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In die geskiedenis van die Wes-Europese geesteslewe neem Rome 'n sentrale 
plek in en die vraag, ,Wat is die betekenis van Rome vir ons?' weerklink 
deur die eeue been, van Livius tot Arnold Toynbee, van Augustinus tot 
Karl Marx. Elke geslag het sy eie belewenis van die antieke wereld, en elke 
kultuurgemeenskap wat vir homself pro beer rekenskap gee van die sin en 
wese van die betekenis van Rome, se beeld van Rome word bei:nvloed deur 
geestestrominge in daardie besondere gemeenskap. Die finale geskiedenis 
van Rome is nog nie geskryfnie-en sal waarskynlik nooit geskryfword nie. 

In hierdie voordrag wil ek die aandag vestig op die beeld van Rome 
binne die raamwerk van die geskiedfilosofie van enkele van die vele sisteem
bouers wat gepoog bet om 'n alles-omvattende wereldbeeld daar te stel, 
om die een of ander redelike sistematiek te vind agter die skynbaar planlose 
verloop van gebeure. Bespiegeling oor die sin van die geskiedenis, die soeke 
na 'n wetmatigheid agter die oplcoms en verval van volkere is so oud soos die 
geskiedeniswetenskap self. In die Wes-Europese geskiedslcrywing bet derge
like sisteembou 'n lang tradisie. Vanaf Augustinus, die eerste groot sisteem
bouer, loop 'n byna ononderbroke lyn tot by die groat sisteembouer van 
ons eie eeu, Arnold J. Toynbee. Die Augustiniaans-middeleeuse tradisie 
word gehandhaaf tot aan die einde van die sewentiende eeu, en gedeeltelik 
nag by die twee groat oorgangsfigure Bossuet en Vico. By Voltaire, tipiese 
verteenwoordiger van die geskiedskrywing van die Aufkliirung, is die oar
gang na die moderne gesekulariseerde sisteembou voltooi. Die tradisie word 
voortgesit deur 'n indrukwekkende ry name: Schelling, Herder, Kant, 
Schiller, Comte, Hegel, en Marx. Hoewel die ,geleerdes' van die negen
tiende eeu in opstand kom teen die agtiende-eeuse sisteembou, word die 
ideaal van die Weltgeschichte, die sintese wat moet volg op die kritiese 

· geskiedvorsing, nie prysgegee nie. As tagtigjarige verwesenlik Ranke, die 
reus onder die ,geleerdes', sy jeugideaal om ,die Mar der Weltgeschichte' 
te verhaal. In die negentiende en aan die begin van die twintigste eeu word 
die organiese kultuurbegrip van Vico weer opgeneem deur Von Lasaulx, 
Danielevski en Spengler. 

Aan die Griekse en Romeinse geskiedenis word deur vele van hierdie 
sisteembouers 'n belangrilce plek ingeruim, veral deur die elcsponente van 
die kultuurkringloop-gedagte; by Vico, Danielevski, Spengler en Toynbee 
dien die antielce lcultuur as model van die normale gang van die lcultuur-

*Voorgedra in verkorte vorm as 'n referaat voor die O.V.S.-streek van die Kiassieke 
Vereniging, Bloemfontein. 
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verloop. By Karl Marx speel die Griekse en Romeinse geskiedenis 'n 
belangrike rol in sy faseleer van die ekonomiese ontwikkeling. 

Vandag is veral die geskiedfilosofie van Arnold Toynbee en van die 
moderne Mar:idsme aktueel. Die Romeinse geskiedenis vorm in albei gevalle 
'n belangrike onderdeel van 'n panoramiese blik oor die hele geskiedenis
s6 belangrik iilderdaad, dat die eksponente van beide sisteme poog om 'n 
afsonderlike, gedetailleerde beeld van Rome daar te stel volgens die riglyne 
van die omvattende sistematiek. Sedert die Marxisme in 1917 die offisiele 
filosofie van Rusland geword het, tref ons aldaar 'n geskiedeniswetenskap 
aan wat dit as sy belangrikste taak sien om die hele historiese ontwikkelings
proses vanuit die standpunt van die Marxisme en Leninisme te beoordeel. 
Soos in die Middeleeuse geskiedskrywing, word die Romeinse geskiedenis 
in die moderne Marxistiese geskiedskrywing deur 'n groot aantal skrywers 
verwerk binne die raamwerk van 'n vooropgesette siening van die geskie
denis. Hierteenoor is, in die geval van Toynbee, die sisteembouer self ook 
verantwoordelik vir die praktiese toepassing van sy beginsels op die 
Romeinse geskiedenis. In die tien volumes van sy omvangryke A Study of 
History maak Toynbee 'n vergelykende studie van die een-en-twintig 
beskawings wat hy in die verloop van die mensheidsgeskiedenis onderskei. 
Die sogenaamde Helleense Beskawing, wat beide die Griekse en die 
Romeinse geskiedenis omvat, is die enigste van Toynbee se een-en-twintig 
beskawings waaraan hy 'n afsonderlike werk gewy het. Waar die sisteme 
van die moderne Marxisme en van Toynbee veeleer ,meta-histories' van 
aard is, hoewel bulle hul van die historiese metode bedien, word hul beeld 
van Rome as empiriese geskiedskrywing aangedien en kan, en moet, op 
historiese gronde beoordeel word. 

Geskiedskrywing onder die vaandel van 'n bepaalde geskiedfilosofie, van 
'n omvattende wereldbeeld waarby die hele geskiedenis betrek word, loop 
gevaar om die mikroskopiese beeld op te offer aan die panoramiese. ,The 
value of evidence', se die professor in die Antieke Geskiedenis aan die 
Universiteit van Louden, moet plek maak vir ,idle and misleading specula
tion? Die Middeleeuse geskiedskrywing · het byvoorbeeld geen wetenskap
like metode in die moderne sin van die woord geken nie; volgens moderne 
maatstawwe maak die Middeleeuse historikus hom skuldig aan ,verregaande 
lichtgelovigheid en oppervlakkige interpretatie'. 2 Hierdie gebrek aan weten
skaplike metode was nie te wyte aan 'n tekort aan toeganklike ·bronne
materiaal nie, maar wel aan die feit dat die Middeleeuse historikus as 
gevolg van sy siening van die geskiedenis, eenvoudig nie belang gestel het 
in 'n wetenskaplike studie van die verlede nie. Sy blik was op die toekoms 

1. A. Momigliano, ,George Grote and the Study of Greek History', Contributo alia 
Storia deg/i Studi Classici, Roma 1955, bl. 229. 

2. E. I. Strubbe, Inleiding tot de Historische Kritiek, Antwerpen 1954, bl. 103. 
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gerig; die verlede en die geskiedskrywing is diensbaar gestel aan die verwagte 
jongste dag: die einde van alle geskiedenis soos vooraf deur God bepaal 
en aan die mens geopenbaar. ,De geschiedenis in de zin van geschiedschrij
ving was plaatsbepaling in de tijd en had tot eerste doel de lezer duidelik 
te maken waar hij zich, tussen schepping en laatste oordeel, bevond'. 3 

Vandaar die fundamentele rol wat die kronologiese struktuur speel in die 
vroee Christelike en Middeleeuse geskiedskrywing: die doel van die vroee 
Christelike en Middeleeuse historikus was om die Griekse, Romeinse en 
Hebreeuse geskiedenis kronologies te sinkroniseer en om op die wyse 'n 
wereldgeskiedenis op te bou wat die teologie kon dien. 4 Gregori us van Tours 
motiveer die feit dat hy sy geskiedenis van die Franke vanaf die Skepping 
begin as volg: ,Ek het besluit om ten behoewe van die gene wat besorgd is 
oar die naderende einde van die wereld, deur 'n berekening aan die hand 
van kronieke en geskiedenisse, duidelik uiteen te sit hoeveel jaar verloop 
het vanaf die begin van die wereld'.5 Sy kronologiese opgawes dien dus nie 
as dateringsmiddel nie, maar het ten doel om aan sy tydgenote duidelik 
te maak waar hulle staan t.o.v. die groat geskiedenis van die mensheid. 

