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germánských, italických a baltských 
jazycích svědčí o tom, že tyto kmeny 
se aktivné účastnily vytvářeni této 
jednotné hydronymie. Na základě shod 
v jiných slovech (na př. v názvu pro 
bronz se shoduje latina s germánskými 
jazyky, v názvu pro železo keítština 
sgermánštinou) usuzuje na různé sesku
peni těchto kmenů v různých dobách. 
Bohužel autor neuvádí v tomto těs
nějším společenství indoevropských 
kmenů Slovany, protože se mu do
savadní známý slovanský jazykový 
materiál zdá málo dostačující a málo 
výmluvný. (V předcházejících stu
diích Alteurqpůische Flufinamen, uve
řejňovaných v Beitrage zuř Namen-
forschung, uvadl na př. ruský dosti 
hojně doložený název Reut z pův. Re-
vut, rus."Revúča a slov. Revúca a ně T 

kolik jiných jmen ze slovesných zá
kladů, ze jmenných základů pak Zeruto 
z pův. Ozerqto, jež by se výborně sho
dovalo s řeckým Acheront-). Domnívá
me se přesto, že nelze Slovany z tohoto 
územi vylučovat, právě pro velikou 
blízkost slovanštiny a baltštiny. Na 
baltském území je tvořeni jmen vod 
-nř-ovým sufixem běžné. 

Z toho je vidět, že tato methoda 
zkoumáni přes některé dobré výsledky, 
které pro původní rozložení indoevrop
ských kmenů poskytuje, je přece jen 
poněkud jednostranná. Je proto třeba 
přihlížet i k ostatním faktům jazyko
vým (na př. k veliké blízkosti baltšt iny 
a slovanštiny, dále k tomu, že v ně
kterých jevech je slovanština bližší 
germánštině než baltština, na př. gysb 
proti l i t . íqsis, ač jindy Je tomu opačně) 
i faktům mimojazykovým, na př . ke 
spojeni jazyka s jistou kulturou (kon
krétně u Slovanů s kulturou lužickou), 
ač je třeba miti na paměti všechna ne
bezpečí, která leckdy z takového spo
jování mohou vzniknout. (Pokud jde 
o slovanskost lužické kultury, podepřel 
j i jazykovými důvody V . Machek, 
Slaoia X X , seš. 2—3, str. 200—218; 
rovněž sovětská prehistorie se nyní 

přiklání k slavinitě lužické kultury, 
srov. Treťjakov v časopisu Slavjane 
1952, č. 7, str. 26—32), 

Přes tyto připomínky je Krahova 
studie cenným příspěvkem k řešeni 
otázky původního rozšíření indo
evropských kmenů. 

A. Lamprechl 

Zprávy germanistleké. Soubor pře 
hledných stati z oboru germánských 
starožitností s názvem: Germanische 
Altertumskunde (str. X I I -f- 504 s 18 vy 
obrazeními a 3 mapkami) vyšel v Mni
chově 1951 nákladem C. H . Bečka a péči. 
M . Schneidra a za spolupráce M . de Boo-
ra, F. Genzmera, S. Gutenbrunnera, 
W . v. Jennyho, H . Kuhna, W . Mohra 
a K . Reichardta jako „verbesserter 
Nachdruck der 1938 erschienenen erste 
Auflage". 

Fr . Ranka osvědčená knížka: A l t -
nordisches Elementarbuch. Schrift-
tum, Sprache, Texte mit tlbersetzung 
und Wůrterbuch (Sammlung Goschen, 
Bd . 1115) byla nově vydána u Gruytera 
v Berlině 1949. 

Vynikajícímu překladateli Eddy 
a řady staroseverských skaldů F . Genz-
merovi vděčíme nyní také za úplně 
nový a na starších překladech (Sim-
rockově a Herrmannově) nezávislý pře
vod starosaského Melianda v aliterují
cích verších (Meliand und die Bruch-
stQcke der Genesis. Aus dem Altsňch-
sischen und Angelsáchsischen úber-
tragen. Reclams Universal- Bib l . Nr. 
3324—25a, Lipsko 1950). Od téhož od
borníka pochází básnické přetlumočeni 
staroanglického Beowulfa (Beowulf und 
das FinnBburg-Bruchstúck. Aus dem 
Angelsáchsischen úbertragen, rovněž 
nákladem Ph. Reclama). Překlady 
Genzmerovy maji vysokou úroveň 
uměleckou a značnou cenu vědeckou: 
přimykají se k originálu velmi úzce, 
přitom nenásilně, znamenitě vystihuji 
jeho smysl a přitom šetři slohově s t rán
ky a rytmu. Autor zároveň přihlíží 
k novým výkladům a výsledkům zkftu-
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máni . Poněvadž dlouhá řada opisů 
a výrazů (t. z. kenningý a heiti) se 
v přjbližné stejné podobě vyskytuje 
jak v Eddě a Beowúlfovi, tak i v staro-
saském Heliandu, a poněvadž existuje 
ještě mnoho nevyjasněných vztahů 
mezi všemi zde uvedenými, staroger
mánskými památkami , přispěje jed
notná překladatelská technika jistě 
nemálo k hlubšímu poznáni společ
ných rysů starogermánské poesie. 

