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Ladislav Brtnický: Topografie starověkého Říma. V Praze, ná
kladem české Akademie věd a umění 1925. Stran VIII + 484, s 81 obrázky 
a 4 plány.

Napsati pěknou topografii starověkého Říma není právě úkolem snad
ným, zejména má-li býti spojen soustavný popis s výklady historickými. 
Jest k tomu potřebí především obšírné a bezpečné znalosti všech nalezených 
zbytků starověkého Říma, poněvadž ne všechno, co bylo kdy nalezeno, jest 
také publikováno způsobem, který by mohl nahraditi autopsii. Dále pak 
nutno přesně znáti dosud vykonanou práci novodobých topografů, zabýva
jící se zejména dějinami a výkladem zachovaných památek. K tomu při
stupuje kritická znalost starověkých a středověkých zpráv o památkách 
zmizelých. Jen za těchto předpokladů jest možno pustiti se do díla s nadějí 
na úspěch. Má-li pak topografie býti také poučením o historickém vzniku 
a vývoji města, jest nutno zapracovati se důkladně do všech choulostivých 
problémů historických, které souvisejí s těmito otázkami.

Jak patrno z úvodu knihy, byl si Brtnický vědom obtíží podnikané 
práce, zejména toho, že vlastně při stále rostoucím materiálu nemůže po- 
dati dílo hotové a ukončené. Stejně správně podotýká, že jest starořímské 
topografie naší literatuře třeba. Lze dodati, že tato potřeba jest obecná 
a týká se i světové vědecké literatury. Jen toho jest litovati, že Brtnické- 
mu nebylo možno vydati knihu hned, když ji napsal. Dva roky, které 
uplynuly mezi přijetím knihy do tisku a jejím vydáním, znamenají zas 
o kus výkopné práce víc, s nímž se už bedlivý autor nemohl vyrovnati.

Chceme-li pronésti spravedlivý úsudek o Brtnického Topografii, ne
smíme zapomenouti, že jde o dílo autora, jenž se mohl vědecké práci věno- 
vati jen ze soukromé záliby a mimo své vlastní povolání, které ho vázalo 
na venkovské město. Několik pobytů v Římě a občasné studium v praž
ských knihovnách umožnily však Brtnickému nasbírati potřebný vědecký 
materiál, jehož zpracování se pak věnoval — jak je na knize samé patrno 
— po drahnou řadu let. Za těchto okolností jest zřejmo, že i případné me
zery a nedostatky v knize nutno posuzovati s menší přísností, než u knih, 
vznikajících za příznivějších okolností.

V rozvrhu přidržel se Brtnický způsobu obvyklého v topografických 
příručkách. Dělí svou knihu na dva díly: v prvním probírá prameny 
k starořímské topografii, pak dějiny badání a literaturu, fysickou povahu 
místa a podnebí, vznik a rozvoj starého Říma a konečně jeho zánik. V ka
pitole o vzniku a rozvoji města jsou spojeny poněkud neorganicky úvahy 
o nej starších osadách a o rozšiřování pomeria, pak o stavebním vývoji 
města až do konce císařství s popisně statistickými články o hradbách, mo
stech, vodovodech a stokách. Druhý díl knihy je popisný a vykládá o Pala- 
tinu, fórech, svaté cestě, Velii, Kapitoliu, Velabru a jeho okolí, o pláni 
Martově, Quirinalu a Viminálu, Subuře, Esquilinu a Caeliu, pak o jižní 
části Říma a konečně o Zátibeří. Připojen jest věcný rejstřík.

