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mínění slovanští Srbové: ani tento výklad nikoho nepřesvědčí, ,, 
Kleczkowského výklad o souvislosti adv. drzetviej s výrazy dreew(, * 
drwa, drwic, zdríw (sír. 175—180) přichází pozdě: tak vyložili 
slov. dřevte již před desíti léty Zubatý Sborník filolog. 1, 1910,
99 n. a skoro současně s ním Trautmann GGA. 1911, 249 a 
Endzelin CjiaBBHO-óajiT. 9tk>/(M sir. 98. J. Melich vykládá 
o jméně města Ršavy (str. 112 —116), jež podle něho je původu 
maďarského.

Do sborníku přispěl také nejstarší druh Baudouinův, V. J agié, 
článkem, v němž uvažuje o budoucnosti slavistiky, zejména o orga- 
nisaci slavistického studia. Mluví z milých těch řádků rozvážlivý 
duch muže, jemuž na srdci leží zdárný další rozvoj vědy, na jejímž 
vývoji dosavadním měl tak obrovský podíl a jíž také zasvěcena 
byla značná část padesátileté práce Baudouinovy. Oldřich Hujer.

Drobné zprávy.
W. P. Shepard obírá se v článku Chansons de geste and 

thè homeric problém v American Journal of philology XLII, 1921, 
str. 193 nn. starofrancouzskými hrdinskými písněmi, ježto jest mezi 
nimi a básněmi homerskými mnoho obdobného, takže mohou býti di
rektivou v řešení problému homerskpho. Obdoba jest v »kulturním 
vývoji«, archaisování (básník si nedovede mysliti starší společnost jinak 
než současnou, v epopejích nelze rozeznati různých vrstev kulturního 
vývoje, nejsou výsledkem dlouhého vývoje, nýbrž povstávají s poměr
nou náhlostí, když sociální a kulturní podmínky jsou zralé, v období 
tvůrčí činnosti), v postavení aoidově, historickém rázu osob a událostí 
(málo věrnou historii nelze rozeznati od fikce), opakování nebo para
lelismu, rozporech, pravděnepodobnostech a nedostatku souvislosti, do
slovném opakování poselství, opakování motivů (na př. dvojí sněm 
bohů v Odyss. a a t má obdobu) a v j. Co do textu a jazyka jest 
mezi eposy řeckými a starofrancouzskými ten rozdíl, že epos starb- 
francouzské představuje starší stadium, než jest homerská vulgáta, že 
nemá ve své minulosti ani Aristarcha ani Zenodota, ba ani Peisistrata 
(odpovídá mu pfedpeisistratovské stadium básní homerských). Co pak 
se týče umělecké ceny, liší se chansons de geste od básní homerských 
tím, že se jim nedostalo literární formy, že nejsou uměleckým výtvo
rem, ač ovšem některé jejich písně jsou také krásné, poněvadž jim 
chyběl genius rázu Homerova, že nebyly ve vlastním národě tak oblí
beny ani nebyly přijaty pozdějším literárním cítěním jako Ilias a Odys- 
seia. Ukázati charakter tohoto řeckého genia, objasniti, jak se vyvíjel 
a pracoval, k tomu mohou přispěti chansons de geste, mající v mra
vech a zvycích svých reků, v motivech a básnické skladbě tolik po
dobného s epopejemi homerskými. Ze vzájemného srovnání tedy vyplývá, 
že se epická tvorba řídí všude stejnými zákony a že básně homerské 
jsou svodem a zpracováním starší epiky a dalším tvořením v jejím 
duchu. A. K.

Ettore Romagnoli přiřadil ke svému dílu »II teatro greco« (Milán 
1919) a »Nel regno di Dioniso« (ib. 1920) novou knihu: »Nel regno 
d’Orfeo. Studi sulla lirica e la musica greca«. (Bologna, Zanichelli 1921. 
Str. VI—1—293, s 22 tabulkami mimo text, za 25 tir). Po úvodní studii, 
jež stručně rýsuje názor na hellenství, jak se vyvíjel od doby renais-
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e, následuje stať o řecké lyrice se stanoviska moderních kriterií 
otivfl, osobních vztahů i myšlenkové souvislosti s ostatním světem 

dueeitním, dále článek o Pindarovi se stejných hledisk, doplněný po
jedná .ím o nových verších P. z Pap. Oxy. XIII., a o Bakchylidovi. 
Knihu uzavírají články o řecké hudbě, verši a o zachovaných nápě
vech. Některé články (úvodní, o lyrice a první o Pindarovi) byly už 
dříve po různu vytištěny, ostatní jsou nové. Odbornou literaturu R. zná 
dobře, ale cituje jen zcela nejnovějšl věci, vyjma pojednání metrická. 
Články jsou vhodně proloženy uhlazenými vlastními překlady ukázek.
Oprava knihy je velmi pečlivá, reprodukce vzorné. V. G.

