
šek), Indie od nejstarších dob až do 
mohamedánské nadvlády (Vine. Lesný), 
Starý Egypt (Jar. černý), Vstup Přední 
Asie do dějin: Sumer, Akkad a Hethi- 
té (Bedř. Hrozný), Egejskou kulturu, 
Babel, Ašiur a Izrael, Perský náběh 
k světové moci a Řecké dějiny do Alex
andra makedonského (Vlád. Groh) a 
Řecké umění výtvarné (Jindř. čadík).

Ύ
Kamil Krofta, Nesmrtelný ná- 

r o d. Od Bílé hory k Palackému. Praha 
1940, nakl. Jan Laichter, str. 708, cena 
100 K.

Velmi poutavě a se širokým rozhle
dem psaná kniha vede čtenáře bezpeč
nou rukou ve spleti událostí, jejich ná
sledků i hodnocení. I. část probírá vý
znam Bílé hory, nikoliv jenom jako 
prohry stavů vůči Habsburkům, nýbrž 
i po stránce náboženské a kulturní. 
II. část (od baroku k osvícenství) mo
hutně rýsuje cesty státoprávního, ná
rodnostního, náboženského a kulturního 
vývoje, aby v III. části (od osvícenství 
do nového života), vynikla dráha vedou
cí přes r. 1848 k Palackého pojetí ná
rodních dějin. γ

Co daly naše země Evropě a 
lidstvu. 2. vyd., Praha 1940, Evr. 
lit. klub, str. 429, za 250 K.

Sbírka téměř 80 statí, psaných ves
měs povolanými odborníky, řízená univ. 
prof. Vil. Mathesiusem, s 33 obrazový
mi přílohami. Látka je probírána histo
rickým postupem od počátků kulturní
ho života dějinného až po dnešek, γ

Jiří Neústupný, Náboženství 
pravěkého lidstva v Čechách 
a na Moravě. Praha 1940, nakl. ži
vot a práce. Str. 152, za 22 K.

Velmi cenná a dobře napsaná knížka 
zajímavě ukazující, co lze z pravěkých 
nálezů vytěžiti pro poznání nábožen
ských představ a obřadů. Autor probírá 
jednotlivá civilisační období a oblasti 
a dospívá k bohatému výtěžku, neza
pomíná při tom naznačiti hranic dosa
vadních vědomostí. γ

Jan Racek, Duch českého hu
debního baroku. Brno 1940, nakl. 
Akord, str. 58, za 9 K.

Přehledná spolehlivá knížka, zařazu
jící českou barokní hudbu nejen do 
minulosti světového hudebního vývoje, 
nýbrž spínající ji přesvědčivě s jiný
mi stránkami domácí kultury. γ

J. B. čapek, Z kulturních dě
jin českých XVII. a XVin. stol. 
Praha 1940, nakl. Pokrok, str. 63, za 
6 K.

Třemi úvahami podává autor klidný 
a věcný pohled jednak na problémy 
barokové tvorby a jejich význam v re
formačním i protireformačním prostře
dí, jednak rozvážně posuzuje vývody 
krajních vychvalovatelů barokové doby 
u nás, a na konec přináší jemnou stu
dii o pojetí baroka v Jiráskově Temnu.

Y
David Diete, Kouzla moderní

ho lékařství. Praha 1940, nakl. 
Sfinx-B. Janda, str. 356, cena neuve
dena.

Kniha zajímavě psaná, pěkně doku
mentovaná fotografiemie z nemocniční
ho ovzduší, realistická i optimistická. 
Přeložil ji doc. MUDr. V. Tůma. β

Doc. dr. J. Link, Jak poznává 
astrofysika vesmír. Knihovny 
„Cesta k vědění“ sv. 6. Praha 1940, 
nákl. Jednoty matematiků a fysiků, 
str. 94, za 17 K.

Jsou tu vyloženy moderní astrofysi- 
kální methody, hlavně měření světla 
hvězd a jejich spektrografie. β

Dr. Tomáš Trnka, Hledám ta
jemství života. Praha 1940, nakl. 
E. Beaufort, str. 284, za 44 K. — 
Člověk a věčnost, tamtéž, str. 
232, za 36 K.

Tyto dva svazky vyšly zatím z dru
hého vydání souboru filosofických knih 
autorových. Je jistě potěšitelným zje
vem, že původní filosofická díla mo
hou vyjiti v novém vydání — což sa
mo ukazuje, že autor dovede myslit a 
psát tak, že i těžké věci jsou přístupné 
neodborníku. β

Dr. František Běhounek, Nevidi
telné paprsky. Vyšlo ve sbírce 
Věda všem, vydávané českou Grafic
kou unií, akc. společnost v Praze. Ce
na brož. 18 K, váz. 26 K.

Známý odborník vykládá zde způso
bem jasným a poutavým o nejrůzněj
ších neviditelných zářeních, jak byla 
tato zjišťována a jaký mají význam 
pro vědu a pro život. Kniha je velmi 
zajímavá. š.

Prof. dr. B. Němec, Zelené krá
lovství. Cena brož. 18 K, váz. 26 K. 
Vyšlo tamtéž.
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