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thèque Nationale, de Clercqův pro t. ř. Collection de Clerq atd. 
Vydávání bude trvali dlouhou řadu let, i když půjde normálně 
a podle programu jako zatím dosud. Bude třeba také získali 
k spolupráci archaeology německé a ruské. V tisku jsou ve Francii 
vásy musea v Compiègne, Sèvres a Vendres, v Anglii vásy v British 
Museum. G. Hejelar.

R. A. L. Feli·. Etruria and Rome, Cambridge, University 
Press 1924. Str. VIII —F 182 + 1 mapa. Za 8/6 sh.

Problém etruský, zejména ve vztahu k dějinám římským, vy
žaduje nejenom neustálého monografického zpracovávání jednotli
vých svých odvětví, nýbrž čas od času i povšechného sebrání vý
sledků a úhrnného ocenění. Kniha Fellova patří ke skupině druhé, 
podávajíc přehled otázky římsko-etruské ze stanoviště historického. 
Část prvá, věnovaná otázce o původu a vzrůstu etruské moci, 
pojednává nejprv o příchodu Etrusků do Italie, potom o základech 
etruské moci. Co se týče příchodů Etrusků, shrnuje Fell své vý
klady v ten smysl, že jádrem Etrusků byl kmen, jenž se kolem 
r. 850 př. Kr. po moři přistěhoval z Malé Asie na západní po
břeží italské, severně od Tiberu. Byl příbuzný Hittitům, jeho vzdě
lanost byla pod vlivem aegejské kultury; jsouc vyšší než vzdě
lanost obyvatelstva Italie té doby, měla na ni vliv a sama zas 
byla potomním řeckým vlivům přístupnější, než kultura Italiků. 
Teprv asi v polovici VI. stol. přešli Etruskové Appenniny a usadili 
se ve Vetulonii a severně od ní. Do Kampanie přišli Etruskové 
nejspíš po souši kolem r. 600.

Časové určení příchodu Etrusků do Italie je ovšem věc velmi 
obtížná. Fell se rozhodl pro polovici IX. století, hlavně z důvodů 
archaeologických a epigrafických. Nelze upříti, že jsou opravdu 
závažné, zejména převzetí řecké abecedy Etrusky, ale naproti tomu 
bylo by možno uvésti námitky, snad neméně závažné: přesun 
Etrusků z Východní oblasti do Italie byl zajisté způsoben velkým 
»dorským« stěhováním na východě, při němž hellenské kmeny 
potlačovali a zatlačovali starší obyvatelstvo aegejské kotliny; vý
skyt archaeologických a epigrafických památek nemusí padati přímo 
v nejranější dobu etruského osídlení v Itálii; Etruskové nepřišli 
s vyvinutou kulturou do Italie, nýbrž jenom s výbornými dispo
sicemi k rychlému kulturnímu vzrůstu. Je pravděnejpodobnější, 
že tyto disposice nutno odvozovati od souvislosti Etrusků (snad 
i ethnieké) s obyvatelstvem aegejským. Smělá plavba do Italie, 
když ostatní obyvatelstvo aegejské zůstalo ve staré vlasti a po
stupně vymíralo, svědčí o něčem víc, než jen o obchodním styku 
Etrusků s mořem; domněnka o jejich pirátství není dosud odbyta. 
Tím vším dostáváme však vyšší datum, než stanoví Fell; aspoň 
X. století, jak se zdá, nutno pro příchod Etrusků do Italie uzná- 
vati i nadále. Rovněž velký otazník třeba položití k Fellovu mí
nění o souvislosti Etrusků s Hittity; že se u jedněch i druhých
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vyškytá znamení dvojité sekery, může svědčiti o tom, že Hittite 
přejali toto znamení z obvodu aegejského, jakož vůbec utrpěli 
silné újmy na svém indoevropském rázu, ale pro jejich příbuzenství 
s Etrusky nevyplývá docela nic.

Lze-li tudíž miti námitky proti Fellovým názorům o původu 
Elrusků, nutno zase bezvýhradně souhlasili s druhým odstavcem 
I. části, v němž pěkně vykládá o složkách hmotné i duševní kul
tury, jež podporovaly vnitřní vzrůst Etrusků a jejich expansi po 
Itálii. — Část II. je věnována poměru Etrusků k Latiu. V odstavci 
o původu Říma pronáší Fell několik správných názorů, na př. 
o tom, že etruské výpravy do Latia byly individuální podniky, 
nikoliv hromadné výpravy, že Latium nebylo nikdy poetruštěno, 
že fiím jako město vytvořila vlastně teprv etruská dynastie, přišlá 
někdy kolem r. 600, že se etruským prostřednictvím otevřela cesta 
hellenskému vlivu do filma. Rovněž opatrně probírá F. etruskou 
část římské královské legendy. Naproti tomu však překvapuje řada 
tvrzení, s nimiž naprosto nelze souhlasiti, tak na př. o etruském 
původu pomeria a templa, potom v odstavci o architektuře názor 
o kamenné hradbě z doby královské, poloze Capitolia mimo město 
4 okresů, o Tullianu jako hrobce královské!

Odstavec 3. této části, věnovaný vzrůstu Říma za etruské 
vlády, není dosti kritický. Starověké zprávy jsou přijímány za 
bernou minci a dokonce ani o existenci římsko-karthaginské smlouvy 
z r. 509 se nepochybuje. Rovněž další odstavec o konci etruské vlády 
v Itálii potřeboval by kritičtějšího a historičtějšího podkladu. Třetí 
část líčí průběh bojů mezi Římem a Etrusky; zajímavá je závěrečná 
kapitola, pokoušející se vyvoditi příčiny úpadku Etrusků z jejich 
duševního a mravního ochabnutí. Čtvrtá část pak pěkně popisuje 
vnitřní kolonisaci Etrurie za republiky a její poměry za císařství.

Kniha končí bibliografií, rejstříkem a mapou. Bibliografie je 
zpracována způsobem obvyklým u anglických vědeckých příruček, 
to jest poněkud kuse a celkem velmi neúměrně. Novější literaturu 
zná Fell dosti dobře, ač jí nevyčerpává; mezi vynechanými publi
kacemi je leccos, co by se bylo dobře hodilo uvésti při poměrné 
bohatosti poznámek této knihy. Přes to však je nutno říci, že Fellova 
»Etruria and Rome« je příručkou velmi užitečnou. Vladimir Groh.

Drobné zprávy.
Také Listy filologické pokládají za svou povinnost oznámiti čte

nářům svým, že dne 14. ledna 1925 zemřel po delší nemoci prof. 
Frant. Drtina. Zvěčnělý; o naše školství všech kategorií velezasloužilý 
muž narodil se 3. října 1861 v Hněvšíně u Nového Knína.‘Studoval od 
r. 1872/3 do 1879/80 na akademickém gymnasiu v Praze, kdež jako žák 
Fr. Velišskébo zvláště vynikal v řečtině; jako student přeložil několik 
básní Rukopisu Králodvorského, do řečtiny. Potom oddal se studiu 
klassické filologie a filosofie na pražské, ještě nerozdělené universitě


