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výtvorech umění, soše Augustově z Prima Porta a na ara Pacis), 
tak náboženství a věda.

Na posledních strunkách G. přehlíží znova linie vývoje ducha 
římského a s důrazem vytýká tři základní rysy jeho: náboženskost, 
státotvornost a utilitaristický pragmatismus, jehož předmětem jest 
člověk a lidství. V tom vidí neposlední význam Říma v dějinách 
lidství (humanity).

Spis G. všestranností, bohatostí látky, duchaplností „analysy, 
bystrými postřehy a přiléhavostí charakteristik, logikou a přesvědči
vostí argumentace zaujme filologa i historika. Materiál odborný 
jest podán v bibliografii 172 děl, k nimž se pod čarou odkazuje, 
doprovod obrázkový jest výborem případný, provedením slabší.

Ferd. Hoffmeistr.

Tenney Frank. Roman buildings of the Republic. An 
attemp to date them troni their materials. (Papers and Monographs 
oi the American Academy in Rome, vol. III.) American Academy 
in Rome 1924. Str. VII a 149.

Čilá americká škola archaeologická v Římě soustředila kolem 
sebe řadu osvědčených pracovníků zaoceánského původu. Majíc po 
ruce hmotné prostředky, jejichž výše nám připadá pohádková, za
hájila také rozsáhlou činnost publikační, a to jednak foliovými Me- 
moirs, které jsou nejlépe vypraveny ze všech soudobých vědeckých 
publikací, jednak osmerkovými Papers and Monographs. V této 
recensi hodlám poukázati na svazek III. z monografií, jenž svým 
obsahem poutá velmi zblízka každého, kdo se obírá klassickým 
starověkem.

T. Frank získal si už mnoho zásluh o dobré zobrazení roz
manitých stránek římského starověku a vydal také pěkné dějiny 
římské. Jeho monografie vynikají jak solidností práce, tak i no
vostí a důležitostí námětů. Posuzovaná práce o římských budovách 
republikánských vychází sice z poměrně úzkého základu, ale její 
význam pro římskou topografii a historii je neobyčejně velký. Je 
známo, jaké potíže mají historikové a topografové starého Říma 
se spolehlivým datováním zachovaných stavebních památek, ač na 
něm velmi záleží. To, co zbylo z republikánského stavu památek 
stavebních, jsouc většinou později přestavováno, neposkytuje dosti 
možnosti, aby mohlo byti oceňováno po stránce stilové. Poznalo 
se sice už dosti dávno, že je tu výhodnou pomůckou studium 
stavebního materiálu, a také'neschází výkladů sem se vztahujících 
ani v souborných topografiích, ani v drobnějších speciálních stu
diích, ale je zásluhou Frankovou, že ve své knize předložil zpra
cování tohoto pramene způsobem dosavadní vědomosti daleko pře
sahujícím.

Ukázal především, jak nespolehlivá byla německá metbodu 
určovati starší stavby podle rozměrů tufových kvádrů. Sestavil 
přehlednou tabulku, z níž zřejmě vyplývá kolísavost rozměrů
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u kvádrů, pocházejících z téže stavby a z téhož stavebního období. 
Ukázal však také, jak málo přesné bylo dosud určování stavebních 
hmot v Římě běžných. Věnoval se tudíž jejich podrobnému studiu, 
zjistil nejen jejich složení, ale také přesně místo, odkud byly brány. 
Ve většině případů se mu podařilo najiti přímo starověké lomy. 
Kombinací těchto fakt s jinými dobře ověřenými zprávami o stavbách 
sestavil zajímavou listinu, ze které nabýváme poučení, kdy a k čemu 
se v Římě užívalo kterého materiálu.

Po této úvodní části probírá jednotlivé části města a pokouší 
se datovati stavební památky tam zachované. Frank jest si ovšem 
vědom, že leckde ani tato methoda nevede ke konečftému roz
luštění starých problémů, ale výsledky, ke kterým došel, jsou takové, 
že k tomuto rozluštění na mnohých místech vydatně přispěly.

