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když náhle zatloukla na dveře Smrt! A jaká tu bohatost dějů, 
které si může čtenář a zpěvák volně domýšlet a rozvíjet! Ten 
běží pro kněze, aby Smrt zažehnal, jiný zase k babě kořenářce, 
která přichází a zaříkává a zahání Smrt lektvary a bylinami. 
A zatím se nemocný se Smrtí smlouvá a dohaduje, aby posečkala. 
I zlato a stříbro jí nabízí, ale ona jenom odmítá a neodbytně trvá 
na svém.

Dramatičnost skladby zvyšuje básník také tím, že často užil 
přímé řeči: mluví hříšník, poděšený náhlým příchodem smrti, 
mluví zatracenci, klnoucí svému osudu, mluví ďáblové, číhající 
na duši loučící se s tělem, a několikrát zasáhne i sám básník, 
když napomíná hříšníka, vyvrací jeho námitky a zdráhání 
a když nakonec shrnuje morálku písně v závěrečné rady o pokání 
a v pobídku k ctnostnému životu.

Tendence básně způsobila, že myšlenky bývají vyřčeny 
stroze, že výraz bývá drsný, místy skoro triviální. Ale to jsou 
celkem vlastnosti a znaky zdomácnělé a běžné v skládáních 
o smrti. A tak pozorujeme v celé písni střídání obrazů a představ 
vysoce poetických s obraty a obrazy všedními. Toto značné 
rozpětí mezi oběma myšlenkovými oblastmi nepodařilo se však 
našemu skladateli vyrovnati, aspoň komposicí a osnovou, která 
jest nesoustředěná a roztěkaná. Celkem nelze říci, že by báseň 
nějak vynikala nad průměr. (Konec příště.)

Úvahy.

Fritz Schachermeyr: Hethiter und Achäer. (Mitteilungen der 
altorientalischen Gesellschaft IX. 1.—2.) Leipzig (0. Harrassowitz) 
1935. Str. VI + 174. Za 12 RM.

Autor, osvědčený znalec raných období dějin egejské oblasti, 
přišel 1929 velmi vhod svou knihou Etruskische Frühgeschichte, 
napsanou na základě širokého rozhledu a vynikajícího přehledu 
po různotvárném materiálu. Pokračováním těchto studií jakož 
i jiných prací o protohistorii maloasijské, současně však i před
běžnou studií pro chystanou monografii o mykénské době a kul
tuře chce býti kniha Hethiter und Achäer.

První tři oddíly knihy jsou poznámkami o methodě práce, 
povšechným přehledem o Indoevropanech ve východním Středo
moří a o Chetitech. S vlastní prací souvisí tyto úvodní odstavce 
velmi volně a odlišují se od ostatku knihy — plného faktů a snahy 
vyložiti je — svou rozbředlostí a povrchností; jestliže ödst. Zur 
frühgeschichtlichen Forschung (1—6) strádá jen nedostatkem 
klidu a obsažnosti, dočítáme se v ödst. Die Indogermanen im 
östlichen Mittelmeerbereiche (7—16) prapodivných věcí, jež snad 
ocení a odmění nějaký dozorce nad správnou usměrněností pod-
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daných německé říše, ale nad nimiž si čtenář neusměrněný politi
kou může jen trpce povzdechnout!.

Tak se (str. 7) dočítáme, že smyslem „našich světových dějin“ 
je „Auseinandersetzung der nordisch gegründeten indogermani
schen Völkerfamilie mit den verschiedenen Rassen ihres Umkrei
ses“. O egyptské a eufratotigridské kulturní oblasti přiznává sice 
Sch., že „soweit wir sehen ‘ ‘ j e prosta indoevropských vlivů, aleje mu 
už velmi pochybno, že by bez těchto vlivů byla kultura III. tisíci
letí ve východní Malé Asii. Dále pak se namáhá nalézti „nordické“ 
prvky v staré thessalské, staré helladské a v staré krétské kultuře, 
tyto prvky prohlašuje za indoevropské a přičítá jim velký pod
nětný význam ve vývoji kultury celé egejské oblasti. Str. 13 
ovšem přiznává, že byla-li Malá Asie už velmi časně zasažena in- 
doevropskými vlnami, byly to jiné vlny, než které působily v egej- 
ském světě.

