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huje nápisy do r. 410. Kniha C. M. Kaufmanna: Handbuch der alt
christlichen Epigraphik, ve Ereiburce v Breisgau 1917, chválená v roč. 
1920 na str. 39 jako dobrá příručka, je užitečná hlavně množstvím 
dobrých illustraci. Potěšitelné je, že z díla E. de Ruggiera: Dizionario 
epigrafico di antichità romane, vycházejícího bohužel velmi pomalu, 
vydána byla nově aspoň malá část III. sv. Rozsáhlá práce J. Toutaina: 
Les cultes païens dans l’empire romain je 2. svazkem III. dílu, vyšlým 
v r. 1920, ukončena aspoň v první své části, jednající o kultech zá
padních provincií říše římské. Dále ohlašována je sbírka řeckých 
nápisů křesťanských, jež má býti vydávána pod patronancí pařížské 
Akademie des Inscriptions et Belles-Lettres s názvem Recueil des 
Inscriptions grecques chrétiennes. První díl obsahovati má ve 4 svazcích 
nápisy maloasijské. Je známo, že péčí téže Akademie vychází také 
důležité dílo Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes; ze IV. 
svazku tohoto díla, jenž obsahuje nápisy provincie Asie, hlášen je 
sešit 5. A. S.

Osmý díl Corpus inscriptionum Latinarum, obsahující latinské 
nápisy nalezené v Africe, mohl býti vydáván jen za přispění fran
couzských učenců; válkou byla tato společná práce znemožněna a 
francouzská správa v Alžíru (Gouvernement général de 1’ Algérie) 
rozhodla se vydali nápisy z Alžíru pocházející v díle samostatném 
pod názvem Inscriptions latines ď Algérie. První svazek tohoto díla 
obsahuje nápisy z oblasti římské Provincia Africa nebo Africa Pro
consularis; vydán byl péčí Štěpána Gsella v Paříži 1922 v naklada
telství E. Championa (Quai Malaquais 5) a stojí vázaný 20J fr. 
Obsahuje množství nápisu, z části dosud nepublikovaných, uspořádán 
je velmi pečlivě a provázen důkladnými, všestrannými indexy. Celé 
dílo rozpočteno je na čtyři svazky; budou-li se všechny rovnati svou 
úpravou a pečlivostí dílu prvnímu, bude nové dílo znamenati značné 
obohacení literatury epigraflcké. A. S.

Carnuntu, ležícímu velmi blízko našich hranic, dostalo se zají
mavého popisu knížkou Emila Hofmanna: Bilder aus Car
nuntum (192 t ve Vídni u A. Pichlera vdovy), str. 85, 2 plánky a 14 
obrázků, brožováno v pěkné obálce, asi za 6’— Kč. Není to sice dílo 
vědecké, nemá ani potřebných odkazů na odbornou literaturu, ale je 
psáno zajímavě a poučně. Autor, jenž se podle vlastního tvrzení zabývá 
Carnuntem již po 30 let, podal obšírné vylíčení dnešního stavu zbytků 
Carnunta, předeslav krátký historický úvod a zakončiv dílko popisem 
obou museí. Obrázky jsou celkem dobře reprodukovány a seznamují 
čtenáře krom pohledů místních s řadou náhrobních kamenů, zají
mavých zejména svými reliéfy. V. G.

Posledním dílem nedávno zesnulého francouzského archeologa 
Leona Heusey-e je kniha o antickém oděvu (Histoire du costume antique 
d’après des études sur le modèle vivant. Avec une préface par Edmond 
Pottier. V Paříži 1922, u E. Championa, stran 15 a 308, obrázků 142 
a 8 tabulek, z nich 5 barevných, za bO fr.). Kniha vznikla z přednášek, 
které konal spisovatel řadu let (1862—1910) na proslulé škole krásných 
uměni (Ecole des Beaux-Arts) posluchačům malířům, sochařům atd.; 
je patrno, že učený balast musil zůstati stranou, řecká jména podána 
jsou jen v transkripci a ještě přizpůsobena výslovnosti francouzské, 
nejde nikterak o naprostou úplnost látky a líčení vývoje. Ale zato je 
v této knize velmi mnoho vkusu, životnosti, jasného názoru; zejména 
úvodní kapitolu »Du principe de la draperie antique« pokládám za 
klassický projev nejen osobnosti spisovatelovy, nýbrž francouzského 
ducha vůbec. Své výklady provázíval Heuzey demonstracemi na 
živých modelech, a obrázky podávají ukázky těchto studií; s oblibou 
upravovány jsou tak, že na jedné straně je dokument antický (obraz 
na váze, socha, relief), na druhé živý model podobně oděný. Srovnání
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často nás učí, kolik lehkosti a půvabu je v těch několika čarách, jimiž 
je na váze podána na příklad ženská figura s draperií; zůstává-li model 
někde daleko za svým vzorem, není to vina přednašeče, nýbrž modelu. 
Možno říci, že výklad je tak jasný, jak právě bez živého modelu může 
býti; podá-li kniha neocenitelné informace umělci, nejen malíři a so
chaři, nýbrž i herci, nebude méně užitečná ani filologům, jež leckde 
přiměje dívati se na věci s nového hlediska. Spisovatel nedočkal se 
již vydání tohoto díla, zemřel ve stáří 90 let; až na kapitolu první 
a poslední bylo dílo napsáno v posledních dvou letech jeho života, 
doklad řídké svěžesti duševní ve věku tak pokročilém. A. S.

