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která slušela ještě nezlomenému Kreontu p. Deylovu, neslušela p. Tůmovi 
v úloze Teiresia. Velmi dobře byla tentokráte ponechána sboru jeho pravá 
úloha. Výprava se neobešla bez barevných a světelných efektů, jež byly 
až přílišné, když byla přinesena mrtvola Eurydičina. Nový překlad Anti- 
gony pořídil na žádost divadla Dr. F. Stiebitz. Snažil se slovním vý
razem i úpravou zej ména sborových částí o čistotu i jasnost; tose mu 
také podařilo. Překlad Králův podržuje ovšem i dále svůj význam jako 
překlad klassický. F. N.

Představení A r i s t o f an o v ý c h veseloher v Athénách. 
Koncem r. 1924 a začátkem 1925 byla dávána v athénském Nár. divadle 
serie Aristofanových her nezkrácené v novořeckém překladu Dimitrako- 
pulově. Byl jsem na Ekklesiazusách, ohlašovaných na plakátech svůdným 
titulem Σοντρραζέττες a neméně svůdným dodatkem : Απαγορεύεται, 
■íj είσοδος είς τάς κυρίας. Hrálo se od 3 do 4*/4 odpoledne. Herci byli 
vesměs muži (i v ženských úlohách) a překvapovali drastickým po
dáním všech posunků předepsaných v textu, jež byly obecenstvem (opět 
jen mužským) vděčně kvitovány. Herci nesli ku podivu nenuceně na 
sobě antický šat a pohrávali s ním, verše deklamovali nadmíru při
rozeně a napodobovali pěkně ženský hlas a ženské pohyby. Scénická 
výprava byla za to chudičká. Ale obecenstvo se bavilo, verše přijímalo 
úplně jako přirozenou řeč (čehož u nás není) a provázelo je místy 
hlasitými poznámkami. Nechybilo ovšem ani klapání věnců z kuliček, 
jimiž mají četní Řekové ovinuty ruce a jimiž si ustavičně hrají (article 
made in Gzechoslowakia). Zajímavý byl typ krásného jinocha, jenž je 
v kuse sváděn dvěma babiznami — herec, který jej představoval, byl ne- 
mladý již, ale jediný mezi herci modrooký blondýn. Žije mezi Reky stále 
ještě ideál »rusovlasého Menelaa* a »plavého Apollona«, který byl ideálem 
krásného muže již v nejstarších řeckých dobách? B. Stádeček.

Latinsko-český slovník, vydaný před 15 lety společnou 
prací drů Pražáka, Novotného a Sedláčka, vyšel nedávno nákladem Unie 
ve třetím opraveném a doplněném vydání, jež zpracoval Frant. No
votný sám. Důkladněji byla změněna zejména etymologie (srv. na př. 
hesla aestimare, affatim, alter, ambulare, amoenus, anguis, aperire, 
expergisci, exta, germen, gratulari, matertera, mendicus, refert, religio, 
sacerdos). Leckde byly významy slov nově uspořádány, zvláště tam, kde 
toho vyžadoval nový výklad etymologický (srv. examen, exemplar, 
excusare, gliscere, inducere, iugis, mactare, recens, ruere, spatium), 
místy přidány nové významy (na př. u hesel imponere, mercatus). 
Překlady citovaných míst byly změněny, pokud nebyly věcně správné 
(na př. fecunda poenis viscera; capax fortuitorum; ut glaciet 
nives Juppiter). Opraveny byly nedůslednosti a nesprávnosti v ozna
čování kvantity (aio, ales, ames, natalicius, peior, socordia) a odstraněno 
množství pochybných délek polohových (actutum, agmen, hirsutus, 
nundinae). Doplňky rozmnoženy asi o 80 hesel, hlavně o materiál 
z Jirániova vydání řím. lyriků. Některá hesla byla přemístěna z doplňků 
do slovníku, pokud to dovolovala typografická úprava; vydavatel byl 
by rád změnil ještě více, kdyby byla stereotypovaná sazba připouštěla 
snadnější provádění změn. Korrektura je velmi pečlivá. Pokud jsem 
pozoroval, u hesla exsors schází číslice 2, u resignare jest čisti δ místo 
druhého /?; heslo mentula čte se i v první části i v doplňcích. Děkujeme 
prof. Novotnému za jeho práci a přejeme knize zdaru. -T. Hála.

