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jichž chvíle popřává, je zásada, kterou doporučuje již stará po
esie lyrická a která není cizí ani Odysseji. Tyto myšlenky se ne
objevují stejnou měrou ve všech starořeckých projevech literár
ních; někdy ta, jindy zase ona stránka je více zdůrazněna. Tak 
na př. u Sofokla ustupuje do pozadí pověstná závist bohů, tím 
častěji se však opakuje stesk nad vratkostí lidského života, 
z čehož vyplývá i básníkův soucit s člověkem.

To, co W. podal, není nově objevená pravda. Zásluha jeho 
jest v tom, že první nakreslil souvislý obraz nej starších etických 
zásad řeckých na základě starořecké novely, lyriky a dramatu 
a zároveň řadou shod ukázal, že se názory ty zrodily z vnitřního 
přesvědčení a cítění řeckého lidu. A nám, čteme-li tyto nepříliš 
radostné úvahy o vrátkosti lidského štěstí i lidského snažení, 
závistivě sledovaného božstvem, vstoupí mimoděk na mysl ide
ální obraz Macharův, vyjádřený sbírkou s honosným titulem: 
V záři helenského slunce.

V rámec tohoto pojednání zahrnul W. i řadu drobnějších 
problémů, na př. o významu bohyně Τύχη, o krevní mstě, o pů
vodu rozličných novel a j. Správně také poznamenává, že cha
rakter a jednání osob zvláště Aischylových a Sofoklových dramat 
se neřídí jen uměleckými zásadami, nýbrž je podrobeno také 
náboženským i mravním principům stejným s těmi, v kterých 
současní Řekové žili.

Ke konci bych připomněl, že čtení této knihy naprosto není 
tak přístupné, jak bychom snad očekávali při obecné zajímavosti 
jejího tématu. Zdeněk K. Vysoký.

Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl prvý. 
Dějiny starého věku. Napsal Josef Dobiáš. Straň textu 204, 20 ta
bulek. Praha 1932, nákl. Historického klubu. Za 23 Kč.

Učebnice dějepisu zavedené na vyšších třídách našich střed
ních škol dočkávají se nového zpracování. Dii starověký byl 
dříve od Fr. Hýbla (vyšel dvakrát); nyní je nahrazen knihou 
úplně novou z pera Jos. Dobiáše. Knihu Hýblovu, když se 
objevila ponejprv, posoudil v LF. Emanuel Peroutka (38, 1911, 
454·—460); měl sice několik námitek proti jednotlivostem, ale 
v celku knihu chválil, a to právem, jak pro informovanost auto
rovu, tak zejména pro jasný, prostý a srozumitelný výklad 
a rozčlenění látky s vsunutými přehledy. Dodávám, že Hýblova 
učebnice z r. 1911 byla nejlepší, co H. ze starověkých dějin 
napsal. Dobiášova kniha je napsána zcela samostatně, proto 
musí býti posuzována také jako práce samostatná, nikoliv 
jenom jako přepracování knihy Hýblovy, ale není možno vy- 
hnouti se srovnávání obou učebnic, právě proto, že Dobiášova 
má Hýblovu nahradili.

Při posuzování středoškolských učebnic třeba přihlížeti 
nejenom k jejich obsahové správnosti, ale zejména k tomu, jak
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podávají látku. λΓ ohledu prvním by vlastně neměly vůbec zavdá- 
vati příčinu k výtkám, poněvadž při svém omezeném rozsahu 
a při svém určení podávají stručný výtěžek poznání, o němž 
se Svědomitý autor učebnice samozřejmě musí umět informovat. 
V našem případě pak kvalifikovanost autorova je sama o sobě 
zárukou úrovně obsahu knihy. Těžiště každé učebnice je však 
právě v tom, jak zprostředkuje poznání látky učebné; jde-li 
o učebnici starověkých dějin, je jasnosti a přesnosti výkladu 
zejména potřebí. Důvody jsou zřejmé a vyplývají ze staré bo
lesti, že totiž studijní tradice a praxe zkušebních komisí dovo
lily, aby vycházeli kandidáti profesury oboru historického, aniž 
se musili zabývati starověkými dějinami aspoň úměrně s jinými 
oblastmi a obdobími dějinnými. Jest tedy učebnice starověkých 
dějin nejenom oporou žákovi, ale v mnohých případech též 
zdrojem vědomostí učitelových.

