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Ostatně i tato kapitola trpí přílišným schematisováním: přísné 
rozlišování zjevů agonálníeh a neagonálních se neobejde bez 
umělkovaných výkladů a i při tom je třeba uznávat tolik vý
minek ze stanovených schémat, že již tím pozbývají tato sche
mata své přesvědčivosti.

V leckterém případě je příčinou toho ovšem také jakost 
pramenů samých, k nimž E. přistupuje s otázkami, na které již 
pro svou zlomkovitost a nejasnost jisté odpovědi dát nemohou, 
zvlášť ne odpovědi na otázky, které prolamují už rámec poznání 
čistě historického. Jako typický příklad uvádím jen výklad 
o Sertoriově útěku na ostrovy Blažených (str. 186 n.). E. sám 
nachází pro něj dobré odůvodnění v „Not des Augenblickes, ent
schuldbar als zeitweilige Schwäche“, ale toto přirozené a jistě 
docela postačující odůvodnění se mu zdá málo hlubokým („Wenn 
diese Sehnsucht nichts anderes war, so sagt sie uns wenig“), atak 
dochází subtilním postupem k závěru, že Sertoriova myšlenka 
jeti na ostrovy Blažených byla -— „Bomflucht aus Bomliebe“... 
Přiznávám se, že do těchto sfér, v kterých se historie mění tak
řka v symboly, nedovedu E-a již sledovati.

I když však E-ovy výsledky nepřesvědčují ve všech podrob
nostech, není pochyby, že kniha „Ost und West“ je důležitým 
příspěvkem k řešení problémů velmi těžkých, tak těžkých, že 
beze zbytku nebudou moci být vysvětleny snad nikdy. Právě 
to, že nejvýznamnější obohacení našeho dosavadního poznání 
přinášejí ony její kapitoly, proti kterým lze v podrobnostech 
vysloviti nejvíce výhrad (kap. III.—V. a VIL·), ukazuje, o jak 
hodnotnou a podnětnou práci jde.

Duchaplnému obsahu E-ovy knihy odpovídá i duchaplný 
sloh, někdy však až zbytečně abstraktní (srov. křišťálovou prů
hlednost, s jakou zcela podobné problémy jako E. traktuje G. 
De Sanctis v sbírce Problemi di storia antica. Bari 1932). Tisk je 
velmi pečlivý, ze vzácných omylů rušivější je jen „eine Stelle 
im Amarytheion“ (str. 86) m. „Stele“ (běží o stélu s nápisem, 
o které mluví Strabón X. 1, 12). J. Dobiáš.

Nová vydání Rerum gestarum Divi Augusti. Chci upozor- 
niti na některá nová vydání tohoto jedinečného dokumentu, jež 
vyplynula jednak ze zpracování nově nalezených zlomků, jednak 
usilují shrnouti výtěžky celkových i dílčích příspěvků kritických 
i exegetických. Důvodů pro nová vydání je dosti a nelze upříti 
uznání pokroku, jaký učinila zejména úprava textu. Zůstává-li 
komentář klasického Mommsenova vydání ve své většině dodnes 
hodnotným podkladem práce, dávno už neuspokojuje je ho re
konstrukce textu Berum gestarum. Jest si proto přát, aby i pře
tisky textu vydávané k běžné potřebě hleděly k výtěžkům no
vých prací a nezůstávaly na půli cesty; to platí zejména o ne
uspokojujících přetiscích Diehlova vydání v Kleine Texte.
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Od konce minulého století se rozšířil obyčej nazývati Augu

stův vladařský životopis „Monumentum Ancyranum“, ačkoliv 
už od Busbequových dob byl správný titul znám a je ho užito 
i u Mommsena. Jestliže záměna názvů byla jakž takž omluvi
telná v době, kdy znění latinského originálu bylo známo jen 
z Ankyry, není oprávněná od dob nálezu latinských zlomků anti- 
ošských a rozmnožení řeckých zlomků z Apollonie. Je proto hlav
ní titul M. A. nelogický na př. u velkého, celkem dobrého, byť 
nijak originálního vydání Bariniové z r. 1930 (Milán). Vydání, 
o nichž pojednám, správně užívají titulu Res gestae.

