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Z rozboru a poznámek ke Králi Lávrovi je tedy viděli, že 
na objasňování básnického díla Havlíčkova nutno stále ještě do- 
plňovati a pilovatí, má-li vyniknouti v plné své podobě básnický 
jeho genius, jenž v několika málo letech plně zužitkoval vše, co 
bylo dáno jeho možnostmi. Václav Burian.

V listopadu 1921.

Drobné zprávy.
Antické hry divadelní se stávají, jak se zdá, činnou složkou 

reperloiru českých jevišť. V červnu t. r. sehrálo Nár. divadlo s úspě
chem Euripidovu Medeii a Sofokleovy Slídiče, brněnské divadlo brzy 
na to Euripidova Hippolyta. V nové sezóně ohlašuje Národní divadlo 
Aristofanovu Lysistratu a Euripidovy Bakchy, Městské divadlo Král. 
Vinohrad Sofokleova Krále Oidipa a Aristofanovy Jezdce se Ženským 
sněmem (v moderní úpravě na jeden večer); Švandovo divadlo hlásí 
Terentiovu Andrii, divadlo Mor. Ostravy Plantova Pseudola (byl již 
provozován). Lze jen vitati, že snahy oživiti antické drama na naší 
scéně nejsou vedeny duchem archaeologicko-filologickým, nýbrž umě
leckým. A zvláště významné jest, že se konečně dostává vážné po
zornosti tvorbě Aristofanově. 21'. S.

O Goethových Římských elegiích a Benátských epi
gramech přednášel dne 10. listopadu v Klubu mod. filologů prof. 
Ol. Bischer. Velmi názorně ukázal, jak se jeví zejména v Římských 
elegiích blahodárný vliv antiky na velkého tvůrčího ducha německé 
poesie, jenž pod dojmem radostných zážitků na půdě klassické stvořil 
jedno z nejvýznamějších svých dél. Prof. Fischer obě dílka Goethova, 
psaná elegickým distichem, přeložil a nedávno vydal. Při přednášce 
narazil také na otázku přizvučného pentametru, a znaje výsledky 
opravné metrické komise, vytýkal, že liberálně dovoluje ve středu pří- 
zvučného pentametru stopu dvouslabičnou, ale na konci nepřipouští 
slov čtyřslabičných s poslední slabikou dlouhou. Výtka ta není, myslím, 
správná. Přízvuk čtyřslabičných slov bývá zřídka na póslední slabice, 
třeba dlouhé; rhythmus nutil by je sice mimovolně do přizvuko
váni xxxx, ale při správné recitaci by se měnil konec pentametru 
zpravidla v t. zv. přízvučný ditrochei (χχχχ), a východy hexametri, 
a pentametru by se (v poslední stopě) vůbec nelišily, proti časoměrné 
předloze. Ostatně Goethovo elegické distichon jest útvar zcela jiný než 
starověké distichon časoměrné. Překládáme-li Goetha, napodobujeme 
přťzvucně distichon přísvucné·, a je tedy důsledné neměniti v této pří- 
zvučné nápodobě pentametru kromě přípustných obměn nic. B. Á

Dodatkem k zprávám z L. F. XLVlt, str. 348 nn., o nověj
ších publikacích o topografii starého Říma, lze referovati 
o některých novějších spisech. — E. Rodocanachi, známý svou mono
grafií o Gapitoliu, napsal knihu »Les monuments antiques de Rome 
encore existants«, Paříž, Hachette 1920, str. 232, za 11 fr. Je to spisek 
praktický, psaný s rozumnou střízlivostí a určený auktorem pro cesto
vatele, kteří mají dosti času a zájmu pro hlubší studium na místě. 
Podává nejprve historický přehled vývoje města a nezbytné poučky 
všeobecné, v oddílu topografickém probírá nejdříveúhrnně mosty, 
hradby, silnice a vodovody římské, potom pojednává monograficky 
o jednotlivých památkách zachovaných. Výjimka je u Palatinu, kde 
mluví též, ovšem stručněji, o monumentech, v jejichž objevení lze te-
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prve doufati. Kniha je doprovázena reprodukcemi čtyř plánů, dosti 
nejasnými, a jedenácti rytin starších pohledů na jednotlivé památky. 
Tu i tam, ate nestejnoměrně, jsou k textu připojeny citáty a údaje 
bibliografické, avšak nikoliv úplné, hledě k účelu knihy a jejímu spíše 
praktickému určení. V. G.

