
JOSEF DOBIÁŠ: STUDIE K APPIANOVÈ KNIZE ILLYRSKÉ.
V Praze 1930. Sbírky pojednání a rozprav filosofické fakulty Karlovy university 
sv. XV, str. 304. Za Kč 54·—.

Dobiáš si vytkl za úkol vyšetřili, jakou cenu má Appianova Illyriké pro po
znání dějin staré Illyrie. Důvod, proč si vybral ze zachovaného Appianova díla 
právě tuto část, uvádí autor v předmluvě: Illyriké není totiž rhetorským zpraco
váním, jako jiné knihy Appianovy, nýbrž snůškou excerpt, jichž se Appianos 
dotkl jen málo nebo vůbec nic, a jsou zde tudíž lepší předpoklady pro rozlišení 
a zjištění předloh. Svůj úkol provedl Dobiáš tak, že postupně probírá 1.—30. 
kapitolu Appianova vyprávění, rozebíraje co nejpečlivěji obsah, formu i filiaci 
zpráv tam obsažených. Výtěžek pak shrnul (str. 226—237) v úvahu o přímých 
předlohách Appianových a dovozuje, že Appianos pracoval z několika přímých 
předloh, nikoliv — jak se zpravidla má za to, že užíval nějakého jednotného kom
pendia. Podle Dobiáše byly tyto předlohy latinské i řecké; z latinských odmítá 
Livia, mezi řeckými předlohami snaží se dovoditi význam Timagena alexandrij
ského, z jehož Královských dějin prý pochází Appianova Illyriké až do konce 
9. kapitoly.

S plným vědomím risika pokouší se Dobiáš pak ukázati, jak mnoho bral 
Appian z Timagena i jinde ve svých knihách římských dějin. Pro úplnost budiž 
podotčeno, že D. pokládá Timagena také za předlohu Pompeia Troga.

Dobiášova kniha je — jako ostatní jeho práce vůbec — dílem nesmírné píle 
a vytrvalosti; dovede se orientovati nejen po vší látce pramenné až do zcela po
družných detailů, ale umí také sebrati kdejakou zmínku v novodobé literatuře. 
Velmi dobře ovládá složité pracovní methody a přesně jich užívá. Je pochopi- 
telno, že zejména při analytické práci takového druhu, jako je právě tato kniha, 
velmi záleží na přesnosti a svědomitosti, ale nelze se ubrániti dojmu, že poznám
ková část knihy je přetížena. Jde přece o to, aby poznámky dokládaly text, nikoliv 
aby byly bibliografickými exkursy ; mnohde by stačil poukaz na monografii nebo 
na souborné zpracování hesla v encyklopedii s případným doplňkem důležité 
nové literatury. Také zbytečně zatěžuje poznámky polemika se zapadlými ne
významnými drobnými studiemi, když vlastní autorův text obsahuje dobré dů
vody jiného řešení. Rovněž se mi zdá neúčelné při dokumentech několikrát 
publikovaných citovati obšírně všechna místa vydání.

Konečně pak není pochyby o tom, že užívání obvyklých a všeobecně známých 
zkratek pro známá periodika velmi by usnadnilo přehlednost poznámek.

Těchto několik drobných námitek proti formě spisu neznamená ovšem nijak 
snižování jeho hodnoty. D. sám v předmluvě poznamenává, že čtení spisů tohoto 
druhu je ovšem svízelné; to spočívá ve věci a pramennou studii nelze učiniti nikdy 
četbou zajímavou. Bylo by však snad možno čtenáři usnadniti práci větší přehled
ností poznámkového aparátu.

Shrnouti v několik vět ocenění věcných výsledků D. studie je nemožno ; vždyť 
i přidaný francouzský výtah zaujímá 62 stran, to jest více než čtvrtinu vlastní 
práce, srovnává-li se jen počet stran; výtah však nemá poznámek, jimiž oplývá 
český text, ani iuxtaposicí, které dohromady vyplňují asi třetinu práce. To uvádím 
jen proto, aby bylo zřejmo, že nelze v krátké recensi opakovati výtěžky práce jdoucí 
do takových podrobností. Důkladná methoda Dobiášova vytěžila z Appianových 
excerpt, co jen bylo možno: leckde však se zdá, že autor chtěl miti odpověď urči
tější, než jakou mohl celkem ubohý materiál dáti, a že příliš komplikovaný postup
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analysy přesáhl únosnost zpráv Appianem povrchně posbíraných a pokažených 
nad to jeho ignorantstvím.

