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byly objeveny při amerických výkopech v Heraiu v Argu. Zčásti jsou 
zachovány ještě stoly. Těmto místnostem se podobají tři postranní 
síně v palaistře epidaurské. Podle Vitruvia (V 11, 2) se v takových 
»exhedrae spatiosae« přednášelo; spis. myslí, že se jich užívalo též 
k hostinám při slavnostech. K. S.

Původ našeho písma. Kurt Sethe, professor egyptologie 
v Gottinkách, soudí, že foinické písmo, pramáti písma našeho, vzniklo 
z písma egyptského. Podle jeho badání totiž vytvořeno bylo foinické 
písmo podle egyptských hieroglyfů o jedné souhlásce, a to nejspíše od 
semitských Hyksů, kteří kolem 1700 př. Kr. obsadili největší část 
Egypta. Toto mínění bylo potvrzeno nálezem nejstaršího foinického 
písma, které je totožné s hieroglyfy. Asi před třinácti lety objevil ang
lický archaeolog W. M. Flinders-Petrie na poloostrově sinajském hiero
glyfické nápisy zcela zvláštního tvaru; teprve nedávno' podařilo se 
anglickému egyptologovi A. H. Gardinerovi je rozluštiti. Ale ani on 
nepoznal ještě, že zde máme článek, který nám dosud chyběl ve vývoji 
písma; je to foinické písmo původní, vzniklé přímo z hieroglyfů. Širší 
zprávu o tom podává Sethe v Nachrichten d. kgl. Ges. d. Wissensch. 
in Göttingen 1917, str. 437—475; klade ony nápisy do doby Hyksů, 
tedy o 800 let dříve než dosud známé nejstarší nápisy foinické.

Roku 370 př. Kr. vznikla v Argu bouře lidu proti boháčům, kteří 
prý chtěli zrušiti ústavu demokratickou; asi 1500 z nich bylo palicí 
(σκυτάλη) ubito. Potom obrátil se hněv lidu proti demagogům a byli 
vesměs pobiti. Tato příšerná episoda označována byla již od starověkých 
historiků názvem σκνταλισμός· Dějepisci novější líčí tuto událost 
tak, že boháči byli ubiti od lidu určitý, napřed ustanovený den, kdy 
vypukla vzpoura. Proti tomu ukazuje dobře Jindř. Smóboda, professor 
Pražské německé university, v Hermu Lili, 1918, str. 94 nn., opíraje 
se o zprávy starověké, zejména Diodorovu (XV 57 n.), že tomu tak 
nebylo. Obvinění byli postaveni před soud, ale nebylo vedeno řádné 
vyšetřování, ani nebyla jim poskytnuta možnost se hájili; všichni byli 
summárně odsouzeni a najednou palicí odpraveni.

V novém zlomku protokolu kollegia bratří Arvalských
(srv. zprávu v těchto Listech r. XLIV, 1917, str. 377) četli vydavatelé 
při jméně jednoho člena (sloupec 1, řádka 21) zkratku V E, kterou si 
vykládali jako v(iri) e(gregii) ; již Jiří Wissowa v (Hermu Lil, 1917, 
str. 331) ukázal na to, že je to označení u muže stavu senátorského 
velmi nápadné. Poněvadž však na fotografii se podobá poslední písmena 
této zkratky spíše F než E, doplňuje M. Bang proto (v témže roč
níku Herma str. 625 — 626) zkratku V F ve v(ita) f(uncti). Již Wissowa 
(na uv. m.) soudil, že tu jde o člena zesnulého. Zároveň sděluje Bang, 
že nový díl VI. svazku CIL. jest již v tisku a nový zlomek zařaděn je 
v něm jako č. 39443. A. S.

V pannonském městě Poetovio (nyní Ptuj) existoval kult bohyň
zvaných Nutrices nebo Nutrices Augustae. Vše, co dosud je o tomto 
kultu známo, sestavil K. Wigand v Jahreshefte des österr. arch. Insti
tutes XVIII, 1915, Beibl. str. 189 nn. Došel k závěru, že tu jde o lokální 
kult původu keltského, analogický keltskému kultu bohyň, zvaných 
Matres. Ctiteli Nutrie jsou podle nápisů valnou většinou muži. Bohyně 
ty vzývány byly při porodu a šestinedělí, ale v pozdější době se pů
vodní tento význam stírá. A. S.

Při rozšiřování železáren v Templeborough v Anglii přišlo se na 
zbytky římské továrny na zbraně. Nalezené zbytky železných 
trusek budou chemicky prozkoumány.