V Berlině u Gruytera vyšlo letos cel
kem, nezměněné 15. vydání nepostra
datelné pomůcky: P. Kluge— A . GOtze, 
Etymologisches Worterbuch der deut-
schen Sprache (základem je 11. vydání , 
které vycházelo v letech 1930—1934). 

Ve sbírce Altdeutsche Ubuňgstexte, 
vydávané J akademickou společností 
švýcarských germanistů (o dosavad
ních svazcích viz ČMF 29, 1947) vyšly 
dva nové sešity: F r . Ranke Vydal a do
plnil výběr německých svítániček, sesta
vený původně jeho žákem t E . S c h e u -
n e m a n n e m , s názvem: Texte ZUT 
úeschichte des deutschen. Tageliedes 
{sv. 6, str. 63). Do sbírky, která 
představuje přirozeně jen nepatrnou 
část (celkem jen 47 čísel) materiálu 
k tomuto velice rozšířenému a oblíbe
nému druhu milostné lyriky, pojal vy
davatel dvě alby provencalské, dále 
některé známé básně minnesangrů 
(mezi nimi nechybí ani píseň krále 
Václava: Ez taget unmázen schóne), 
pak anonymní básně z různých sbírek 
pozdního středověku až po anonymní 
baladické svítáníčko Vom braun Annel, 
Jež uvádí Goethe ve svých Volkslieder 
( D L D 14, str. 46). Ranke výslovně po
dotýká , že. sbírka je určena především 
„fůr motiv- und stilgeschichtliche, 
nicht fůr textkritische Ubungen". 
M . S z a d r o w s k é h o výběr: Heliand. 
Ausgewůhlle Teile (sv. 7, str. 71) se za
kládá v podstatě na Behaghelově vy
dáni (Halle 1922) podle cod. Mónacensis, 
avšak bez udáni variant z cod. Cptt. 
Připojený slovníček je celkem spoleh
livý. 

BjOrn C a r l b e r g : Subjekts- ver-
lauschung und Ob/ektsvertauschung 
im Deutschen. Lund 1948 (str. 101). 
Tato zdařilá stockholmská disertace 
žáka prof. E . Wellandera zabývá se 
známým problémem záměny podmětu 
a předmětu v němčině (das FaO l&uft — 
das Wasser lauft aus dem FaO; sie<ringt 
die Wásche aus — sie ringt das Wasser 
aus der Wasche). V první, všeobecné 
části (13—46) podrobuje autor kritice 
dosavadní termíny pro tento zjev^ po
dává dějiny problému a předesílá ně
kolik metodických poznámek. V dru
hé, speciální části (47—87) se mluví 
o subjektu a objektu v thematické ' 
a déiktické funkci, dále o substantivech 
s několika významy, o neurčitém „es", 
0 parti t ivních výrazech a o falešné 
analogii. V závěrečných poznámkách 
hájí m. j . proti E . Róothovi Wellande-
rúv názor, že ve spojení den Berg er-
steigen může býti také vyjádřen „der 
Nebenbegriff eines kontinuierlichen 
Verlaufs" tedy, že sloveso může býti 
také durativni (o takovémto imper-
fektivním pojetí slovesa ersleigen viz 
mou studii Qiman in und Verwandtes 
1933, pozn.na str. 1). Své'doklady čer
pal pilný autor především ze starších 
děl týkajících se hospodářství, lékařství 
a kuchařstvi, jakož i krásné literatury. 
Hojné odkazy k podobným zjevům 
v ostatních germánských* jazycích 
svědčí o důkladném zvládnuti jak ne
přehledného mnohdy materiálu, tak 
1 dosud roztříštěné a kriticky nikým 
nezpracované literatury předmětu. 

