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až příliš stručným) kommentářem; téměř každý nápis byl fotografován 
bud v originále nebo v otisku a dokumenty ty sestaveny na tabulkách. 
Některé z fotografií nelze nazvati zdařilými, většinou však jsou jasné. 
Lituji, že vydavatel nepřipojil k svému dílku index, který by byl učinil 
publikaci užitečnější; nezbývá než počkati, až budou nápisy tyto znovu 
otištěny v Supplementum epigraphicum Graecum, kde ovšem index je 
společný pro všechny řecké nápisy v uplynulém období uveřejněné. 
Po nápisech došla pak řada na nálezy ostatní; v časopise The Art 
Bulletin sv. IX. 1926, seš. 1 píše Robinson o římských skulpturách 
z Antiochie Pisidské, hlavně těch, které patří ke třem stavbám; 
dvě z nich, chrám t. zv. Augustův a propylaje pocházejí podle vyda
vatele z doby Augustovy, třetí, trojobloukovou bránu městskou, postavil 
podle nápisu G. Julius Asp[er], konsul r. 212 po Kr. Spis. upozorňuje 
na vliv pergainský, patrný zejména na starších skulpturách, a na úpa
dek uměleckého tvoření jevící se na městské bráně. Ze soch nejvýše 
stojí torso Victorie, již dříve publikované (fotogr. č. 61) a hlava Augus
tova, nyní v museu cařihradském (fotogr. č. 62). Spis. ponechává pa
trně část architektonickou pro studii jinou, podává jen plán starověkého 
města v malých rozměrech a proto málo jasný (obr. 2) a hotové re
konstrukce tří budov bez plánů (obr. 1, obr. 3 a 31). Jinak je práce 
vejmi bohatě a dobře ilustrována. A. S.

Po válce založená Mezinárodní jednota Akademií (Union acadé
mique internationale) snaží se uskutečniti podniky, které nejsou možné 
bez účasti učenců různých národů; zaslouží pozornosti, jak mnoho ta
kových úkolů poskytuje věda o starověku klassickém v oboru arcbaeo- 
logie i vlastní filologie. Jedním z takovýchto úkolů je také popis 
řeckých rukopisů alehimických, jehož vyšel nedávno nový 
svazek (Catalogue des manuscrits alchimiques grecs publié sous la 
direction de J. Bidez, F. Cumont, A. Delatte, I. L Heiberg et O. Lager- 
crantz. II. Les manuscrits Italiens décrits par C. O. Zuretli, avec la 
collaboration de O. Lagercrantz, 1. L. Heiberg, 1. Hammer-Jensen, D. Bassi 
et Ae. Martini, s dodatky, v Brusselu 1927, nákladem M. Lamartina, 
VI a 369 stran, cena neoznačena). Bibliothéky italské, zejména v Be
nátkách, Miláně, Florencii, Bologni a ve Vatikáně, obsahují množství 
rukopisů z tohoto oboru; při studiu jich ukázalo se, které recepty tu 
obsažené shodují se doslovně s jinými, které byly již uveřejněny dříve, 
zásluhou zejména Ch. E. Ruella a M. Berthelota, které se liší jen 
v podrobnostech, a konečně které jsou dosud nevydány. Hlavním 
obsahem dodatku (str. ‘261 un.) jsou italské rukopisy t. zv. libri Koe- 
ranidum; knihy ty obsahují poznámky o zvláštních vlastnostech, zejména 
léčebných, různých živočichů, rostlin i nerostů; původ jména jejich 
není jasný. Zajímavé je, že se práce na tomto svazku účastnily dvě 
dámy, paní Hammer-Jensenová (str. 39 un.) a slečna Delcourtová, jež 
sestavila pečlivé indexy. Před tím vyšly již dva svazky, první věnovaný 
rukopisům pařížským, a třetí, obsahující popis rukopisů, chovaných ve 
Velké Britanii a Irsku. A. S.

Studi storici per 1’ Antichità classica, vydávané Paisem a Crivel- 
luccim, zanikly r. 1914. Loni byly obnoveny v změněné formě. Vycházejí 
v Miláně nákladem denníku Popolo ď Italia a jmenují se Historia, 
Studi storici per 1’ Antichità classica. Hlavní řízení je v rukou Iroj- 
členného výboru, v němž zasedají Carolina Lanzani, Giovanni Nicco- 
lini a Filippo Stella Maranca. Nedávno byl ukončen I. ročník, vyšlý 
ve čtyřech svazcích o celkovém počtu 673 stran. Úprava je krásná, 
formát malý kvart. Nepraktické je číslování v každém svazku zvláště. 
Obsah je pestrý a bohatý: jsou tu jednak samostatné příspěvky z oboru 
klassické historie, archaeologie, epigrafiky i filologie, recense, množství 
zpráv hlavně o nových výkopech, výtahy z časopisů, zprávy z vědeckých 
Ústavů atd. Je patrno, že hospodářsky je nová revue velmi dobře opřena
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a nemusí šetřiti místem. Slibuje tedy býti po stránce zpravodajské dobrým 
informatoriem zejména pro pracovníky, kteří nemají po ruce velkých 
a bohatých knihoven. Redakce neměla s počátku dosti pevné ruky 
v utřídění materiálu, ale nastalo zlepšení. Pokud se týče vlastní vědecké 
části, převládaly dosud studie archaeologické. Předplatné mimo Itálii 
je 120 lir. V. O.