Kniha Dobiášova je tedy dílo pracné a svědomité: po jejím přečtení vtírá se 
však neodbytně otázka, je-li její thema hodno toliké práce a důvtipu a neodvedlo-li 
autora zbytečně od jiných jeho prací, na jejichž pokračování a dokončení naše 
vědecká veřejnost s právem čeká. Vladimír Groh.

VÁCLAV MACHEK: STUDIE O TVOŘENÍ VÝRAZŮ EXPRESIV- 
NÍCH, Prací z vědeckých ústavů university Karlovy sv. XXVII. V Praze 1930, 
stran IV+156. Za 30 Kč.

Václava Machka známe z bystrých etymologických výkladů v Listech filo
logických, v Slavii, v Naší řeči. V etymologii pokoušívá se o štěstí mnoho nepovo
laných; v novější době zvedl se právem velký odpor proti všemu papírovému ety
mologisování, zejména proti etymologisování, které se neopírá o důkladné zkou
mání věci, pro niž vykládané slovo je názvem. Tím více jest si vážiti práce etymo
logů, kteří požadavkům vědeckým dovedou učiniti zadost; takových je všude 
málo a všude potřebí; z nich je Machek.

Machkova nová kniha přináší opět několik dobrých etymologií, opřených 
o dobré pozorování věcí. Spojení jako čes. cititi, octnouti se: lir. atjaûsti, atjústi, 
(nach) fühlen, (nach) empfingen, empfindlich sein für“ (*[o] t + jut-> tjut- 
,,mylnoudekomposicí“, * ot + jit [< yfeí]-) nebo slov. vedrò, vedro: (j) vçdnqti 
„horkem ztráceti svěžest“, vqditi, horkem (dýmem) svěžímu, čerstvému svěžest 
odbírati' (na př. masu, aby se konservovalo), anebo lit. vimščióti, pohybovat! 
hlavou nahoru-dolů' (o koních): vištá ,slepice', demin. viščiůkas a j. — jsou pře
svědčivá na první pohled. Ale i v etymologiích, pro něž M. každého čtenáře asi 
nezíská rázem, jako jest na př. originální nápad o slov. pbsb1} nebo odvážná do
mněnka o lat. rancus, rancidius2}, projevuje se M-ův etymologický důvtip a jazyko
vědný i kulturně historický rozhled.

V oněch dobrých etymologiích jest po mém soudu jádro a hodnota knihy. 
Všeobecné úvahy, do nichž je autor rozsel, nepřinášejí zato značných výsledků. 
Skoro vše, co M. o tvoření výrazů expressivních vyslovil, bylo vysloveno již dříve, 
jak sám na svých místech připomíná.3) Nemíním se zabývati jednotlivostmi; 
dotknu se věcí zásadních, methodických.

Expressivní prostředek je termín velmi pružný; často se jím myslí výrazový 
prostředek pro psychické děje převahou a zřejmě citové, jindy však mluví se o ex-

!) M. je vykládá jako žertovný pohrdlivý název z „mezinárodního“ onomatopoického zá
kladu pis— (pi—·, piš— a pod.), ,mingere‘, název asi takový, jako naše štěk, raf, a to podle nápadné 
vlastnosti psů, kropití patníky, rohy domů, stromy a pod. („signalisování zápachem“). Vytvořili 
prý jej pastýři, kteří měli dosti příležitosti pozorovati psa, a mohlo by prý býti „novým dokladem 
pro zjev, že aristokratický slovník prvních indoevr. dobyvatelů v mnohých případech musil ustoupiti 
vulgárnímu slovníku pastýřů a zemědělců../' (str. 115 n.).

2) M. se domnívá, že lat. ranč — souvisí s tureckým (a)raky, kumys, alkohol, kořalka. Ze 
substantiva, přejatého již v starověku, utvořili si prý Římané adjektivum, označující to, co bylo pro
tivně trpké nebo hořké, a zesílili je expressivním infixem nasálním (str. 57 n.).

’) Literaturu předmětu prošel M. pečlivě. Místy mohl upozorniti na příslušná místa v zná
mých kompendiích všeobecných, na př. u Ballyho, Le langage et la vie 1927, u Vendryesa, Le 
langage 1921, u Bréala, Essai de sémantique® 192., u Gawronského, Szkice jçzykoznawcze 1927; čte
nář nalezl by tam bohatou oporu pro jeho vývody. Co se jednotlivostí týká, mohl na př. k výkladu 
o motýlu-démonu užiti obsažné studie R. Rieglera (Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. 
55, 1929, 253 n.).

96


