
Drobné zprávy. 367
pádě charakteristické rysy té které skupiny. Popisný text u ně
kterých svazků není členěn, je podán v souvislosti (první 4 sv. 
Francie, sv. sbírky Mouretovy, Dánsko, Řecko), od 5. sv. francouz
ského se tu užívá zvláštní značky k vyznačení popisu dekorace 
(podobně u 2. sv. Holandska); u ostatních j e text rozdělen v odstavce, 
takže je přehlednější, u španělského svazku a ve svazcích Bibl. 
nationale v Paříži je popis výzdoby tištěn proloženým písmem. 
Také na tabulkách není stejného značení částečných pohledů téže 
vázy ani při svazcích z téhož státu. Původně se ve svazcích týka
jících se Francie číslovalo průběžně, od 5. sv. přidává se k postu
pujícímu číslu zvláštní značka stejná pro fotografie, týkající se 
téže nádoby — to je také běžné u italského a holandského CVA; 
v ostatních svazcích zůstává číslo pořadové stejné a přidávají se 
k němu písmena abecedy: toto značení zdá se praktičtější zvláště 
pro citování. Měřítko zmenšení obrazu nádob někde není udáno 
vůbec (Amerika, Řecko, Polsko, 1. sv. holandský), jinde se určuje 
stupnicí (Belgie, Anglie, Francie a j.), jinde měřítkem ve funkci 
5 cm (Cambridge), jinde v podobě zlomku (2. sv. Holandska), 
někde ve formě číselného poměru. Jednotné měřítko pro celou 
tabulku je praktičtější a přispívá i příznivě k harmonickému 
vzhledu; ve španělském svazku je skoro pro každou nádobu mě
řítko zmenšení jiné. Rok vydání u svazků vyšlých v Itálii, Polsku, 
Belgii, Řecku a Španělsku se neprávem neudává. Vložky z hed
vábného papíru mezi tabulkami jsou nepraktické, lepší jsou sil
nější vložky ve svazcích Britského musea.

Poměrně rychlý postup publikace dává naději na ukončení 
rozsáhlého podniku v době dohledné. Srovnáme-li ceny jednotli
vých svazků, shledáváme, že nejlevnější jsou francouzské, bel
gické, holandské a dánské (průměrně 75 fr.), italské jsou po 90 li
rách a ještě dražší jsou anglické a j. G. H.

Známá kniha Kisova o antickém skle (Das Glas im Alter- 
tume, 3 sv., 1908) byla doplněna po stránce filologické prací Mary 
L. Trowbrigde, Philological Studies in Ancient Glass, Urbana in 
Illinois, 1930, str. 206. Autorka probírá zmínky o skle v řecké a 
latinské literatuře do počátku středověku podle seznamu míst, 
který jí poskyll J. B. Hofman z Mnichova. Práce se člení na čtyři 
oddíly; první dva podávají časově sestavenou sbírku výrazů řec
kých (χνανος, λίϋ-ος χυτή, ύαλος, κρύσταλλος, fiógpia) a latinských 
(hyalus, vitrum, crystalus, murra); spis. je analysuje, etymologi- 
suje a hledá jejich význam. V třetí části jsou uvedeny pověsti a 
legendy vztahující se k vynálezu skla a zprávy, které mluví o ma
teriálu, výrobě, druzích a centrech výroby a prodeje. V posledním 
oddíle jsou prohrány zprávy o užití skla pro účely ozdobné (imitace 
drahokamů a polodrahokamů), pro výrobu náčiní a různých před
mětů (hračky, zrcadla, okna, lampy, nádoby) a v medicíně. Závěrem 
je historický přehled, vybraná bibliografie a věcný rejstřík. G. JI.