D-ova kniha po krátkém úvodu (3—G) podává přehled 
,,doby předhistorické“ (7—13) a pak se rozpadá na tři hlavni části: 
Starověký orient (14—48), Řekové (49—114), Římané (115—199). 
Každá část je dělena dále: v první je 8 kapitol (Egypt, Babylonie 
a Assyrie, Foiničané, Izraelité, Nejstarší Indoevropané, Irán, 
Indie, Kultura egejská), v druhé jsou dva základní oddíly: I. Do 
nadvlády makedonské, II. Doba makedonská, a v každém 
z těchto oddílů se vykládá zvláště o dějinách politických a 
zvláště o kultuře. Část třetí: Římané, má první oddíl Do pádu 
republiky, druhý o době císařské. V dějinách republiky se probí
rají dějiny politické (vsunuty jsou kapitoly o poměrech vnitřních 
a hospodářských) a zvlášť římská kultura, v době císařské jsou 
vnitřní a hospodářské poměry vyňaty z politických a připojeny 
k odstavci o kultuře. Na konci knihy (200—202) je synchronis- 
tická tabulka a pak následuje 10 listů s obrazy na obou stranách; 
legenda není pod obrazy, nýbrž je shrnuta na str. 204. Výklad 
D-ův přihlíží v jednotlivostech k výtěžkům novějšího badání, 
zejména v dějinách orientálních, snaží se o osobité podání, text 
je opatřen po straně hesly a navazuje často na představy žákům 
odjinud známé. Vzájemné odkazy na jednotlivé kapitoly pak 
usnadňují spojování látky.

Přes vynikající úroveň věcnou, jíž se D. kniha vyzna
čuje, nemohu se zbaviti obavy, že autor neužil dosti výhody, 
kterou mu poskytovala možnost napsali knihu samostatnou 
a novou a posunouti dále způsob pojetí a vyučování starověkých 
dějin na střední škole. Mám námitky, jež by bylo možno shrnouli 
do dvou skupin: 1. rozdělení látky, 2. formulace.

Ad 1.: D. se zásadně přidržel dělení, které bychom mohli 
obrazně nazvat vertikálním. Sleduje totiž v nepřetržité řadě 
dějiny vždy jen jednoho národa, případně dějiny jedné menší 
oblasti, a to od začátku až dokonce. V části druhé a třetí (Ře
kové a Římané) pak odděluje od sebe vnější vojenskopolitické
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dějiny od dějin vnitřních, zejména ústavních a hospodářských. 
Jestliže tu aspoň střídá kapitoly vnějších a vnitřních dějin 
(v římských dějinách jen pro dobu republikánskou), odtrhává 
úplně výklad o vzdělanosti a řadí jej až na konec jednotlivých 
velkých oddílů. Těžištěm výkladu mu zůstávají vojenskopoli- 
tické dějiny. Vím, jaké důvody lze uvésti pro postup, jímž se 
sledují jednotlivé dějiny odděleně od souběžného vývoje sou
sedních oblastí; byly i touto metodou napsány velmi krásné 
učebnice, na př. Guignebertův Cours d’histoire I, II, ale přes to 
bych vždy dal přednost druhému způsobu, jehož se přidržel 
už Hýbl, že se totiž látka rozvrhne na větší časové úseky dané 
přirozeným vývojem, a v nich se pak dějiny vykládají paralelně. 
Tento způsob ovšem předpokládá přesunutí hlavní pozornosti 
na civilisační dějiny a jejich souvislosti. Trvám na tom, že je 
to způsob zejména pro naše střední školy lepší. Pro vyšší stupeň 
by se doporučovalo soustředili výklad o t. zv. staroorientálních 
dějinách v starším údobí (do začátku II. tisíciletí) na oblast 
egyptskou a předoasijskou, v mladším údobí (do konce II. tisíci
letí) vyložiti o oblasti egejské, egyptské, maloasijsko-syrské, 
mezopotamské a skončili přehledem velkých změn, nastalých 
koncem toho tisíciletí v celé oblasti mediterranea. Druhý velký 
oddíl knihy bych věnoval době do konce IV. stol. před Kr. 
Hlavní pozornost by zaujaly dějiny řecké, předoasijské a přehled 
západu (počátky dějin italských, Etruskové, západní Foiničané), 
vše ve vzájemné souvislosti. Třetí oddíl by probíral dějiny doby 
helenistické (s kapitolou o Indii) až po vznik principátu, čtvrtý 
oddíl by byl věnován principátu a dominátu.

