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Některá musea jihoitalská oplývají bohatstvím terrakot; někde 
možno mluvili přímo o embarras de richesses, když na př. půda Seli- 
nuntu vydala spousty terrakot úplně shodných, které jsou nyní na
hromaděny v museu palermském. Poměrně málo z tohoto bohatství je 
publikováno a poněvadž správy italských museí jsou čím dále tím 
reservovanější k cizincům, je tím více vítán každý nový příspěvek 
italský, zejména když přináší takové množství materiálu jako nový 
katalog terrakot musea neapolského (Alda Levi: Le terrecotte fi
gurate del Museo Nazionale di Napoli; ve Florencii, bez 
data [předmluva datována v září 1925], u Valecchi-ho, str. XXXIII 
a 216 se 14 tab. a 150 obrázky v textu, ve sbírce Collezione meridionale 
diretta da U. Zanotti Bianco, ser. Ili: Il mezzogiorno artistico). Spiso
vatelka této knihy byla inspektorkou neapolského musea a práce byla 
jí uložena přímo ředitelstvím; dobré fotografie, které podává, jsou 
vesměs nepublikovány a přinášejí leckde předměty dosud vůbec ne
známé. Nezbývá než vysloviti přání, aby takovýchto prací vycházelo 
více a také z museí, která jsou dosud terra incognita přes své bohat
ství, j. na př. museum tarentské. A. S.

Návštěvníkům Pompejí dobře poslouží nový průvodce Engel- 
mannův: Neuer Führer durch Pompeji. 1925, Lipsko, W. Engelmann. 
240 stran, 140 obr., plán a barevný titulní list. Za 3, vázaný za 5 Mk. 
Podle slov vydavatelových jest to náhrada za oblíbeného průvodce 
Mauova, dnes již novými výkopy předstiženého. Drže se osvědčeného 
vzoru,'doplnil Engelmann všechno nové, zejména i »dům mystérií« 
a výkopy podél via deli’ Abbondanza. Čerpal též poučení z nálezů 
ostijských. Krom obvyklých statí úvodních obsahuje kniha podrobný 
itinerář začínající však u brány nolské, poněvadž tudy se dnes nej
častěji vstupuje. Výklad je spolehlivý, psaný pro průměrného intel- 
ligentního návštěvníka. Neodborníkům je určen mythologický dodatek 
seznamující s hlavními osobnostmi a ději, které se vyskytují na pom- 
pejských malbách nebo na plastikách. Úprava knížky je úhledná 
a účelná. V. G.

Kniha Emila Goldmanna »Die Duenos-Inschrift« (1926 
v Heidelbergu u C. Wintra; str. XIII -(- 176 —(—2 tab., za 12 Mk vázaná) 
není sice nikterak etapou v řešení otázek souvisících s tímto nápisem, 
ale rozhodně vykoná dobré služby jako bohatá, snad vůbec úplná 
sbírka celkových i částečných výkladů, jež tu byly podány. Autor sám 
klade velkou váhu na folkloristické prvky projevující se milostným za
klínáním, jenže nedovedl zachovati dostatek střízlivosti v tomto druhu 
výkladů. Zejména vzbudí nesouhlas jeho názor o promyšlené vnitřní 
komposici nápisu, domněle plné významných a kouzelných elementů. 
Goldmann navrhuje asi tento výklad: »Pohlédni, bože, jenž uvolníš mé 
síly, aby se dívka tobě nenaklonila. Nechť stojí při nás, a ty se můžeš 
jen pokusit o smíření. Dobrý člověk mne udělal mocným i slabým, 
špatný nemůže proti dobrému miti ve mně oporu«. Jest prý to uměle 
sestavené kouzelné zaříkávání určující moc filtra v nádobkách obsa
ženého. Jeho účinnost prý je zaručena jen »dobrému«. Jazyková stránka 
Goldmannova výkladu není přesvědčivá. V. G.

0 Odysseově polární výpravě činí zajímavé závěry 
Rol. Herkenrath v měsíčníku Stimmen der Zeit (roč. 56, str. 442—452) 
z několika míst v Apolozích. Ve zpěvu X 185 a nn. praví Odysseus při 
líčení svého příchodu na ostrov Kirčin: »Když slunce zapadlo 
a přišel soumrak, uložili jsme se k spánku na břehu mořském; jakmile 
však se zjevila Jitřenka, svolal jsem poradu«. A hned poté 
mluví : »Nevíme, kde je západ, ani kde je strana jitřní, 
ani kde se sklání slunce pod zemi, ani kde se navrací«. To je poznatek 
ze zkušenosti s polárním dnem. Do souvislosti se nehodí. Na Aiaii při
plul Odysseus od Laistrygonů a v líčení jejich kraje uvádí (X 86), že


