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Rozsáhlý oddíl poslední vyhrazen jest kultuře římské (Die 
römische Hochkultur, str. 222—410). Nejprve probrány 
jsou krátce počátky Říma, jeho obyvatelstvo, rodina a stát, nej
starší představy náboženské, a upozorňuje se na různé vlivy 
etruského prostředí. Potom nastiňuje spisovatel stručně ohromný 
rozvoj moci římské přes prvý rozkvět republiky po válce hanni- 
balské až po mohutný rozmach na počátku doby císařské. Při tom 
upozorňuje Th. Birt na vlivy řecké, působící od sklonku druhé 
války punské na náboženské představy Římanů i na jejich lite
raturu, na př. také na zajímavé počátky jejich prosy historické. 
Ostatek kapitoly věnován jest císařskému Římu: popisuje se tu 
velmi pěkně vzhled města, pouliční život, zařízení i život v jed
notlivém domě.

Zasloužená pozornost jest věnována také římským lázním. 
Ke konci knihy pojednává se o otrocích u Římanů a jejich 
postavení, o prostituci, o instituci gladiátorů, o divadelních před
staveních, o školství a vzdělání, o cizích božstvech, ctěných 
u Římanů, a o kultu císařově, konečně o poměrech mravnostních.

Jak lze viděti z pouhého nástinu, pojednává Birt ve své 
knize o takové spoustě látky, že ji v rozsah jednoho svazku 
ani úplně pojmouti nelze. Mnoho věcí jest jen letmo nastíněno, 
mnoho vynecháno, takže ani tomu, kdo se již některou otázkou 
obíral, nebývá všechno zcela jasné, na př. zmínky o řecké 
a římské svatbě. Nejsou ovšem všechny části tak rozsáhlé látky 
stejnoměrně zpracovány : vedle částí slabšíchjsou místa výborná. 
S úsudkem spisovatelovým nebude se přirozeně také vždy zcela 
souhlasiti. Nám se na př. zdá příliš příkrým odsudek mimů 
Herondových.

Kniha Birtova bude se jistě hodně čisti a libiti již proto, 
že je psána duchaplně a vtipně. Při líčení kulturního života 
Řeků a Římanů nalézá Birt nejednou vhodnou příležitost, aby 
srovnával poměry staré a dnešní. Stačí jen povšimnouti si několika 
vtipných poznámek, jimiž spisovatel doprovází fakt, že antika 
neznala nožů ani vidliček.

Celostránková vyobrazení, jimiž jest kniha doprovázena, 
nejsou ani příliš vhodná ani příliš četná. Zdeněk K. Vysoký.

Joh. Kromayer — G. Veith: Heerwesen und Kriegführung 
der Griechen und Römer. München (C. H. Beck) 1928. Str. 
IX—}— 649, 56 tabulek. Za 45 Mk vázané.

V novém zpracování, v kterém vychází Müllerûv »Handbuch 
der Altertumswissenschaft« a které řídí nyní W. Otto, vyšla pří
ručka řeckého a římského vojenství a válečnictví. Místo dřívěj
ších vojenských starožitností řeckých (Ad. Bauer) a římských 
(H. Schiller) dostává se nyní čtenářům knihy souborné, zpraco
vané několika autory. První část knihy je věnována Řekům, 
druhá Římanům. Úvod řecké části (o pramenech) a odstavce
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o organisaci, taktice a strategii (včetně vojenství makedonského), 
jakož i závěr napsal J. Kromayer, řecké námořnictví probral 
A. Koester, poliorketiku E. Schramm. V oddíle římském je úvod 
a výklad o době milióni (do konce republiky) ještě dílem G. Veitha, 
dobu císařskou popsal E. Nischer, jenž s Koesterem též vylíčil 
římské námořnictví. Věcný rejstřík je pro každý oddíl zvláštní, 
jmenný rejstřík společný. Oba hlavní autoři vytýkají v před
mluvě, že přičítají velký význam historickému vývoji, nikoliv 
soustavnému líčení. Není pochybností o lom, že správné pocho
pení antického válečnictví a jeho sociologické funkce je možné 
jediné s historického stanoviska, ale právě proto jest litovati, že 
autoři nedodrželi tohoto hlediska důsledně, spojujíce je s popisem 
soustavným a rozbíjejíce tak souvislý obraz. Speciální oddíly 
o námořnictví a poliorketice jsou mnohem přehlednější, než hlavní 
části knihy, poněvadž v nich nebylo tříštění výkladů nutné.

Příručka je obsahem velmi bohatá a v poznámkách podává 
množství údajů pramenných i bibliografických. Starožitnické i od
borně vojenské znalosti hlavních autorů a opatrná volba spolu
pracovníků zaručuji spolehlivou práci. Že se v rozmanitých po
drobnostech může ozvati nesouhlas, je přirozeno; celkem však 
třeba říci, že nový Handbuch získal touto příručkou přírůstek 
cenný a kritický. Zvláště bych upozornil na Veithův zajímavý 
výklad o nejstarším římském vojsku, který pokládám za velmi 
správný a historické skutečnosti bližší, než rekonstrukce zpra
vidla podávané. Skoda jen, že se Veith nevyslovil poněkud zře
telněji (278) o užívání meče v nejslarší římské armádě: nazna
čuje jen, že jej pokládá za poměrně pozdní kus výzbroje. 
Nischerův popis vojenství císařského se snaží dodrželi ráz a způsob 
podání Veithova; zdá se, že mu ohled na přípustný rozsah knihy 
ukládal omezení ve výkladu, a že nutnost dokončili práci brzo· 
zavinila některé nemilé omyly v jednotlivostech: na př. na str. 497 
polemisuje proti Domaszi wskému, uváděje ho dvakrát jménem, 
ač se výtky týkají Marquardta; jinde se čte (str. 568, pozn. 1) 
zbloudilý citát z Tacita, patřící na místo dřívější. Sotva se setká 
s obecným souhlasem výklad o počátcích římského válečného loď
stva (609), zejména tvrzení, že r. 338 Římané zvítězili nad Antij- 
skými námořní bitvou. Rejstříky jsou přes svoji obšírnost mezero- 
vité. Obrazový doprovod (fotografie, kresby, plány) je uspokojivý, 
ale odkazy v textu nejsou vždy přesné. Závadou rozšíření knihy 
bude jistě její vysoká cena. Vladimír Groh.

Ernst Stein: Geschichte des spätrömischen Reiches. 
I. Band: Vom römischen zum byzantinischen Staate (284 — 476 
Π. Chr.). Wien, L. W. Seidel & Sohn, 1928. Str. XXII+ 591, 
10 obr. příloh a 4 mapy. Cena neváz. 26 Mk.

Spis. vzal si za úkol podati obraz »jedné z nejdramatičtěj- 
ších epoch světových dějin« (v. předmluvu, str. VII), totiž obraz


