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Vergiliovi. Klassičtí filologové měli namnoze málo porozumění pro 
vývoj spisovatelského tvoření a proto podezřívali všechny spisy, 
jež nebyly ve shodě s nejdokonalejšími nebo nesporně pravými 
památkami toho kterého spisovatele. Pak nemohli ovšem po- 
chopiti, že skladatel Aeneidy sepsal též Calalepton, že Tacitus 
v mládí složil Dialog, že Isokrates jest autorem řeči XXI atd. 
Ta okolnost, že Vergiliovi vrácena byla od kritiků sbírka Cata- 
lepton, má důležitý následek literárně historický, na nějž jsem 
upozornil již ve svých universitních přednáškách v zimním se
mestru 1914/5. Vidíme totiž nyní, že Vergilius byl v mládí 
stoupencem mladořímské školy básnické (Catulla a Valeria Catona), 
a tím vývojová linie Vergiliova byla obohacena o důležitý stupeň. 
Odvislosl Vergiliovu od Catulla v některých jednotlivostech do
kázal Sommer (v uv. diss. str. 71 nn.). Bellessort mluví o vlivu 
Catullově na Vergilia příliš všeobecně a o tomto stadiu vývoje 
Vergiliova nejedná vůbec. Avšak ani v ostatních básních (Buko
likách, Georgikách a Aeneidě) nevystihl Bellessort vývojové linie 
tvoření Vergiliova. Po svých studiích o Vergiliovi dospěl jsem 
k přesvědčení, že to byl duch měkký a cizím vlivům přístupný. 
Poddává se vždy směru vládnoucímu, takže lze v jeho poesii 
zjistili tři stadia. V mládí přiklonil se ke škole mladořímské a složil 
v duchu Catullově básně sestavené v Catalepton. Pak v Bukolikách 
tlumočil nálady idyllické. V Georgikách jsou dozvuky idyllismu 
a spolu i předzvěsti romantismu, jehož duchem proniknuto jest 
poslední dílo Vergiliovo, Aeneis, typické epos romantické (v. můj 
článek v Listech filol. 1912, str. 93 nn.). K. Wenig.

Arthur Rosenberg: Einleitung und Quellenkunde zur 
römischen Geschichte. Berlin 1921 u Weidmannů, str. XII 
a 304, za 20' — Mk.

Spisovatel, jenž upozornil na sebe příznivě studií o cen- 
turijním zřízení římském (1911) a knihou o státech staroitalských 
národů (1913), podává nyní knihu, o jejíž účelnosti a potřebě 
není sporu. Badání o římských dějinách nabylo v uplynulých 
právě desetiletích tolik na rozsahu a hloubce, bylo do něho 
uvedeno tolik nových hledisek a kriterií, že další účelná práce 
velmi nutně potřebuje příručky, která by souborně poučovala 
o dosavadním stavu práce, zejména vzhledem k pramenům. Do- 
vede li si badatel zapracovaný přece pomoci v tomto labyrinthu, 
je to spojeno se značnými obtížemi pro ty, kdož se římskými 
dějinami obirati začínají. A těm především určena jest kniha 
Rosenbergova. Není ovšem svého oboru první, předchází tu 
Wachsmuthova Einleitung in das Studium der alten Geschichte 
(1895) a nověji Bělochovy a Kornemannovy příspěvky ve třetím 
díle Gerckova a Nordenova sborníku (1914) pod názvem Quellen 
und neuere Darstellungen, Quellen und Bearbeitungen, Gesichts
punkte und Probleme. Kniha Rosenbergova znamená pokrok
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nad tyto práce; od Wachsmuthova podivného rozdělení látky 
a jeho methody jen popisné, liší se logickou osnovou a snahou 
podati výklad hluboký a přehledný. Proti Bělochovi a Korne- 
mannovi pak je ve výhodě tím, že má celou knihu na to, nač 
jim muselo postačili několik stran.

Rosenberg rozdělil svou knihu na tři hlavní oddíly. V prvním 
probírá prameny ve vlastním toho slova smyslu, a sice ve třech 
skupinách: předně acta, pak nápisy, mince, papyry, archaeo- 
logický materiál, konečně řeči, listy, paměti a letáky. Druhý oddíl 
je věnován historikům, a to dle rozvržení časového nejprve dějinám 
republiky, pak dějinám císařství. Další dělení řídí se u jednotli
vých spisů slohovým druhem, k němuž patří. Tak u historiků 
republiky mluví se o annalistice(od Fastů a Annálů přes Livia 
až po Grania Liciniana), pak o monografiích (od Catona až po 
Tanusia Gemina), o řeckých spisovatelích (od pramenů Polybia až 
po Appiana), o životopisech. Historiografie císařská začíná životo
pisci, pak následuje annalistika a končí se chronografy.

Oddíl třetí je věnován nástinu moderních hledisk, se kterých 
se římské dějiny zpracovávají, a přehledu pomůcek novodobých, 
jakož i dějinám badání od XVII. věku. Za každou kapitolou 
jsou drobným tiskem připojeny poznámky knihopisné a citáty.

