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zaslouží však jeho dílo pro originalitu svého pojetí. Nebylo 
snadné podati období posledních let římské republiky po všech 
celkových i monografických jeho zpracováních ve světle zcela 
novém. Tím větší je úspěch Leviho, že se mu to podařilo v díle 
promyšleném s jednotného hlediska a organicky provedeném. Vy- 
zývá-li ten neb onen výklad k diskusi a budí-li ta neb ona myšlen
ka námitky, je to jen důkaz, o jak podnětnou práci jde. Na její 
pokračování se lze jen těšiti.

Pokud jde o podrobnosti, upozornil bych kromě několika 
tiskových chyb v řeckých a neitalských textech na několik omylů 
ve jménech vlastních: Místo Aminta je tištěno důsledně Aminto; 
italský tvar pro jméno Antistius Vetus nemůže být Antistio 
Veto, nýbrž A. Vetere; na str. 178 zůstalo Calvisio Savino m. 
C. Sabino. II. 44, ř. 10 sh. má stáli místo ,Antonio e Pompeo1 
správně .Antonio e Ottaviano“; II. 92, ř. 11 zd. má být místo 
.Cesare* patrně ,Pompeo*. J. Dobiáš.

Willi] IIUlti·. Antoninus Pius. II. Praha (J. G. Calve) 1933. 
Stran VI + 372.

Práce Hůttlova se skládá ze dvou částí. První nazvaná „Rö
mische Reichsbeamte und Offiziere unter Antoninus Pius“ obsa
huje abecední seznam provincií, u každé provincie pak nositele 
jednotlivých úřadů v časovém postupu. Druhá část je nade
psána „Antoninus Pius in den Inschriften seiner Zeit“ a v ní jsou 
přetištěny nápisy týkající se Antonina Pia. Celek pak je označen 
jako II. část dějinného obrazu Antonina Pia. Zvláštní ráz vyda
ného II. dílu vykládá autor v úvodní poznámce tím, že je to 
naprosto nutná přípravná práce, jejíž vědecké výtěžky mají tvo- 
řiti únosný základ rekonstrukce Piovy vlády, jaká bude podána 
v dokončovaném už svazku I. — První část práce jsou jakési 
fasti antoninské vlády. Zřejmě tu působil na Hůttla vliv A. 
Steina, hlavního spolupracovníka nové prosopografie římského cí
sařství. Autor se však nezajímá o osobnosti hodnostářů povšechně, 
nýbrž jenom o jejich cursus honorum a o případnou identifikaci 
osob. Je tu sneseno velmi mnoho materiálu a teprve užíváním 
jeho se ukáže, do jaké míry jsou tyto fasti sestaveny spolehlivě. 
Lze býti na rozpacích, zda opravdu byla nejvhodnější metoda 
autorem zvolená, totiž učiniti základem uspořádání provincie. 
Daleko méně uspokojuje druhá část práce. Autor poukázal 
v předmluvě na to, že při nedostatku literárních zpráv pro dobu 
Antonina Pia nutno se opírati především o materiál neliterární: 
nápisy, mince, papyry. Ponechávajíce stranou případné námitky 
proti jeho hodnocení pramenů, o kterém by svědčila stylisace 
této věty, pozastavujeme se zajisté nad způsobem, jakým Hůttl 
podává dokumentární materiál. Tak především se omezuje jenom 
na nápisy, vynechávaje zcela mince a papyry bez jakéhokoliv 
slova výkladu. Nápisy jsou prostě přetiskovány, a to nikoliv
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s hlediska věcného nebo chronologického, nýbrž prostě jen podle 
základních sbírek a některých publikací. Je označeno místo 
publikace, naleziště nápisu, připojeno datování a pak se podává 
text s doplňky porušených míst a s rozvedením zkratek. Není tu 
dosti důslednosti, tak na př. císařovo praenomen se někdy vypi
suje, jindy ponechává ve zkratce. Na str. 371 dole zůstala neroz- 
vedena složitá zkratka, pro niž byl podán velmi dobře uspoko
jující výklad. Autor ujišťuje, že se snažil sebrati texty co možná 
úplně, ale zřejmě nešel přes Cagnatův přehled. Neprohlédl na př. 
velmi užitečné přehledy v revui Historia, kde by se byl poučil 
o mnohém. Také soustavné prohlédnutí Archivu für Papyrus
forschung by bylo autorovi pomohlo, i když si.nevšímá papyrů; 
tak na př. v ročn. IX, 1930, str. 242 by byl našel rozvedení 
svrchu připomenuté zkratky DER EE B T S S. — Z prohlídky 
textů vyplývá, že Hůttlovi šlo zásadně o shromáždění textů, 
v nichž se připomíná Antoninus, třebas jen datováním, bez 
ohledu na významnost nebo nevýznamnost nápisu. Jsou proto 
u něho i nápisy, kde je jméno císařovo doplněno a kde chybějí 
všechny konkrétní elementy ostatní. Bylo by ovšem možno po
chybovali o účelnosti přetisku nápisů tak kusých, ale zaujal-li 
jednou autor toto stanovisko, musíme žádati, aby byl důsledný. 
Namátkovou zkouškou se Supplementum Ostiense (CIL XIV) 
jsem zjistil, že Hůttl přetiskuje sice některé fragmenty pochybné 
příslušnosti k Antonínovi, ale vynechává jiné (4362a). Při ho
nestae missiones neotiskuje jmen propuštěných vojáků, při ná
pisech CIL XIV 246 a 247 podává jen začátky. Novum přináší 
jenom ve fastech konsulských (str. 184 nn.), kde kursivou jsou 
vyznačeny doplňky k Liebenamovi. Za takových okolností může 
soud o ceně vydaného svazku vyzníti jenom vážnou pochybností 
o tom, že by tu opravdu byl položen základ k obrazu císaře 
Antonina Pia. Vladimír fíroh.

Dr. Helmut Amt:, Sprachliche Beziehungen zwischen Arisch 
und Baltoslawisch. Indogermanische Bibliothek, dritte Abteilung: 
Untersuchungen, Nr. 13. Heidelberg, C. Winter, 1933. Str. XI a 63. 
Za 3 mk.

Blízké vztahy jazyků baltských a slovanských s jazyky 
indo-íránskými byly patrné již v padesátých letech minulého 
století A. Kuhnovi a Fr. Boppovi, o dvacet let později podrob
něji se jimi obíral J. Schmidt při výkladě o své theorii vln (srv. 
o tom úvahy E. Novotného v LF. 1, 1874, 117 n., 263 n.) a třicet 
let po něm A .Meillet při svém výkladě o dialektickém rozčlenění 
indoevropského prajazyka. Blíže charakterisovati lexikální shody 
mezi jazyky slovanskými a íránskými se pokusil Rozwadowski 
(Rocznik orjentalistyczny 1, 1914/1915, 95—410; srv. LF. 43, 
1916, 304). Ale přesto není dosud věc tato osvětlena uspokojivě. 
Jde tu o několik rozličných otázek: o shody mezi celkem baltsko-