Má-li ši žák odnésti správnou představu o historickém vý
voji, je nutně zapotřebí, aby mu byla určitá období správně cha- 
rakterisována po všech stránkách. Proto nesouhlasím s tím, aby 
Se trhal od sebe zásadně výklad o vnějších, vnitřních a kulturních 
dějinách. D. sám cílil, že spojení je nezbytné, ale jen málokde 
z toho vyvodil důsledky (na př. str. 75). Je pochopitelné, že ně
které partie kulturních dějin vyžadují shrnutí teprv v delších ob
dobích (na př. soukromý život, určité části dějin umění, některé 
stránky hospodářského a sociálního života), ale zase na druhé 
straně je nutno vytknouti všechny složky, jimiž určité údobí a 
jeho poměry jsou charakterisovány. Zase bych jen uvedl připo
menutou knihu redigovanou Guignebertem, v níž je velmi krásně 
uplatněna snaha po soustředěném podání a tak vyváženy nevý
hody základního uspořádání. Konečně pak třeba připomenouti, 
že D. i při zachování svého postu pu mohl vyhověti potřebě para
lelního spojení tím, že by byl vložil aspoň za jednotlivými oddíly 
jakési stručné přehledy, jimiž by se bylo připomenulo, co v probí
raném období bylo zvláště charakteristického a jaké souvislosti 
třeba zapamatovati. Byl bytím mohl aspoň částečně spojití obojí 
způsob výkladů, zcela nepochybně ku prospěchu žáků.
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Ad 2.: Dotknu se jenom některých míst, o nichž soudím, 
že autorova formulace může vésti k neporozumění. Tak název 
„doba předhistorická“ (str. 7) už zasluhuje, aby byl opuštěn 
a nahrazen výrazem jiným, nejlépe „doba pravěká“. Str. lln. 
(pravěké náboženství) jest přidati zmínku o tom, že primitiv 
uctíval neznámé síly a bál se jich; s tím souvisí rozvoj magie, 
o níž je v knize jen nepostačující zmínka. Na vyšším stupni 
lze přece už vyložiti něco o magii napodobivé a dotykové, jež 
má takový význam ve všech náboženských kultech! D. vůbec 
i v dalších partiích knihy vykládá náboženství skoro výhradně 
jenom po stránce oficiálních, uměle vytvořených představ 
o bozích. Nejnápadnější je to v partii o řeckém náboženství, 
kde úplně převládla homérská mytologie, takže žák sotva po
rozumí náboženství Dionysovu, mystériím a zejména pak pří
čině šíření mysteriosofických představ v pozdější době. Též se 
obávám, že nebude žákům dosti jasný výklad o starém latinském 
náboženství (163). Str. 12se připomíná totemismus. Zcela správně, 
poněvadž tento před časem tak módní pojem musí býti žáku 
střední školy jasný. Ale D. nemá na uvedeném místě na mysli sku
tečný totemismus, nýbrž theriomorfní stupeň představ o bozích. 
— Str. 19 není dosti přesný výklad o egyptském písmu; bylo by 
třeba aspoň se zmíniti o substituci znaků na základě stejného 
znění fonetického a o smíšeném užívání znaků v platnosti ideo- 
grammatické a fonetické (celkové i akrofonické). ■— Str. 21 chybí 
zmínka o tom, že ztrnulost portelů oficiálních osobností a vůbec 
zobrazování oficiálních výjevů vyplynula především z poža
davků ceremoniálu. — Str. 22n. (Babylonie a Assyrie) postrá
dáme nej tíže, že výklad nebyl založen na obraze civilisačního 
vývoje. Žák by aspoň porozuměl, proč se klínové písmo rozší
řilo i do oblastí tak vzdálených a proč šumersko-akkadské před
stavy se staly tak důležitou součásti i v ostatních předoasijských 
kulturách. -— Str. 31n. není správné tvrzení, že Izraelité byli 