Die gedagte van die Goddelike heilsplan van die Middeleeuse historio
grafie lei tot die opvatting van 'n objektiewe raadsplan wat die geskiedenis 
noodsaaklikerwys moet gehoorsaam: menslike optrede het geensins 'n 
invloed op die verloop van die geskiedenis nie. Daarom was 'n wetenskaplike 
deurgronding van die verlede, d.w.s. van menslike handeling en optrede. 
in die verlede, van geen belang vir die Middeleeuse historikus nie. Daarom 
dan ook dat die Middeleeuse geskiedskrywing geen pragmatiese geskied
skrywing lewer met Griekeland en Rome as objek nie. Die Middeleeuse 
beeld van Rome word oak steeds bei:nvloed deur die feit dat die geskied
skrywing in diens van die teologie staan. 6 'n Tradisie het byvoorbeeld 
ontstaan dat die Romeinse keiser Nero, berug vir sy vervolging van ·die 
Christene, as die Antichris na die aarde sou terugkeer. Vespasianus en 
Titus, verantwoordelik vir die finale uitdelging van Jerusalem in 70 n.C., 
is beskou as instrumente in die hand van God vir die bestraffing van die 
Jade. 'n Besonder interessante werk, oak in die lig van latere ontwikkelinge 
van dieselfde aard, is die Historia Romana a Noe usque ad Romulum :7 na 

3. F. W. N. Hugenholtz, Gestalten der Geschiedenis (in medewerking met W. den Boer 
en Th. J. G. Locher), Den Haag 1960, bl. 121. 

4. Reeds in die tweede eeu n.C. het Tatianus in sy Oratio ad Graecos die Hebreeuse 
geskiedenis toegevoeg tot die Griekse en Romeinse geskiedenis. Belangrike bydraes tot die 
ontwikkeling van 'n enkele, universele kronologie is gemaak deur die bekende figure Sextus 
Julius Africanus, Hippolytus van Rome, Eusebius van Caesarea, en in die sewende en 
agste eeue deur Isidorus van Sevilla en Beda. 

5. ,Illud etiam p]acuit propter eos, qui adpropinquantem finem mundi disperant, ut 
collectam per chronicas vel historias anteriorum annorum summam, explanitur aperte, 
quanti ab exordia mundi sint anni', Historia Francorum, Voorrede tot Boek I. 

6. Vgl. bv. E. M. Sanford, ,The Study of Ancient History in the Middle Ages', Journal 
of the History of Ideas V, 1944, bl. 21-43. 

7. P. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, Leipzig, 1920, II bl. 73 e.v. 
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die Sondvloed sou Noag na ItaW~ geseil het en 'n stad gevestig het wat 
later, tesame met verskeie ander nedersettings in die omgewing, deur 
Romulus saamgevoeg is tot die stad Rome. N oag word dus in wese voor
gestel as een van die stigters van Rome.8 

Soos die Middeleeuse geskiedskrywing soek die moderne sisteembou 'n 
wetmatigheid in die verloop van die geskiedenis. Die moderne sisteembou is 
egter onderhewig aan dieselfde fundamentele swakheid as die Middeleeuse, 
nl. die verheffing van die teorie, die mite, tot 'n objektiewe noodsaak en 
uitskakeling van die subjektiewe, menslike element as 'n bepalende faktor 
in die geskiedenis.9 Die vraag ontstaan in hoeverre moet die kritiese weten
skap wyk voor die mite by die behandeling van die Romeinse geskiedenis · 
onder die vaandel van die teoriee van die moderne Marxisme en die van 
Toynbee? 

Die Beeld van Rome van die moderne Marxisme. Vir 'n begrip van die 
beeld van Rome van die moderne Marxisme is veral twee leerstukke van 
Karl Marx van fundamentele belang, nl. die van die ekonomiese onderbou 
van die maatskaplike struktuur en die van die klassestryd. 10 

Marx het die geskiedenis in vier groot periodes ingedeel op grond van die 
verskillende aard van die ekonomiese onderbou van die maatskaplike 
struktuur, nl. die Asiatiese wat 'n periode van ,primitiewe kommunisme' 
was, die periode van antieke slawerny, gevolg deur die feudalisme en die 
moderne kapitalisme. Die Griekse en Romeinse beskawings val binne die 
periode van antieke slawerny. Die Romeinse beskawing was dus gebaseer 
op 'n ekonomiese onderbou van gedwonge slawerny waarop die hele kul
turele bo-struktuur verrys het. lngevolge die leer van Marx bepaal die aard 
van die ekonomiese onderbou die algemene karakter van die hele bo-bou, 
d.w.s. politieke- en regsinstellinge en aile geestelike uitinge van die gemeen
skap, byvoorbeeld die letterkunde en die godsdiens, moet verklaar word in 
terme van die ekonomiese onderbou. Vir die Marxis staan die hele Romeinse 
beskawing en kultuur dus sub specie servitutis. Reeds Fr. Engels het verklaar: 
,Sonder slawerny geen Griekse staat, geen Griekse wetenskap nie; sonder 
slawerny geen Romeinse Ryk nie. Sonder die grondslag van die Griekse 
beskawing en die Romeinse Ryk ook geen moderne Europa nie. Ons moet 
nooit vergeet nie dat ons ganse ekonomiese, politieke en intellektuele ont
wikkeling 'n toestand voorveronderstel waarin die slawerny net so nood-

8. Vir opvattinge oor die oorsprong van Rome tydens die Middeleeue, vgl. A. Graf, 
Roma nella memoria e nel/e immaginazioni del media evo, Torino 1882, vol. I bl. 78 e.v. 

9. R. G. Collingwood, The Idea of History (Oxford Paperbacks), 1961 bl. 55-56. 
10. Die kortste samevatting van Marx se siening van die geskiedenis word aangetref 

in sy Zur Kritik der Politischen Oekonomie wat in 1859 verskyn het. Onder moderne 
werke, vgl. M. M. Bober, Karl Marx's Interpretation of History, 2nd ed. rev., Cambridge 
(Mass.) 1950. 
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saaklik as algemeen aanvaar was. In hierdie sin is ons geregverdig om te 
se: sonder antieke slawerny geen moderne sosialisme nie.'11 

Die beeld van Rome van die moderne Marxisme kan miskien die beste 
gei:llustreer word deur middel van 'n aanhaling. In die Oos-Duitse biblio
grafiese tydskrif, Bibliotheca Classica Orienta/is, verskyn die volgende 
opsomming van die gedeelte oor die Romeinse geskiedenis in 'n handleiding 
by die studie van die antieke geskiedenis bedoel vir buitelandse studente 
aan die Leningradse Biblioteekinstituut :12 

,In die onderafdeling ,Romeinse Geskiedenis" word in besonder behandel 
die ontstaan van die Romeinse staat en die eerste ontwikkelingsfases daar
van, waarvan 'n besonder belangrike die stryd tussen die patrisiers en 
plebejers is; die ontwikkeling van Rome tot 'n groot slawe-eienaarstaat 
(,Sklavenhaltergesellschaft") na die oorwinnings oor Karthage en ander 
state; die sosiaal-ekonomiese struktuur van Rome tydens die 2e en le 
eeue v.C. toe die slawe-eienaarsgemeenskap (,Sklavenhaltergesellschaft") 
tot sy volledigste ontplooiing gekom het; die massaopstande van die 
slawe in Sisilie en elders as 'n hewige vorm van die klassestryd wat die 
dryfkrag van die ontwikkeling van die antagonistiese klassegemeenskap 
openbaar; die agrariese beweging met die Gracchi aan die spits waarin 
die stryd tussen die groot grondbesitter en · die klein grondbesitter tot 
uitdrukking kom; die slawe-opstand onder lei ding van Spartacus wat 
groot sosiaal-ekonomiese, politieke en ideologiese gevolge vir die Romeinse 
gemeenskap gehad het; die krisis en die onder gang van die Romeinse 
republiek as staatsvorm wat die heerskappy van die slawe-eienaars oor 
die onderdruktes nie langer kon waarborg nie; die prinsipaat van Augustus 
as politieke sisteem waarin die alleenheerskappy verberg is onder republi
keinse vorme, maar wat wesenlik 'n militere diktatuur van die Romeinse 
en Italiese groot slawe-eienaars was wie se belange dit ook beskerm het; 
die krisis van die derde eeu n.C. wat die ekonomiese, sosiale, politieke en 
ideologiese lewe van die Romeinse Ryk oorval het toe die slawerny as 
sisteem reeds in 'n toestand verval het waaruit daar geen uitweg meer was 
nie; die tydelike herstel van die Romeinse Ryk tydens die dominaat van 
Domitianus en Konstantyn, en enkele verdere temas.' 

