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vykládá., proč a za jakých okolností Constantinus Iabara užil, zabývá se jeho etymologií a posléze 
se pokouší vystihnout Kristův monogram, který na něm byl, podle dosti temného básnického 
výkladu Paulina z Noly graficky. V Kggerově spisku je tedy podán hutnou, ale jasnou formou 
obraz celého problému i jeho řešení. 

Josef čeíka 

E. L. Bennett, J. Chadwick, M. Ventris, The Knossos Tableta, Second edition with corrections 
and additions by J. Chadvňck with the aasistance of F. W. Householder. Bulletin of the Institute 
of Classical Studies of the University of London, Supplement No. 7, London 1959. Stran VI + 137. 
Cena 5 s. 

Rychlý postup mykénologických studií v celém světě si neustále vyžaduje nového vydávání 
textů psaných lineárním písmem B. Druhé vydání publikace The Knossos Tablets (o prvním 
vydání viz v AO 26 /1958/, 680—684) není sice kniha, která by se vyrovnala Bennettovým The 
Pylos Tablets z r. 1955, nebo dokonce jeho The Mycenae Tablets z r. 1958, vzhledem k tomu však, 
že knosských nápisů je více, jsou všeobecně v horším stavu a méně jim rozumíme, budeme asi 
muset ještě nějakou dobu počkat, než se podaří vydat dílo, které by obsahovalo všechny knosské 
texty nejen v přepise latinkou, nýbrž i ve faksimiliích a v normalizované lineární transkripci 
(jako jo tomu v Pylos Tablets) nebo dokonce zároveň i na fotografiích (jako je tomu v Mycenae 
Tablets). 

Změny proti prvnímu vydání jsou v různých oddílech recenzované práce různě četné a různě 
rozsáhlé. Na str. 1 —96, kde jsou zachyceny texty, které byly nalezeny a přepsány do r. 1950 
(inv. 5. 1-6063), bylo provedeno jen velmi málo změn, zěásti i proto, že dosud nebylo možno 
provést zcela dostaěující revizi těchto dokumentu. Přesto nelze již do budoucna očekávat v této 
části práce nějaké další velké opravy, neboť většina z těchto textů byla podrobena důkladnému 
kritickému rozboru již před vyjitím prvního vydání. Větší pozornost věnovali autoři druhého 
vydání zlomkům, které poprvé přepsali Ventris a Chadwick v r. 1955 (inv. č. 7000—8075); tyto 
tabulky znovu prohlédl Chadwick v r. 1958 a dosti přitom pozměnil různá dosavadní čtení 
(srov. str. 97—119). Konečně na str. 120—122 je připojeno několik desítek fragmentů nalezených 
od r. 1955. Jde o inv. č. 8100—8146, avšak s mezerou mezi č. 8115 až 8120. Z těchto zlomků bylo 
prvních 16 uveřejněno již v ABSA 52 (1957), 147 — 151, ostatní nebyly dosud publikovány. Práce 
je uzavřena obsáhlou klasifikační konkordancí knosských textů ke stranám 1—96 (ostatní texty 
konkordanci nepotřebují, neboť jsou většinou již řazeny podle obsahových kritérií). Praktičnost 
knihy doplňuje dvojí dvojstránkový seznam fonetických i ideografických znaků lineárního 
písma B, jeden pevně s knihou spojený a druhý volně vložený. Rozdíly proti vydání z r. 1956 
na tomto seznamu nejsou, jakkoli se na str. II v úvodu knihy hovoří o tom, že se podařilo iden
tifikovat jeden nový slabičný znak (fonetická hodnota dwo místo dosavadního čtení wo-wo; jde 
o spojení dvou znaků wo, jednoho obyčejného a druhého obráceného) a jeden nový ideogram. 

Práce znamená nový krok vpřed na cestě mykénologických objevů, je si však třeba přát, aby 
již co nejdříve vyšla plánovaná edice knosských tabulek s faksimiliemi, normalizovanými lineár
ními přepisy a fotografiemi. 

Antonín Bartoník 

H. Kodzu, Greek Grammar, Tokio 1960, stran XVIII + 476. 
Prof. Kodzu vydal v minulém roce normativní gramatiku starořeckého jazyka psanou ja

ponsky. Toto zjištění sice na první pohled odrazuje českého čtenáře, při bližším prohlédnutí 
knihy sezná však i český klasický filolog, že leccos z této knihy může být pro něho poučným. 
Především je cenný autorův úvod do dějin řečtiny (str. 1 — 18). I bez znalosti japonštiny poznáme 
v autorovi zasvěceného znalce řeckých dialektů a najdeme tu sestaveny cenné přehledy zvlášť 


