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čtvercový o stěnách 3 m dlouhých, ale ke každé stěně — krom vstupní — 
přiléhá výklenek jen o málo širši, než celá stěna. V každém výklenku 
stojí sarkofág, a krom toho ještě jeden uvnitř komory blíže k její pravé 
straně. Stěny komory jsou zdobeny štukem, strop a oblouky ve výklencích 
malováním. Z obrazů zvláště zajímavé je zobrazení výjevu, jehož význam 
byl jistě symbolický: na levé straně ujíždí biga tažená holoubky, na ní 
Eros držící v náruči dívku. Uprostřed Hermes, napravo postavy bla
žených v Elysiu. Eros, dívka i postavy napravo jsou drobounké, Hermes 
úmyslně velký. Ve výzdobě štukové, pokud ji bylo možno rozeznat, 
převládaly motivy amoretů hrajících si mezi velkými květy. Sarkofágy, 
v komoře nalezené, byly ozdobeny reliefy a nápisy. První z nich měl 
na stěnách zobrazenu přípravu k závodu, začátek jeho i konec, na 
stranách víka pak výjev obětní. Jak tomu bývá na sarkofázích často, 
jsou i tyto reliefy přeplněny figurami. Nápis na víku zní: D(is) M(anibus) 
Sjacrum) / Octaviae Paulinae fili/ae dulcissime carissi/me q(uae) v(ixit) 
a(nnos) VI m(enses) 1111 d(ies) V / Octavius Felix pater fecit. — Na 
druhém sarkofágu jsou Nereovny a Tritoni držící mušli, v níž je portrét 
ženin. Na třetím sarkofágu je portrét mužův, rovněž na škebli držené 
Tritonem. Nápis na čtvrtém sarkofágu zní; D(is) M(anibus) S(acrum) / 
M. Octavio Felici / suo patri pientis/simo q(ui) v(ixit) a(nnos) LVVl(sic!) / 
rn(enses) VI d(ies) VI1II / M. Octavius Eu/tyches lib(ertus) curavit. — 
Hypogeum druhé je zachováno ve stavu velmi poškozeném; bylo uspo
řádáno asi stejně, jako hrobka první, jenže strop byl opřen cihlovými 
stěnami. Patrně solidnost jeho stavby byla malá. V. G.

Supplementum epigraphicum Graecum jest název důle
žité ročenky, kterou nákladem A. W. Sijthoífa v Leydě vydává hollandský 
učenec J. J. E. Hondius. Dávno jsme si stěžovali, že práce, týkající se 
řecké epigrafie a zejména nápisy nově objevené, jsou rozptýleny po nej
různějších časopisech a v nejrozmanitějších spisech. Nedostatku tomu 
má býti od pomoženo v nové ročence, která chce podávati pravidelný 
přehled všeho, co za předcházející rok v tomto oboru bylo vykonáno. 
V prvním svazku, jehož dva sešity již vyšly, jsou otištěny a zcela struč
ným výkladem opatřeny řecké nápisy, objevené a uveřejněné r. 1922; 
nová čtení nápisů již známých jakož i výsledky prací epigrafických 
jsou tu též svědomitě zaznamenány. Nápisy seřaděny jsou geograficky: 
počíná se Attikou, následuje Peloponnesos, střední a severní Řecko, 
Makedonie, Thrakie, ostrovy moře aegejského, Malá Asie a Syrie. Více 
než 500 nových nápisů je tu uveřejněno. V květnu t. r. vyjde ještě třetí 
sešit, jenž bude obsahovati podrobné rejstříky. Že se publikace tato 
nad obyčej zdařila, o to mají kromě vydavatele zásluhu též jeho spolu
pracovníci, mezi nimiž s potěšením shledáváme i našeho epigrafika Dra 
Ant. Salace, jenž tu sebral nápisy řecké, v slovanských zemích r. 1922 
objevené a mimo to převzal pracné sestavení rejstříku jmen vlastních. 
Cena prvního svazku (i s rejstříky) stanovena na 6 holi. zlatých; u dalších 
svazků bude určována vždy při druhém sešitě podle poměrů té doby, 
i lze doufati, že bude levnější. Úprava je skvělá, tisk krásný. Přejeme 
novému podniku plného zdaru a dlouhého trvání. —h.

Dobrou pomůcku pro ty, kteří se začínají obirati nápisy latin
skými sestavil Louis Perrel: Les inscriptions romaines, bibliographie 
pratique (v Paříži 1923, C. Klincksieck 42 str. malé 8, za 2 50 fr.). Je 
tu podán přehled Corporis inscriptionum Latinarum a sbírek jej do
plňujících, jakož i praktický návod, jak pomůcek těch užívati; mimo to 
sestavena tu hlavní díla pro výklad nápisů. Spisovatel přihlíží, jak při- 
rozeno, především k potřebám studentů francouzských a uvádí proto 
nejčastěji spisy svých krajanů, ale přece neměl zapomenouti aspoň na 
Dizionario epigrafico, které redigoval Ettore de Ruggiero. Willemsova 
rukověť Le droit public romain citována zde v 1. vydání z r. 1863,
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ač již vyšlo r. 1910 vydání sedmé. Celkem lze říci, že praktická knížečka 
svému účelu velmi dobře vyhovuje. —h.