Archaeologickým sbírkám našich středních škol, jimž malé do
tace nedovolují opatřiti si publikací nákladnějších, přijde jisté vhod 
kniha, jež mírnou cenou a pěknou výpravou vzbudila zaslouženou po-
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zornost. Jsou to Maxe Sauerlandta Griechische Bildwerke(8.vyd. 
Königstein im Taunus [1917], K. Rob. Langewiesche. XVI. 112 a X str. 
lex. se 140 obr. Za Γ80 mk.). Stručný úvod vykládá o podmínkách 
vzniku a rozvoje řecké skulptury. Cena knihy spočívá v části obrázkové. 
Na 112 stranách křídového papíru zobrazeny jsou bezvadnými repro
dukcemi památky řecké skulptury v pořádku chronologickém od dob 
nejstarších do I. stol. př. Kr., při čemž u význačnějších soch podána 
hlava ještě zvlášť ve zvětšeném měřítku neb připojen pohled z jiné 
strany. Velkou většinou zobrazeny památky zachované přímo, jen tu 
a tam zobrazen pouze sádrový odlitek. Nezapomenuto ani mincí umě
lecky zajímavých, ani plasticky zdobených vás. Při mramorových re
plikách bronzových originálu jsou přidané části jen slabě podtištěny. 
Stručné údaje pod obrázky označují dobu, původce, materiál původní, 
materiál zachovaného díla, nynější místo uložení. Poznámky vzadu 
poučují stručně o dějinách a významu té neb oné památky. V. G.

O vzniku tragoedie ze sboru satyrského jedná stručně, 
ale obsažně A. Frickenhaus v Jalirb. d. kais. deutsch, arch. Inst. XXXII. 
1917, 1 n. Sbor iihyfallických Satyrů i jeho vůdce Silen pocházejí 
z Peloponnesu. Satyrové měli podobu koňskou (uši a ohon), kdežto 
Silen měl světlý kozlí vous a srst. O něm — a ne o Satyrech — mluví 
Aischyl. zl. 207 (τράγος, γένειον άρα πεν&ήσεις σύγε) a Sol'. Slíd. 357 η. 
Jméno τραγφδία vzniklo cdtud, že Silen = τράγος doprovázel svůj sbor 
hrou na svůj oblíbený nástroj, dvojitou flétnu; byl τραγφδός. K. S.

O původu kroje tragických herců řeckých poj ed- 
nává podle archaeologických památek Markéta Bieberovd v Jalirb. d. 
kais. deutschen archäol. Inst. XXXII, 1917, str. 15 — 104, doplňujíc svůj 
dřívější spjs »Das Dresdner Schauspielerrelief« (v Bonnu 1907; srv. 
Grohovo Řecké divadlo 272 n.). Hájí mínění, jež pronesl již K. 0. 
Müller, že herecký kroj pochází z Dionysových obřadů. Že kothurnus 
je obuvi Dionysovou, poznal Alfr. Körte, a spisovatelka pro to přináší 
nové doklady archaeo logické. Ale chiton s rukávy (χειριδωτός χιτών) 
bývá pokládán za šat původu asijského neb vůbec barbarského. Spiso
vatelka ukazuje, že takový chiton má Dionysos již na staré amfoře 
s černými obrazy, chované v Bonnu, a pak na hojných památkách 
uměleckých (relieťech, vásách, pompejských malbách) až do konce sta
rého věku. Soudívá se, že je tu zobrazen Dionysos jako bůh divadelní 
a že byl na něho přenesen kroj herců. Proti tomu namítá spisovatelka, 
že je tu Dionysos bohem úrody, jenž nemá s divadlem co činiti ; bučí 
jest provázen svým thiasem nebo přijímá oběti. Jeho postava bývá na
podobena podle starých soch; v pravé ruce drží kantharos, v levé 
thyrsos. Též nepřepásaný chiton s rukávy u pištců a pištkyň pochází 
přímo z kultu Dionysova a není napodobením roucha hereckého, neboť 
to bylo přepásáno. Chiton s rukávy je starý kroj řecký, později jej 
nosili jen venkované. Také masky herců pocházejí z náboženských 
obřadu. Věřící jimi napodobovali zvířata, v jichž podobě byl bůh ctěn, 
nebo daemony. Jak z pitvorných zvířecích mask vznikly vážné škra
bošky tragické, nevíme. Patrně je to dílo Aischylovo. On také asi za
vedl δγκος (vlasový výběžek nad čelem) a kadeře splývající po straně 
hlavy (v. u Groha obr. 47—49, 62), neboť tak byly upravovány vlasy 
v V. stol. Studie Bieberové je provázena 70, částečně novými repro
dukcemi uměleckých památek. K. S.

' V Zeitschr. f· österr. Gymn. LXVIII, 1917, str. 145 n. hájí H. 
Otte proti námitkám H. Fischia (t. LXVI1, 1916, str. 504 n.) svého vý
kladu Aristotelovy definice tragoedie, jejž podal ve spisku 
»Kennt Aristoteles die sogenannte tragische Katharsis« (v Berlíně 1912). 
Soudí, že Aristoteles slovy τί,ν των 'τοιοντων πα&ημάτων κάτ/αρσιν 
(Poet. 6, 1449 b 27) vůbec nemínil očišťování vášní divákových, nýbrž 
básnické zušlechtěnť hrozných mythů ethickými prvky, soucitem a bázní.


