PŘEDMLUVA
Tímto svazkem uzavírám práci Velká Germanie Klaudia Pto
lemaia, jejíž první svazek vyšel ve Sbírce pojednání a rozprav
filosofické fakulty Karlovy university (č. XVI) v Praze r. 1930,
druhý a třetí ve Spisech Masarykovy university — filosofické
fakulty v Brně (č. 40 a 47) r. 1935 a 1949. Pomalý sled jednotli
vých svazků, zaviněný poměry, nebyl práci jako celku na újmu.
Labyrint ptolemaiovských otázek a problémů je — více vinou
přečetných vykladačů Ptolemaiova díla a jejich často velmi
ukvapených výkladů než vinou autora Hyfégése — tak veliký
a spletitý, že poměry vynucené dlouhé přestávky ve vydávání
práce a jimi daná možnost opětovného kritického promýšlení
a hodnocení vlastních pracovních výsledků byl konečné formu
laci jejich jenom na prospěch.
Pokud se týká tohoto závěrečného svazku, jehož úkolem je
podati kulturněhistorický rámec k Ptolemaiovým zprávám
o t. zv. velké Germanii, t. j . území mezi Dunajem a Baltickým
mořem, Rýnem a přibližně čarou od dunajského ohbu u Vácova
k horní Odře a odtud k dolní Visle, byl původně plánován jako
dokončení (druhá část, třetí kapitola) svazku III. Z technických
důvodů (změna sazby, změna číslování poznámek pod čarou,
vyžádaná tiskárnou pro zhospodárnění strojové sazby, a v ne
poslední řadě také potřeba, aby čtenáři, na něž se již třetí
svazek nedostal, obdrželi tuto část práce jako uzavřený celek)
vychází nyní jako samostatný svazek IV. Prosím proto, aby
si držitelé III. svazku vyškrtli na jeho titulním listě označení:
část 1.
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Pro veliké množství kulturněhistorického materiálu, který se
nám v území t. zv. velké Germanie Ptolemaiovy zachoval, jsem
se snažil pokud možná omezit popisnou část práce na nejmenší
míru, aby svým rozsahem příliš nepřekročila meze původně
zamýšlené. Proto jsem věnoval popisným úvahám poněkud více
místa jenom u některých zvlášť důležitých druhů nálezů, na
příklad u osad, jež byly starými výrobními středisky, nebo
u nálezů importovaných kovových nádob, které mají mimo
řádně velký význam pro doložení hlavních obchodních tratí,
jež se obrážejí v díle Ptolemaiově, a zároveň také pro stanovení
chronologie nálezových celků, v nichž se nám zachovaly. Nedo
statek popisu v jiných částech práce jsem se snažil nahraditi
výběrem pokud možná výstižného materiálu obrazového, který
by po všech stránkách alespoň trochu ukázal veliké bohatství
památek hmotné kultury dávného lidstva, jež v dobách kolem
rozhraní letopočtů obývalo končiny t. zv. velké Germanie.
Aby se práce příliš nerozrostla, vypustil jsem z ní také celý
oddíl se statěmi 1. Obchod a šíření kulturních statků, Výrobci
a obchodníci, 2. Ptolemaiův národopis a sídelní archeologie, a
3. Archeologie a Ptolemaiův místopis Germanie, ponechávaje
tyto otázky pro pozdější samostatnou práci, až poměry umožní
její vydání.
K tomuto svazku připojuji jmenný a věcný rejstřík k celé
práci.
V Brně 25. října 1953.
Em. Simek

