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livý choriamb ve větším asklepiadeji mohl zastupovati dipodii
rovněž logaœdickou, t. j. spojení daktylu strochejem (_______ =
__o v, i__ ), jak soudí na př. L. Laurand, Manuel des études
grecques et latines III, str. 790.

Nesprávné jest dále Kikaukovo metrické schéma glykoneje:
ü ü.__o __ o. y (na př. na str. 157). Poslední slabika jest
αδιάφορος z kratších kól jen ve ferekrateji, poněvadž se ho 
užívalo jako kola závěrečného a protože jde o arsi píného tro- 
cheje, a pak v kolech delších rázu stichického; v glykoneji 
však, jenž nebyl kolem závěrečným, jest poslední slabika skoro 
vždycky dlouhá; krátkou jest jen ojediněle, a to před smyslovou 
pausou. Svědčí to, myslím, pro to, že jej pokládali aiolští básníci 
za katalektickou tetrapodii, v níž by nebylo vhodné, aby posled
ní krátká these byla protahována na notu troj dobou, že si 
tedy byli dobře vědomi jednotlivých taktů, z nichž jej skládali. 
Kdyby jej byli chápali jako jednotný celek, v takty dále již 
nedělitelný, jak soudí nový německý směr metrický, byli by též 
častěji připustili slabiku krátkou. Stejně dobře by to ovšem 
mohlo býti uváděno i pro šestidobou míru glykoneje, poněvadž 
ani these posledního iambu nebývala krátká.

Na nevhodnost označování aiolské poesie za slabičnou 
u Kikauky upozornil jsem již ve svém přehledu nejnovější 
metrické literatury v minulém ročníku tohoto časopisu1.

Vladimír Groh:

Monumentum Antiochenum, kap. 10.
(Dokončení.)

4. Dříve než přikročíme k pokusu o jiné doplnění ř. 2 a 
k úvaze o vhodnosti R—P doplnění ř. 3, je třeba uvědomiti si, 
zda lze jako kriteria pro doplnění řádků užívati také vnitřního 
rozměru řádků, to jest počtu písmen a znaků, jež jsou průměrně 
na jednom řádku napsány. Nápis ovšem není stoichedický, ale 
psán v řádcích celkem stejné délky; jen první řádky jednotlivých 
kapitol začínají o něco dále nalevo. Počet písmen se na jednotli
vých řádcích kolísá, R—P (str. 21) uvádějí dokonce, že se tento 
počet pohybuje mezi 46—63. Ale k tomu třeba připomenout! 
všeobecně, že kolísání má své určité důvody, v mnohých pří
padech zcela zřejmé. Kromě připomenutého už vysunutí prvních 
řádků každého odstavce nalevo vyskytují se uvnitř kapitol mezi 
jednotlivými větami úmyslně větší mezery, v nichž někdy vedle 
obyčejného interpunkčního znaménka je ještě zvláštní velké

1 Listy filologické 59, 1932, str. 213 a 214.
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ozdobné znaménko x. Nepřihlížíme-li tedy k těmto zvláštním 
případům, kdy přirozeně řádek má více nebo méně písmen, 
zůstává pro ostatní normální řádky kolísání v mnohem menším 
rozsahu. Lze proto přihlédnouti k rozměru řádků aspoň do té 
míry, že se pokusíme určití jejich průměrný vnitřní rozsah a po- 
kládati za přijatelné každé doplnění, přípustné ovšem podle ji
ných kriterií, které nám zachová řádek uvnitř mezí nalezeného 
kolísání. Aby však bylo zjišťování ještě pokud možná přesnější, 
lze užiti i toho opatření, že se nespokojíme jen pouhým počítáním 
písmen, nýbrž přihlédneme i k počtu interpunkcí a k počtu 
písmen I a sice tak, že budeme hodnotiti každé I a každou inter
punkci polovičním bodem, ostatní písmena pak celým bodem. 
Za půl bodu platí ovšem jen normální interpunkce, nikoliv mezi- 
větní silná interpunkce, a za půl bodu budeme počítati i mezi- 
slovní mezeru, kde ve výjimečných případech po krátkých před
ložkách není na nápise vyznačena.

