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Caesaris Augusti Imperatoris Operum fragmenta. Iteratis 
curis collegit, recensuit, praefata est, appendicem criticam addidit 
Henrica Malcovati. Turin 1928, G. B. Paravia (= Corpus 
scriptorum Latinorum Paravianum 38). Stran LXIV-|-172, za 
22 lir.

Když r. 1921 vyšlo první vydání souboru zbytků Augustovy 
literární činnosti, setkalo se s velkým zájmem, poněvadž to byl 
vlastně první ukončeny pokus o sestavení toho, co se zachovalo 
z Augustova působení na poli literárním. Nebylo to ovšem vydání 
bez nedostatků a mezer, ale bylo užitečné. Nynější vydání druhé 
vychází v rozsahu téměř dvojnásobném co do počtu stran. Byly 
přehlédnuty a doplněny oddíly, do nichž vydavatelka shrnula už 
dříve pozůstatky Augustovy literární činnosti, a vedle toho při
dala mnoho nového, na př. oddíly: codicilli, libelli, diplomata, 
edicta, decreta, a na konec, za díla historická, zařadila obsažný 
oddíl Dicta et apophthegmata, mající sloužili k lepšímu poznání 
osobnosti Augustovy. Pokud se týče vnitřního uspořádání, jsou 
nyní — velmi prospěšně — všechny zlomky opatřeny samostat
nými čísly postupujícími bez ohledu na oddíly od 1 do 208. 
Dicta et apophthegmata jsou očíslována zvláště od 1 do 64. 
Oddíl první Carmina zůstal bez změny, v oddíle II. Epistulae 
přidán ve skupině listů Livii úryvek ze Suet. Aug. 40.3, v lis
tech Tiberiovi jest nyní zlomek ze Suet. Tib. 21.7 přidělen třem 
různým listům. Nově utvořen oddíl listů ad C. Caesarem nepotem: 
jsou v něm dva fragmenty přičtené dříve listům Tiberiovi a nově 
zlomek ze Suet. Aug. 93. Rovněž nová je skupina listů Germa- 
nikovi (Suet. Gal. 8.4). O jedno číslo bohatší jsou korespondence 
Antoniovi, Maecenatovi a Horatiovi, oddíl ad ignotos proti jed
nomu zlomku dříve čítá nyní 8 čísel. Do korespondence státní 
přidán — krom tří zmínek literárních — nápis ze Sard (Am. 
Journ. Arch. 1914, str. 139), a to ř. 22—27, obsahující list 
Augustův.

Zařádění act Augustových jest velkou předností nového vy
dání. Nejcennější texty jsou ovšem mezi edikty, kde se vedle 
výnosu de aquaeductu Venafrano (CIL X 4842) čtou i texty na
lezené na kyrenské agoře. Poznamenal bych, že zl. Cil obsahu
jící u Malcovatiové jen Augustovo programma k senatusconsullu 
de repetundis, měl býti doplněn i otištěním textu SC, poněvadž 
se výslovně připomíná Augustova spolupráce o něm.

Oddíl VIII. Orationes je doplněn Frontinovou zprávou o Au
gustově řeči de statu municipiorum, oddíl XI. Opera geographica 
má nyní 7 čísel proti dřívějším 2, oddíl XII. Opera historica je 
obohacen o Rationes imperii a podstatně rozmnožen ve skupině 
Opera extrema. Text Rerum Gestarum (neočíslovaný) je upraven 
s použitím a vyznačením nových zlomků z Antiochie a řecký 
překlad položen vedle originálu, nikoliv za originál, jako v prvním 
vydání.
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Podle rozhojněného textu upravena i literárně-historická 
prolegomena vložením příslušných zmínek a doplněním biblio
grafie; jinak zůstala v podstatě stejná, rovněž tak appendix cri
tica, která obsahuje vedle vlastního kritického aparátu i mnoho 
poznámek k věcnému výkladu.

Vydavatelka zásadně nerozlišuje fragmenta a testimonia ve
tera. Provedla-li by důsledně toto rozlišení, bylo by skutečných 
zlomků ovšem velmi málo, poněvadž mimo Res gestae a edicta 
jest literární pozůstalost Augustova zachována ve stavu velmi ne
utěšeném. Pro další vydání by se velmi doporučovalo zapraco
vat! věcné poznámky z Appendix critica do prolegomen a opa
třit! vydání věcným a slovným rejstříkem. Ale i tak, jak je nyní, 
prokáže vydání Malcovatiové velmi dobré služby a zasluhuje si 
rozšíření co největšího. Vladimir Groll.

A. W. M. Odé, Reflexe von „tabu“ und „noa“ in den 
indogermanischen Sprachen. Mededeelingen der Koninklijke 
Akademie van wetenschappen, Afdeeling letterkunde, deel 63, 
serie A, No 3. Amsterdam 1927. Str. 28. Za 0'50 zl.

V neveliké, ale obsažné této studii obrací autor zřetel na to, 
že při etymologickém výkladu slov dlužno miti na mysli způsob 
myšlení a nazírání primitivních lidí a že tedy ethnologie, poučující 
nás o životě a názorech primitivních národů, může po této stránce 
býti etymologickému zkoumání vydatnou pomocnicí. Konkrétně 
ukazuje to na celé řadě slov, jejichž etymologickou souvislost 
umožňuje nám podle něho pochopiti známý zjev ze života primi
tivních národů, jehož jazykozpyt už se zdarem užil zatím aspoň 
k výkladu zániku jistých starých výrazů a nahrazování jich vý
razy novými, eufemistickými, zjev označovaný polyneským výrazem 
»tabu«. Autor poučiv se důkladně u ethnologů o podstatě tabu (jeho 
opak je »noa«), ukazuje, co všechno může být tabu, t. j. pro svou 
zvláštní moc nebezpečné a tudíž z běžného styku vyloučeno. Co je 
tabu, je jednak posvátné, svaté, jednak nečisté; opak toho, noa, je to, 
co je všední, profánní nebo čisté. Co je mravně čisté, je božstvu 
milé, je svaté — původní opposita se sbližují a splývají; tak také 
se sbližuje ponětí všedního, profánního a nečistého. Tabu je, co je 
nadáno jistou mocí, tedy mocné, silné, opak toho je bezmocný, slabý, 
kterážto ponětí zase se kříží s ponětími, o nichž právě byla řeč: 
tak může tabu označovati to, co je posvátné, čisté, silné (srv. řec. 
ιερός ,svátý1 i ,silný1)1, ale také co je nečisté, všední, slabé.

Právem usuzuje autor, že také v indoevrop. jazycích možno 
hledati výrazy téhož významu, jako je polyneské tabu, a že tako
vých výrazů mohlo být víc.2 A na tomto podkladě, umožňujícím

1 Je zajímavé, že také pro sl. světa Brückner, Religionsgesch. Lese
buch 3.2 6, Kwart. histor. 41, 1927, 297 předpokládá pflv. význam ,silný1.

2 O zvláštním výraze polském pro tabu psal St. Ciszewski, jak 
upozorněno již na str. 62 loňského ročníku Listu filologických.


