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starověké pověry mají význam horoskopy a kouzla (č. 1476 nn., 
1563 nn.). Listiny veřejné i soukromé pocházejí většinou z doby 
mezi vládou Septimia Severa (193—211 po Kr.) a Constantina 
(306—337 po Kr.); největší význam mají edikty a oběžníky 
(č. 1405—1411, č. 1496 nn.) a dokumenty týkající se senátu 
(městské rady) v Oyrhynchu. A. Salač.

The Oxyrhynchus Papyri. Edited with translations and 
notes by B. P. Grenfell and A. S. Hunt. Díl XIII, v Londýně 
1919, str. 235 s 5 tab. Za 25 sh.

Nový svazek oxyrhynšských papyrů nezůstává nijak za pře
dešlými ani obsahem, ani úpravou. Vydání pořízeno je výhradně 
B. P. Grenfellem a dostávají se jím na veřejnost hlavně kořisti 
tří velkých nálezů z let 1905—6. Papyry jsou vesměs literární, ale 
příští svazek přinese dle slibu vydavatelova pokračování dokladů 
neliterárních, jež se nevešly do sv. XII. Svazek, o němž jednáme, 
přináší nejprve 10 papyrů theologických, z nichž zajímavá je nová 
recense řeckého znění apokryfní knihy Tobiášovy, poněvadž ukázala, 
že sice biblický Cod. Sinaiticus (N) je starší než C. Vaticanus (B) 
a C. Alexandrinus (A), ale že tyto oba rukopisy vyplynuly ze spo
lečného, jehož ukázkou je právě nalezený papyrus, a jenž časově 
se blíží X. — Řecké papyry klassické přinášejí jednak texty úplně 
nové, jednak texty už sice známé, ale cenné bud pro kritiku 
textovou anebo tím, že se objevují autoři a díla z papyrů dosud 
neznámá. Z textů nových je tu zastoupen Pindaros dithyrambem 
složeným pravděpodobně pro Argejské, pak dithyrambem pro Thé- 
bany, z něhož sice v. 1—14 byly už známy, fr. 79, 208, ale nový 
nález přináší dalších 16 veršů. Konečně je tu malý zlomek ódy 
Korintským. Pro pochopení básnické podstaty a techniky Pindarovy 
nelze z nových nálezů čerpali nic, co by dosavadní úsudek oněm 
měnilo. Slovník jeho obohacen byl o výrazy ενάμπνξ, (Μούσα) 
a άκναμπτεί.

Z Menandra je tu zlomek sice malý, ale jenž může dle 
osob tam uváděných Γέ[τας] Ορασβ)[νίδης] býti přiřčen komedii 
Μισούμενος, z níž POx přinesly už dříve několik zlomků. 
Grenfell míní, že téže komedii lze přičísti i fragment uveřejněný 
Wilamowitzem v Sitzber. Beri. Ak. 1918, str. 747 n, poněvadž 
tam v ř. 18. je mluvící osoba též označena Γέ[τας]. Z Lysia 
je kořist velmi značná, největší ze všeho, co z jeho řečí dosud 
papyry měly. Nový nález má asi 150 zlomků, z nichž nej vý
značnější jest fr. 6., obsahující z řeči προς Ίππο&έρσην νπ'ερ 
■ίΒραπαίνης tři sloupce poslední, a dvousloupcový zlomek řeči 
namířené proti Theomneslovi. Název její však musil býti jiný, 
protože text papyru neshoduje se se zachovanou řečí κατά 
Θεομνήστου (X) ani s jejím výtahem (XI). O řeči proti Hippo- 
thersovi se vědělo, že ji Lysias měl, řáděná byla jako LXI, a



Úvahy. 113

z Harpokrationa se citovaly 2 zlomky, 122 a 123. Ostatní drob
nější zlomky Lysiovské patří asi 4 až 6 řečem.

Z Hypereida nalezeno bylo dosti, ale v takovém stavu, že 
jen asi 100 řádků lze restituovat, k tomu pak u řeči ha obranu 
Lykofronovu, z níž část je zachována poměrně nejlépe, je 
autorství Hypereidovo jen dohadem Grenfellovým, proti němuž 
mluví to, že P. Brit. Mus. obsahují také řeč Hypereidovu za 
Lykofrona, avšak složenou tak, že ji Lykofron sám mluví, kdežto 
nový paryrus zmiňuje se o L. v třetí osobě. Grenfell pomáhá si 
poukazem na Lysiovu dvojici řečí proti Alkibiadovi, aby dokázal 
možnost, že týž řečník složil o úplně témž případě dvě různé 
řeči. Další nález týká se dialogu Αλκιβιάδης, jehož původcem 
je Sokralovec Aischines, jak zjištěno shodou části nového nálezu 
se zlomky známými už od dřívějška. Úryvkovitost papyru brání 
lepšímu poznání jak dialogu tak Aischina; zachován jest jen kus 
rozhovoru Sokratova s Alkibiadem oThemislokleovi a jeho špatném 
poměru k rodičům.

