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Některé partie Exlerovy dissertace nejsou dosti oprávněny 
a měly by býti, myslím, vypuštěny, zejména seznamy obratů pro
sebních, které při naprosté rozmanitosti neukazují k žádnému typu. 
Odsoudil je vlastně autor sám doznáním (str. 123): In general 
there is a great freedom of phraseology, the writer evidently not 
feeling himself restricted to any set phrase. Naopak lecčeho po
strádáme, hledíme-li k tomu, že Exler nadepsal svoji studii »Forma 
starořeckého dopisu·. Nevšímá si vůbec formy adress na versu, 
jak často uváděn odesílatel, jak místo určení, stejně mlčí o sub
skripcích. Ale i kdyby byl přesněji zúžil název a označil, že 
chtěl probrati typické frase listovní, trpělo by jeho pojednání 
neúplností. Z Wílckenovy Chrestomathie známe stereotypní za
čátek pozvání na hostinu έρωτά σε (καλέ/ σε) ...δείπνησα/ 
(I 2, č. 484—487). Místo radostného χα/ρε/ν objevuje se v za- 
čátkové formuli i kondolenční ενψνχε/ν (tamže ö. 479), jehož 
u Exlera postrádáme. Bohumil Ryba.

Atlas of ancien! and classical geography (Everyman’s 
library 451), London, I. M.Dent 1922. Str. XII+ 230. Za 2/6 šilinků

Nedávno vyšel osmý otisk tohoto velmi pěkného atlantu k staro
věkým spisovatelům. Obsahuje 43 barevných, pečlivě a přehledně 
provedených map, 19 plánů měst a bojišť, potom na 102 stranách 
historickotopografické výklady a konečně důkladný index. Barevně 
mapy jsou dobře a zřetelně pracovány, jména jsou vytištěna velmi 
čitelně, takže hledání nenamáhá zrak tolik, jako v oblíbeném atlantu 
Perthesově. Jinou výhodou proti Perthesovým mapám je to, že 
nejsou tištěny až do vnitřního záhybu, takže není nutno knihy 
přelamovati. Seřadění map je poněkud zvláštní: nejprv jdou mapy 
zobrazující starověké představy světa, počínajíc Argonauty až po 
Strabona a Melu, potom je přehledná moderní mapa starověkého 
světa, pak mapy velkých říší starověkých (egyptské, babylonské, 
perské, Alexandrovy, římské za Caesara a ve IV. stol. po Kr.), 
dále dvě speciální mapy k Aeneidě, čtyři mapy Italie, dvě mapy 
Říma, čtyři mapy řeckého světa, Athény, Piraeus, severní Balkán, 
čtyři mapy ostatní Evropy, dvě Afriky, přehledná mapa orientu, 
tři speciální mapy orientu, Palestina starého a nového zákona, 
Troja a Troas. Plány bojišť a měst (krom těch, jež jsou zařáděny 
mezi barevnými mapami) jsou kresleny. Lepší by mohl býti plánek 
Pompejí. Index jmen obsahuje i určení zeměpisné polohy.

Atlas je vkusně vázán. Je dobrou a lacinou pomůckou; v na
šich penězích stojí asi 17 Kč. Vladimír Groh.

L. A. Constans: Arles antique. E. Boccard, Paris 1921, 
XVI + 426 str. in 8°, 16 tab.

V prvé části podána zde historie této »Gallula Roma Arelas«, 
jak nazývá Ausonius Arelate, od založení v době V. — II. stol. př. 
Kr. do konce doby císařské, v druhé čásli popsány jsou monu-


