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v letech 1930—1934. České oddělení této bibliografie (Böhmen, 
Mähren, Österreichisch-Schlesien) chybělo sice ve svazku 4., věc byla 
však v následujícím svazku, který přihlíží k české produkci za léta 
1928—1929, napravena. Až do sv. 7. bylo toto oddělení pojato 
do hlavy D, nadepsané .Einzelne Territorien4, v svazku posledním 
se ocitlo v hlavě E, nadepsané .Grenzlande u. Auslandsdeutschtum“. 
V tom i v jiných některých změnách ve struktuře bibliografie (pojato 
bylo na příklad nově oddělení o rassismu) se jeví vliv současného 
politického kursu v Německu. Referentem o českém oddělení zůstal 
J. Pfitzner a o jeho práci by bylo možno povšechně opakovati to, 
co tu o ní bylo pověděno před léty, totiž že ji charakterisuje silný 
zřetel k německé historické produkci z českých zemí. Ve výběru 
látky i v jejím posuzování se lze někde s Pfitznerem rozcházeti, 
na druhé straně je nepochybné, že svému úkolu věnuje mnoho péče 
a že jeho práce má pro domácí produkci nemalý význam, protože 
je jedním z prostředků, jimiž se s ní seznamuje vědecká veřejnost 
mezinárodní.

Neméně cennou pro nás po té stránce je skutečnost, že veliká 
mezinárodní bibliografie ,International bibliography ofhistorical sciences', 
vydávaná péčí Comité international des Sciences historiques, vznik
lého r. 1926, přihlíží od prvého svazku také k naší produkci. Dosud 
vyšlo 6 svazků (1., obsahující práce z r. 1926, r. 1930, 2., 3. a 4., 
obsahující práce ze tří následujících let v letech 1932 a 1933, 
sv. 5. dosud chybí, 6. a 7. obsahující produkci z let 1931 a 1932 
vyšly minulého roku. Na rozdíl od Jahresberichte je v této mezi
národní bibliografii zařazována naše produkce historická na příslušná 
místa celkového věcného schematu bibliografie evropské. Represen
tantem české účasti na Bibliografii je J. Šusta, jenž je od počátku 
členem hlavní redakce. S ním spolupracují Fr. Čáda, O. Peterka 
a (od 3. svazku počínajíc) J. Dobiáš. Rozumí se, že do Bibliografie 
je pojímán jen výbor české produkce, přesto se naše práce historická 
na tomto mezinárodním fóru početně representuje velmi čestně.

Šk.
□□□

K otázce umístění Vanniova království se vrací Vojtěch On- 
drouch článkem Království Vanniovo, kritický rozbor historických 
zpráv (Bratislava Vlil. 1934, str. 281—303). Pokračuje v rozvádění 
thesí, naznačených už v dřívějších svých studiích (zejména v po
známkách k úvodu knihy Der römische Denarfund von Vyškovce, 
(Bratislava 1934), dospěl podrobným historickým a filologickým roz
borem pramenů a kritikou novodobých řešení k závěru, že se Kvádové 
ze svratecko-dyjského basénu posunuli na východ, do jv. Moravy 
a sz. Slovenska, vytlačujíce odtud Dáky, kteří tam ustoupili z jiho- 
slovenské nížiny před sarmatskými Jazygy. Kvádský postup pak 
vytlačil Dáky z karpatského podhůří sz. a středního Slovenska na
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východ k Tise. V této pohybové etapě se rozkládalo Vanniovo 
království na východ k horským přítokům Váhu (Cusus a Duria; 
O. navrhuje identifikaci s Kysúcou a Turcem), na severu k Bastar- 
nům a jiným Germánům, na jihu k území Sarmatů. Gh.

□□□

,Riša Velkomoravská'. Sborník vědeckých práč. Sostavil dr. Ján 
Stanislav. Stráň 532. Vydal Mazáč v Prahe 1933.

Trošku opožděně přinášame referát o tomto sborníku, ktorý 
má trvalú hodnotu. V Sborníku je dvacať článkov. Prvý je z pera 
Jozefa Škultétyho s názvom ,Pribina‘. Uvažuje v ňom o prvom 
kresfanskom chráme Pribinovom. Pribina pokračoval vo svojej práci 
v Panonii. Slovenskosť horno-panonského kraja snaží sa dokázat 
z miestnych názvov. Cirkevne slovanský jazyk sa tam udržal údajné 
až do XIII. veku. — O Pribinovi a jeho kostole v Nitre píše ob
šírné Jozef Cibulka. Póvodný chrám bol nahradený Wichingovým. 
Terajšie vykopávky sú z XI. st. a ani s Wichingovým chrámom ne- 
majú nič spoločného. — Milko Kos uvádza k historii kniežata Pri- 
binu latinský spis .Libellus de conversione Bagoariorum et Caran- 
torum“, ktorého pôvodca píše o zániku latinského obřadu po pří
chode Metodovom. — Matiaš Můrko dokazuje, že správnejšie je 
písať Pribina ako Privina. — V článku .Svátý Emeram, patron ni- 
trianskeho kostola“ hovoří Otto Ritz o legendách, ktoré sa zachovaly 
o Emeramovi. — Fr. Dvornik píše o Byzancii a Vefkej Morave. Na 
základe vykopávok hfadá styky medzi oboma a pokračuje článkom 
v Metodovej diecezi a boji o Ilyricum medzi východnou a západnou 
cirkvou, potom o přijatí vierozvestov a schválení slovanskej liturgie 
pápežom. Oba články sú překlady z jeho francúzkého diela Les 
légendes de Constantin et de Méthode (str. 212—283). — Fr. 
Pastrnek v článku ,Ci můžu Moravania v dobe cyrilo-metodejskej 
nazývaní byt konvertiti“ popiera, že by konvertitmi mohli byt. — 
Lud. Knappek ukazuje v článku ,Církev a štát v boji o rozšírenie 
křesťanstva v IX. st.‘, že vznikala snaha založit slov. biskupstvo 
v Panonii, ale překazilo sa to príchodom solúnských bratov. Pokúša 
sa tiež rozriešiť otázku, či bratia boli přívrženci Photiovi alebo 
nie. — Alex Hůščava vysvětluje listinu pápeža Jána VIII. o zákaze 
slovanskej liturgie, ktorú bol povolil Hadrian II. — V. Menci po
piera, žeby vykopávky románskej kaplnky v Nitre malý nějaký súvis 
s Pribinovým alebo Wichingovým kostolom. — V. Zlatarski pojed
nává o pomere V. Moravy a Bulharska v IX. veku. Rastislav sa 
obrátil do Carihradu nie z příčin celkom náboženských. Hladal 
oporu proti Nemcom, s ktorými sa počali priateliť Bulhaři. Len 
neskoršie sa Bulhaři zaujímali o Metoda a potom poskytli domova 
i jeho žiakom. — O pomere V. Moravy k Polsku písal Fr. Hru
šovský. V dobe vefkomoravskej Polsko ešte nebolo politickým cel
kom. Z Poliakov len Vislania mali styky s Moravou a ti sa i do-


