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čivé, napíše-li Hoey prostě: konvenčních případů x, nekonvenčních 
y. Neboť ve své práci dostatečně neobjasnil ani nedokázal, že to 
ono jest konvenční; proto pak nemáme důvěry v pouhá čísla.

Celkem tedy ochotně přiznávám, že jest Hoeyovo pojednání 
práce pilná a není bez ceny, ale její mikrologickou metodu jest 
nutno odmítnouti. íferd. Stiebitz.

Oratorum Romanorum fragmenta collegii recensuit prolego- 
menis illustravit íf(enrica) Malcovati. Vol. I.—III. (Turin 1930 
G. B. Paravia). Corpus scriptorum Latinorum Paravianum 56—58. 
Stran Vili —2-49 —219 —J— 21-4, za 54 liry.

Pozůstatky starého římského řečnictví byly vydány II. Meye- 
rem v Gurychu 1832 (21842), na svou dobu uspokojivě, ale pro 
dnešní potřebu toto vydání už dávno nestačilo. Pokus o nové 
vydání zbytků římských řečníků, který podnikl G. Cortese (Turín 
1892) byl nezdařený. Nyní pak přikročila po delší přípravě a ně
kolika předběžných studiích k soubornému vydání zlomků řím
ských řečníků doby republikánské Enrica Malcovati, známá ze
jména vydáním literární . pozůstalosti Augustovy (2Turin 1928, 
Corpus Paravianum 38; srv. L F LVI 1929 str. 39 n). Edice je 
uspořádána tak, že v každém svazku jsou nejprve Prolegomena 
obsahující ke každému jednotlivému řečníku výklad životopisný 
se, zvláštním zřetelem k jeho činnosti řečnické, a soupis jeho řečí 
s vročením a vytčením obsahu. Druhá část obsahuje Fragmenta. 
První svazek sahá od Appia Claudia Caeca až po M. Sergia Sila, 
druhý svazek od Ti. Sempronia Graccha po L. a M. Licinia Lu- 
culla, třetí svazek od Q. Hortensia Hortala po M. Valeria Messalu 
Corvina. Celkem je zařazeno 108 osob, jimiž se vydavatelka obírá 
s větší či menší zevrubností, sestavujíc obraz života, činnosti a 
řečnického působení podle pramenů i literatury. Materiál pra
menný má vydavatelka sestavený, pokud jsem zjišťoval namátko
vými zkouškami, dosti úplně; z nalezených opomenutí připomínám, 
že u Appia Claudia Caeca není citováno elogium CIL 12 p. 192 = 
Dessau 54. Též novou literaturu ovládá vydavatelka dosti dobře; 
vyhýbá se — plným právem — zbytečnému citování starších pře
konaných publikací. Rozsáhlou měrou uvádí studie italských ba
datelů, tak zejména vydatně užívá prací Fraccarových. Sama se 
zabývala už dříve Catonem, ve vydání se to jeví rozsahem části 
Prolegomen Catonovi věnované, která i při významu Catonově 
v římském řečnictví republikánském je poněkud neúměrná ostat
ním výkladům: obsahuje sama 75 stran. — Pro praktické užívání 
edice bylo by vhodno, aby vydavatelka soustavněji upozorňovala 
u jednotlivých řečníků na jejich životopisy sestavené MUnzerem 
a j. v R E.

Pokud se týče vlastních zlomků, je nutno opakovati upozor
nění, učiněné už v recensi jejího vydání Augustovy literární po
zůstalosti, že třeba nápadněji rozlišovati i grafickou úpravou frag-
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menta a testimonia. Vydavatelka pod heslem fragmenta otiskuje 
především testimonia, podávajíc s velkou obšírností výpisky ze 
staré literatury, a uvádí hned na začátku citátu, odkud je vzat. 
Kde může uvésti skutečný zlomek, otiskuje jej v textu bez udání 
provenience, a toto udání zařazuje do poznámky pod textem 
uvádějíc i souvislost, ve které je zlomek zachován. Testimonia 
a fragmenta jsou pořadově číslována bez rozlišení. Praktická 
uživatelnosl edice by dále stoupla jednak přidáním abecedního 
rejstříku řečníků, jednak citováním jejich jména nad stránkou.

Delší užívání této edice ukáže, do jaké míry se vydavatelce 
podařil obtížný úkol, který na sebe vzala; rozhodně však třeba 
edici uvítati s povděkem. Vladimir Groll.

Richard Heinze: Die Augusteische Kultur. Herausgegeben 
von Alfred Körte. Mit 2 Taf. Leipzig und Berlin 1930. Stran 156. 
Váz. 6·50 Μ.

Za světové války v r. 1918 konal profesor lipské university 
R. Heinze řadu přednášek o kultuře doby Augustovy pro důstoj
níky a vybrané mužstvo německé armády, v r. 1921 opakoval 
tyto přednášky s malými změnami v kursu pro středoškolské 
učitele. Tehdy také vznikla myšlenka prohloubit tyto přednášky, 
opatřit je nezbytným aparátem vědeckým a vydat'je knižně. Ale 
mnoho jiné práce a později také choroba badatelova způsobily, 
že slíbená kniha »Die Augusteische Kultur« stále nevycházela. 
Teprve po smrti R. Heinze vydal kolega jeho A. Koerte pod tímto 
názvem to, co v pozůstalosti nalezl: v podstatě byl to jen koncept 
přednášek pronesených, r. 1918. Pro chystané dílo měl Heinze 
připravenu jen kapitolu o císaři Augustovi a tu rozhodl se Koerte 
vydati samostatně jako článek, aby nerušil již ucelený obraz 
původních přednášek.

V těchto přednáškách charakterisoval Heinze dobu Augustovu 
po všech stránkách, při čemž kladl důraz hlavně na ty složky, 
které měly epochální význam v kulturních dějinách evropského 
lidstva. Jedná se v této knize v deseti kapitolách o osobě císaře 
Augusta, o ústavní formě státu římského té doby, o římském 
občanstvu a vojsku, o náboženství a filosofii, o vzhledu Říma 
a o umění za doby Augustovy, o vzdělání mládeže a vědeckém 
rozvoji na počátku císařství. Potom následuje několik kapitol, 
v nichž Heinze hledí vykreslit lidský i umělecký profil význač
ných spisovatelů a básníků té doby: Livia, Tibulla, Propertia, 
Ovidia, Horatia, Vergilia. I v těchto literárních kapitolách má 
Heinze stále na mysli »Augustum saeculum« jako celek; upozor
ňuje, jak se v literárních dílech této doby obráží snažení císařovo 
o politickou, hospodářskou i mravní reformu současného života, 
ukazuje, v jakém vztahu k osobě císařově stáli tito spisovatelé a 
básníci, do jaké míry podporovali jeho snahy. A nejen to. Srovná
váním se starší literaturou římskou i řeckou zjišťuje Heinze ty