N. Wecklein uveřejnil v Sitzungsberichte der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften, v Mnichově 1923, 6. Abhandl. své názory 
o homerské otázce v pojednání E p i fcr iti sch e s zur homerischen 
Frage. Jest stoupencem theorie vývojové. Původní lliadu představuje 
si v rozsahu 8000—9000 veršů; ostatních asi 7000 veršů pokládá za 
pozdější přídavky a interpolace. lliadu klade podle Herodota na počátek 
IX. století, Odysseiu pak, o jejímž původním rozsahu se nevyjadřuje, 
na jeho konec. Jen o Telemachii se praví, že jest obohacením Odysseie 
později přidaným. Oba eposy znal prý už Hesiodos. Za Peisistrata troj- 
členná redakce (jméno čtvrtého jejího člena Epikonkyla jest prý zkomo
lenina slov έπικόν κύκλον) upravila pevný text jejich s pomocí různých 
městských vydání. A. K.

Th. Reinach odstraňuje článkem Le Bosphore chez Eschyle 
v Revue des études grecques XXXVI, 1923, str. 62—65 staré a stále se 
opakující nedorozumění, týkající se Aischylových Peršanů v. 723 a 745-6. 
Na obou místech je zmínka o přechodu Xerxově z Asie do Evropy a 
mluví se při tom (vedle Hellespontu) o Bosporu, ač je známo, že Xerxes 
přešel přes Hellespont. Vykládalo se to všelijak, jmenovitě jako jakási 
básnická licence. Reinach však ukazuje, že Bosporos je sice původně 
vlastní jméno místní (původu thráckého), ale chybnou lidovou etymologií 
se z něho stalo jméno obecné ve významu průlivu tak úzkého, že jej 
přeplave skot. Proto se mluví na př. i o Bosporu Kimmerském (nyní 
průliv Kerčský). Stačí tedy psáti u Aischyla βόσπορος místo obvyklého 
Βόσπορος a oba verše neposkytují již pro výklad obtíží. J. L.

Aristoteles’ Urteil über Plato n’s politische Theorie 
je titul zajímavé frankfurtské dissertace E. Bornemanna otištěné ve 
Philologu, sv. LXXIX, 1923, seš. 1.2. 3 (N. F. XXXIII). Po přehledu míst 
z Aristotelovy Politiky, týkajících se Platonovy politické theorie, probírá 
autor důkladně Aristotelovu kritiku Platonovy Ústavy a Zákonů a na 
základě přesvědčivých důkazů dochází k závěru, že Aristoteles se ne
dovedl naprosto vmysliti do myšlenkového světa Platonova, že nedovedl 
sledovati jeho výkladů a že velmi povrchně znal díla Platonova, takže 
autor není dalek toho, vyslovili domněnku, že Aristoteles napsal pole
miku proti Platonovi bez užití textu. Podle těchto vývodů nutno 
Aristotela považovati za kritika nespolehlivého. L. S.

Literatura o řeckém románě byla rozmnožena studií E Rom agno
li ho, otištěnou jako úvod jeho překladu Dafnida a Chloy. Úvod je psán 
essayisticky,ale s dobrou znalostí věci; stoji celkem proti Rohdovi. Knížka 
se jmenuje: Longo Sofista: Dafni e Cloe, con uno studio sul romanzo 
greco. Casa editrice Milano, 1923, str. LIX 164, za 5.50 Lir. ¥. G.

Obšírnou knihou vrátil se k Neronovi Carlo Pascal (Nerone 
nella storia aneddotica e nella leggenda. Milano FU’ Trêves, 1923, str. 
XII—j—324, 15 lir). Pojednává důkladně a zajímavě o osobě Neronovê, 
jak se jevila lidu a spisovatelům starověkým a středověkým, o jeho 
štědrosti a stavbách, zájmech literárních a uměleckých, jeho osobním 
vztahu k matce a jiným osobám dvorským, o Simonu Mágovi, smrti 
Neronově, nakonec o křesťanském názoru o Neronovi. V. G.

