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„ 0 1 " , ač mince je v pobočce gollwaldovského krajského musea v Napajedlích, 
inv. č. 701/VIII); ve skutečnosti jde o denár cis. Philippa Araba a nikoliv 
Gordiana III., jak bylo přepsáno podle chybné Červinkovy zprávy. Nutně také 
vzniknou pochybnosti o Pochitonové revidování regestu č. 897, čteme-li, že mince 
byla nalezena na poli mezi Mackovicemi a Načeraticemi, ačkoliv obé místa jsou 
od sebe vzdálena asi 16 km a mezi nimi jsou další obce (Čejkovice—Heřmanov, 
Borotice—Filipovice, Hodonice a Tasovicc). Neúplná je konečné i citace pra-
menfi a je truchlivé, musela-li vědecká reduklorka v úvodu poznamenat, že si 
autoři ,,nedělají nároků na úplnost citované literatury'' (str. 21, sub 4). 

Soupisy doplňují přehledné a instruktivní mapy, z nichž první zachycuje 
nálezy keltských mincí, dalších pět nálezy mincí antických. Při velkém množství 
nalezených antických mincí bylo nutno již pro přehlednost vyznačit nálezy na 
několika mapách, nemuselo se tak však stát podle celkem schematického děleni 
po stoletích, při čemž k 1. století jsou připojeny mince starší a k 5. století všechny 
mince mladší, Řecké mince snad bylo lépe vyznačit na jedné mapě společně 
« nálezy keltských mincí než s římskými ražbami republikánskými a císařskými 
1. století (nevyznačeni nálezu 835a z Návsí lze pro jeho neurčitost omluvit; 
nedostatkem je označení nálezu Lysimachovy drachmy č. 212 z Opatovic značkou 
pro republikánskou ražbu). Také v dalších případech by se bylo našlo vhodnější 
časové dělítko podle historického vývoje situace v širším Podunají. tak na př. 
rok úmrtí císaře Marca Aurelia (180), kdy skončilo douholeté římské expansivní 
úsilí severně od Dunaje nezdarem. Drobných chyb je v mapách větší počet. Všimnu si 
zde pouze mapky č. 2; zde byly nesprávně vyznačeny nálezy 212 (viz výše), 
233 (v mapě chybně č. 223), dále 251 a 864 (jde o dva hrobové nálezyl). Nálezy 
č. 255, 268, 861, 870, 880 a 913 snad mohly být označeny jako hromadné nálezy, 
zatím co pro zcela nejasné nálezové okolnosti lze u nálezů č. 263, 281, 298, 316 
a 901 považoval značku pro jednotlivé nálezy za oprávněnou. Zcela nezazname
nány zůstaly moravské nálezy č. 860a, 868a, 886a, 907 (prvé tři případy by 
bylo možno omluvit tím, že byly zřejmě teprve dodatečně zařazeny do soupisu, 
ačkoliv jiné podobné případy — 257a, 855a —- do mapky zaneseny byly). 

Že nemohly být zachyceny vůbec všechny nálezy mincí, je přirozené a pocho
pitelné v těch případech, kdy zůstal nález nepublikován. Chtěl bych zde upozornit 
jen na dvě drobné stříbrné keltské mince ze stradonického hradiska, které se 
doslaly z majetku Dr M . Raýmana z Prahy do sbírek Okresního musea ve 
Valašském Meziříčí a na nález denáru Gordiana III. v Nesovicích na Moravě, 
o němž jsem se dověděl z poznámek Dr Viléma Hrubého. 

Nedostatky soupisu nemůže ovšem napravit žádné vysvětlování v předmluvě, 
ani to, že práce musela být urychleně dokončena. Chápeme, že šlo o práci neoby
čejně obtížnou, avšak tím spíše mělo být podniknuto vše, aby byl soupis co 
nejspolehlivější a nejúplnějši. Mělo se tak stati vzhledem k významu díla, které 
mohlo při precisním provedení Velmi důstojně representovat naši českou vědeckou 
produkci na mezinárodním foru. Vzhledem k významu corpusu je třeba vyslovit 
hluboké uznání Dr. G. Skalskému a Dr. Nohejlové-Prátové, kteří se obětavě ujali 
pracné přípravy i řízení celého obrovského díla. 

