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věty typu viděl lva, an leši a viděl, ano lev leši jsou stejně 
starobylé (pův. viděl lva a on leši — viděl, ono [a ono] lev 
leši). Pak ovšem typ se shodovým an nemůže pfedpokládati, 
že zájmeno on bylo v těchto případech už zájmenem osobním, 
jak vykládá Zubatý. Straka se domnívá, že předpokladu toho není 
třeba, že hypotaktické an mohlo se vyvinouti i při anaforickém 
významu zájmena on, a soudí, že vůbec pro starou dobu nelze 
dokázati pro zájmeno on význam osobního zájmena. Dokázati se 
ovšem význam ten nedá, protože vůbec je těžko takovou věc 
dokazovat, ale přes to je význam ten nepochybný. V takové větě, 
jako na př. naleznu-li to a ty k Alexandrovi přišel anebo on 
k tobě Pass. 392 (= LF. 12. 1885. 303), jaký může mít on 
význam jiný než parallelní k předcházejícímu ty, tedy význam 
zájmena osobního?

V podstatě nových poznatků studie tato nepřináší, ale podává 
názorné doklady pro věci, o nichž jedná, uvádějíc je ponejvíce 
z textů přeložených, při nichž znění originálu, vždy citované, 
nám poskytuje možnost postihnouti významové odstíny, jež český 
překladatel měl a patrně chtěl vyjádřiti. Na str. 2 je omyl 
v citátu z Vondrákovy Vergi. Gramm, (m. 522 n. má patrné 
býti 426). Ote. a Gesta Rom. jsou citovány někdy podle stran 
rukopisu, někdy podle stránek vydání, což způsobuje nesnáze při 
hledání příslušných míst. Oldřich Hujer.

Drobné zprávy.
čtenářům Listů filologiekých je nepochybně známo z denního 

tisku a z Věstníku čsl. profesorů, že se chystá na velkonoce příštího 
roku sjezd čsl. filologů, historiků a filosofův Praze. Myšlenka 
sjezdu vyšla z Klubu moderních filologů a vedle něho se ujaly orga- 
nisace Ústřední spolek čsl. profesorů, Klub historický, Jednota filoso
fická a Jednota filologická. Některé schůze budou společné, většina 
přednášek a diskussí se však bude konati v sekcích. Program sjezdu 
bude, jak se zdá, jakýmsi kompromisem mezi sjezdem vědeckým a 
sjezdem praktiků středoškolských. Nechybělo od počátku hlasů, zvláště 
mezi klassickými filology, že by bylo účelnější obnoviti předválečné 
kursy vysokoškolské pro profesory středních škol. Pro to se však marně 
pokoušely odborné spolky získati ministerstvo školství — není peněz. 
Je tedy sjezd akcí svépomocnou a není pochyby, že může i ve své 
kompromisní podobě přinésti leccos dobrého. Přednášky i diskusse bu
dou otištěny ve sjezdové publikaci. Hlavní věcí ovšem je, aby se pro
jevil dostatečný zájem o tuto myšlenku u profesorů středních škol. 
Nástin programu s přihláškami na sjezd bude rozesílán v dohledné 
době. Proto se omezujeme na tuto stručnou zprávu a končíme prosbou, 
aby kolegyně a kolegové sdělovali svá přání a podněty, zvláště pokud 
kdo je sám ochoten k aktivní účasti na sjezdovém jednání, Příprav
nému výboru v Praze-I., Veleslavínova 96. .7. L.