Jisto je, že rozdělení slov a slabik na řádek nebylo pone
cháno rytcům, nýbrž provedeno už v předloze textu, podle 
něhož tesali. Dosvědčují to krom jiného 1 2 i zachované konce 
řádků, mezi nimiž najdeme několik příkladů, kdy místo dovolo
valo, ba kde si toho přímo vyžadovalo, aby se umístila ještě 
další písmena, ale rytec přece ukončil řádek a začal nový. To se 
stalo i v případech, v nichž by byl mohl rozděliti slovo podle 
slabik 3. Tak lze uvésti zvláště názorný případ zlomek 12 d, e 
(na tab. II u Robinsona, XI u R—P) obsahující konce řádků 
kap. 12 a 13, nebo zlomek 211 (tab. IV u Robinsona, XII u R—P) 
s konci řádků kapitoly 22, konečně zlomek 26 i, k* (R—P tab. 
XIII) patřící ke kap. 26.

Jestliže tedy je patrno, že rytec porušoval pravý okraj 
sloupců, a to přepisováním i nedopisováním, a jestliže máme 
zjištěno, že ponechával mezeru u tohoto okraje, i když ji mohl 
snadno zaplniti, je tím prokázáno, že přenášel na kámen text 
už přesně do řádků upravený a propočtený; úchylky větší 
u pravého okraje pak byly způsobeny řidším nebo hustším sesku
pováním písmen uvnitř řádku a nezcela přesným zachováváním 
rozměrů jednotlivých písmen.

Při počítání průměrného vnitřního rozsahu jednotlivých 
řádků je ovšem možno vycházeti jen od takových, kde je text 
a jeho rozdělení na řádky bezpečně zaručeno. Nedoporučuje se 
počítati řádky, v nichž jsou číslice neb slova někdy zkracovaná, 
leda by byla příslušná část řádku úplně zachována: jinak totiž 
nelze poznati, užilo-li se zkratky čili nic; také řádky s mezivětní

1 R—P str. 20.
2 Srv. Premersteinův článek Gliederung und Aufstellung der 

RG, Klio XXV., 1932, 197nn.
3 To budiž uvedeno jenom jako zjištění, kdyby někdo chtěl 

namítati, že se MAntioch vyhýbalo dělení slov.
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mezerou lze počítati jen tehdy, dovolí-li zachovaný zlomek
určití velikost mezery.

Kapitola: řádek: bodů: písmen:
7 1 56% 56
7 2 55% 52
7 4 57 58
8 1 56 55
8 9 56 54
8 12 55% 54
9 1 56% 54

10 1 55 52
11 2 56 54
11 3 54% 55
20 5 58% 56
20 6 60% 57
20 7 54% 55
20 8 55% 56
20 9 56 53
20 10 57 54
21 8 56% 55
22 1 56% 56
22 2 55% 54
22 5 57 55
22 7 58% 57
22 8 56% 56

Podaná čísla jsou jen ukázkou pomocné statistiky, kterou 
jsem si pořídil a která se mi na četných místech osvědčila, upo
zorňujíc na mezerovitost doplňků nebo na existenci mezery mezi 
větami; ukázku dvou případů podám na konci tohoto článku 
v dodatku.

Kolísání vnitřních rozměrů řádků není tedy takové, jak se 
R—P domnívali. Vraťme se nyní zase ke kap. 10.

5. MAntioch zaručuje v ř. 2 čtení SacrosaNCTV, jež lze do- 
plniti jen na tvar maskulina nebo neutra. Podle řeckého textu je 
nejpřirozenější a nejsnadnější doplněk nejčastěji podávaný na 
SacrosaNCTVs ut essem .... et quOAD etc. V této podobě, 
a dělíme-li na konci po-testas, má však řádek jenom 45 písmen 
(46% bodu), zřejmě tedy v něm ještě něco chybí. Co to je, lze 
rozhodnouti až po prozkoumání následujícího řádku.

