
62 Drobné zprávy.
Ettore Pais vylíčil římské dějiny mezi válkou hannibalskou 

a dobou grakchovskou ve dvou rozměrných svazcích. První 
z nich nadepsaný Storia interna di Roma e governo d’Italia 
e delle provincie dalle guerre puniche alla rivoluzione 
graccana (Turin 1931, stran Vili + 481) obsahuje šest oddílů: 
první pojednává o poměrech ústavních, druhý o správě Ilalie 
a jejích poměrech, třetí probírá poměry v provinciích, čtvrtý je 
věnován proměnám hmotné civilisace, pátý mluví o duševním 
životě, šestý obsahuje závěry a pokouší se o úhrnnou charakteris
tiku římského panství. Druhý svazek: Storia di Roma durante 
le grandi conquiste mediterranee (Turin 1931, str. X + 563) 
obrací se k líčení vnější politiky a válek; dělen je na 7 oddílů 
(Druhá válka makedonská; Válka proti Antiochovi III. a Aito- 
lům; Dobytí západu až po boj s Keltibery; Zánik makedonského 
království; Helenistický východ až do zničení Korintha; Třetí 
válka punská; Západ od doby keltiberského povstání až po zánik 
Numantie. Řím v Illyriku a Gallii narbonské). Těmito dvěma 
svazky postoupilo Paisovo líčení římských dějin dále než De 
Sanctisovo, jehož poslední část se končí r. 168 př. Kr. Z dobrých 
důvodů se Pais drží i v těchto svazcích vyprávěcí metody, pro niž 
se rozhodl už v svém líčení římských dějin v době punských válek 
(srv. LF 55, 1928, 139 n.), nahradiv analytický ráz dřívějších 
svazků synthetickým líčením, v němž se vyhýbá zatěžování textu 
rozborem drobných problémů a polemikou. Potřebné údaje pra
menné, bibliografické a kritické jsou v poznámkách zařazených 
na konec jednotlivých oddílů. Bylo by možné najiti drobné ne
srovnalosti v různých odstavcích a také nesouhlasiti s některými 
tvrzeními, ale to vše je vyváženo celkovým podáním a hlubokým 
proniknutím látky. Hodnota díla vystupuje plně zejména ve 
svazku věnovaném vnitřním dějinám. Probíraje jednotlivé stránky 
života římského státu, nezatajujè autor nic z jeho chyb ani před
ností. Se vzácným porozuměním pro psychologii jednotlivce i kolek
tiva a s pochopením všech složek, jež byly účastny na vývoji Říma 
v popisovaném období, rýsuje přehledné obrazy, z nichž některé 
dosahují skvělé plastičnosti. — Oba svazky jsou skvěle vypraveny 
a bohatě ilustrovány; cena obou 200 lir. V. G.

Willy Hiittl, autor spisu „Verfassungsgeschichte von Syra
kus“ (1929), zabral se novým dílem do všestranného vylíčení vlády 
císaře Antonina Pia. Zatím vyšel napřed II. svazek monografie 
s názvem „Antoninus Pius. Zweiter Band. Römische Reichs
beamte und Offiziere unter Antoninus Pius. Antoninus Pius in den 
Inschriften seiner Zeit“, Prag (Calve) MCMXXXIII o 372 str. 
Soupis jmen a kariér římských úředníků a důstojníků, obsažený 
v první polovině knihy, jest podán podle provincií, abecedně se- 
řaděných (str. 3—170), s připojením senátorských a jezdeckých 
úředníků v Římě a v Itálii (str. 171—196), a v těchto oddílech je 
zase uspořádán podle hodností. Druhou polovinu vydaného 
svazku vyplňuje svod porůznu otištěných latinských a řeckých 
nápisů, týkajících se císaře. Ocenění díla Hiittlova přinesou Listy 
filologické, až vyjde synthetický díl první.

Lipský Zentralblatt für Bibliothekswesen, založený 
1874 O. Hartwigem, oslavuje své padesátileté trvání ročníkem 
s příspěvky zvláště pečlivě vybranými. Do prvního dvoj sešitu 
50. ročníku, který právě vyšel jako ,Erstes Heft des Jubiläums
jahrganges 1933“ podařilo se nynějším redaktorům časopisu 
A. Bömerovi, G. Leyhovi a W. Schultzemu získati vedle článků, 
přímo souvisících s jubileem — uvádím z nich alespoň K. Burda- 
chovy Erinnerungen an Otto Hartwig und die Jugendjahre des


