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Drobné zprávy.
Na prvním říšském sjezdu československých učitelů vysokých škol 

v Praze (dne 14. a 15. května t. r.) byla v sekci pro mezinárodní vě
decké a vysokoškolské otázky přijata tato resoluce:

Sjezd vyslechnuv referát prof. Frant. Novotného o významu studia 
klassických jazyků pro studium na vysokých školách souhlasí s jeho 
zásadním úsudkem, že vyučování klasickým jazykům je důležitou a své
ráznou složkou všeobecného vzdělání a že vědění při něm získané jest 
užitečnou a pro některé obory i nezbytnou přípravou pro studium na 
vysokých školách.

Z těchto důvodů sjezd doporučuje ministerstvu školství a národní 
osvěty, pro vésti chystanou reformu střední školy tak, že by osnova při
hlížela k požadavkům nynější kultury bez podstatné újmy ve vyučování 
klasickým jazykům.

Sympathický podnik italský »Corpus scriptorum 
latinorum Paravianum« (v Turíně u G. B. Paravie), o jehož 
dvaceti svazcích vyšlých v letech 1916—18 referoval podrobně a po
chvalně Fr. Groh v L. F. XLVI, 1919, str. 106 nn., vzrostl od té doby 
dvojnásob. Vergiliova Aeneis ve vydání Rem. Sabbadiniho byla do
končena, a péčí téhož vydavatele vyšly i Georgicon 11. IV, takže Vergilia 
má tato sbírka už celého. Ve třech svazcích vydal P. Fabbri Ovidiovy 
.Metamorfosi), a stejně C. Giarratano Martiala. Z prosy vyšel Ciceronův 
Laelius (Egn. Bassi), řeči proti Catilinovi a řeči za Ligaria, Marcella 
a Deiotara (S. Colombo). Caesarovo Bellum Gallicum vydal nově dle 
rk. neapolského Dom. Bassi. První úplné vydáni všeho, co se zachovalo 
z literární činnosti Augustovy, tvoří 38. svazek: Imp. Caes. Augusti 
Operum fragmenta, coll. ree. praefata est append. crit. add. Henrica 
Malcovati (XL + 86 str., 1921, za 12 lir). O všech těchto vydáních lze 
jen opakovali pochvalu, pronesenou v recensi svrchu připomenuté. Je 
patrno, že redakce chce opatřiti nejen nová a spolehlivá vydání autorů 
nejčastěji užívaných, nýbrž i souborná vydání různých zlomků a autorů 
ležících mimo obvyklý okruh edičních zájmů. Vedoucí myšlenkou je 
při tom to, aby mohla nastati úplná emancipace od vydání německých 
a cizích vůbec; proto čteme v pořadí svazků chystaných na př. nové 
vydání Ennia (C. Pascal), Lucretia (E. Bignone), Petronia (F. C. Wiek), 
Poetarum veterum (G. Pascal), zbytků praetext (G. Pascal), Justina 
(M. Galdi), Lactantia (J. B. Pesenti), Maximiano uých, Elegii (J. Prada). 
Autoři, s nimiž se už začalo, jsou ovšem doplňováni. G. Pascal, jenž 
sbírku řídí, získal pro ni mnoho dobrých spolupracovníků na rozdíl 
od svazků prvních, o nichž s polovice pracoval sám buď zcela nebo 
částečně. Že tak podstatné rozšíření kruhu vydavatelů je jen k pro
spěchu sbírky, je pochopitelno i při rozsáhlé erudici a houževnatosti 
Pascalově. Úprava sbírky zůstává stále stejně pečlivá. Vzrůst cen je 
poněkud vyrovnán tím, že sv. 22 (Aeneidou) počínaje vedle velkého 
vydání s obšírným úvodem, krit. aparátem, scholiemi a starověkými 
»testimonia« vychází i pouhý text asi za poloviční cenu. F. G.

R. Pettazzoni začal vydávati v Bologni u firmy N. Zanichelli 
sbírku monografií >Storia delle religioni*. Zatím vyšly tyto dva svazky, 
oba z péra redaktorova: I. La religione di Zarathustra nella storia 
religiosa dell’ Iran. 1920, str. XXII + 260, za 15 lir, a sv. III. La religione 
nella Grecia antica fino ad Alessandro, 1921, str. XVI + 418. Jako sv. li. 
je hlášena kniha H. Webbstera, Societa segrete primitive, a jako IV. 
Al. Brücknera Mitologia slava. Máme v rukou zatím jen sv. I., jenž 
vydává velmi dobré svědectví vědecké způsobilosti autorovy. Výklad 
vlastní je psán přehledně s náležitou patrností k celému dějinnému 
a myšlenkovému vývoji Iránu, citáty a poznámky připojeny ke kapitolám 
ve zvláštních dodatcích. V. G.


