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DIE ROMEINSE GESKIEDSKRYWING 
BESINNING EN PERSPEKTIEF 

deur C. P. T. Naude 
(Pretoria) 

Die studie wat bier voorgele word, vloei voort uit 'n referaat wat tydens 'n 
kongres van die Klassieke Vereniging gelewer is, met die nodige aanpassing 
en dokumentasie wat by 'n artikel pas. Dit is in sy kern 'n weergawe van 
die besinning oor die Romeinse bistoriografie deur Leonardo Ferrero in sy 
werk, Rerum Scriptor-Saggi sulla Storiografia Romana, Trieste, 1962.1 

Aan Ferrero word derhalwe deur etlike verwysings die erkenning verleen 
wat by verdien. My artikel beoog om in die eerste plek die eiendomlikhede 
van die Romeinse historiografie binne 'n kort bestek in perspektief te stel. 
Die invloed van die Griekse geskiedskrywing op die Romeinse, veral t.o.v. 
literere konvensies en die voorskrifte van die genre, sal niemand ontken 
nie. En dit is ook die mees opvallende aspek by 'n aanvangstudie van die 
Griekse en Romeinse historiografie. Maar namate die student hom van die 
uiterlike wend na die essensiele, dring dit tot hom deur ,dass romiscbe 
Geschichtsschreibung etwas Eigenes ist'. 2 In die tweede plek is dit die doel 
om die voortreflike gedagtes van 'n Italiaanse geleerde bekend te stel aan 
lesers wat met Italiaans minder vertroud is, om sodoende insae te bevorder 
in die besondere prestasies van historici in die betrokke land op die gebied 
van die historiografie. 

Wat die aanbieding van hierdie studie betref, word nie soseer gestreef na 
'n strenge eenheid van betoog nie, maar is die metode eerder om sekere 
fasette van die historiografie te belig. Vir die doel van 'n perspektief word 
die volgende temas aangestip: die verhouding van die Romeinse geskied
skrywer tot die poesie en die retoriek; verskille tussen die Romeinse en die 
Griekse geskiedskrywing t.o.v. metode, benadering, agtergrond en beskou
ing; die Romein se sin vir historiese ontwikkeling en kontinuiteit; krisis
besef en pessimisme in die historiografie; terugblik en bersiening en histo
riese kritiek, belangstelling in die hede en die differensiering van genres, 
die ontstaan van 'n , vulgaat' -oorlewering en die proses van verenging. 

In die Romeinse senatoriese geskiedskrywing of ,annalistiek'3 het ons te 
doen met 'n kenmerkende gesindbeid en benadering en terselfdertyd ook 
met 'n bepaalde inhoud wat sentreer in die beeld van Rome. Dit staan 
t.o.v. die historiese verlede nie alleen konstaterend van wat gebeur bet nie, 

1. Vgl. Mnemos.18 (1965)428 e.v. 
2. R. BUchner, Humanitas Romana, Heidelberg 1957, p. 281. 
3. Ferrero, ,annalistica senatoria', p. 54; ,storiografia patrizia e senatoria', p. 87; hy 

beskryf dit ook as ,annalistica Iaica', p. 92, of as ,storiografia personale', p. 69, in teen
stelling met die onpersoonlike aantekeninge van die tabulae pontificum, p. 92, 94 en 103. 
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maar ook selektief, idealiserend en skeppend. Die historiografie het 'n 
affiniteit met die poesie. Saam het digter en historikus in die ontstaans
tydperk van die historiografie die fondament vir die beeld van Rome in die 
annalistiek gele. Fabius Pictor was aangevuur deur 'n digterlike aan
doening.4 Die Bellum Punicum van Naevius het sy werk voorafgegaan, en 
die Annates van Ennius sluit t.o.v. inhoud en vorm by Fabius aan.5 Heinze 
wys op 'n soortgelyke funksie van die redevoeringe in die epiek as in die 
historiografie ;6 en Rostagni en Klingner het ooreenkomste getoon tussen 
die programmatiese ideale van Vergilius en Livius.7 Die Romeinse digter 
was histories bewus. Vergilius het diepte geput uit sy sin vir die geskiedenis.8 

Die mite word met die geskiedenis in verband gebring, Troje met Rome, 
en Aeneas met Caesar en Augustus. Maar die historiese bewussyn is nie 
tot die epiek beperk nie. In die slotgedeelte van Catullus se Epithalamium 
van Peleus en Thetis hied die mite 'n eties-historiese perspektief tipies van 
die historiografie.9 En ook in die literer-kritiese poesie van Horatius-in sy 
pleidooi vir die moderne digter in een van sy epistolae, en vir die lewende 
taal in sy Ars poetica10-is daar bewyse van historiese perspektief, die 
bewussyn van ontwikkeling, progressie en kontinuiteit, wat die digter 
gemeen het met die historikus.11 Wie die Romeinse historiografie uiterlik 
stilisties benader of suiwer literer-histories in die lig van die antieke teoriee 
wat op die Griekse lees geskoei is, dring nie tot hierdie innerlike affiniteit 
met die poesie deur nie-'n affiniteit wat op historiese aanvoeling berus.U 
Die skeiding wat as uitgangspunt by die Griek tussen die geskiedskrywing 
en die poesie bestaan, bestaan by die Romein nie.13 

In twee veelbesproke passasies verwys Cicero na die historiografie as die 
taak van die orator, munus oratoris historia, en as 'n oratoriese taak, opus 
oratorium.14 Hierdie verklaringe het by geleerdes in die laat negentiende en 

4. Polub. 1.14.2, 
5. K. Hanell, ,Zur Problematik der iilteren Geschichtsschreibung,' Entretiens Hardt 

IV, Geneve 1956, p. 157 e.v. 
6. R. Heinze, Virgils epische Technik, Leipzig 1903, p. 333 e.v. 
7. A. Rostagni, Scritti Minori, Torino 1956, II, 2, p. 201 e.v. ; F . Klingner, ,Livius', 

Die Ant ike (1925) 95 e. v., oor die ,dichterische Geschichtsschreibung'. 
8. Vgl. E. Skard, ,Die Heldenschau in Vergils Aeneis', Symb. Osl. 40 (1965) p. 56: 

'n ,historischen Aufzug', in teens telling met die ,Mauerschau' by Homeros. 
9. Cat. 64, 384e.v. 
10. Hor. Ep. 2.1. 90e.v.; Arspoetica 53 e.v. 
11. Bv. Skard, p. 58; vgl. aanm. 48. 
12. Vgl. Klingner, p. 97, wat die affiniteit terug voer na 'n ,Hingabe und Glaube an 

Rom'. 
13. Arist. Poet. 9. 1451 b 3; so ook Theophrastus wat weerklank vind in Cicero, De leg. 

1.1.5: alias in historia leges observandas .. . alias in poemate; Luk., De hist. consc. arte 
8; G. Avenarius, Lukians Sclzri/t zur Geschichtsschreibung, Meisenheim 1956, p. 16 e.v.; 
F. Wehrli, Eumusia (Festgabe fi.ir E. Howald), Zi.irich 1947, p. 70. 

