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formě. Plně využívá působivosti slov, zvláště synthetických 
epithet; umí představovat myšlenku výrazným obrazem.

Tento výbor myšlenek z nové knihy T. Zieliňského má být 
čtenáři zatím náhradou za žádoucí četbu knihy samé. Vedle 
množství poznatků a výkladů běžných, jež musil autor svým 
posluchačům přednést, je tu i mnoho svérázných otázek a od
povědí, jaké umí dávat právě Zieliňski, objevitel živých osob
ností stejně jako objevitel zákonů v slovesných útvarech. Co 
Zieliňski čte u starých spisovatelů, to si vykládá, doplňuje a 
objasňuje zkušenostmi života: konal znova iter Brundisi
num, užívá poznatků ze současné politiky k pochopení poli
tiky antické, ptá se vlastního náboženského citu, aby porozuměl 
náboženství antickému, „čte očima svého srdce“. Všude si za
chovává nezávislost svého úsudku a víru v jeho pravdu. Před
nášková forma mu dává více než kterákoli jiná příležitost, aby 
uplatňoval dramatické napětí, jež je tak charakteristické pro 
způsob jeho dokazování a výkladu. Čisti knihu Zieliňského je 
býti účasten vážnosti i hry velikého ducha. F. Novotný.

Stanislaw Witkowski: Historia Egiptu w epoce Ptolemeu- 
szów. Historia polityczna. Lvov, Towarzystwo naukowe 1938, 
str. XII + 303 s VI tabulkami. Cena neudána.

Týž, Paristwo greckie. Historia ustroju paňstw greckich 
I. Obraz ustroju Atén i Sparty. Varšava 1938, nákl. Komit. 
wydawn. podrçcznikôw akademickich. Stran XII + 381 a mapa. 
Cena neudána.

Witkowski je nejvíce znám jako vydavatel cenné sbírky 
Epistulae privatae graecae (Teubner2 1911). R. 1925—27 vyšla 
jeho trojsvazková Historjografja grecka i nauki pokrewne (Kra
kov, Akad. umiej.), r. 1930 dvoj svazková Tragéd ja grecka (Lvov, 
Jakubowski), r. 1936 Historyczna skladnia grecka (srv. LF 64, 
330 n.), po ní pak vyšla obě díla, o nichž referujeme.

Historja Egiptu po demografickém úvodu (str. 1—14) 
obsahuje přehled hellenistických dějin od smrti Alexandrovy 
r. 323 až do keltského vpádu r. 279 (str. 15—79), potom přehled 
dějin Ptolemajovců od r. 323 až do r. 30 před Kr. (str. 80—213), 
krátký pohled na Egypt za doby římského císařství až do vlády 
arabské (str. 213—225). Ostatek knihy tvoří odstavce o chrono
logii, pramenech a zpracováních a několik exkursů (Židé v Alex
andrii, Nike samothrácká, Syrie), německý výtah hlavní části 
knihy, bibliografie a rejstřík.

Svým pestrým obsahem a nejednotností methody se vymyká 
tato kniha přesnému kritickému hodnocení. Podtitulu a vý
slovné zmínce v úvodě odpovídá vlastně jenom přehled doby 
hellenistické od Alexandrovy smrti do r. 278: to je opravdu 
shrnutí hlavních událostí politických, podané na celkem uspo
kojivém základě znalosti moderní literatury. Výklad je jen vý-
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jimečně doprovázen citováním pramenů, častěji se odkazuje na 
to neb ono dílo novodobé. Co následuje, je psáno velmi nesou
ladné, pokud se týče vnějšího dělení i vnitřní náplně. W. sice 
zachovává rámec politických dějin tím, že člení výklad podle 
jednotlivých vlád královských, ale zřejmě si neuvědomuje dosta
tečně, co právě je na Ptolemajích politicky zajímavého, a proto 
ulpívá jenom na povrchu a spokojuje se suchým kronikářským 
výkladem. Že Ptolemajovi I. jsou věnovány jenom 4 stránky, 
kdežto politicky naprosto bezvýznamným vladařům z úpadkové 
doby se dostalo pozornosti na 30 stránkách, patří k zvláštnostem 
knihy. Když dospěl W. k Ptolemajovi II. Filadelfovi, uvědomil 
si zřejmě, že musí přihlédnouti aspoň trochu k vnitřním poměrům 
egyptským, k životu hospodářskému a kulturnímu. Udělal to 
však velmi neobratně vsunutím několika odstavců nedosti zre- 
digovaných ve vzájemném vztahu a ve vztahu k látce: jsou 
vloženy jednak do výkladu o Ptolemajovi II., jednak před 
stručnou historii Kleopatřinu a konečně též do exkursů. Čte se 
v nich proto lecco dvakrát, mnohé však postrádáme, tak na př. 
čtenář nic nezví o Sarapidovi a politickém významu jeho kultu. 
Při těchto a jiných nedostatcích je tím nápadnější, že byly do 
knihy zařazeny úvahy vymykající se z jejího rámce, jak jej autor 
vymezil (exkurs o Židech v Alexandrii), anebo dokonce thematu 
knihy cizí (datování samothrácké Niky, výpiskový přehled 
o Syrii).

