
Drobné zprávy. 231
formulaci, že tribunská moc Octavianova „byla nadřazena prá
vům všech 10 tribunů lidu“, formulací „které se nedotýkala in
tercesse skutečných tribunů“.

Proč nemůže G. souhlasit s formulací, že „zaostalost spartské 
ústavy se jeví v tom, že se ve Spartě udrželo velmi dlouho krá
lovství“ — to je přece takřka communis opinio —, v čem vidí 
jednostrannost mé stylisace zmínky o křesťanství a bagateliso- 
vání (1) arianismu, o kterém uvádím jen naprosto suchá fakta, 
není mi jasné. Ovidia nazývám „snad (toto omezení G. vypustil) 
nejnadanějším a nejpůvodnějším“ mezi jeho současníky pro ži
velní sílu jeho invence, která nepotřebovala podpory řeckých 
vzorů tolik jako u jeho vrstevníků.

Na námitky v příčině „temperamentního podání“ je těžko 
odpovídat. Chtěl jsem, aby má kniha měla aspoň do jisté míry 
poněkud literárnější hodnoty nežli učebnice Hýblova, až příliš 
střízlivá, a doufám také, že jsem několika moderními a již 
dětem běžnými termíny neublížil poznání historické pravdy, na
opak přiblížil starověký život pochopení žáka, kterému se vinou 
školských reforem stává stále cizejší a cizejší. Pokud jde o výraz 
,akciové společnosti“, které lze podle Groha srovnávat jediné (!) s ko
manditními s„ nemá zase pravdu. Termín můj je jednak kvintánovi 
mnohem srozumitelnější, jednak vystihuje mnohem lépe povahu věci. 
G. pomýšlí na komanditní společnosti patrně vzhledem k neomeze
nému ručení sociů v poměru k státu. Toto stanovisko nechává však 
úplně stranou nej charakterističtější známku společností publikán
ských, v nichž byl kapitál od počátku rozložen na stejné podíly 
(partes), zcizitelné prodejem, odkazem atd., tedy na naše akcie. 
Protože na tyto partes byl rozdělen i vklad nejpůvodnější (tedy 
předpokládaných komplementářů), nelze dobře mluviti ani o ko
manditních společnostech na akcie, kde je tímto způsobem roz
dělen jen podíl komanditistů. Ale i kdybychom nehleděli k této 
závadě, bylo by nutno zjednodušili [kvintánům!] tento termín 
zase na „akciovou společnost“, jednak proto, aby nebylo potřebí 
dlouhého výkladu o tom, co to je komanditní společnost, jednak 
proto, že u nás komanditní společnosti na akcie vůbec nejsou! 
J. Carcopino, který se právě organisací publikánských společností 
zabýval velmi podrobně, užívá o nich v Histoire romaine li. 
Paris 1929, str. 79 n. bez rozpaků názvu Les sociétés par actions, 
stejně jako již Marquardt, R. Staatsverwaltung li.2 300, R. 
Cagnat, D.-S. IV. 1, 752, J. Toutain, L’économie antique (1927), 
str. 316 a j.

A ještě několik slov k projevu politování, že výklad obrázků 
není položen pod ně, nýbrž je podán na samostatné stránce před 
nimi. Protože formát učebnic je nyní standardisován a proti dří
vějšku silně zmenšen, nebylo jiného východiska, nemělo-li dojít 
k ještě většímu zmenšení obrázků, než se stalo, nebo neměl-li 
utrpět i csthetický vzhled tabulek, když už vzhled textu, poměr 
potištěné plochy k velikosti stránky, dopadl tak žalostně — jen 
proto, aby při předepsaném maximálním počtu stránek nebylo 
nutno ochudit příliš rozsah látky. Josef Dobiáš.

ODPOVĚĎ.

