
Drobné zprávy. 379

Práce Emanuela Šimka, Čechy a Morava za doby římské 
(Praha 1923, nákladem Filos, fak., str. 282, za 30 Kč), pojednává na 
četných místech o zprávách starověkých spisovatelů, týkajících se 
našich zemí, zejména pak o směrech obchodních cest římských, pro
bíhajících územím naší republiky, a o kmenech, jejichž sídla lze do 
tohoto území klásti. Probíraje kriticky tyto zprávy, snaží se spisovatel 
spojití s nimi i výtěžky nálezů archaeologických. Z kmenů, o nichž 
mluví Tachova Germania, klade Šimek do Čech a na Moravu s urči
tostí jen Marsingy a Kotiny, a to Marsingy do severních Čech, a Kotiny 
hlavně na Moravu. Přísné a celkem odmítavě posuzuje spis. zprávy 
Ptolemaiovy. V. G.

Docent dějin náboženství na římské universitě Nicola Turchi 
(o jeho velké příručce dějin náboženství viz LF XLIX. 310) vydal 
soubor menších pojednání: Saggi ili storia delle religioni 
(XVI+292, Foligno, F. Gampitelli 1924, za 20 lir). Druhý oddíl kn;by 
týká se náboženství římského, třetí řeckého. Články, ač nestejné úrovně 
a vědecké ceny, jsou vlastně souvislým komentářem ke klassickým 
textům, týkajícím se kultu, leckde i jakýmisi replikami k novodobým 
publikacím sem se vztahujícím. V. G.

Jean Bichepin má jméno velmi známé v moderní francouzské 
belletrii, jeho zájem pro antiku je rovněž dobře znám; ve vědecké 
literatuře našeho oboru objevuje se jméno to po prvé, hned v čele 
rozsáhlého díla o dvou velikých svazcích z oboru řecké mythologie 
(Nouvelle mythologie illustrée, publiée sous la direction de Jean Riche- 
pin de l’Académie Française, v Paříži, nákl. firmy F. Sant’ Andrea 
et L. Marcerou, 99 Boulevard Raspali VR, bez vročení, za 175 fr. 
neváz.). Temperamentní předmluva, v níž řecké drobty jeví bohužel 
povážlivou nejistotu hlavně v přízvucích a přídeších, je z pera Riche- 
pinova; kdo napsal vlastní text, se nedovidáme, ale zapomínáme téměř 
ptáti se po tom pro množství krásných a dobře provedených illustraci. 
V protivě k dílům přísně vědeckým jsou mezi nimi i reprodukce děl 
umělců nové doby, G. Moreaua, Watteaua, Bourdella, Rubense, Rem- 
brandta, Italů a j. v.; oživují dílo a podávají ukázky významu antické 
mythologie v umění pozdějším. [Ilustrace děl antických, skulptur, váz, 
nástěnných maleb, jsou velmi hojné; hlavně ony dodávají dílu ceny. 
Mythologii římské věnováno je jenom několik stránek na konci dru
hého svazku. A. S.

Schraderův Reallexikon der indogermanischen Alter
tumskunde dospěl v druhém vydání k druhému sešitu druhého svazku 
(1924, za 7'5O zlat. mk.), jenž na str. 113—256 obsahuje hesla Ober- 
gewand ai Bind. V sešité tomto je několik zvlášť pozoruhodných a ob
sáhlých hesel týkajících se poměrů právních (Recht, Richter), nábožen
ských (Religion, Opfer und Gebet, Orakel, Priester) a hospodářských 
(Pferd, Pflug, Obstbaum); důkladně zpracováno je, jak je to po pracích 
posledních desítiletí přirozené, také heslo Ofen. Tituly slovanských 
článků a knih nebývají při vší péči o vnější stránku díla tištěny bez
vadně (scházívají leckde diakritická znaménka).

V téže úpravě vnější začal týmž nákladem (Walter de Gruyter 
& Co v Berlíně) za účasti četných spolupracovníků vydávali královecký 
professor Max Ebert podobné dílo, shrnující v abecedním pořádku 
jednotlivých sem se vztahujících hesel nynější stav studií praehistoric- 
kých: Reallexikon der Vorgeschichte. Vyšly dosud, během 
r. 1924, čtyři statné sešity (v subskripci po 6 zlat. markách): první tři 
sešity svazku prvního (str. XX a 1—352), obsahující hesla litery 
Maz litery B až po Bast, a první sešit svazku třetího (str. 1 — 112), 
obsahující hesla litery E až po Erbe. Výklad je provázen četnými, velmi 
zdařilými obrázky. Je přirozené, že dílo toto také pro linguistu a filologa