Pokud známe polskou odbornou literaturu, neoplývá na poli 
starověkých dějin přílišným bohatstvím prací; s tohoto stanoviska 
posuzována mohla by snad knížka W. vypomoci polským stu
dentům. Z jiného důvodu asi ji sotva kdo bude čisti, už pro málo 
záživnou suchost podání, jemuž nepomáhá ani vložený překlad 
Theokritových Adoniazus a Catullovy Bereničiny kadeře. Na 
studenty patrně myslil autor, když vkládal odstavce o prame
nech a zpracování; třeba však s politováním říci, že právě tato 
část jeví trapné nedostatky. Na př. odstavec o chronologii říká 
o ní velmi málo a v petitové bibliografii neobsahuje právě nej
vhodnější poukazy, poněvadž se týkají hlavně kalendáře, ale 
nikoliv problémů absolutního datování. Bylo by jistě vhodné 
upozorniti zde na hlavní pokusy o stanovení dat. Sotva lze schva
lovat! první větu obsahující kategorické popření jakékoliv dy
nastické éry ptolemajské. V odstavci o pramenech literárních 
nezví čtenář nic o zlomcích ze spisů jinak ztracených a o jejich 
edici, kterou uspořádal nově F. Jacoby; dokonce ani stará FHG 
se nepřipomínají. Methodicky správně sice upozorňuje autor na 
to, že některé literární prameny jsou prvotní, jiné pak druhotné, 
zapomněl však poznamenati, jak je tomu s prameny, které 
shrnul do odstavce Památky a doklady. Čtenář nic nezví na př. 
o tom, že formou nápisu může býti dochován přímý dokument, 
prvotní literární pramen i druhotný pramen; stejně tak na pa-
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pyru. Vůbec epigrafie přišla tu velmi zkrátka a poučky o ní jsou 
plné omylů; tak na př. staré Böckhovo Corpus inscriptionum 
graecarum nazývá W. klidně Inscriptiones graecae. Ze skuteč
ných I G pak cituje některé části pod jejich starými tituly, aniž 
uznal za vhodné připomenouti soustavné uspořádání této sbírky 
a její společný titul. Nezná Strackových doplňků řeckých nápisů 
z Egypta, které vyšly dvakrát v Archiv für Papyrusforschung 
I a III, neúplně cituje Kalinkovy Tit. Asiae Min. Libuje si 
„znamenitý komentář“ Dittenbergrovy Syllogy, ale třetímu vy
dáni upřel jeden díl. Uznal-li už za vhodné uváděti Ambrosoliho 
příručku řecké numismatiky, měla býti citována v posledním 
vydání z r. 1917, jež upravil S. Ricci, nikoli v původním vydání 
z r. 1898. V oddílu o novodobých zpracováních a pomůckách pak 
zaráží, že prý Rostovcevovy Dějiny starověku zůstaly autorovi 
nepřístupny, ač jde o příručku velmi běžnou; o jejím ruském 
originále — zdá se — W. vůbec neví, jakož vůbec slovanská 
odborná literatura kromě polské není nikde citována. O výběru 
uváděné literatury by bylo možno lecco poznamenati; rozhodně 
nepřevládala při výběru žádoucí měrou snaha po roztřídění a 
úmysl podati studentům pevnou pomocnou ruku.

Naproti tomu druhá kniha, Paňstwo greckie, je zpraco
vána mnohem solidněji. Obsahuje úvod s úvahami o předmětu, 
pramenech a literatuře, pak obecnou část o řeckých státech a 
o jejich ustrojení, počínajíc už dobou předřeckou (str. 24—135), 
a zvláštní část o Spartě (str. 136—180) a o Athénách (str. 181 až 
347). Základ pracovní methody W. je kompilace výtěžků novo
dobého bádání. Jest ovšem samozřejmou nutností, aby souborná 
příručka podávala úhrn vědění a upozornila, čí prací bylo dosa
ženo toho neb onoho důležitého poznatku, ale nelze se zbaviti 
dojmu, že u W. pramenný materiál příliš ustoupil do pozadí. 
Třeba ovšem uznati, že si W. vede celkem s uspokojivou kritickou 
rozvahou vůči svým předlohám. Charakter každé příručky ovšem 
nese s sebou, že v mnohých podrobnostech může miti odborný 
čtenář určité námitky, anebo že by lecco formuloval snad jinak. 
Avšak protože takové připomínky nemohou podstatně měniti 
povšechnou hodnotu knihy, není potřebí ztráceti pro ně místo. 
Nejchoulostivější částí výkladu jsou odstavce protohistorické, a 
zde právě lze uvésti nejvíce námitek proti formulacím W. Pro 
něho vůbec není problémem řeckost pozdně helladské kultury a 
také věří, že Achijava chetitských dokumentů jest řecká říše 
vzniklá kolonisací. Přes mnoho nesnází se přenáší W. příliš lehce, 
jsa veden snahou miti obraz vývoje co nejméně rušený. Odmítá-li 
právem hyperkritické nápady Bělocha, Paretiho a j., upadá někdy 
do druhé krajnosti: str. 30 pozn. 3 název Peíoponnesu je mu 
zárukou historičnosti osoby Pelopovy.

