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získané v pohanských školách, se stalo druhou přirozenost 
hipponského biskupa«.

Reynolds užil ke zkoumání klausulí v Augustinově spise 
De civitate Dei metody Zielmského, kterou si však upravil tím, 
že uznává i jiné base než kretickou a jiné kadence než jednoduchý 
nebo rozšířený trochej. Při tomto uvolnění je však těžko nalézti 
jistou odpověď na otázky, jež jsou jinak namnoze i zbytečné, 
co jest pokládati za klausuli, která klausule jest vhodná a která 
nevhodná a jak se jedna vyvíjí z druhé. Ani pracné statistiky 
spisovatelovy nejsou objektivně užitečné, ani nelze věřiti jeho vý
sledkům o působnosti metrických a rhythmických živlů v Augusti
nových klausulích, ačkoli jsou zajímavé. Jedna věc je v jeho vý
sledcích nepochybná, že totiž tak řečené eaesury mají v klausulích
rozhodující význam, že tedy na př. závěr.— ____ O má hledíc
k slovním celkům nejčastěji schema —o ||____ O, že útvar
__o__ o____ O má na konci vždycky čtyřslabičné slovo typu
habuerunt a p. Bylo by žádoucí, aby se zkoumatelé klausulí vybavili 
z předsudku o metrických stopách v prose, jež bývají druhdy 
až personifikovány, a přihlíželi ke slovům; z nejistoty, co jest 
pokládati za klausuli, vyvede podle mého pevného přesvědčení 
jen ta methoda, která srovnává konce vět se skladem vnitřním.

F. Novotný.
Josef Dobiáš: Dějiny římské provincie syrské. Díl I. do 

Oddělení Judaje od Syrie, v Praze 1924 (Sbírka pojednání 
a rozprav vydávaná nákladem filosofické fakulty university Kar
lovy sv. IV.) Stran XVI a 579. Za 60 Kč.

Rozsáhlá kniha Dobiášova je jenom prvním dílem velké práce 
o dějinách římské provincie Syrie až do začátku 'arabského panství. 
Podle slov autorových bude potřebí tří dílů pro vylíčení dějin 
politických a jednoho dílu pro soustavné zobrazení kulturních 
dějin. Vydaný svazek obsahuje především na 86 stranách přehled 
vztahů Říma k samostatné říši Seleukovců až do r. 64, kdy 
Pompeius proměnil toto království v římskou provincii. Další vý
klad jest dělen na knihy, z nichž jest v tomto svazku první 
a druhá; první obsahuje dějiny provincie až do zřízení prokura
tury judejské r. 6 po Kr., druhá sahá až k pověstné válce židovské 
r. 70 po Kr., po níž byla Judaja zřízena jako úplně samostatná 
provincie.

Ačkoliv tedy s konečným úsudkem o této práci nutno počkati 
až do jejího dokončení, přece nebylo by dobře neupozorniti už 
nyní na vydanou část. Dobiáš si správně uvědomil — také se 
o tom zmiňuje v úvodu k francouzskému résumé — že podniká-li 
práci, jako jest toto vylíčení dějin syrských, záleží právě na kri
tickém a podrobném osvětlení detailů, poněvadž hlavní fakta jsou 
celkem nesporná. Podává prolo ve vydaném svazku důkladný 
a přesný popis událostí a jejich souvislosti, dokládaje své líčení
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velice hojnými citáty i výpisky starověkých pramenů a bohatou 
bibliografií novodobou. Naznačuje svědomitě, kde je jaký problém, 
jak byl řešen a jaké sám k němu zaujímá stanovisko. Je patrno, 
že autor přistoupil ke svému dílu po zralé přípravě a s ohromnou 
znalostí materiálu; skoro by si až čtenář leckde přál, aby po
známky byly trochu kratší. Dobrou stránkou Dobiášova výkladu 
je také, že nezabíhá do zbytečných podrobností v těch částech, 
které jsou celkem spolehlivě prozkoumány, za to však nepomíjí ani 
jedné podrobnosti tam, kde jde o zjištění průběhu událostí méně 
známých. Relativní rozdíly v obšírnosti zpracování nejsou nijak 
rušivě patrny a účelu díla se tím pomohlo. Lze se plným právem 
těšiti na pokračování Dobiášovy knihy, kterou se dostalo dějepisné 
literatuře vůbec a naší zvláště cenného obohacení. Z recensentské 
povinnosti připojuji několik poznámek, jak se mi namanuly při 
četbě knihy.