Die lees van 'n dergelike samevatting van die hoofmomente uit die 
Romeinse geskiedenis is vir die Westerse historikus, om die minste te se, 

. 11. Herm Eugen Diihrings Umwiilzung der Wissenschaft, 5 Auf!. Berlin 1952, bl. 221. 
Vir 'n algemene oorsig van studies oor die antieke slawerny sedert die begin van die . 
negentiende eeu, vgl. J. Vogt, ,Die Antike Sklaverei als Forschungsproblem-von 
Humbolt bis heute', Gymnasium LXIX, 1962, bl. 264-278. Oor die slawe-vraagstuk in die 
moderne Sowjet-historiografie, vgl. F. Vittinghoff, ,Die Theorie des Historischen Materi
alismus tiber den antiken ,Sklavenhalterstaat" ', Saeculum XI, 1960, bl. 89-131; ,Die 
Sklavenfrage in der Forschung der Sowjetunion', Gymnasium LXIX, 1962, bl. 279-286. 

12. Bibliotheca Classica Orientalis, 1962, 6, bl. 384 (voortaan afgekort B.C.O.). 
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'n vreemde ervaring. Die moderne Sowjet-historici stel hulle ten doel om 
hierdie beeld van Rome tot in die fynste besonderhede uit te werk. 

Die fundamentele rol wat die slawerny speel, blyk uit die sentrale posisie 
wat die Sowjet-historici verleen aan die slawe-opstande, veral die groot 
opstand onder Ieiding van Spartacus in 73 v.C.13 Vir die Westerse historikus 
le die belang van hierdie opstand in die invloed wat dit gehad het op die 
politieke situasie in Rome en veral op die verhouding tussen Pompeius en 
Crassus.14 Vir die Sowjet-historikus was die Spartacus-opstand van ,unge
heuere Bedeutung fiir das weitere Schicksal der romischen Sklavenhalter
gesellschaft' .15 Die opstand vorm deel van 'n uiters gekompliseerde revolu
sionere beweging van die laaste twee eeue van die republiek,16 'n tydperk 
waarin die klassestryd in Rome tot uitbarsting kom. Naas die stryd van 
slawe teen slawe-eienaars, was daar die stryd tussen die Optimates,H die 
konserwatiewe element wat hulle vir die belange van die Senaat beywer het,. 
en die Populares wat die Sowjet-historici, in teenstelling met die gangbare 
opvatting onder Westerse historici, as 'n egte demokratiese beweging 
beskou.18 

Die oorgang van Republiek na Keiserryk word deur die Sowjet-historici 
as 'n direkte uitvloeisel van die slawe-opstande beskou. As gevolg van die 
burgeroorloe en die slaweopstande tydens die laaste eeu van die Republiek 
is die houvas van die slawe-eienaars op die onderdrukte menigtes verswak. 
Ten einde hul heerskappy oor die slawe-menigtes te bevestig, was hulle 
genoodsaak om 'n militere diktatuur, die Keiserryk, te skep. Die prinsipaat 
van Augustus het ontstaan uit die klassestryd van die laaste eeu van die 
Republiek, en as militere diktatuur was dit gegrondves op die mag van die 
leer. Die belangrikste taak van Augustus was om die slawe-eienaarsgemeen
skap in 'n eenheidsfront te konsolideer en om die ,Sklavenwirtschaft' te 
bevestig.19 Maschkin toon uitvoerig aan dat Augustus se sosiale wetgewing, 

13. In 1936 het daar uit die pen van die Russiese geleerde A. W. Mischulin 'n ornvang
ryke werk oor die Spartacus-opstand verskyn wat tans in verkorte weergawe in Duits 
beskikbaar is: Spartacus, Abriss der Geschichte des Grossen Sklavenaufstandes, Berlin 1952. · 

14. Vgl. Hugh Last, C.A.H. IX, bl. 332. 
15. S. L. Uttschenko in 'n voorwoord getit~ld ,Die historische Bedeutung des Spartacus

aufstandes' in die Duitse uitgawe van A. W. Mischulin se Spartacus. 
16. ,Es waren die Aufstande der Sklaven gegen die rornischen Unterdriicker, es warder 

Kampf der Dorfarrnut urn Land, der Kampf der Italer urn die Biirgerrechte, der Kampf 
der rornischen Dernokratie in Stadt und Land gegen die Oligarchie der Nobiles' (S. I. 
Kowaljow soos aangehaal deur N. A. Maschkin, Zwischen Republik und Kaiserreich. 
Urspmng und sozialer Charakter des Augusteischen Prinzipats, Leipzig 1954-die oor
spronklike Russiese uitgawe het in 1949 verskyn.) 

17. Vgl. R. Syrne, J.R.S. XXXIV, 1944, bl. 93; Roman Revolution (Oxford Paperbacks) 
1960 bl. 16; H. Strassburger in R.E. XVIII I, 773 e.v. s.v. Optimates. 

18. Vgl. N . A. Maschkin Zwischen Republik und Kaiserreich, bl. 13 e.v. 
19. N. A. Maschkin, ibid. bl. 584; ,Die Pax Rornana bedeutete nicht nur Einstellung 

der Biirgerkriege, sondem auch Festigung der Sklavenwirtschaft, worauf auch die ganze 
Gesetzgebung des Augustus ausgerichtet war'; vgl. ook bl. 409. 
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selfs sy bekende huwelikswetgewing, gerig was op ,Festigung der Sklaven
wirtschaft'. 20 

Die versoeking is groot om ':n vergelyking te pro beer tref tussen Maschkin 
se Zwischen Republik und Kaiser reich en Ronald Syme se Roman Revolution. 
Eersgenoemde word deur die Bibliotheca Classica Orientalis beskryf as 'n 
,umfangreiche und gri.indliche' werk, en as ,ein Hohepunkt sowjetischer 
Historiographie', 21 terwyl laasgenoemde in die Weste ontvang is as 'n 
,monumental piece of work' 22 en ,one of the most important books on 
Roman history since Mommsen'. 23 Hul behandeling van dieselfde tema is 
egter so uiteenlopend van aard dat dit sinvoller sou wees om te vra in hoe
verre hul geheel verskillende uitgangspunte mekaar se tekortkominge aan
vul. Die belangrikste kritiek wat teen Syme se hoek ingebring is, is die een
sydigheid van die prosopografiese metode waarop sy studie berus. 24 Syme 
bring byvoorbeeld nie die leer in berekening as 'n faktor in die Romeinse 
revolusie nie, en Maschkin is ongetwyfeld lcorrek ashy beweer dat die mag van 
Augustus in die laaste instansie op die leer berus het. 25 Dit is egter opmerk
lik dat Maschkin hom vir hierdie mening beroep op 'n uitlating van Engels. 
En hiermee het ons direk gekom by die grootste enkele faktor wat in die weg 
staan van enige wetenskaplike bydrae wat die Sowjet-historici vanuit hul 
stand punt kon gemaak het tot 'n beter insig in die Romeinse geskiedenis: 
hul dogmatiese verkleefdheid aan die Marxistiese kanon. Met veelvuldige 
aanhalings uit Marx, Engels en Lenin lewer hulle steeds bewys van hul 
ortodoksie. Hierdie dogmatisme veroorsaak ook dat Maschkin se hoek, 
selfs waar hy aspekte behandel wat deur Syme buite rekening gelaat word, 
geen wetenskaplik aanvaarbare alternatief of aanvulling hied vir die beeld 
van die Romeinse revolusie wat Syme daargestel het Iiie. 

Maschkin se heftige kritiek teen die titel van Syme se hoek, The Roman 
Revolution, berus oolc op dogmatiese gronde. 26 Die oorgang van Republiek 
na Keiserryk was geen revolusie nie want dit het ten doel gehad konsolidasie 
van die bestaande gemeenskap-struktuur; die prinsipaat van Augustus was 
slegs 'n reaksie op 'n revolusionere beweging. 27 Vir hierdie mening beroep 
Maschkin hom op Stalin: ,Stalin nennt eine Bewegung revolutionar, die 
sich zum Ziele setzt, die alten Zustande mit Stumpf und Stil auszurotten 
und im Leben qualitative Veranderungen herbeizufi.ihren, neue Zustande 
herzustellen'. 28 M.a.w. as die Spartacus-opstand gerig was teen slawerny as 

20. Bl. 400 e.v. 
21. B.C.O. 1961, 2, bl. 73. 
22. A. Momigliano, J.R.S. XXX, 1940, bl. 75. 
23. A. F. Giles, C.R. LIV, 1940, bl. 38-41. 
24. V gl. A. Momigliano, J.R.S. XXX, 1940, bl. 75-80 (herdruk in sy Secondo Contributo 

alla Storia degli Studi Classici, Roma 1960, bl. 407 e.v.) en K. Sprey, Tijdsclzrift voor 
Gesclziedenis LXXI, 1958, bl. 257 e.v. 

