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fické. Mimo to některé starší illustrace jsou nahrazeny zdařilejšími a 
několik nových tu přidáno. Publikace tato, za niž můžeme býti vyda
vatelovi vděčni, poslouží jako doplněk souborných děl o antickém umění, 
zvláště pokud se týká novějších nálezů, jejichž výtěžky nepronikají tak 
rychle do systematických příruček. G. H.

Milánský podnik vydavatelský Bestetti a Tumminelli počal vy- 
dávati r. 1920 nový umělecký měsíčník za redakce Uga Oj etti pod 
názvem Dedalo, Rassegna d’arte; dosud vyšlo šest ročníků po 
12 sešitech, ročník sedmý vychází; předplatné se zásilkou doporučenou 
pro cizinu činí nyní 165 lir ročně. Tak asi jako francouzská Revue de 
l’art ancien et moderne, zajímá se tento měsíčník o všechno uměni, od 
nejstarších dob až do našich časů; je skvěle vypraven a velmi dobře 
redigován; pro obor umění starověkého podařilo se redaktoru získati 
za přispěvatele nejpřednější zástupce klassické archaeologie v Itálii, 
z nichž jmenuji aspoň některé (L. Pernier, P. Orsi, A. della Seta atd.). 
Je nutno uznati, že se takto šíří znalost starověkého umění v kruzích, 
které jinak mu nejsou blízké; na druhé straně však je jisto, že mnohý 
z článků zde uveřejněných a zejména mnohá illustrace byla by vítána 
odborníku, je mu však těžko přístupna, poněvadž revue je drahá a podíl 
klassické archaeologie je asi 5% celku. Zdá se, že si měsíčník stojí dobře 
a vydávání jehoje zabezpečeno; zaslouží si toho plnou měrou. A. S.

Těsně před válkou počala vycházeti v Neapoli nákladem Detkena 
a Rocholla revue Neapolis, řízená archaeologem V. Macchioro 
a určená pro archaeologii i příbuzné vědy, pokud se týkají jižní Italie 
a Sicilie. Vyšly celkem dva ročníky, prvý r. 1913 s datem 1914, druhý 
r. 1914; předplatné pro cizinu bylo 20 lir. Obsahovaly jednak články 
samostatné vědeckého rázu, jednak recense nových publikací. Zdá se, 
že válka učinila konec tomuto podniku, jako mnoha jiným. Po válce 
začal jiný dům neapolský, Rondinella a Loffredo, vydávati časopis nový, 
Μονσεΐον, Rivista di Antichità, za redakce N. Terzaghiho 
a M. di Martino Fusco. R. 1923—4 vyšel ročník I, r. 1924—5 
ročník II.; předplatné činí 40 lir pro zahraničí. Obsah je pestrý, za
stoupena tu filologie, mythologie, historie atd. i archaeologie; vý
prava je dosti chudičká, patrně aby cena nemusila býti zvyšována. 
Zdá se, že se tento nový podnik udrží; aspoň vychází již ročník III. 
s datem 1926. ' A. S.

Německá Předoasijskoegyptská společnost, která vedle svých přísně 
vědeckých Mittheilungen a populární sbírky Der alte Orient začala r. 1924 
vydávati zvláštní sbírku monografií z politických a kulturních dějin sta
rého východu, věnuje pronikavou pozornost vzájemným stykům starých 
kultur. Z 12 dosud vydaných čísel sbírky (posledním svazkem počínajíc 
byl dřívější název Beihefte zum alten Orient změněn na Morgenland) 
byla v LF zpráva o Weberově studii k IV. ekloze Vergiliově Der Prophet 
und sein Gott (Lili., sir. 309) a o Hopfnerově Orient und griechische 
Philosophie (L1II, str. 190). Jako č. 7., 9., 10. vyšly tři významné práce 
o hellenistickém a římském Egyptě: V. Ehrenberg: Alexander und 
Aegypten, synthesa nového badání o hellenisaci Egypta; H. J. Bell: 
Juden und Griechen im römischen Alexandreia podává 
na základě své knihy Jews and Christians in Egypt a další literatury, 
vzbuzené zejména listem Claudiovým adresovaným občanům alexandrij
ským a studiemi o t. zv. mučednických aktech alexandrijských, hutný 
nákres antisemitismu alexandrijského od dob ptolemajských (srv. též 
str. 342 n.). Konečně 4P. Schubart : D i e Griechen in Aegypten, 
kreslí úhrnný obraz dějin a života Řeků v Egyptě od nejstarších časů 
až do doby arabské. V. G.