14. Cic. De or. 2.15.62, De leg. 1.2.5. 
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in die vroee dekades van die twintigste eeu 'n sterk vooroordeel teen die 
Romeinse historiografie ten gevolg gehad. Dit word weerspieiH in Hermann 
Peter se monumentale werk, Die geschichtliche Literatur iiber die romische 
Kaiserzeit. 15 Cicero se verklaringe is in verband gebring met sy berugte 
brief aan Lucceius waar hy met 'n gans ander doel 'n dramatiese en 
propagandistiese monografie bepleit, gekonsipieer ooreenkomstig 'n 
bepaalde genre van die Grieks-Hellenistiese tyd, ter verheerliking van sy 
eie roemryke konsulskap.16 Maar die Romeinse geskiedskrywing het 'n 
sterker affiniteit met die poesie gehad as met die redenaarskuns. Quin
tilianus beskryf geskiedskrywing as proxinia poetis in teenstelling met die 
retoriek.17 Hy het dit hier te doen met 'n stilistiese affiniteit wat op 'n 
gemeenskaplike funksie berus, ad narrandum, teenoor die funksie van die 
retoriek, ad probandum. Veel sterker egter is die innerlike affiniteit van die 
historiografie met die poesie wat wortel in 'n sin vir die geskiedenis. Niete
min is daar 'n band tussen die historiografie en die retoriek van 'n uiterlike 
of omstandigheidsaard, die feit naamlik dat die historikus net soos die 
orator in die openbare lewe staan, dat beide dissiplines in dieselfde tipe 
persoon verenig word, en dat sowel die geskiedskrywing as die redenaars
kuns alleen kan floreer in dieselfde gunstige politieke klimaat.I8 Cicero se 
verklaringe het per slot van rekening slegs betrekking gehad op die oratoris 
facultas, op die vermoe van 'n spreker om sy toespraak kunsvol in te klee 
en van 'n historikus om sy stof, net soos die Griekse skrywers, in 'n smaak
volle styl aan te bied.19 Die maatstaf van onderskeiding tussen die vroee 
en latere Romeinse geskiedskrywers, vanuit die literere oogpunt van Cicero, 
was een van styl; dit kom neer op 'n verdeling naamlik tussen die eertydse 
rerum narratores of blote kroniekskrywers en die latere rerum exornatores 
of kunsskrywers. 20 

Wanneer die Griek sy historiografie motiveer, is hy geneig tot polemiek. 
Jacoby het gewys op die algemene verskynselvir die Griekse historikus om 
hom met sy voorganger in teenstelling te plaas.21 Waar hy die leser inligting 
oor homself verstrek, is dit hoofsaaklik om die leser te oortuig dat hy as 
wetenskaplike vir die taak van betroubare beriggewing opgewasse is.22 

Afsydigheid of distansiering van sy onderwerp is by hom 'n primere 

15. Leipzig 1897, bv. II p. 280 e.v. 
16. Cic. Ad/am. 5.12; G. Misch, Geschichte der Autobiographie, uitg. Bern 1950, p. 164. 
17. Quint.10.1.31; Ferrero, p. 23 e.v. 
18. Tac. Dial. de Or. 40, Hist. 1.1.5. 
19. A. Gwynn, Roman Education from Cicero to Quintilian, Oxford 1927, p. 107; 

M. L. W. Laistner, The Greater Roman Historians, Sather Lectures, Los Angeles 1947, 
p.30. 

20. Cic. De or. 2.12.52 e.v. 
21. F. Jacoby, FGrH, Sy kommentaar oor F. 64-105, p. 117; vg!. Atthis, Oxford 1948, 

p. 381. 
22. Thouk. 5.26.5. 
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vereiste. Van die historikus word verwag om sy vaderland te vergeet en om 
staatloos te wees-1;8vo~ 6v 'tot~ ~t~A.iot~ Kai li1toA.t~. 23 Hy kan die doel
treffendste aan sy funksie voldoen op 'n afstand, in 'n vreemde land, of, 
soos in die geval van Thoukudides, in ballingskap waar hy onbelemmerd 
toegang het tot gegewens van die teeparty. 24 Die Romeinse historikus 
daarentee het eerder te doen met die ,situering' van sy onderwerp in die 
groter raamwerk van die Romeinse geskiedenis in sy geheel25 en met die 
rol wat sy eie persoon speel of gespeel het as 'n integrale element in die 
proses wat hy skilder. 26 W aar die Griek se ervaring in die open bare lewe 
geld as 'n kwalifikasie en voorvereiste van die wetenskap,27 is die ervaringe 
van die Romein regstreekse betrokkenheid of ,involvement' as 'n faktor 
in die geskiedenis self. Hy sou eerder ten spyte daarvan betroubaarheid 
nastreef as om sy waarheidsbetuiginge soos die Griek op sy ervaring te 
baseer.28 Dit verklaar ook die belangrikheid vir die Romein van 'n simpa
tieke ,klimaat' -vir die historiografie sowel as vir die retoriek. In die plek 
van distansiering van sy onderwerp, soos by die Griek, is hy ten nouste 
daarby betrokke.29 Hy beskou sy historiografie as dinamies, as 'n faktor in 
die geskiedenis self wat die historiese proses in sy verdere gang ten goede 
kan bei:nvloed. Derhalwe is die pragmatisme van die Romeinse historio
grafie ook anders as die van die Griekse. Dit beoog nie soseer politieke 
lering of onderrig vir die staatsman, soos by Thoukudides en Polubios nie, 30 

maar die bevordering van blywende waardes, en die verryking van die 
inner like lewe deur die aanskouing van groot dade. 31 Dit gaan nie om die 
praktiese toepassing van politieke lering in spesifieke situasies nie, maar 
o.a. om volharding, perspektief en besieling in tye van krisis. 32 

Die Romein word tot die historiografie aangevuur deur 'n krisisgevoel; 

23. Luk. De hist. consc. arte 41; Polub. 1.14.5. 
24. Thouk. 5.26.5. 
25. Sail. Cat. 6-14; Tac. Ann. 1.1. Vgl. die neiging tot inmekaarsluiting van die konink

like tydperk en die kontemporere geskiedenis by Fabius, wat Ferrero, p. 18, verklaar as 
'n behoefte aan 'n ,inquadramento sintetico, che chiarisse l'essenziale del processo 
~torico'. 

26. Sail. Cat. 3 en 4; Tac. Hist. 1.1.4; en vgl. R. Syme, ,The Senator as Historian', 
Entretiens Hardt IV, Geneve 1956, p. 188 e.v. 

27. Polub. 12.25h. 6, 12.28a. 7-10, bv. &vayKTJ !lEyalca 8taljfeu8ecr8at -roil~ &neipou~. 
28. Tac. Hist. 1.1.4: dignitatem nostram a Vespasiuno inchoatam ... a Domitiano 

/ongius provectam non abnuerim: sed . .. fidem professis neque amore quisquam et sine odio 
dicendus est. 

29. Ferrero, p. 21: ,storiografia militante, tuffata nel presente, nei problemi e nelle 
passiom dell'oggi'; vgl. F. Klinger, ,Romische Geschichtsschreibung bis zum Werke des 
Livius', Die Antike 13 (1937) p. 3. 