25. Zwischen Republik und Kaiserreich, bl. 493. 
26. Ibid., bl. 286 e.v. 27. Ibid., bl. 585. 28. Ibid., bl. 290. 
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instelling en ten doel gehad het die verwerping van die bestaande ekono
miese en maatskaplike struktuur, en indien daar in hierdie doel geslaag is, 
dan sou ons 'n ware revolusie volgens Marxistiese resep gehad het. Enersyds 
skep die Sowjet-historici die indruk dat die slawe-opstande wel gerig was teen 
slawerny as instelling en wel ten doel gehad het omverwerping van die 
bestaande struktuur, maar dat hulle in hul doel verydel is deur onderdruk
king van die opstande. 29 Andersyds haal hulle egter Lenin met instemming 
aan as hy se dat die Romeinse slawe nooit hul doel helder voor oe gehad het 
nie en selfs in die mees revolusionere momente in die geskiedenis steeds 
skaakstukke in die hande van die heersende klasse was. 30 Hiermee bel and 
die Sowjet-historici hulself in 'n teenstrydigheid-,die slawerny is alles
bepalend' teenoor ,die slawe is skaakstukke'-waarvoor geen oplossing 
gebied word nie. 31 

Volgens die Russiese geleerde prof. S. L Kowaljow het die slawe-revolusie 
twee fases deurgegaan. Die eerste fase was die mislukte opstande tydens die 
laaste eeu van die Republiek wat as reaksie die Keiserryk tot gevolg gehad 
het. Die tweede fase begin tydens die derde eeu n.C., word voortgesit tydens 
die vierde en vyfde eeue, en dra by tot die uiteindelike val van die Wes
Romeinse Ryk. 32 Dit is egter bekend, en word nie deur die Sowjet-historici 
betwis nie, dat sedert die begin van die Keiserryk die belangrikste bronne 
vir die voorsiening van slawe begin opdroog het. Ed. Meyer het tereg daarop 
gewys dat daar tydens die Keiserryk geen noemenswaardige slawe-opstande 
was nie, en dat slawerny by die ondergang van die Romeinse Ryk geen 
belangrike rol gespeel het nie. Sedert die begin van die Keiserryk verdwyn 
die konsentrasie van groot getalle slawe op landgoedere op die Italiaanse 
platteland, 'n feit wat ewe-eens deur die Sowjet-historici erken word, en 
in die landbou word die slaaf geleidelik vervang deur die vrye pagter 
(co/onus). 

Die Sowjet-historici poneer egter 'n slawe-revolusie in die latere Romeinse 
Ryk en die hele instelling van die kolonaat, die vrye pagtersisteem, is der
halwe vir bulle 'n probleem. In die Russiese historiese tydskrif, Westnik 
Drewnej Istorii, het daar sedert 1949 'n hele reeks artikels oor die kolonaat 

29. Ed. Meyer, Die Sklaverei im Altertum in Kleine Schriften I, Halle 1910, bl. 169 e.v. 
het lank gelede reeds na my mening oortuigend aangetoon dat die slawe-opstande nie 
gerig was teen slawerny as instelling nie. Dit is ook die gevolgtrekking van J. Vogt, 
Struktur der antiken Sklavenkriege, Wiesbaden 1957. 

30. Aangehaal deur Maschkin in beide sy Romische Geschicnte, Berlin 1953, bl. 253-4 
en in sy Zwischen Republik und Kaiserreich bl. 129-130. 

31. Vir hierdie en ander teenstrydighede in die Marxistiese kanon, vgl. W. den Boer, 
,De Romeinse Geschiedenis volgens het Oordeel der Sowjet-historici' in Tussen Kade 
en Schip, Den Haag 1957, bl. 215-241 op bl. 227, en M. Gelzer, Gnomon XXVII, 1955, 
bl. 530. 

32. Soos aangehaal deur Maschkin, Zwischen Republik und Kaiserreich bl. 288; 
Maschkin onderskryf hierdie mening ook op bl. 587. 
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verskyn. 33 Die maklikste uitweg is om latere ontwikkelinge in die pagter
sisteem, byvoorbeeld die vierde-eeuse verbod op die pagters om hul grond 
te verlaat, terug te projekteer na die eerste eeu van die Keiserryk. Die 
kolonaat is dan maar net nog 'n vorm van die uitbuiting van arbeid wat in 
die eerste eeu n.C. sy verskyning maak. Uttschenko34 gaan selfs verder en 
stel pagter en slaaf eenvoudig gelyk: die slaaf ontvang 'n stuk grond as 
peculium, ,und so wurde der Sklave, auf das Land verpflanzt, zum Kolonen'. 

Die polemiek tussen die Hongaar P. Oliva en die Brit M. I. Finley in 
die Acta Antiqua van die Hongaarse Akademie 35 toon duidelik dat enige 
poging tot 'n wetenskaplike gesprek tussen Sowjet- en Westerse historici 
oor die aard en belangrikheid van die antieke slawerny, onherroeplik stuit 
teen die onbuigsame Marxistiese dogmatisme. Oliva beklemtoon die stand
punt dat sonder slawerny ,die Entwicklung der antiken Oekonomik und 
der ganzen Kultur unmoglich gewezen ware'. 

Die aard van die ganse Romeinse kultuur word dus bepaal deur die 
slawerny as ekonomiese onderbou van die gemeenskap. So verneem ons 
byvoorbeeld dat die Annales van Quintus Ennius die eerste literere formule
ring was van die ,ideologie' van die Romeinse slawehouers tydens die 
Republiek. 36 Die Christendom is vir die Marxistiese historikus slegs 'n stuk 
sosiale geskiedenis van die Keiserryk. Die ontstaan van die Christendom, 
soos die van elke godsdiens, kan teruggevoer word na ,bestimmte historische, 
klassbedingte Wurzeln'. 37 Ook die karakter van die Romeinse Reg kan, val
gens die Marxiste, slegs na behore begryp word in die lig van die ekono
miese onderbou. 

Die woorde van Engels is bekend, dat die Romeinse Reg ,die vollkom
menste Ausbildung des auf Privateigentum beruhenden Rechts, die wir 
kennen' is. 38 Die agteruitgang sedert die Tweede Wereldoorlog van die 
studie van die Romeinse Reg aan die Oos-Duitse universiteite word deur 
J. Irmscher toegeskryf aan ,die ideologische Neuorientierung der Rechts
wissenschaft' in Oos-Duitsland. 39 Wat hierdie reorientasie beteken, word 

33. Opsommings in Duits van artikels in Westnik Drewnej Istorii verskyn gereeld in 
Historia en in die B.C.O. 

34. In sy reeds vermelde voorwoord tot Maschkin se Spartacus; vgl. F. Vittinghoff, 
,Die Bedeutung der Sklaven fiir den Uebergang von der Antike ins abendHindische 
Mittelalter', Historische Zeitschrift, 192, 1961, bl. 265-272. 

35. P. Oliva, ,Die Bedeutung der antiken Sklaverei (Kritische Bemerkungen)', Acta 
Antiqua VIII, 1960, bl. 309-319; M. I. Finley ,The Significance of Ancient Slavery (A Brief 
Reply)', Acta Antiqua IX, 1961, bl. 285-286; P. Oliva, ,The Significance of Ancient 
Slavery (Some Remarks to ,Brief Reply")', Acta Antiqua X, 1962, bl. 417. P. Oliva se 
oorspronklike artikel is geskryf in reaksie op M. I. Finley, ,Was Greek Civilisation Based 
on Slave Labour', Historia VIII, 1959, bl. 145-164, en C. G. Starr, ,An Overdose of Slavery' 
The Journal of Economic History XVIII 1958, bl. 17-32. 

36. In 'n artikel deur S. A. Oscherow in Westnik Drewnej Istorii 1958, 3, bl. 84-96. 
37. B.C.O. 1963, 3, bl. 166. 
38. He1-rn Eugen Diihrings Umwiilzung der Wissensclzaft, 5. Aufl., Berlin 1952, bl. 125. 
39. ,Bemerkungen zur Situation der antiken Rechtsgeschichte in der Deutschen Demo

kratischen Republik', Acta Antiqua X, 1962, bl. 157-161. 

