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Dobrou ukázkou, jak by mohly vypadati žákovské příručky 
o klassických starožitnostech, je svým obsahem, rozsahem a úpravou 
kniha, již napsal A. Jardé »La Grèce antique et la vie grecque» 
(Paris [1914], Ch. Delagrave. Str. 295 s 84 obrázky. Za 3’25 fr.). Knížka 
obsahuje zeměpisný a topografický přehled staré Hellady, náčrt dějin 
se seznamem důležitějších osob abecedně sestaveným, v němž u kaž
dého hesla je stručný výklad, dějiny literatury a uměni, výklad o ná
boženství, životě a zřízeních veřejných, o životě soukromém, při čemž 
vzpomenuto též hospodářských poměrů řeckých, a o metrologii. Výklad 
je všude jen stručný, ale přes to může kniha dobře posloužití žákům 
středních škol, jimž je v prvé řadě určena. Účelu tomu napomáhají 
i četná vyobrazení do textu vložená, představující plány, schemata, 
památky skulpturální i malířské, mince, ostraka a pod. Zobrazena na 
př. i t. zv. tabula Iliaca (ovšem jen částečně), Archelaův relief s apo
theosou Homera, hlasovací kaménky, ostrakon Themistokleovo atd., 
hojně užito — áč nerovnoměrně — též obrazů z vás. Zvláštní jest, že 
poměrně nejméně obrazů má stát o umění; také ani úpravností nevy
nikají kresby plastik tam připojené. Zdá se, že A. Jardé přestával na 
věcech nejnutnějších tam, kde bylo snadno získati lepší a rozsáhlejší 
materiál, kdežto větší pozornost věnoval částem, u nichž tomu tak není. 
Závažných omylů v knize není, ač ovšem stěsnanost rozsáhlé látky 
způsobila, že se tvrdí určitě a všeobecně leccos, čemu badání vědecké 
nemůže bez výhrady přisvědčiti. Ale to je osud všech podobných pří
ruček. Na konci knihy je seznam nejhlavnější francouzské a německé 
literatury a obšírný rejstřík. V. G.

Zajímavých, ale většinou pochybných výsledků dochází Alfred 
Döhring v neveliké knížce Griechische Heroen und Abend
geister (v Královci 1916, Thomas a Oppermann Str. 64. Za l'6O mk.). 
Je stoupencem mythologického směru Kuhnova a Müllerova, jenž vidí 
v bozích zosobnění jevů přírodních. Užívá hojně etymologií — často 
velmi smělých — a hledá analogie v mythologii jiných národů, zejména 
germánské, i v pohádkách. Dia pokládá za boha dne, Ileru za bohyni 
večera (srv. lat. serus »pozdní«). Také heroové jsou bytosti večerní; obě
tovalo se jim večer. Jeví se v podobě večernice a jitřenky, někdy i jako 
blesk nebo jiskra, ze které vznikne oheň. Ucházejí se o bohyni měsíce 
a jsou tudíž soupeři boha dne. Patří sem: Hesperos, Zefyros, Atlas, jehož 
stáda jsou oblaka, Prometheus, Faethón, Adonis, miláček Afrodity-luny, 
Herakles, jenž vyčistil chlév Augeiův, t. j. noční chmury, Asklepios, 
kterému byl zasvěcen kohout, přivolávající den, Achilleus, který bojo
val s Ilektorem jako noc se dnem, a mnozí jiní. Příbuzný je Daidalos, 
daemon ohně, Prokrustes, stín měnící podobu lidskou, Perseus, bůh 
měsíce (ozbrojený srpem-měsícem). U Římanů podobají se heroům 
maněs, duše zemřelých (z mane »ráno«). K. S.

Známý papyrolog Bedřich Preisigke napsal pro sbírku »Aus 
Natur und Geisteswelt« pěknou knížku o antickém životě podle 
egyptských papyrů (Antikes Leben nach den ägyptischen Papyri. 
V Lipsku 1916, Teubner. Str. Ili a 127 s tabulkou. Váz. za 1-50 mk.). 
Po krátkém úvodě o významu Egypta pro kulturu západní promlouvá 
spis. o výrobě a užívání papyrů, jakož i o jejich nalezištích, vydáních 
a významu jejich. Potom v řadě kapitol podává přehled zřízení ve
řejných, připojuje ihned jako illustraci ukázky z papyrů samých, ovšem 
v překladu. Spisek podává obraz života egyptského za doby ptolemai- 
ovské, římské i byzantské podle papyrů, ostrak a voskových tabulek; 
proto se spisovatel téměř vůbec nedovolává svědectví starověkých 
auktorů, kromě několika dokladů, uvedených spíše na dotvrzení než na 
doplnění zpráv papyrů. Poněvadž pak Preisigke líčí život egyptský 
pouze po stránce vnějšího zřízení veřejného, nepřihlíží k literárně vý
znamným papyrům, jimž věnuje pouze nepatrnou zmínku. Přes to však
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věcná hojnost a rozmanitost zachovaných akt stačila, aby vznikla řada 
obrázků, podávajících syté a plastické líčení Antického života egypt
ského, jež klassický filolog se zájmem přečte. Části úvodní jsou psány 
ovšem se zřetelem k laikům, kteří by hledali poučení o papyrologii. 
Při překladech papyrů užito jest moderního názvosloví, někde až pří
lišně. V odstavci 18., o vojenství, měla býti obšírnější zmínka o t. zv. 
Ιπίκρίαεις propuštěných římských vojáků, obdobě to latinských vojen
ských diplomat. Ježto se spisovatel nevyhýbá řeckým citátům zásadně, 
mohlo býti aspoň někde uvedeno původní znění dokladů nebo aspoň 
názvosloví. K. G.