Ze zaslána kol. Dobiáše teprve poznávám, že se při spiso
vání své knihy musel přespříliš ohlížeti na rozsah předem určený, 
a že kromě toho uplatňovali své názory školští praktikové, jimiž 
byli — rozumím-li dobře — recensenti z řad středoškolských 
profesorů požádaní ministerstvem o úsudek o D. knize. Že D. 
asi bojoval s nedostatkem místa, pozoroval jsem už při čtení
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knihy a všechny své poznámky jsem proto psal s ohledem na to, 
aby jimi rozsah textu nevzrostl. Nemohu ovšem posouditi, do 
jaké míry bylo pro autora závazné držeti se konkrétních připo
mínek dožádaných úředních recensentů. Tvrdím však rozhodně, 
že odborník rázu D. mohl a měl proti nim zaujmouti stanovisko 
rozhodnější. Ministerstvo dalo aprobaci několika učebnicím staro
věkých dějin pro různé typy a stupně škol; v těchto učebnicích 
je zajímavá snůška nesmyslů všeho druhu, a tu je jen dvojí mož
nost: buď úřední recensenti nebyli s to poznati závady, anebo 
je vytkli, ale autoři toho nedbali.

Mé poznámky psané o D. knize vyplývaly z touhy prospěti 
účelu, pro který byla kniha psána, a z poznatku, že více očí více 
vidí při práci takového druhu, jako je právě středoškolská učeb
nice. Jsem rád, že D. uznává aspoň u části mých poznámek, 
že jich může užiti. Pokud se týče ostatních, nemohu než požádati 
každého, komu na věci záleží, aby si pozorné přečti všechny 
poznámky mé recense i zásadní stanovisko a srovnal je jak s kni
hou, tak se zaslánem D.

Proč by bylo nepravdou a dokonce nespravedlností, říkám-li, 
že těžištěm výkladu zůstávají vojenskopolitické dějiny, když 
tomu tak skutečně je? V knize, tak omezené rozsahem, je opravdu 
těžko jinak vysvětliti okolnost, že mugí-li se spokojili s 2 j/2 str. 
pro celý ústavní, společenský a hospodářský vývoj od Solona 
až po Kleisthena, může věnovati 4 str. válkám řeckoperským 
od iónského povstání až po Plataje. Stejně tak doba Periklova 
se musela spokojiti jednou stránkou, kdežto peloponneská válka 
dostala tři stranyl

Pokud se týče mých námitek proti formulacím D., opakuji 
znova, že učebnice starověkých dějin musí počítali s tím, že 
pro starověk je dosud převážná většina středoškolských profesorů 
daleko méně vyzbrojena než pro ostatní části dějepisu. Kdyby 
naši středoškolští historikové znali starověk aspoň tak, jako 
středověk, nebylo by těch obav, z nichž vyplynuly moje po
známky. Nemyslím, že by musely býti proto příčinou veselosti. 
Napsal jsem je po dobrém uvážení a trvám na nich. Vyjádřil-li 
jsem na př. odbornými termíny, v čem neshledávám výstižný 
D. výklad o egyptském písmu, neznamená to přece, že bych 
chtěl, aby D. vložil do knihy právě tyto odborné termíny, nýbrž 
aby vyložil pochopitelněji věc samu. Stejně se to má na př. s Jah- 
vistou a Elohistou: naprosto jsem nechtěl, aby D. vykládal kvin- 
tánům celý problém, ale tvrdím, že jeho formulace ,,. . . .penta- 
teuch, kniha o Josuovi, kniha soudců a knihy královské. Neza
chovaly se však v podobě původní, nýbrž v poměrně pozdních 
zpracováních (kol 900 t. zv. Jahvista, a brzy po 800 t. zv. Elo- 
hista)....“ jest v této stilisaci vážným nedopatřením. A tak 
bych mohl pokračovat! dále.

Ujišťuji kol. D., že jsem knihu četl opravdu pozorně a 
nijak mu nezáviděl tuto nevděčnou práci. Šlo mi jen a jen o to, 
aby tato práce měla také úměrný výsledek. Nemohu se ani nyní 
zbýti přesvědčení, že jeho formulace nejsou tak jasné, jak by 
měly býti, poněvadž jeho kniha předpokládá příliš mnoho bez
pečných vědomostí, kterých její uživatelé ani nemohou miti.

Neodpovídám konečně na námitky, kde jsou má slova 
překroucena (na př. konec římského království a j.) a také ovšem 
nepokládám toto místo za vhodné k diskusím o jednotlivých 
problémech. Pokládá-li D. za vhodné uplatňovat! v kvintánské 
učebnici tu či onu novou teorii, je to jeho věc — stejným prá
vem jsem vytkl své odchylné mínění. Vladimír Groh.


