
Knihy.
Město vidím veliké. Cizinci o 

Praze. Vybral a uspořádal V. Schwarz. 
Praha 1940, nakl. Fr. Borový. Str. 525, 
XXXI obr. příloh. Za 80 K, váz. 100 K.

Je skoro podivné, že teprve r. 1940 
vyšla kniha, pokoušející se o rozsáhlý 
výběr slovesných svědectví cizinců o 
Praze. Pořadatel shromáždil přes 200 
výroků, zmínek, záznamů i obšírněj
ších výkladů; nejvíce zpráv je z 18. a 
19. století. Kniha si nečiní nárok na 
vědeckou úplnost a přesnost, podařilo 
se jí však dáti čtenářům mnoho velmi 
zajímavého a poučného, už také tím, 
že se nijak nevyhýbá citování úsudků 
leckdy málo lichotivých, ba i příkrých. 
Čtenář snadno rozpozná, kde zní z úst 
cizincových jen společenská fráze, kde 
se návštěvník opravdu díval a poslou
chal, a kde se konečně zamýšlel. Ně
které hlasy platí Praze jako středisku 
uměleckého a vědeckého života, jiné 
zase jen lidem a lidičkám, s nimiž 
osud svedl v Praze cizince a podle 
nichž soudili o Pražanech vůbec, ba do
konce i o celém národě. γ

Xeno fon, Vzpomínky na So
krata. Přel. Jos. Hrůša. Praha 1940, 
nákl. Společnosti přátel antické kul
tury. Str. 161, za 26 K.

V obvykle pečlivé úpravě, jíž se vy
značují překlady z antické literatury, 
vydávané Společností přátel antické 
kultury v knižnici Museion, vyšla jako 
sv. 10 dokumentárně zajímavá Xeno- 
fontova knížka vzpomínek na jeho vel
kého učitele Sokrata. Oč byl Xenofon 
menším duchem než jiný Sokratův žák, 
Platon (jehož dílo vychází ve skvělých 
moderních překladech Frant. Novot
ného v nakladatelství Laichtrově), o to 
méně vnáší do lidského obrazu Sokra
tova své názory. Sokrates znamenal 
v myšlenkovém vývoji své vlasti hlu
binu bezpečnosti a jeho mravní a myš
lenkové hodnoty jsou všelidské. — 
Vhodným doplňkem četby Xenofonto- 
vých vzpomínek v českém rouše je 
bystrý essay doc. dr. Růženy Vackové, 
Sokrates, vychovatel národa (Svazky 
úvah a studií č. 5, Praha 1939, nakl. 
V. Petr. Str. 31, za 4 K). γ

Karel Svoboda, Antika a dne
šek. „Svazky úvah a studií“, č. 27, 
Praha 1940, nakl. V. Petr. Stran 31, 
za 4 K.

Bystře psaná úvaha není příspěv
kem k obvyklému porovnávání antiky 
a dneška, nýbrž pokusem o rozbor tro
jího kulturního prostředí řeckého v kla
sické době, římského a novodobého. 
Autor se snaží vyznačiti nejpříznač
nější jevy každého z těchto období. 
V jeho rozboru dneška je mnoho pod
nětného, co by zasluhovalo rozvedení.

γ
Frant. Linhart, Ježíšův význam 

v dějinách. „Svazky úvah a studií“ 
č. 31, Praha 1940, nakl. V. Petr, stran 
35, za 4 K.

Četba této úvahy vzbudí patrně hod
ně námitek, i u těch, jimž nevadí auto
rovo theologické stanovisko a jeho chá
pání podstaty a poslání křesťanství. 
Přes to však zaslouží býti čtena pro 
své ušlechtilé úsilí najiti bezpečný zá
klad světového společenství lidstva, γ

Jaroslav Šíma, Pohlaví a spo
lečnost. „Svazky úvah a studií“ č. 
40, Praha 1940, nakl. V. Petr, stran 
29, za 4 K.

Sociologická úvaha velmi zhuštěně, 
ale věcně a klidně podávající hlavní 
body námětu vyznačeného v nadpise. 
Všímá si zejména vztahu sexu k man
želství, rodině a širší společnosti, γ

Julius Mařdk. Praha 1940, Me- 
lantrich. „Pramen y“, sbírka dob
rého umění, sv. 42. Jedna barevná re
produkce a 35 černých. Za 19 K.

Rádi připomínáme čtenářům sbírku 
Pramenů, jíž patří velká zásluha o ší
ření znalosti výtvarného umění. Do
konalé, dobře vybrané reprodukce 
s krátkým, ale hutným úvodním slo
vem, pečlivá úprava celku a velmi 
levná cena vyznačují celou sbírku. Sva
zek, věnovaný citlivému malíři přírody 
Jul. Mařákovi (úvod napsal Jan Lo- 
riš), řadí se naplno k dřívějším čís
lům. γ
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