30. Thouk. 1.22.4; Polub. 9.1.4, 9.2.5-6. 
31. Liv. Praef 10; Tac. Hist. 1.3.1, Ann. 3.65.1. Vgl. R. Syme, Tacitus, Oxford 1958, 

p. 520. 
32. Bv. Amm. 23.5.16 e.v., 31.5.11 e.v. 
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hieruit ontstaan sy roeping as historikus. Die aard van die krisis verskil van 
skrywer tot skrywer en hang saam met sy eie ervaring, sy besondere tem
perament en die tyd waarin hy leef. 33 Hy toon dit in die keuse van sy 
onderwerp en in sy siening op die groter historiese proses waarin hy sy 
tema situeer. By Sallustius bestaan die krisis in sedelike verval as gevolg van 
die verdwyning van Carthago, ubi Carthago aemula imperi Romani ab 
stirpe interiit, toe die bedreiging van buite, die metus hostilis, opgehou het 
om te bestaan. 34 In die plek van die ou sin van waardes, toe divitiae, bona 
fama en nobilitas sinoniem was met ontberinge en diens aan die staat, het 
ambitio nou toonaangewend geword. 35 Livius verkeer onder die indruk van 
die oorloe wat hy so pas beleef het, ... malorum quae nostra tot per annos 
vidit aetas, en die krisis le vir hom in die rehabilitering wat moet plaasvind en 
waarin die exempli document a van 'n ouer verlede 'n doel kan dien. 36 Die 
magnitudo van sy taak waarteen hy opsien, ut quae supra septingentesimum 
annum repetatur, is 'n weerspieeling sou 'n mens lean se van die topswaar
heid van die ryk, soos hy dit aanvoel, wat op rekonstruksie wag; hy is 
bewus van die afsluiting en konsolidering van 'n tydperk-in die geskiedenis 
sowel as in die historiografie. 37 By Tacitus is die krisis in die geskiedenis 
onafskeibaar van die laisis in die historiografie: post quam bellatum apud 
Actium ... magna ilia ingenia cessere, met die verlies van libertas as sy 
tema. 38 Alhoewel hy homself as slcrywer in 'n gunstige klimaat bevind, 
rara tempo rum felicitate, 39 is die minder roemryke verloop van die geskiede
nis onder die eenmansbestuur van die prinsipaat die annalistiese tradisie 
onwaardig en werk dit op sy beurt 'n gebrek aan historiese belangstelling, 
cura posteritatis, in die hand by die senatoriese stand wat die historiografie 
moet beoefen. 40 

· Die krisis word waargeneem as 'n fase in 'n proses, en dit is ook teen die 
agtergrond van 'n proses dat die historikus sy tema aanbied en perspektiveer. 
'n Opvallende sin vir historiese progressie tref ons aan in die streng geselek
teerde oorsig, op 'n bepaalde tema ingestem, in Tacitus se inleiding tot sy 

33. Ferrero, p. 36. 
34. Sail. Cat. 10.1,Jug. 41.2. 
35. Cat. 7.6, 10.5. Vgl. D. C. Earl, The Political Thought of Sa/lust, Cambridge 1961, 

p. 41 e.v. 
36. Liv. Praef 4, 5 en 10. 
37. Vgl. Liv. Praef 1, facturusne operae pretium sim, en Syme, Tacitus, p. 148: ,it is a 

feeble exordium when an historian in his first sentence conveys not facts or confidence 
but a doubt'; Praef 4, res est praeterea immensi operis, en R. M. Ogilvie, A Commentary 
on Livius, Oxford 1965, p. 26: ,this view seems unqiue in Livius'. Vgl. Ferrero, p. 131: 
,acuto senso della conclusione di un' epoca nellapraefatio liviana'. 

38. Vgl. Syme, Tacitus, p. 19, en Tac. Agr. 3.3. 
39. Ann. 4.32.2: nobis in arto et inglorius labor, en in die biografie, Agr. 1.1.2: apud 

pri01·es ... digna memoratu. Vgl. Syme, p. 474. 
40. Tac. Hist. 1.1.2, Ann. 1.1.5; en meer ·algemeen, Ch. Wirszubski, Libertas as a 

Political Idea at Rome, Cambridge 1960, p. 164. 
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Annales.41 Hiermee word die standpunt van De Sanctis, gevolg deur 
Collingwood, weerle, naamlik dat by die Romeinse historikus die sin van 
ontwikkeling sou ontbreek het. 42 Rome, volgens Collingwood, was vir die 
Romein 'n ,substansie', ewig en onveranderlik: ,From the beginning of 
Livius' narrative Rome is ready-made and complete', en, met verwysing na 
Tacitus se uitbeelding van Tiberius: ,characters are substances and therefore 
eternal and unchanging'.43 Hierdie in sekere opsigte misleidende beeld moet 
toegeskryf word aan geleerdes se algemene humanistiese agtergrond, bv. 
die vermoe by De Sanctis om 'n vir Livius ongunstige vergelyking met 
Thoukudides te tref. Thoukudides sleets in sy ,Argeologie' doelbewus 'n 
evolusie vanuit primitiewe toestande wat opwerk na die hoogtepunt van 
beskawing en krygstoerusting van die Griekse moondhede op die vooraand 
van die Peloponnesiese Oorlog, om dit te tipeer as tot op datum die grootste 
oorlog van alle tye.44Jets dergeliks pas nie by die doel en opset van Livius 
nie. En tog het Livius 'n begrip van evolusie-in die historiografie, ab 
exiguis profecta initiis, sowel as in die geskiedenis, quibus artibus . . . et 
partum et auctum imperium sit.45 Livius en sy bronne het 'n sin vir die 
primitiewe, generi hominum agresti.46 Haussler wys op die magnetiese 
aantrekking wat die oorsprong van dinge vir Tacitus het;47 en Skard vestig 
opnuut ons aandag, aansluitend by 'n fragment van Cato by Cicero, op 
,geleidelike ontwikkeling' as 'n begrip in die Romeinse geskiedbeeld t.o.v. 
sy konstitusie: nostra res publica non . . . una hominis vita, sed aliquot 
constituta saeculis et aetatibus.48 

Hierdie strydvraag oor die Romein se ontwikkelingsin moet in verband 
gebring word met twee perspektiewe waarop Ferrero ons aandag vestig 
wat in die tyd van Augustus in die historiografie bestaan het.49 In Livius 
naamlik vind ons die idee van 'n ,outonome' ontwikkeling van Rome se mag. 
Dit is 'n historiografie wat gekonsipieer is op die veronderstelling van 'n 
interne stukrag; en dit is 'n implikasie van die kenmerkend sedelike inslag 

41. Tac. Ann. 1.1; Ferrero, p. 36, en aanm. 
42. G. de Sanctis, ,Livia e Ia storia della storiografia romana', Problemi di Storia 

Antica, Bari 1932, p. 241: ,Livia non ha ... alcuna comprensione per Ia primitiva anima 
barbarica del popolo romano, e il problema del Iento e mirabile svilupparsi . . . della sue 
istituzioni'; Ferrero p. 36. 

43 . R. G. Collingwood, The Idea of History, Oxford 1946, p. 44. 
44. Thouk. 1.2-18. Vgl. A. Gomme, Essays in Greek History and Literature, Oxford 

1937, p . 119 e.v. 
45. Liv. Praef 4 en 9. 
46. L1v. 1.8.1; Ogilvie, p. 61, Licinius Macer as Livius se bran. 
47. R . Haussler, Tacitus und das historische Bewusstsein, Heidelberg 1965, p. 261. 
48. Clc. De rep. 2.1.2; Skard, Symb. Osl. 40 (1965) p. 58: ,gleichmassig verlaufende 

Entwicklung, was den Romern durchaus bewusst war'; en Ferrero p . 102, identifisering 
van die Cato-fragment. 

