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Heinze mluví o této složce římské povahy s pochopitelnou sympathií, 
ač nezapomněl při tom poznamenati, že smysl pro autoritu přispěl, 
jak se zdá, k tomu, že Římané (a pak církev) projevili tak málo ná
klonnosti k samostatnému vědeckému badání. J. L.

Třetí vydání známého sborníku Einleitung in die Altertumswissen
schaft, který začali r. 1910 vydávati A. Gercke a E. Norden, přineslo 
jako novum prvního svazku sešit 10. obsahující latinskou epigrafii 
od H. De ss aua, a latinskou palaeografii od P. Lehmann a. (B. G. 
Teubner, Lipsko a Berlín 1925, str. 67 za 3.80 zl. m.). Článek Dessauův 
přes skrovný rozsah je velice bohatý a cenný. Jen to nemile zaráží, že 
všude proniká příliš zřejmé přezíráni neněmecké vědecké práce. Závěr, 
hodnotící význam nápisů pro dějepisné a starožitnické badání, je psán 
poněkud jednostranně se stanoviska epigrafikova. Příspěvek Lehmannův 
snaží se spojití dějiny písma s popisem hlavních vývojových stupňů 
jeho tvarů. Nedostatek ukázek pociťuje se velice těžce. V. G.

Svou dávno chystanou sbírku nápisů messapských (v. LF. 
40, 1913, 331 pozn.) vydává F. Ribezzo v časopise jím redigovaném 
Rivista indo-greco-italica. Jeho »Corpus inscriptionum messapicarum« 
začal tu vycházeti v prvním dvojsešitě VI. svazku z r. 1922, kde je na 
dvaceti stránkách (str. 65—84) podán úvod, vydání vlastní s příslušným 
apparátem (doprovázející výklad vydavatelův psán je latinsky) pak za
číná v druhém dvojsešitě (3.—4.) svazku následujícího (1923) a pokračuje 
pak v letech následujících — dosud ve třech svazcích jmenovaného časo
pisu bylo otištěno 70 nápisů, mnohé z nich s vyobrazením originálů.

V témž časopise počal uveřejňovati Ermenegila La Terza ukázku 
etymologi ckého slovníku jazyka staroindického (Primo 
Saggio di un Lessico etimologico dall’ Antico indiano allo stato degli 
studi lessicografici e comparativi). Ve dvou dosud uveřejněných článcích 
(Vlil, 1924, ses. 1.-2., str. 139—140 a IX, 1925, seš. 1,—2., str. 109—121) 
podává první hesla litery a (a- až agni-). Je-li tu na 21 stránkách vel
kého formátu probráno to, co ve známém slovníku Uhlenbeckově vy
plňuje 2 stránky menšího formátu, je to tím, že se v tomto novém 
slovníku uvádějí u každého hesla také komposita, v nichž se příslušné 
slovo vyskytuje, velmi často i s udáním míst, na nichž se vyskytuje, 
hledí se také k pozdějším řasím jazykovým, pokud se v nich to které 
slovo vyskytuje, obšírněji se vykládá významová stránka slov a zejména 
se hojně cituje literatura.

Reallexikon der Vorgeschichte, o němž podána byla již 
zpráva v LF. 51, 1924, 379 n., postupuje rychlým tempem ku předu. 
Je to umožněno tím, že — jak viděti ostatně již z první' naší zprávy 
o něm — hotové sešity jsou vydávány, i když sešity předcházející ne
vyšly. Tak jsou nyní v rukou čtenářstva celý svazek první (XX a 446 
str., za 34 Mk), tři sešity svazku druhého (Beschwörung — Busse), celý 
svazek třetí (E — Franken; 408 str., za 36 Mk), dva sešity svazku čtvr
tého. (Frankreich— Friede), dva sešity svazku pátého {Haag — Haus) 
a jeden sešit svazku šestého (lberer— Italien). V každém sešitě i filolog 
najde mnoho hesel, v nichž pohodlně nalézá poučení o nejnovějším 
stavu vědění o nejrozmanitějších reáliích z dob předhistorických, jako 
na př. v heslech Haus, Familie, Frau, Fiebel, Handwerk, Handel, Idol 
a mn. j. Je i hojně hesel přímo filologických, jednajících o jazycích 
a národech jimi mluvících, srv. na př. hesla Indogermanen (o jazyce 
píše S. Feist), Illyrier (o jazyce jedná tu N. .lokl), Etrusker, Iberer, 
Finno-Ugrier. Pěknými mapkami, znázorňujícími rozložení různého 
osídlení v různých dobách, je provázen výklad o Itálii; hojně je vůbec 
zdařilých vyobrazení — tak na př. také při hesle »Bulgarien« (ale 
schází heslo »Bulgaren«, jež by trvám nebylo zbytečné). Velmi obsáhle 
zpracováno je heslo »Frankreich« (zabírá celý první a část druhého 
sešitu ve čtvrtém svazku).