Aldo Ferrabino pokouší se sledovati, jak princip národní v sta
rém Řecku byl státotvorný a proč se mu nepodařilo uplatniti se úplně. 
Z knihy nadepsané II problema dell’ unità nazionale nella Grecia 
antica vyšel zatím sv. I.: Arato di Sicione e l’idea nazionale, ve Flo
rencii 1921, str. 307, za 30 lir. Je to obšírná a dobře psaná monografie 
o lize achajské se stanoviska svrchu naznačeného. Druhý svazek bude 
věnován zápasu Athen a Sparty o prvenství. F. G.

Maurice Platnauer v článku Greek colour perception 
v The classical quarterly XV, 1921, str. 153 nn. vzal si za úkol probrati 
všechny zmínky řeckých spisovatelů od Homera po Xenofonta o bar
vách, aby z nich stanovil poznatky vyplývající pro schopnost Řeků 
vnímali barvy. První skupina barev chromatických obsahuje 1. barvu 
žlutou, oranžovou a hnědou, pro něž jest označeni α’έ&ων, κροκωτός, 
ξαν&ός. ξουϋ-ός, πυρσός, σανόαράκινος, 2. červenou, jež jest označována 
slovy όαφοινύς, όρν&ρός, μίλτος, πορφύρεος, ροόύίΐξ, φοινικόΐις, οΐνωφ, 
3. nachovou a modrou (άλονργός, io — κυαν —, ορφνινος) a 4. zelenou 
(πράσινος, χλωρός, ώχρός). Skupina achromatická obsahuje »barvu« 
černou (κελαινός, μέλας, κατακοφής), bílou (άργύς, λειριύεις, λευκός) 
a šedou (γλαυκός, πολιός, φαιός). Úvahy ο těchto názvech vedou k těmto 
výsledkům: 1. některé věci, jež ve svých různých projevech co do barvy 
mnoho se nemění, dostávají rozmanitá epitheta na označení barvy (tak 
krev jest κελαινός, μέλας, φοινικονς, έρυϋρός, πόρφορονς; písek jest 
κελαινός, λευκός, κνάνεος, χλωρός; žloutek κροκωτός, πυρρός, ώχρός), 
2. některé názvy barev neznačí vůbec barev, nýbrž mají význam jiný, 
a to často dokonce ne patrný, 3, Řekové vnímali spíše kvantitativní 
než kvalitativní rozdíly mezi barvami, a to proto, že nečinili pravého 
rozdílu mezi chromatickým a achromatickým. Proto působil na ně lesk 
nebo povrchní účinek, nikoli to, čemu my tíkáme barva nebo tón. To 
jest více nebo méně přirozeno v zemi, kde světlo jest oslňující. Řecká 
terminologie pro barvy jest vzhledem k moderní zřejmé neúplná. Pří
činy toho jsou dvě: buď byli Řekové pro barvy úplně slepí nebo aspoň 
barvy působily na jejich smysly méně živě (tím by se vysvětlilo, že 
kolorovali sochy), nebo — a to se zdá Platnauerovi pravdě nejpodob
nějším — měli málo smyslu pro kvalitativní rozdíly rozloženého 
a částečně pohlceného světla. A. K.

Překlad Diogena Laertského, který vydal 0. Apelt (Diog. 
Laert. Leben u. Meinungen berühmter Philosophen. 2 sv. Lipsko 1921 
u F. Meinera. Str. XXVIlI-j-341 a IV + 327 po 45 mk.) jest určen sice 
pro filosofy (vyšel ve Philosophische Bibliothek, sv. 53 a 54), ale má 
svůj význam (zvláště pro dobrý index!) i pro filology klassické, kteří 
by ovšem raději byli uvítali nové kritické vydání Diogena Laert. Apelt 
byl nucen užiti starého textu K. G. Gobeta, ale třeba uznati, že přihlí
žel i k badání novému. Překlad jest pěkný, a cenné jsou též stručné 
poznámky. K. W.