49. Ferrero, p. 85 e.v. 
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van die senatoriese geskiedskrywing met Rome as middelpunt.50 Daar
teenoor word by Trogus, soos ons uit Iustinus kan aflei, die idee aangetref 
van 'n Romeinse geskiedenis wat bepaal en gekondisioneer is deur wereld
gebeure van buite, ,di uno sviluppo mondiale'; Trogus se hele perspektief 
wat in verhouding minder in Rome gesentreer is, getuig hiervan.51 By 'n 
historiografie wat op die idee van innerlike lewenskrag as sy uitgangspunt 
berus, sou die begrip van ontwikkeling en groei stellig nie ontbreek nie. 
Die idee van organiese groei na analogie van die mens se lewensloop sluit 
moontlik hierby aan-et nascent em et crescentem et adult am et iam firmam 
atque robustum, so skets Cicero die ontwikkeling van die staat.52 Die idee 
vind 'n voortsetting by die ouer Seneca, Florus en Ammianus, waarvan 
elkeen Rome se oudag by die proses insluit.53 In Ammianus eindig dit in 
tranquilliora en securitas in teenstelling met 'n altera infantia of inertia soos 
by sy voorgangers. Die idee van organiese groei het 'n nuwe inhoud gekry 
en weerspieel 'n historiese optimisme wat by Seneca en Florus ontbreek; 
die grootheid van die verlede word aangevoel as 'n waarborg vir die toe
karns. 54 Maar basies in hierdie beskouing by Ammianus is sy historiese 
ontwikkelingsin. 

Oor die pessimisme van die Romeinse geskiedskrywing is al meermale 
besin. Die universele geskiedenis van Polubios wat Rome plaas aan die end 
van 'n reeks koninkryke wat gekom en gegaan het, het die bewustheid 
gebring dat uit die aard van die geskiedenis moondhede kom en gaan, en 
dit het die Romein se formulering van 'n historiese opvolging van state 
beinvloed. Die idee van die geskiedenis o.a. as 'n organiese proses Ieen hom 
tot hierdie beinvloeding, soos blyk uit Lactantius se toepassing van die 
weergawe daarvan by die ouer Seneca: quod si haec ita sunt, quid rest at 
nisi sequatur interitus senectutem ?55 Den Boer verwys in hierdie verband na 
die leer van die historiese siklus, dat aile glorie vergaan en katastrofe 
onontkombaar is, en hy sien in die Romeinse pessimisme 'n erfenis van die 
Hellenistiese historiografie wat deur Polubios oorgedra word.56 Dit kan 
egter ook wees dat die invloed van die doktrinere aspek nie te hoog geskat 
moet word nie-,so ist doch der Romer viel weniger Dogmatiker als der 
Grieche' .57 Die waarneming en erkenning van verval, van die verlies of 
verandering van waardes, en die gevoel dat net soos die mens en menslike 

50. Ferrero, p. 87: , ... una concezione storiografica fortemente consapevole della 
spinta ,interna" agente sulla dinam1ca della costituzione di un orbis romanus'. 

51. Bv. lust. 43.1. Vgl. Ferrero p. 50, en hierteenoor oak 0. See!, Die Praefatio des 
Pompeius Tragus, Erlangen 1955, p. 81 e.v. 

52. Cic. De rep. 2.1.3. 
53. Seneca by Lact. Div. inst. 7.15.14; F!or.Praef 4 e.v.; Amm. 14.6.4 e.v. 
54. Ferrero, p. 56 e.v., en W. Richter (kyk aanm. 93) p. 313 e.v. 
55. Lac. Div. inst. 7.15.14. 
56. W. den Boer, Gestalten der Geschiedenis, Den Haag 1960, p. 59. 
57. R. Haussler, p. 347. 
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geslagte, state verdwyn en ander ontstaan, is 'n ,redelike' historiese siening.58 

En omdat die Romein sy geskiedenis eties benader, is sy pessimisme rasio
neel en ewewigtig, en verval dit nie in die bittere sinisme soos wat Thoukudi
des in die Meliese Dialoog openbaar nie. Die Romein is besorg oor die 
toestande waarin hy Ieef en waarby hy betrokke is. Dit is egter 'n besorgd
heid oor toestande binne eerder as oor bedreiginge van buite, en hy sou selfs 
soos Sallustius die verdwyning van Iaasgenoemde betreur weens die uit
werking daarvan op 'n volk se sedelike welvaart. Pessimisme is 'n deel van 
die krisisgewaarwording wat die historikus tot geskiedskrywing dwing, maar 
daarmee gaan 'n roepingsbewussyn en verwagtinge gepaard. Op die waarde 
as korrektief wat Livius aan die exempla of historiese voorbeelde heg, is 
reeds gewys. Poschl praat van ,die Macht des Beispiels' as synde by die 
Romein wesenlik ,die Macht der Geschichte'.59 Tacitus behou die geloof in 
die eties-pedagogiese funksie van die historiografie om veranderinge ten 
goede mee te bring; en al sou hy sy tema betreur as 'n inglorius labor, 
koester hy nietemin die hoop dat uit illa levia ook groat dinge, magnarum 
rerum motus, sal voortvloei.60 

Daar is reeds gewys op verskille in benadering tussen die Griekse en 
Romeinse historiografie-dat die Griek hom van sy onderwerp distansieer 
en objektief daarteenoor pro beer staan, terwyl die Romein bewus is van sy 
eie historisiteit in die proses wat hy skilder. Die ontwikkeling en karakter 
van die Griekse historiografie word dus hoofsaaklik deur wetenskaplike 
oorweginge bepaal. Nietemin staan die Romein in die beoefening van die 
historiografie as dissipline in sommige opsigte nader aan ons. Hy het 'n 
grater belangstelling as die Griek in die verlede, waarvan die studie op 
geskrewe bronne berus, en hy heg meer waarde aan dokumentere gegewens, 
alhoewel om besondere redes, soos later aan sal blyk. Die Griekse historio
grafie daarentee is oorwegend eietyds. Bier word bedoel meer besonderlik 
die genre waarvan die ontwikkeling gevolg kan word vanaf Herodotos en 
Thoukudides tot by Polubios, die ,Zeitgeschichte' in Jacoby se klassifisering, 
,die eigentlich aile in als , Geschichtsschreibung" gilt'. 61 Om redes van die 
wetenskap is dit eietyds, want slegs die gebeurtenisse wat ongeveer kon
temporer is met die tyd van die skrywer, is verifieerbaar vir 'n tipe historio
grafie wat nie op dokumente berus as uitgangspunt van die dissipline nie.62 

Daar is egter diepgaande historiese redes vir die Romein se grater belang
stelling in die verlede as die van die Griek. Omdat die Griekse volk nie 

58. Ferrero, p. 54. 
59. V. Poschl, ,Die romische Auffassung der Geschichte', Gymn. 63 (1956) p. 199. 
60. Tac. Ann. 3.65.1, 4.32.3; Hist. 1.3.1. Vgl. Ferrero p. 59 en F. Klinger, ,Tacitus', 