V Revue des études grecques, XXXVI, 1923, str. 66 — 114, vyšel 
Bulletin papyrologique č. V., který pořádá s podporou státu 
Seymour de Ricci. Obsahuje přehled toho, co nového přinesla papyro
logie od 1. ledna 1913 do 31. prosince 1922. V milánské revui pro aegypto- 
logii a papyrologii Aegyptus (IV. r. 1923) uveřejňuje od začátku metho- 
dickou bibliografii Aristide Calderini. V Journal of Egyptian archáeology 
zaznamenává od r. 1914 práce papyrologické o řeckém a římském Egyptě
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H. J. Bell. V Německu poskytuje nejlepší bibliografii (podle Kicciho) od 
r. 1921 časopis Sokrates péčí W. Schubarta. Srovnáváme-li tyto nej
důležitější bibliografie (německé jsme neměli po ruce), vidíme, že všechny 
konají v podstatě touž práci. Oč by bylo praktičtější, kdyby se takové 
podniky organisovaly mezinárodní dohodou! J. L.

Pod názvem The Claim of Antiquity vydalo nakladatelství 
Oxford University Press 30stránkovou knížku obsahující bibliografii 
dobrých anglických překladů z klassických literatur a seznam knih 
pojednávajících o antice. Spisek určený pro ty, kdo neznají latinsky 
ani řecký, dočkal se v krátkém čase 2. vydání, což je důkazem, že přišel 
vhod. Čtouce o něm referát v The Classical Review, r. 1924, str. 44, 
vzpomínáme si bezděky na naše poměry. Nemůžeme ovšem pomýšleti 
hned na něco takového, ale kritického soupisu překladů je i u nás třeba. 
Oceněním starších překladů (jak to učinil např. J. Hendrich s Vergiliem 
ve Sborníku filol. VII.) vykonal by se kus práce pro literární historii. 
Pro novější dobu měl by pak takový kritický soupis sestavený podle 
autorů, též cenu praktickou, neboť překlady jsou roztroušeny po různých 
časopisech a vydávány u různých nakladatelů, takže ani odborník jich 
nemůže sledovati a dosavadní bibliografie neposkytují přehledu. Ostatně 
úhrnná retrospektiva je vždycky užitečná, podněcujíc k nové práci a 
umožňujíc účelnou její organisaci. J. L.

Klassická kniha Fustela de Coulanges >La cité antique« vyjde 
na jaře v českém překladu Dra Miroslava Koutskéhb s předmluvou 
Dra Vladimíra Groha, nákladem revue Parlament.

*
V Bělehradě počal vycházeli redakcí A. Barice časopis pro 

studia albánská (Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologiju). 
je to prvý časopis tohoto druhu a chce soustředit veškeru vědeckou práci 
o Albánii a o Albáncích, k jejlmuž organisování je zajisté především 
věda jugoslávská z příčin na snadě jsoucích povolána, časopis vedle 
článků ze všech oblastí albanologie bude přinášeti také materiál a kritický 
přehled veškeré současné práce v tomto oboru; ve zvláštní příloze má 
vycházeti soustavná bibliografie prací jednajících o věcech albánských. 
Vedle článků psaných srbochorvatsky nebo slovinský — a patrně i vedle 
článků psaných některým z ostatních jazyků slovanských, ač to není 
nikde výslovně tečeno (ale je již v prvním dvojsešitě česky psaný 
článek St. Brandejse, podávající přehled albanologických prací J. U. 
larníka) — budou v časopise uveřejňovány také práce psané francouzský, 
německy nebo anglicky — má to tedy býti mezinárodní orgán pro studia 
albánská. Ze je to podnik pro vědecké studium spletitých poměrů balkán
ských velmi užitečný a potřebný, netřeba zvlášt zdůrazňovati; už samo 
zcentralisování těchto studií stálým jich přehledem velmi bude vítáno 
všem těm, kdož stojíce jim opodál musí často velmi pracně si opatřovat! 
poučení v tomto oboru, jehož potřebují při řešení otázek z oboru vlast
ního. První dvojčíslo prvního svazku (276 str.), tvořící uzavřený celek 
(je opatřeno titulním listem, přehledem obsahu i rejstříkem), plně odpo
vídá stanovenému programu : ve všech svých rubrikách (články, drobné 
příspěvky, kritiky, zprávy, kronika) obsahuje cenné příspěvky, zastoupeni 
tu jsou všickni snad albanologové slovanští, z cizích Němci Jokl a Trei- 
mer; Rumun Capidan podává zprávu o činnosti bukureštského ústavu 
pro studium jihovýchodní Evropy (Institut d’études concernant l’Europe 
sud-orientale).

Znanstveno društvo za humanistične vede v Ljubljani, 
jež u Slovinců plní úkol filologicko-lilosoficko-historické třídy akademie, 
vydalo první svazek svých Rozprav (Rosprave I. V Ljubljani 1923. 
Str. 400). Obsahuje devět monografií z oborů náležejících v činnost 
Društva; jazykovědných themat se týkají Oštirova studie »Alarodica 1«