1. Res gestae Divi Augusti ex monumentis Ancyrano et Anti
ocheno Latinis, Ancyrano et Apolloniensi Graecis. Texte 
établi et commenté par Jean Gagé. Publications de la Faculté 
des Lettres de l’Université de Strasbourg. Textes d’étude 
5. R. 1935. Str. IV-)-214 se 4 tabulkami, za 25 fr.
Vydavatel nejprv na 70 stranách promlouvá o původu doku

mentu, jeho rozvrhu a vzniku, určení a literárním druhu, histo
rické ceně a vlivu, o zachovaném textu, zásadách vydáni, a ko
nečně připojuje bibliografii. Str. 72—-151 obsahují vlastní text 
uspořádaný tak, že na levé straně je latinské znění, na pravé 
řecké znění, pod obojím textem obšírný kritický aparát a pod 
ním stručný komentář, obsahující hlavně souběžné citace pra
menů. Latinský text je pročíslován podle kapitol a odstavců, 
nahoře pak jsou uvedeny sloupce a řádky podle Ankyry a sloupce 
podle Antiochie; u řeckého textu jsou analogicky vyznačena dě
lení podle Ankyry a poznamenána čísla zlomků z Apollonie (po
dle úpravy v Monumenta Asiae Minoris antiqua IV). Obojí ko
mentář přihlíží jen k označení kapitol. Edičním základem je 
ankyrský text, podle něhož jsou vyznačovány mezery; polotučné 
místo reprodukuje v latinském znění text z Antiochie, v řeckém 
text z Apollonie. Str. 153—185 obsahují „Augustovský kalen
dář“, kde do rámce juliánského kalendáře jsou sneseny epigra- 
fické a literární doklady svátků a slavností týkajících se Augusta 
a členů jeho rodiny. ■— Str. 187—192 shrnují výtěžky revise 
textu podniknuté W. Weberem a vydavateli oznámené, a str. 
193 nn. obsahují chronologický, jmenný a obsahový index k RG.

Úvodní odstavce jsou poměrně nejslabší částí knihy. Autor 
je sice na Francouze velmi sčetlý, ale ovšem v oddělení Études 
spéciales nechápeme dosti dobře zásad výběru, zejména ne dů
vody vynechání toho či onoho příspěvku, z něhož mohl dobře 
čerpati (na př. Dessauův článek z Klio XXII 1929 str. 261 nn.). 
Některá opomenutí lze snad vyložiti dřívějším ukončením ruko
pisu. V historii nápisu opakuje se tradiční chyba, že Busbeque 
byl vyslancem Ferdinanda II. (místo L). Úvodní výklady čle
něné v drobnější odstavečky spíše jen upozorňují na rozmanité 
problémy a velmi nerovnoměrně k nim zaujímají stanovisko;
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leckdy spíše jen narážku, nebo subjektivní, ne vždy zdůvodně
nou poznámku. Úroveň výkladů nepřesahuje celkem to, co se 
u nás podává začátečníkům v seminárním cvičení. Pokud jde 
o úpravu textu, možno s vydavatelem plně souhlasiti, že je obtíž- 
no vyjádřiti ji uspokojivě typograficky; podařilo se mu sice — 
až na nějaká drobná nedopatření — docíliti toho, že z textu po
známe, která písmena a slova jsou zachovaná na tom či onom 
nápise a která jsou doplněna, ale úprava různým písmem selhá
vá, jakmile je na zachovaných místech obou textů úchylka (na př. 
přehození slov, zkratka, číslice místo slova atd.). Vydavatel nedů
sledně dává přednost v takových případech jednou tomu, po dru
hé onomu nápisu. Nechápeme také, proč Weberovy revise textu ne
byly soustavně pojaty do kritického aparátu. V hodnocení zlomků 
z Antiochie se vydavatel drží edice Ramsayovy-Premersteinovy ; 
je sice nepochybně v celku lepší než původní Robinsonova, ale 
přesvědčil jsem se, že naprosté odmítání Robinsonovy práce 
není vždy důvodné a že z ní lze leckdy získati cenný poznatek.

Závěrem lze říci, že jako úvod do studia RG je Gagéovo 
vydání dobré.

2. Res gestae Divi Augusti ex monumentis Ancyrano, Antio
cheno, Apolloniensi. C. Barini recensuit. „Scriptores Graeci 
et Latini iussu Beniti Mussolini consilio R. Academiae Lyn
ceorum editi.“ Řím 1937. Str. XVI+97, s 20 jednostr. 
tabulkami, za 30 lir.

