
Úvahy. 299

je si ostatně on sám dobře vědom. Dlužno oceniti zdrželivost, 
s jakou se všude vyjadřuje.

Nesnáze jsou tyto: 1. v řadě případů nevíme, na kterém 
místě máme přízvuk očekávati; zejména co se týče komposit, 
nacházíme akcenluaci staroindickou ve vývoji, v němž jest mnohdy 
velmi nesnadno určití, co z něho jest ještě árské a co již jen 
staroindické; nelze vyloučiti možnost odchylek obecně íránských 
od stavu árského, po případě avestských od stavu íránského;

2. ani jediné z kriterií, která mají zaručovati shodu mezi 
přízvukem avestským a védským, není bezvýjimečně spolehlivé; 
všude zbývají ve větším či menším počtu doklady, které nelze 
prozatím interpretací odstraniti; příznivá statistika by nabyla větší 
spolehlivosti teprve tehdy, kdyby výklad fakt grafických byl již 
postaven na pevný základ; domnívám se, že otázky avestské 
grafiky lze řešiti pouze v celé jejich spletité souvislosti, kdežto 
vyšetřování zjevů jedněch při současném zanedbávání zjevů jim 
blízkých vždy jen zvýší hypothetičnost výkladu;

3. nemáme-li důvěry ve věcech hláskoslovných ke statistice, 
nelze miti za prokázánu exspiratorní povahu avestského přízvuku: 
koncové -ě jest graficky dvojznačné (stará scriptio defectiva anebo 
starý monofthong); jestliže znaky pro dlouhé vokály jsou na 
konci slova v gáthách psány i pro vokály krátké, lze to vysvět- 
liti odtud, že ony znaky dílem fungují za staré matres lectionis 
a dílem jsou zavedeny analogicky, nesvědčí tedy o stálosti či 
nestálosti koncové samohlásky v době původního zápisu, tím méně 
v době, kdy gáthy vznikaly, nýbrž jen o nedokonalosti písma;

4. před přízvukovým vyšetřováním veršů bylo by třeba méně 
libovůle a více důslednosti, pokud smíme či nesmíme uváděti 
verš na žádoucí počet slabik.

Těchto námitek arci neuvádím proto, abych znevažoval 
hodnotu Kuryíowiczovy práce. Ta záleží v tom, že autor znovu 
a s nových hledisk hnul řadou otázek, dosud uspokojivě neroz- 
řešených. Ani on nepovažuje své řešení za definitivní. Jeho vý
klady mají stupeň pravděpodobnosti při nejmenším takový, aby 
byly schopny státi se východištěm dalšího zkoumání, které je 
ověří nebo opraví. Miloš Borecký.

