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Zum Problem der Foruminschrift unter dem Lapis niger.

I. Zwei neuere Lösungsvorschläge, von Fr. Leifer. II. Deutungs
versuch, von Emil Goldmann. KLIO, Beiheft 27. Leipzig 1932, 
stran 90.

Před časem zesnulý badatel v římské topografii P. Graf- 
funder, napsal studii o známém nápise pod černou dlažbou na 
římském fóru. Článek dlouho ohlašovaný v Klio však nevyšel 
ani posmrtně, zato redakce věnovala zvláštní Beiheft otázce 
uvedeného nápisu a uspořádala jej tak, že v první části podává 
Leifer výsledky a posudek Graffundrovy studie a reaguje krátce 
na jiný výklad nápisu, který podal Joh. Stroux (Philologus 
1931, str. 460 nn), v druhé části pak je otištěn samostatný inter
pretační pokus Goldmannův. Graffunder, určiv si nejprve 
pomocí archeologie souvislost jednotlivých částí památek pod 
černou dlažbou, dospěl k závěru, že kámen s nápisem pochází 
z doby královské a že se celý soubor památek dostal pod dlažbu 
fora až při Caesarových regulačních pracích. O nápisu pak 
soudí, že obsahuje zákon vydaný Tarquiniem Priskem, týkající 
se zdvojení počtu jezdeckých setnin. Za pomoci zprávy Cicero- 
novy (rep. II 35) pokouší se Gr. rekonstruovat znění nápisu 
saturnskými verši. Leifer neměl mnoho práce s vyvrácením 
Gr-ova výkladu; ukázav na slabiny jazykové a epigrafické po
zastavuje se hlavně jenom nad obsahem sankce a úkolem kala- 
lora, jak ši je Gr. představuje. Přísnější a podrobnější kritika 
by musela vytknouti velmi závazné omyly a jiné nedostatky 
zejména po stránce starožitnické a historické. Ostatně formální 
slabiny Gr-ovy rekonstrukce jsou takové, že opravdu bylo škoda 
místa na polemiku s jejím obsahem. Ze šetrnosti k památce 
zesnulého badatele bylo by bývalo lépe, neseznamovat! odbornou 
veřejnost s tímto článkem vůbec. Zcela krátce se obíiá Leifer 
příspěvkem Slrouxovým, jenž pokládá nápis až za dílo doby 
republikánské a vidí v něm ustanovení o pomocném personálu 
krále obětníka a o rekvisici potahu. Stručnost Leifrových po
známek je dostatečně vysvětlitelná neudržítelností Strouxových 
výkladů, jenž se musí utíkati k předpokladu, že je na některém 
řádku třeba číst jednak zleva, jednak zprava.

Poměrně nejcennější částí knihy je příspěvek Goldmannův. 
Autor — vlastně historik německého práva —■ vydal v Heidel- 
herku 1926 obšírný pokus výkladu známého quirinálského ná
pisu, obsahujícího slova dnenos med feced (,,Die Duenosinschrift“) 
a zkusil nyní svůj dňvťp na nápise s fora. K úkolu se postavil 
velmi optimisticky: prý nápis o 16 řádcích z valné části za
chovaných, s rovnoměrně se vyskytujícími slovy nepochybného 
významu a se zbytky slov, u nichž je jen omezená možnost 
doplňků, nemůže býti nerozluštitelný. Taková naděje je sice 
velmi pěkná, ale na neštěstí vyjadřuje spíše jen přání a ne
vystihuje skutečnost: nápis, obsahující mezi jinými slova
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duenos med feced, je zachován celý, obsahuje mnohem více skupin 
hlásek, jež tvoří slova nepochybného významu, a přece nelze ani 
po Goldmannově výkladu říci, že bychom mu rozuměli bezpečně!

Při nápise s fora nasadil G. páku svého důvtipu u ř. 13/14 
a čte (s příslušnými doplňky) takto: ovem masem quoi hau uelod 
nequam — berana s výborným rounem. Z dvou možných sou
vislostí, v kterých se o takovém beranu mluvilo (oběť nebo 
pokuta), rozhoduje se pro pokutu. Další interpretací nápisu 
dochází k přesvědčení, že nápis obsahoval trojí ustanovení: 
jednak sakrační sankci vůči tomu, kdo by poškodil nápis sám, 
jednak dvojí zákaz rušení posvátného úkonu prováděného 
králem. O beranu jako o pokutě se prý mluvilo dvakrát; za tím 
účelem dokazuje G., že ř. 6. byl ryt až po zachované první 
písmeno směrem vyplývajícím z bustrofedického uspořádání, ale 
potom prý kameník nasadil od konce a tesal proti směru. Tento 
umělkovaný výklad je G-ovi nutný proto, aby mohl tvrdili, že 
mezi zachovaným E a Y bylo ještě dodatečně vryté malé q, 
takže by tím dostal potřebné slovo nequam. —■ Tento svůj vý
klad opírá G. o fotografii nápisu v CIL I2 k str. 368, přiznávaje 
ovšem, že rozhodnouti může jen nové studium původního ka
mene. To je sice správná výhrada, ale stačí pohled na citovanou 
fotografii, aby se ukázala velká pochybnost o G-ově argumen
taci. Takových prohlubinek a hrbolků je na kameni mnoho; 
jde o kus špatného, rychle větrajícího vojského tufu. I jinak do
pouští se G. násilností na zachovaných písmenech; viz na př. 
jeho smělou interpretaci úzké seříznuté hrany, kde zachované 
loivoviod (první písmeno může býti též v, páté q) čte eloquiod. —· 
Jako v předcházející publikaci, tak i v tomto případě uznává 
G. nápadně početné haplografie. Poznámky jsou velmi obšírné, 
ale nevyčerpávají dosavadní literatury předmětu. Celkem lze 
říci, že se G-ovi řešení otázky nepodařilo. Lze-li jeho interpre
taci ř. 13/14 přiřadili přes její formální i obsahovou kuriosnost 
ke skupině částečných luštění aspoň možných, je výklad ř. 6 
a 16 zhola nemožný a tím ovšem padá i výklad celku. Zdá se 
radno, aby se s dalšími pokusy řešení sečkalo až do výsledku 
nového archeologického prozkoumání památky a jejího okolí. 
Potom snad bude zřetelnější její chronologie a jiné souvislosti, 
a nelze konečně ani odmítnouti možnost, že se najde jiná část 
této stély. Tolik je už dnes jisto, že k porušení památek na tomto 
místě nedošlo nějakou živelní pohromou, nýbrž novou úpravou 
povrchu fora. Vladimír Groh.

A.Ernoul-A. Meillet: Dictionnaire étymologique de la langue 
latine. Histoire des mots. Paris (Klincksieck). 1932. Str. 1108. Za 
250 fr.

Oba latinské slovníky etymologické — nepřihlížím k zastara
lým slovníkům Vaníčkovu a Bréalovu-Baillyho a málo spolehli-


