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sbírka obrací se k širšímu obecenstvu a daří se jí dobře, soudě podle 
tempa, jímž svazky její vycházejí. Nás se týká hlavně sv. 3., s názvem 
Archaische Plastik der Griechen, vyšlý již v druhém vydání (rok ne
udán). Část obrazová, 48 tabulek většinou zdařilých, podává hojnost 
materiálu; neradi pohřešujeme nově objevené stély athénské, přímo za
ráží, že není podán ani jediný obraz štítu chrámového, jehož komposice 
je právě v archaickém umění jedním z nejpřednějších úkolů a snad 
úkolem nejnesnadnějším. Je také nesprávné, že všechna díla podána 
jsou ve stejné velikosti, drobný Apollon (č. 1) a bohyně (č. 5) ze sbírky 
Tyskiewiczovy jako nadživotní stela Aristionova (č. 20) aj. Text z pera 
hraběte W. Uxkulla-Gyllenbanda je spíše vzletná chvalořeč archaického 
umění řeckého než hutný a živný úvod k jeho studiu; bylo by ovšem 
velmi nesnadno pověděti něco méně všeobecného na 7 stranách. Vnější 
úprava je slušná.

Toléž snaživé nakladatelství vydává zároveň druhou sbírku, na
zvanou Die ältesten Kulturen des Mittelmeer kreise s. Sv. I. 
jmenuje se Altkreta, uspořádán je H. Th.vBossertem a obsahuje obra
zový materiál z bronzové doby vlastního Řecka, Kréty a Kyklad; vyšlo 
již 2. vyd. r. 1923, cena neudána. Bossert vychází hlavně se stanoviska 
historika umění, jeho sbírka materiálu' je velmi bohatá (přes 350 čísel) 
a obsahuje i obrazy jinak nesnadno přístupné, po př. vůbec nepubli
kované (na př. obrazy z egyptských hrobů představující zástupce národů 
poplatných); o původu předmětu, jeho rozměrech i vzniku obrazu po
dává informace velmi přesné, jinak však text, i ten, který byl ještě ve 
vyd. prvém, je vynechán. Knihu možno doporučiti každému, kdo se 
zajímá o řeckou praehistorii. A. S.

V 11. vyd. vyšel už Cremerův Bibl.-theol. Wörterbuch 
des N. T. Griechisch (Gotha, Perthes 1923). Je to nezměněný otisk 
10. vydání, které po Cremerovi přepracoval J. Kögl. Neoprostil se 
v něm ještě docela od t. zv. biblické řečtiny tak, jak by toho nové 
badání vyžadovalo, ale přece se tu jeví novozákonní řečtina už pevně 
vklíněna do vývoje staré řečtiny. Sleduje se však jen monograficky vývoj 
určitých vybraných slov a pojmů, takže dílo vlastně slovníkem není; 
na konci se prostě podává holý seznam všech novozákonních slov, 
i nevyložených, s nejprostším překladem. Dílo by zasluhovalo důklad
nějšího přepracování. Prozatím připojil vydavatel několik indexů s lite
raturou až do nejnovější doby a opravy omylů a dodatky. Jako snůška 
materiálií pro studium novozákonních představ a pojmů má slovník 
značnou cenu. F. S.

Vox Latina je latinská čítanka vydaná nedávno u Dietericha 
v Lipsku O. Stangem a P. Ditlrichern. Obsahuje literárně a kulturně- 
historicky cenné ukázky z latinské literatury. Zatím vyšel díl I. obsa
hující ukázky od dob nejstarších až po dobu císařskou a díl 111. za
hrnující dobu od 2. stol. po Kr. až po přítomnost. Díl II. obsahující 
dobu od 14—200 po Kr. vyjde později. díle 1. jsou zastoupeny nej
starší písemné památky latinské z nápisů a všichni význačnější autoři 
jako Plautus, Terentius, Ennius, Cato, Lucilius, Lucretius, Catullus, 
Varro, Cicero, Sallustius, Livius, Vitruvius, Vergilius, Horatius, Tibullus, 
Propertius,^Ovidius. V díle lil. se setkáváme s jmény jako Tertullian, 
Augustin, Řehoř z Toursu, Einhart, Petrarca, Poggio, Koperník, Spinoza, 
Komenský, Leibniz a j. Nová čítanka je určena pro školní četbu, již chce 
doplniti; zároveň chce obohatiti vyučování jiných předmětů. Má náležeti 
nejen studentstvu, nýbrž také všem přátelům humanistického studia. Vý
znam její je pro nás tím větší, že i na našich gymnasiích se pomýšlí 
na to, aby byla rozhojněna latinská četba o autory pozdější. L. S.

