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St. Witkowski: Homerus quomodo commoditati versus 
pangendi consulat. Seorsum impressum e »Symbolis grammati
cis in honorem Joannis Rozwadowski«. Cracoviae, Gebethner & 
Wolff, 1927. Str. 183—195. — V. Magnien: Les composés 
dans Ia langue et poésie homérique. Pubblicazioni della uni
versità cattolica del Sacro Cuore. Ser. IV. voi. VII. Milano 1927. 
Str. 27—48.

Witkowski navazuje na klasické dílo Meisterovo »Die home
rische Kunstsprache«. Ukazuje zejména, jaký vliv na utváření 
Homerovy mluvy měla snaha po vhodném uzavření verše, jenž 
u Homera tvoří celek nejen metrický, nýbrž nejčastěji i myšlen
kový. Touto snahou vysvětluje W. některé odchylky grammatické, 
jako je nevhodué užívání slovesných časů (χ 279 ... πΐπτε δ'εραζε, 
kde smysl žádá aoristu a nikoli imperfekta, záměna plusquam
perfekta za aorist ve φ 354 Ή μεν ύαμβήσασα πάλιν οικόνδε 
βεβήκει), zvláštní užití gram. čísla v π 332 ... κατά δάκρνον 
εΐβοι. Z téhož důvodu podle W. provázejí epitheta svá substan
tiva i tam, kde nedávají přiléhavého smyslu: χ 269 ol μεν επειΐ}’ 
δμα πάντες όδάξ έ’λον δσπετον οΰδας. Ο pleonaslických vý
razech W. soudí, že sloužily básníku k vyplňování verše. Za 
příklad uvádí mezi jinými κ 530 ... νεκύων κατατε9νηώτων, 
τ 343 ποδάνιπτρα πόδων, δ 302 êv προδόμφ δόμον.

Magnien se pokusil ο nový výklad homerských komposit, 
která všechna redukuje na jeden základní typ. »Všechny slože
niny mají význam adjektivní. Nositelem základní vlastnosti je druhá 
část složeniny, kdežto první část jen určuje a vymezuje onu 
vlastnost. Proto druhá část komposita má vždy platnost adjektivní, 
jako první část má vždy platnost adverbiální.«

K tomuto mechanisujícímu výkladu nebyl by jistě Magnien 
došel, kdyby byl přihlížel k tvoření komposit v jiných jazycích. 
Ostatně násilnost tohoto výkladu vyniká zřejmě i v řečtině samé při 
složeninách s kmenem slovesným jako λα&ικήδης, φιλόξενος a pod.

Pozoruhodný je nový etymologický výklad kmene δενκ- 
V άδενκής a Πολνδενκής. Opíraje se o glossu Hes. δευκές λαμπρόν 
dochází Μ. k významu άδενκής »bez lesku, beze slávy« a Ιίολν- 
δενκής »silně zářící«. Dosud uznávaný výklad Fickův Dyl nucen 
popírali etym. příbuznost těchto slov se jménem Δενκαλίονν, která 
však nyní podle výkladu Magnienova je nasnadě. Jan Rous.

Eduard Meyer: Geschichte des Altertums. II. Band, zweite 
völlig neubearbeitete Auflage. Erste Abteilung. Stuttgart-Berlin, 
Cotta 1928. Stran XIV + 620 + 8 tabulek. Za 25 Mk.

Po několikaletém čekání splnil Meyer své opětovné sliby 
a podává do rukou čtenářů první část druhého dílu svých G d A,
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a slibuje, že další části tohoto dílu, jakož i díly ostatní budou 
brzo následovati. Při rozsahu látky a autorově věku (73 let) je 
to ovšem slib velice optimistický, jehož splnění není sice ne
možné, ale zahrnuje v sobě nebezpečí, že půjde na újmu jakosti 
díla. Přítomný svazek sám o sobě je mementem výstražně uka
zujícím na překážky, jejichž zdolání není v moci ani badatele 
tak mnohostranně připraveného, jako je právě Ed. Meyer. Nové 
zpracování II. dílu G d A nasazuje v období časovém asi o půl 
tisíciletí vyšším, než vydání první. Knihu zahajuje souborná pře
hledná kapitola o orientálních dějinách začátkem II. tisíciletí. 
Jest to vlastně epilog týkající se látky probírané v I. díle, ale 
M. uznal za vhodno připojiti jej jako zatímní náhradu dalšího 
zpracování 1. dílu, k němuž se už nedoufá dostati, ale jež po
kládá za nutné. Druhý a třetí odstavec líčí dějiny egyptské až 
do Amenhotepa III. (1370 před Kr.), čtvrtý probírá Krétu a její 
kulturu, pátý jedná o řecké pevnině a o mykenské kultuře, šestý 
je věnován vylíčení stavu egyptské vzdělanosti za XVIII. dynastie, 
sedmý pojednává o úpadku mocenského postavení Egypta, osmý 
se obírá reformami Achuenatonovými a jejich zmarem, devátý 
popisuje dobu XIX. dynastie a její styky s Hetity, desátý mluví 
o kultuře doby Ramesů, jedenáctý'0 poměrech hetitských a o vzta
zích Hetitů k sousedům a je připojen přehled událostí v Baby
lonii a Assyrii. Závěrečný dvanáctý odstavec pak probírá velká 
stěhování koncem II. tisíciletí před Kr., jež přivodila úpadek říše 
egyptské, hetitské i světa mykenského. Listina králů egyptských, 
mitanských, hetitských, babylonských a assyrských, jakož i stručný 
rejstřík končí knihu.