Druhou knihu napsal Romolo Ducei, Sul Palatino, Řím, 
Bardi, str. XV -j- 158 s plánem a 26 tabulkami, za 7·50 lir. Tato knížka 
vzrostla z populárních výkladů, jež po léta Ducei na Palatinu míval. 
Odtud její zvláštní ráz historickoarchaeologických výkladů a reminis
cencí na osudy míst a budov, o nichž se vykládá. Ač spisek nemá 
vědeckého základu ani účelu, přece hojné cituje antické prameny. Pro 
orientaci na místě je vhodný, odborníkovi však nestačí. Nutno počkati, 
až popíše Palatin Huelsen. Jak mi sdělil, bude to monografie stejného 
rázu, jako o Fóru, a má vyjiti již brzy. V. G.

Carlo Pascal, všestranný pěstitel antiky, rediguje a v Catanii u Fr. 
Battiata vydává dvě zajímavé sbírky, u nás málo známé a nezaslou
ženě pomíjené. První se nazývá Biblioteca di Critica storica 
e letteraria; její program neomezuje se jen na antiku, nýbrž sahá 
i k zjevům středního a nového věku. Klassického starověku týkají se 
dosud jen dva spisy, z nichž jeden napsal sám Pascal (»Epicurei 
e mistici«, 21914), druhý pak Corr. Barbagallo (»La catastrofe di 
Nerone«, 1915). — Druhá sbírka jmenuje se Biblioteca di filo
logia classica. Vyšlo v ní dosud dvanáct svazků různého obsahu, 
ale vesměs cenných. Od Pascala jsou tam pojednání: »Dioniso. 
Saggio sulla religione c la parodia religiosa in Aristo
fane« (1911) a »Le credenze d’oltre tomba nelle opere let
terarie dell’ antichità classica« (1912), nejnověji pak »Poeti 
e personaggi Catulliani« (1916). — Barbagallo přispěl tam dílem 
vělším: »Lo stato e l’istruzione pubblica nell’ impero ro
mano« (1911). — Náboženské historie týká se svazek napsaný Ema
nuelem Ciacerim »Culti e miti nella storia dell’anticaSicilia« 
(1911). — Kniha Angella Pizzagalliho »Mito e poesia nella Grecia 
antica« (1913) je obšírnou studií o Hesiodově Theogonii. — Francesco 
Guglielmi má tam spis »Arte ed artifizio nel dramma greco« 
(1912). — Pečlivá jest kniha Karoliny Lanzaniové »Mario e Silia« 
(1915), podávající výstižný obraz této zajímavé dvojice a její doby. 
Remigio Sabbadini ve své »Storia e critica di testi latini« (1914) 
obírá se Ciceronem, Donatem, Tacitem, Celsem, Plautem, Pliniem, 
Quintilianem, Liviem, Sallustiem a j. — Sledování kulturního dědictví 
antiky ve středověku je věnována kniha Gaetana Curcia »Orazio 
Flacco studiato in Italia dal secolo XIII—XVIII« (1913).— 
Literatury byzantské VI. stol. týká se obsažná monografìe Alessandra 
Veniera »Paolo Silenziario« (1916), s překladem některých 
částí. — Jména autorů i redaktorovo jsou zárukou vážné práce. Lze si 
jen přáti, aby jejich dílům se u nás dostalo aspoň té pozornosti, jakou 
byla zahrnována dosud literatura německá, mnohdy daleko problema
tičtější ceny. V, G.

Advokát Carlo Rocco di Torrepadula vydal 1918 v Římě 
spisek nadepsaný I Senatores pedarii (str. 87, za 3 L). Přirozeně 
nemohl v této otázce podati nic úplně nového, ale kriticky probral 
všechna starověká svědectví i hojnou literaturu novou. Promluvil nej
prve ó postavení pedariů v senátě a pak o významu tohoto označení. 
Končí zjištěním, že nelze jich (podle Willemse, Le sénat I 138 nn.) 
slotožňovati se senátory, kteří zastávali jen nekurulský úřad a že měli 
ius sententiae dicendae, nikoliv však právo odůvodňovati svůj názor, 
nýbrž jen hlasovati o nějakém názoru proneseném. Jakýmsi nedo
statkem Roccovy práce je to, že spokojuje se vypátráním, kým sen. 
ped. nebyli, a nehledá zjistit, kdo to byl. Správně asi napsal Bouché
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Leclereq (Manuel 97 nn.), že pedarii bylo označení spíš lidové, než 
úřední. V. G.