Je to především poměr Říma k Židům. Zdá se mi, že tu 
Dobiáš není dosti důsledným ve způsobu, jakým mluví o Pontiu 
Pilátovi a o Gessiu Florovi. Židé nenáviděli jednoho i druhého 
a podle toho také dopadly jejich zprávy o těchto mužích a o jejich 
působení. Pro Piláta však nachází D. možnost spravedlivějšího 
ocenění ve zprávách nezávislých na těchto jednostranných invek- 
tivách, kdežto Gessia Flora líčí úplně podle názoru židovského. 
Při tom jinde nalézá D. uspokojující vysvětlení odporu proti Ří
manům v židovském náboženském cítění a konservatismu, ačkoliv 
za určitých okolností před vládou římskou i za ní Židé dovedli se 
mnohem ochotněji přizpůsobovati i na újmu svých náboženských 
názorů. Na str. 432 pozn. 78 souhlasí sice D. s výborným po
střehem Ed. Meyera (jenž ostatně není Meyerovým původním 
názorem) o značné ústupnosti Římanů vůči Židům, ale nevyvo- 
zuje odtud výsledků pro své zobrazení událostí. Snad by se mohl 
kořen této římské politiky viděti už ve službách, které Židé pro
kázali Římanům proti království syrskému. Faktem zůstává, že 
Židé nedovedli a nechtěli býti loyálními poddanými Římanů přes 
všechna privilegia jim poskytovaná. Škoda, že D. ušla zajímavá 
kniha, kterou o této věci napsal W. D. Morrison, Gli Ebrei sotto 
i Romani, Torino 1911.

Druhou námitku mám proti D. způsobu, jímž vylíčil začátky 
křesťanství. Poněvadž však se jistě k této věci vrátí obšírněji 
v oddíle kulturně-historickém, nezmiňuji se zatím o ní.

Z jednotlivostí chtěl bych upozorniti na tyto věci: str. 2: 
římské poselství do Egypta po první válce punské nemělo za účel 
uzavření spolku, str. 5: pověstné římské poselství do Alexandrie 
jest lépe klásti do r. 201. Rok smrti Kleopatry syrské, manželky 
Ptolemaia Epifana, není přesně zjištěn (str. 30). Na str. 31 je 
poněkud přeceněna schopnost Antiocha IV., jak ostatně plyne 
i z dalšího výkladu. Mluviti o poslední královně egyptské Kleo
patře r. 48 jako o mladičké, není zcela správné, bylo jí tenkrát
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už 21 let (sir. 155). V pozn. 8 na str. 354 nesouhlasil bych se 
schvalováním Lagrangeova výkladu onoho místa v Lukášově evan
geliu, které se týká Quiriniova censu. Na str. 361 nn se D. podjal 
energické obrany Pisonova chování ke Germanikovi. Nemohu se 
zbaviti dojmu, že v této choulostivé otázce zašel trochu daleko. 
Moderní dějepisec nemůže se ovšem přidržovati doslova líčení 
Tacitova, které je nadšeným obdivem Germanika, ale při veškeré 
střízlivosti jest zřejmo, že chování Pisonovo, byt snad pochopitelné, 
přece nebylo nijak korrektní. Zmínka o dělostřelbě na str. 449 
je asi jen nedopatřením stilistickým.

Knize je přidán už v tomto díle důkladný rejstřík. Lze tedy 
sonditi, že autor nepomýšlí na pořízení generálního rejstříku 
k celému dílu, ač by byl užitečnější. Snad by bylo možno při 
heslech projednávaných na různých místech vyznačiti i v rejstříku 
věci důležitější, aby se usnadnilo hledání v záplavě čísel, jaká 
je na př. v heslech Alexandreia, Antiocheia nad Orontem, Arabia, 
Asia, Egypt, Eufrat, Foinikia, Héródés Veliký, Judaia, C. Julius 
Caesar, C. Julius Caesar Octavianus, Kaisareia, Kilikia, Palaestina, 
Cn. Pompeius Magnus, Řím, Tyros, Židé. Také mapový náčrtek by 
byl velice vhod každému čtenáři. Vladimír Groh.

Gustav Erhart: Římské starožitnosti (Římské reálie). 
Ružomberok 1925, nákladem vlastním. Stran 197, za Kč 18’—, 
váz. za Kč 20' —.

Kdo se probírá naší školskou literaturou, tomu nemůže ujiti, 
jak špatně jest postaráno v různých oborech o příruční pomocné 
knihy, které by usnadnily práci učiteli, postrádajícímu začasté 
přístupu k odborné literatuře, i žákovi, toužícímu miti spolehlivou 
pomůcku pro opakování i prohloubení vědomostí.V oboru klas- 
sického vyučování jest tento nedostatek zejména bolestný pro 
věci římské, kde po někdejším pokuse Kožíškově vyskytla se 
jenom kniha Kubelkova. Její nedostatky po zásluze vytkl prof. 
Král v LP; 1899, str. 282 nn (s doplňkem v následujícím roč
níku, str. 53 nn), ale tento posudek přispěl jenom skrovnou měrou 
k opravě chyb v novém vydání. Vychází-li nyní nová příručka 
římských starožitností od spisovatele, který se mohl poučiti na 
odstrašujícím příkladě svého předchůdce, bylo jistě oprávněno 
očekávání, že se našim školám dostane knížky lepší a více vy
hovující. Jde-li konečně o knihu psanou slovenský a vydávanou 
vlastním nákladem, je tu o důvod více, aby se jí přálo hojného 
rozšíření, s předpokladem ovšem, že budou uspokojeny aspoň 
nejskromnější požadavky na obsahovou správnost a didaktickou 
vhodnost výkladů.

Předmluva knihy vytyčuje jí značně vysoké cíle, a to právem. 
Následuje úvod s výkladem o starožitnostech vůbec a zdroji jejich 
poznání, pak hlava I. s přehledem topografie římské, hl. II. s pře
hledem dějin, hl. III. vykládá o obyvatelstvu, IV. o ústavě re-