Z ř. 3 je zachováno na začátku jenom jedno písmeno, které 
R—P vykládají jako E ze slova potEstas; mohlo by to však 
býti stejně T z téhož slova: poTestas, ale na tom zatím nezáleží, 
ačkoliv třeba připomenouti, že dělení pot-Estas je nápadné C 
Jinak je z tohoto řádku na MAntioch zachován jen konec posled
ního slova: her EM. Pomocí ankyrského textu lze pak ř. 3 
MAntioch vyplniti na začátku a na konci takto: Testas mihi
I............... pontif ]ex maximus ne fierEM. Do tohoto řádku však
zasahuje dříve už připomenutý zlomek 10 e se zřetelným S 
a zbytky nějakých písmen po obou stranách. Po vzoru Mommse-

V kap. 8. ř. 6. je děleno pote-sTATIS.



92 Vladimír Groh:
nově se doplňovalo obyčejně: esset lege sanctum est. J. S. Reid 
navrhl1 obměnu: esset per legeM Sanctum est, poněvadž stopa 
písmena před S se dala vyložiti jako konec M. R—P (str. 70) 
uznávají sice syntaktickou možnost Reidova doplňku, ale uvá
dějí proti němu námitky epigrafické. Tvrdí totiž,“ že na zlomku 
10 b, obsahujícím část slova SacrosaNCTVs, je pod písmeny CT 
vodorovný tah vysunutý nad řádek, jenž prý může pocházeti 
jedině od T longa, takže za mihi muselo státi sloveso, jež mělo 
na začátku, pravděpodobně jako první písmeno, T. Z dvou mož
ných doplňků: Traderetur a Tribueretur se rozhodují pro Tri
bueretur a koncovému R přičítají onen šikmý tah před S na 
zlomku 10 e. Dále pak upozorňují jako na novum, že po tomto 
S je ještě těsně u kraje patrný spodek svislého tahu. Navrhují 
tedy čisti: potEstas mihi TribueretuR STatutum est. Dále pak 
dovozují, že výslovná zmínka o lex nebo leges, kterou právem 
očekáváme podle řeckého textu, není nutná, poněvadž prý 
výraz statutum a celá souvislost dovolují postrádali ji.

Tyto výklady nejsou však dosti přesvědčivé. Jen jedno lze 
z nich uznati bez námitky, a to existenci svislého tahu po S 
na zlomku 10 e. Jeho stopa je patrna i na fotografii u Robinsona 
tah. I. R—P dávají však písmenem S začínati novému slovu; 
na kameni však není ani nejmenší stopy interpunkce před S 
a to je velmi nápadné, poněvadž na MAntioch je interpunkce 
označována velice přesně 2, chybějíc pouze jen mezi některými 
krátkými předložkami a příslušným slovem, ale i to v menším 
počtu případů než na MAncyr3; je tedy svrchovaně pravdě- 
nepodobno, že by chyběla právě na našem místě mezi slovesem 
vedlejší věty a přísudkem hlavní věty. Další námitku lze uvésti 
proti slovesu statuere. Nevadilo by ani, že se ho neužívá jinde 
v textu Rerum gestarum, ale v předpokládaném smyslu je přece 
jen příliš slabým výrazem za řecké ι ό[μωι έκ]υρώ9η. Pokud vůbec 
jsou rozdíly mezi latinským a řeckým zněním, je to vždy řecký 
text, který je stručnější a méně výrazný. Nelze se tudíž domní- 
vati pravého opaku, že by totiž bezbarvé statuere vyjádřil vý
razem tak přesným a určitým. Doplněk Reidův: per legeM 
Sanctum est je sice věcně mnohem lepší, ale nepřijatelný z ji
ných důvodů: jednak je to důvod chybějící interpunkce, za 
druhé pak svislý tah za S se nedá nijak vyložiti jako zbytek A, 
za třetí je doplněk příliš dlouhý, aby se vešel mezi začátek řádku 
a misto, které je pro ono S zajištěno zlomkem 10 e podle slov 
řádku 4—6.