Brtnického Topografie jest psána spolehlivou metodou, jak je přiro- 
zeno u stoupence Královy školy. Obsáhlá znalost literárních a epigrafických 
pramenů pojí se k bohatým vědomostem o povšechné i speciální literatuře 
novodobé, rozptýlené po řadě spisů a revuí. Je patrno, že autor věnoval 
přípravám mnoho práce a mnoho energie. Nacházíme tu takovou spoustu 
údajů a citátů, jakou bychom marně hledali v leckteré renomované cizí 
příručce. Autorovi jistě znamenitou měrou přispěla jeho vlastní pronikavá
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znalost antické literatury; že se ovšem leckde spokojil přejímáním citátů 
z druhé ruky, není při rozsáhlosti materiálu divu. Dálo se to většinou s po
třebnou mírou kritičnosti; nápadnější nesrovnalost mezi textem a citátem 
je jen na str. 57. ve výkladu o podzemních průplavech. — Z novodobé lite
ratury užil Brtnický tak asi všeho, co mohl shledati. Z významnějších 
prací vynechaných bych upozornil jen na článek Pinzův, Studi di archi
tettura e di topografia romana, vyšlý v Anali della Società degli Ingegneri 
e degli architetti Italiani 1907, str. 27—77, kde jest neobyčejně důkladně 
prozkoumán a popsán jihozápadní kout palatinský (vedle schodiště Ca- 
cova), o němž jinak všechny topografie mlčí. Též Platnerovo pojed
nání o Septimontiu v Classical Philology 1906, str. 69 nn. bylo by Brtnic- 
kému vykonalo dobrou službu.

Dlouhá řada let, kterou autor věnoval knize, jeví se na ní prospěšně 
obsáhlostí sneseného materiálu, neprospěšně však jakousi vnitřní nevyrov
naností. Leckde chybí souvislost mezi jednotlivými výklady o věci téže 
nebo o věcech příbuzných, tak na př. bylo by si přáti, aby byl těsněji spo
jen popis starověkých stavebních hmot s výkladem o fysickém utváření 
půdy (str. 4 nn. a 28 nn.). Jinde zase se jeví nesrovnalosti v tom, že 
autor dospěv časem lepšího poznání neopravil starší chyby: tak na př. na 
str. 30 mluví o pěti částech Quirinálu, kdežto na str. 371 správně jmenuje 
jenom části čtyři. Podobně správná zmínka o »madida Capena« na str. 80 
a 94 nevedla k odstranění chybného výkladu na str. 35 (text a poznámka). 
Str. 39 obsahuje chybný údaj o počtu chýžkových popelnic na Fóru, kdežto 
na str. 247 se mluví nepřesně o »několika« (je jich pět). — Na str. 463 se 
správně vykládá o tom, kdo to vlastně byli vigiles, ale na str. 60 je pone
chán nepřesný výklad starší. — Známý časopis Klio je na str. 202 pozn. 2. 
uváděn pod starým názvem a mylně pokládán za sborník.

Po stránce metodické učinil autor velmi dobře, že oddělil části úvodní 
a historické od částí popisných. V názoru o vzniku a vývoji Říma rozhodl 
se Brtnický hájiti i nadále tradičního starožitnického podání, jak bylo vy
pracováno staršími německými badateli. Uznává tedy i on postup od Roma 
quadrata přes Septimontium k tak zv. městu Serviovu. Nehodlám zde 
s tímto názorem polemisovat, protože jej pokládám z důvodů jinde vylo
žených za naprosto neudržitelný, a Brtnický nepřinesl nic nového, čím 
by jej byl podepřel. Ostatně cena knihy Brtnického nespočívá v partiích 
historických, nýbrž v částech popisných. Zdá se mi však, že by byl usnad
nil sobě práci a čtenáři orientaci, kdyby byl při popise jednotlivých důle
žitějších částí města mluvil odděleně o stavu, jaký byl od doby nejstarší 
až po Augusta, a potom o změnách později nastalých. Byl by tím získal 
zejména výklad o Fóru, pláni Martově a o Palatinu.

Nehledíc k některým jednotlivostem, lze říci, že se Brtnickému pěkně 
podařil výklad o všech částech města kromě Palatinu. Palatin ovšem patří 
k nej svízelnějším problémům římského místopisu, ale autor spoléhal snad 
až příliš na své staré zpracování této látky, vydané v gymnasijních progra
mech r. 1893 a 1894. Chybí tu výklad o paláci Tiberiově, o stavebních 
zbytcích kolem schodiště Cacova, o hradbách palatinských. Líčení maleb 
v domě Liviině je přehnaně nadšené, pověstný, dodnes zachovaný krypto- 
portikus podél Tiberiova paláce je po starém způsobu kladen ještě do 
doby Caligulovy. Nové nálezy pod Flaviovským palácem, dosud úředně ne
publikované, jsou ovšem bolavým místem celého topografického badání
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starořímského. Jistě že Brtnický sám nejvíce cítil újmu v tom, že jich ne
mohl náležitě použiti.