Drobné zprávy.
Území naší republiky, třebas leželo za limitem římské říše, přece 

bylo nesporně svědkem dosti častého pobytu římského vojska a prů
chodním územím římského obchodu. Naděje na získání archaeologických 
památek in situ se upíraly především na Slovensko, jak dobře vyložil 
L. Niederle (Pam. arch. XXXI 1919 str. 1 nn) a J. Dobiáš (Obzor prae- 
historický I 1922 str. 65 nn), tím spíše, že nedaleko Komárna už bylo 
známo vojenské ležení (u Leányváru) tvořící jakési předmostí Brigetia. 
I další nálezy se týkaly Slovenska, na př. mohutná kulturní vrstva
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v dunajském břehu východně od Komárna, jevící zbytky občanského 
osídlení, Stupava a j. Ale k objevení římské osady historické došlo 
zatím jinde, a to na Moravě u Mu sova. Mušov je osada u silnice 
spojující Brno s Vídní, leží v koutě utvořeném stokem Dyje a spojené 
Svratky s Jihlavkou. Výšina Burgstall (část většího komplexu nazva
ného Zeiselberg) poutala svou nápadnou podobou už dávno pozornost 
praehistoriků a archaeologů, a už od doby Pešinova díla Mars Moravicus 
se uvádí ve vlastivědné literatuře Mušov jako naleziště římských mincí, 
které tam byly skutečně i v nejnovějši době nalezeny (srv. J. Skutil, 
Obz. praeh. III 1924 str. 137). Ale vedle mincí prý byly u Mušova na
lezeny i cihly s kolky, kahany a zdivo, jenže zprávy o těchto nálezech 
a ztotožnění předmětů v brněnském museu pocházejících prý odtud 
vzbuzovaly plným právem pochybnosti. Teprve r. 1925 našly se zase 
na Zeiselberku cihly a při pokusném kopání brněnského Památkového 
úřadu byl jejich počet rozmnožen ; nad to nalezeno i zdivo nepochybně 
římské (viz J. Dobiáš, Obz. praeh. IV 1925 str. 24 n). Od soustavného 
kopání musilo se zatím upustiti pro nedostatek prostředků, a teprve 
letos, když dar pana presidenta republiky zabezpečil výzkum hmotně, 
dal se Státní ústav archaeologický do práce. Vedeni výkopů bylo svě
řeno konservátoru A. Gnirsovi, jehož zkušenosti získané v Istrii se 
skvěle uplatnily. Osada mušovská souvisí s pobytem X. legie u Dunaje. 
Tato legie se sem dostala z Germanie někdy ke konci vlády Trajanovy 
a měla svůj štáb ve Vídni. Cihly jsou vesměs opatřeny jejími kolky. 
Výzkum mušovské osady ještě daleko není hotov, poněvadž nastávající 
chladné počasí nutilo výkop přerušiti až do příštího jara a nalezené 
zdivo ochrániti přikrytím a zasypáním před mrazem. Zatímní výsledky 
jsou takové: zjištěn severovýchodní hradební roh, podle něhož bylo 
možno vzhledem k orientaci budov a celkovému rázu místa určití 
obvod a směr hradeb. Uvnitř hradeb nalezeny zbytky lázeňských za
řízení, na př. basen zakončený apsidou, vedle něho pěkné lakonikum, 
opodál dosti rozsáhlé praefurnium. Zdá se že tyto části patřily k sobě. 
Východně od této skupiny je jiná, skládající se především z rozměr
ného hypokausta (jsou v něm i zbytky popela) vedoucího pod suspen- 
suru, jež se našla ani ne */, m pod povrchem a jeví proto stopy řádko
vého okopávání z doby, kdy byla na Zeiselbergu vinice. Tato suspen
sura je spojena s druhou, zachovanou téměř bezvadně a opatřenou 
při protilehlých stěnách dvěma nízkými výstupky, patrně prahy dveř
ními. Prostor, do něhož vede tato druhá suspensura, jeví sledy přestavby 
a není dosud náležitě prozkoumán. Zajímavá je v jeho blízkosti stará 
studně zasypaná nejspíše ještě v době římské. Dále severněji je zase 
praefurnium a u stěn lázeňské komnaty několik dobře zachovaných 
tubulů in situ. Porůznu pak jsou zachovány vodní odtoky a také zbytek 
přívodního kanálu směřujícího od nej vyššího místa, kde asi nutno 
předpokládat! písčinu. Zdivo je obvyklého provinciálního typu, malta 
připravována s přimíšením rozemletých střepů. Ze štukové omítky na
lezeny kousky jednobarevné i polychromu!. Mnoho kousků zdivá na
lezeno porůznu, mezi ním střepy hliněné a skleněné, jakož i kousky 
železných předmětů. Na druhé straně silnice proti osadě nalezeny na 
jednom poli zbytky patrně keramické dílny se spoustou střepů, mezi 
nimi i terra sigillata s plastickou výzdobou. S oprávněnou zvěda
vostí lze očekávati pokračování výkopů, jímž se zajisté ucelí obraz 
mušovské osady a patrně přinese i leckteré překvapení. Hlavní význam 
mušovského nálezu záleží v tom, že jde o nejseverněji položenou 
římskou osadu v Podunají, která je dosud známa. V. (i.

Francouzský badatel, mající velké zásluhy o vědecké prozkoumání 
archaeologických památek ve francouzské sev. Africe, Ste p h an G seli, 
vydal r. 1926 ve sbírce »Le monde romain« své Promenades archéo
logiques aux environs d’Alger. Provádí nás městečkem Cherchel
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a Tipasa a ukazuje, čím promlouvá k nám římská minulost. Podává 
v hlavních rysech dějiny dnešního Gherchel, staré to foinieké osady Jol 
a pozdější římské Caesarea Mauretaniae, která byla residencí krále 
Juby II., a líčí další její osudy až do naší doby. Popsáno je poměrně 
bohaté místní museum, z jehož děl některá mají cenu větší než archaeo- 
logickou; na př. Apollon, Athéna, Satyr s pantherem, portrait krále 
Juby II. a j. vynikají nad průměr římských kopií, jichž galerii si zřídil 
tento příznivec uměni. Krátká je poměrně cesta po stavitelských pa
mátkách, z nichž zasluhuje pozornosti amíitheatr, thermy, divadlo, 
nymphaeum. — Ruiny v městě Tipasa, jehož historii líčí spis. až do 
nové doby, pokud se dá rekonstruovati, jsou četnější a snadno pří
stupné. Jsou tu thermy, divadlo, nymphaeum, amíitheatr, poznáváme 
iorum, Capitolium, vidíme zbytky křesťanské basiliky, hřbitov atd. Při
pojen je popis malého lokálního musea. — Třetí kapitola popisuje 
a interpretuje zajímavou okrouhlou stavbu, zvanou »Náhrobek křesťanky«, 
vzdálenou 35 km od Gherchel. Soudí se obyčejně, že je to mausoleum 
krále Juby, Gsell však pokládá je za dílo starší. Text doplňuje 16 zdařilých 
tabulek a několik skizz a připojeny jsou i bibliografické údaje. G. H.

