
60 Ovah y.

mená někdy totéž co dech (srv. na př. Hruška, Dialektický slovník 
chodský 24). Za to zbytečně jsou uváděny takové výklady li
dovou etymologií, jako že archanděl vzniklo pod vlivem archa 
úmluvy a pod.; zbytečné jsou také citovány naivní výklady Ma
touše Philonoma Benešovského, jako na př. že obět — oběd nebo 
že vira souvisí s vir, naděje že je z nad dílo atd., a ovšem 
i Blahoslavův výklad, podle něhož je kostel vlastně kosti postel — 
tàfevê^veëî-prëtæ^TrevysvëtlüjΓ zhola n i c.

Spisovatel sám charakterisuje své dílko tak, že obsahuje 
málo původního, samostatného badání; etymologie že většinou již 
dávno jsou stanoveny a že nezbývalo, nežli shledati je, nanejvýš 
kriticky je posouditi, byly-li podány různé nebo nověji odchylné; 
vlastni invence jest roztřídění slov podle vzniku (str. Vil). Že 
by spisovatel byl skutečné shledal různé etymologie, nelze říci: 
převzal je ze slovníků Bernekerova a Preobraženského a v he
slech, k nimž tato díla ještě nedospěla, z Miklosiche. K původním 
pracím nesáhl a neohlížel se po výkladech nových, v tato díla 
nepojatých; výjimku činí nečetné ovšem práce české. Také nelze 
říci všeobecně, že by různé pokusy etymologieké kriticky po
soudil; děje se to jen výjimečně, obyčejně se prostě různé vý
klady uvádějí vedle sebe. Roztřídění slov pak podle doby jejich 
vzniku, nečiní nároků na přesnost (str. XXX); nemohlo být jinak, 
když si auktor nezískal aspoň pro doby historické spolehlivého 
materiálu. Výběr citátů, osvětlujících význam některých výrazů, 
je spíše jen ukázkový a nahodilý (str. Vil), tedy také zde ani 
částečně neproveden úkol s daným thematem souvisící. Není ne
užitečná knížka Frintova, ale jen proto, že není nic podobného 
lepšího. Je škoda, že dobrá myšlenka neprovedena opravdově a 
důkladně, jak toho význam a zajímavost věci žádá, a jak pro
vedena býti mohla a měla. Oldřich Hujer.

Drobné zprávy.
Chystané nové knihy. Výbor Jednoty českých filologů, chtěje 

provésti dávný svůj plán vydáVati příručky pro jednotlivé obory filo
logie klassické, sestavil program této práce a získal již k jeho prove
dení také některé spolupracovníky. Podle programu toho hodlá vydati 
tyto knihy: Řeckou a římskou epigralii od Fr. Groha, Keckou mluvnici 
od 0. Hujera, Latinskou mluvnici od Ot. Jirániho, Topografii starého 
Říma od L. Brlnického, Literaturu řeckou od Ant. Koláře, Játeraturu 
římskou doby republikánské od Fr. Groha, Literaturu římskou doby 
císařské od J. feranta, Řecké starožitnosti státní od K. Svobody, 
Ústavní zřízení římské, akademická čtení Jos. Krále (k vydáni upraví 
Vladimír Groh), Řecké a římské náboženství od O. Jirániho a Řecké 
dějiny od Vlád. Groha. V nakladatelství jiném chystá se nový řecký 
slovník od Zd. Hujera a slovník latinský od Fr. Novotného, vybudované 
na širším podkladě než dosavadní české práce toho druhu. Také práce 
překladatelská, jak viděti z oznámení v posledním sešitě Listů filo
logických, se organisuje.



Drobné zprávy. öl

Po celou dobu války byli jsme odloučeni od vědeckého ruchu 
v Anglii, Francii a Itálii; teprve nyní došlo do Prahy několik sešitu 
některých časopisů vědeckých z těchto zemí. Z nich pozorujeme s po
těšením, že vědecký ruch lam neutrpěl ujmy, ale čile se rozvíjel. Knihy 
vědecké, za války tam vydané, ovšem sem ještě nedošly; nicméně se 
domníváme, že se čtenářům našim zavděčíme, upozorníme-li je na 
některé nové publikace, třebas jsme jich sami ještě v rukou miti nemohli.