Platonovy Zákony přeložil do němčiny dobrý znalec Pla
tona Otto Apelt (Platons Gesetze übersetzt und erläutert von Otto 
Apelt. Der philosophischen Bibliothek Band 159, 160. V Lipsku 1916, 
Felix Meiner. Ve dvou svazcích, XXII a 261, 263—573 str. Váz. za 17 
mk.). V prvním svazku přeloženo prvých šest knih, v druhém knihy 
ostatní, na konci každého připojeny dosti obšírné poznámky. Překladu 
předchází úvod, ve kterém pojednáno o významu Zákonů, podán stručný 
přehled celého díla a soupis odborné literatury. Na konci jest věcný 
rejstřík.

Pravosti srovnání {συγκρίσεις), jimiž se končí většina dvojic 
PI η t ar ch o v ý cli Βίοι παράλληλοί, hájí proti R. Hirzelovi (Plutarch, 
v Lipsku 1912) A. Stiefenhofer (Phil. LXXIII, 1916, str. 462 n.). Zdů
razňuje zejména, že na počátku některých dvojic se vytýkají podob
nosti v povaze a osudech mužů, jichž životopis následuje: tu jsou 
συγκρίσεις, obsahující rozdíly v jejich životě, vhodným závěrem. Opa
kují se v nich sice myšlenky ze životopisů, ale ne beze změny. Důle
žitější jest, že v slovním výraze — pořádku a volbě slov, užívání 
duálu, alliteraci, vyhýbání hiatu — není rozdílu mezi nimi a životo
pisy. Nadpisy jejich, jako Θησέως καί ’Ρωμύλου σύγκρισις, nejsou asi 
původní. K. S.

0 dvou důležitých pojmech 1’lotinovy filosofie, λόγος a 
φνσις, jedná vydavatel jeho díla a zasloužilý badatel o jeho filosofii 
H. F. Müller v Arch. f. Gesch. d. Philos. XXX, 1916, str. 38 n. a 
v Rhein. Mus. LXXI, 1916, str. 232 η. Λόγος znamená u Plotina: slovo, 
řeč, důvod, důkaz, pojem, světový řád, vytvořený bohem a nepozna- 
telný lidským rozumem, jenž oživuje a tvoří hmotu a jest podstatou 
lidské duše, činí z nás osobnost a krotí naše vášně. Φνσις značí: po
vahu, podstatu, přírodu oduševněnou a neuvědoměle tvořící. Spis. snesl 
pro každý význam četné doklady, takže jeho práce jsou i cenným pří
spěvkem pro řecký slovník. K. ti.

Byl principát Augustův ústavním pokračováním republiky, 
či byl výsledkem násilí, nemaje právního podkladu? Mommsen odpo
věděl na tuto otázku způsobem prvním, opíraje se hlavně o to, že 
Octavianus byl triumvir rei pubi, constituendae. Soudil totiž, že mimo
řádný magistrát ústavodárný, jakým byl druhý triumvirát, nemohl býli 
časově omezen, nýbrž že moc jeho skončí se teprve tehdy, když držitelé 
jeho prohlásí úkol svůj za skončený. Naproti tomu J. Kromayer v dis
sertaci štrassburské z r. 1888 (Rechtliche Begründung des Principats) 
pokládal jednání Octavianovo, jmenovitě v r. 32 př. Kr., za revoluční. 
V celku na stanovisko Mommsenovo postavil se Ed. Kolbe v Hermu 
XLIX, 1914, str. 273 nn. K důležité otázce této vrátil se A. Bauer 
v přednášce, jíž zahájil svá čtení o starověkých dějinách na universitě ví
deňské; uveřejněna byla právě v Historische Zeitschrift 117, 1917, str. 
11 nn. Bauer popírá, že v římské ústavě existoval pevný právní pojem 
mimořádné moci ústavodárné a dokazuje, že Octavianus porušil ústavu 
nejen r. 44, když najal vojsko, nemaje moci úřední, nýbrž také r. 32,