97 



ons vertel deur die Hongaar Mora: onderrig en studie van die Romeinse 
Reg moet , von den kritischen Methoden des dialektischen und historischen 
Materialism us durchdrungen werden'. 40 Een gevolg hiervan is dat die hele 
regsontwikkeling van Rome anders gesien word as in die Weste. Volgens 
die gangbare opvatting in die Weste val die sogenaamde Klassieke periode 
in die Romeinse regsontwikkeling in die eerste drie eeue van die Prinsipaat. 
Die reg van hierdie tydperk word deur miskien die grootste kenner van die 
Klassieke reg beskryf as ,for us the outstanding representative of true 
Roman private law'. 41 Soos reeds gesien, is die Keiserryk vir die Marxis 'n 
militere diktatuur geskep deur die slawe-eienaars ter beskerming van 'n 
ekonomiese struktuur gebaseer op slawerny, m.a.w. die Keiserryk is eintlik 
'n periode van die geleidelike verval van die slawe-ekonomie wat sy hoogte
punt bereik het tydens die laaste twee-en-'n-half eeue van die Republiek. 
Vir die Marxis ontstaan die probleem dus waarom die tradisionele K.lassieke 
periode van die Romeinse Reg val in die tyd van die agteruitgang van die 
slawe-eienaarsgemeenskap. Die Hongaarse geleerde E. Polay betoog42 dat 
die Westerse regshistorici volgens verkeerde maatstawwe bepaal wat as 
,Klassiek' in die Romeinse regsontwikkeling gekenmer k moet word. V olgens 
hom word die Klassieke reg tradisioneel as sodanig beskou slegs omdat dit 
die periode van literere vormgewing en formele uitbouing was van die 
produkte van die latere Republikeinse regsontwikkeling. Na sy wese, inhoud 
en sistematiek het die reg van die Prinsipaat sy beslag reeds tydens die latere 
Republiek gekry. ,Klassiek' is dus die reg van die Romeinse Republiek 
tydens die tweede en eerste eeue v.C. toe die slawe-ekonomie sy hoogste 
ontwikkelingstrap bereik het, en toe die fundamentele regsinstellinge van die 
slawe-eienaarsgemeenskap, t.w. private eiendomsreg oor slawe en grond, 
die volledigste beskerming aan die bestaande ekonomiese struktuur gebied 
het. Die periode wat tradisioneel as Klassiek gekenmerk word, val saam met 
die ,Verfallszeit des Sklavenhaltersystems'; die voortreflikheid van die 
K.lassieke reg het hierdie verval slegs vertraag, egter nie gestuit nie. 

Naas hierdie wurggreep van die dogmatisme vertoon die Sowjet-historio
grafie 'n nog meer onverkwiklike aspek, nl. diensbaarheid aan die politieke 
strewe van die moderne Kommunisme. Ek haal aan: ,Daar moet aan herin
ner word dat die geskiedenis van die antieke wereld van aktuele belang is. 
Rondom die probleme van die antieke wereld word 'n hewige ideologiese 
stryd gevoer. Die reaksionere bourgeois historiografie vervals die antieke 
wereld in belang van die reaksie op elke denkbare manier. Die student moet 
in staat wees om die verdraaiinge van die historiese waarheid vanuit die 

40. B.C.O. 1963, 4, bl. 245. 
41. F. Schulz, Classical Roman Law, Oxford 1951, bl. 1. 
42. ,Die Bliitezeit des romischen Wirtschaftslebens und die klassische Zeit des romischen 

Rechts', Acta Antiqua X, 1957, bl. 323-357. Kortliks bespreek deur M. Kaser in Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung for Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) LXXV, 1958 bl. 486. 
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Marxisme en Leninisme te ontmasker.' 43 In die voorwoord van sy Zwischen 
Republik und Kaiserreich se Maschkin dat die geskiedenis van die Prinsipaat 
tydens die afgelope dekades besonder aktueel geword het. Eers het die 
Italiaanse en Duitse fasciste die geskiedenis van hierdie tydperk doelbewus 
vervals. Vandag gebruik die beoefenaars van die ,anglo-amerikanischen 
reaktionaren biirgerlichen Geschichtschreibung' die valse opvattinge wat 
van chauvinistiese Duitse geleerdes uitgegaan het, om die ,imperialisme' te 
regverdig. Watter wetenskaplike gesprek is moontlik met mense wat verwys 
na die ,menschfeindliche faschistische Ideologie' van sy teenparty, 'n 
ideologie wat kenmerkend van die ,imperialisme' sou wees en wat sy apolo
gete vind in die beoefenaars van verskillende pseudo-wetensaplike teoriee 
en leerstellinge ?44 

Die gevolgtrekking is onvermydelik: hoofsaaklik as gevolg van sy onbuig
same dogmatisme het die moderne Marxisme nog nie daarin geslaag om 
'n wetenskaplik gefundeerde beeld van Rome daar te stel nie. Vir die sosiaal
ekonomiese geskiedenis bly ons aangewese op die werke van M. Rostovtzeff 
en Tenney Frank; vir die slawerny bly ons voorlopig aangewese op 
W. L. Westermann se oorsig. Intussen het die Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur van Mainz 'n omvattende navorsingsprogram oor die 
antieke slawerny onderneem wat veel belofte inhou te oordeel na die eerste 
publikasies ingevolge hierdie program. 45 

* * * 
Die Beeld van Rome van Arnold Toynbee. Die denke van Arnold Toynbee 

ten opsigte van Griekeland en Rome toon 'n sekere ontwikkeling wat deur
loop vanaf 'n artikel wat hy as 23-jarige geskryf het in The Journal of 
Hellenic Studies oor die ,Growth of Sparta', 46 deur A Study of History 
tot by een van sy jongste werke getiteld Hellenism. The History of a Civiliza
tion (Louden 1959). Dit is 'n onbegonne taak om hierdie ontwikkeling binne 
die bestek van 'n paar bladsye te probeer nagaan. 

43. B.C.O. 1962, 6, bl. 382. 44. B.C.O. 1962, 3, bl. 138. 
45. W. L. Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Philadelphia 

1955; die werk is nie sander tekortkominge nie, vgl. die kritiek van P. A. Brunt, J.R.S. 
XLVIII, 1958, bl. 164--170 en G. E. M. de Ste Croix, C.R. N. S. VII, 1957, bl. 54-59. 
M. I. Finley, Gnomon XXXV, 1963, bl. 312 e.v. wys op die besware teen 'n behandeling 
van die sosiale geskiedenis wat hoofsaaklik op literere bronne gebaseer is. Vir die program 
van die Akademie der Wissenschaften und der Literatur van Mainz, vgl. die 1950 uitgawe 
van die Jahrbuclz van die Akademie, bl. 48. lngevolge hierdie program het o.a. reeds 
verskyn: S. Lauffer, Die Bergwerksklaven von Laureion, 1955 en 1956; G. Micknat Studien 
zur Kriegsgefangensclzaft und zur Sklaverei in der grieclzischen Geschiclzte, 1954; H. 
Volkmann, Die Massenversklavungen der Eimvohner eroberter Stiidte in der hel!enistisch
romischen Zeit, 1961; F. Bomer, Untersuchungen iiber die Religion der Sklaven in Griechen
land und Rom, 3 dele, 1957-61; P. P. Spranger, Historische Untersuchungen zu den Sklaven
figuren des Plautus und Terenz, 1960. 

46. J.H.S. XXXIII, 1913, bl. 246-275. 
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Die leser van die tien volumes van die monumentale A Study of History 
word eenvoudig oorweldig deur die omvang van Toynbee se kennis en die 
breedte van sy visie. Dit is ook opmerklik dat, hoewel die basiese prinsiepes 
waarop die magtige struktuur van die werk verrys aan skerp kritiek onder
werp is, en ek dink veral aan prof. P. Geyl van Utrecht, die hewigste kritiek 
op Toynbee gekom het van die kant van spesialiste. As voorbeelde kan 
genoem word die kritiek van G. E. von Grunebaum47 op Toynbee se behan
deling van die geskiedenis van die Islam, die van B. Liebenberg op Toynbee 
en die Suid-Afrikaanse geskiedenis, 48 en die van J. Vogt, J. F. Leddy, W. den 
Boer en D. M. Robinson49 op sy beeld van die Griekse en Romeinse 
geskiedenis. 

Die antieke historikus is bevoorreg bo sy mede-historici in soverre hy 
beskik oor 'n praktiese toepassing op die Griekse en Romeinse geskiedenis 
van Toynbee se teoriee. Die Helleense Beskawing is die enigste van 
Toynbee se een-en-twintig Beskawings waaraan hy tot dusver 'n afsonder
like werk gewy het. Die antieke historikus verkeer dus in die gelukkige 
posisie dat hy op sy eie, gespesialiseerde vakgebied as gelyke teenoor 
Toynbee te staan kan kom. Toynbee se werk oor die Griekse en Romeinse 
geskiedenis is geskryf na voltooiing van A Study of History. Dit staan dus 
aan die einde van die dertigjarige ontwikkelingsperiode waartydens hy 
sommige van sy basiese opvattinge ingrypend gewysig het. Laat ons ver
volgens kortliks let op die plek van die Romeinse geskiedenis binne die 
raamwerk van sy omvattende sistematiek in A Study of History, en daarna 
volstaan met enkele opmerkinge oor sy Hellenism. 