Nové skvělé výkopy pompejské ve Via dell’Abbondanza (mezi 
stabijskými thermami a amfitheatrem) jsou nyní souborně popsány 
a zobrazeny v pěkné publikaci, již vydal pod názvem »Un decennio 
di nuovi scavi in Pompei« Paolo Beccarini (Milán 1922). 
Kniha má 30 krásných fototypií, 2 velké plány a illustrace mezi textem, 
poučně a názorně psaným; stojí 30 lir kartonovaná. Je nezbytným do
plňkem Mauova nebo Soglianova průvodce po Pompeích. V. G.
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Do řady bibliografických příruček všech oborů, jež vydává Fonda
zione Leonardo per la cultura italiana, byly zařáděny dva svazky tý
kající se studií_ latinských a řeckých: Vine. Ussani, Lingua e let
tere latine (Řím 1H21, str. 96, 350 L.), a G. A. Piovano, Gli studi 
di greco (tarnt. 1924, str. 188, 7’— L). Knížka Ussaniho je založena 
vědečtěji; netouží po úplnosti, nýbrž chce podati soustavný přehled 
italské práce v oboru studií latinských a vyzdvihnouti díla a pojednání 
trvalejší ceny. Po krátkém úvodu, v němž naznačuje vývoj italské lati- 
nistiky, promlouvá o časopisech, vydáních autorů a textů, literatuře 
(se zmínkou o dějinách) a jazykovědě. Knihy, o nichž se zmiňuje v textu, 
sestavil pak Ussani ještě zvlášť na konci svazku s úplnými bibliogra
fickými údaji a rejstříkem usnadnil hledání. Tuto knížku lze dobře do
poručit] jako příručku k vědecké práci. — Piovano sledoval jiné cíle 
a proto se přidržel jiného postupu. Po úvodě o dějinách italské hel- 
lenistiky sestavil abecedně pracovníky, co možná všechny, uváděje však 
jen u významnějších bibliografii; při časopiseckých článcích neuvádí 
však stran. V druhé, obšírnější části knihy řídí se dělením věcným 
a podle jednotlivých starých autorů a pak věcných kategorií sestavuje 
vydání, pojednání a knihy. U spisovatelů, připomenutých v prvé části 
jen jménem, uvádí bibliografii v druhé části, a naopak. Byť Piovanova 
knížka nerovnala se Ussanimu kritickým tříděním, přece zase hojností 
materiálu poskytne dobré služby. V. G.

Papežská akademie archaeologická (Pontificia Accademia Romana 
di archeologia) zreorganisovala se nedávno nejenom vnitřně, nýbrž při
způsobila i své publikace vzorům jiných podobných ústavů. Známé 
»Dissertazioni« kvartového formátu byly ukončeny 15. svazkem IL serie, 
vydaným za rok 1920, a nyní vycházejí »Atti« papežské akademie dvojmo: 
Rendiconti, obsahující krom zpráv o schůzích a činnosti články rázu 
časovějšího, jež se týkají běžných otázek vědeckých a přednášky ko
nané ve shromážděních Akademie. Memorie určeny jsou pro pojed
nání badatelská a základního rázu. — První svazek Rendicont vyšel 
1923 a přináší krom nových stanov Akademie a seznamu členů úplný 
obsah všech svazků »Dissertazioni« od r. 1821 do 1920. Z článků je 
pro nás nejzajímavější publikace nového nápisu, jímž Herculi Invicto 
Hesychiano jest věnována svatyně; nápis přispívá pěkně i k prosopo- 
grafii doby Trajanovy. Jinak obsahuje tento svazek řadu článků k středo
věkým dějinám římských památek topografických a epigrafických. — 
První svazek Memori)', vyšlý 1923, je věnován památce G. B. Rossiho. 
Krom článků, pojednávajících o křesťanské archaelogii a dějinách umění, 
obsahuje pěkný příspěvek Cumontův o kultu Slunce jako mstitele, dva 
příspěvky k topografii severoafrických římských měst, a zejména důkladné 
pojednání G. Lugliho o via triumphalis vedoucí na Mons Albanus 
a jiných antických cestách v tomto kraji. V. G.

Nový časopis pro slovanskou filologii začal vydávati 
nákladem Markerta a Petterse v Lipsku M. Vasmer (Zeitschrift für die 
slavische Philologie). První dvojsešit prvního svazku, dosud vyšlý (1924, 
256 str., cena celého svazku 28 zl. marek, jednotlivé sešity po 8'50 zl. 
markách), nepřináší nijakého programmilo ohlášení, z něhož by vysvítalo 
také, proč vedle obnoveného Archivu für slavische Philologie vzniká 
tento nový časopis. Ale uvádí se prvním dvojsešitem nový podnik velmi 
dobře, vydavateli podařilo se získati za spolupracovníky vedle filologů 
německých řadu filologů slovanských, zejména ruských, kteří přispěli 
články vesměs zajímavými. Příkladným přímo lze označiti úvodní článek 
M. Förstera o jméně Dunaje (str. 1—25), v němž právě tak jako kdysi 
Müllenhoff v 1. svazku Jagičova Archivu mistrným způsobem seznamuje 
autor čtenáře o nynějším stavu této otázky. Neméně zajímavý je článek 
K. Bugy o vztazích litevsko-běloruských a jejich stáří (str. 26—55). 
Z článků ostatních, o nichž tím, že se zvlášť neuvádějí, nemábýti řečeno,