Die Ant ike 8 (1932) 158 e.v. Maar kyk ook R. Syme, Tacitus, p. 520 e.v. 
61. Polub. 9.1.4; F . Jacoby, ,Die Entwicklung der griechischen Historiographie', Klio 9 

(1909) 36. 
62. Polub. 12.25.2: dokumentere studie neem slegs 'n derde plek in. 
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verenig was nie, en daar nie eenheid was in sy historiese ontwikkeling nie, 
het hy nie 'n gemeenskaplike verlede gehad waarvan die kontinuiteit die 
gemoede.re kon aangryp of die historiese verbeelding kon prikkel op die
selfde wyse as die verlede van Rome die verbeelding van die Romein nie. 
Dit het die Griekse Geskiedenis aan eenheid ontbreek. lets soortgelyks aan 
die ,Idee van Rome'63 as 'n eenheidsbeeld het nie bestaan nie. Hieraan is ook 
toe te skryf die onverbondenheid van die Griekse historikus in sy historio
grafie, sy ,staatloosheid', wat in Lukianos as 'n voorskrif van sy genre 
neerslag gevind het. Vir die Romein daarentee was sy verlede 'n integrale 
deel van sy hede, wat betekenis en diepte verleen aan wat om hom aan
gaan.64 

Terwyl die Romein 'n natuurlike belangstelling het in 'n gemeenskaplike 
verlede, bevorder die bewussyn van die geskiedenis as 'n proses en die rol 
van die historikus as in die proses verbonde ook vanuit 'n ander oogpunt die 
beoefening van retrospektiewe historiografie. Dit is opvallend hoedat aile 
annaliste met die koninklike tydperk begin-urbem Romam a principia 
reges habuere65-en die hele voorgeskiedenis laat deurloop tot in die tyd 
van die skrywer. Dit verklaar die tanta scriptorum turba waarna Livius as 
sy voorgangers verwys, en die claris scriptoribus by Tacitus wat alreeds die 
wei en wee van die Romeinse volk beskryf het.66 Nie almal behandel die 
verlede ewe breedvoerig nie, en Tacitus handel dit in 'n tiental reels af.67 

Maar elke geskiedskrywer sien die geskiedenis in sy geheel. En omdat elke 
skrywer in 'n ander situasie verkeer, as 'n faktor betrokke in die geskiedenis, 
is die perspektief by elkeen anders. Dit is 'n implikasie van die senatoriese 
geskiedsk;rywing wat net soos die digkuns ,persoonlik' is.68 Die Griek 
betrek ook die verlede in sy historiografie; die &.pxl) of ,voorafgaande' is 
volgens die voorskrif van sy genre belangrik.69 Waar die verlede egter by 
hom as inleiding tot die hede dien, is die verhouding by die Romein eerder 
anders om: die huidige situasie, en die situering van sy tema, bepaal die 
beeld van die verlede. Tacitus se inleidende oorsig aan die begin van sy 

63. Ferrero, p. 41; F. K.lingner, ,Rom als Idee', Die Antike 3 (1927) p. 22: ,das wirk
liche Rom zieht alles, was sich iiberall in abgesonderten Bereichen Hohes, Begeisterndes 
hervorgetan hat, an sich und in sich hinein'. Vgl. ilona Opelt, ,Roma=Pi1MH und 
Rom als Idee', Gymn. 109 (1965) p. 47. 

64. Ferrero, p. 64; G. DeSanctis, ,Livio e la storiografia Romana', o.c., p. 247 . 
65. Tac. Ann. 1.1.1. Vir die nabootsing hier van Sail. Cat. 6.1 kyk Syme, Tacitus p. 353. 
66. Liv. Praef 3; Tac. Ann. 1.1.3. 
67. C. Fannius en Cornelius Sisenna behandel waarskynlik die vroeer geskiedenis 

kortliks. Hier vind ons alreeds die neiging tot oorwegend eietydse geskiedenis, aansluitend 
aan Sempronius Asellio. Kyle aanrn. 91 verderaan en die waardevolle oorsig van E. 
Badian, ,The Early Historians' in Latin Historians, ed. T. A. Dorey, London 1965, p. 14, 
17 en 25; en p. 11 e.v. vir die teenoorgestelde neiging beginnende by Cn. Gellius en 
Calpurnius Piso. 

68. Vgl. Ferrero, p. 65. 
69. Polub. 5.32.1-2. 
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Annales weerspieel die nuwe perspektief op die verlede wat van die nuwe 
situasie uitgaan: dictaturae ad tempus ... consulare ius diu valuit ... non 
Sullae long a dominatio-slegs tydelike diktatorskappe, langdurige konsulere, 
d.w.s. konstitusionele, gesag, slegs 'n kortstondige alleenheerskappy van 
Sulla-alles in teenstelling met die ononderbroke verlies van libertas onder 
die prinsipaat. Dit is die hoek waarvanuit hy die verlede sien. 70 

Kenmerkend van die Romeinse historiografie is dus 'n gedurige proses 
van hersiening. De Sanctis wys op twee redes vir hersiening: eerstens die 
,formele' wat met literere tegnieke en styl te doen het; maar in die tweede 
plek ,una ragione sostanziale', wat inhoudelik is-'n noodsaaklikheid wat 
ontstaan uit die ontwikkeling van die Romeinse mag en van sy konstitusie, 
en uit veranderinge in die sosiale struktuur veral vanaf die tyd van die 
Gracchi. Elke skrywer wat vanuit sy tyd die perspektief op datum bring, 
voorsien terselfdertyd 'n opvolger van 'n uitgangspunt by latere hersiening, 
,perche il punto d'arrivo era in realta un punto di partenza'. 71 Dit is die 
noodsaaklikheid van hersiening wat by die groter skrywers 'n roepings
bewustheid laat posvat72-juis omdat die Romeinse geskiedenis as 'n een
heid en 'n kontinuiteit in die geskiedbeeld van die Romein gehandhaaf word. 
Elke krisissituasie bring 'n nuwe visie en 'n nuwe aksent waarvoor daar 
aanknoping in die verlede ingeruim moet word of ten opsigte waarvan, by 
wyse van lering of aansporing in die pragmatiese funksie van die historio
grafie, uit die verlede die relevante fasette of faktore vir die hede opnuut in 
relief gebring moet word. C. Piso skryf tydens die sedelike verval in die 
Gracchi-tydperk en le besondere nadruk op die deugde en ondeugde in die 
geskiedenis. Die skrywers van die tyd van Sulla perspektiveer die verlede 
in die lig van die stryd tussen die populares en optimates: · Licinius Macer 
gee 'n pro-plebei:ese beeld van die klassestryd met 'n besondere belang
stelling in die tribunaat, en Valerius Antias, 'n bewonderaar van Sulla, gee 
aandag aan die senaat en konsuls, elkeen ooreenkomstig sy ervaring of 
politieke affiliasie in die Sulla-krisis. Livius beklemtoon die prestasies van 
die voorgeslagte as aansporing vir sy tyd; en Tacitus selekteer uit die 
verlede die dinge wat die verlies van libertas en die implikasies daarvan in 
perspektief stel. 73 

By 'n historiografie waar hersiening, aanvulling en konsolidering 'n 
kenmerkende verskynsel is, sou stellig verwag word dat historiese kritiek 'n 
belangrike funksie vervul. By voorbaat moet daarop gelet word dat waar 
die Griek krities ingestel is teenoor die werk van 'n voorganger, die houding 
van die Romein teenoor sy voorgangers meer beskeie is en meer erkentlik. 
Livius voel homself oorweldig deur wat hulle alreeds bereik het; as sy werk 

70. Tac. Ann. 1.1.1-2. 
71. DeSanctis, Problemi di Storia Antica, p. 243 e.v. 
72. Ferrero, p . 106. 
73. Ogilvie, p. 11 e.v., 15 e.v.; Badian, p. 13; Ferrero, p. 108 e.v. 