O pramenech je výklad pečlivější než v knize o Egyptě, ale 
i tu se vyskytují nemilé chyby, vyplývající z nedosti intimního
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autorova styku s prameny, jejich edicemi a pomůckami. Tak 
W. už ví, že vedle CIG jsou Inscriptiones graecae, ale zřejmé mu 
není jasná organisace této sbírky, jak svědčí zmínka o CIA 
a poznámka k tomu připojená, jakož i prapodivný citát mající 
se vztahovati na menší vydání IG; W. je cituje „editio minor 
Cl“. Nacházíme několik omylů v letopočtech a mezery v uvá
děných edicích: tak z Tit. Asiae Min. vyšlo II 2 r. 1930, z IG ed. 
min. IX 1 r. 1932 atd. Nepřesně jsou uvedeny pomůcky zpravu
jící o nových nálezech a pracích epigrafických, zejména pak mezi 
nimi chybí Bulletin épigraphique vycházející v Revue des Etudes 
grecques. Rozhodl-li se autor upozorniti na některé výbory ná
pisů historického obsahu, měl místo zastaralého I Iickse-I lilia cito- 
vati sbírku Todovu z r. 1933, jež vyšla právě jako náhrada 
Hickse-Hilla, a vedle Nachmansonových Hist. griech. Inschr. 
připomenouti též jeho Hist, attische Inschr. a zejména Bleck- 
mannovy Griech. Inschr. zur griech. Staatskunde. V pomocných 
knihách postrádáme vedle Kirchnerovy Prosopografie attické 
ještě Porallovu Prosopografii lakedaimonskou. Pokud jde o lite
raturu novodobou, nacházíme vedle významných prací soubor
ných a monografických citovány i práce drobné, jak je měl autor 
právě po ruce. Nepochybně také uživatelé kniiiy mimo vlast 
autorovu rádi uvidí hojné zapracování polské odborné literatury. 
Autor se dokonce ani neuzavírá produkci jiných slovanských 
badatelů, ale zná ji zřejmě jen troskovitě. Z české literatury na př. 
cituje můj článek o kyrénské ústavě, Kolářovu rektorskou řeč 
a Peroutkovy Dějiny řecké I. Z důležitější cizí literatury mu ušlo, 
že Glotzovy-Cohenovy příručky Histoire grecque vyšel II. díl 
1931 a III. díl 1936. Ani na Ehrenbergovu knihu Der griechische 
und hellenistische Staat (1932) nemělo býti zapomenuto.

Vladimír Groh.
Aristoteles: Politika. Přeložil Antonín Kříž. Laichterovy fi

losofické knihovny sv. 23. Praha 1939, stran XXXVIII + 339. 
Za 48 K, váz. 66 K.

Jako při překladu Aristotelovy Etiky Nikomachovy (srv. 
LF 65, 1938, str. 465 nn.), tak i v tomto novém díle opakoval A. 
Kříž práci, již vykonal před lety (1895) Pavel Vychodil. Že Vy- 
chodilova překladu vydatně používal, tomu nasvědčují nepo
chybně místa jako 1283 a 6 nn. ατε περ άζνξ ών ίόσπερ εν πεττοίς 
,ježto žije osaměle jako zaběhlý kamínek ve hře* (4) rv ,an jest 
nespolečenský, jako zaběhlý kamínek ve liře“ (Vych. 4) nebo 1255b 
29 nn. (K. 13 n.,Vych. 11). Všimneme-li si blíže způsobu, jakým to 
činil, vidíme, že často právě tam, kde máme při prvém pohledu 
dojem zvláště samostatného postoje k řecké předloze, K. vlastně 
jenom upravoval český vzor. Na důkaz toho a pro názor uvádím 
aspoň tato místa: 1305 b 18 nn. (K. 166, Vych. 186); 1306 b 11 nn. 
(K. 169, Vych. 188); 1308 a 24 nn. (K. 174, Vych. 192). Vedle do
slovných shod jsou nápadné stejné vynechávky, přídavky a pořad