Uppsalská disertace Nilse K j e 11-
m a n a : Die Verballzusammensetzun-
gén mil durch (Lund 1945j str. 229) se 
zabývá pokud možno s úplným mate
riálem sloves prefigovaných s před
ponou durch. V první kapitole uvádi 
autor 22 skupin, t. j . možnosti užíváni 
odlučitelné resp. neodlučitelné před
pony. V druhé kapitole podává dějiny 
vývoj* těchto významových skupin, 
rozlišuje adverbiálni a předložkové slo
ženiny, což dokládá také obdobnými 
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zjevy v gotětině a v staré němčině. V ka
pitole třetí, v jejímž úvodě se pojed
nává o různých způsobech verbálních 
komposit v jazycích germánských, se 
zkoumají simplicia a komposita, a to 
zvlášt v gotštině, sthněm. a v s taré 
saštině. Seznam sloves všech komposit 
probraných a uvedených v práci je 
celkem úplný: v hovorovém jazyce, ale 
i v literárním se jich vsak vyskytuje 
mnohem více. Slovesnými vidy, jichž 
zkoumání vzhledem k velkému množ
ství sloves se přece samo nabízí, se 
pilný autor nezabývá. 

Vyšlo 10. vydáni malé středohorno-
německé mluvnice: W e i n h o l d— 
E h r i s m a n n , Kleine mittelhoch-
deulsche Grammatik (Vídeň 1947, straň 
120), o jehož revisi se zasloužila 
dr. Blanka Horaček. 

K . H e 1 m, kťerý obstarává nová 
vydání známých učebnic Braunových, 
gótské a starohornoněiriecké mluvnice 
a čítanky Althochdeutsches Lesebuch, 
pořídil stručný Abrift der miltehoch-
deuischen Grammatik (nákl. Niemeyera 
v Tubinkách 1952). 

Za redakce Wolfganga S t a m m-
1 e r a začíná vycházet dílo: Deutsche 
Philologie im Aufrifi. I. Bd. , 1. Lief., 
Sp. 1—192 (ríákl. E.^Schmidta v Ber
lině'—Bielefeldu—Mnichově). 

Ve vydávání užitečného díla: Die 
déulschě Literatur des Mittelalters. Ver-
faisertexikon se opět pokračuje. Posled
ní sešit III. svazku vyšel 1943. Nyní 
se uja] redakční práce medievalista 
K . L a n g o s c h . Zatím vyšel v Berlíně 
u Gruytera první sešit (Saarburg— 
Sytz) IV. svazku. 

Ve své vzorné disertaci Studien zu den 
n iederdeulschen Handwerkerbezeičhnun-
gendés Mittelalters. Leder und Holzhand-
werker (Lunder germanistische For-
schungen24). Lund—Kopenhagen 1950, 
str. 280, pojednává M . A . R o l m b e r -
g o v á, žákyně prof. E . Rootha, o stře-
dodolnoněmeckých označeních řemesl
níků z oborů pro zpracováni kůže a z obo
ru dřévařstvi jako na př. označeni kože

luha, ševce, přlštipkáře, kožišnika, braš-
náře, pasíře, jircháře, rukavičkáře, řenie-
náře a sedláře, dále pak koláře, bednáře, 
stolare, tesaře, řezbáře asoustružnlka, a 
to se stanoviska jazykového zeměpisu, 
abymohlo být zjištěno rozšíření a užívám 
ní středověkých názvů a označení těchto 
živností na půdě dolnoněmecké. Do-
skupiny první spadá 122 označeni, na 
řemeslníky z oboru druhého. se vzta
huje 172 jmen, z nichž 48 resp. 94 mar
ně hledáme v středodolnoněmeckých 
slovnících. Vydatnými prameny byly 
autorce hlavně listiny a seznamy pří
slušníků jednotlivých cechů, dále se
znamy přistěhovavších se osob a ne
zpracovaný materiál z četných archivů 
m. j . také z archivu středodolnoněmec-
kého slovníku v Hamburku. Bylo nutno 
brati zřetel na označení, jichž se užívalo 
jako příjmení, na př. Heyse diclus bbde-
ker atd. U každého řemesla poučuje nás 
autorka stručně o jeho historii, pak ná
sleduje řada synonymních označeni 
spolu s jejich etymologií a s příbuzný
mi paralelami v- ostatních jazycích 
(především mhd., mni . atd.). A teprve 
potom se uvádějí pod příslušným, hes
lem doklady podle různých dialektů 
(na př.: gdrdeler: ostfálisch . . ., elbost-
falisch . . . , nordalbingisch atd.). Na 
konci, každé části, věnované určitému 
řemeslu, shrnuje autorka svá pozorová
ni v Dialektgeographische Zusammen-
fassung. Rozdělení a umístěni dokladů 
je znázorněno na několika mapkách. Po 
stránce technické byly neocenitelnou 
pomůckou práce M . Heyna: Das alt-
deutsche Handwerk 1908 a FŮnf BO-
cher deutscher Hausaltertflmervon den 
altesten gešchichtlichen Zeiten bis zum 
16. Jht. 1899—1903. Knihu, která je 
velmi užitečná a nabádavá, zakončuje 
s tať Zur Wtfrtbildung, abecední seznam 
probraných označení a obsáhlý seznam 
použité literatury. 

