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(1880/1 —1881/2) a dokončil je ovšem na universitě české (1882/3). Tehdáž 
nebylo studujícím ještě možno vypracovati písemné práce domácí v po
sledním semestru studií; k tomu účelu byl určen cely rok po absolvování. 
Dostávali totiž kandidáti tři úkoly k domácímu zpracování, dva odborné 
a třetí z filosofie, s lhůtou devítiměsíční. Zvláště pilní studenti si lhůtu 
ještě dávali prodlužovati. Bylyt za těch dob vyhlídky na dosažení 
supplentury, honorované 600 zlatými ročně, velmi smutné. Drtina užil 
těchto poměrů k tomu, že pobyl celý rok 1885/6 na universitě berlín
ské, kdež na něho obzvláště působil prof. Paulsen. Vykonav v letním 
období r. 1886 approbační zkoušky z latiny a řečtiny, musil čekati až 
do 15. listopadu 1886 než se mu dostalo první supplentury na gymnasiu 
v Truhlářské ulici v Praze, kde pobyl dvě léta; na škol. r.. 18-8/9 byl 
jmenován supplentem na akademickém gymnasiu v Praze. Poněvadž 
pomýšlel na habilitaci z filosofie, věnoval další dvě léta studiu v cizině. 
V r. 1889/90 studoval v Gurychu, r. 1890/1 v Paříži a Oxfordě. Pro 
tehdejší poměry jest charakteristické, že ministerstvo udělilo mu sice 
skrovnou podporu cestovní, ale ona léta do služby supplentské mu 
nezapočítalo. Zatím byla již vytištěna, a to v XVII. ročníku Listů 
filologických (z r. 1890) jeho práce habilitační: »0 třídění jevů du- 
ševných v řecké filosofii« (Příspěvek k dějinám psychologie), která 
vyniká nejen po stránce filosofické, nýbrž i filologické. Habilitace jeho 
byla ministerstvem potvrzena 12. září 1891 a od té doby počíná po
žehnaná činnost Drtinová na naší universitě. Současně stal se Drtina 
supplentem na gymnasiu v Žitné ul. v Praze (nyní Jiráskovo gymnasium 
v Resslově ul.), kde pobyl v téže hodnosti ještě čtyři léta (1891/2 až 
1894/5). V programu téhož ústavu za r. 1894 vydal zdařilý překlad 
Epiktetovy »Rukověti mravných naučení«, jenž vyšel později též v podobě 
knihy v Praze 1901. Konečně po Sedmi letech supplentských jmenován 
byl provisorním učitelem na akademickém gymnasiu, kdež pobyl rok 
(1895/6), načež dostalo se mu místa definitivního učitele na gymnasiu 
na Smíchově, kdež setrval tři léta (1896/7—1898/9). Ježto si byl zatím 
rozšířil svou veniam legendi též na paedagogiku, byl jmenován od 1. 
října 1899 mimořádným professorem filosofie a paedagogiky na české 
universitě v Praze; od 1. října 1903 stal se professorem řádným. Ačkoliv 
vědecká činnost jeho biala se nyní směrem jiným, zůstal Drtina i na
dále přispěvatelem Listů filologických; od r. 1892—1902 setkáváme se 
s ním jako s recensentem prací o starověké filosofii jakož i o pěsto
vání klassických jazyků na školách středních. Velmi dobrou službu 
všem klassickým filologům vykonal Drtina tím, že ve svém »Myšlen
kovém vývoji evropského lidstva«, v Praze 1902, vyložil podle původních 
pramenů zajímavě a přehledně dějiny řecké filosofie; druhé, rozšířené 
vydání téhož díla vyšlo r. 1914 s názvem: »Úvod do filosofie. Dílu 1. 
část 1.: Starověk a středověk«. 0 nesčetných pracích Drtinových z oboru 
filosofie a paedagogiky není třeba zde se zmiňovati, rovněž ne o jeho 
záslužném čtyřletém působení jako poslance na říšské radě. Připome
neme jen, že vykonal neocenitelné služby našemu nově obnovenému 
státu, když jako státní tajemník ministerstva školství pracoval o réorgani
sa« našich škol. Jest nesmírná škoda, že v úřadě tom nemohl setrvati 
až do konečné její úpravy. Byl nadšeným stoupencem vzdělání humanit
ního; návrhy, které pro normální typ středních škol odsunují latinu 
do 4. nebo dokonce až do 5. třídy a řečtinu z něho úplně vylučují, byly 
by za jeho řízení ani nespatřily světlo světa. Jeho moudré zkušenosti, 
provázené jemným taktem, dlouho budeme postrádati. Q.rnj,