V dnech 27. dubna až 5. května 1928 zasedal I. mezinárodní 
etruskologický sjezd a sice nejprve ve Florencii, potom v Bo-
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logni. Účastníků bylo přes 600, převážnou většinou odborní badatelé 
a zástupci vysokých škol a učených společností. Zastoupeni byli histo
rikové, archaeologové, linguisté, badatelé o náboženství, přírodovědci, 
orientalisté. Bylo předneseno na 75 vědeckých sdělení ze všech oborů, 
které se nějak týkají etruské otázky. Velká pozornost se soustřeďovala 
na ohlášené sdělení prof. Trombettiho o rozluštění jazyka etruského, 
ale výklady při sjezdu nepřesvědčily, že by se byl Trombetti octl tak 
daleko, jak se domníval. Stejně nedocíleno mezi badateli shody o pů
vodu Etrusků a způsobu, jakým se octli v Etrurii. Kriticky nebylo 
ovšem možno očekávati, že se najde snadné a všeobecně uspokojující 
řešení otázek tak choulostivých a nesnadných, ale přes to lze označiti 
výsledek sjezdu za velmi zdařilý pro množství a důležitost materiálu 
tam přineseného a pro sjednocení práce rozmanitých disciplin, od nichž 
lze očekávati prospěch při řešení otázek souvisících s Etrusky. Zájezd 
do Vallombrosy a Marzabotta, jakož i návštěvy museí ve Florencii a 
Bologni zpestřovaly sjezdová jednání, pohybující se všeobecně na vy
soké úrovni formální i věcné, vyjma diskussi po přednášce Trombettiho, 
kde románská vznětlivost zavedla některé účastníky trochu daleko. 
Z československých badatelů byli přítomni prof. Hrozný, Hujer, Dobiáš, 
VI. Groh, Sommer a Boháček. Prof. Hrozný přednášel za velké pozor
nosti přítomných o příbuzenství jazyka hettitského a etruského, pode- 
psaný o historických základech Iradice o ServiuTulliovi, při čemž 
musil svésti úporný boj o svou thesi o počátcích Říma. Jednání sjez
dové bude publikováno ve zvláštních aktech, čelnější přednášky vyjdou 
ve třetím svazku Studi etruschi. V. G.

Velké kritické Paisovy dějiny Říma od začátků až do doby 
válek punských, jež vyšly v letech 1913—1920 v druhém vydání o 5 
svazcích ve čtyřech dílech, vyšly nyní po třetí pod názvem Storia 
di Roma dalle originj alle guerre puniche v5 dílech, nákladem 
vydavatelství Optima v Římě (I. a II. díl r. 1926, III. r. 1927, IV. a V. 
r. 1928. Úhrnná cena všech 5 svazků je 400 lir). Je to celkem málo 
změněný otisk vydání druhého. Jednotlivé kapitoly byly ponechány ve 
staré podobě i s dřívějšími názvy, jen rozdělení v »knihy« doznalo 
změny: dřívější první kniha, obsahující kritický přehled pramenů, tvoří 
nyní samostatný úvod, a číslování ostatních knih se tím posunulo. Také 
číslování svazků: dřívější I. díl o dvou svazcích tvoří nyní díly dva, dří
vějším dílům II.—IV. odpovídá nyní díl III.—V. Byly vesměs opraveny 
drobné chyby tiskové a jiné a vsunuty dodatky; také exkursy byly jinak 
uspořádány, ač na nich celkem nic neměněno. Celé dílo jest nyní upraveno 
mnohem lépe po stránce typografické a opatřeno 100 tabulek na kří
dovém papíře. Autor slibuje ještě svazek doplňků, v němž by podrobil 
revisi výtěžky badání o některých zvláště významných otázkách rozví
řených jeho dřívějšími výklady, tak zejména o zákonech XII desk.

Religionsgeschichtliches Lesebuch, vydávaný nyní v dru
hém rozšířeném vydání za redakce Alfr. Berthelota, přinesl jako sv. 4 
Die Religion der Griechen od M Nilssona (Tübingen J. C. B. Mohr, 
1927, str. 96, za 4-50 Mk) a jako sv. 5 Die Řeligion der Roemer und 
der Synkretismus der Kaiserzeit od Kurta Latte (tarnt., str. 94, za 4'30 Mk). 
Obě knížky obsahují velice cenný a zajímavý překlad důležitých lite
rárních, papyrových a epigrafických textů k náboženství a kultu. Texty 
k římskému náboženství jsou opatřeny hojnými poznámkami. Ve svazku 
Nilssonově jich není, poněvadž tento svazek jest pracován jako dodatek 
k autorovu obrazu řeckého náboženství v příručce Lehrbuch der Reli
gionsgeschichte, kterou vydává Chantepie de la Saussay. V. G.

Dávno rozebraná římská heortologie, kterou vydal 1901 G. Vaccai, 
Le feste di Roma antica, vyšla po druhé (Milano 1927, stran Vili a 280,
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za 24 lir). Krom několikařádkového dodatku o proslulém předcaesa· 
rovském kalendáři z Antia je nové vydání nezměněným otiskem vydání 
prvního, které samo nemohlo býti nazváno dílem příliš podařeným. 
Potřeba nového a spolehlivého zpracování římských svátků je zřejmá 
a naléhavá. V. Cr.