Řecká kolonisace západní hranice indické a její vlivy na indickou 
kulturu jsou předmětem studie Gobleta ďAlviella: Ce que l’Inde 
doit à la Grèce. Des influences classiques dans la
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civilisation de linde. (Paris, Geuthner 1926; str.151, za60Kč).
V první části pojednává autor o výtvarném umění. Řecke vlivy se 
projevily vznikem zvláštní školy, kterou nazývá řeckobuddhistickou.
V II. části zjišťuje silný řecký vliv na indickou vědu, menší pak na
tvoření literární. Část III. je věnována filosofii a náboženství a jejich 
vzájemným vztahům, celkem problematickým; zde se ovšem dostává 
autor časově už hodně daleko. Zdá se mu, že se na tomto poli uplatnil 
vliv východní spíše ve věcech dogmatických, vliv západní pak v rituálu. 
Celá kniha je hlavně informativní, nastiňuje všude dnešní nehotový stav 
řešení problému a velmi kriticky se vystříhá mluviti o nějaké vzájemné 
závislosti tam, kde jí nelze bezpečně dokázati. B. K.

Kancelářskému zřízení ptolemajskému se dostalo velice dobrého 
osvětlení knihou P. Collompa: Recherches sur la chancel
lerie et la diplomatique des Lagides (Paris 1926, Les 
belles lettres; str 200, za 30 fr.). Autor rozbírá nejprve názvy a činnost 
hlavních kancelářských úředníků, epistolografa a hypomnematografa,_ 
přihlížeje nejen k významu jejich označení, ale i listinnému materiálu, 
dotýkajícímu se jejich činnosti. Snaží se co možná nejjasněji osvětliti 
podstatu enteuxe a jejího rozdílu od hypomnematu, popisuje kancelářskou 
práci vyvolanou enteuxí a listinnou formu jejího vyřízení. Kniha je psána 
na základě bohatého listinného materiálu a velmi kriticky. B. K.

0 problému synoptických evangelií vydal dobrý informační 
spisek marbnrský profesor B. Bultmann (Die Erforschung der synopt. 
Evangelien, 4. sv. sbírky Aus der Welt der Religion, 1925, u Töpel- 
manna v Giessenu). V několika kapitolách objasňuje otázku o vzá
jemném poměru synoptiků i methody, kterých k rozřešení této otázky 
užívala doba starší a nová. Zvlášť pěkné jsou výklady o formách vy
právění a o stilistických kriteriích, podle kterých se zjišťují jednotlivé 
složky v dílech evangelistů. Vrcholným úkolem tohoto zkoumání jest 
poznati Ježíše jakožto osobu historickou : běh jeho života (zejména pří
činu, proč byl popraven), vývoj vědomí messiášského a mravní i escha
tologický obsah jeho učení. F. S.

Jako se postava bezhlavých duchů lidem se zjevujících vyskytuje 
v pověrách národů severských, byla běžná představa akefalních daimonů 
i národům starověkým. Z řady papyrů důležitých pro poznání antické 
magie probírá Karl Preisendans, Akephalos, des Kopflose 
Gott (Beihefte zum alten Orient, seš. 8, 1926) ty, které se týkají 
t. ř. άκέφαλος ϋ-εός, který tu bývá vzýván. Vykládá vznik této představy 
ze způsobu pochovávání, při němž se hlava usekla a z popravy zlo
činců a zajatých nepřátel; v Aegyptě i známý mythus o rozkouskování 
těla Osiridova přispěl k vzniku představy akefalního boha. Rozborem 
několika papyrů dospívá (str. 75) k názoru, že nejmenovaný akefalní 
bůh všude je Osiris. G. H.

Starou a zapletenou otázku, kdo to byli accensi v římském 
centurijním zřízení (srv. Král-Groh, Státní zřízení římské str. 89 nn) pod
robil novému zkoumání Plinio Fraccaro v článku Accensi (Athe
naeum V. 1927. str. 133 nn). Vycházeje ze zprávy Ciceronovy rep. II, 22 
39 n a z předpokladu, i,e Ciceronovi, znalému administrativy, nutno více 
věřiti, vykládá, že krom centurii pěších v počtu 170 a jízdních v počtu 
18, bylo pět centurii dalších, a to jedna technická u třídy I., jedna ac- 
censů, dvě hudebníků a jedna z občanů infra censum, vesměs u třídy 
V. Accensi prý byli občané původně proletářští, přidělení k ruce veli
telům oddílů pro pomoc ve správních úkonech. Taktickou reorganisací 
vymizeli prý časem accensi z vojenské služby, ale zůstali k disposici 
úředníkům ve správě civilní, a to nejen úředníkům cum imperio, 
nýbrž i vysokým hodnostářům císařským. Důvěrnost a důležitost tohoto 
postavení zračí se prý v tom, že za doby císařské v centurii accensorum 
velatorum jsou vlivní propuštěnci a osoby stavu jezdeckého. Názor
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Fraccarův je sice velice pozoruhodný a mluví pro něj mnoho okolností» 
hlavní jeho potíží jest však nutná redukce počtu technických setnin 
na jednu. V. G.