Proč byl odsouzen Kristus a proč byli odsuzováni křesťané, o tom 
napsal velmi cenný článek B. Motzo v italské řevui »Atene e Roma« 
r. 1921, str. 1—22. Probrav kriticky veškery prameny a literaturu mo
derní, dospívá k tomuto závěru : Kristus byl zatčen a odsouzen jako 
buřič a rušitel veřejného pořádku vládnoucí stranou židovskou, které 
záleželo na dobré shodě s Římany. Tato strana, odpovídající Římanům 
za pořádek, považovala za nutné potlačiti lidové hnutí Kristem šířené, 
které bylo namířeno jak proti ní, tak i proti Římanům. Proto při 
zatčení i popravě fungovali římští vojáci, rozsudek sám byl potvrzen 
římským prokurátorem, byť i váhavě. Co pak se týče rozsudků nad 
křesťany, stanoví Motzo správně dle pramenů antických i apologetických, 
že odsuzováni byli ne pro nějaký delikt obecný, nýbrž právě pro pří
slušnost k nomen ch r i s ti an u m, jež bylo novou nedovolenou sektou 
podvratných tendencí. Neronovým rozhodnutím, že křesťané mají býti 
odsouzeni, stala se tato res iudicata, a v dobách následujících tedy na 
základě tohoto případu precedenčního byl pak bez dalšího odsouzen 
každý, kdo se přiznal, že jest křesťanem. V. G.

O císaři Diokletianovi napsal obšírnou monografii Giovanni 
Costa v Ruggierově »Dizionario epigrafico« II. str. 1793 nn; vyšlo také 
zvláště pod názvem »C. Valerius Diocletianus«, Řím 1912 u L. Pasqua- 
lucciho. Je to úhrnné sebrání veškerého materiálu, jak toho žádal účel 
práce. Cíl mnohem užší vytkl si Fr. Bulič v článku (také i samo
statné vydaném) »L’Imperatore Diocleziano, nome, patria e luogo della 
sua nascita; anno, giorno, luogo e genere della sua morte«. Split, 
Bullettino di Archeologia e storia dalmata 1916. Ani intensivní studii 
Buličově se nepodařilo objasniti všechny podrobnosti života Diokletia- 
nova, zejména chronologické. Za zjištěno možno dnes pokládati toto: 
narodil se asi r. 245 někde v blízkém okolí východně Salony, zemřel 
ve své vile Aspalathu u Salony, nejspíš v červnu až srpnu r. 313, 
pravděpodobně jedem. Pohřben byl ve svém mausoleu, ale je naprosto 
neznámo, kam se poděl jeho sarkofág. — Studie Buličova je dopro
vázena XXV tabulkami příloh, obsahujícími materiál topografický a 
archaeologický. V. G.

Pěknou ukázku badatelské bystrosti podal G. Glots v čl. Les 
fêtes ď Adonis sous Ptolémée II. v Revue des ét. gr., sv. 33, 
r. 1920, str. 169—222. Je to studie k nepatrnému papyru ze 3. st. př. Kr., 
nalezenému v starověké Krokodilopoli a publikovánému ve Flinders- 
Petrie Papyri, díl III. č. 142. Nějaký soukromník si tu zaznamenával 
denní výdaje a zachovaných 29 ř. obsahuje výdaje od 6. dp 9. dne 
měsíce blíže neoznačeného. Jménem Adonidovým v záznamech 7. dne 
byl přiveden Glotz k důkladnějšímu zkoumáni položek a došel k ne
pochybnému výsledku, že se onen člověk zúčastnil ve dnech 7., 8., 9. 
slavností Adonidových. Již 6. dne vydal vedle zcela normálních vý
dajů čtvrt obolu za lázeň a 1'/, obolu holiči, patrně se dal do holá 
ostříhali z důvodů rituálních. 7. dne nakoupil za 5 drachem ořechů, za 
3 dr. fíků, za 51/,, ob. »květinových ozdob pro Adonida«, za 3 dr. ku
řata (to vše k oběti), za 1 dr. si koupil od kněží jelítka z obětovaných 
zvířat (χορύαί); jiné položky jsou za obětní olej a zpropitné chrámovým 
sluhům. Na jídlo a víno nic nevydal, zajisté se zúčastnil hostiny Ado- 
nidovy. (Glotz se tu dovolává též Salačovy práce o Serapidovi v Beri, 
ph. Woch. 1914). 8. dne vydal čtvrt obolu za koupel a čtvrt obolu za 
zeleninu — byl to den smrti Adonidovy, den postu. Máme tu tedy pro- 
saickou illustraci k Theokritově básni XV. 2 v gemmai. i) Άδωνιάζονσαι. 
Báseň se týká slavnosti, kterou pořádala na svém dvoře v Alexandrii 
sestra a manželka Ptolemaia II. Arsinoe a právě v Krokodilopoli, podle 
ní později nazvané, byl horlivě pěstován kult Afrodity—Isidy a Ado-
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nida-Osirida, šířený ostatně z důvodů dynastických po celé říši. — 
Nejzajímavější jsou však poslední 3 ř. papyru, položky 9. dne. Za čtvrt 
obolu si koupil náš člověk vodu (t. j. svěcenou), za 1 ob. opět věnce 
a 2 ob. zaplatil είς δειχτήςιον, t. j. podle Glotze vstupné do síně, kde 
se ukazovalo δςάμα μυστικόν, smrt a vzkříšení Adonida-Osirida. Kdežto 
z Theokrita se dovídáme jen o dni mystického spojení Afrodity s Ado
nidem a o dni smrti, následoval podle kombinace Glotzovy ještě 3. den, 
slavnost vzkříšení, čími se zjednává zajímavá souvislost s Lukianem, 
de dea Syria 6 a s prorokem Ozeášem VI, 2. Ovšem i když přijmeme 
výsledek Glotzův, musíme miti na paměti, že jde o zjev synkretismu 
doby hellenistické a že tyto egyptské Adonie měly asi málo společného 
se soukromou řeckou slavností toho jména. Glotzovi je s Adonidem 
totožný Adonai foinický, ale proti tomu nutno ukázati na Kretschmerovu 
řeckou etymologii jména Adonidova (v. L. F. 1916, str. 74.), J. L.