Upozorňujeme na středoholandskou 
chrestomatii, označenou autorem vý
slovně jako leérboek a nikoli jako 
leesboek: Middelnederlands leérboek dooř 
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prof< Dr. A. van Loey (Antwerpen— Gro-
ningen 1947, str. 358). Kniha má dvě 
části. V první, nadepsané Vil werken 
éan letlerkundige aard (str. 1—165) jsou 
otištěny vhodné ukázky všech důle
žitých děl, jimiž se zabývají literární 
dějiny. Jde celkem o 20 vybraných textů 
v chronologickém pořadí. Vedle textů 
snadných (Jan van Heelu: Slag bij Woe-
ringen, Sproke van Beatrijs) jsou tu 
předvedeny texty, skýtající různé pro
blémy, na př. L . van Velthen: Spiegel 
Hístoriael, anebo texty vycházející z ci
zích, t. j . lat. nebo francouzských před
loh: Ferguut, poslední kus zGeertaGroo-
ta atd. Na různé rukopisy jedné a téže 
pamá tky je brán zřetel, na pr. u výběru 
z Tantalus' visjoen, kde vedle sebe čte
me stejný začátek podle tři rukopisů, 
anebo stejně tak u čísla De reis van 
Sinté Brandane, kde se uvádějí verše 
625—802 podle rkpu G resp. verše 608 
až 765 podle rkp. H , takže tu máme 
názorný přiklad kráceni a přepracováni. 
Filologickými problémy nabi tý je také 
prolog k eposu Van den Vos Reynaerde 
(č. 12,-str. 93 a n.), z něhož se kromě 
prologu otiskují verše 707—960 podle 
rkp. A résp. 693—746 podle rkp. F . 
V druhé části Ambtelijke Documenlen 
(str. 167—345) otiskuje autor 66 kusů: 
jsou to listiny různého druhu, nařízeni, 
ustanoveni, kupní á nájemné smlouvy 
atd. z různých oblastí nizozemských 
V zeměpisném a chronologickém pořadí. 
Mezi nimi jsou z valné části původní, 
nevydané dosud kusy, jež autor sám 
z originálů opsal. Zastoupeny jsou tyto 
dialekty: západoflámský, zeelandský, 
východoflámský, brabantský, holand
ský, utrechtský* gelderský, overijsel-
ský, drentský, groninšký (sem patří 
m. j . Saksenspiegel) a l imburský. Zdá 
se mně, že na str. 330 jako č. 77 otištěné 
Dieetregelen na jednotlivé měsíce, po
cházející z dolnofranckého území, maji, 
jak lze soudit z četných rýmů uvnitř 
textu,, svůj původ v některé středo-
dolnoněmecké básni podobného ob
sahu. Úvodem k druhé části napsal zna

lec starých nářečí několik poznámek 
o významu jazyka středověkých listin 
pro poznáni nářečnich Odstínů střední 
nizozemštiny. Co nás nejvíce zajímá, 
jest jeho odsouzení normaliso váných 
a hyperkriticky vydaiiých textů, jež 
jsou svým původem jazykově a stylis
ticky velice odlišné, ale byly dříve vy
dávány v upravené formě za het Mid-
delnederlands. Autor, který společně 
s H . Obreenem vydal De oudste Middel-
nederlandsche oorkonden 1934, po
učuje čtenáře o způsobu psaní listin 
(concept, dictator, scriptor, cartula-
rium, formularia). Každému textu před
cházejí poznámky o rukopisech, vydá
ních, nářečí a bibliografii. Četba textů 
klade na studující nizozemštiny značné 
požadavky: autor požaduje od nich 
„vlastní pili, čich a osobni práci". 
Z toho důvodu se omezil v připojeném 
glosáři toliko na výrazy, s nimiž se 
v Middelnedérldndsch Woórdenboek (se
stavili J . V e r d a m a E b b i n g e 
W u b b e n ) nesetkáváme anebo jež 
tam nejsou uspokojivě vysvětleny. Ze 
zkušenosti ví totiž, že studenti „s kra/ni 
lenivosti a povrchnosli pracuji uspokojují 
se přiliš rádi se seznamem slov, otištěným 
v jejich knize: musí se učit pátral a uží
vat slovníků". 