Deur 'n vergelykende studie van die een-en-twintig Beskawings wat hy 
in die verloop van die hele mensheidgeskiedenis onderskei, toon Toynbee 
aan dat elkeen van hulle deur soortgelyke stadia van Groei, Ineenstorting en 
Verval gaan. Sy opvattinge oor die aard en lewensloop van 'n Beskawing 
is origens bekend. 

Een van Toynbee se een-en-twintig Beskawings is die Helleense Beskawing 
(Hellenic Civilization) wat 'n periode van meer as 1,500 jaar omvat, begin
nende by die Doriese invalle in Griekeland en eindigende met die val van 
die Wes-Romeinse Ryk. Vandaar dat in Toynbee se jongste werk oor die 

47. ,Toynbee's Concept of Islamic Civilization' in The Intent of Toynbee's History, 
Chicago 1961, bl. 99 e.v. (oorgeneem uit Wiener Zeitschriftfilr die Kunde des Morgen/andes 
LVI, 1960, bl. 68-77). 

48. ,Arnold J . Toynbee en die Suid-Afrikaanse Geskiedenis', Historia (Orgaan van 
die Historiese Genootskap van S.A.) IV, 1959, bl. 219-234. 

49. J. Vogt, ,Die Antike Kultur in Toynbee's Geschichtslehre' , Saeculum II, 1951, 
bl. 557-74; J. F. Leddy, ,Toynbee and the History of Rome', The Phoenix XI, 1957, 
bl. 139-152; W. den Boer, ,Toynbee en de Oude Geschiedenis' in Tussen Kade en Schip, 
Den Haag 1957, bl. 54-97 (in Engelse verwerking opgeneem in M. F. Ashley Montagu 
(ed.), Toynbee and History. Critical Essays and Reviews, Boston 1956); D . M. Robinson, 
,The Historical Validity of Toynbee's Approach to the Greco-Roman World' in The 
Intent o[Toynbee's History, bl. 73 e.v. 
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antieke geskiedenis, hoewel dit die titel Hellenism dra, ook die gehele 
Romeinse geskiedenis behandel word. Die Helleense Beskawing speel 'n 
fundamentele rol in die opbou van Toynbee se hele sisteem. Die groei, 
ineenstorting en verval van die verskillende Beskawings word ingedeel 
volgens die standaard-patroon van die Helleense Beskawing, volgens 
Toynbee self sy ,standard of comparison'.50 Die opvatting van 'n Interne 
Proletariaat en 'n Universele Kerk wat tot stand kom binne die Universele 
Staat is klaarblyklik gebaseer op sy waarneming van die geskiedenis van die 
vroee Christendom en die verhouding tussen die Christendom en die 
Romeinse Ryk. 

Die patroon van ontwikkeling en verval van die Helleense Beskawing 
skets Toynbee as volg: Toe die Minoi:ese Beskawing aan die einde van die 
tweede millenium v.C. te grande gegaan het as gevolg van die invloed van 
die binnedringende Achajers, het hierdie indringers hul eie Beskawing om 
die Aegei:ese See ontwikkel. Die eerste Uitdaging wat die jong Helleense 
Beskawing moes beantwoord was eenvoudig 'n fisiese stryd om bestaan. 
Die suksesvolle reaksie op die eerste lei tot die volgende uitdaging: die 
van oorbevolking van die vrugbare Griekse valleie wat slegs 'n beperkte 
bevolking kon dra. Die Hellenisme het hierop geantwoord met kolonisasie 
en emigrasie. Ook in die nuwe landstreke wat deur die Grieke gekoloniseer 
is, byvoorbeeld Suid-Italie en Sisilie, moet hulle antwoord op die Uitdaging 
van 'n nuwe, onontwikkelde land. 'n V olgende Uitdaging wat suksesvol 
beantwoord is, was die Persiese Oorloe waarop 'n periode van merkwaardige 
groei volg tydens die vyftig jaar van 480 tot 431 v.C. 

By die uitbreek van die Groot Peloponnesiese Oorlog tussen Sparta en 
Athene in 431 v.C. vind die Ineenstorting van die Helleense Beskawing 
plaas-daarom dat Toynbee in sy kritiek op Gibbon beweer dat Gibbon 
sy verhaal van The Decline and Fall of the Roman Empire seshonderd jaar 
vroeer moes begin het.51 Tydens die periode 431 tot 31 v.C. ervaar die Hel
leense Beskawing 'n Tyd van Moeilikhede wat tot 'n einde kom by die slag 
van Actium. Die regering van die Eerste Romeinse keiser, Augustus, lei 
'n Universele Staat in en die Hellenisme verkeer in 'n tyd van Verval. Die 
ritme van Uitdaging en Antwoord word vervang deur 'n ritme van Ramp 
en Herstel. Die jaar 69 n.C., die sogenaamde ,Jaar van die vier Keisers', 
is 'n terugslag wat gou oorkorri. word; die voorspoedige regeringstyd van die 
Antonini is slegs 'n na-somer. Die aanvalle van die Eksterne Proletariaat, 
d. w.s. van die barbaarse hordes uit die noorde, ondergrawe stadig maar seker 
die fondamente van die Helleense Beskawing. Die Interne Proletariaat, 
d.w.s. die Christelike Kerk wat as Universele Kerk tot ontwikke1ing kom 
binne die Universele Staat, was net soos die Eksterne Proletariaat algeheel 

50. A Study of History IV bl. 200-214; V, bl. 58. 
51. Ibid. IV, bl. 58-63; X, bl. 105. 
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vervreemd van die Dominerende Minderheid van kultuurdraers in die 
Romeinse Ryk. Op die wyse dra die Kerk by tot die finale val van die 
Helleense Beskawing. Die Kerk oorleef egter die val van die Helleense 
Beskawing en word die skoot waaruit 'n nuwe Beskawing gebore word, ons 
eie, wat Toynbee die Westelike Christendom noem. 

Die hele Romeinse geskiedenis val dus, volgens Toynbee, in die periode 
van agteruitgang en verval van die Helleense Beskawing. Die Romeinse 
geskiedenis is slegs 'n aanhangsel van die Griekse geskiedenis, ,a mere 
phase in the decline of Hellenism', ,a mere phenomenon of decay'. 52 Souder 
om die invloed van die Griekse kultuur op die Romeinse te misken, kc:ln 
aile bloeitye in die Romeinse geskiedenis, aile prestasies van die Romeinse 
kultuur as slegs tydelike oplewinge tydens 'n periode van verval beskou 
word? Toynbee swig hier voor die dwang van sy eie sisteem; volgens 
Collingwood die een voorbeeld waar Toynbee ,allows his actual historical 
judgements to be falsified by the errors in his principles'. 53 Toynbee selekteer 
ook slegs die feite wat die Romeinse geskiedenis laat inpas as 'n periode 
van verval in die Helleense Beskawing. 

'n Verdere rede vir die afwysing van die Romeinse kultuur as dekadent 
kan gevind word in Toynbee se afkeer aan alle vorme van milita:risme. Den 
Boer wys daarop dat Toynbee ,alle oorlog en verovering zozeer (verfoeit), 
dat hij de imperialistische neigingen van staaten, waar mogelijk, onder
brengt in perioden van Ineenstorting en Ontaarding'. 54 Sy afsku aan die 
Romeinse militarisme bring hom selfs daartoe om soms 'n volkome ver
draaide voorstelling van sake te gee. Van die Romeinse patria potestas se 
hy o.a. die volgende: ,During the greater part of the course of Roman 
history, an adult male Roman citizen had been virtually his father's slave 
till his father's dying day: but there had been one place where, since the 
foundation ofthe .Roman state, this slave-son had been a freeman, and that 
was in the camp. When father and son were mobilized, the son was his 
father's peer as his fellowsoldier in the service of the republic.'55 In hierdie 
opmerking skuil 'n dubbele wanvoorstelling. Eerstens verswyg Toynbee 
geriefiikheidshalwe die feit dat die vader se patria potestas mettertyd aan
sienlik ingeperk is, en dat die volwasse seun publiekregtelik in elk geval 
volkome selfstandig was-hierdie ,slave-son' kon die hoogste openbare 
ampte, selfs die konsulaat beklee. Ook verswyg Toynbee die emancipatio, 
die vrystelling van 'n seun uit die potestas van sy vader, 'n instelling wat 
volgens Van Oven ,in klassieken tijd zeer frequent' was. 56 Tweedens is die 
bewering dat in die militere kamp, ,since the foundation of the Roman state, 