M. R. Pernička 

ťharisteria oricntalia praeeipue ad Persiam pertlnentia. (Sborník k 70. naro
zeninám J . Rypky). Praha, Nakladatelství ČSAV, 1956. 411 s. 

Jméno akad. Jana Rypky, pražského iranisty a turkologa, je našim čtenářům 
jistě dobře známo. Při nejmenšim z jeho četných prací popularisačních (články 
v novinách, kniha Iránský poutník) a z překladů perských literárních děl. Ale 
stejně dobře je toto jméno známo v odborných orientalistických kruzích celého 
světa. A tak se do sborníku k jeho 70. narozeninám sešly příspěvky orientalistů 
nejrůznějších zemí: vedle 19 příspěvků domácích autorů je tu téměř stejný 
počet (18) příspěvků zahraničních (z SSSR, Polska, Německa, Maďarska, Itálie, 
Francie, Finska, USA a Iránu). 

Sborník je uveden obšírným životopisem jubilantovým z péra F. Tauera; pak 
následuje bibliografie Rypkových prací (229 čísel). Vlastni příspěvky se týkají 
téměř všech orientalistických oborů; obory oslavencovy (iranistika, turkologie) 
ovšem převládají. Nejvíce je příspěvků iranistických, inezi nimi pak zase zcela 
převládá thematika literárně vědná. Zmíníme se zde stručně jen o těch příspěvcích, 
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které mohou vzbudit širší zájem. Je to především stat M . Shakiho An Intro-
duction to Ihe Modem Persian Literatuře, v niž se autor pokouší z marxistického 
hlediska o charakteristiku a periodisaci moderní perské literatury. Dále článek 
F. M a c h a l s k é h o o počátcích historického románu v Persii („Šams el Togra", 
roman historique du Muhammad Bakir Hosrovi). Zajímavá je rovněž stať 
B. N i k i t i n a (Europe vue de Téhéran), ale o ni se zmíníme ještě dále. Ostatní 
literárně vědné iranistické příspěvky jsou velmi úzce specialisovaný: A . B a u s a n i , 
Alláf Husain HálVs Ideas on Ghazel; J . E . Bertefs, K voprosu ob „indijskom stile" 
v persidskoj poezii; V . K u b í č k o v á , Un éclair de sourire sur un visage tragique; 
H . Massé, Quinze poésies de Qasim-Ol-Anvar; V . M i norsky, Půr-i Baha and his 
Poems; F. Tauer , Analysedesmatiěresde la premiére moilié du Zubdatu-t-tawarih 
de Háfiz-i Abru. 

Historické příspěvky z oblasti iranistiky jsou tři: O. Klima se zabývá otázkou 
datování Mazdakovy smrti a s ni spojenými problémy iránské chronologie (Ober 
das Datum von Mazdak's Tod). B . Spu le r (Iranische Einflússe auf die islamische 
Staatsauffassung bis ins 11. Jahrhundert n. Chr.) píše o tom, jak sasánovské 
politické instituce (pojetí státu, právo) přežívaly v islámských státech. Iránské 
vlivy v oblasti hmotné kultury i politických institucí byly zvláště silné v abbásov-
ském období (Abbásovci prý vědomě navazovali na sasánovskou tradici). Iránského 
původu je na př. i idea neomezené despotické monarchie se složitým dvorským 
cerernonielem a složitou hierarchií hodnostářů a úředníků. A do třetice histo
rických článků je tu ještě F. Taeschner , Der Achidschuk von Tebriz und seine 
Erwáhnung in Iskendername des Ahmedi. 

Na rozhraní iranistiky a ugrofinistiky (resp. turkologie) stoji jeden z mála 
jazykovědných článků sborníku: M . Rásanen, Einige iranischen Enllehnungen in 
den finnisch-ugrischen und ttXrkischen Sprachen. Autor v něm m. j . pojednává 
0 několika čeremiských slovech iránského původu a opravuje některé své dří
vější názory. 