Na Monteverde v Římě byla objevena velice zajímavá piscina, 
napájená z Aqua Alsietina a A. Ťraiana. Byla to rozsáhlá nádrž 42χΐ9 m 
z tufových kamenů obložených silnou vrstvou štuku. Do stěn bylo za
sazeno vodorovně-10 dolií pravidelně rozložených, ll/2 m hlubokých, 
jež sloužily ke kladení násady a rybám za úkryt. Uprostřed nádrže je
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kruhová zeď z cihel (opus reticulatum), na níž byla upravena umělá 
skála a nasázena vodní kvétena. Při rozměrech a důkladném, ač ne- 
nádherném provedení nádrže zdá se, že patřila nějakému obchodníku 
rybami, nikoliv do soukromé vily. Stavba v dnešní podobě pochází asi 
ze III. st. po Kr.; retikulární zdivo prostřední kruhové zdi pochází ze 
starší stavby. F. G.

Přípravy k slovníku středověké latiny. Myšlenka složití 
slovník středověké latiny, kterým by se vyplnily citelné nedostatky 
Du Cangeovy, ozývala se před válkou z Belgie a Britannie, vycházejíc 
hlavně ze zájmu historiků veřejného a soukromého práva. Mluvilo se 
o ní na kongresu historiků v Londýně r. 1913. Po světové válce se jí 
ujalo mezinárodní sdružení akademií (17 států), zvané Union acadé
mique internationale, přesněji řečeno Ústřední komité, stojící pod jeho 
autoritou. Rozsahem má chystaný slovník zahrnouti podle posledních 
usnesení nikoliv celou latinu středověkou až do doby renaissanční, 
nýbrž horní mezí má býti okolí roku 1000. Spodní mez stanovena na 
r. 500. Snaha po zastoupení textů doby merovingské v jejich úplnosti 
si vynutí opětné excerpování řady památek, jejichž materiál (až do 
VIL stol.) byl připraven pro německý Thesaurus linguae latinae. Z dů
vodů, které přiměly připravovatele k ustanovení uvedené horní meze. 
lze uznati nejvýše důvod brzké realisace, kdežto jiný důvod, pro ni 
uváděný, že »po období karolinském nastává nová doba a náleží spíše 
každé národnosti (státu), aby — podle svých prostředků — pokračovala 
v excerpování textů, vzniklých na jejím území«, se divně srovnává 
s kooperativním ustavením podniku.

Excerpovány mají býti nejen literární texty tištěné (uvedené 
u Eberta a Manitia), nýbrž i rukopisy, ať literární, ať diplomatické, 
Jejich seznam mají podle lednového usnesení 1923 obstarali jednotlivá 
Comités nationaux, jmenovaná akademiemi příslušného státu a za
stoupená svým zástupcem v Ústředním komité. Prvnímu úkolu, vy- 
hotoviti seznam památek, vzniklých na vlastním území, dostála posud 
jen Italie a Belgie, pro texty literární Francie. Poněvadž učenci ně
mečtí a rakouští se akce dosud neúčastní, bude třeba texty, vzniklé 
na těchto územích, excerpovati jinde, zejména kde není látky vlastní. 
Spojené státy a Československo projevilo k tomu svoji ochotu; 21. I. 
1924 byl přijat návrh p. Langlois, aby oba národy (státy) byly vy
zvány k vzájemné dohodě. Otázku honorování slovníkových prací 
osvětluje jasně rozhodnutí, že domácí pracovníky odměňuje Comité 
national z fondů, které mu dají k disposici vláda a akademie přísluš
ného státu.

V květnu 1924 byl uveden v život nákladem Union académique 
tříměsíčník Bulletin Du Cangp. Archivum latinitatis medii 
aevi (v Paříži u Championa, ročně 25 fr.), vedený šestičlennou 
redakční radou a vydávaný prof. H. Goelzerem, který je ředitelem 
ústřední slovníkové kanceláře, časopis, který má býti k budoucímu 
slovníku v témž poměru jako Ephemeris epigraphica ke CIL nebo 
Archiv f. lat. Lex. k Thesauru, uveřejňuje články, týkající se středověké 
latiny v celém jejím trvání (anglicky, francouzský, italsky, latinsky, 
německy) a hodlá publikovati zvláště jednak větší monografie, jednak 
seznamy textů, které se mají excerpovati. První číslo, do něhož při
spěli drobnými články mimo jiné W. M. Lindsay, V. Ussani, J. F. Mount- 
ford, P. Thomas, J. H. Baxter, přineslo i definitivní úpravu pravidel 
pro excerpování spolu s ukázkou (str. 66—76). Zásadně budou pojata 
do nového slovníku jen slova, která nejsou u Forcelliniho, anebo která 
mají nový smysl. Vskutku však jest třeba, aby i všechna slova klas- 
sické latiny byla z každé památky jedním dokladem poznamenávána 
(»pour mémoire«). Na zvláštních lístcích mají býti poznamenávány 
změny orthografické, prosodické, morfologické, semasiologické a na
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vrhované etymologie. Od různobarevnosti lístků (Rev. des ét. lat. 1923 
sir. 53) upuštěno. Výrazy neznámé ve starší latině mají býti vysvětleny 
latinsky neb světovým jazykem.

