
hrad, který ovšem zůstával důležitým hospodářským centrem po celý skoro stře
dověk od pádu západní Římské říše; počet jeho obyvatelů na počátku století 17. 

se odhaduje nejméně na 500.000.
Mimo Evropu v době, o níž jsme uvedli většinu předchozích dat, asi největší 

města byla v Číně; na milion obyvatelů měly snad Nankin a Pékin, asi čtyři 

jiná, mezi nimi Kanton a Hančeu, asi po půl milionu; stejně velkě bylo sídlo 

tehdejšího císaře japonského (za něhož vša k tehdy vládu vedl jeho majordom 
zvaný, Šogun ) Kioto, jediné velké město v říši. Asi po 200.000 obyvatelích 

prý měla města Agra a Benares v Přední Indii a Káhira v Egyptě.
Dlužno dodat, že žádný z těchto údajů pro města v minulosti se nezakládá 

na sčítání, jaké se v přítomnosti občasně koná ve všech civilisovaných zemích; 

spočívají jen na úvahách o někdejším rozsahu městských okrsků, počtu farních 

kostelů, nebo zápisech o jménech měšťanů. Pro Evropu od počátku 17. století 
však jsou přece asi dosti blízko pravdy. íik.

Spartská výchova. Dosfi časfo se v rozmanitých souvislostech mluví 
o spa rtské výchově, ale nebývá to právě přesné. Jest pochopitelno, že zvláštní 
způsob, jímž ve staré Spartě byla upravena výchova mládeže a v lecčems i ži

vot dospělých, naráží na neporozumění. Ostatně už i ve staré Helladě budila 
spartská výchova podiv, ba i pohoršení. Uvážíme-li však se širšího stanoviska 
o důvodech, které vedly Sparťany k tomu, že právě tímto způsobem hleděli 

zformovati tělesné a povahové rysy své mládeže, nutno uznati, že sotva bylo 
možná jinak spojití staré tradice s potřebou doby a udržeti vládnoucí občanstvo 

na žádoucí úrovni uvědomení, soběstačnosti a nechuti k cizímu, byť i za cenu 
dosti povážlivých ztrát na jiných hodnotách. Spartská výchova odsunula stranou 
rodinu, její zájem a ohled k ní, a postavila na výhradní místo potřebu státní, 
jak ji v Lako nsku rozuměli, to jest nutnost udržeti dorskou vrstvu plnoprávných 
občanů ve stavu schopném ovládati stát a většinu jeho obyvatelstva jiné kme
nové příslušnosti. Výkon občanský ch práv byl vyhrazen jen těm, kdož prošli 

státní výchovou. K ní však měly přístup jenom děti narozené z plnoobčanských 
rodičů a pocházející z rodin, jimž se dostalo státního přídělu pozemků. První 
rozhodování o osudu dítěte bylo hned při jeho narození, když otec donesl novo

rozeně do shromáždění stařešin své kmenové skupiny. Jestliže se tam uznalo, 
že je dítě postiženo nějakou tělesnou závadou, bylo pohozeno do propasti v Tay- 

getském pohoří. Neshledána-li závada, ponecháno dítě rodičům do sedmi let 
věku, potom byli hoši rodinám odňati a zařáděni do skupin (agelai), společně 

žijících za vedení starších jinochů a za dozoru dospělých. V těchto skupinách 
procházeli hoši po sedm dalších let přísnou výchovou ke kázni, udržovanou 
tělesnými tresty a byli otužováni a tělesně cvičeni podle jednotlivých věkových 
ročníků, podrobováni jsouce řadě postupných zkoušek. Druhý stupeň výchovy 

sahal až po 20. rok; v této době byli jinoši nuceni žiti co nejskromněji, bez 

jakéhokoliv pohodlí a prokazovat! svou fysickou odolnost a poslušnost rozmani
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tým, leckdy i drastickým způsobem. Také se jim dostalo v této době základů 
vojenského výcviku, jehož míru osvojení prokazovali při t. zv. krypteji, která byla 
jakýmsi manévrem, určeným k tomu, aby se skupiny jinochů na sebe odkázaných 

dovedly potají o sebe postarati a spiniti určitý úkol; tímto úkolem bylo leckdy 
potlačiti nespokojenost — ať už skutečnou, nebo předpokládanou — mezi heitoty.

Duševní vzdělání bylo v historických dobách ve Spartě nevalné: hoši se učili 

mravoučným průpovídkám, válečným a pochodovým písním, hlavním věcem z ob- 
čanské nauky a museli zvykat stručnému vyjadřování. Po dosažení 20. roku se 
stali jinoši dospělými, byli zařáděni do pravidel ného vojska, nabyli občanských 

práv a směli se živit. Avšak i v této době byli povinni k pospolitému životu 
ve skupinách společně bydlících a společně se stravujících (syssitie), aby byli 
stále pohotově; domů směli jen občas. Původně snad bylo zvykem, že takové 

zařízení života platilo pro lakonské muže po celou dobu života, ale v historických 
dobách se stalo obyčejem, že mužové po 30. roce směli zpravidla v noci bydlet i 