Jeden z nejstarších problémů antické literatury, totiž spor o to, 
jaký je poměr mezi Apuleiovými Metamorfosami, Lukianovým 
»Luciem či oslem« a Metamorfosami Lucia z Pater, o nichž mluví
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Fotios (Bibl. 129), stále láká svou zajímavostí. Naposled věnoval mu 
pozornost Carlo Lan di článkem Apuleio o Luciano ? v Atene e Roma 
1922, str. 44—59. Landi rozbírá napřed dvě nová pojednání o této 
věci, a to napřed z knihy Romanzo e realtà nella vita e nell’attività 
letteraria di L. Apuleio (Catania 1915), již napsal Enrico Cocchia, 
potom dissertaci B. E. Perry ho The Metamorphoses ascribed to 
Lucius at Patrae; its content, nature and autorship (Lancaster 1920). 
Cocchia došel k názoru, že kniha »Lucia z Pater«, o níž mluví Fotios, je 
jen prvním řeckým náčrtkem díla, jež Apuleius později vydal latinsky 
a které se nám zachovalo. Naproti tomu Perry, neznaje knihy Cocchi- 
ovy, přišel k výsledkům zcela opačným, že totiž spis připomínaný 
Fotiem je původní román Lukianův, jenž později byl nahrazen výtažkem 
Λούκιοξ i) ΰνος nám dochovaným. Názory tyto nejsou nijak nové, jak 
autoři sami uznávají, ale snaží se opříti je novými důkazy. Landi, 
rozebrav bystře oba výklady, přiklonil se k mínění Perryho, že totiž 
látkový i jazykový rozbor »Lucia či osla« ukazuje na zkrácenou re
produkci větší skladby, jež jeví všechny znaky práce Lukianovy. V užití 
latinských jmen vidí s Wilamowitzem úmysl sesměšniti pověrČivost 
Římanu. Zásluhou Apuleiovou pak jest — dle Landiho — ethicko- 
náboženský podklad a smysl do děje vložený. V. (r.

Můj překlad Odysseie byl přijat příznivě, velmi příznivě. Ale jsem 
toho dalek, abych jej pokládal za dokonalý. Je to první pokus o bás
nické a psychologické ztlumočení Homera, a není ledy možné, aby byl 
dokonalý. Výtky mi dosud učinili prof. dři Ot. Jiráni, Václ. Tille ve 
Venkově, J. Vodák v Case, Fr. Novotný v Naší Době a posledně Ferd. 
Stiebitz v Listech filologických. Ale jistě jiní znají jiné. Žádám snažné 
všech kolegů, aby mě laskavě upozornili, ať písemně nebo veřejně, 
shledají-li v překladě něco, co pokládají za vadné nebo nevhodné. 
Hlavně by mi byly vítány návrhy na opravu. Otmar Vaňorný.

*
Professor slovanské filologie na universitě lipské Max Vasmer 

a professor baltské filologie tamtéž G. Gerullis počali vydávali »Ver
öffentlichungen des baltischen und slavischen Instituts an der Univer
sität Leipzig« (v komisi knihkupectví Markerla a Petterse v Lipsku). 
Vyšly dosud dva svazky. V prvním obsažena je významná studie »Die 
N omokán o nüb er s e tzu n g des Methodius. Die Sprache der 
kirchenslavischen Übersetzung der Synagoge des Johannes Scholasticus« 
(1922, str. Vili a 120, za 7·50 Kč), v níž II. F. Schmid, assistent ústavu 
pro církevní právo při universitě berlínské, rozborem jazyka dovozuje, 
že církevněslov. překlad známé Συναγωγή Jana Scholastica, jak je do
chován v rukopise musea Rumjancovského z 13. století, vznikl na 
půdě moravské; tam ovšem nemohl vzniknouti až později po vy
puzení Methodia a jeho učeníků z Moravy a jest tedy překlad tento 
dílem překladatelské činnosti Methodiovy. Ve svazku druhém otiskuje 
s příslušným aparátem Max Vasmer »RěČn tonkoslovija grečeskago« — 
starou rusko - byzantskou sbírku slov a frasi pod názvem »Ein 
russisch-byzantinisches Gesprächsbuch. Beiträge zur Erfor
schung der älteren russischen Lexikographie« (1922. Str. 180. ZalO'BO Kč). 
Vedle vlastního textu je tu výklad o národnosti autora této sbírky (byl 
to Rus), o jazyce části řecké, o jazyce části ruské, o tom, kdy a kde 
vznikla tato knížka, a o poměru tohoto textu k ruským azbukovníkům 
(byl jejich hlavním pramenem). Závěrem podán seznam všech výrazů 
řeckých, v textě se vyskytujících, a neveliký výběr z výrazů ruských.