Za Arijce pokládá Sch. též Churity a vyslovuje se pro totož
nost Hykšasů s Churity (str. 15). Prařekové prý zvládli helladskou 
oblast kolem r. 1900 před Kr. Mykénská kultura byla spojením 
minojské, z Kréty pocházející civilisace a „specifických, nordicko- 
indoevropských výtvorů“. Tito mykénští Řekové = Achajové se 
pak kolem r. 1400 zbavili krétského panství a po dvě stě let byli 
velmocí ovládající moře (str. 15 n.), současníky velmoci chetitské.

Tyto formulace vyvrcholené autorovým slibem, vydati ještě 
letos knihu o dějinném poslání nordické rasy (str. 17), jsou zákla
dem vlastních úvah o Chetitech a Achajích. Sch. je si jistě vědom, 
že po ryze věcné stránce bylo by potřeba ještě mnoho dokazovati 
z toho, co on si učinil apriorním předpokladem. O Řecích v II. tisíci
letí víme dosud velmi málo a zejména jejich politický a kulturní 
vztah k egejskému lidu je zatím možno vykládati jen hypothetic- 
ky. Sch. zřejmě nesprávně převrátil celý methodický postup: 
místo aby zkoumal, zda z chetitského (a egyptského) materiálu 
lze osvětliti poměry v egejské oblasti v druhé polovici II. tisíci
letí, vytvořil si o této oblasti určitou představu a s jejího hlediska 
pak zkoumá chetitské zprávy.

Teprv str. 18 začíná býti kniha lepší po stránce vědecké. Po 
krátkém přehledu o chetitské říši podává Sch. vývoj t. zv. achi- 
javské otázky, to jest problému, zda říše Achija, Achijava připo
mínaná v chetitských textech nemá nějaký vztah k Achajům. Jak 
známo, Emil Forrer a po něm jiní zcela bez rozpaků uznávali to
tožnost Achijavy s Achajskem a hledali i v rozmanitých jménech 
osobních a místních, citovaných u Chetitů, jména známá ze země
pisu a bájí řeckých. Jazykozpytně učinil této mánii přítrž Fr. 
Sommer (souborně prací Ahhijáfrage und Sprachwissenschaft, 
Mnichov 1934). Sch. hodnotí postupně práce-věnované této otáz
ce, ovšem jen přehledně; třeba připomenou ti, že autor sice zná 
články B. Hrozného z Arch. orientálního, ale patrně jen ze sepa- 
rátů. Jinak si nelze vysvětliti, že mu ušel Salačův článek z I. roč-
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niku Arch. Or., jenž doplňuje argumentaci Hrozného právě v té 
thesi, která se Sch-ovi velmi líbí.

Sch. se neodvažuje pochybovati o platnosti Sommerových 
odmítavých soudů jazykozpytných, ale otvírá si cestu tím, že 
s určitou záměrností cituje Sommerovu opatrnou závěrečnou for
mulaci („jazykozpyt sám o sobě nemůže ani dokázati, ani vyvrá- 
titi vztah mezi Ahhijava a Achají, ba ani se o tom vysloviti 
s pravděpodobností. Důkaz o souvislosti by musely podati jiné 
nauky a teprv potom by se jazykozpyt mohl vysloviti o možnosti 
vztahu obou označení“) a chystá se provésti žádaný důkaz histo
ricky. To je ovšem theoreticky možné a zásadně správné, ale 
v Sch-ově knize vadí právě to, že si jako postulát, od něhož vychá
zí, učinil to, co teprve chce dokazovati. Chce dokázati, že rovnice 
Achijava = Achajové musí býti správná, poněvadž prý Achajové 
ve XIV. a XIII. stol. před Kr. zasahovali velmocensky do Malé 
Asie, ale aby to dokázal, konstruuje si jako základ úvah obecnou 
situaci z hypothes.