Kromě změn v rozvržení látky je nejnápadnější nová úprava 
textu a poznámek. Kdežto dříve a ještě i v novém zpracování 
prvního dílu po odstavcích zhuštěného textu následovaly petitové 
odstavce s kritickým zhodnocením materiálu i jeho novodobého 
zpracování a s vytčením problémů i jejich řešení, jsou nyní po
známky položeny pod čáru a obsahují jen obvyklý dokladový 
materiál. Text sám jest sice poněkud rozšířen, ale upraven zcela 
dogmaticky. M. v předmluvě výslovně vykládá, že byl k této 
úpravě nucen nemožností zpracovati a předložití všechen pří
slušný materiál způsobem v G d A dříve obvyklým. Kniha novou 
úpravou získala sice na čitelnosti, ale přestala býti pomůckou 
pro detailní studium.

Egyptské dějiny jsou dávnou láskou M. a proto není divu, 
že jejich podání i tu patří k nejlepším částem knihy. Je škoda, 
že přespříliš střízlivá objektivnost autorova zabíhá leckde až do 
úplné suchosti, takže podává spíše pečlivě provedený preparát, 
než obraz života sice dávného, ale skutečného. Nejnápadnější je 
to při výkladu o Achuenatonových reformách a jejich zmaru: 
zde by jistě bylo jen prospělo trochu psychologického a socio
logického prohloubení. Z jednotlivostí, proti nimž lze nejspíše
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vznésti námitku, je jednak tvrzení, že žena nesměla v Egyptě 
vládnouti (str. 114), ačkoliv na příslušných místech M. sám pro
mlouval o vládkyních Egypta ; druhá námitka by se týkala vše
obecného tvrzení na str. 152, že žádná cizinka nemohla býti 
legitimní a hlavní manželkou faraónovou: příklad Taduchipy, 
dcery mitanského krále Tužraty, provdané za Amenhotepa IV. 
Achuenatona a jeho jediné a hlavní manželky, je příliš důležitou 
odchylkou od zásady jinak dodržované, než aby se mohla přejiti 
jen mlčením.

Sám M. upozorňuje, že pečlivě sledoval a promýšlel všechno, 
co se týká oblasti aegejské, jejího obyvatelstva a kultury. Nelze 
se však zbavili dojmu, že přečtení příslušných kapitol odborníka 
značně zklame, poněvadž se v nich nepodává nic jiného, než co 
před krátkým časem shrnul G. Karo v I. a VIII. díle Ebertova 
Reallexikon der Vorgeschichte: »po první katastrofě na Krétě, ke 
které došlo v souvislosti s událostmi, jež daly také vznik říši 
Hykšasů, obnovila se města kretská, ale jejich vývoj ubírá se 
cestami poněkud odchylnými od oněch, jimiž kráčel dříve. Kolem 
r. 1400 ničí je po druhé vpád Achajů, jejichž kultura (mykenská) 
pocítila sice některé vlivy kretské, ale není s kretskou společného 
původu.« Bylo by bývalo jistě ira místě, i když se už M. rozhodl 
pro toto nazírání, aby ukázal na důvody, jež stojí proti němu; 
nelze jich nijak podceňovati. Ostatně o příčinách, které také 
působily na zřícení kretských paláců, pověděl mnoho zajímavého 
v pavijském Athenäen 1927 a 1928 M. Baratta, jenž obrátil 
pozornost na účinky seismické. Z některých nápadných podrob
ností třeba zase vytknouti tvrzení na str. 212 p. 2, že kult býka 
byl kretskému náboženství zcela cizí. Vyjímá-li M. už z kultovní 
souvislosti motiv minotaurův a jiné podobné, ač pro to neuvádí 
důvodů přesvědčujících, přece by se měl pozastaviti u stále se 
opakujících výtvarných motivů býčích rohů (Horns of consécra
tion). Velký význam přičítá M. orchomenské říši ; odvozuje z ní 
dokonce i Athenin kult. Na mnohých místech lze zcela patrně 
postřehnouti vliv Bělochových výkladů a nápadů : je to zejména 
ostré odmítnutí všeho, co souviselo s tradicí o putování Herakle- 
ovců. Stěhování dorského však M. nepopírá, jak činí Běloch a Pareti. 
Rozbor historického jádra herojské pověsti řecké zajímá M. velice; 
přinesl tam leccos nabádavého, ale v celku sotva vzbudí souhlas 
jeho stanovisko naprosto nepřihlížející k psychologii básnického 
tvoření. Dvanáctá kapitola by vůbec vyžadovala podrobnější re
cense, ale poněvadž se v ní M. jen zběžně dotýká věcí, o nichž musí 
pojednati v dalším oddíle knihy podrobněji, lze od toho upustiti.

Konečný úsudek o 2. vydáni 2. dílu G d A může býti ovšem 
podán až na základě celku. Pak se ukáže definitivně, zda jsou 
oprávněny obavy vzbuzené touto první částí, jež rozhodně nedo
sahuje svou vnitřní hodnotou výše, na níž stojí dříve vydané 
části nového zpracováuí. Vladimír Groh.