Výprava ruské geografické společnosti do Mongol
ská v r. 1924—25 (pod vedením P. K. Kozlova) přinesla určitý zisk 
také řecké archaeologii. V mohylách ležících asi 100 km na sever od 
hlavního města mongolského, které se dříve nazývalo Urga, nyní však 
Ulan-Bator-Choto, v krajině kol vrchu Noin-Ula, objeveno bylo množ
ství krásně zachovaných tkanin, mezi nimi také dosti vlněných vý
šivek řeckých. Zvláště krásné jsou dvě z nich; jedna představuje 
skythské jezdce, na druhé je střední pole s dekorací zvířecí a rost
linnou ovinuto bordurami bohatě zdobenými. Tyto ukázky publikoval 
G. Boroffka, kustos leningradské Eremitaže, v časopise Die Antike (III. 
1927, seš. 1, str. 64 nn.); datuje je do I. stol. př. Kr. a vidí v nich stopy 
skythského vlivu v Mongolsku té doby. A. S.

Otázka, jaké bylo praobyvatelstvo středozemního obvodu před 
příchodem lndoevropanů, bude sic ještě dlouho čekati na své plné. vy
jasnění, ale přece není sporu o tom, že se obraz III. a II. tisíciletí př. Kr. 
znenáhla jasní. Nikdo nepochybuje, že příznivé řešení není zásluhou 
jednoho oboru vědního, nýbrž výsledkem společné práce historika, 
ethnografa, anthropologa, archaeologa i jazykozpytce. Působí proto velmi 
podivně kniha Ed. Philipona·. Les peuples primitifs de 
l’Europe méridionale (Paris, Leroux 1925, str. XII + 328), při 
jejímž čtení nutno se stále ujišťovati, že vyšla opravdu 1925, nikoliv 
o půl století dřív. Philipon zavrhuje pomoc archaeologie naprosto a 
hledá odpověď u historie á filologie. Historií jest mu kdejaká zpráva 
Dionysia Halik., Pliniova, Strabonova, Vergiliova, Liviova atd. Moderní 
historiografii zná jen po Curtia a Helbiga. Jak silný je autor ve filologii 
vlastní, ukazuje tento náhodně volený příklad (str. 119): jméno Ger
malus je původu íberského a pochází z *guhermo-j-Ilo ; latinské toto 
slovo prý nemůže býti proto, že by náslovná skupina musila v latině 
dáti f. A při tom Ph. vůbec neví, že Germalus je pozdní, uměle upra
vený tvar místo Cermalus. Není potřebí uváděti výsledky »badání« ta
kovými methodami vedeného. Informovanost autorovu ukazuje též věta 
(str. 73), že »pravlast Reků byla v sousedství Italiků a Illyrů v některé 
z krajin, které tvoří dnešní císařství rakouské.« V. G.

Dodatkem k výkladu § 2 kyrenské ústavy, v němž se rozlišuje 
mezi πολΐται a πολίτευμα, upozorňuji na obšírnou studii, kterou uveřejnil 
ve Philologu 1927, str. 268—312, 433—454 W. Puppel; Poi ite um a. 
Bedeulungsgeschichte eines staatsrechtlichen Terminus. Je tu sebráno 
velice mnoho dokladů z literatury i z nápisů; kyrenské ústavy však 
autor ještě neznal. Doklady jsou sestaveny chronologicky ve dvou 
skupinách (literatura a dokumenty) a při každém se R. pokouší přesně
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stanovití význam. Na posledních stránkách podává pak jakýsi vý- 
znamoslovný přehled, z nčhož vysvítá osud slova tohoto od IV. stol. 
před Kr. až do VI. stol. po Kr. Článek R. je velmi bohat sebraným 
materiálem; ovšem pokud se týče jeho úplnosti — zejména v odděleni 
dokumentů — nelze jej pokládat! za vyčerpaný. Autor nepřihlíží dosti 
k papyrům. V. Cr.