Pro doplnění nutno tedy vycházeti jednak od požadavku, 
aby v něm byla výslovná zmínka o zákoně, jednak aby na místě

1 Journ. Rom. Stud. VI., str. 122.
2 Je zachována 17krát i na konci řádků, není-li slovo roz

děleno.
3 Viz R—P str. 20, kde jsou případy vypočteny.
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zajištěném zlomkem 10 e bylo slovo mající uvnitř S a vedle 
něho písmena hodící se k zachovaným zbytkům. Tu napomáhá 
zlomek, který R—P do této souvislosti ku podivu nezařazují, 
označujíce jej za zlomek incertae sedis b 1. Tento kus je prý 
nyní nezvěstný, ale podle popisů a reprodukcí skládal se z dvou 
částí a bylo na něm v horní řádce Q a levá polovice V, ve spodní 
řádce GE. Za E se zdá, že je ještě nějaký málo zřetelný tah. 
Zlomek se výborně hodí do kap. 10 a sice tak, že QV je začátkem 
slova QVOAD v ř. 2, GE pod ním pak bude koncem slova leGE. 
Je-li za E opravdu ještě stopa písma 2, pak je to zbytek silného 
interpunkčního znaménka, jehož si zde logicky žádá konec věty. 
Věta v zatím zjištěné podobě zní: QVOAD viverem tribunicia
poTestas mihi..................leGE. Nej přirozenější doplnění pak
je: esset conSTitutum. Slovo conSTitutum se doporučuje mno
hými důvody: jednak má uvnitř S a za ním T, takže se přesně 
kryje s tím, co je na kameni, jednak se hodí smyslem a konečně 
vyhovuje plně i místem. Mohlo by se ovšem namítnouti, že 
šikmý tah před S, připisovaný vydavateli písmenům A, M, R, 
nemůže patřili k N, ale tu třeba uvážili, že z tohoto tahu je za
chováno jenom velmi málo 3 a i to málo je hned u kraje zlomku. 
Srovnáme-li pak na reprodukcích některá N4, shledáme, že 
jsou takového tvaru, k jakému se zcela dobře hodí stopa na našem 
zlomku.

Zbývá uvážiti o domnělém T longa pod slovem Sacro
saNCTVs na zlomku 10 b. T longa je ovšem litera v latinské epi- 
grafii dobře známá, hlavně v stěsnaném písmu aktuárního rázu 
na nápisech císařské doby. MAntioch však není psáno takovým 
těsným písmem; aktuární ráz se projevuje spíše jen šikmým 
a prohnutým kladením některých tahů, k nimž patří i T. Zpra
vidla však zůstává na MAntioch T v celkové úrovni ostatních 
písmen a přesahuje ji jenom pravým koncem horního příčného 
tahu. V některých případech je sice i na MAntioch T o něco 
vyšší než sousední písmena, ale horní příčný tah je vždy prohnutý 
a směřuje jedním koncem vzhůru; nejčastěji pravým. Záleží to 
vždy na sousedních písmenech5. Zlomek 10 b je zobrazen u Ro
binsona (tab. V.) fotografií celkem dobrou, byť v malém měřítku 
provedenou; avšak ani silnou lupou nelze nalézti charakteristické

1 Dříve měl značku d: Journ. Rom. Stud. VI., str. 127 fig. 12. 
— O jiných pokusech jeho zařazení srv. Premerstein, Hermes LIX, 
1924, str. 106, Ehrenberg Klio XIX, 1925, str. 191 p. 4, Robinson 
str. 40. R—P str. 103.

2 Fotografie u Robinsona tab. III. je příliš malá.
3 Podle fotografie u Robinsona tab. II. je zachováno méně 

než na kresbě u R—P tab X.
4 Na př. kap. 20. ř. 12 MIN, nebo táž kap. ř. 4 NOVO a kap. 

35. ř. 3 NDVM.
5 Viz kap. 6. ř. 8, kap. 10. ř. 2, 7 a8, kap. 15. r. 17, kap. 20. ř. 11, 

kap. 16. ř. 4, kap. 34. ř. 8 a 9— Srv. H. Markoivski, De textu 
Rerum gestarum Diví Augusti, Eos XXXII., 1929, str. 361.
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prohnuté horní příčky onoho domnělého T. Poněvadž hrany 
zlomku jsou silně otlučeny, zdá se spíše, že jde jen o poškozený 
kraj 1 2.

Celý ř. 3 by tedy zněl podle našeho doplnění 
Testas mihi esset coNSTitutum leGE pontifex maximus ne fìerEM,
to jest 53 písmen a 54 bodů, tedy zcela normální vyplnění řádku, 
v němž ještě zbývá místo i pro silnější interpunkci před slovem 
pontifex.