122 



, . . :-
•'' '· ,. ·"·: ~I 

in obscuro sou bly, vertroos hy homself met hul hoe rang. En waar Tacitus 
die vroee geskiedenis nie volledig herhaal nie, is dit deels uit erkenning vir 
bestaande werke deur die clari scriptores na wie hy verwys. 74 Die Romein 
se ontsag vir sy voorgangers vloei voort uit die senatoriese karakter van 
die Romeinse historiografie, soos ons uit Livius lean afiei: nobilitate ... 
em·um me ... consoler.75 Pi:ischl wys op die ,magistratische Charakter' van 
hierdie tipe geskiedskrywing; en om aan die fides van 'n voorganger te 
twyfel was 'n ,ehrenriihrige Sache', soos Tacitus blylcbaar aanvoel: traditis 
demerefidem non ausim.76 Polubios, onder invloed van die Romeinse kringe 
waartoe hy behoort het, openbaar hierdie gesag vir die integriteit van die 
Romeinse skrywer. Die gesindheid waarin hy van Fabius verskil, is anders 
as die van sy kritielc op Griekse skrywers in die meer venynige tradisie van 
die Griekse historiese kritiek. 77 Hiermee moet oolc in verband gebring word 
aspekte van die ontstaan van die Romeinse geskiedskrywing. Wat presies 
die verhouding van die geskiedskrywing was met die reeds bestaande 
annales van die Pontifices Maximi, is moeilik om te bepaal en met reg 
beklemtoon Ferrero en ander die verskille tussen die twee genres ;78 maar 
dat dit mettertyd tot die ,magistratische Charakter' van die senatoriese 
annalistiek kon bygedra het, is begryplik. Die pontifices was onder die mees 
gesiene amptenare van die senatoriese magistraatsorde. Die priesterlike 
annales was altyd toeganklik vir senatore wat die historiografie beoefen het, 
en die belangstelling wat 'n historikus soos Cn. Gellius in hierdie rekords 
getoon het, kon 'n aanleiding gewees het tot die publikasie daarvan deur 
Mucius Scaevola. Met hul gesaghebbende uitvoerigheid het die Annales 
M aximi na hul publikasie die senatoriese annalistiek vir etlike dekades selfs 
ontmoedig: ,There was no longer any need to consult archives, or to know 
about war and politics.'79 Hierdie bron sou bv. 'n rol kon speel by die 
vervaardiging van 'n min of meer betroubare chronologie; en McDonald het 
getoon in watter mate dit die literere vorm van die annales as genre in die 
historiografie sy finale beslag gegee het.80 

74. Liv. Praef 3. 
75. Vgl. O&ilvie, p. 25 e.v. 
76. V. Poschl, Gymn. 63 (1956) 195 e.v.; Tac. Hist. 2.30. 
77. Vgl. Polub. 1.14.2 met 12.3.2 en wat daarop volg, sy kritiek op Timaios. 
78. Ferrero, p. 91 e.v.; M. Gelzer, ,Der Anfang romischer Geschichtsschreibung', 

Hermes 69 (1934) 47 e.v., ietwat gewysig in Hermes 82 (1954) 343 e.v.; teenoor F. Bomer, 
,Naevius und Fabius Pictor', Symb. Osl. 29 (1952) 34 e.v., ,Thematik und Krise der 
romischen Geschichtsschreibung', Historia 2 (1953-4) 189 e.v., wat meen dat daar 'n 
aanslmting was. Kyk P. Fraccaro, JRS 47 (1957) 60 e.v., vir die aard en inhoud van die 
Annates Maximi. 

79. Badian, p. 12 en 15; A. H. McDonald, ,The Roman Historians', Fifty Years of 
Classical Scholarship, ed. Platnauer, Oxford 1954, p. 390: ,with such weighty authority 
behind it, one can understand why the Annalistic subject-matter never suffered radical 
criticism'. 

80. A. H . McDonald, ,The StyleofLivy',JRS47 (1957) 155 e.v. 
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Historiese kritiek by die Romein word dus nie in die eerste plek direk 
op 'n voorganger uitgeoefen nie, op sy integriteit en op sy feiteweergawe 
nie, maar bestaan eerder in 'n beskouing-soms simpatiek en begryplik81 

-oor of sinspeling op die situasie waarin hy geskryf het en die uitwerking 
wat dit het op sy historiografie, as synde van 'n wese wat nie van sy tyd en 
politieke omgewing losgemaak kan word nie. Dit verklaar weer die bewus
syn by Tacitus van die toestand van die historiografie spesifiek onder die 
Prinsipaat-die waarde wat hy heg aan libertas en sy verwysing na gliscens 
adulatio as 'n verderwende faktor.82 Sallustius is ewe bewus van die situasie 
van Sisenna in die Sulla-tydperk, parum libero ore loculus; en Livius se 
onregstreekse verwerping van ambitio as 'n faktor in die Romeinse sedelike 
agteruitgang is moontlik 'n sinspeling op Sallustius se loopbaan en omstan
dighede in hul uitwerking op sy historiografie.83 Hierdie strekking in die 
kritiek vind ons nie by die Griek nie. Thoukudides besef blykbaar nie in 
hoe 'n mate Herodotos se beperkinge toe te skryf is aan heel bepaalde 
kulturele en sosiale toestande nie; en Polubios se kritiek op Fabius en 
Philinos geskied sonder inagnerning van hul afsonderlike situasies.84 Die 
Griek isoleer die historiografie van 'n voorganger van die politieke en 
sosiale omgewing waarin dit ontstaan het, terwyl by die Romein die oordeel 
of siening van 'n voorganger wat in sy werk tot uiting kom, ook as 'n 
historiese gebeurtenis geld wat as sodanig waargeneem en in sy historiese 
konteks geevalueer moet word. Dit ongeveer is die neiging in sy kritiek; 
dit is onafskeibaar van die historikus se politieke waarneming en is meer 
,polities' as objektiefwetenskaplik georienteer.85 

Die Romeinse historiografie het ontstaan in 'n ,heroi:ese' tydperk en een 
van positiewe evaluering, toe waardes uit die stryd om behoud in die 
Eerste Puniese Oorlog uitgekristalliseer · het en skering en inslag van die 
annalistiese tradisie geword het.86 Die stryd is gesitueer teen die agtergrond 
van die koninklike tydperk waaruit 'n bepaalde oorlewering, soos 'n oor
eenkoms tussen die vroeer boeke van Livius en die beknopte weergawe in 
Cicero bewys, geselekteer is en kanoniese gesag verkry het.87 Dit was 'n 
tydperk wat die uitgerekte kragmeting met Carthago behels; en hierin vind 

81. Badian, p. 15: ,Sallust, generous in appreciation of historians with whom he 
disagreed'. 

82. Tac. Ann. 1.1.4; vgl. Amm. 30.8.1: nee metu nee adulandi foeditate eonstrieta 
posteritas. 

83. Sall. Jug. 95.2. Liv. Praef11 noem slegs avaritia luxuriaque; vgl. O~oilvie, p. 24. 
84. Thouk. 1.21.1; Polub.l.14.2 e.v. 
85. Ferrero, p.131 e.v.; en vgl. aanm. 29. 
86. Liv. Praef: quae vita, qui mores fuerint; Cic. De rep. 5.1.1: moribus antiquis res 

stat Romana, uit die Annales van Ennius; Ferrero, p. 111; Hanell, Entretiens Hardt IV, 
p. 177, wys daarop dat Fabius Pictor ,nicht Historiker des 2. Punischen Krieges ist. 
Er schreibt die Geschichte Roms'. 