V článku »Příspěvky k výkladu Senekových metafor o poměru těla
a duše» v minulém čísle L. f. jsem m. j. vyšel z jednoho místa Hiero- 
nymova a uvedl zvláštní druh srovnání, na které dosud nebylo upo
zorněno, totiž srovnání duše s koni, vypouštěnými z t. zv. carceres 
v cirku. Pokládal jsem je za ryze římské. Zdá. se však, že je možno 
v dohadech jiti ještě hlouběji zpět. Totéž srovnání, arci z jiného oboru, 
kde se netýká duše toužící po životě posmrtném, nýbrž člověka, louži
cího po první příležitosti k vděčnosti, vyslovil již řecký stoik Chrysippos 
ve spise περί Χαρίτων (zi. Ili 726 Arnim). Zachováno je u Sen. de 
benef. II 25, 3 Chrysippus quidem ait illum (= qui gratus futurus est) 
velut in certamen corpus compositum et carceribus inclusum opperiri 
debere tempus suum, ad quod velut dato signo prosiliat. Není vylou
čeno, že jinde ho bylo užito také o duši, uvězněné v těle. Most, který 
jsme předpokládali při carcer-carceres, by byl ovšem nemožný při 
slově δεσμωτήριον, které se ve srovnáních těla a duše vyskytuje, ale 
nic nebrání připustiti jej při οίκημα — οικήματα. Slovo οίκημα má 
častěji význam ,žalář1 (Plut. Agis 19 έμβάλλονσιν αύτόν είς το δεσμω- 
τή ρ ίο ν ' ενϋνς δέ παρήν δ μεν Λεωνίδας ... και το οίκημα περιε'σχεν 
’έξω&εν a v starší době Thuk. 4, 47 είς οίκημα μέγα καϋ-εΐρξον, Dem. 
24, 135 ίγένετο èv τφ οϊκήματι τοντφ πολλά ’έτη, έως τα χρήματα άπέ- 
τισεν a j.), jehož se mu dostalo eufemisticky, jak správně vykládal již 
Plut. Solon 15, srovnávaje dvojici δεσμωτήριον — οίκημα s dvojicemi 
πόρναι — έταΐραι, φόροι — βνντάξεις. Ze pak plurál οΙκήματα měl 
v řeckém hippodromu týž význam, jako v římském cirku carceres, 
plyne z Pausania VI 20, 11 έκατέρα μεν δή πλευρά τής άφέσεως πλέον 
ή τετρακοαϊους πόδας παρέχεται τον μήκους, φκοδόμηται δε èv αύταίς 
οικήματα. Vyskytují-li se οικήματα někde v zachovaných památkách 
řeckých v předpokládaném srovnání, není mi známo. Slovníky Stephanův, 
Passowův, Papův a Baillyův tu nepomáhají již proto, že vůbec neuvá
dějí — a to je jistě pozoruhodné — při hesle οίκημα významu, který 
má plurál tohoto slova v uv. místě Pausaniovë. B. R.

V nové sbírce formátu Světové knihovny vydávané Boh. Hendri- 
chem pod názvem Bibliotéka Henriada (což není, mimochodem řečeno, 
název ani jazykově správný ani vkusný, neboť má jistě více společného 
s mnemotechnickou reklamou než se slavnou básní Voltairovou) vyšla 
jako č. 10—13 práce Vladimíra Groha, Sofistické hnutí ve 
starověku (v Praze 1927, stran 78 za 4 Kč). Autor, jenž konal loni 
v cyklu Společnosti přátel antické kultury přednášky o počátcích řecké 
filosofie (viz publikaci Řečtí filosofové a mystici, v Praze 1926, nákl. 
Společnosti), rozšířil zde část jednající o sofistice na samostatnou studii. 
Účel knížky je populární —s tím se shoduje její didaktický, přednáš
kový stil — ale pro autora osobně byla při tom sofistika problémem, 
k němuž se snažil najiti stanovisko samostatnější, než se žádá na po
pulární přednášce. Jako historik se zajímal, což chápeme, o sofistiku 
s hlediska sociologického jako o »typický příklad hnutí kolektivního«. 
Tím se stalo, že přes dvě třetiny této stručné práce je věnováno vý
kladu o filosofických, politických a jiných předpokladech sofistiky a jen 
asi 10 stránek vlastní činnosti sofistů. Jaký potom div, že podstata so- 
fistického hnutí nevystupuje z práce Grohovy dosti plasticky. Několik 
stránek překladu z Platonova Protagory a ze sofistických dialexí mnoho 
tu nepomůže. Tím není řečeno, že by si čtenář nepřečetl předcházejících 
kapitol s užitkem. Zvláště politická kapitola ho upozorní na leckteré