Nezměněný otisk Vinařického překladu Vergiliovy 
Aeneidy z r. 1851 v Ottově Světové knihovně (dva svazky: kniha 
I.—VI. v č. 1722—28, kn. VIL—XII. v č. 1729—34; v Praze 1927) za
slouží si zde zmínky nejspíše pro stručný, ale obsažný úvod Bohu
mila Ryby. Jinak se nelze ubrániti pochybnostem o účelnosti tohoto 
vydání, jež se, mimochodem řečeno, asi také »redigovalo samo«, nebof 
autor úvodu není vydavatelem překladu. Aby nakladatelství ne
prodělalo, o tose postarají gymnasisté, jimž se formát Světové knihovny 
velmi dobře hodí, ale čtenář bez těchto vedlejších studentských zájmů 
sotva bude Vinařickým získán pro Vergilia. Bylo by škoda, kdyby se 
snad otisk zastaralého překladu stal překážkoii pro vydání překladu 
nového, jehož je k nastávajícímu Vergiliovu jubileu v r. 1930 nalé
havě třeba. J. L.

Stručné dějiny jazykovědy, jež r. 1902 vydal v ročence ko
daňské university nedávno zesnulý dánský jazykozpytec V. Thomson 
a jež nověji vydány v 1. díle jeho sebraných pojednání (Samlede af- 
handlinger I. 1919, str. 1 sl.), vyšly nyní v německém překladě H. 
Pollaka, lektora němčiny na universitě v Lundu (Geschichte der Sprach
wissenschaft bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Kurzgefasste Dar
stellung der Hauptpunkte. Halle, M. Niemayer, 1927. [4] + 101 str.), jenž 
doplnil také něco málo dat. Bude tento překlad nevelikého, ale zají
mavého dílka vynikajícího jazykozpytce jistě s radostí uvítán, neboť 
není prací podobných právě nadbytek.

Meilletova kniha Li ngu i s t i qu e historique et linguisti
que générale, o níž referováno bylo v LF. 49, 1922, 246—248, vyšla 
nyní v druhém vydání (Paris 1926, |8J a 351 str.). Je to nezměněný 
otisk vydání prvního, doplněný na konci dvěma novými články, rovněž 
od dřívějška již známými, článkem »A propos de qualitas·, jenž po
prvé vyšel v Revue des études latines 3, 214 nsi., a článkem »Les 
interférences entre vocabulaires«, podávající přednášku, kterou Meillet 
přednesl také za posledního svého pobytu u nás v Praze.

Indogermanisches Jahrbuch obsahuje ve svém právě vy
daném XI. svazku za r. 1926—1927 (Berlin—Leipzig, 1927, Walter de 
Gruyter u. Co. Str. [4] a 659) bibligrafìi indoevropské jazykovědy za 
léta 1924 a 1925. V některých partiích (zejména na př. v oddílu ar- 
menštiny a albánštiny) jsou bibliografii vytčeny meze příliš široké, 
hledí se tu také k literatuře a dějinám, po případě i k jiným discipli
nám, jejichž výtěžky ovšem také pro jazykovědu jsou důležité, ale 
kdyby v bibliografii jazykovědeckých prací k takovýmto pomezním obo
rům soustavně se ve všech částech hledělo, rozrostla by se biblio
grafie ta do nekonečna. V oddílu albánském pak kromě toho bývá obsah 
registrovaných prací uváděn mnohem podrobněji než v oddílech ostat
ních a uvádějí se druhdy práce, v nichž je o albánštině jen dost ne
patrná zmínka, nehledě ani k tomu, co se vyskytuje i v oddílech ostat
ních, že se totiž práce dotýkající se svým obsahem větší nebo menší 
měrou různých jazyků (a takových prací je při historické a srovnávací 
jazykovědě mnoho), bývají, namnoze zcela zbytečně, registrovány na 
několika místech. Wackernagelovy Vorlesungen Uber Syntax na př. jsou 
uvedeny na pěti místech. V samostatné speciální bibliografii, týkající 
se jednoho jazyka nebo jazykového celku, je zajisté na místě registro- 
vati díla, týkající se celků větších anebo jazyků jiných, obsahují-li také 
poučení pro jazyk jiný než je ten, jenž je speciálním jejich předmě
tem; ale v bibliografii objímající všechny jazyky indoevropské opako
vání takového ve většině případů třeba není. Tentokrát redaktor opatřil 
takováto čísla pravidelně odkazy na ostatní místa, na nichž táž věc je