Zbývá nyní vrátiti se k ř. 2 a hledati doplnění mezery mezi 
SacrosaNCTVs ut essem a et QVOAD. Je potřebí slova, jež by 
svým významem bylo protějškem ke coNSTitutum leGE z ř. 3, 
vyjadřovalo vhodně způsob udělení sakrosanktity, ale při tom 
nebylo přespříliš pregnantní. Této poslední podmínce musí vyho- 
vovati proto, abychom vyložili bez obtíží, proč řecký překlad 
mohl obojí výraz shrnouti do svého i ό[μωι έχ\ν(..ώΰη. Všem těmto 
podmínkám hoví nejlépe slovo datum. V Res gestae se ho užívá, 
když se mluví o nějakém mimořádném zmocnění nebo funkci, 
kterou Augustus přijal3, kdežto o takových hodnostech sice 
nabídnutých, ale nepřijatých užívá se výrazu deferre, jak je 
nyní zajištěno jedním zlomkem MAntioch 3. Že osobní sakro- 
sanktita byla takovou mimořádnou věcí, je nesporno, stejně 
jako to, že ji Augustus přijal a jí užíval. V řádku s vloženým 
slovem datum bylo by pak 50 písmen čili 52 bodů, tedy ještě 
málo na průměrný rozsah řádku. Opakovati ještě jednou ut 
před quoad, jak činí Bergk, Mommsen a jiní, na př. nově i Mar- 
kowski, nezdá se býti vhodné z důvodů stilistických. Lze tedy 
pomýšleti buď na datum est nebo na mihi datum. Z důvodů sti
listických a eufonických doporučuje se spíše druhý způsob, 
takže by řádek zněl:
SacrosaNCTVs ut essem mihi datum et QVOAD viverem tribunicia 
po.

V řádku pak bude 54 písmen čili 55 y2 bodu, tedy zase nor
mální počet.

Do ř. 4 řadil Ehrenberg ještě malý zlomek (6 a*), nyní ne
zvěstný, jehož písmena četl jako VI CO a pokládal za konec 
slova viVI a začátek COnlegae. Podle svědectví Ramsayova 
a Premersteinova vypadá však to, co se na zlomku zachovalo, 
spíše jako VI CV nebo dokonce VT CV, a proto se rozhodují pro

1 Markowski, Eos XXXI., 1929, str. 21 věří, že je zachován 
vršek T a doplňuje na esseT; to je naprosto nemožné, poněvadž 
na stejném místě, jaké v ř. 2 zaujímá 8 písmen jednoho slova, 
nemohlo v ř. 3 býti 13 písmen a 2 interpunkce!

2 Viz kap. 1 senatus .... imperium mihi dedit, a těsně před 
tím: consularem locum . . dans, jež sice je doplněno, ale podle 
smyslu a místa je nutné.