původně jednotným národem, jenž se rozrostl a rozdělil v ně
kolik kmenů. Také počátky království izraelského je lépe klásti 
až k Saulovi, místo ke Gedeonovi. Dále chybí zmínka o osudu 
Izraelitů odvedených do assyrského zajetí. — Počátky ortho- 
doxního jahvismu a usilování o svébytnost jsou přece starší 
než doba babylonského zajetí! Vážné nedopatření je str. 35, kde 
vyplývá z D-ovy stilisace, že máme historické knihy starého 
zákona zachovány ve zpracování Jahvistově a Elohistově. 
Především třeba rozlišovati mezi pentateuchem a knihou 
Josuovou na jedné straně, a knihami Soudců a Královskými na 
druhé straně. Za druhé pak Jahvista a Elohista jsou dvě paralelní 
kodifikace podání o době předpalestinské, vzniklé na různých 
místech (a v době sobě mnohem bližší než říká D.). Obojí verse 
byla pak spojena a později dvakráte přepracována; naše znění 
hexateuchu je teprve toto poslední, pocházející pravděnejpo-
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dobněji z doby exilu. — Str. 39 je vhodné přidat aspoň větu 
o pronikání helenství do Lydie. —■ Str. 41 : Kambysa podporoval 
proti Egyptu zejména Polykrates, jenž však nebyl Persii poddán, 
není proto D-ova stilisace přesná. — Satrapie jsou zřízení starší 
než doba Dareiova, zařídil je už Kyros. — Str. 46: egejská kultura 
by si byla zasloužila přesnější zmínku o rozšíření. — Str. 48: 
Nelze jen prostě říci, že kretské písmo bylo obrázkové. — 
Str. 50nn: Mykénská kultura je pojata u D. do dějin řeckých, 
byť s výhradou („s největší pravděpodobností“). Jde tu o problém 
velmi svízelný. Autor sám, jak plyne zpozn. str. 91 (o důvodech, 
proč Řekové nepřijali egejské písmo), byl na rozpacích, jak 
vyložiti kulturní úpadek po XII. století před Kr. — Str. 53 vý
razy „společná řeč“ u Řeků a „společné náboženství“ vyžado
valy by výkladu. ■— Str. 56: Nemyslím, že by název Velké Řecko 
měl jenom důvod uvedený autorem. — Str. 59: Zmínka o lidu
milnosti řeckých tyranů vyžaduje výkladu. -—· Odstaveček o roz
šíření duševního obzoru opomíjí zcela západní Řeky. — Nelze 
souhlasili s formulací, že „zaostalost spartské ústavy se jeví 
v tom, že se ve Spartě udrželo velmi dlouho království.“ — Str. 66: 
Výklad Kleisthenovy ústavy je přespříliš stručný. Jistě by se 
mohl zkrátit výklad o řeckoperských bojích a raději vyložiti 
žákům podstatu athénské demokracie. —■ Str. 76n.: Chybí výklad 
o vnitřních poměrech athénských. — Str. 84: Výraz „každého 
pátého roku“ svádí k neporozumění. —- Str. 85: Konec odstavce 
o iónské škole potřebuje přestilisování, poněvadž v podobě, 
jakou má, svádí k výkladu, že Herakleitos a Eleaté patří mezi 
Pythagorovce. Stejně tak nelze souhlasiti se stilisací odstavce 
o Sokratovi (str. 87). —■ Str. 92n.: Není pochyby, že by bylo 
možné počátky dramatu vyložiti výstižněji, zejména po stránce 
vývoje dramatické techniky. Studentovi klasického gymnasia 
se ovšem dostane o tom poučení při četbě dramat, ale kniha je 
určena i žákům jiných typů středních škol. *— Str. 100n.: Bylo 
by vhodné vyzdvihnouti protiperskou náladu v Řecku, aby 
bylo zřejmé, proč nacházel Filippos tak četné stoupence. — 
Str. 116: Nelze říci, že etruské písmo je písmo řecké osady Kyme.
— Str. 120: Názor, že království se v Římě proměnilo v republiku 
postupným vývojem, není ničím doložen, naopak všechny dů
