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lezu, uchování zlomků, rekonstrukce textu a vyšetření jeho vztahu 
k Mon. Anc. vyžádaly si úsilné práce, kterou vykonali nálezce a Ant 
Premerstein. Monumentum Antiochenum vyšlo nyní jako 
XIX. příloha Klio (Lipsko, Dieterich 1927, str.X-j-121-j-XV tab. za 10 Mk). 
Kniha obsahuje nejprv podrobný úvod o nálezu a stavu nápisu i o jeho 
vnější formě. Podrobným srovnáním usoudili vydavatelé, že originál 
římský zaujímal 8 sloupců, to jest, že ony »pilae aheneae« byly po
psány po všech 4 stranách. Mon. Antioch. bylo rozvrženo na 10 sloupců, 
umístěných na dvou protilehlých zdech, a ohsahovalo i přehledný do
datek, jenž se čte v Anc. První dva sloupce originálu římského vyplňo
valy v Antiochii tři sloupce, III.—VIII. sloupec římský = IV, —IX. antioch. 
Dva řádky» na konci IX. sloupce a celý X. zaujímal v Anliochii onen 
dodatek. Mon. Ancyr. i Antioch. jsou opisy stejného archetypu posla
ného z Říma. Text Mon. Antioch. podávají vydavatelé na 8 tabulkách 
tak, aby bylo na první pohled patrno jak čtení ankyrské, tak místo 
a znění nově nalezeného textu. Důkladný kritický komentář pak vykládá 
o jednotlivostech a končí vytknutím slovosledných a pravopisných roz
dílů textu Anc. od Ant. Vydavatelé právem ukazují, že rozdíly jsou ne
patrné a způsobené jen kameníky. V dodatku (109 nn.) odmítají vydání 
M. Ant., jež uveřejnil účastník nálezu D. M. Robinson v Amer. Journ. 
of filology 1926, str. 1—54·. V. G.

Nové dílo o kulturních dějinách řeckých, dosti rozsáhle založené 
začal vydávati Hans Licht: Sittengeschichte Griechenlands. 
Svazek I., s podtitulem Die griechische Gesellschaft, vyšel nákladem 
P. Aretze v Curychu r. 1925; obsahuje 819 stran, množství obrázků 
v textu, obrazů na celé straně i světlotiskových tabulek (váz. za 35 zl. mk); 
vyjiti mají ještě svazky dva, lépe řečeno ještě sv. 2. (za 35 zl. mk) 
a svazek doplňků (za 50 zl. mk). Spis. stojí na stanovisku, že středem 
celého kulturního života řeckého je erotika, a to erotika nikoliv v hlub
ším smyslu Platonově, nýbrž prostě smyslné vztahy mezi mužem 
a ženou nebo mezi příslušníky téhož pohlaví. Pokládá si za velikou 
zásluhu, že po této stránce doplňuje a opravuje díla předchozí; snad 
má do jisté míry pravdu, zejména myslí-Ii především na pruderli svých 
krajanů. Nechybíme asi, řekneme-li, že poválečná psychosa sexuální 
byla důležitou pružinou vzniku a vydání tohoto díla. Na štěstí obsahuje 
kniha hojnost obrazů řeckých plastik, drobných i velikých obrazů na 
vasách, terrakott a pod.; díla ta jsou vybírána sice jednostranně a při 
uspořádání jejich nedbáno chronologie, ale jsou dobře reprodukována, 
jsou krásná a cudná i tehdy, když zobrazují tělo nahé; tak mizí trochu 
onen haut goût vtíravé erotiky. Znám jen svazek první; pochybuji, že 
by další díly byly jinaké. A.. S.

V kosmograflcké publikaci Orbis ter rar u m (Die Länder der Erde 
im Bild, vyd. E. Wasmuthem v Berlíně) svazek Italien (1925 za 
2-i zl. marek) věnován je nádherné přírodě italské a jejím pomníkům 
antickým, středověkým i renaissančnim. Vydavatel Kurt Hielscher 
předvádí tu na 304 obrazech množství středověkých staveb, renaissanční 
architektury a vede nás po stopách antiky v jejích zbytcích chrámů, 
divadel, domů, rozptýlených po poloostrově od Alp až na Sicílii: je tu 
Verona s arénou a divadlem, Sirmio, florentská Loggia dei Lanzi se 
svými skulpturami, římská fora, Via Appia, Arpinum, několik méně 
známých pohledů z Pompejí, Capri, Paestum se svými chrámy, římská 
arena v Pozzuoli, trosky chrámů v Segestě a Selinuntě. Agrigentum 
s rozvalinami čtyř chrámů, syrakusský amfitheatr a j. Všechny obrazy 
tohoto výboru jsou dobře voleny a po stránce technické dokonale pro
vedeny. G. H.