3 Kap. 5 ř. 7: consulatum .... annuum et perpetuum mihi 
DELAtum.
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jiné zařazení, mnohem pravděpodobnější1. Pokud lze souditi 
podle reprodukce (R—P tab. X), zdá se nepochybně aspoň tolik, 
že po C bylo opravdu V, nikoliv O. — R—P vsouvají do tohoto 
řádku mezi slova conlegae a locum ještě konjekturou Slovo mei, 
které dosud v žádném návrhu doplnění nebylo a uvádějí jako 
důvod to, že mezi začátkem řádku a zajištěnou polohou zlomku 
10 e (se slovem 1OCVM) je místo, na které písmena ivi conlegae 
nestačí (str. 71). Podle našeho měření statistického by měl ř. 4. 
ve znění: IN Vivi conlegae 1OCVM atd. 51 písmen čili 52 bodů, 
tedy počet poněkud menší než je zjištěná mez kolísání. Srov- 
náme-li však přesně řádky 3—6 od jejich začátků až k zajištěné 
poloze písmen těchto řádků na zlomku 10 e, ukáže se, že na 
stejné rozloze je v řádku 3 písmen 18, bodů 18%, v ř. 4 písmen 
16, bodů 16, v ř. 5 písmen 20, bodů 21%, v ř. 6 písmen 17, 
bodů 18. Jeví se tedy u ř. 4 skutečně minus, ale hlavně jen proti 
ř. 5, kdežto s ř. 6 je rozdíl velmi nepatrný. Doplněk mei po 
vnější stránce by se ovšem hodil, ale při pozornějším čtení uka
zuje se jako nevhodný smyslem. Augustus přece na tomto místě 
mluví velmi zřetelně o závadnosti Lepidova pontifikátu a jistě 
nikoliv bez úmyslu vytýká, že to byla hodnost, patřící kdysi 
Caesarovi, Augustovu otci2. Bylo by proto jistě velmi nápadné, 
že by Augustus nazýval právě v této souvislosti Lepida conlega 
meus. Pronomen possessivum položené nadbytečně má přece 
vždycky zřetelný přídech intimity, vizme na př. důsledné uží
vání výrazu pater meus, parens meus na označení Caesara (kap. 
2, 10, 15, 20). Poněkud nápadné je ovšem i slovo conlega v této 
souvislosti. Je sice pravda, že žádný zjištěný zlomek MAntioch 
tohoto slova nezachoval, snadno najdeme, že jinak v Res 
gestae nazývá Augustus svými kolegy jen Agrippu a Tibe- 
ria, nebo obecně, bez vztahu k určitým osobám, své druhy 
v stejných úřadech a stejných hodnostech3, lehce zjistíme, že 
všude na těchto místech (kap. 6, 8, 22, 34) nacházíme v řec
kém textu výraz σννάρχων jako ekvivalent latinského conlega 
a jediné v překladu kap. 10 se o žádném σννάρχων nemluví, ale 
přes to všechno nelze slovo conlega z 10. kapitoly odstraniti. Jeho 
první dvě slabiky jsou totiž zachovány na textu ankyrském na 
pravém konci ř. 23 si. II. Vzhledem k poloze místa a hlavně pro ne
souhlasná tvrzení opisovačů ankyrského textu byl jsem na rozpa
cích, je-li Perrotovo a Mommsenovo čtení ONLE naprosto bezpeč
né. Před O chybí určitě jedno písmeno, a tu jsem pomýšlel na

1 Ehrenberg, Klio XIX., str. 191 pozn. 4, Premerstein, Hermes 
LIX., str. 106, R—P str. 55.

2 Srv. k této věci zajímavé, ale poněkud daleko zabíhající 
výklady Premersteinovy o Augustových dědičných nárocích na 
pontifikát, Hermes LIX., str. 101.

3) 38 bis ; viz o tom E. Kornemann, Die Amtsgenossen des Augus
tus, Phil. W. 1932, 227-34.
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možnost, že v textu bylo pONTIficis, které by se výborně hodilo 
smyslem a do MAntioch i rozměry. Avšak prozkoumání fotografic
ké reprodukce na tabulkách Mommsenova vydání i fotografií Sche- 
dových ukazuje, že jezachováno zřetelně ONLF — chybí Ledy jen 
spodní příčný tah písmena E. Jediné doplnění možné je cONLE 
gae, a tak nezbývá, než se s tímto výrazem smířiti přes všechny 
pochybnosti, které byly uvedeny. Námitky proti R—P-ovu vsu
nutí slova mei zůstávají ovšem v platnosti. fi. 4 byl ledy o něco 
kratší, je to ostatně vidět i na zi. 10 f, ale to lze snadno pochopili, 
poněvadž slovo quod, které následuje za miHI, se nedá rozdělit.