Další papyrus je popsán po obou stranách. Recto obsahuje 
13 souvislých řádek filosofického traktátu, jehož autor, odvolávaje 
se na svůj výklad Timaia, polemisuje proti Demokritovi, Epi- 
kurovi a Empedoklovi o tom, co vlastně jest obraz lidský 
v zrcadle. První vykladatel Timaia byl Krantor ze Soloi, avšak 
ten nemohl ještě polemisovat proti mladšímu Epikurovi; snad 
tedy máme tu část spisu Eudora Alexandrijského (z konce I. 
stol. př. Kr.), jenž je znám svou encyklopaedií filosofickou. Verso 
papyru obsahuje úryvek metrologický.

Nejzajímavější z celého svazku je číslo další, historický 
zlomek, týkající se pentekontaetie. Zachován není právě nej
lépe, ale četné shody s Diodorem usnadňují doplnění, takže lze 
čisti asi 100 ř. souvislých, ale v několik skupin rozdělených. 
Začíná se vyprávěním o Themistokleovi, o nevděku a podceňo
vání, jichž se mu se strany athénské dostalo, ačkoliv jen jeho 
přičiněním došly Athény toliké slávy. Ve spojení s tím je zmínka 
o Themistokleově návštěvě u dvora perského. Druhá skupina 
zlomků týká se Kimonových operací v aegejském a středozemním 
moři proti Peršanům. Začíná vyplutím Atheňanů a spojenců 
z Byzantia a dobytím Eionu. Z této souvislosti je patrno, že 
dobytí to lépe jest klásti do r. 476 než do r. 470, jak dosud 
někdy činěno. Dále se vypráví o dobytí Skyru, avšak tu papyrus 
najednou je porušen. Zlomky ostatní vyprávějí potom o námořní 
bitvě n Kypru a pozemní bitvě u Eurymedonta. Poslední zlomky, 
jichž smysl lze postihnouti, týkají se zas vnitřních událostí per
ských. Je přirozeno, že vydavatel věnoval zvláštní péči otázce 
autorství tohoto cenného příspěvku k dějinám řeckým po válkách 
perských, původnějšímu, než jsou pozdní kompendia. Grenfell 
snaží se všemožně prokázati, že tu jde o dílo Efořovo a na 
základě toho znova přisuzuje Eforovi i t. zv. Hellenika oxyrh.
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Nelze však upříti, že argnmentace jeho není tu vždy bezvadná. 
Tak už jeden z hlavních jeho důvodů, že totiž nový zlomek líčí 
Themistokleovu návštěvu u Xerxa, a nikoliv Artaxerxa, a to že 
je výslovným svědectvím Plutarchovým (Them. 27) doloženo jako 
mínění Eforovo, má značnou slabinu, protože nový zlomek vůbec 
nejmenuje panovníka, k němuž Themistokles přišel. Jméno Xer- 
xovo si tam Grenfell jen vkombinoÝal. Také důvody o oblíbenosti 
a neoblíbenosti toho kterého autora v římském Egyptě jsou více 
než problematické. Zjistil-li pak Grenfell určité shody komposiční 
mezi Eforem a původcem nového zlomku (vyprávění κατά γένος 
a záliba v παρεκβάσεις a γνωμολογίαι), sám oslabuje tuto prů- 
kaznost, přisuzuje-li témuž spisovateli Hell. Οχ., o kterých sám 
prohlašuje, že mají uspořádání spíše annalistické. Krom toho nutno 
podotknouti, že troskovitost nového nálezu nedovoluje pouštěti 
se do tak významných závěrů o komposici. Shoda věcná s Dio
dorem a jazyková s Eforem (ale tato spíš jen negativně pro
kazatelná) k přiřčení nestačí. Bude potřebí věnovati tomuto ná
lezu ještě zvláštní pozornost.

Dalším číslem je část literárně kritického díla o rozma
nitých námětech. Ceny nabývá tento zlomek — značně obšírný — 
původními citáty. Zachované odstavce mluví o mythickém králi 
Lapithů Kaineovi, o třech Thukydidech a o původci ódy na 
Athénu. Potom následuje zajímavý zlomek něčí řeči proti zne
užívání kultu císařského, jak bylo v Nikaji začato. Vydavatel 
hádá na kult Caesarův. — Ze seznamu starých archontů athén
ských, jenž obsahoval i počet let vlády, je zachováno jen několik 
jmen. Zajímavo je, že Alkmeon, jenž byl dle tradice bud1 posledním 
doživotním, anebo prvním archontem na 10 let, je tu uveden v řadě 
zcela stejně s předcházejícími i následujícími, a že i u předcháze
jících je dochováno slůvko řt?ý, za nímž bylo číslo let.