vody jsou proti němu. — Str. 122: Při počátcích tribunátu bych 
se v učebnici raději vyhnul určitému letopočtu. Ten, který uvádí 
D„ je však zvlášť málo pravděpodobný. ■— Str. 125: Aedilové 
kurulští nebyli pomocníky tribunů, jak vyplývá ze stilisace. —· 
SLr. 126: Tribus nebyly volebními okresy! — Str. 127n.: Bylo 
by vhodno pověděti několika slovy, co to byl římský spolek 
a vůbec, jak bylo římské imperium organisováno. — Str. 139: 
Nobilita a slav senátorský není v době římské republiky totéž!
— Str. 142: Tributum není daň, nýbrž nucená půjčka. Tributum 
se přestalo ukládali nikoliv proto, že stálý poplatek uložený
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Makedonii je učinil postradatelným, nýbrž protože aerarium 
získalo makedonský královský poklad. — Vnitřní vývoj 
Říma v době mezi hannibalskou válkou a Sullou je líčen trochu 
jednostranně jako úpadek a rozklad; jak pochopi žák, že imperium 
vůbec nezahynulo? — Str. 154: Není dosti srozumitelná věta 
v ř. 4 zdola začínající slovy Jako byly politickým úspěchem atd. 
— Str. 159: Caesar neměl tribunské moci, nýbrž jen osobní ne
dotknutelnost tribunů. — Str. 161: Je potřeba říci jasněji, co 
to vlastně byl triumvirát z r. 43. — Str. 163 shora potřebuje 
naléhavě přestilisování. — Str. 165: Názor o existenci staré 
národní epopeje v Římě nepatří do učebnice. — Str. 168: V,prvním 
odstavci je antilogie ve větě o Octavianovi „že by se byl Oct. 
nesetkal s odporem, ať by byl říši organisoval jakkoliv. Jak 
nebezpečné by však mohlo býti napodobení příkladu Caesarova“, 
atd. Na téže stránce bych nahradil větu o tribunské moci Oct. 
„která byla nadřazena právům všech 10 tribunů“ rčením přes
nějším, na př. „které se nedotýkala intercesse skutečných tri
bunů“. — Str. 169: Fiscus měl ještě jiné zdroje příjmů. — Na 
téže stránce chybí zmínka o tom, že v Itálii byl ctěn Genius 
Augusti. Také sem patřila zmínka o prohlašování za Divus 
a o damnatio memoriae. —- Str. 171: Zmínka o křesťanství je 
stilisována jednostranně. — Str. 172: Charakteristika Ovidiova 
není výstižná. Proč myslí autor, že byl Ovidius nejpůvodnější 
ze svých současníků? — Str. 173: Stavební materiál, jehož se 
začalo rozsáhlou měrou užívati od začátku principátu, byl přede
vším travertin a anienský vápenec, které měly býti uvedeny 
před mramorem. — Proč není nic řečeno o organisaci a stále 
vzrůstajícím významu císařských úřadů, o stavech, jejich fiskál
ním významu, o vývoji municipii? — Str. 177 pozn.: Vedle 
Pompejí měla býti připomenuta Ostia. Není správné tvrzení, 
že Herkulanum bylo zalito lávou. — Str. 178: Autor píše, že 
„Trajan byl jako rodilý Španěl první císař neitalského původu“. 
V podstatě má pravdu, ale v této stilisací není věta žákům dosti 
srozumitelná, poněvadž výraz Španěl vzbudí nesprávné associace. 
Kromě toho už před Lim (175) se mluví o Claudiových krajanech 
z Galie lugdunské. — Str. 180: Židovská diaspora má svůj původ 
dávno před Hadrianem! — Str. 184: Konstantinova křesťanská 
politika potřebuje výstižnějšího výkladu. — Str. 186: Chybí 
zmínka o dani osobní. — Str. 195: Podle autorovy formulace 
by se zdálo, že křesťanství bylo od počátku učením jednotným 
a tuto jednotu že začali ruší ti teprve gnostikové atd. To není 
správné. Také význam arianismu byl větší než plyne z bagateli- 
sující zmínky autorovy.