Po dlouhé době je zas možno referovati o novince polské. Kaz. 
Moramski, známý především svými obšírnými spisy o římské litera
tuře, obrátil se k obsahové stránce svých auklorů a vytěžil z nich osm 
obrazů, jež spojil v knihu nadepsanou Rzym, portréty i szkice 
(Krakov 1921, Spóíka wydawnicza, str. 299, za 336 polsk. marek!) Píše 
tu o Tiberiovi, Claudiovi, Hadrianovi, Julianovi, pak o románu Petro- 
niově, o Germanech v impériu na jeho sklonku, o modlitbě a konečně 
o poměru slova živého a psaného v starověku a dnes.

Články jsou různé ceny vědecké, ale pojí je ušlechtilá idea při
blížit antiku a seznámit s ní lidi dneška. Po té stránce jistě může 
kniha Morawského vykonati hodně dobrého. Jen jedno trochu vadí: že 
totiž v určitých chvílích vítězí v Morawském pravověrný katolík nad 
historikem a nedovoluje mu zachovati klidného a nestranného stano
viska, jaké zaujímá jinde. — Ke konci poznámku: může-li za dneš
ních poměrů v Polsku, jež jsou mnohem horší našich, vyjiti kniha 
jako »Rzym«, a je-li dokonce už rozebrána rozsáhlá římská literatura 
Morawského, svědčí to nepochybně o tom, že u Poláků je zájem pro 
antiku hodně velký. V. G,

*
Obvyklá ročenka Indogermánské Společnosti za r. 1919 vyšla teprve 

letos v létě (Indogermanisches Jahrbuch. Im Auftrag der Indo
germanischen Gesellschaft herausgegeben von W. Streitberg und A. 
Walde. VII. Rand. Rerlin-Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Ver
leger, 1921. Str. IV a 190). Obsahuje druhou polovici bibliografie za 
r. 1917, bibliografii jazykovědy latinské, keltské, germánské a baltsko- 
slovanské. Mimo to jsou v ní posmrtné vzpomínky na Leskiena, Brug- 
manna (se seznamem Brugmannových prací z let 1909—1919), Schradera, 
Zupitze, Kuno Meyera a E. Quiggina. Ze zprávy o stavu Indogermánské 
Společnosti, v níž tentokrát po prvé podána také zpráva o finančním 
stavu jejím, se dovídáme, že ročenka pro rok 1920 a 1921 bude spo
jena v jeden svazek (VIII). jenž bude obsahovat! bibliografii za léta 1918 
a 1919; členský příspěvek zvýšen, r. 1920 počínajíc, z 10 M na 15 M. 

V seznamu prací Brugmannových v Idg. Jahrbuch VII, 152 uvádí
Streitberg na posledním místě (jakožto č. 400) »Syntax des einfachen 
Satzes«; dokončil tedy Brugmann aspoň tuto část posledního dílu 
svého Grundrissu ve druhém jeho vydání, takže scházeti bude jen 
nauka o souvětí.

SchraderSv Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde 
dospěl ve svém druhém vydání (srv. LF. 45, 1918, 128), jež po smrti 
Schraderově vychází péčí jeho žáka A. Nehringa, čtvrtým sešitem ne
dávno vydaným (sešit 3. a 4. vyšly r. 1920) k dokončení litery h.

Rocznik slawistyczny v devátém svém svazku byl rozdělen 
na dvě části, z nichž dosud vyšla část první (v Krakově 1921, str. 160, 
za 400 mp.), obsahující čtyři pojednání a několik kritik; část druhá bude