52. R. G. Collingwood, The Idea of History, bl. 164. 
53. Ibid. 
54. ,Toynbee en de Oude Geschiedenis', in Tussen Kade en Schip, bl. 85. 
55. Hellenism, bl. 47. 
56. J. C. van Oven, Leerboek van Romeinsch Privaatrecht, Leiden 1948, bl. 480. 
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this slave-son had been a freeman', ook nie heeltemal juis nie. Dit was eers 
tydens die vroee Keiserryk dat die jiliusfamilias geleidelik beheer verkry het 
oor die peculium castrense, d.w.s. oor die vermoe wat hy tydens sy militere 
diens verwerf het. 57 

Hierdie wanvoorstelling is een van die vele voorbeelde wat aangehaal 
kan word uit Toynbee se jongste geskiedenis van die Helleense Beskawing. 
Dit is merkwaardig dat Toynbee, wat in sy A Study of History steeds met 
waardering praat van die Griekse kultuur, in hierdie werk 'n vernietigende 
kritiek op die hele Helleense Beskawing lewer. Die tyd van ongekwalifi
seerde bewondering van die antieke kultuur is reeds lankal verby, maar die 
kritiek van Toynbee wat berus op misvatting, wanvoorstelling en verdraaiing 
moet met klem afgewys word. 'n Resensent het daarop gewys dat hierdie 
boekie wat in die Home University Library-reeks opgeneem is, behalwe in . 
die Weste gelyktydig ook verskyn het in Bombaai, Calcutta, Ibadan en 
Accra waar tienduisende ,met veelal beschamende ontvankelijkheid' gereed 
staan om hierdie drogbeeld van die Westerse beskawing in te drink. 58 Daarby 
moet in gedagte gehou word dat Toynbee een van die weinige moderne 
historici is wat die verbeelding van die publiek aangegryp het-,his profes
sional reception has not matched his public success'.59 

Die Helleense Beskawing het, volgens Toynbee, aan ons 'n erfenis gelaat 
wat 'n ernstige bedreiging inhou vir die voortbestaan van ons eie beskawing. 
Die ,distinctive mark' van die Helleense Beskawing was ,Man-Worship or 
Humanism' waarmee saamgehang het 'n vergoddeliking van die staat wat 
gelei het tot 'n bekrompe nasionalisme. Die ,Hellenic worship of idolized 
local states' is vandag die ,dominant religion of the West and of a rapidly 
westernizing world'. 60 Hierdie opvatting berus op 'n to tale misvatting van 
die aard van die Griekse godsdiens en gevolglik ook van die hele Griekse 
wese. Toynbee verafsku nasionalisme eweseer as militarisme, en die gering
skatting van die nasionale beginsel in die geskiedenis is een van die grootste 
swakhede van sy werk. 61 Om egter die moderne nasionalisme, of dit nou 
goed of af te keur is en of dit 'n bedreiging vir ons beskawing inhou al dan 
nie, as 'n ,ghost of Hellenism' te beskryf, is . eenvoudig 'n fantastiese 
anakronisme. 

57. Ibid. bl. 490 e.v. Hierdie siening van die patria potestas word ook aangetref in 
Toynbee se Reconsiderations wat in 1961 verskyn het, bl. 378; sy verdediging in Recon
siderations, bl. 377 e.v. van sy siening van die Romeinse Reg as ,a common Hellenic 
enterprise' verdien afsonderlike bespreking. 

58. W. den Boer in Forum der Letteren I, 4, 1960, bl. 258-266; hierdie aspe_k word ook 
aangeroer in die resensie van V. Ehrenberg, Historia VIII, 1959, bl. 491-496. 

59. Edward T. Gargan in sy redaksionele voorwoord tot The Intent of Toynbee's 
History, bl. 1. 

60. Hellenism, bl. 234. 
61. Toynbee se afkeer aan nasionalisme is van deurslaggewende belang by sy beoor

deling van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, vgl. B. Liebenberg, a.w. bl. 222 e.v. 
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Die ernstigste klag wat teen Toynbee ingebring kan word, is dat hy nie 
op hoogte is van resente vakliteratuur nie. Dit wil byna voorkom asof 
Toynbee sedert die einde van die Eerste Wereldoorlog geen nuwe boeke 
oor die antieke geskiedenis gelees het nie. Die vyf volumes van Tenney 
Frank se An Economic Survey of Ancient Rome, die prosopografiese studies 
van Boak en Syme (,one of the most important books on Roman history 
since Mommsen!'), die werke van Scullard, Sherwin-White e.a. word nog 
in A Study of History nog in Hellenism vermeld. 62 In die bibliografie van 
Hellenism word onder die hoof ,Literature' ses werke venneld, vyf waarvan 
van Gilbert Murray en geen enkele boek oor die Latynse letterkunde nie!· 
Blykbaar is die Latynse letterkunde as die produk van 'n tydperk van verval 
nie ons aandag vandag werd nie. 

Die woorde van prof. Geyl dat Toynbee se sisteem ,een verbeelding (is), 
waartoe zijn ongelooflijke eruditie hem de stof moet leveren', 63 is besonder 
toepaslik op sy beeld van Rome. 'n Patroon word op die Romeinse geskie
denis afgedwing wat slegs lean lei tot verkragting van die historiese waarheid. 
Ten spyte van sy roem op sy ,English empiricism' en sy afwysing van Spengler 
se ,German a priori method', 64 berus Toynbee se beeld van Rome nie op 
'n empiriese ondersoek en wetenskaplike deurgronding van die gegewens 
van die Romeinse gesldedenis nie. Mag ek herinner aan 'n woord van 
Huizinga wat sisteembouers van die stempel van Toynbee met vrug in 
gedagte kan hou: ,De wetensvorm van de mod erne beschaving ten opzichte 
van bet verleden (is) niet meer die van den mythus, maar die van de kritische 
wetenschap'. 65 

Die visie van die moderne geskiedskrywing is tydens die afgelope dekades 
verbreed deur ontwikkelinge op die gebied van die tegnologie en die inter
nasionale politiek. Die ontwikkeling van massa-kommunikasiemiddele 
bring gebeure op die verste uithoeke van die aarde pertinent onder die 
aandag. Die hegemonie van Europa is aangetas deur die opkoms van buite
Europese beslcawings en lculture wat nie meer in 'n ondergeskilcte verhou
ding tot Europa staan nie, maar Europa konfronteer as gelylcgeregtigde 
kontrakpartye. In die huidige lconfrontasie van werelddele, in die verwarring 
waaroor die skadu van 'n lcernoorlog steeds val, ontstaan 'n behoefte om 
die hede te sien as 'n sinvolle moment in 'n bepaalbare ontwikkeling. Onder 
soortgelyke omstandighede, toe die ,ewige' Romeinse Ryk begin verkrum-

62. Merkwaardig genoeg skat Toynbee in Reconsiderations, bl. 121 e.v. die prosopo
grafiese metode hoog en praat hy van ,the brilliant pioneer work' van Syme. 

63 . Tochten en Toernooien, Utrecht 1950, bl. 138. 
64. In sy Civilization on Trial, bl. 9-11; oor Toynbee se empirisme vgl. veral P. Geyl, 

Debates with Historians, Den Haag 1955, bl. 144 e.v., asook W. H. McNeill, ,Some Basic 
Assumptions of Toynbee's A Study of History' in The Intent ofToynbee's History, bl. 39 
e.v. en Toynbee se antwoord in Reconsiderations, bl. 243 e.v. 