Mezi turkologickými články nacházíme především čtyři se zaměřením jazyko-
vědným. I. H r b e k se zabývá jistou lidovou etymologii ethnonyma Bulgar[je ve 
spise arabského cestovatele Abu HSmida al-GarnStt); tato etymologie je sice 
nesprávná, ale dovoluje nám dělat některé hláskoslovné závěry o staré (po-
volžské) bulharštině (Eine Volksetymologie des Namens„Bulgar").—J. N é m e t h 
věnuje svou stat (Žu den litrkischen Aufzeichnungen des Georgievits) s tarým 
latinkou psaným záznamům turečtiny (jeden z nich pochází od jistého B. Geor-
gieviče, který upadl u Moháče do tureckého zajeti a pobyl v něm 10 let); tyto 
texty mají význam pro historické hláskosloví turečtiny (vzhledem k tomu, že 
arabské písmo zpravidla nepíše samohlásky). — Úzce speciálním thematúm jsou 
věnovány články E . Ross iho (A Nole to Ihe Manuscript of Ihe Dlwán Lugát 
al-Turk) a J . D e n y h o (Ture ak-ba§).—Literárně vědné thema zpracovávají 
dva turkologické články: H . Turková, Vber ein turkisches Sprichwortergedichl 
a A. Zaj a.czkowski, Štarejšaja tjurkskaja versija poemy Chosrev-u-Širin Kutba. 

Tureckých dějin fv širším smyslu) se týkají čtyři příspěvky: F. Bab inge r , Ein 
Besitzstreit um Sulu Manaslir unier Mehmed II. (1473); J . É l a s k o v i c s , Ein 
Schreiben desOfener defierdar Mustafdan den Hatvaner Mauleinnehmer Derwiš baša; 
V . A. G o r d l e v s k i j , Šejch Sjulejman (iz žizni nakšbendi v Turcii) a C. H o r á č e k , 
Die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Tilrkenkriege im 16. Jahrhundert. 
Z nich jsou zvláště zajímavé články Blaskovicsův a Horáčkův, protože se týkají 
1 našich dějin. Blaskovics se zabývá tureckými listinami, které se zachovaly 
v archivu města Rimavská Sobota. Z těchto listin vyplývají zajímavé závěry 
o poměrech v části Slovenska dočasně okupované Turky. Dovídáme se tu, že 
turecké jho vlastně nebylo tak nesnesitelné, jak se obyčejně líčí, že existovala 
spravedlnost i pro křesťany a že dokonce bylo odvolání proti přehmatům 
tureckých úředníků. Podobně píše Horáček: pro poddané sedláky byla turecká 
vláda dokonce snesitelnější než vláda křesťanská, takže poddaní přebíhali do 
turecké části Uher. Podobně i po stránce náboženské vládla v Turecku daleko 
větří tolerance než v soudobých křesťanských státech. Horáček se ovšem zabývá 
především otázkou vlivu tureckých válek na hospodářskou situaci českých zemi; 
tento vliv byl převážně negativní (daňová břemena atp.). 

Další příspěvky se týkají dějin starého Orientu: J . K l í m a (Zur Enlziehung 
des Erbrechtes nach den akkadischen Urkunden aus Susa) a L . M a t o u š (Purchase 
of Landed Property in Ur by Balmunamhe) se zabývají problémy starobabylon-
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ského práva a ekonomiky. Podobného zaměření je i (lánek V . Součka, Einige 
Bemerkungen Uber status liberlalis und status servitutis im hethitischen Rechl, 
v němž se autor pokouší najit v hetitském zákoníku nová poučeni k složité otázce 
otroctví v helitské říši, hlavně k otázce zotročení svobodného člověka. J . Č e r n ý 
(A New Hittite Royal Name in an Egyptian Inscription) publikuje dosud neznámý 
egyptský nápis obsahujicí jméno hetitského krále, jež nelze prozatím identi
fikovat s žádným jménem známým odjinud. — Do této skupiny můžeme ještě 
zařadit článek L . Zgus ty Jranian names in Lydian inscriptions, v němž autor 
konstatuje, že iránská jména byla značně rozšířena i u rodilých Lydů. 