E. Cavaignac vydal první svazek svých Dějin starověku (Hi
stoire de l’antiquité) v Paříži 1917, u Fontemoinga. Tím je do
končeno dílo, jehož svazky II. a 111. vyšly již před válkou. První 
svazek obsahuje tylo kapitoly: říše egyptská a vzdělanost mykenská 
(11ÖU—650), Sybaris a říše perská (700—510), velké období řecké 
löäO—450). K tomuto svazku hodlá Cavaignac co nejdříve připojili 
část druhou, kdež bude podána bibliografie a obšírnější výklad některých 
nových mínění. — L. Pareti vydal první část svého díla: Storia di 
Sparta arcaica, ve Florencii 1917, libreria internazionale. Zde po
jednáno o Spartě od prvních počátků až do podrobení Messenie. — 
Obšírné jest dílo, jež napsal Štěpil. Gsell »Histoire ancienne de 
ΓΑ friqu e du nord: II. L’état Cartaginois, III. L’histoire mili
taire de Carthage«, v Paříži 1917, u Hachetta. Líčí zejména i jednot
livé složky, z nichž moc Karthaga vzrostla. — E. S. Bouchier vydal 
1917 v OxťOrdě u Blackwella dílko: Sardinia in ancient times, 
ve kterém podává jak dějiny Sardinie, tak i popis starověkých památek 
jejích. — Zcela odborné je dílo, které vydal Art. Segre, Manuale 
d’istoria del commercio, v Turíně 1915, u S. Laitesa Zde jest 
obšírná část věnována obchodu řeckému, hellenislickému, a římskému 
zejména za císařství. Podle jeho výkladu většina dovozu za římského 
císařství nehradila potřeby veřejné, nýbrž bohatých soukromníků. V. G.

Jak vážně chápou ve Francii snahy po osamostatnění od Němců 
ve všech oborech, ukazuje čin, o němž zprávu podává A. Ernout 
v Journal des savants 1918, str. 154 n. Francouzové, sami uznavše ne
úplnost a nesoustavnost své vydavatelské činnosli antických auktorů, 
vzchopili se za války a po delších přípravách vznikla »La société 
Guillaume Bude«, jejímž hlavním cílem bude vydávati texty, 
překlady i výklady řeckých a latinských spisovatelů. Bude dbáno ze
jména jednotnosti zásad vydavatelských, ale práce nebude spočívali 
na jednotlivcích, nýbrž vždy na řadě odborníků, aby tak mohl býti 
podán nejen přesný text, nýbrž i správný výklad. Soustředit! odbor
níky k léto práci patří k přípravným úkolům společnosti. Výtěžků 
vědních, získaných opatřením nových vydání, bude pak užito k sesta
vení vědeckých příruček, jež hodlá společnost také vydávati. V. G.

Kdežto uvedená francouzská společnost jest teprve v začátcích, 
pokročil podobný podnik italský, počatý r. 1916, již dále. Je to sbírka 
Corpus scriptorum Paravianum, nazvaná tak podle tu- 
riuského nakladatele, která má soupeřiti s lipskou Bibl. Teubnerskou. 
Řízení její jest v rukou velmi dobrého filologa Karla Pascala. Zde 
vyšly již, pokud jsme mohli zjistiti, tyto spisy: Plantův Stichus (vyd. 
Zuretti), Catullus (vyd. Pascal), Ciceronův spis De re publica (vyd. 
Pascal). Caesarovo Bellum civile (vyd. Bassi), | Vergilio vyj básně Cata- 
lepton, Priapea a epigrammata (vyd. Sabbadini), Ovidiova Tristia (vyd. 
Laudi), Senekovy tragoedie Thyestes a Phaedra (vyd. Moricca), Tacitův 
Dialogus (vyd. Wick) a Germania i Agricola (vyd. Annibaldi). Podle 
svědectví Němců šatných, kterým byla některá vydání této sbírky pří
stupna, jsou tyto modrou obálkou opatřené svazky vkusně vypraveny 
a jasně vytišlěny. Snaha po odněmčení pozoruje se ve všech zemích.

V Atti della R. Universita degli Studi di Genova uveřejnil 
v I. 1915—1918 Luigi Cerrato ódy Pindarovy, ato text řecký,