Důležitého díla Bechtlova o řeckých dialektech vyšel nedávno 
druhý svazek (Friedrich Bechtel, Die griechischen Dialekte. II. Die 
westgriechischen Dialekte, 1923 v Berlíně u Weidmannů, str. VII a 951, 
za 10880 Kč neváz.). Věnován je dialektům t. zv. západořeckým, t. j. 
dors kým dialektům na Peloponnesu a příbuzným s nimi dialektům střed
ního Řecka a Epiru, dialektům dorských ostrovů moře Egejského, knid- 
skému i pamfylskému v Malé Asii, a konečně dialektu elejskému a krajiny 
Achaie. Připomínám, že je tu zpracován také dialekt dellských nápisů 
ve výkladu o dialektu fockém. Spisovatel všímá si všech stránek jazy
kových jevů, také syntaxe a lexika; pro studium řeckých nápisů je dílo 
pomůckou nezbytnou. A. S.

Zlomky řeckých historiků byly do nedávná přístupny jen ve staré, 
neúplné a nedokonalé sbírce C. Muliera (Fragmenta Historicorum 
Graecorum, v Paříži v knihovně Didotově, sv. I.—IV. 1841—1851. sv. 
V. 1870). Potřeba nové sbírky byla čím dále tím naléhavější; vyhověno 
jí bylo nyní dílem Felixe jacobyho (Die Fragmente der griechischen 
Historiker. (F. Gr. Hist.) I. V Berlíně u Weidmannů 1923, za 54 Kč 
neváz.) První svazek obsahuje zlomky genealogů a mythografů; z úvodu 
(str. VIII.) se dovídáme, že svazek druhý je již připraven k tisku a že 
také další svazky budou rychle následovati, pokud ovšem tiskové po
měry nebudou rušivě zasahovati. Doufám, že se ke knize vrátím ještě 
obšírnějším posudkem. A. S.

Nová kniha A. Drewse (Der Sternhimmel in der Dichtung und 
Religion der alten Völker und des Christentums, v Jeně u Diederichse 
1923, za 45 Kč váz.) obsahuje mnoho poutavých výkladů o hvězdném 
nebi a mythech s ním souvislých, výkladů, k jichž objasnění přispívá 
řada obrázků. Spisovatel stojí na stanovisku t. zv. astrální mythologie, 
jež hledá vznik mythů v úkazech nebeských, stanovisko, jež asi ne 
každý čtenář bude se spisovatelem sdíleti. A. S.

Stařešina polských klassických filologů K. Morawski vydal 
novou knihu: Zarys literatury rzymskiej (Krakow, Akad. 
Umiejetnoáci 1922, str. 412 za 9'50 Kč). Jak podotýká v předmluvě, 
vedlo ho k napsání této knihy několik důvodů, z nichž hlavním byla 
potřeba přehledné, ale nepříliš obsáhlé příručky celé římské literatury; 
kromě toho i touha znova ukázat odpůrcům klassického vzdělání na 
bohatství a význam římské literatury. Zarys Morawského obsahuje 
veškero římské písemnictví až do VI. stol. po Kr. Literatura republiky 
zaujímá str. 1—169, doba Augustova str. 170—223, stol. I.—III. po 
Kr. str. 224—300, IV. stol. str. 301—390, přehled V. a VI. stol. ostatek 
knihy. Jak patrno, věnoval Morawski hodně místa literatuře pozdější 
doby císařské a literatuře starokřesťanské. Kniha je psána velmi pěkně 
a poučně, jak lze u Morawského čekati. Nemá sice poznámek a citátů, 
ale přes to vřele ji doporučuji hlavně filologům působícím na střední 
škole, kterým velká odborná díla jsou nepřístupná, anebo aspoň těžko 
přístupná. Pro rychlé a přehledné poučení je Zarys Morawského vý
bornou příručkou právě pro svůj bohatý obsah. — Poláci mohou se 
pochlubiti velkými 7dílnými dějinami římské literatury i tímto pře
hledem; všechno je vydáno krakovskou Akademií. Kdy se budeme
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moci my pochlubit! aspoň takovým přehledem klassického písem
nictví? V. G.