Hollandský badatel II. M. 1Î. Leopold vydal r. 1918 v Rotterdamu 
knihu De ontwikkeling van het Heidendom in Rome, jež nyní vyšla v ital
ském překladu a tím se stala přístupnější studiu ; sluje La religione dei
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Romani nel suo sviluppo storico (Bari, Laterza, 1924. Stran 
XVIJ-239, za 12 lir) Autor měl na mysli dvojí hledisko, podle něhož 
zpracoval látku, systematicky už dobře známou: úzkou souvislost vnějších 
podmínek existenčních s vývojem náboženských představ a dvojitost 
základů římského náboženství. Vzhledem k první myšlence podařilo se 
mu dosti pěkně pověděti leckdy novým způsobem staré věci, ale druhé 
hledisko přivedlo ho k výsledkům, jichž nelze přijmouti. L. totiž uznává 
nearijský původ Sabinu a nerozpakuje se tudíž uznati za nearijské vše, 
co tvoří t. zv. sabinské prvky v římském náboženství. V. G.

Lze zaznamenati novou pěknou publikaci z oboru starověkého 
zeměpisu. Je to první část historického atlantu, vydaného zeměpisným 
ústavem Agostini (Atlante storico, fascicolo I., evo antico. Novara 1923. 
Istituto geografico de Agostini. 24 fol. listů se 120 mapami a plány. 
Cena 19’5O lir.), a zároveň první samostatné italské dílo tohoto druhu. 
Atlas, který uspořádali M. Baratta a PI. Fraccaro, přináší leccos 
nového, na př. dva listy map Evropy předhistorické, list věnovaný 
říši hittitské a kulturám aegejským, a zejména listy znázorňující vzrůst 
římského imperia. Avšak i na listech běžných i jiným historickým 
atlantům, podařilo se Barattovi a Fraccarovi provésti několik užitečných 
změn a doplňků. Na okraj hlavních listů je zařáděno mnoho map 
měst a plánů bojišť. Tisk a úprava map jsou skvělé. Jenom jednu 
chybu má tento nový atlas, že totiž mu chybí rejstřík jmen. Podle 
úpravy map jest patrno, že se nepomýšlí na dodatečné jeho vydání; 
bude to jistě na újmu díla jinak velmi dobrého. V. G.

Sibylla a konec Říma. O tomto thematě měl Th. Zielinski 
přednášku na V. sjezdě historiků v Brusselu a uveřejnil ji v Musée 
Belge 27, 1923, 217—231. Vycházeje od Herakleitova fragmentu (Diels 
Vors. I3 p. 96 č. 92), v němž je řeč o Sibylle, sestrojuje domněnku 
o proroctví trojské Sibylly, že svět po 10 věcích bude zničen a zase 
obnoven. Tomuto proroctví bylo podle Z. věřeno ve světě řeckém 
a také u Římanů, když se počali pokládati za dědice Troje. Doba zkázy 
byla čekána r. 184 př. Kr. podle výpočtu Eratosthenova, že válka trojská 
trvala 1194 — 1184. Ta doba byla vskutku pro Římany nebezpečná, ale 
když minula bez katastrofy, byl přijat jiný výpočet pro trvání věku, 
totiž 110 let a katastrofa čekána na r. 84, kdy vskutku shořel chrám 
kapitolský. Také roky 74, 63, 53 a 43 se vyznačovaly nešťastnými 
událostmi. Zdálo se že Sibylla měla pravdu a z této nálady vznikla»16. 
epocha Horatiova a 4. ekloga Vergiliova. Vergilius píše v blahé naději, 
že se vyplní druhá část proroctví, obnovení Říma, jehož spasitelem bude 
Augustus. — Článek Zieliúského však nedokazuje přesvědčivě, že by 
víra v ono proroctví byla bývala živá a že by byla bývala skuteč
nými událostmi oživována. K výkladu 4. ekl. nepřispívá. ř'. N.

K. Hrdinův překlad Petronia, o kterém jem referoval po
drobně v LF 50, 1923, str. 156—162, se dočkal ve dvou letech nového 
vydání (Král. Vinohrady 1925. Stran 299). Rozsah knížky vzrostl z pů
vodních 250 stránek jednak tím. že úvod, který provázel první vydání 
Satir ve formě časopiseckého článku, byl nyní přímo předeslán před 
překladem (str. 7—19), jednak tím, že tentokráte pojal Hrdina do 
textu (v hranatých závorkách) i výplňky, které »nalezl« r. 1692 Fr. Nodot, 
v dodatku (str. 286—288) i »zlomek« Marchénův. Hrdina tak učinil, 
jak sám píše v úvodě, pro zajímavost. Odtud jest nepochybno, že i on 
se nedívá na podvržené vložky Nodotovy, kterými mají býti vyplněny 
mezery textu Petroniova, ve skutečnosti mnohem podstatnější, jinak, 
než jako kuriositu. Snad se nemýlím, spatřuji-li v tom splnění přímého 
přání nakladatele, toužícího dáti četbu pohodlné kontinuity těm čtenářům, 
které by zarážela fragmentárnost původního textu. Hrdina svůj mistrný 
překlad do nového vydání ještě zdokonalil. V prose i verši, v úvodu 
i poznámkách provedeny byly četné retuše a změny z pečlivé snahy