Brtnického Topografii se dostalo bohatého doprovodu ilustračního, jak 
si toho právem tento druh publikací žádá. Není však možno nevytknouti, 
že volba obrázků nebyla vždy šťastná. Některé fotografie jsou příliš zasta
ralé, podávajíce stav památky před mnoha desetiletími, kdy ještě nebyla 
očištěna a upravena. .To platí o pohledu na Forum (str. 189), na peristyl 
flaviovského paláce (str. 153), na Aemiliovu basiliku (str. 197), na chrám 
Antonínův a Faustinin (str. 246), na Maxentiovu basiliku (str. 251). Jistě 
by se byly také našly lepší předlohy pro reprodukci pohledů na atrium 
Vestálek (str. 221 a 223). Plán zlatého domu Neronova a přilehlých therm 
(str. 396) nyní již nevyhovuje; plán na str. 45 má naprosto nevhodné 
označení »Řím za Servia Tullia«.

Ale i s těmito nepřesnostmi jest Brtnického kniha dílem záslužným 
a česká Akademie učinila dobře, že je vydala, školám i řadě ctitelů antic
kého Říma se dostalo vhodné příručky, která jistě vyplní svůj úkol.

Vladimír Groh.

K. Rocher: O vývoji české konjugace. Zvláštní otisk ze Sborníku 
filologického VIII. Stran 38.

Auktor si vytkl za úkol, »vyličiti, jakými cestami se bral jazyk od 
doby staré, aby dospěl v konjugaci k nynějšímu stavu, a pokud možno 
vyložiti příčiny, proč se to dálo tím nebo oním způsobem« (str. 2). Má na 
mysli nynější stav jen v nářečí středočes., t. j. v mluvě spisovné a zejména 
lidové.

Vývoj časování je dvojí: jednak hláskový, jednak tvarový. O první vý
voj jde, když se na př. t r u, t ř e š ... t r ú změnilo v t ř u, t ř e š ... t ř o u, 
nebo slyšal, slyš ala... slyšěli v slyšel... slyšeli; o druhý, 
když na př. za prošu máme dnes prosím, za kopaju (kopám), 
kopáš... kopu, kopeš atpod. To jsou věci mimo některé drobnosti 
veskrze známé z Gebauerovy Hist. Ml. I a III22. Tam jsou arciť probrány 
na různých místech — při jednotlivých hláskách a vzorech —, takže je 
jistě prospěšné shrnouti je.

Dosavadní naše poznatky rozhojňuje Rocher několika pěknými drob
nostmi. Na př. že se za ž ň u, ž ň é š ... ujalo časem ž n u, ž n e š .. . vlivem 
sloves typu pnu, pneš (22) ; že j e vzniklo z j est analogií sloves the- 
matických, jejichž vlivem povstalo i seš (27) ; že tázati je místo t i e- 
z ě t i podle vázati a misati místo m i š ě t i podle tesati, protože 
praesentní tvary obojích sloves byly stejné (tiežu: viežu, mišu: 
tešu; str. 6) ; atpod. Škoda, že auktor nerozlišil tyto své výklady od 
dosavadních, čtenář, jenž nezná literaturu podrobně, bude často na roz
pacích, co je nového a co starého.

Ale velmi mnoho z toho, co má spisovatel proti dosavadnímu stavu 
na víc, je málo přesvědčivé nebo i zřejmě mylné. S oblibou vykládá, proč 
tam, kde je a prior* možný vývoj dvojí, nastal vývoj ten, nikoli onen. Tak 
na př. se vyrovnalo původní střídání kořenné hlásky u sloves I. tř. : 
třasu, třeseš... třasů, třiesti... — novočes. třesu, tře
seš... Mohlo nastati také vyrovnání v třasu, t ř a s e š ... Ve prospěch 
hlásek přehlasovaných prý se dvojitost vyrovnala proto, že v původní po
době konjugace byla většina tvarů s přehláskou (4). Rocher uvádí celkem