Vlastní argumentace začíná (str. 30) sestavením přehledu 
materiálu z chetitských pramenů. Sch. necituje in extenso, leda 
některé věty, nýbrž podává jakýsi regest a výklad; výklad svou 
stilisací zabíhá leckde do přílišné subjektivnosti, aby smysl textů 
— většinou fragmentárních —zapadal do autorova pojetí. Potom 
se pokouší Sch. sestaviti přehledně, co lze usouditi o zemi Achija
va na základě chetitských textů (str. 43 nn.). Interpretace jedno
ho místa Muršilových annálů je však velmi násilná; z porušeného 
textu v § 25 lze miti za zjištěno jen tolik, že se syn UhhaLU-ův 
„z moře odebral ke králi achijavskému a že Muršiliš poslal k to
muto králi lodí posly, kterým byl uprchlík vydán“; nikde se ne
říká — co Sch. opětně tvrdí — že z Chetitska posílali do Achijavy 
po moři vyhnance. Překvapuje také, že se Sch. na jednom místě 
(str. 51) dovolává určité interpretace jiného dokumentu, aby do
ložil thesi o relega cích, když byl sám str. 38 tuto in terp retaci zavrhl.

Následují kapitolky o politickém zeměpise Malé Asie ve 
XIV. a XIII. stol. př. Kr., jež obsahují hlavně rozbor Forrerových 
a Gotzových lokalisací a potom se zase — methodicky zcela ne
místně — vrací Sch. k jazykové otázce, podávaje (jak sám říká) 
„náměty“ jazykozpytcům, a končí tvrzením, že „skutečná po
dobnost jmen Achijava—Achajové je objektivní skutečností, ale 
naše schopnost odvoditi je od sebe je subjektivní“. Po tomto vý
roku — ne zcela jasném — připouští ovšem Sch., že u vlastních 
a místních jmen se navržené identifikace nedají hájiti.

Dále (str. 78 nn.) přistupuje Sch. elimjnačním postupem 
k určení polohy Achijavy zkoumaje postupně navržené možnosti. 
Třeba přiznati, že Sch. tu uvažuje opravdu velmi bystře, pokud 
jde o rozmanité lokalisace, které se mu nehodí, tak na př. odmít
nutí Kilikie—Achijavy je pěknou ukázkou práce. Škoda, že Sch. 
neprojevil stejnou objektivnost a neužil stejného měřítka vůči
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ostatním thesím. Už výklad o Pamfylii eskamotuje příliš s chro
nologií řeckého příchodu a dále Sch. záměrně přechází skoro vše- 
všechny důvody, které byly (a ještě mohly býti) uvedeny pro 
obecnou lokalisaci Achijavy v Malé Asii. Než však přistupuje 
Sch. k dalšímu zkoumání, zase methodický nevysvětlitelně 
vsouvá (str. 92 n.) úvahu o tom, zda se mykénští Řekové opravdu 
nazývali Achají a kdy a jak se tito Řekové setkali s Chetity. Úva
ha začíná axiómatem: „Nositeli mykénské kultury byli Řekové, 
jak se všeobecně uznává.“ Sch. nepochybuje, že se tito Řekové 
sami nazývali Achají; dokazuje — na základě archeologických 
nálezů — jejich rozšíření na Rhodu, v Milétě a Kolofonu, nikoliv 
však v s.-z. oblasti maloasijské. Ale tu zase Sch. upravuje fakta 
k své potřebě: skrovnost mykénských nálezů na Lesbu a v Kolo
fonu ho vede pro každou z těchto oblastí k jinému závěru. Tróju 
VI a její vztah k mykénské kultuře ponechává úplně stranou, ale 
dává tomuto trojskému městu padnouti pod útoky Achajů, kteří 
je však — podle Sch-a — neosídlili. Ještě násilnější je výklad 
o Kypru; nemůže popříti hojnost mykénského zboží na tomto 
ostrově, popírá však import, konstatuje (podle dokumentů el- 
amarnských), že ve XIV. stol. bylo na Kypru silné domácí králov
ství a tak nakonec dospívá k závěru, že se kolem r. 1400 začali na 
Kypru usazovati pokojní achajští řemeslníci; všude jinde však 
tvrdí Sch., že Achajové byli energickými a podnikavými bojovní
ky. Na Kypru prý však snad podnikli výboje až v XIII. stol. 
Toto zvláštní nazírání na „achajský“ vztah ke Kypru se vysvět
luje u Sch-a tím, že si chtěl zjednati možnost výkladu nálezů my
kénského zboží a kulturních forem v Ugaritu (Řas Šamra), kde si 
přece jen netroufal uznati achajské osídlení (str. 112). Str. 122nn. 
se teprv Sch. vrací k otázce lokalisace Achijavy. Odmítá Kypros, 
znova Kilikii a Pamfylii; o Ionii praví, že sama nemohla býti 
Achijavou. Znova se zabývá Troadou a jejím okolím, ale jen zběž
ně. Formulace (str. 128), že kromě trojské války se v s-z. Malé Asii 
neudržela vůbec žádná vzpomínka na Achaje, patří k typickému 
způsobu Sch-ova vyjadřování. Str. 129nn. probírá Sch. Hrozného 
názor o Achijavě na Rhodu; i tu uvedl námitky — nikoliv nepod
statné, srovnáváme-li je s námitkami, jimž Sch. jinde přisuzuje 
závažnou průkaznost — ale závěr vyznívá kupodivu mírně: Achi
java = Rhodos prý je mnohem pravděpodobnější než všechny 
ostatní identifikace Sch-em dříve probírané, a tento názor pak 
opakuje Sch. ještě určitěji na konci knihy (str. 170). Budiž připo
menuto, že Sch. výslovně konstatuje (str. 132), že umístění Achi
javy na Rhodu odpovídá historickým faktům „zwar nicht voll, 
aber doch wenigstens einigermaßen.“ S tímto názorem lze sou- 
hlasiti s výhradou, že lokalisace na Rhodos je lepší než ty lokali
sace v oblasti Malé Asie, jimiž se Sch. obšírněji zabýval; to však 
neplatí o s-z. Malé Asie (theorie v podstatě Götzova), jemuž Sch. 
věnoval pramalou pozornost.
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Přes uznání theorie o Rhodu jako sídle říše Achijavy pokra
čuje však Sch. dále a začíná (str. 132nn.) rozvíjeti thesi, že Achi- 
javu třeba hledati na řecké pevnině a sice v řecké (achajské) říši 
vzniklé po pádu krétské hegemonie kolem r. 1400 před Kr.

