště byzantské; v tom však byl mu dobrým 
rádcem byzantinolog Mat. Gelzer, prof. univ. ve Frankfurtě η. M. 
Bohatá odborná literatura také omezovala poněkud spis., takže 
nemůže přicházeti s názory novými, leda snad v podrobnostech; 
spíše se můžeme dívati na knihu jeho jako na nejnovější úplné 
zpracování látky vzhledem k tomu, že poslední dvě monografie, 
věnované pronásledování křesťanů za Diokletiana, Belserova (»Zur 
Diokletianischen Christenverfolgung«, Festschrift Tübingen) a Gör- 
resova (»Kirche und Staat vom Regierungsantritt Diokletians bis 
zum Constantinischen Orientedikt«, Jahrb. für protest. Theol.) 
jsou obě z r. 1891. K dílu Rostovcevovu »The social and economic 
history of thè Roman Empire« (Oxford 1926) mohl spis. přihléd
nout! jen málo (v. jeho dodatek na str. 191 n.). Jos. R. Lukeš.

Ant. Kolář: Sociální otázka v starém Řecku a Římě. Sbírky 
přednášek a rozprav extense university Komenského v Bratislavě 
sv. 20. 1927, nákladem »Academie«, str. 150.

Sociálně-hospodářské studium starověku má už dnes své 
dějiny a bohatou literaturu vyznačující se znamenitou pestrostí * 
zásadních hledisek a názorů. Jest to zcela pochopitelno jednak pro 
nedosti přesné názvosloví, jímž se označují stavy a proměny 
sociálního rozvrstvení a boje, jednak pro tendenci, která působila 
na studium starověku po této stránce. Kolářova práce není v české 
literatuře první o tomto námětu, sluší tu připomenouti zejména 
výbornou úvahu Fr. Novotného »Socialistické snahy ve starém 
Řecku« (Praha 1922), jíž věnuje autor zaslouženou pozornost. 
Kolář pojednává odděleně o Řecích a o Římanech. Vnitřní rozčle
nění odstavců je však různé: v prvním oddíle, věnovaném Řekům, 
probírá nejprve sociální praxi u Řeků, v druhém pak sociální utopie, 
ale tu si všímá klassického starověku vůbec, mluvě i o římských 
autorech, třetí odstavec věnuje sociálním theoriím od Sokrata po 
Aristotela, čtvrtý době hellenistické po stránce hospodářské. V od
díle určeném Římanům mluví nejprv o republice, a to odděleně 
o době starší až do polovice II. stol. před Kr. a o době mladší 
až do Caesara, pak o císařství. Křesťanství je probráno ve zvláštním 
odstavci. Další oddíl — typograficky nesprávně přiřaděný k vý
kladům o Římanech — podává obecnou charakteristiku sociální 
otázky ve starověku. Poznámkami a přehledem nejdůležitější litera
tury končí pojednání.

Studie Kolářova je v celku dobrá a poučná podávajíc přehled 
historických faktů a antické literatury sem se vztahující. Autor
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se seznámil s moderní literaturou svého předmětu a pokusil se 
o ucelený obraz. Místy se ovšem projevuje vliv názorů jeho pře
dloh poněkud pronikavěji, než by slušelo úměrnosti a nutnému 
stupni propracování, a také sem tam jsou nanášeny příliš silné 
barvy. Eklektické stanovisko autorovo—jinak za daných poměrů 
správné — neušetřilo ho některých rozporů v jednotlivostech (nejná
padněji na str. 102 o pirátech a str. 112 o Spartacovi). Též by 
si bylo přáti mnohde promyšlenější stilisace právě, proto, že jde 
o knihu určenou široké veřejnosti; tak na př. str. 22 »žádný 
starý zákon nesmí býti odstraněn bez závady«, str. 25 ve výkladu 
o příčinách porážky chaironejské, str. 27 bude asi mnohým 
nesrozumitelný výraz »v agoze«, str. 98 výklad o ager publicus, 
str. 121 je. poněkud neobratné spojení pojmů Egypt a republika.

Také rozvržení látky není bez námitky, ani postup výkladů. 
Doba hellenistická zasluhovala větší pozornosti, poněvadž tam 
jsme právě o »praxi« sociální poměrně dosti zpraveni. Zato mohl 
býti stručnější výklad o starších dobách římské republiky, kde 
autor příliš odbíhá od themalu do oblasti politické a literární 
ne vždy správnými tvrzeními. Též bych se od autora odchýlil 
v jeho výkladu str. 88 o hellenistické kultuře a přiklonil se 
str. 127 k zásadnímu pojetí Rostovcevovu. Apologie Catilinova 
se mi zdá trochu přehnaná. Výklad o křesťanství je dobrý, 
a zvláštní pochvaly zasluhuje několikráte vytčené stanovisko, že 
sociální otázky starověku jsou především otázky agrární. Srovnání 
s poměry novodobými, zejména s ruským komunismem, zpestřují 
četbu, ale i pro ně se mi zdá, že by bylo nutno opakovati upo
zornění o potřebě jiné stilisace. Vladimir Groh.

V. Opatrný: Vstupní verše kroniky Dalimilovy. Výroční 
zpráva st. reál. gymnasia na Mělníce za školní rok 1926—27. 
Stran 14.

Jako již Dolanský, stejně i Opatrný vším právem zachovává 
ten pořádek veršů, v kterém je čteme v nejstarším rukopise 
Cambridgeském, avšak méně se mu daří, když se pokouší přitom 
obhájiti i text bez jakékoli změny; ale se nebude již ovšem 
nikdo směti vykládat s Dolanským ve smyslu »jen že«. Opatrný 
čte takto: Mnozí pověsti liledaji, — ale že (== ale protože) 
své země netbají,— v tom (prvém) múdřé i dvorně činie,— 
tiem (druhým) svój rod sprostenstvím vinie. Dvojí ten vzta
huje tedy ke dvěma různým dějům předcházejícím, kdežto Do
lanský opravoval: v onom..., tiem...

Opatrný snesl pilně doklady (nejen z Dal., nýbrž i z nové 
poesie), kterak se zájmena ten nadužívá (za tento a skoro zpra
vidla též za onen), kterak bývá i párové onen a onen, ten- 
ten-ten (srv. z Bezručova Papírového Mojšla: Tomu na šíj lehlo 
jarmo kmene, — tomu žena život otrávila, — toho bolest jak 
bič koně žene — vodka, bratře, sladká vodka zbyla!), než ne-


