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jména přídavného místo genitivu substan
tiva, jde nepochybné o starší, původnější 
způsob vyjadřování, jejž básníci uchovalí 
věrněji než prosaikové.

K. Svoboda: Líčeni přírody u latin
ských básníků doby stříbrné (Listy fil. 
45, 1918, sír. 71—79 a 164—169). Proti 
jednostranným formulím, jimiž vystihová
na byla povaha starověkého smyslu pro 
ipřírodu a její zjevy, zdůrazňuje správné, 
že cit ten různil se jistě podle pQvahy 
jednotWvoovy a byl podroben též vkusu 
doby. Latinští básníci doby stříbrné, k 
nimž v dosavadních pracích bylo jen 
skrovně přihlíženo, zasluhují tím stpíše 
pozornost?, že nástěnné malby z této do
by, zejména v Pompejích zachované, po
skytují nám vhodný materiál srovnávací. 
Cbnouotogtoky probírá pak spisovatel' bás
níky doby této1 od Manilia až k Juvenalo- 
vt a dochází k výsledku, že v jejich lí
čeních přírodních zjevu lze rozeznávali 
dvíCIjí náměty:’ idyllioké. k nimž vzorem 
byl hlavně Theokritas a jež jsou časté 
jíž v dbbě Augustově, a romantické, jež 
místy vyskytovaly se sice také již dříve, 
ale v době stříbrné jsou velmi cblíbené. 
Mnoho lest Ovšem v líčeních .těchto ste
reotypního a leckteré dojmy, v moderních 
básních běžné, na př. výhledy do dálky, 
vzduch, osvětlení předmětů, oblaka, hra 
stínů, barvy podzimní přírody nedocházejí 
vůbec povšimnutí. Malíři tehdejší zob rázo
vali ralděj; idyllické krajiny, což vysvětli
li iest konservativním napodobením star
ších vzorů z doby hellenistické. ale nic
méně objevují se též náměty romantické, 
jež proto pokládati jest za originální díla 
římská. O. Jiráni.

E. Peroutka: Ústavy států řeckých. 
Z pozůstalsti doplnil a vydal Dr. Karel 
Svoboda. V Praze 1916. nákladem Jed
noty českých filologů. Sûr. IV. X 160, za 
K 6. .

Kniha tato zachraňuje pro veřejnost a- 
spoň část vědecké práce Peroutikovy a 
poskytuje praktickou příručku všem, kte
ří se zajímají o ústavní zříizení řecká. V 
první části historické podává se ústavní 
vývoj aa staré doby. v druhé a třetí po
pisují se ústavy doby rozkvětu Řecka a 
dohv heMepistické. O moderních zpraco
váních učiněna ie souborná zmíriba v od
stavci »'Prameny a literaura« (str. 3), při 
výkladech vlastních uváděny jen hlavní 
doklady starověké, z literatury moderní 
nic. Také upuštěno téměř úplně od ozna
čování iproblémů, ačkoliv ie jich v tomto 
oboru tolik. Krátký čas. vyměřený Pe- 
routkově přednášce také způsobil neoby
čejnou Stručnost výkladů, jíž se ovšem 
vydavatel musil přiapůsoibiti, 1 když do
plňoval některé partie chvběiící a poně

kud rozšiřoval část popisnou (zejména o 
Athénách a Spartě). Tak podařilo se na 
150 stranách textu shrnout» skutečně ce
lou a tak pestrou látku. Nutno zvláště 
yytknouli' pečlivou snahu vydavatelovu, 
jenž nevděčný úikictl «pravili přednášku v 
knihu vykonal co inejsvědomitěji. Odbor
ný čtenář se sice tu a tam pozastaví nad 
tvrzením příliš určitým, avšak to vesměs 
jen při otázkách, jichž řešení se 'kniha vy
hnula. Je u nás první svého obora, čest
ným slibem pro budoucnost a jest si jeu 
přáti, aby byla co nejvíce čtena.

Vladimír Grob.
O panienském sdružení jodná Vlád 

Groh v Listech fil. 44, 1917. 201 n. Věří 
starověké tradici, že tento svaz iónských 
měst, jehož střediskem bylioi předhůří My- 
kalské, vznikl hned' po příchodu Ionů do 
M. Asie; usuzuje, že sdružení mělo název 
amfiiktyonie a především účel nábožen
ský. Úplně zamítá výklad Wiiamowiiteúv, 
že spolek ten vznikl teprve kol r. 700 př. 
Kr. Po nezdařeném povstání iónském r. 
494 se sdružení rozpadlo. Obnoveno by
lo ,po r. 373 a připomíná se ještě v lil. 
stol. po Kr. Náleželo k němu zprvu dva
náct měst, kolem r. 300 přistoupila Smyr
na jako třináctá. Spolkový kult Poseidona 
Helikonskéhio odvozovala iónská tradice z 
aohiajjskéiho města Helike, ale jméno uka
zuje, že pocházel z biotského Helikonu. 
O spolkových zřízeních před IV. stol. ne
víme nic. Po té době se připomíná rada. 
tbeorové, zastupující města při výroční 
slavnosti, kněz Poseidonův a později i 
pořadatel her. K. Svoboda.

Dr. A n t. Polák: Demetrias v Thes- 
salii, ,hlavnií město spolku magnetského 
v dobč hellenistické a římské. V Praze 
1915 u Buršíka a Kohouta. Str. 1341 a 2 
mapky, za K 7 20.

Po úvodě (,s přehledem dlějin Magnesie) 
vykládá! spisovatel nejprve o založení 

Demetňadv, jež klade do letí 293—289. a 
její topografií v druhém odstavci o je
jích dějinách, zejména ve válkách make- 
tíonskoi-římsilvých, v 'třetím o ústavě spoj
ku magnetského, ve čtvrtém o jejím zří
zení městském, v pátém o Obyvatelstvu 
DemetrJady, v šestém o jeho náboženství, 
v sedmém o spolcích, v osmém o stélách 
a jiných památkách, v příloze pak to tom,
kde byla Demetrias.

Spisovatel chtěl pbdlati ucelený obraz 
všeho, co dosud je známo ,ot dějinách i 
vnitřním životě tohoto města. Není sporu, 
že sledovali dopodrobna celý život těch
to organismů, Alexandrem i ďadochy v 
život uváděných, ie nesmírně významné 
pro pochopení celé podstaty státněspráv- 
iiích zásad t, zv. hellenismu. ale nesmí se 
pří tom nikdy zapomínali. že zejména na