Hlavním městem této říše byly Mykény a Tiryns; už kolem 
r. 1370 př. Kr. bylo toto Achajsko tak známé v Malé Asii, že s ním 
velmocenské Chetitsko udržovalo styky, používajíc ho za depor- 
tační kraj lidí upadlých v nemilost. Zde zase Sch. operuje s doku
mentem, jemuž byl sám upřel průkaznost (str. 38).

Aby opřel svou mykénsko-achijavskou thesi, nerozpakuje se 
Sch. jednak neviděti určitá fakta, jednak uchylovati se k výkla
dům velmi násilným. Tak na př. ho nezajímá otázka, je-li pravdě
podobné, aby mykénská říše, jejíž moc při veškerém a leckdy po
vážlivém úsilí může sám Sch. vztahovat! sotva na celý Pelopon
nes, nejenom přesáhla přes Egejské moře, ale trvale se uplatňo
vala v Malé Asii skoro dvě stě let, když se před tím nepodařilo ná
mořní mocnosti krétské významněji zasáhnouti do Malé Asie, ač 
tehdy byly poměry příznivější, poněvadž panství chetitské bylo 
menší. Mykény ovšem, podle Sch-a, vykonaly „führerhafte Tat“.

Aby vyložil, že se o Tirynthu mluví u Homéra jen v lodním 
katalogu, drží se Sch. theorie Ed. Meyera (Tiryns nebyl nikdy 
hlavou samostatného státu) a dovolává se, že se nikde v řecké 
tradici nemluví o rivalitě obou měst. Hojné připomínky Argu 
však odbývá jen poznámkou, že jsou to druhotné a pozdní vlivy. 
Při veškeré této argumentaci se musil Sch. přece zastavit alespoň 
u dvou věcí. Za prvé diplomatický styk Chetitů se dál jednak 
chetitsky, jednak babylonsky a listy se psaly klínovým písmem. 
Mykénskému dvoru se ovšem Sch. neodvážil přičítati znalost klí
nového písma, ani chetitštiny, ani babylonštiny, ale našel humor
ný výklad: chetitští poslové prý uměli achajsky a listy chetit
ských králů vladařům Achijavy nebyly prý určeny těmto vlada
řům, nýbrž jenom jako pomůcka poslům! —

Stejně bezvýsledně stojí Sch. před druhou otázkou: nepo
chybuje totiž, že lid země Achijava je totožný s lidem Akaivaša, 
připomínaným jednou v egyptských zprávách koncem XIII. stol. 
před Kr. Avšak Ed. Meyer ukázal, že tito Akaivaša byli obřezaní 
— tedy nikoliv Řekové. Sch. se velmi obšírně namáhá otřásti 
Meyerovým zjištěním, ale sám nakonec musí přiznati, že nedoká
zal opaku.

