
216 Drobné zprávy.
Odbyv první díl, obrací se recensent k druhému, který obsahuje svod 

všech nápisů, vztahujících se k vládě Antonína Pia, jakožto toliko doku
mentární materiál k předchozímu pojednání a k prvnímu svazku, který 
má býti ještě vydán. Také tu neobstojí námitky recensentovy před pře
zkoumáním. Uspořádání nápisů podle publikací, v nichž byly uveřejněny, 
nikoli však podle zásad věcných nebo chronologických, jak vyžaduje G., 
jest úplně oprávněno účelností. Nápisy, jichž příslušnost k Antonínovi Piovi 
by mohla býti pochybná, nebyly pojaty v soupis nápisů, a tvrdí-li recensent 
opak, měl by to dokázati. Není vhodný důkaz neúplnosti sbírky, odvolává-li 
se recensent na CIL XIV 4362 a, neboť úloha, kterou jméno Hadrianovo 
mělo po smrti svého prvního nositele v řadě ascendenti! oficiální císařské 
titulatury jeho nástupců, nedovoluje odpověděti k otázce, na kterého 
z četných Antonínů se nepatrný fragment vztahoval. Rozluštění složité 
zkratky (str. 371) zůstává nadále problémem přes námahu Sandersovu 
a Wilckenovu (Archiv für Papyrusforschung IX 1930, 242) a také přes 
opačné tvrzení Grohovo; jest to problém, o němž není ještě dohovořeno 
(srov. E. Weiss, Sav.-Ztschr., Roman. Abtlg. XLIX 1929, 260 n.). Výtka, 
že u některých nápisů, které končí dlouhými seznamy jmen, jména nejsou 
otištěna, nepotřebuje zvláštního vyvrácení, neboť jest konečně věcí auto
rovou, rozhodovati o větší nebo menší ceně takových seznamů pro účel, 
který svou prací sleduje.

Kdo se blíže seznámil s oborem římské prosopografle, snadno si utvoří 
vlastní úsudek, srovná-li mou práci s posudkem Grohovým. Willy Hü til.

ODPOVĚĎ.

Nemohu než požádati, aby si čtenáři LF. laskavě znova prohlédli mou 
recensi. Trvám na ní do důsledků. Hůttl zamlčuje, že jsem se s uznáním 
zmínil o mnohosti materiálu v první části jeho knihy. Zcela nesprávně 
vztahuje na tuto první část výtku, kterou jsem výslovně a zřetelně učinil 
druhé části jeho knihy. Konstatuji znova, že tato část má nadpis Antoninus 
Pius in den Inschriften seiner Zeit, a znova vytýkám jako chybu, že se H. 
v této části knihy omezil jen na materiál nápisný. Nikde ani slovem ne
vysvětluje, proč tak činí, ačkoliv ve Vorbemerkung klade své knize cíle 
značně vysoké („vytvořiti únosný základ pro rekonstrukci vlády Piovy“). 
To ovšem sotva půjde při vynechání ostatního materiálu pramenného. 
Pokud pak jde o uspořádání epigrafické části, neuvědomil si asi H., že účel 
sbírek, z nichž převzal nápisy, je zcela jiný než účel, který chtěl on sledovati. 
Nebudu mu uváděti všech nápisů, které pokládám v jeho knize za zbytečné, 
poněvadž nemohu na tolik zatěžovali LF. Připomínám jen, že uvádí nápisy, 
kde se vůbec jméno císařovo ani jiná zmínka o něm nevyskytuje (na př. 
teguly obsahující datování některou dvojicí konsulskou z doby Antonínovy: 
CIL XV 92 n.j, pak nápisy, kde je jméno císařovo jen ve filiaci některého 
z jeho nástupců nebo jako patrona propuštěnců, kde však obsah nápisu 
nepřispívá nijak k poznání ani doby, ani císaře. — O oné složité zkratce, 
str. 371., je H. nyní už informován, ale zůstává dlužen vysvětlení, proč ji 
v knize přetiskl beze slova výkladu, když rozvádí i praenomina a zkratky 
naprosto jasné. Vladimír Groh.