Kdo vykládá ve škole Tacitovu Germanii nebo některé části Cae- 
sarovy Války Gallské, potřebuje často názorného materiálu o římských 
sídlech v Germanii. Podobných prací není nedostatek; stačí uvésti 
aspoň práce data nejnovějšího : F. Koepp: Die Römer in Deutschland 
(Monographien zur Weltgeschichte sv. XXII, vyd. 2. z r. 1912), dále 
F. Cramer: Deutschland in römischer Zeit (ve sbírce Goschenově, 
r. 1912), H. Dragendorff: Westdeutschland zur Römerzeit (ve sbírce 
Wissenschaft und Bildung, 2. vyd. z r. 1919), konečně G. Blümlein: 
Bilder aus dem römisch-germanischen Kulturleben (v Mnichově a 
Berlíně, nákladem R. Oldenbourga, z r. 1918). Ve všech těchto pracích 
má hlavní význam text, jenž je doprovázen větším nebo menším 
počtem obrázků. Jiného rázu je dílo Germania Romana, vydané 
římsko - německou komisí německého ústavu archeologického (1922, 
v komisi nakladatelství C. C. Buchnera v Bamberce); je to totiž veliká 
řada vybraných vyobrazení na 100 tabulkách, jimž předeslán stručný 
výklad, obsahující hlavně odkazy k literatuře odborné. Cena byla 
stanovena ku podivu nízko, ale již před koncem r. 1922 bylo dílo 
rozebráno; doufejme, že bude vydáno znovu; zaslouží si rozšíření co 
největšího. A. S.

Hollandský filolog F. Muller chtěl článkem Zur Geschichte 
der römischen Satire (Philologus LXXVIII 1923, str. 230—280) 
osvětliti starý problém užitím kriterií jazykových a náboženských. Jádrem 
pojednání, plného rozbíhavých odboček, jest rozbor místa Liviova 
VII 2. Muller tu jednak uvádí pro varronský jeho původ řadu stilis- 
tických důvodů, málo průkazných, ba odvažuje se jiti za Varrona až 
k annales maximi a dokonce konstruovati, jak přibližně v nich zpráva 
zněla; jednak dostává z místa Liviova pokyn pro řešení otázky, co 
znamenalo původně slovo satura. Jednotlivá slova ve zprávě Liviově, 
o jichž etruském původu nepochybuje, jako ludio, histrio, Fescennini, 
vedou ho k domněnce, že i slovo satura odtud přišlo. Považuje boha 
Saturna s Herbigem (Philologus LXXIV 1918, str. 446 nn.) za boha 
etruského, kterého zavedli Etruskové do Italie z Malé Asie, vykládá 
ho (proti Wissowovi) jako démona plodnosti a nepřipouštěje si žádných 
obtíži, spojuje jej s thráckým οάτνρος. Aby vysvětlil pojem 
satura larix, postuluje pro jazyk thracko-fryžský slovo sa-tur-ä, kol- 
lektivum Ženského rodu, jehož semasiologický vývoj naznačuje řadou 
Kräftige Schwellung > Fruchtbarkeit > Früchte der Erde, lanx deorum. 
Universálním etruským klíčem hravě se dostává k identifikaci saturn- 
ského verše a dithyrambu (διθύραμβος) a spojování jeho s tripodatio. 
Výklady tyto nejsou nikterak nové a jsou mnohem méně původní, než 
se autor domnívá. O spojení saturnského verše s tripudii vznikly celé 
fantastické theorie, jako Fitzhughova a Bergfeldova (o nich srv. v Krá
lově Metrice III. 38 nn.). Vztahováním saturnského verše k satuře vrací 
se autor pouze k cestám, které byly už dávno opuštěny. Novum je 
pouze pochybný a neodůvodněný předpoklad thracko-fryžského sa-tur-ä 
a celá etruská motivace, pro niž ovšem hláskoslovné překážky neexistují. 
Muller, jakoby začarován v okruh působnosti etruského démona plod
nosti, slibuje ještě jinde podrobněji vyložiti vývody svého padesáti- 
stránkového pojednání. Ä Jž. ,

Vtipná, třeba neuctivá satira Senekova, persiflující smrt Klaudiovu, 
byla v nové době samostatně vydána A. Marxem a vyšla nyní v novém 
vydání (Senecas Apokolokyntosis. Für den Schulgebrauch herausgegeben 
v. A. Marx, v Karlsruhe 1922, nákladem Gutschovým, 21 str., za 2 Kč 
neváz.). Nové vydání opatřeno je také stručným kommentářem, který 
čtení a porozumění valně usnadňuje; v této podobě bylo by možno čisti
dílko toto i ve škole nebo doporučit! je za domácí četbu. A. S.