65. Verzamelde Werken, Haarlem 1949, vol. VII, bl. 59. 
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mel het, het Augustinus sy vertroostende De Civitate Dei geskryf. Sisteem
bou volgens Augustiniaanse en agtiende-eeuse patroon waarin die hele 
ontwikkelingsgang van die mensheid in een omvattende sintese betrek word, 
bevredig nie langer nie-dit blyk veral duidelik uit die reaksie op Toynbee. 
Die geskiedeniswetenskap kan nie sonder meer vergeet wat hy intussen aan 
wetenskaplike metode geleer het nie; die negentiende eeu kan nie sonder 
meer opsy geskuifword nie. Daar bestaan vandag behoefte aan 'n universele 
geskiedenis wat reg sallaat geskied aan sowel die insigte van die Middel
eeuse en agtiende-eeuse sisteembou, as aan die negentiende-eeuse begrip 
vir die rol van nasionale verskille en die individu in die geskiedenis, d.w.s. 
aan 'n wereldgeskiedenis wat nie die mikroskopiese beeld sal opoffer aan 
die panoramiese nie. Die oplossing le miskien in wat Locher noem ,wereld
geschiedenis in vergelijkende zin', 66 'n studie van byvoorbeeld interkulturele 
kontak, van die wyse waarop die een kultuurgebied geestelike en stoflike 
goedere aan 'n ander ontleen, van die opkoms van wereldwye godsdienstige 
bewegings, ens. Op hierdie manier kan ,wereldgeskiedenis' selfs op 'n 
beperkte terrein beoefen word, byvoorbeeld 'n ,wereldgeskiedenis' van 
Europa waarin getrag word om die Europese geskiedenis te · interpreteer 
in verhouding tot sy plek in die wereld. 67 

Die nuwe perspektiewe wat wereldgeskiedenis in hierdie sin hied, kan 
van besondere waarde wees by die studie van die antieke geskiedenis. 68 

'n Nuwe perspektief lean byvoorbeeid verkry word op die geskiedenis van 
die Romeinse Ryk as dit geplaas word teenoor die geskiedenis van die 
Persiese Sassaniederyk. Dat die studie van die Romeinse geskiedenis nie 
beperk mag word tot die grense van die Romeinse Ryk nie, blyk uit die 
handelsverbindinge wat die Romeine gehad het met verafgelee volke. 69 

Argeoloe het Romeinse ware, veral munte en pottebakkerswerk, gevind 
vanaflerland in die Weste tot in Indie en die Verre-Ooste, van die Skandi
nawiese skiereiland in die noorde tot Oos-Afrika in die suide.70 In die veer
tiger jare is by Arikamedu aan die ooskus van Indie 'n belangrike handelspos 
opgegrawe waar handelaars uit Weste en Ooste ontmoet het. Die Boeddhis
tiese kuns uit Afghanistan en Noord-wes Indie toon in die eerste eeue van 
ons jaartelling merkwaardige Westerse invloede. Baie van die Romeine 
se bedrywighede in Armenie in die Midde-Ooste het in verband gestaan 
met 'n poging om 'n alternatiewe roete oor land te vind waarlangs die 
gesogte handel met die Verre-Ooste kon beweeg sonder gevaar van 

66. Gestalten der Geschiedenis, bl. 242-3. 
67. Vgl. hieroor G. Barraclough, ,Universal History' in Approaches to History, London 

1962, bl. 83-109. 
68. Ongelukkig kon ek nie insae verkry in J. Vogt, Geschichte des Altertums und Univer

salgesclzichte, 1957. 
69. Vgl. M. P. Charlesworth, Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, 

Cambridge 1926. 
70. Vgl. Sir Mortimer Wheeler, Rome beyond the Imperial Frontiers, Pelican 1955. 
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inmenging deur die regeerders van Parthia. Ben van die interessantste 
pogings om die Romeinse geskiedenis in verband te bring met gebeure in 
die Ooste, is rniskien die werk van die Arnerikaner F. J. Treggart, Rome and 
China: A Study of Correlations in Historical Events (Berkeley 1939). Hy 
betoog dat tellcens wanneer een van die groot handelsroetes tussen Oos en 
Wes op 'n gegewe punt versteur is, hierdie versteuring aanleiding gegee 
het tot moeililchede langs die hele roete. Oorlog en opstand langs die groot 
sy-roete in die Tarim lcom-gebied in Sentraal-China gee byvoorbeeld aan
leiding tot beroeringe op die oosgrens van die Romeinse Ryk, in Parthia, 
Armenie en Sirie. Versteuring van die handelsroetes in die Swart See-gebied 
lei nie slegs tot moeililchede in Armenie nie, maar leon selfs die oorsaalc wees 
van botsinge tussen barbaarse stamme en Romeinse legioene op die Ryn 
en Donou-grens van die Romeinse Rylc. Die hele aangeleentheid is waar
slcynlilc veel meer gekompliseerd as blote versteuring van handelsroetes,71 

maar die werk van Treggart dui tog 'n weg aan waarlangs op wetenslcaplike 
wyse 'n breer perspelctief aan die Romeinse geslciedenis verleen lean word: 
'n alternatiewe weg wat uiteindelilc 'n panorarniese, 'n ,wereldhistoriese' 
blilc oor die Romeinse geslciedenis lean gee sonder dat die mikroskopiese 
opgeoffer word. 

MODERN SYSTEM-BUILDING AND ROMAN HISTORY 

Summary: In this paper, originally read before the Bloemfontein regional branch of the 
South African Classical Association, the approach to Greek and Roman history by 
Arnold Toynbee and modern Marxist historians is briefly reviewed. In both cases an 
attempt is made to bring the entire course of history within the ambit of an all-embracing 
scheme of universal application. Through the centuries many such attempts have been 
made, from St. Augustine, the first great universal historian, to Arnold Toynbee, the 
great system-builder of our own time. Many universal histotians accord a position of 
supreme importance to Greek and Roman history. The exponents of the various cyclic 
theories, Danielevski, von Lasaulx, Spengler, and Toynbee, look upon Greek and Roman 
history as a model, a 'standard of comparison', of the normal course of development and 
decline of a 'cycle'-whatever name the cycle bears in the particular terminology of each. 
In Karl Marx's phase-theory of economic development, Greece and Rome occupy a 
position of central importance. 

In the first, general part attention is drawn to the fact that universal history tends to 
sacrifice the microscopic view to the macroscopic, the panoramic. Thus in medieval 
historiography the historian was not interested in the past acts of men ; ' he never lost 
sight of what in his view constituted the ultimate aim of all history: the Last Day, the 
final Revelation. Hence the medieval historian was not interested in the detailed criticism 
of sources, in uncovering motives, in establishing causes; the past was merely part of the 
process of Revelation, continued in the present and ultimately to be completed in the 
future. The modern historian, however, cannot forget the lessons of the nineteenth century; 
however one-sided the nineteenth century approach may be considered today, the modern 
historian dare not sacrifice scientific criticism to the myth of theory. 

In the two succeeding parts the approach to ancient history by modern Marxist historians 
and by Arnold Toynbee is considered in some detail. As regards Marxist historiography, 
it is submitted that despite the undue stress placed upon the institution of slavery, the 
Marxist historians have not produced any work which can replace standard works by 
Western scholars in this field. The main reason for this conclusion is that the Marxist 

71. V gl. die kritiek van Hugh Last op Treggart se boek in J.R.S. XXX, 1940, bl. 109-110. 
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historians are not prepared to deviate one inch from the theories of Marxist orthodoxy. 
Too frequently conclusions are based not on a scientific examination of the available 
data, but on pronouncements of Marx, Engels and Stalin. Too frequently an interpretation 
is advanced in the face of all evidence in order not to violate the canons of Marxist 
orthodoxy-scientific criticism yielding to the myth of theory. The least attractive aspect 
of Marxist historiography is the terms employed in reference to Western historians: 
American imperialists, racialists and pseudo-scholars. The conclusion is inevitable: 
as a result of its rigid dogmatism and its propagandistic purpose, Marxist historiography 
has not yet succeeded in making any substantial contribution to our knowledge of and 
insight into Greek and Roman History. 

The criticism of other scholars of Arnold Toynbee's conception of an Hellenic civili
zation of which Roman History forms but a subsidiary part, is noted with approval. 
We have here an excellent example of how predetermined theory clouds an historian's 
judgement. Attention is further drawn to the fact that Toynbee's view of Roman history 
is largely influenced by his dislike of any form of militarism and nationalism. Thus his 
views on the nature of the Roman patria potestas are decidedly erroneous. A serious defect 
of Toynbee's writing of Greek and Roman history is the fact that he has clearly not read 
any new book on Roman history for many a year. 

Finally a few suggestions are made for a possible way in which a 'universal history' of 
Greece and Rome may be attempted. Archaeology in particular has taught us that the 
study of Roman history cannot be confined to the boundaries of the Roman Empire: 
Rome's trade and commerce was widespread, her contact with peoples outside her 
territory extensive. The book published by F. J. Treggart in 1939, Rome and China: 
a study in historical correlations, may point the way. Initially specialized studies can be 
made of Rome's contacts, commercial and otherwise, at various times with peoples 
outside her territory. Such studies can eventually give us a broader view of Roman 
history, and an understanding of commerical, religious and cultural interrelationships 
which will place Roman history in proper perspective against the background of con
temporary world history. 
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