Pozoruhodný příspěvek k topografii starých Syrakus podává 
na základě pronikavého studia místního i pramenného Knud 
Fabricius (Das antike Syrakus. Klio Beiheft 28., Leipzig 1932, 
stran 32, XXI tabulek a plán). Pozastaviv se právem nad ohrom
nou plochou, kterou starověkým Syrakusám přičítala doba huma
nistická a dnešek, studuje pečlivě území a archeologické zbytky. 
Dochází odtud k závěru, že planina nad městem obklíčená Diony- 
siovskou hradbou (Epipole) nebyla součástí antického města; to se 
rozkládalo na Ortygii a na pevnině proti ní ležící. Městské čtvrti, 
jejichž názvy jsou zachovány, umisťuje tak, že Achradinu klade 
severně od agory a malého přístavu; mezi Achradinou a epipolskou 
terasou byla Tyche, západně od nich Temenitis, později rozšířená
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v Neapolis. O t. zv. Gelonově zdi na epipolské terase dokazuje, že 
nejde vůbec o hradbu, nýbrž o zbytek lomu. Pečlivým rozborem 
zpráv, jež se nějak dotýkají syrakuské topografie, ukazuje přesvěd
čivě, že Epipole nebyly nikdy ve starověku počítány k městu. Dio
nysios ohradil toto místo z důvodů strategických, aby sloužilo jako 
opevněný tábor. Nakonec pak ukazuje F., jak se vytvářela od za
čátku XVI. stol. legenda o ohromné rozloze antického města. V. G.

Známé nakladatelství Velhagen a Klasing v Bielefeldu a 
Lipsku počalo nedávno vydávati řadu sešitů, podávajících obráz
ky k dějinám starověkého umění a kultury, řízením H. Schaala 
{Bilderhefte zur Kunst- und Kulturgeschichte des Altertums). 
Dosud vyšlo pět sešitů; první obsahuje římské portréty a zpra
cován je od A. Ippela, druhý bronzové náčiní od K. A. Neuge- 
bauera, třetí řecké vázy s černými figurami od redaktora samého, 
čtvrtý archaickou plastiku řeckou až k perským válkám od Val. 
Můllera, pátý řecké vázy s červenými figurami zase od redaktora 
sbírky. Obrázky jsou hojné, výběr dobrý a reprodukce slušné; 
stručný text podává hlavně jen úvod k obrázkům, seznam obráz
ků obsahuje také krátký popis a hlavní data, týkající se zobra
zené p.amátky; v sešitě čtvrtém tento seznam chybí, data jsou 
umístěna pod obrázkem samým. Vydavatel hleděl k tomu, aby 
místo památek příliš známých a v každé příručce vyobrazených 
byl raději podáván materiál méně přístupný; proto se bude dílo 
hoditi i do knihoven, ve kterých jsou starší obrázková díla za
stoupena. V některých věcech bylo by možno s pořadatelem 
sbírky nesouhlasiti; nářadí bronzovému je věnován zvláštní se
šit, ačkoliv stříbrné nářadí ze starého věku zachované je téhož 
rázu; mincím by měly býti věnovány svazečky samostatné. Cena 
(asi 12 Kč za sešit) není přemrštěná, v celku lze tyto sešity do- 
poručiti; příruční jejich formát kvartový umožní i promítání 
obrázků episkopem. A. S.

Na půdě nynějšího Bulharska existuje nepřehledné množ
ství mohyl, jejichž stáří jde od doby neolitické až do římské 
doby císařské. Pan ředitel Škorpil, který zná půdu bulharskou 
z vlastního názoru lépe než kdo jiný, odhaduje počet těchto 
mohyl na plných 10.000 (deset tisíc). Z tohoto nesmírného počtu 
bylo dosud prozkoumáno pramálo; teprve v poslední době do
chází k systematickému zkoumání skupin mohylných v různých 
končinách Bulharska. Doufám, že brzy budu moci promluviti 
o výsledcích vykopávek skupiny mohyl zvané „Beš-tepe“ u Var
ny, které jsem probadal o prázdninách r. 1930. Současně konal 
bulharský archeologický ústav vykopávky mohyl u Duvanly 
(sev. od Plovdivu); výsledky byly rovněž znamenité, jak je 
patrno ze zprávy Ivana Velkova v M3BhcTÍa na 6-bJirapcKin apxe- 
ojiorimecKii hhctutytt» VI., za rok 1930—1931 (vyšlo 1932) str.
1 nn. Obšírněji se zmíním o těchto výsledcích v příštím čísle 
Hlídky archeologické. A. S.
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