87. Liv. 1.4-6, Cic. De rep. 2.2.4; Plout. Rom. 3.1 en 8.7; Ferrero, p. 76 en 93. 
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ons ook die rede vir die hoe aansien van Timaios by Romeinse historici. 
Timaios het die geskiedenis van Rome en Carthago gesinkroniseer en die . 
twee moondhede sodoende op gelyke vlak geplaas, in die besef by die 
uitbreek van die Eerste Puniese Oorlog, toe hy die verhaal daarvan begin 
skryf het, dat die uitslag van die stryd aan die geskiedenis 'n besliste 
wending sou gee.88 Dit was ook 'n tydperk van buitelandse uitbreiding en 
verowering; en die feit dat die Romein voortdurend met 'n ,Schuldfrage' 
gekonfronteer was in sy poging om vir oorlogsverklaringe mm·ele reg
verdiging te vind, het bygedra tot die sedelike inslag en aanvanklik apolo
getiese karakter van sy historiografie.89 Sallustius gee 'n duidelike omlyning 
van hierdie tydperk waar hy dit in sy geheel in teenstelling plaas met die 
wat na die verdwyning van Carthago begin het. Waar hierdie tydperk 
afsluit en 'n nuwe in die geskiedenis begin, vind ook 'n ooreenstemmende 
,periodisering' plaas in die geskiedenis van die historiografie-'n differen
siering tussen die historiografie wat positief evaluerend is en sentreer in die 
,epoca eroica della gue1Ta annibalica' aan die een kant, en 'n historiografie 
wat ,hersienend' en krities is, sterk moralisties maar negatief evaluerend, en 
wat besorg is oor interne toestande.90 Die oorgang van die een fase na die 
ander kan waargeneem word by Cato en Calpurnius Piso; maar in hierdie 
nuwe rigting volg veral die skrywers wat oorwegend eietydse geskiedenis 
skryf. By Asellio is dit spesifiek 'n neiging tot historiae in die tradisie van 
die Grieks-pragmatiese geskiedskrywing van Polubios. Asellio verdiep hom 
in die probleme van die Gracchi-tydperk en die tydperk van Marius. Daarna 
volg Cornelius Sisenna wat die Sulla-tydperk beskryf. Sallustius se Historiae 
sluit as 'n genre by Asellio aan, en inhoudelik is dit 'n opvolging van 
Sisenna. Pollio se Historiae begin by die Eerste Triumviraat en behandel die 
Burgeroorlog; sy verering van Brutus en Cato en sy bewondering vir Cato 
sleep 'n Leitmotiv wat kenmerkend word van hierdie genre in die tyd van die 
Prinsipaat.91 In hierdie tradisie uiteindelik skryf ook Tacitus. 

Die differensiering van genres in 'n tradisionele annalistiek en 'n kontem
porere geskiedskrywing was geensins volkome nie; derhalwe het daar ook 
nie 'n standhoudende tegniese onderskeid tussen annates en historiae in die 

88. Cic. De or. 2.14.58; Hanell, 150 e.v. 
89. M. Gelzer, ,Romische Politik bei Fabius Pictor', Hermes 68 (1933) 133 e.v.; 

K. Petzold, Die Eroffnung des zweiten romisch-makedonischen Krieges, Berlin 1940, p. 87, 
na aanl. van Cic. De rep. 3.23.35: noster autem populus sociis defendendis terrarum iam 
omnium pot it us est. 

90. Sail. Jug. 41-2; Ferrero p. 77: ,una netta distinzione in due tempi anche in sede 
storiografica: alia storiografia cioe positivamente valorizzatrice .. . ed a quella revisio
nistica, critica, impostata su motivi prevalentemente morali ed economici'; p. 145 e.v.: 
, ... termini fissi del periodizzamento storiografico e della crisi di trapasso dai problemi 
della conquista esterna a quelli dell'organizzazione interna'. 

91. A. H. McDonald, Fifty Years of Class. Sch., p. 391 e.v.; Badian, p. 25 ; R. Syme, 
Sallust (Sather Lectures), Los Angeles 1964, p. 149 en 153 e.v.; W. Richter (kyk aanm. 
93), p. 297 e.v. 
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Romeinse historiogra:fie bestaan nie.92 Hoofsaak egter is om met 'n rigting 
in die Romeinse bistoriogra:fie rekening te bou wat in verbouding meer 
eietyds was, wat krities gestaan bet teenoor beersende toestande en wat 
gedy bet in 'n klimaat van kommer en krisisbesef. Hierdie rigting bet 
ontwikkel in 'n ,opposisie'-bistoriogra:fie wat onder die Prinsipaat sy 
dryfkrag geput bet uit botsing met die staatswerklikbeid.93 

Tacitus het sy Historiae geskryf in 'n tyd wat volgens sy verklaring die 
bistoriogra:fie gunstig gesind was, en by stel as sy daaropvolgende taak 'n 
geskiedenis oar Nerva en Trajanus in die vooruitsig.94 Hieraan bet by egter 
nie uitvoering gegee nie. 'n Uberior materia, of 'n groats en ,beroi:ese' tema, 
is vir die kontemporere geskiedskrywing nie gepas nie; of anders gestel, 
'n tradisie van kontemporere geskiedskrywing wat positief evaluerend was 
t.o.v. die hede, bet in die Romeinse historiogra:fie nie bestaan nie.95 In die 
skema van die historiografie pas die Annates van Livius meer logies in. 
Livius volg op 'n reeks bistorici waarvan die meerderbeid die kontemporere 
bistoriografie of historiae beoefen bet in 'n tradisie van kritiese onver
genoegdbeid met die toestande van hul tyd. Maar in die gunstige omstandig
bede van die Prinsipaat breek hy met bierdie rigting-met die novi scriptores 
(qui) in rebus certius aliquid allaturos se ... credunt.96 'n Tyd van rekonstruksie 
en bestendigbeid bring besinning en 'n terugblik op die gebeel, wat vir die 
annalistiek bevorderlik is. Dit is dan dat daar opnuut in die gesindbeid van 
die digter selekterend en skeppend gewerk word aan 'n , vulgaat' -oorlewering 
en die beeld van Rome.97 Naas die Augustus-tydperk val oak die van Sulla 
in bierdie kategorie; dit was as 'n nuwe era beskou, ingelui deur 'n nuwe 
fundering en berstel, wat dus gedeeltelik die bedewing van die annalistiek 
in daardie tyd verklaar. 98 