Zdar podniku, jehož potřeba je krajně naléhavá, bude záviseti 
na energickém vedení a obětavých spolupracovnících. Nechť jich ani 
u nás nechybí! B. B.

Čtenáři Listů filologických znají již dílo J. Kromayera Antike 
Schlachtfelder, jehož vyšly před válkou 3 díly; nyní začíná vycházeti 
díl čtvrtý, z něhož máme v ruce první část (v Berlíně u Weidmannů, 
za 7 50 Mk neváz.), líčící bojiště z válek řecko-perských; podobné části 
mají býti vydány ještě tři (bojiště z pozdějších řeckých dějin, ze starších 
dějin římských spolu s válkami punskými, z pozdějších dějin římských 
až do Augusta). Válečná tažení Caesarova, bojiště u Numantie a jiná, 

'dostatečně již prozkoumaná, zůstanou bohužel stranou, takže dílo ne
bude úplné. Hlavním spolupracovníkem Kromayerovým v tomto díle 
byl rakouský důstojník G. Veith, přidělený nyní válečnému archivu ve 
Vídni, ve čtvrtém svazku pomáhali mu i někteří jeho žáci. Důležitým 
doplňkem tohoto díla je materiál mapový, vydávaný zvláště pod názvem 
Kromayer- Veith : Schlachten-Atlas zur antiken Kriegsgeschichte, v Lipsku 
u Wagnera a Dobeše, jenž má obsahovati 120 map na 34 tabulkách; 
dosud vyšly 3 sešity (I., IL a IV.) s mapami k římským dějinám a mají 
vyjiti ještě tři sešity (III. sešit římského oddělení a 2 sešity map k řec
kým dějinám); ceny sešitů již vydaných jsou velmi různé, podle stavu 
něm. marky. K mapám přidán je stručný doprovod, ve svazcích texto
vých se k nim odkazuje. A. S.

Známý anglický badatel o válečných taženích C. Julia Gaesara, 
T. R i c e Holmes, vydal rozsáhlé dílo pod názvem The roman re
public and thè founder of the empire, v Oxfordě v tiskárně Clarendon- 
ské 1923, 3 sv. váz. za 623'70 Kč. Sv. I. obsahuje římské dějiny jako 
úvod k dějinám Gaesarovým od počátku až k r. 53 př. Kr., sv. II. dějiny 
let 58—50, sv. III. od r. 50 do smrti Caesarovy. Jak je přirozeno, hlavní 
zájem spisovatelův nese se k válečným dějinám těchto pohnutých dob; 
spisovatel objasňuje své výklady celou řadou map a plánků. A. S.

Italská Società per la diffusione ed incorraggiamento degli Studí 
classici chystá k roku 1930, jenž bude tisícím od narození Vergiliova, 
zvláštní Corpus V e rgi 1 i an u m, v němž společnou mezinárodní prací 
má býti otištěno vše, co je z Vergilia zachováno, tedy text i se staro
věkými výklady a provázeno novodobými pracemi kritickými i exege- 
tickými. V. G.

Zajímavou diskussi o politickém významu Ciceronova 
spisu De re publica zfiovu oživil R. H e i n z e článkem »Giceros 
Staat als politische Tendenzschrift«, v Hermu 59, 1924, 73—94. Heinze 
pokládá právem za zcela překonaný pokus Ed. Meyera, jenž spatřoval 
(Caesars Monarchie u. das Principát des Pompeius r. 1918) v knize 
Ciceronově theoretické odůvodnění Pompeiovy politické praxe. Nesou
hlasí však ani s R. Reitzensteinem, když dokazoval v pojednání »Die 
Idee des Principats bei Cicero u. Augustus« v Nachrichten der Göttinger 
Ges. d. Wiss., 1917, 399, tedy téměř současně s Ed. Meyerem, že Cicero 
toužil po principatu v monarchistickém smyslu Augustově a že psal 
spis De re publica jako učebnici pro očekávaného vladaře. Ed. Meyer 
i R. Reitzenstein se shodovali v tom, že viděli v Augustovi vědomého 
uskutečňovatele myšlenek Ciceronových. Naproti nim Heinze především 
s důrazem vytýká, že u Cicerona nikde nečteme, že onen rector nebo 
moderator rei publicae má býti jediný muž. Domnívá se, že tento 
singulár označuje ideál státníka jako na př. orator značí v rhetorických 
spisech ideál Ječníka, že zkrátka slovem rector a pod. je opsáno řecké 
πολίτικός. V Římě byl πολίτικός jen magistrat úřadující nebo bývalý,