6. Zajímavá okolnost byla zjištěna v antiošském textu na 
konci řádku 5 a na začátku 6. Ankyrský text má toto znění: 
SACERDOTIVM ALIQVOD POST ANŇOS EO MOR. Antioš- 
ský zlomek 10 f ukazuje naprosto zřetelně, že se řádek 5 končil 
písmenem N, před nímž je vršek A, tedy AN. To v dané souvis
losti nemůže býti nic jiného než první polovice slova ANnos. 
Dosadíme-li slova v přesném slovosledu podle textu ankyrského, 
dostaneme řádek o 57 písmenech a 60 bodech. To se stále ještě 
pohybuje v limitu nalezeného kolísání (srv. na př. kap. 20 ř. 6), 
ale v tomto místě je poněkud nápadné proto, že mezi Recusavi 
a quod nutno očekávati obvyklou mezivětní mezeru s velkým 
interpunkčním znaménkem. Z ř. 6 máme na zlomku spolehlivě 
umístěném zachováno čtení MOrtVO; začátek řádku před tímto 
zlomkem by pak byl vyplněn jenom 5 písmeny: nos eo. To je 
naprosto nemožné, poněvadž ř. 4 má na stejném místě 11 písmen, 
ř. 5 dokonce 15. Z tohoto závažného důvodu rozhodli se R—P 
uznati tu na MAntioch úchylku v slovosledu od MAncyr a položití 
aliquod až do ř. 6 za slovo annos. Tím zbude sice pro ř. 5 jenom 
50 písmen čili 53 bodů, ale tento menši počet lze dobře vysvět
lili existencí oné mezivětní mezery. Úchylka v slovosledu antioš- 
ského textu proti ankyrskému byla na zachovaných zlomcích 
zjištěna celkem ještě třikrát mimo kap. 10, takže lze sní počítat1.

Poněkud zvláštním způsobem chtěl zachránili ankyrský 
slovosled Markowski: rozděluje totiž od sebe zlomek 10 d, e 
a čte v ř. 6 nos eo MOrtuo datum qVOD tumultuuM occasione 
occupaverat2. Námitky jsou na snadě. Tak především nelze 
od sebe děliti obou částí zlomku; o příčině Markowského omylu 
bylo už vyloženo dříve. Tím padá také doplněk datum a qVOD. 
Pokládá-li Markowski toto qVOD za spojku příčinnou, vzniká 
věta postrádající smyslu, poněvadž přece Augustus nedostal 
pontifikát po smrti Lepidově proto, že se Lepidus stal pontifikem 
v době zmatků! Pokládá-li je však za relativum spojovací, vzta
hující se k sacerdotium, je z věty stilistická nestvůra.

Za slovem MOrtVO je na kameni u horní linky řádku ještě 
začátek dalšího písmene. Po návrhu Reidově doplňují i R—P

1 Seznam těchto míst u R—P, str. 104.
2 Eos XXXII., 1929, str. 368n.
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za mortuo slovo demumx, hodící se smyslem i místně, poněvadž 
recepi, které sem vkládal Robinson, je polohou zlomku 10 k za
jištěno až na konec věty před jména konsulů. Jenom jednu 
poznámku třeba připojiti. R—P se totiž, jak vysvítá i z jejich 
výkladu str. 72 a z kreslené reprodukce na tab. X., domnívají, 
že mezi O a 1) nebylo interpunkce a že je zachován i svislý tab 
písmene. Na fotografii však svislého tahu není, nýbrž jen šikmé 
zalomení kamene, ale za to je zřetelně vidět začátek horního 
příčného tahu. Na antiošských zlomcích má často D na začátku 
řádků a po interpunkci nasazován obloukovitý tah hodně nalevo 
od svislého tahu, a tak tomu bylo i zde, takže mezi koncem 
slova MOrtVO a začátkem slova Demum bylo pro interpunkci 
dosti místa. Není tudíž přesné tvrzení R—P, že tu interpunkce 
nebylo.

7. Fi. 7—9 rekonstruují R—P podle ankyrského textu a za
chovaných antiošských zlomků takto:

cuncta ex Italia ad comitia mea CONFLVENte muLTITudine QVAn- 
ta romae nunquam fertur ante iD TEMPus fuisse rECEPi p suL

PICIO
c vaLGIo consulibus.

Mohlo by se jen pomýšleti na menší úpravy a sice tak, že by se 
položilo do ř. 7 na konec celé slovo QVAnla, a zlomek 10 h, i 
posunul v obou řádcích více dopředu:

cuncta ex Italia CONFLVENte ad comitia mea muLTITudine 
QVAnta

romae nunquam ad iD TEMPus fuisse narratur rECEPi atd.

Získala by se tím větší vyrovnanost řádků a kromě toho 
možnost vsunouti do mezery Diehlem velmi vhodně navržené 
narratur.