V závěrečném shrnutí však Sch. formuluje výsledky svého 
zkoumání několikerým způsobem, ale podstatně méně určitě, než 
by vyplývalo z výkladů a argumentace v textu. Prohlašuje nej
prve, že všechny obměny řešení otázky Achijavy, jak byly podá
ny, jsou možné, lokalisace v Malé Asii prý je pravděpodobná; při
jatelnější je prý pouze Achijava=Rhodos, ale ještě pravděpodob
nější je ztotožnění Achijavy s mykénskou říší; potom zcela na 
konci opakuje to ještě slabší formou, říkaje, že podle nynějšího
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stavu vědění je větší pravděpodobnost hledati Achijavu v Myké- 
nách (anebo případně na Rhodu), ale že o tom nevíme nic bezpeč
ného.

Lze-li plně souhlasiti s negativní částí konečného závěru 
Sch-ových úvah, je nutno vytknouti, že se autor neřídil tímto 
hlediskem v celé práci. I za nynějšího stavu materiálu, jenž 
opravdu nedovoluje určitějšího rozhodnutí, byla by kritická 
úvaha historická jako doplněk Sommerových jazykozpytných 
úvah velmi užitečná. Sch. ji mohl dobře podati, kdyby si nebyl 
úkol ztížil svým apriorním stanoviskem — vyjádřeným už v nad
pise — že lid země Achijava musí býti totožný s řeckými Achají. 
Teprv dodatečně si uvědomil dvojí stránku problému, totiž vztah 
Achijavy k Chetitsku na jedné straně, a na druhé straně poměr 
Achijavy k Achajům; ale nevyvodil z toho důsledků, poněvadž 
právě nechtěl upustiti od své hypothesy.

Pro umístění Achijavy do Řecka nepřinesl Sch. žádných 
historických důvodů, byť se o tom snažil čtenáře výmluvně pře- 
svědčovati; nevyvrátil však ani námitek a potíží, které se této 
lokalisaci stavějí v cestu. Kdyby byl o nich uvažoval aspoň s tou 
pozorností, s jakou se snažil oslabiti Meyerovo zjištění o obřízce 
u lidu Akaivaša, byl by si ušetřil mnoho nedůsledností a byl by 
své knize značně prospěl. Zdá se vůbec, že jak methodické závady, 
tak i nápadné rozdíly v jakosti práce u jednotlivých kapitol (a 
poměrně dost tiskových chyb) vyplynuly z nezdravého chvatu, 
s nímž byla kniha dělána. Chtěl bych ukázati ještě na jeden ne
dostatek: Sch. uvádí na podporu své „Griechentheorie“ také to 
(str. 51 a 136), že v jednom listě poučuje chetitský král achijav- 
ského vladaře o rozdílnosti zvyků v Chetitsku a v Achijavě. 
Z toho plyne pro Sch-a důkaz, že Achijava ležela v kulturní 
oblasti Chetitům vzdálené a „nepotřebuje prý důkazů, že se to 
hodí nejlépe pro stát ležící na řecké pevnině“ (str. 136). Tu Sch. 
zřejmě zapomněl, že máme (v Heth. Texte IV. str. 103nn.) kla
sický doklad takového poučování o rozdílných zvyklostech: jde 
o smlouvu chetitského Šupluliumy se zemí Chajaša (na jv. po
břeží Černého moře). Srovnání příslušných míst obou dokumentu 
by bylo vedlo jistě k jinému soudu. Vladimír Groh.

Levi Arnold Post: The Vatican Plato and its Relations. Philo- 
logical monographs published by the American Philological Asso
ciation, Number IV. Middletöwn, Connecticut, 1934. Str. XI a 116. 
Cena není udána.

Tato kniha, věnovaná památce Johna Burneta, je plodem 
studijní cesty, kterou vykonal autor po evropských knihovnách, 
aby studiem platónských rukopisů zjednal pevný základ pro 
nové vydání Platonových Zákonů a Epinomidy. Ke kapitole 
o rukopisech těchto spisů tu připojuje ve zvláštní kapitole ještě 
výčet rukopisů Listů a rukopisů platónských spurii.