Řecký sport. Bruno Schröder, Der Sport im Altertum, Berlin 
(H. Schoetz & Co.) 1927. Str. 196+ 110 celostránkových tabulí. V díle, 
bohatě illustrovaném v textu i v části obrázkové, pojednává archaeolog 
o řecké gymnastice, jejích vztazích k náboženství a státu, jejím úkolu 
vzdělávacím, jejím obraze v literatuře a ve výtvarném umění a rozebírá 
podrobně jednotlivé druhy cvičení. Rámcem hlavního thematu jsou dvě 
zcela stručné kapitoly, úvodní o Egyptě a Krétě, a závěrečná, srovná
vající antickou gymnastiku a moderní sport. Velmi vítané jsou petitové 
odkazy na odbornou literaturu za textem i v seznamu obrázků (str. 
174—196). B. B.

Reallexikon der Vorgeschichte, o němž naposled podána 
zpráva v LP. 52, 1925, 382, dospěl zatím svazku jedenáctého, končícího 
se heslem Séddin. Ve všecii těchto svazcích je dost článků, jež in
formují o věcech také filology zajímajících, a najde tu filolog bezpečné 
a rychlé poučení o nynějším stavu našeho vědění o různých národech, 
o jejich jazycích, o nichž namnoze v posledních dobách badání nalézá 
nové a nové poznatky, o různých starobylých zřízeních a kulturních 
vymoženostech předhistorických dob, jež mají takový význam pro doby 
historické atd. Tak v posledních svazcích budou filologa zajímati na př. 
hesla Kreta, Kretische Schrift, Ligurer, Phryger, Rhäter, nebo heslo 
Name, Namengebung, Omen, Religion, Recht atd. Velmi důkladné 
a mnohými vyobrazeními provázeno je heslo iSchrift«, dobře poučující 
o nynějším stavu našeho vědění o počátcích a šíření písma, o řeckém 
písmě atd.

Americký linguistický časopis »Language«, jejž před třemi 
lety počala, vydávati r. 1924 založená Linguistic Society of America, 
si třemi svými ročníky (vychází čtyřikrát ročně) vydobyl své místo 
vedle starších časopisů podobných. Přináší ovšem veskrze práce lin- 
guistů amerických, a to z celého oboru jazykovědy, obecné i historické, 
hledí si jazyků starých i současných, indoevropských i jiných (zejména 
amerických) a obsahuje již řadu pozoruhodných studií nej rozmanitějšího 
obsahu. V několika článcích na př. jedná tu E. H. Sturtevant o hetit- 
štině (také o poměru hetitštiny k jazykům indoevropským). Již v I. roč
níku bylo zajímavé pojednání M. Bloomfielda o indoevrop. adjektivech 
-n-kmenových: ukázáno tu, že netvoří se takováto adjektiva od kořenů 
obsahujících samohlásku u a že v takovém případě bývají tvořena 
adjektiva příponou -ro-. A v III. ročníku má týž autor pěkný výklad 
slova *osdos (— ř. οζοξ, něm. ast atd.) ,větev1. Je ovšem odvozeno 
od koř. sed- ,seděti‘, ale neznamená .Ansatz, ansitzend am Stamm', 
jak se vykládává. nýbrž ,place to sit on‘, místo k hnízdění, tedy po
jmenování vzniklé z pozorování života ptačího. V II. ročníku byl po
zoruhodný článek A. R. Nykla o vigesimálním systému počítacím 
v Evropě, Asii a Americe, y němž bylo ukázáno, jak velice je lento 
způsob počítání rozšířen. V témž ročníku uvažuje C. D. Buck o předmětě, 
o němž tolikrát bylo již uvažováno, o rekonstrukci prajazykových slov 
a tvarů, v jiném článku se pojednává o otázce rovněž opět a opět se 
vracející — o transkripci různých jazyků. Různé formy negativní par
tikule indoevropských jazyků pokusil se vyložili v I. ročníku L. H. Cray 
předpokladem základního útvaru ane, aně, atiei — ne zcela přesvědčivě. 
A také sotva se souhlasem se potkají — pokud jsou nové — vývody 
téhož autora o osobních příponách indic, praes, act. v jaz. indoevrop-


