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Rozsáhlého díla K. J. Bělocha o řeckých dějinách v^šel právě 
v 2. vyd. svazek IV. část 1. (Griechische Geschichte, IV: Die griechische 
Weltherrschaft. Erste Abteilung, v Berlíně u W. de Gruytera & Go. 
1925). Silný svazek obsahuje dějiny hellenistické od doby Alexandra 
Velikého až asi do r. 220 pr. Kr. Jako vždy, i v tomto díle věnuje 
Běloch bedlivou pozornost dějinám politickým a hospodářským, z dějin 
kulturních ještě nejvíce poesii a filosofii; náboženství vychází velmi 
zkrátka. Lze doufati, že zbývající svazek bude vydán v dohledné době 
a že se spisovatet dožije dokončení druhého vydání svého díla; staro
věké dějiny E. Meyera, jemuž Běloch tento svazek připsal, zůstanou 
už asi torsem vůbec, zejména ovšem ve svém 2. vydání. A. S.

K nejzajímavějším odstavcům kulturních dějin doby hellenistické 
patří sledování orientálních vlivů na řecké představy náboženské a escha
tologické. Nevelkým co do rozsahu, ale obsahově zajímavým příspěvkem 
je tu nová knížka Hugona Gressmanna Die hellenistische Ge
stirnreligion (Leipzig 1925, Hinrichs, za Γ80 mk.), jež dobře ukazuje 
nejenom na představy astrálně mythické, které přešly v této době do 
myšlení západního, ale i na příčiny, proč se tak stalo. Vykládá, že 
se chaldejská astrologie rozšířila jednak proto, že budila zdání exaktní 
vědy a tím vycházela vstříc vkusu doby, jednak spatřovala se v ní 
za všeobecného politického, společenského a mravního rozkladu mož
nost zachytiti kus pevného a neměnného řádu světového. Astrologie 
se šířila ruku v ruce s messiášskou myšlenkou. V. G.

Zajímavé otázce o vlivu orientálním na řeckou filosofii 
věnoval pěknou knihu pražský badatel Theod. Hopfner, Orient und 
griechische Philosophie (Leipzig 1925,1. C. Hinrichs, str. 90, za 2·40 mk.). 
Nejprve probírá a posuzuje starověké zprávy a dovozuje obšírně jejich 
nesprávnost. Správně poukazuje na nízkou úroveň orientálního myšlení 
se stanoviska exaktně vědeckého i nábožensky filosofického a pak pro
bírá poměry,’ za kterých se Řekové v pozdní době hellenistické sezná
mili s orientální kulturou, i důvody, proč byly i pro minulost uzná
vány vzájemné styky a působení. V 7. a 8. odstavci pěkně vykládá 
o pronikání theosofických a mystických nauk od východu a jejich ne- 
náhlém převládání, počínajíc I. stoletím před Kr. Závěrečná kapitola 
shrnuje důvody, jimiž jsou vyvrácena starověká i novodobá tvrzení 
o východním původu nejstarsí a klassické filosofie řecké. V. G.

Ve Winterově Sammlung slaviscber Lehr- und Hand
bücher, již nyní po smrti Leskienově řídí E. Berneker sám, jakožto 
5. číslo první řady (Grammatiken) vydány nově ve zdařilém manulovém 
otisku dva dosud hojně vyhledávané díly srovnávací mluvnice 
Miklosicho vy, díl II. (Stammbildungslehre, Manulneudruck der Erst
ausgabe von 1875. Heidelberg 1926. XXIV a 504 str. Váz. za 17 Mk.) 
a díl IV. (Syntax. Manulneudruck der Erstausgabe von 1868—1874. Hei
delberg 1926. XII a 896 str. Váz. za 280·50 Kč). Tak se pokračuje v této 
sbírce, jež dosud vybudována ze všech podobných sbírek Winterových 
nejméně, alespoň přetisky osvědčených a potřebných knih starých. Ve 
třetí řadě této sbírky (Texte und Untersuchungen) vyšly po Trautinan- 
nově vydání stč. Alexandreidy (v LF. 44, 1917, 122 n.) v posledních 
letech nové dva svazky: Die Verba reflexiva in den slav. Sprachen von 
A. Margulies (1924. Str. VIH a 283. Za 7, váz. za 8·50 Μ.), ο němž po
dána bude ještě zpráva podrobnější, a Griinenthalovo vydání staro- 
polského statutu wišlického (Das Statut von Wiálica in polnischer Fas
sung. Kritische Ausgabe. 1925. 108 str. Za 5, váz. za 6·50 M.).

Slovanský ústav v Štrasburce. Prof. L. Tesnière, slavista 
štrasburské university, napsal do Bulletinu duchovědné fakulty této 
university (4e Année, n° 2, 1er décembre 1925) informativní článek 
o slovanském ústavě v Štrasburce (L’Institut de Langues et "Littératures


