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podle mého soudu radno dáti se důkladněji poučiti naukami the
orie antické i středověké a zvláště také příklady od ní volenými.

Konečně se Polheim nepostaral náležitou měrou o to, aby 
jeho soudy byly vždy dostatečně opřeny o nestranné rozbory 
a doloženy statistikami. A právě v nejdůležitější otázce, kdy na
stoupil v rýmech zvukový souhlas na místo syntaktického pa- 
rallelismu, je určitá odpověď Polheimova bez takové opory, neboť 
příklady uvedené z Tertulliana na str. 216 n. nestačí. Také pro 
dobu kvělu rýmované prósy by bylo třeba všude rozeznávati 
logická homoioteleuta od rýmů nestejných forem, neboť jenom 
těmito se projevuje čistě akustický rým. Nordenův problém 
poměru mezi rýmem prósy a rýmem veršů Polheim, jak patrno, 
příliš podceňuje.

Má tedy kniha Polheimova své nedostatky, ale přes to je 
to práce užitečná svými výsledky, podněty a neméně i svou 
bohatou bibliografií. F. Novotný.

Ettore Pais: Storia di Roma durante le guerre puniche. 
In due volumi. Roma 1927, Casa editrice Optima; stran XVI-j-429 
a 483, tabulek 112 a 140 mimo text. Cena 200 lir.

Dva mohutné a krásně vypravené svazky Paisova díla 
o římských dějinách za doby punských válek — myslí tím prvou 
a druhou válku -— druží se důstojně k ostatnímu dílu letitého již 
badatele o římských dějinách, ba v lecčems je i překonávají. Autor 
sám naznačuje v předmluvě, že římské dějiny tohoto období jsou 
mu projevem vysoce významného dění politického a historického, 
které by chtěl zachytili v celé jeho široké platnosti na všeobecném 
pozadí dějinném. Znamenalo-li vylíčení starších dějin římských 
a italských úsilný zápas o prosté poznání faktů, jež by se mohly 
pokládati za ověřeny, zápas, jenž přes komplikovanou a autorovi 
často až zazlívanou kritickou výzbroj musel velmi často končití 
resignací a uspokojiti se nejvýš jen projevem nedůvěry nebo po
chybností, povznáší se v tomto období autor na stanovisko vyšší: 
historický podklad je tu celkem zjištěn, naše nevědomost nebo 
nejistota se týkají jen podrobností, bojujeme jen s neurčitostí 
drobných detailů místopisných, osobních a podobných, ale >non 
liquet« těchto drobných sporů nemění nic na celkovém obraze 
historického a politického dění.

Ve dvou svazcích římských dějin za punských válek ukázal 
Pais schopnost, tak neprávem mu upíranou, měrou až oslňující: 
schopnost ohromné synthesy, která se však neztrácí v povšechnostech 
a kulaté řeči, nýbrž je podložena jak dokonalou znalostí vykládané 
látky, tak podivuhodnou zkušeností ve věcech praktické politiky 
a hospodářství. Prameny i novodobá literatura, velké historické 
souvislosti a pronikavé detailní postřehy jsou proniknuty hlubokým 
přemýšlením, nebojácnou odvahou nových osvětlení a zvládnuty 
vzácným darem jasného výkladu.
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Svazek první začíná rekapitulací vnějších a vnitřních dějin 
římských, počínajíc V. stol. a pohledem na stav Říma, Syrakus 
a Karthaginy v době vypuknutí první války punské. Přehled 
politických dějin je jen letmý a předpokládá znalost autorova 
stanoviska o jednotlivých problémech, jak je vyslovil ve svém 
velkém díle věnovaném těmto starším dějinám. Čtenáři neznalému 
předchozích prací Paisových by neposkytly uspokojivého poučení 
o autorově stanovisku, poněvadž se omezuje jen na zachycení 
některých charakteristických rysů. Druhý oddíl prvního svazku 
pojednává o I. válce punské, třetí oddíl o II. válce až po dobytí 
Gapuy. Následují poznámky ke všem třem oddílům a dva exkursy: 
studie o pramenech k válkám punským a úvahy topografické.

Druhý svazek se začíná událostmi sicilskými až po návrat 
Hannibalův do Afriky, další oddíl vykládá o Scipionovi v Africe 
a následcích vítězství u Zamy, a poslední oddíl probírá politické, 
hospodářské a kulturní poměry doby, při čemž je věnována velká 
pozornost některým význačným osobnostem, zejména Hannibalovi 
a Scipionovi. Připojeny jsou poznámky stejně uspořádané, jako 
u svazku prvního a zase dva exkursy: první o topografii bitvy 
u Zamy, druhý obsahuje podrobné chronologické tabulky. K oběma 
svazkům je přidán výklad četných tabulek.