Také indologie je zastoupena, a to třemi příspěvky: J . H e r o l d se pokouši 
o nový výklad védského hapax kakutsala- a zařazuje je do sféry výrazů povahy 
sexuální (The lnterpretalion of Vedic „kakutsala"). K . Z v e l e b i l (The Yavanas 
in Old Tamil Literatuře) se zabývá problémem styků jižní Indie se Západem 
ve starověku. Termín yavanar, vyskytující se ve staré tamilské poesii, neozna
čoval ovšem jen fleky (Ióny), ale vůbec všechny cizince přicházející ze Západu. 
Styky jižní Indie se západem byly velmi živé, zvláště v době římské a byzantské. 
Zmínky v tamilské poesii tak plně potvrzuji zprávy antických autorů. K indickým 
dějinám se kromě toho ještě vztahuje článek K . Jahna, An Indián Legend on 
the Descent of the Mongols. 

Semitských jazyků se týkají dva příspěvky: K . P e t r á č e k , Bemerkungen zuř 
Artilculalion der Liquiden im Arabischen a S. Segert, Die Versform des Hohen-
liedes. Po jednom článku maji sinologie (J. P r ů s e k , The Creative Meihodsof Chinese 
"Mediaeval Story-tellers), mongolistika (P. Poucha , Zuř Entwicklung des mongo-
lischen Verses) a orienLálni numismatika (J. S t ě p k o v á , Vber dds Wesen und die 
Funktion der Dirhamenbruchstucke). 

Konečně jsou ve sborníku ještě dva zajímavé články vztahující se k poměru 
kultury západní a východní, přesněji řečeno k problému europeisace islámského 
světa. Je Lo jednak článek G. Grunebauma , The Problém of Cultural Influence, 
jednak zmíněná již stať B. N i k i t i n a , L'Europe vue de Téhéran. První článek je 
psán s hlediska západního orientalisty a je pojat hodně abstraktně (pohybuje se 
v oblastech filosofie a pod.). Mimo jiné tu autor srovnává dnešní proces europeisace 
s hellenisací raného islámu za Abbásovců a dochází k závěru, že tu jde o dva 
v zásadě různé procesy. Naproti tomu B. Nikitine nechává ve svém článku 
mluvit o těchto problémech vzdělaného orientálce. Článek je vlastně jakýmsi 
referátem o knize iránského spisovatele Chádmána „Tma a světlo". V této knize 
vykládá autor ústy mladého Peršana Mahmuda, který strávil několik let na studiích 
v Evropě, své názory na vzájemný vztah východního (speciálně islámského) 
a západního světa. Jde namnoze o názory velmi zajímavé. Vůdčí ideou ChSdma-
nova románu je obava, že Irán pozbude v důsledku překotné europeisace svou 
národní individualitu. Je třeba rozlišovat a přejímat ze západní kultury jen to, 
co je pro Irán vhodné a užitečné. Proto je nutné studovat Západ po všech 
stránkách podobným způsobem jako evropští orientalisté studují Východ (zde 
Nikitine právem namítá, že evropská orientalistika rná přece jen jiné kořeny 
než ona „okcidentalistika": byl to z počátku převážně historický zájem, který 
vedl ke studiu orientálních kultur; zájem o současný Orient přistoupil až mnohem 
později). Nejprve je však nutno řádně poznat mateřský jazyk a dějiny Iránu 
(to je znovu a znovu zdůrazňováno). Zajímavé jsou m. j . i Peršanovy názory na 
jednotlivé evropské země, jeho kritika kolonialismu, lpění na islámu atd. V závěru 
Nikitine pronáší míněni, že autorovy obavy před ztrátou národní individuality 
jsou poněkud přehnány: kritický postoj k nepromyšlenému přejímání západní 
civilisace je prý běžný u většiny dnešní perské inteligence. 

Vidíme tedy, že Rypkův sborník je svým obsahem nadmíru pestrý a bohatý. 
Není úkolem této stručné souhrnné zprávy zabývati se jednotlivými příspěvky 
podrobněji, příp. polemisovat s názory autorů. K tomu by byli povoláni jen 
odborníci v jednotlivých oborech. Vcelku lze říci, že sborník představuje opravdu 
důstojný dar k jubilantově sedmdesátce a že již samo jeho vydáni (i když část 
příspěvků pochází od zahraničních vědců) je novým representačním činem česko
slovenské orientalistiky. 

Adolf Erhart 