Přátelské styky klassické filologie české a polské nabyly letos 
zvlášť potěšitelných forem. Myslíme jednak na návštěvu prof. T. Zie- 
liňského, dávného přítele našeho národa, jenž byl pozván počátkem 
března t. r. k několika přednáškám na Karlově universitě. Také naši 
Jednotu poctil prof. Zieliňski dne 12. března 1928 přednáškou »Nový 
pramen pro rekonstrukci ztracených řeckých tragoedií« a dostalo se 
mu nadšených ovací hojného posluchačstva. Přednášku tuto konal 
prof. Z. před tím již v Bruselu a vyšla pak francouzský v Revue Belge 
de Philologie et d’Histoire VII, 1928, str. 593 n. Nedlouho potom, dne 
28 dubna, přednášel v Jednotě prof. Ivovské univ. R. Ganszyniec, 
o hodně mladší, ale neméně častý a milý návštěvník Prahy, o thematě: 
Kompozycja Odyssei. Přednáška poskytla příležitost našim filologům 
navázati nové nebo utužiti staré osobní styky se sympathickým učen
cem polským. Prof. Ganszyniec je přesvědčen o tom, že první pod
mínkou žádoucí spolupráce českopolské je vzájemné poznání, a tomuto 
svému nepochybně správnému přesvědčení dal výraz článkem »Filo
logia klasyczna v Czechosíowacji« v Kwart. Klasycznem II, 
3, str. 317—329. Po vřelém historickém úvodu a stručném vylíčení 
počátků naší filologie věnuje G. hlavní pozornost Jos. Královi a jeho 
škole. Jádrem článku je biografický a bibliografický přehled vědecké 
činnosti v oboru klas. filologie, historie a archaeologie na našich třech 
universitách. Na posledních stránkách jsou uvedeni aspoň někteří vě
dečtí pracovníci středoškolští (paedagogická praxe zůstává celkem stra
nou) a vůbec mladší filologové. Řadu uzavírá Fr. Palata, o jehož la
tinských verších píše autor se zájmem a uznáním. Text je doprovázen 
9 pěkně provedenými fotografiemi. Budiž hned řečeno, že článek prof. 
G. poskytuje Polákům aspoň o našich universitách informaci velmi 
dobrou. Autor se sice řídil heslem »de vivis nil nisi optime«, jež přede
sílá k následujícímu pojednání o tvůrcích filologie polské, ale to je při 
takovéto příležitosti věc přirozená. Českému čtenáři toužícímu po rela
tivní spravedlnosti bude asi nejspíše vaditi,že literární činnost VI. Groha 
je naznačena příliš stručně, kdežto u jeho kolegy z Karlovy university 
jsou zaznamenány i kratší články, nebo že o knize pisatele této zprávy 
je obšírný referát, čemuž u jiných autorů zpravidla tak není. To jsou 
bezděčná nedopatření, jež jsou osudem snad všech takových informací. 
Ostatně víme od prof. Ganszyňce, že jeho stať je úvodem k soustav
nému referování o české práci vědecké a že hodlá doplniti, co snad 
někde vypadlo. Jde jenom o to, aby naši pracovníci své publikace 
také do Polska posílali. Uvážíme-li, že článek napsal sice přítel, ale 
přece jenom cizinec, musíme miti z jeho článku srdečnou radost, a od- 
myslíme-li si, co připadá na účet zdvořilosti, i pocit zadostiučinění. 
Jestliže se uskuteční sjezd slovanských klassických filologů v Poznani 
r. 1929, k němuž prof. G. naše filology na konci srdečně zve, bude 
jim tento článek jakousi navštívenkou. Ať už je tomu však jakkoli, 
prof. Ganszyniec vykonal svým článkem pro vzájemnost českopolskou 
velmi mnoho a jsme mu zaň zavázáni upřímnou vděčností. Pozname
náváme ještě, že vydavatelstvo poslalo Jednotě větší počet pěkně 
upravených separátů, jež přikládáme podle možnosti k tomuto číslu 
Listů. J. L.

K novějším monografiím o hellenismu druží se kniha historika 
Ed. Meyera: »Blüte und Niedergang des Hellenismus in 
Asien«, která vyšla jako 5. sv. sbírky »Kunst und Altertum«, věnované 
studiu orientálních kultur (Berlín 1925, str. 82, cena brož. 3-20 rok.).