Konečná úprava textu kap. 10 na MAntioch vypadá tedy 
takto1 2:

NOnien meVM senatus consulto ťnclusuM est in saliare carmen et 
SacrosaNCTVs ut essem mihi datum et QVOAD viverem tribunicia po 
Testas mihi esset coNSTitutum leGE pontifex maximus ne fierEM 
IN Vivi conlegae 1OCVM populo id sacerdotium deferente miHI 
QVOd pater meus habuerAT Recusavi quod sacerdotium post AN 
nos aliquod eo MOrťVO Demum qui tumultus occasione occupaverat 
cuncta ex Italia CONFLVENře ad comi tia mea muLTITudine Anta
romae nunquam ad ZD TEMPus fuisse narratur rECEPi' psuLPICIO 
c vaLGIO consulibus.

1 Reid, Journ. Rom. Stud. VI 122 podle Suet. Aug. 31: 
mortuo demum suscepit. -— Konjekturou bylo ostatně demum 
navrhováno už dříve.

2 Velká písmena označují zachované čtení antiošských zlom
ků, kursivou jsou vyznačeny doplňky textu chybějícího i na 
MÁncyr.

Listy filologické LX. 1933. 7
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8. Dodatek. MAncyr v kap. 34 ř. 17-18 má zachováno:

postes aedium mearum v( 24 )ve civica super
ianuam meam fixa est( 19 )s in curia iulia posi1.
V Antiochii bylo toto místo v 9. sloupci ř. 5-7. Zachované zlomky 
34 i, c-d-e, f-g-h, a dobře zachycují řadu slov; ve skupině ede, 
fgh jsou zbytky dokonce 8 řádků pod sebou. R—P doplňují 
řádky 5-6 takto:
laureis postes aedium MEARuni vestiti PVBLice coronaque civICA 
suPER ianuam meaM FIXA ESt et cluPEVS aureus in curia iulia.
Srovnáme-li však přesně zlomky co do jejich polohy zajištěné 
v řádcích, ukáže se, že v ř. 5 a 6 nestačí R—P doplněk na vy
plnění mezery. Stejná část řádku, která byla vyplněna v ř. 4 
patnácti písmeny (16 bodů), v ř. 7 čtrnácti písmeny (15 body), 
v ř. 8 patnácti písmeny (17 body), má v ř. 5 jen 10 písmen 
(10 bodů), v ř. 6 dokonce jen 8 písmen (9 bodů). V ř. 5 se R—P 
drží věrně Mommsenova doplnění, které však do mezery odhad
nuté na 24 písmen klade jich jen 20. Vložíme-li za vestiti ještě 
šunt 2, vyplní se mezera na Ancyranu i na Antiochenu naprosto 
uspokojivě. V ř. 6 je náprava možná jen tím, že se místo Mommse
nova -que a R—P-ova et položí nějaká spojka slučovací o více 
písmenech. To může býti nejspíše atque 3. Bude pak na MAncyr 
vyplněno v mezeře z odhadnutých 19 písmen 17, na MAntioch 
písmen 13 proti 15 v řádcích 4 a 8, a proti 14 v ř. 5 a 7. Řádky 
budou zníti:
laureis postes aedium MEARum vestiti sunt PVBLice coronaque 

civICA
suPER ianuam meaM FIXA ESt atque cluPEVS aureus in curia 
iulia pOSITVS etc.

Ladislav Varel:

O podstatě a původu Volkanově.
(Dokončení).

Přistupme k důvodům, čerpaným z podstaty a kultu boha, 
na něž jsme již narazili. Je to vztah Volkanův k zemi a jejím 
božstvům, jeho funkce jakožto božského kováře, konečně vláda 
nad bleskem a nebeským ohněm vůbec.

Pro chthonickou povahu Volkana jsou Altheimovi důkazem 
jeho funkce jakožto ohně, stravujícího mrtvá těla, dále spojení

1 Číslice v mezerách označují Mommsenův odhad počtu chy
bějících písmen.

2 Tak navrhoval již Fr. Gottanka r. 1906; srv. Bayer. Blätter 
f. d. Gymn.-Schulw. 66 (1930) str. 27.

3 Navržené Gottankou v uv. Č1., str. 30.