doma, ale den trávili pospolitě. Příslušníci téže syssitie se na válečných výpra
vách sdíleli o týž stan, a vůbec všemi prostředky byla pěstěna družnost. Za 
těchto okolností není divu, že se nemohl rozvinouti skutečný rodinný život, a 
že se měrou daleko rozsáhlejší než v kterékoliv jiné končině Řecka objevovala 

homosexualita. Výchova se sice snažila udržovat ji v určitých mezích jednak 
iím, že tvrdými cviky, nepohodlným rákosovým ložem a stupňovanou tělesnou 
únavou hleděla omezovat pohlavní pud, jednak se snažila převésti intimní vztah 

hochů s jinochy nebo s muži do jiné oblasti, netělesné, a užiti ho jako vzpruhy 
a prostředku, který by vedl hochy ke zvýšené práci a výkonnosti ze snahy 

zalíbiti se vedoucím.
Také výchova dívek byla upravena vzhledem k tomu, co se od nich žádalo 

v zájmu obce. Nemáme sice přesných zpráv, do jaké míry byly dívky organiso- 
vány do družin, ale víme, že se cvičily v běhu, zápase, ba i v házení diskem 

a oštěpem, podrobovaly se závodům a v leckterém ohledu se mládež obou po
hlaví při výchově stýkala. Povahová výchova spartských dívek doplňovala euge- 
nickou přípravu nastávajících matek; i u nich potlačováno, co by dovolovalo 

citům vybočiti ze žádoucích hranic a nějak zkřížiti tvrdou výchovu mládeže. 
Mezi spartskými názory na stud a vhodný způsob jednání žen, a názory u jiných 
Řeků byly dosti podstatné rozdíly. Lakonky se netěšily dobré pověsti. Částečně 

tu ovšem působila neznalost prostředí, zaviněná lakonskou výlučností, takže ně
které vnějškové jevy byly zevšeobecňovány nebo nesprávně vykládány, jako na 

příklad dívčí tělesná výchova a závodění, veřejné vystupování, po straně otevřené 
dlouhé ženské roucho, ale naproti tomu třeba přiznat, že určité důsledky rodin
ného a společenského postavení žen právem budily podiv a pohoršení. Snaha 

udrželi vlád noucí dorskou vrstvu pokud možná nesmíšenou vedla především 
k endogamii, jejíž následky se ukázaly po určitém počtu pokolení úpadkem 
tělesného a povahového průměru. Závažnější však bylo, že nutnost udržovati 
populaci prolomila monogamní základ manželství a vyskytovaly se případy man-
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Foto a archiv Věda a život.

zelskeho společenství jedne zeny s několika muži, i případy, kdy neplodný manžel 

si zjednával schopného pomocníka. Naopak zase bylo povinností občanovou roz- 
vésti se s neplodnou ženou a uzavřití nový sňatek, anebo zploditi děti s jinou 
ženou a adoptovafi je. To všechno ovšem snižovalo postavení ženy a mělo také 
vzápětí uvolnění jejich sexuální morálky; odtud pak pocházejí nepříznivé úsudky 
o lakonských ženách. γ

Případ srostlých dvojčat popsali doktoři Anochin a Speranskij 
z moskevského Sovětského Medicínského Institutu. Jak ukazuje obrázek, neběželo 
tu o srostlá dvojčata v pravém slova smyslu, nýbrž o zrůdu s rozštěpeným a 
tedy zdvojeným hořením koncem fěla. Podob ně úchylné jedince známe mezi růz

nými živočichy a jsou popsána na 
příklad jehňata s dvěma hlavami, 

nebo dvojhlaví pulci a podobně. 

Všechny tyto úchylky vznikají tím, 
že se hlavová část zárodku rozštěpí, 

zatím co části ostatní zůstanou jed
notnými. Stane-li se to ve velmi 

časném stadiu, kdy jsou vývojové 
schopnosti zárodku největší, vyvine 
se tvor dvouhlavý na jediném spo
lečném těle. Galya a Ira, jak se 

srostlá děvčátka jmenovala, měla sa

mostatné hlavy, šíje, horní končetiny 
a hrudníky s příslušnými útrobami, 

ale společné jediné břicho a je
diný pár dolních končetin. Zmínění 
lékaři sledovali vývoj po celý rok. 
Zjistili mimo jiné, že byla vyvinuta 

dvě srdce, ale byla uzavřena v je
diném společném osrdečníku. Plíce 
byly správně zdvojeny, byly i dva 
jícny a dva žalu dky, ale jed iná 
společná játra. Tenké střevo bylo

dvojí, ale ústilo do společného jednotného střeva tlustého. Ledviny byly čtyři, 
ale měchýř močový byl jen jeden. Zrůda měla dvě samostatné páteře a tedy 
i dvojí nervový systém (dvojí míchu a dvojí mozek). Chovala se tedy jako dvě 
individua na jednom společném spodním těle: samostatně usínala a se probou
zela, samostatně reagovala na podráždění smyslová, odpovídala samostatnými po
hyby na svá vlastní jména. Život byl ukončen zánětem plic, který postihl Galyu. 

Měl však poměrně nebouřlivý průběh, protože plíce sestřiny pracovaly za oba 
jedince, a stejně tak i srdce. Přesto nastala smrt intoxikací obou jedinců, pocho-
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