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na místě větší pečlivost v překladatelské i ediční práci. Přece však muBÍme uvítat již s a m u sku
tečnost, že jsme se dočkali slovenského vydání této knihy, a ocenit, přes naznačené výhrady,
iniciativu i práci překladatelčimi.
Jana Nechutavá
Ivan Hásek, Staroúnětické pohřebišti v Dolních Počernicích u Prahy, Fontes archaeologic
Pragenses, Vol. 2, Praha 1959, 49 stran, 4 ohr. -+- X X . V I I I fototabulek.
Ve snaze zpřístupnit odborné veřejnosti nálezové soubory z bohatých fondů našich sbírek,
zejména sbírek Národního musea, přistoupilo prehistorické oddělení N M , péčí J. Neústupného,
k vydávání v záhlaví citované edice. Její druhý svazek nyní přináší po R . Turkově práci se slo
vanskou tematikou shrnující publikaci před mnoha léty prokopaného staroúnětiokého pohřebiště
v Dolních Počernicích. Hlavní textová část, obsahující vedle základního hodnocení nekropole
též popisy hrobů a materiálu, je podána v angličtině, obsáhlé v ý t a h y jsou dále v češtině a ruštině.
Obrazová část svazku reprodukuje vesměs dobrými fotografiemi jak snímky pohřbů z výzkumu,
tak vlastní materiálový fond — keramiku.
V textové části shrnuje autor historii výzkumu (1933 — 1935). Bezpečně je zachyceno 77 hro
bových čolků, mnoho hrobů bylo dále zničeno, takže pohřebiště je vůbec nejvčtší z dosud zná
mých. Statistická vyčíslení některých údajů (poloha pohřbů, orientace, stupeň skrčení, počet
milodarů a jejich poloha) přispívá k celkové přehlednosti a rychlé orientaci v poměrech na lokalitě.
Rozbor keramiky je v intencích edice velmi stručný, takže jistě především z tohoto důvodu není
v práci řečeno nic k ožehavé problematice vzniku únětické kultury, resp. k poměru kultury zvoncovitých pohárů ke kultuře únětické. Tyto otázky jsou u nás příležitostně stále otevírány, někdy
i celkem okrajově, aniž je přinášeno něco positivního k jejich vyřešení. Takto se autor vystříhal
případných mylných závěrů, přinášeje však důležitou stavební součást k jejich konečnému formu
lování.
Pohřebiště je datováno na základě typologie keramiky do „mladšího úseku starší fáze únětické
kultury".
Vladimír Podhorský
N. N. Zalesskij, Etruski v Severnoj Itálii. Izdatelstvo Leningradskogo universiteta. 1959.
Stran 116.
Zalesského práce je věnována jednomu z nejzajímavějších, avšak dosud ne zcela probádaných
problémů dějin předřímské Itálie, totiž původu Etrusků a jejich hospodářských a kulturních
vztahů v Pádské nížině v V I I . — V . stol. př. n. 1.
Svou knihu autor rozdělil na dvě části. V úvodní kapitole prvé části (str. 5 — 12) autor zkoumá
názory proslovené již dříve o původu Etrusků a o nejstarším osídlení severní Itálie. Teorii o se
verním původu Etrusků se již před časem — jak známo — podařilo vyvrátit, avšak obě zbývající
hlavní teorie (teorie o příchodu z východu a autochthonní) mají ještě své zastánce. Autor autochthonní teorii odmítá. Snad tuto otázku osvětlí ještě více další archeologické vykopávky. V kapi
tole o antické tradici (str. 13—32) rozebírá autor kriticky zprávy antických spisovatelů (Polybios,
Varro, Diodoros, Livius, Dionysios Halikarnasský, Plinius aj.), které se nějakým způsobem
dotýkají daného thematu. V předposlední kapitole (str. 35—51) je uvedeno přes padesát, většinou
náhrobních nápisů, dříve již nalezených v severoitalských městech. Ty obsahují z valné části
jen etruská jména. V poslední kapitole prvé části (str. 52—75) jsou popsány památky materiální
kultury ze severní Itálie. Zvláštní pozornost věnoval autor zejména posledním archeologickým
výkopům (1952—1954) ze starověkého města Misa (nebo Misna) nedaleko nynějšího městečka
Marzabotto.
V první kapitole druhé části (str. 76—79) se autor stručně dotýká otázky nejstaršího osídlení