Jak výslovně podotkl autor v předmluvě a jak vyplývá z po
známek, nebylo jeho úmyslem podati zpracování výtěžků novodobé 
historiografie zvoleného období, nýbrž zpracování doby samé. V tom 
se Pais vědomě rozchází s jiným význačným historikem Říma, 
svým krajanem De Sanetisem, jehož výklad o dějinách římských 
v období válek punských vyšel o 10 let dříve (Storia dei Romani, 
III Torino 1916—17). Je-li dílo De Sanctisovo až drobnokresebnou 
analysou všech detailů s úzkostlivou péčí a zaregistrování kde 
jakého novodobého příspěvku a jeho kritického zhodnocení, z nichž 
se pak skládá pracná a svědomitá mosaika rekonstruovaných 
událostí, je naopak práce Paisova mohutnou synthesou a dílem 
badatele, jehož individualita je silně vyvinuta. Jako Wilamowitz cítí 
se i Pais oprávněn podati o věci svůj osobitý názor a nezdržovati 
se polemikami s názory druhých. Tosi mohou ovšem dovoliti jen 
osobnosti skutečně velké, a Paisovi sotva kdo by se dnes odvážil 
velikost upírati.

Positivní výsledky cizího badání zná Pais samozřejmě dobře 
a nerozpakuje se také na ně poukázati a těžiti z nich. Nepokládá 
však za svůj úkol stále a stále zaznamenávati, jak o tom či onom 
soudí kdo druhý.

Co nutno zvláště vytknouti jako veliký klad díla, je Paisovo 
hluboké pochopení životnosti historického dění. Fakta mu nejsou 
suchým materiálem, s nímž by si hrál u zeleného stolu, třídě je 
a zpracovávaje podle kritických soustav, nýbrž on se na ně dívá 
jako na projevy skutečného života, proniknutého rozmanitými zájmy, 
řízeného tu velkými osobnostmi, tu dobrodruhy, a podléhajícího občas
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kollektivní psychose. Odtud hluboký zájem Paisův pro pohnutky 
činů a jeho spravedlivé a moudré hodnocení. Římské dějiny jsou 
mu kusem vlastní italské minulosti, odtud jeho vřelý a procítěný 
vztah k nim, jenž však mu nekalí schopnosti objektivního posouzení 
té i oné strany. Každému, což jeho jest, tím heslem se řídí, ať 
už jde o zhodnocení pramenů či sledování tendence, oceňování 
osobností starověkých a konečně i nároky novodobé Italie.

Je úmyslem Paisovým dovésti obraz dějin římských až do 
konce republiky. Jako si nelenil pro dějiny punských válek pro- 
cestovati opětovně všechna místa, na nichž se odehrával tento 
velkolepý boj, studovali místopis, staré komunikace a fysické 
podmínky krajů i lidí, koná stejně svědomité přípravy i pro do
vršení díla. Materiál pramenný, neživý, má zpracován už dávno. 
Nelze tedy než s dychtivostí očekávati pokračování Paisova díla 
a přáti si, aby ho tělesné síly neopustily dříve, než svůj úkol 
dokoná. Vladimir Groh.

Aleksander Brückner: Stownik etymologiczny jçzyka pol- 
skiego. Krakov. Krakowska Spólka wydawnicza, 1927. Str. XIV -j- 
806. Subskr. cena 310 Kč.

Briicknerův etymologický slovník polský je první úplný vě
decký slovník etymol. jednoho ze slovanských jazyků. Pro slovan
štinu všeobecně máme slovník Miklosichův, svého času znamenitý, 
ale dnes už zastaralý. Nový slovník Bernekerův uvázl bohužel 
při hesle mon už od počátku války a proto také už teď po
třebuje doplňků. Tyto dva slovníky ovšem zpracovávají jednak 
slova zaručeně praslovanská, jednak důležitější slova, jež se 
dostala do slovanštiny později jakožto výpůjčky z cizích jazyků 
a pronikla aspoň do několika slovanských řečí. Ale vedle ta
kovýchto slov má každý jednotlivý jazyk ještě veliké množství 
jiných slov. Jsou to bud jeho vlastní speciální odvozeniny od 
praslovanských základů anebo slova přejatá ze sousedních jazyků. 
A tak Miklosich i Berneker podávají na př. pro češtinu výběr 
slov velmi omezený, a stejně tak je tomu i při ostatních jazy
cích. Proto speciální slovníky přicházejí velmi vhod. Ze slovan
ských jazyků jedině ruština má své etymol. slovníky. Je to slovník 
Gorjajevův z r. 1894, nespolehlivý a diletantský, a pak dobrý 
celkem slovník Preobraženského, jehož vydávání se ve válce za
stavilo u hesla sulejá. Oba slovníky jsou dnes velmi vzácné. 
Třeba tu jmenovati ještě Trautmannův Baltisch-slavisches Wörter
buch, který nám poněkud nahrazuje tu část Bernekera, která 
dosud nevyšla. Jiné slovanské jazyky etymol. slovníku dosud ne
mají, až ted i polština zásluhou Briicknerovou dostává úplný 
a obsáhlý takový slovník.

B. napsal k svému dílu předmluvu, z níž se dovídáme, že 
je napsal nejen pro odborníky, nýbrž hlavně pro širší inteligenci 
polskou, pro každého, kdo se chce poučiti o historii slov rodného


