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věkem autorovým a pak ovšem neobyčejnou pílí a vytrvalostí jeho. 
Je z ní patrno, že Sedláček sbíral neúnavně a snažil se pří tom, 
jak sám praví, ,aby vše bylo správně a pravdivě vylíčeno ze zřídel 
pravdivých a uvarováno chyb“, ale kritická práce bezpodmínečně 
žádá, aby každý údaj pramene, z něhož čerpáno, byl naprosto 
přesný. Nemožnost ověřiti si správnost Sedláčkových heraldických 
popisů a údajů nebo aspoň veliké nesnáze s tímto nutným ověřo
váním spojené, mají za následek, že práce neúnavného sběratele 
nemůže býti základním dílem naší heraldiky, po němž se tak dlouho 
touží, nýbrž dobrou příručkou pro první poučení. V. H.

□oo
V různých dobách a na nejrozmanitějších místech byly na

Moravě nalézány antické mince. Význam těchto nálezů je značný 
nejen se stanoviska vlastivědného, ale i pro politické a zejména 
hospodářské dějiny římské. Rozptýlenost zpráv, roztříštěnost a na
mnoze i nezvěstnost nálezů velmi ztěžovaly práci s tímto materiálem. 
Přichází proto velmi vhod práce, kterou uveřejnil v III. ročníku 
Numismatického časopisu československého Jos. Skutil: Soupis an
tických minci nalezených na Moravě (r. 1927, str. 113-171). Autor 
podává nejprve stručnou historii nálezů i publikací a pak přistupuje 
k vlastnímu soupisu, užívaje spojeného postupu časového a místního ; 
pod záhlavím : konsulární mince, pak pod jmény jednotlivých im- 
peratorů, případně jejich příbuzných, seřazených chronologicky, se
pisuje abecedním pořádkem naleziště a u nich seznamenává nálezy 
i s příslušnou literaturou. Po odstavci o mincích určených jen při
bližně nebo neurčených vůbec zmiňuje se i o mincích byzantských 
a končí úváhou o roztřídění nálezů podle historického významu. 
Promlouvá tu nejprve o Mušově, pak o nálezech depotových a 
o významu numismatických nálezů vzhledem k starým obchodním 
cestám. Mapka a index nalezišť práci vhodně doplňují. Skutilova 
práce je cenná už i bohatstvím materiálu, nashromážděného z nej
rozmanitější literatury. Může uvésti asi 125 míst, tedy značně více, 
než se dosud v odborné literatuře citovalo. Pojednání je opatřeno 
bohatou bibliografií o každé otázce, jíž se autor dotkl, i v tom je 
velká a záslužná práce. Jest si jen přáti, aby autor podle svého 
slibu v soupise pokračoval. V práci vydané nemohl než se opírati 
Ό literaturu o nálezech, a tu se bezděky naskýtá otázka, nebylo-li 
by možno pracovati k tomu, aby se osud nalézaných mincí bezpečně 
zajistil, a časem aby se mohl vydati katalog. V. G.

□□□
V souvislosti s objevem skutečných zbytků římského osídlení 

na Moravě vzpomíná J. Skutil v článku : K římskému nálezu v Je- 
dovnicích (Čas. Spol. přátel starož. česk. XXXIV 1926, str. 104n.) 
domnělého objevu římského zdivá r. 1783-4. Zjišťuje, že všechny 
zprávy, týkající se tohoto nálezu, vyplývají z nekritického článku
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Jos. Horkého v Briinner Wochenblattu 1827, str. 9 n. a 14 n., jenž 
se zase přidržel záznamu jedovnické farní kroniky, učiněného farářem 
J. N. Gillym. Zápis farářův se týká nějakého nálezu při přestavbě 
kostela, ale jeho obsahu nelze nijak ověřiti. K. G.

□□□

Zajímavý a důležitý příspěvek k otázce Cyrillomethodějské 
podává Gerhard Laehr: Das Schreiben Stephans V. an Swetopluk 
von Mähren (Neues Archiv für ält. deut. Gesch. XL VII, str. 159-173). 
Zabývá se listem papeže Štěpána V. z r. 885, zakazujícím slovanskou 
liturgii. List, zachovaný jen v opise z 11. stol., byl podezřelý již 
svému nálezci Wattenbachovi, nepřestal býti podezřelý ani později 
a býval prohlašován i za podvržený. Po Ewaldově nálezu opisů 
papežských listů v British Museum (srov. Neues Arch. V) zdálo 
se, že pochybnosti jsou vyloučeny, ač úplně neumlkly ani potom. — 
Laehr podává dobrý přehled vývoje jednotlivých názorů před nálezem 
i po něm. Smím snad dodati, co v něm chybí — upozornění na 
stanovisko, které jsem zaujal sám (srov. České dějiny I, 1, str. 397 n., 
pozn. 1), prohlásiv, že o vydání listu takového obsahu nelze 
pochybovati a omeziv svůj souhlas s Hýblovým uznáním listu za 
pravý dodatkem : .aspoň v podstatě“. Výsledky šetření Laehrova 
potvrzují nyní mé tehdejší stanovisko cele, ovšem je precisujíce. 
Pečlivým srovnáním listu s t. zv. commonitoriem Britské sbírky 
dospívá Laehr výsledku, že ovšem list Štěpánův podobného obsahu jistě 
byl vydán, že však opis jeho není zcela věrný, nýbrž interpolován. 
Zejména ustanovení týkající se Wichinga, jichž v Commonitoriu 
není, a příkrá slova o Methodiově porušení přísahy, která v listě 
znějí mnohem ostřeji, prohlašuje Laehr důvody přesvědčivými za 
dodatky Wichingovy, jenž tedy pravý list Štěpánův (dnes neznámý) 
jimi zfalšoval. Dochování opisu (v Heiligenkreuzu v Rakousích) 
se s tím dobře srovnává a také proti určení doby, kdy falsum 
vzniklo, před odchod Wichingův z Moravy r. 893 jistě nebude 
námitek. V druhé části článku kreslí Laehr tehdejší situaci politickou. 
Stýká se tu namnoze s určením mým, a kde se (v detailech) roz
cházíme, nemám, proč bych své mínění měnil. V. N-

ooo

Na pamět třístého výročí Komenského odchodu z vlasti vydal 
spolek .Komenský“ v Praze znovu Kšaft umírající matky Jednoty 
bratrské (Praha 1928, str. 54). Vydání připravil J. V. Klima, jenž 
doprovodil text případnou statí ,Dvě loučení“, v níž nejenom hodnotí 
Kšaft a vzpomíná Komenského cesty do vyhnanství, nýbrž zachycuje 
i některé významné okamžiky Komenského života a zejména náladu, 
z níž Kšaft vzešel. Základem edice je berlínský tisk z r. 1757 
a přihlíženo též k pozdějším vydáním, zejména k Souěkovu z r. 1927, 
o němž bylo psáno zde v minulém ročníku na str. 396. O. O.

□□□