Z nejzajímavějších jeho zjištění buďtež uvedena tato: spodní 
komora Tulliana byla vyzděna ve III. stol. před Kr., horní komora 
asi kolem r. 100. Ještě později byla spodní komora zaklenuta, 
a celek pak za Tiberia opatřen průčelím dodnes zachovaným. 
O stéle se starobylým nápisem na Fóru zjišťuje, že bud byla při
nesena do Říma už za doby královské, anebo zřízena teprve ve 
IV. stol., poněvadž je z materiálu, který se lámal na území vej- 
ském. U chrámu Saturnova, Castorů a u Regie ukazuje na zbytky 
starší než vpád gallský. V t. zv. domus publica, skrytém nyní pod 
severním křídlem paláce Vestálek, lze najiti stopy příbytku z doby 
válek samnítských, a rozměrnějšího příbytku z druhého stol. před 
Kr. Na Palatinu se potvrzuje, že roh vnitřní hradby pochází už 
z doby královské. Obšírně věnuje Frank pozornost složitým stavbám 
nad schodištěm Kakovým a rýsuje jejich dějiny od doby před- 
historické až do konce republiky. Důležité je zjištění, že před 
chrámem Magnae Matris nebylo prostranství, na které by se bylo 
vystupovalo se všech stran po schodech, jak nesprávně vykládal 
Richter. Zeď protínající cisternu pochází teprve z let kolem 100 
před Kr. Při nových výkopech pod Fiaviovským palácem a u brány 
mugonské nalezly se zbytky soukromých domů nejen ze začátku 
I. stol. před Kr., nýbrž i z doby mnohem starší. Podrobně též 
mluví Frank o zachovaných zbytcích t. zv. Serviovských hradeb. 
Opravuje tu zejména Richterovy a Graffunderovy výsledky, k nimž 
dospěli nesprávným výkladem kamenických značek. Frank ukázal 
proti nim i ostatním přesvědčivě, že z doby královské pochází 
toliko onen připomenutý zbytek na Palatinu, všechny ostatní dnes 
patrné části jsou ze IV. století, a leckde lze ještě zjistiti stopy 
pozdějších oprav. V závěrečném odstavci se zmiňuje přehledně 
o mostech, obloucích a náhrobcích.

Jasné a střízlivé výklady Frankovy jsou doprovázeny několika 
náčrtky a fotografiemi. Jejich počet je však příliš skrovný. K methodě 
Frankových výkladů nutno podotknout! jako věc zvláště pozoru
hodnou, že jest si dobře vědom, kam až smí zajiti ve vyvozování 
výsledků, plynoucích z užívání stavebních materiálů. Liší se tím
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velmi příznivě po této stránce od jiného dobrého znalce stavebních 
zbytků starořímských, G. Pinzy, jenž se nerozvážně pustil do 
dalekosáhlých theorií. Kniha Frankova jest z nejlepších příspěvků 
k nové, všestranně vědecké topografii starého Říma, na kterou 
se čeká. FZadfmír Groh.

Topografie starověkého Říma. Napsal Dr. L(adislav) 
Brtnický. V Praze 1925, Česká Akademie. Vlila 484 str. s 81 
obrázky a 4 plány. Za 44 Kč.

Snad nikdo z klassických filologů nenavštívil před válkou Řím 
tak často, jako prof. Brtnický. I bylo zcela pochopitelno, že Jed
nota českých filologů, když se chystala po převratu k rozsáhlejší 
činnosti publikační, vyzvala ho, aby složil topografii starého Říma, 
hledě zvláště k potřebám klassických filologů. Když Brtnický přání 
tomu po několikaleté svědomité práci vyhověl, ukázalo se, že by 
náklad přesahoval finanční prostředky Jednoty; i převzala proto 
úkol ten III. třída České Akademie.

Rozsáhlou látku rozdělil si Brtnický na dva díly. V prvém 
pojednává v pěti kapitolách o pramenech k topografii starého Říma, 
o dějinách dosavadního badání, o fysické povaze místa a jeho 
podnebí, o vzniku a rozvoji města a konečně o jeho zániku. Díl 
druhý obsahuje vil kapitolách podrobný popis jedpotlivých částí 
starověkého města se zvláštním zřetelem k zachovaným památ
kám. Výklad o hradbách, mostech, vodovodech a stokách položil 
spis. do dílu prvního, ač by spíše patřil do dílu druhého. Popis 
jeho opírá se nejen o autopsii a zprávy starověké, které se velmi 
často uvádějí v plném znění, nýbrž i o moderní zpracování, a to 
nejen celkové, nýbrž i speciální. Při sporných otázkách uvádí spis. 
různá mínění a jejich odůvodnění; třebas nebude každý čtenář 
souhlasiti vždy s míněním, pro které se spis. rozhodl, přece bude 
mu vděčen za hojné odkazy k novější literatuře. Nad oblíbenou 
topografii Richterovu, vydanou r. 1901 v Handbuchu, založeném 
od Iwana-Míillera, vyniká tím, že má doplněny novější výkopy 
i příslušnou literaturu skoro až do doby nynější, ovšem s výjimkou 
výkopů na Palatině, které dosud vědecky zpracovány nejsou. Spis. 
ostatně neměl ani možnosti je viděti. Že letos odkrytá fora císař
ská nemohla tu býti ještě zobrazena, rozumí se samo sebou. Nic
méně osvědčila se těm filologům, kteří letos v Římě meškali, kniha 
Brtnického velmi dobře.

K lepšímu znázornění svého popisu připojil spis. četné obrazy 
a plány; kdyby byl mohl v posledních letech do Říma se podí- 
vati, snad by byl vybral pro některé své obrázky fotografie vhod
nější. Poněvadž často připomíná ulice moderního Říma, přál si, 
aby byl ke knize připojen též velký plán nynějšího Říma, ale 
pro přílišný náklad nemohlo se tak státi. Nicméně i ten, kdo 
nemá po ruce ani Bädekra ani Richtra, může dobře sledovati za
jímavé výklady spisovatelovy, protože buď je místo, o které jde,