Toto vydání vyšlo v representační řadě edicí klasických 
textů a je skvěle vypraveno zevnějškem. Vydavatelka, poučená 
zkušenostmi získanými při sdělávání komentované edice r. 1930 
a kritikami, stála tu podstatně před jiným úkolem než dříve; 
tehdy jí šlo hlavně o zmodernisování komentáře, kdežto text 
zůstal celkem Mommsenův s vnějškovým vpra co váním antioš- 
ských zlomků. V tomto vydání však byl hlavní úkol v úpravě 
textu. Proto se „praefatio“ jen stručně dotýká vzniku textu 
a osudů jeho dochování (omyl s Ferdinandem II. se vyskytuje 
znova), dnešního stavu textů a jejich poměru. Necelé dvě stránky 
zabírají „De Augusti commentario nonnullae quaestiones“. His
torik a epigrafik se jistě pozastaví nad stručností tohoto výkladu, 
jenž jen informuje o tom, že není shody, kterému literárnímu 
druhu RG patří, kdy byly složeny, kde a kým přeloženy do řeč
tiny. Závěrem prohlašujeBariniová RG za ukázku samostatného 
literárního druhu, jehož předchůdcem byla elogia konsulárů a 
triumfátorů. Že vydavatelka zaujímá stanovisko jen v této lite
rární otázce a ostatní problémy jen naznačuje, souvisí zřejmě 
s účelem edice.Bibliografie obsahuje (XIII—XVI) soupis vydání, 
a to od 1. Mommsenova počínajíc úplný; ze starších uvádí tři 
významnější edice v poznámce. V oddíle „Alia subsidia praeci
pua“ uvádí se hlavní literatura; v kritickém komentáři jsou však
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zpracovány a citovány ještě i jiné, v bibliografii jmenovitě neuvá
děné příspěvky. Bylo by bývalo vhodné vpracovati je do biblio
grafického přehledu. Z novějších příspěvků kritických unikly Ba
riniové na př. tyto: Scott Kenneth v Class. Phil. 1932, 284 n; G. 
Budberg v Symb. Osi. 1932, 148 η; K. Sprey v Mnemosyne 1935.

Text sám je podán obvyklým způsobem souběžného uspo
řádání latinského a řeckého znění s vyznačením kapitol podle 
MAnc po straně sloupců nad textem. Řádky jsou sázeny v celku 
a číslovány podle MAnc. Latinský text je podán nerušený typo
grafickou pestrostí, v hranatých závorkách jsou jen doplňky, 
kterých není ani na MAnc, ani na MAnt. Všechen kritický mate
riál je v důkladném a přesném aparátu pod textem. Řecký text 
však z nepochopitelných důvodů je upraven jinak: reprodukuje 
jen MAnc a vyznačuje hranatými závorkami jako doplňky to, 
co na MAnc chybí, i když je to zachováno na zlomcích z Apol
lonie; čtení těchto zlomků podává v kritickém aparátu. Lépe 
by bylo říditi se stejnými zásadami jako v úpravě latinského 
textu. Velmi bohaté jsou „Indices“ (str. 59 nn). „Vocabula la
tina cum graeca versione“ na rozdíl od Mommsena nezazname- 
návají slov z doplňků, nýbrž jen slova aspoň částečně zacho
vaná, ta však v daleko větší úplnosti s přesným citováním tvarů 
a upozorněními na poměr řeckého překladu k originálu. Číselné 
údaje a vlastní jména jsou v zvláštních seznamech. Poněkud ne
jasné je uspořádání oddílu „Res... praecipue notabiles“ (91 n); 
různá čtení souběžně zachovaných textů jsou na str. 93 n. Krásně 
provedené reprodukce zobrazují jen MAnc, a to 14krát latinský, 
6krát řecký text. Škoda, že nebyly připojeny některé význam
nější zlomky z Antiochie a Apollonie!

3. Res gestae Divi Augusti. Testo, tradizione e commento 
a cura di Enrica Makovali. „Res Romanae“, Řím 1936, 
Edizioni Roma, str. 100 s jednou přílohou, za 7 lir.
E. Malcovati vydala už dvakrát literární pozůstalost Augu

stovu (viz LF LVI, 1929 str. 39 n); nyní upravila lidovou edici 
nej důležitější památky Augustovy. Populárnímu poslání je při
způsobena přístupnost úvodu (5—10) a komentáře (53—93) a 
místo řeckého textu je položen italský překlad. Latinský text 
(15—47) se drží nejvíce MAnc kromě některých případů, kde 
vydavatelka dala přednost MAnt; tato místa vyznačuje pak 
v krátkém kritickém aparátu (49—51), jenž obsahuje i zmínky 
o nej důležitějších návrzích doplňků. Kde souhlasí MAnc a MAnt, 
je text tištěn hladce; mezery jsou vyznačovány podle MAnc, ale 
kursivou jsou sázena písmena a slova zachovaná jen na MAnt. 
Zdá se mi, že populární ráz edice nemusel býti zatěžován tímto 
rozlišováním, a snad ani nebylo potřebí vyznačovat doplňky na
prosto bezpečné (na př. pr[i]vatim). Jinak je třeba uznati, že vyda
vatelka nikde neobětovala populárnosti přesnost. Vladimír Groh.