Die eietydse geskiedskrywing of ,Historienliteratur' vind in Tacitus se 
Annates sy vervulling; maar daama kom dit tot stilstand. Dit is 'n besondere 
prestasie van die sg. ,goeie keisers' by alles wat bulle bereik bet, dat bulle 
deur hul bekwame bestuur die psigologiese voorvereiste vir 'n ,opposisie'-

92. Vgl. R. Syme, Entretiens Hardt IV, p. 187. 
93. W. Richter, ,Ri:imische Zeitgeschichte und innere Emigration', Gymn. 68 (1961) 

286e.v. 
94. Tac. Hist. 1.1.5. 
95. Richter, p. 296: ,Eine positive Bewertung der Zeitgeschichte in und aus sich 

selbst scheintjenseits der ri:imischen Mi:iglichkeiten zu liegen'. 
96. Liv. Praef 2. In sy onregstreekse kritiek op Sallustius verwerp Livius blykbaar 

Sallustius se indeling, ten gunste van groter kontinulteit; vgl. Ogilvie, p. 23 e. v. 
97. Vgl. aanm. 100. 
98. Suet. Aug. 7.2, Cass. Dio 53.16.7, Augustus beskou as 'n tweede Romulus; verg. 

Aen. 6.808, as 'n tweede Numa, in die ,Heldenschau' (aanm. 8). Vgl. die beeld van Sulla 
in die oe van Valerius Antias, bv. Ogilvie, p. 15. Oor Licinius Macer, kyk Badian, p. 22 
en 36 aanm. 112. 
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historiografie uit die weg geruim het. Hier is egter 'n verskynsel wat vir 
verdere ondersoek aanbeveel word. 99 

Kenmerkend van die geskiedenis van die Romeinse historiografie is die 
ontstaan van 'n ,vulgaat'-oorlewering. Dit het ontstaan in 'n proses van 
seleksie en keuring, in ooreenstemming met waardes en maatstawwe wat in 
die tydperk van positiewe evaluering neergele is.100 In vergelyking met die 
Griekse historiografie het dit 'n mate van verenging in die hand gewerk. 
Ruirnheid in die Griekse historiografie hou verband met sy ontstaan en 
ontwikkeling uit die geografie en etnologie; hiervan getuig die geografiese 
uitweidings by die Griekse skrywers. Maar ook die gebrek aan eenheid in 
die Griekse politieke tradisie het ruimheid in die hand gewerk. Daar teenoor 
was Rome die caput mundi, die urbs aeterna,101 en in sy historiografie die 
rniddelpunt. Weens die bestaan van 'n sterk sentrale regering was daar by 
elke krisis ook kontinui:teit. In die Griekse geskiedenis het stadstate gekom 
en gegaan, en selfs die sterkeres het van tyd tot tyd te staan gekom voor 
onsekere situasies waarin die toekoms nie voorspel kon word nie, en wat 
derhalwe nuwe orientering geverg het t.o.v. sowel Griekse as vreemde 
volkere.102 By die Romein het vreemde volkere egter deel uitgemaak van sy 
magsfeer, en die dryfveer om in hulle as vreemdelinge belang te stel, was 
minder sterk. 

Hierdie beeld van 'n beperkte belangstelling moet enigermate gewysig 
word in die geval van die kontemporere geskiedskrywing of selfs in die 
annalistiek in die gedeeltes wat die tyd van die skrywer nader. Fabius het, 
soos ons uit Polubios kan aflei, besonderhede van kontemporere ontwik
keling in Carthago verskaf; en Cato het in sy Origines 'n belangstelling in 
die gemengde konstitusie van Carthago openbaar.103 Maar die eertyds 
kontemporere inligting oor vreemde volkere wat op daardie stadium as 
agtergrond moes dien, het nie in die oorlewering behoue gebly nie omdat 
dit in die latere geskiedskrywing nie meer ter sake was nie. Elke herskrywing 
van die verlede in die annalistiek was gepaard met 'n verdere seleksie-in 
die lig van die nuwe situasie en by wyse van hersiening, maar ook om 
magnitudo te voorkom. Op hierdie wyse het die ,vulgaat' of ,essensiele' 
oorlewering gekristalliseer. Rome se magsprestasies in die uitbouing van sy 

99. Richter, p. 309: ,Ist nicht die natiirlichste Erklarung, dass eine Literaturgattung 
dann aufhi:iren muss zu bestehen, wenn der seelischen Grundhaltung, aus der sie erwachsen 
war und bis dahin beharrlich gelebt hat, keine neue Nahrung aus dem tatsachlichen 
Erleben mehr zufliesst?' Florus sou stellig by ·so 'n ondersoek in aanmerking kan kom; 
vgl. W. den Boer, ,Florus und die ri:imische Geschichte', Mnemos. S. IV, 18 (1965) vera! 
p. 372, vir kenmerkende eienskappe van hierdie skrywer in teenstelling met die van sy 
voorgangers. 

100. Ferrero, p. 79 en 84. 
101. Vgl. Amm.16.10.14, 17.4.13. 
102. Ferrero, p. 81. 
103. Polub. 3.8.1.; Cato, fr. 80; cf. Badian, p. 8, en aanm. 37 i.v.m. magnitudo. 
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ryk word voorgestel as die korrelaat van gesonde morele toestande binne 
die staat, net soos Sallustius praeclara facinora mari atque terra korreleer 
met die egregia virtus van die aristokrasie.104 Gesonde toestande sluit ook 
in 'n bepaalde gedragskode jeens onderworpe volkere: die Romeinse Ryk 
moes nie op loutere cupido imperii berus nie.105 Nietemin het hierdie 
gestandaardiseerde oorlewering en die Rome-sentriese wereldbeskouing wat 
dit bevorder het, aan ernstige gebreke gely wat die Ryk op die lang duur in 
gevaar gestel het. Soos Ferrero opmerk, was die Romeinse historiografie 
nie in staat om die probleme van oorkant sy grense en die bedreiginge van 
vreemde volkere te deurgrond nie: ,non si puo negare che la storiografia 
romana abbia mancato di centrare i problemi essenziali di quel mondo 
periferico dal quale provenivano le spinte piu forti e pericolose all'equilibrio 
dell' orbis Romanus' ,1°6 

SUMMARY 

Roman Historiography-a Perspective 

This article is an adaptation of a lecture delivered at a conference of the Classical 
Association of South Africa on distinguishing characteristics of Roman historiography. 
It is based in method and approach and in its main points on the study of Leonardo 
Ferrero, Rerum Scriptor-saggi sulla storiografia romana, Trieste 1962. The following 
topics are briefly touched upon: the relation of Roman historiography to poetry and 
oratory; differences between Greek and Roman historiography in regard to method, 
attitude, background and outlook; the Roman historian's awareness of development and 
continuity in ·history; pessimism and the experience of crisis in historiography; the 
revision of earlier histories, historical criticism, interest in contemporary history and the 
differentiation of genres, the creation of a 'vulgate' and restriction in outlook. 

104. Sail. Cat. 53.3. 
105. Vgl. aanm. 89. 
106. Ferrero, p. 88. 
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