Sympatická ilustrovaná kniha Hon-
derd jaar nedeřlandse philologie. M . de 
Vries en zijn school (Leiden 1949, stran 
238), od G e r t a K a r s t e n a líčí 
vývoj nizozemské filologie, jejímž nej-
hlavnějšim representantem byl M a t-
t h i a s d e ' V r i e s (1820—1892), 
který si svou historicko-kritickou me
todou jako organisátor, lexikograf 
a vydavatel, zkrátka jako „zakladatel 
nizozemské jazykovědy", získal nehy
noucí zásluhy. Autor prostudoval 
soukromou korespondenci četných filo
logů, uloženou na různých místech 
a dosud vůbec neuveřejněnou, a otis
kuje úryvky z dopisů, dobrozdáni a po
sudků, jež vrhají zajímavé světlo na 
leckterou osobnost, na .její práci, její 
životni poměry a na přízeň a nepřízeň 

13 Sborník fll. 



194 ZPRÁVY 

doby. Přitom se neomezuje na výroky 
význačných představitelů, jejichž ži
votopisy jsou nám velice vítány, ale sám 
hodnotí krit icky některé práce. Doví
dáme se o první 6chůzi germanistů ve 
Frankfurtu n. M . r. 1846, o přátelských 
stycích mezi nizozemskými a němec
kými filology. Charakteristika J . Grim-
ma, jeho badatelské činnosti a jeho pů
sobení na filologii nizozemskou je v zá
sadě správná a poučná 1 Velmi sympa
ticky se mluví o Heinrichu Hoffman-
novl z Fallersleben (srov. str. 31: „Ne
četl jsem žádnou korespondenci v souvis
losti 8 mým thematem, která by byla 
nesena lak srdečným tónem, byla tak plna 
vzájemné důvěry, jako je pravé řa/o.")-
Také je zmínka o badateli fríštiny Th. 
Siebsovi. V dalších kapitolách se do
vídáme o vzniku Woordenboek dér Ne-
derlandsche Taal a o bojích o ustálení 
pravopisu (spelling De Vries en Te 
Winkell) až do nejnovější doby. Uči
telskou a badatelskou činnosti De Vrie-
sových žáků (Ě. Vérwijs, J . Verdam, 
J . te Winkel, F . A . Stoett, J . W . Mul-
ler a Němec J . Franěk) se zabývá ka
pitola pátá. O prof. Joh. Franckovi, 
Němci poněkud přezíraném (1854—1914), 
který měl nejintensivnějši vztahy k ni
zozemské vědě svými pracemi, praví 
autor toto: „Bylo velikou tragikou jeho 
iivola, ie se cílil byli odstrčen iými 
národem, její přece jako Němec měl lak 
rád.11 (Str. 219.) — Na str. 227 je uve
den seznam snímků (podle jakého po
řadí?), z nichž se některé při repro

dukci nepodařily (na př. str. 32 Stoett, 
str. 192 Siebs). 

Tři práce o dějinách Švédského jazyka. 
Za války vydal T. W e n n s t r ó m 
velmi užitečnou malou knížku Svenska 
sprákets hisloria (Nátur och Kultur 
sv. 147, Stockholm 1941; str. 170), jež 
podává dějiny švédského jazyka od 
pragermánštiny až po dobu nejnovější. 
Pro nešvédské germanisty napsal po
dobnou příručku známý badatel G 6-
s t a B e r g m a n A shorl history of 
the Šwedish Langwge, Stockholm 1947, 
str. 106 (šv. rukopis přeložili F . P . Mag-
oun a H . KOkéritz). Obé dvě knížky se 
velmi pěkně doplňují; Bergman klade 
důraz na švédské nářečí a věnuje dosti 
místa místním názvům' a jejich tvořeni. 
Knížka je také opatřena řadou dialek
tických mapek. Připojen je stručný 
slovníček švédských výrazů, vyskytu
jících se v textu. — Z dosud nedokon
čeného vědeckého díla, jež bude jednou 
z iiejzákladnějšich pomůcek pro stu
dium švédštiny a jejího vývoje od doby 
praseverské až po dobu nejnovější, 
předkládá nám E l i a s W e s s é n 
dva svazky: Súensk sprákhisloria. I, 
Ljudldra och formíára (2. vydání!, Stock. 
holm 1945, str. 153) / / . Ordbildningš, 
lára ( tamtéž 1943, str. 111). Od téhož 
autora máme hu tný přehled vývoje 
všech severských jazyků s názvem De 
nořdiska spr&ken (2. vyd. Uppsala 
1948). 

L. Zatočil 