Rosenberg správně zdůraznil, že dějiny římské jsou projevem 
určitého společenství národnostního, a že ústrojně zapadají do 
celkového vývoje lidstva, a že tedy přirozeně musí na ně býti 
hleděno stejně, jako na dějiny kteréhokoliv jiného národa a jiného 
období. Rozdíl je pouze v materiálu, z něhož dějiny římské po
znáváme, jenž je velmi kusý a musí tedy zvlášť bedlivě býti 
zkoumán, ceněn a vykládán. Rosenberg učinil velmi dobře, že 
v knize přesně a důsledně oddělil od sebe prameny vlastní a pra
meny druhotné, starověká zpracování, a že neustále zdůrazňuje 
povinnost historikovu i pro římské dějiny, aby měl patřičný zřetel 
k hlediskům všech věd, které se obírají tou či onou stránkou 
projevů lidské společnosti.

Výklady Rosenbergovy o pramenech vlastních jsou v této 
podobě v odborné literatuře zatím první; tím se stalo že je tento 
oddíl slabší, než oddíl druhý, kde se autor mohl opírali o dobré 
výtěžky badání předchozího. Výmluva na nedostatek místa by 
tu nic neplatila, poněvadž leckterý odstavec prvního oddílu je 
příliš mnohomluvný a při tom nic nepovídající. Za velmi slabé 
bych považoval hlavně tyto odstavce: 7. o aktech senátních, 
16. o archaeologickém materiálu, 22. o ceně Ciceror.ových listů, 
26. o corpus Caesarianum. Ale i v jiných kapitolách nemile 
zaráží zběžnost a povrchnost práce. V oddíle druhém pak 
asi sotva může býti schvalován výklad o Scriptores Historiae 
Augustae (§ 72), v němž Rosenberg ještě zostřil známý Dessauův 
názor, že celá Historia Augusta je starověkým falsifikátem, jehož 
původce se kryje šesti imény. Co pak se týče oddílu třetího,
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lze mu vytknouti něco, co se vztahuje i na petitové odstavce 
obou oddílů předcházejících: že totiž Rosenberg jen výjimkou 
a velmi skrovně uvádí pomůcky jiné než německé, a že biblio
grafie jeho má i jinak velmi vážné nedostatky. Námitka první 
je tím vážnější, poněvadž Rosenberg nechtěl psáti knihu jen 
německým studentům, nýbrž obrací se k širší veřejnosti odborné 
a chce věnovati zvláštní péči správnému uvedení do studia histo
rického. Je-li tedy v tomto případě s výhodou taková nacionální 
jednostrannost, o tom není jistě potřebí dlouho uvažovat. Ně
mecké vědecké literatuře nikdo zajisté neupírá významu, který jí 
patři právem, ale právě proto ignorování jiných vědeckých lite
ratur, s jakým se tu setkáváme i v případech, kde práci nejdůleži
tější vykonali badatelé neněmečtí, vskutku zaráží. Jak Rosenberg 
sám podotýká, dokončil knihu r. 1917, a s tiskem začal r. 1920; 
bylo tedy zajisté času dost, a pro docenta berlínské university 
i příležitosti dost, aby aspoň bibliograficky zapracoval nejdůleži
tější literaturu novou a cizí. Neučinil-li tak, ublížil především 
své knize. Nejde tu o maličkosti, vždyt na př. ze str. 32, 143 
a j. plyne zcela zřetelně, že epochální dílo Paisovo zná Rosen
berg jen »z druhé ruky.« — Ani jména G. Bloch a E. Cavaignac 
neměla chybět. Ale i mezi německými knihami jsou mnohé, 
o nichž nepochopitelně zmínka učiněna nebyla: Binderova Die 
Plebs, Strehlovy Römische Geschichte a knihy 0. Schulze o řím
ském principáte budtež uvedeny jen namátkou. Na str. 45 je 
citován Cagnatův Cours ďépigraphie latine dle vydání třetího 
z r. 1898, ač vydání čtvrté vyšlo už r. 1914; na str. 98 zas 
neví, že Diehl vydal Mon. Anc. už po třetí r. 1918. Tento se
znam věcí chybějících nebo zastarale citovaných by bylo možno 
velmi rozmnožiti, zejména hojně v soupise důležitějších pojednání 
časopiseckých. Ke konci budiž mi dovoleno poznamenali v zájmu 
vědecké poctivosti toto: llirschfeldovi přičítaný výklad nápisu na 
pancéři Tolumniově, věnovaném jako spolia opima A. Gorneliem 
Cossem (Liv. IV. 20), byl podán dávno před ním Paisera, a to 
r. 1898 v Storia di Roma 1. 2. sir. 193. Ke svému prvenství se 
Pais přihlásil po vydání Hirschfeldových Kleine Schriften v II. díle 
své Storia critica str. 559 (r. 1915). — Celkem však možno 
přiznati, že i se svými nedostatky vykoná kniha Rosenbergova, 
bude-li jí správně užíváno, služby dobré. Vladimir Groh.

Henri Léchât: La sculpture grecque. Histoire sommaire 
de son progrès, de son esprit, de ses créations. Paris 1922, Payot. 
Stran 154, za 4 fr.

Lechatova knížka vyšla ve sbírce Collection Payot. Tato 
sbírka má v programu informovati inteligenci výklady jasnými, 
přístupnými a stručnými, psanými předními odborníky o základ
ních otázkách a nejdůležitějších faktech všech oborů lidského 
vědění. Mezi dvaceti svazky dosud vyšlými je i svazek o mincích