Dvacet tabulek obrazových podává úplnější materiál než 
jaký byl u Hýbla; škoda jen, že pod obrázky není výklad. A ne
bylo by vhodnější vložit obrázky — třeba na samostatných 
přílohách ■— mezi text?
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Temperamentní podání svedlo autora na některých místech 
k výrokům, o jejichž výstižnosti lze býti na pochybách: justiční 
vražda (78), mučednická smrt Sokratova (87), Asiaté v družině 
Alexandrově (103), racionalisace výroby v ptolemajském země
dělství (109), Jugurtha . . .barbar v nevybíravosti prostředků 
(146), ledový Octavianus (163), konstituční monarchie římská 
(169, 183). Nepochybně do télo skupiny třeba přičísti i výrok 
o akciových společnostech publikánů (140, 141). Má-li se už užiti 
terminu novodobého, pak by se mohlo mluvili jediné o spo- 
léčnostech komanditních. Vladimír Groh.

E. Norman Gardiner.Athletics of the Ancient World. Oxford, 
Clarendon Press, 1930. Str. X + 246, obr. 214. Cena 261 Kč.

Dějiny starověké atletiky jsou vlastně dějinami atletiky řec
ké, o níž podrobně pojednal Gardiner, známý badatel v otázkách 
antické tělesné výchovy, v práci Greek Athletic Sports and Fest
ivals, 1910. Nová kniha je stručnějším zpracováním knihy starší, 
rozšířeným o výtěžky nového badání autorova, uložené v něko
lika časopiseckých článcích; přidána je kapitola o hrách míčem, 
o atletice v starších kulturách východních a na půdě italské.

Vymeziv v úvodě pojem atletiky, která je i jménem i obsahem 
původu řeckého, pojednává G. o tělocvičných produkcích v Egyp
tě, na Krétě a v Číně, které tvoří úvod k řeckým, ač řecké nejsou 
jejich pokračováním. Z popisu gymnastických slavností u Ho- 
méra je viděti vyvinutý sportovní smysl, není tu však ještě orga- 
nisované přípravy a všeobecné rozšířenosti, sport je rázu aristo
kratického. Jsou tu však již některé druhy, které se drží i později 
jako součást atletických závodů. Vývoj atletiky byl podporován 
vojenským významem tělesných cviků a zájem se udržoval sou
těžemi. Vedení má s počátku M. Asie.

K rozvoji tělocvičných her přispělo, že jsou součástí nábo
ženských slavností místních i všeřeckých; rozkvět je zvláště po 
válkách řecko-perských. V kráse těla tělocvikem ztuženého našli 
inspiraci a nesčetné motivy řečtí plastikové. Atletický ideál, 
který vytvořili, našel svůj výraz jmenovitě ve skulptuře V. a IV. 
stol.; hledání jeho můžeme dobře sledovati již od VI. stol. Tělesný 
ideál zachytili výtvarníci, charakterové rysy vzorného atleta vy
jádřil v svých básních Pindaros. Gymnastika je vedle musiky 
hlavním předmětem řecké výchovy a byla pěstována v gymna
siích a palaistrách; G. popisuje jejich zařízení a podle zpráv a 
obrazů (zvláště na vázách) načrtává život v nich. Populárnost 
atletiky, vyznamenání a hmotné výhody, plynoucí z vítězství 
ve všeřeckých hrách, vedly k sportovnímu profesionalismu. 
Změnu v typu atleta, patrnou na uměleckých výtvorech stol. V. 
a IV., připisuje G. změněnému pojetí atletiky; snad tu je spíše 
spatřovati nové požadavky umělecké. U Římanů jsou tělocvičné 
hry pro podívanou, nevyrostly z domácí půdy, jsou přínosem