Tímto zlomkem končí texty nové. Z textů známých jsou tu 
Pindarovy Ol. I, II, VI, VII, pak Sof. Ai. 694—764, zajímavý 
tím, že je to první text Aianta v papyrech, a že má v. 699 
čtení Μύσια, v. 756 pak ημέραν μόνην. Dělením řádků se sho
duje s L. Z Euripidova Oresta je tu papyrus s v. 53—97. 
Nové čtení v. 61: συμφοράς. Aristofanův Plutos je také no
vinkou z papyrů, jsou tu v. 1—56 a zlomečky. Nové čtení 
v. 49: ταΰ-θ-’. Z Theokritových Idyll otištěn je tu největší dosa
vadní nález, avšak text není přesný, takže pro kritiku — tak 
obtížnou! — nelze vyzískati nic. Jsou tu verše z V. 53 až do konce, 
VII. 1—13, 68—117, XV. 38—100. Sedmá idylla je přiřaděna 
hned k páté. Rovněž z Herodota je tu nejdelší papyrový zlomek. 
Pochází z kn. III., nového pro kritiku textovou ani pro poměr 
rukopisný nepřináší nic. Několik papyrů je z Thukydida, z knih 
I. IL III.; mají tu i tam variantu ve čtení dosud neznámou, ale 
celkem ukazují, že filiace rk středověkých vznikla až po nich. 
Text Platonova Protagory 337b — 357a je libovolný. Tři
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sloupce Aischinovy řeči proti Ktesifontovi dávají proti novým 
vydavatelům za pravda spíše Lambinovi, Cobetovi a j.

Obvyklými rejstříky je svazek ukončen. Lze si jen přáti, 
aby svazky další následovaly co nejdříve, aby tak ležela před námi 
úplně zpracovaná kořist celého období nálezů, z nichž sv. XIII. 
přinesl tolik slibného. Vladimír Groh.

Euripides: Foeničanky (sic). Tragedie. Přeložila dr. Klára 
Fuxová. Světové knihovny č. 1327—9; str. 113. Za 90 h.

Novým překladem Euripidových Foiničanek přihlašuje se mezi 
překladatele z antických literatur Klára Fuxová. Překladem zdaři
lým. který zřejmě poukazuje na dobrou překladatelskou školu 
prof. Krále.

V úvodu podáno jest poněkud úryvkovitě, ale celkem vy
stižně několik bodů, charakteristických pro starověkého tragika 
i jeho drama. Mohlo být snad důrazněji poukázáno na tehdejší 
sociální cítění, které podmalovává realismus Euripidův, a ještě 
ostřeji vytčeny druhy politické morálky, hlásané hrdiny jeho dra
matu: tak mnohý verš Euripidův nutí dnes při četbě zamysliti 
se nad poměry našimi a nad jejich morálkou. Překlad tragoedie 
jest věcně správný, vnitřně procítěný, výrazově pohotový a půso
bivý. Překladatelka zachovává šťastnou měrou původní dikci, jevíc 
při tom plné pochopení správné hermeneutiky. A že dovede bás
nicky zčeštiti to, co vyslovil řecký básník, o tom svědčí zejména 
některé části lyrické, kde i v nepohodlném poutě formálním jest 
její výraz tvárlivý a prodchnut duchem originálu.

Technicky jeví překladatelka značnou vyspělost. Usnadnila 
si práci pouze při paionech a ionicích, a těch je ve Foiničankách 
nemnoho. Zastánce přísné metriky smíří se arci sotva s přílišnou 
volností jejího trimetru iambického. Leckteré verše jsou bez cae- 
sury, jinde jest na místě nenáležitém; trimetry typu:

spěl k Foibovi | i s dotazem | i s žádostí (v. 15) 
ach, otrok jest, | kdo nesmí říc’, | co myslí si (v. 392) 
tak uměle, | že zdálo se, | že vztekli se (v. 1127) a pod.

nejsou řídké a při vší liberálnosti hezky nezní. Verš 967:
Ne, nechci, aby slavili mne za smrt synovu —

má nedopatřením o iamb více. Chyb proti přízvuku dopouští se 
překladatelka u jednoslabičných slov, která mají při správné de- 
klamaci nutně přízvuk slovní. A toho nedbáno zvláště tam, kde 
spojením slova trojslabičného s jednoslabičným (co počíti řeď? — 
vytrhla meč — na bludnou pout) nebo slova dvouslabičného 
s dvěma jednoslabičnými (přišli jste sem) má vzniknouti ditrochej 
a spojením slova dvojslabičného s jednoslabičným (dívčí stud 
kouzlí — vzala meč — na náš rod) daktyl, kde však třeba 
často při správném přizvukování čisti choriamb nebo krétik. Po
chybuji, četl-li by kdo správně tyto verše jako tetramety trochejské:
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