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náhodou objevena řada mosaik. Velmi bohaté výsledky poskytly 
zejména vykopávky v Duře; nej zajímavější jsou graffity v jed
nom domě soukromém, v nichž se podává jednak horoskop jed
noho Makedonce ze zač. III. stol. po Kr„ jednak detaily obchodů 
tří společníků, kteří žili v tomto domě se svými rodinami v témže 
století. Jiné práce v Syrii týkaly se jednak archeologie orientální, 
jednak rekonstrukce ohrožených památek již známých.

O vykopávkách v Kyreně chci se zmíniti až při zprávě o ob
jevech v oboru archeologie řecké.

Z
Úvahy.

Gösta Säflund, Le mura di Roma repubblicana. Saggio di 
archeologia romana. Acta Instituti Romani regni Sveciae I. Lund 
1932. Stran XVI + 278, s plánem a 28 tab. Za 212-50 Kč neváz.

Velmi činný švédský ústav v Římě přistoupil nyní k vydá
vání svých spisů. Jako první číslo objevuje se objemná studie 
o římských hradbách. Třeba poznamenati hned předem, že název 
„republikánský“, jehož je užito v názvu knihy, není zcela přesný. 
Mělo by tam státi spíše „předcísařský“, poněvadž se pojednává 
též o opevnění Říma v době královské.

Säflund nejprve popisuje a probírá hradební zbytky, pak 
kamenické značky a stavebně technické otázky, aby dospěl ke 
stanovení relativní chronologie, kterou zakládá především na 
rozdílech materiálu a technického provedení. Potom si všímá 
útvaru půdy a drobných nálezů při výkopu. V druhé části knihy 
se obírá nejprv otázkou římského opevnění v době předgalské, 
pak t. zv. první hradbou městskou z r. 378 před Kr., druhou 
hradbou z r. 87 před Kr., hradebními branami a konečně sesta
vuje přehledně všechna literární svědectví týkající se hradeb 
a bran. V třetí části še vrací zase k otázkám chronologickým a sta
vebně technickým a zakončuje úvahou o některých technických 
podrobnostech. — Jak zřejmo, není rozdělení knihy právě nej
šťastnější: působí dojmem, že původní plán byl porušen přídav
kem některých odstavců a rozšířením výkladů, které však ne
byly zařáděny na místo ústrojně jim patřící, nýbrž připojovány 
samostatně. Tím si lze také vysvětliti, že se o téže věci mluví 
na různých místech ne zcela shodně, na př. str. 9 a 138, nebo 
102 a 244, 7 a 138 atd.

Studie o římských hradbách z doby královské a republi
kánské bylo už třeba. Je sice pravda, že leckterý ze. zbytků, obje
vených v minulém století a popisovaný Lancianim (Annali 
dell’Istituto 1871) nebo Jordanem v Topografii, už nyní ne
existuje podlehnuv zkáze přirozené i umělé, ale naproti tomu je

41



362 Úvahy.

jisto, že nálezy učiněné po uvedených soupisech seznámily nás 
s pozoruhodnými kusy starých hradeb, jež jak samy o sobě, tak 
zejména při přesnějším a spolehlivějším zkoumání archeolo
gickém i historickém moh&u poskytnouti oporu dalšímu badáni. 
Především však třeba uvésti to, že nyní lze rozlišovati jednotlivé 
druhy tufů zcela přesně, a poněvadž jsou též zjištěna starověká 
jejich naleziště, je tu také významná opora chronologická. Jasno 
tu zjednala epochální práce Tenneye Franka, The Roman Buil
dings z r. 1924 (srv. L. F. 1926, 163 nn.) a Säflund se právem při
držel jejích výtěžků. Jádrem Säflundovy knihy je soupis známých 
kusů římských starých hradeb. Autor jednak zjišťoval pečli
vými pochůzkami kusy existující (mohl dokonce s Palatina 
uvésti dva kusy dosud neznámé) a doplňoval jejich popis zprá
vami z dob nálezu a případného lepšího dochování, jednak 
zjistil z literatury kusy dnes nezvěstné. Pro orientaci zavedl 
nový způsob označení: napřed zkrácené jméno oblasti, pak 
písmeno velké, je-li kus zachován a malé, není-li zachován, 
a nakonec ve většině případů ještě římská číslice na rozlišení 
jednotlivých kusů. Celý tento způsob je praktický jen potud, 
že dovoluje vyznačili, jde-li o kus existující čili nic, a že přibližně 
určuje část města. Zcela nepraktické jsou však římské číslice, 
poněvadž neslouží k rozlišení kusů na jednom místě podle jejich 
časového vztahu, podle provedení nebo materiálu, nýbrž jsou 
přiděleny náhodně: Není právě snadné pamatovali si na př., 
že Agger L11 patří svým původem a provedením ke zcela jiné 
skupině než Agger L' a Agger L"1 a pod.

Ale snad by ani toto málo praktické označování konečně 
tolik nevadilo, kdyby kniha byla lépe opatřena plány. T. zv. 
pianta generale je hrubý náčrtek celé polohy města, jenž ovšem 
neposkytuje skoro vůbec nic pro podrobnější orientaci, tím méně 
pak vyhovuje, poněvadž nejsou zakresleny kusy hradeb, o nichž 
se mluví. Chybějí: Esq. f g h, Agger b c d í g h m n o, Quir. 
a b c d f m n, Av. f, P, Cap. b c d e, Cap. E, nemluvíc ani o tom, 
že vůbec nejsou rozlišeny skupiny oddělené v textu římskými 
číslicemi. Pro některá místa je jakž takž pomoženo náčrtky 
v knize nebo na tabulkách, ale ani to nestačí. Je totiž mezi nimi 
jen velmi málo náčrtků opatřených Sáflundovými značkami, žalo 
mnoho reprodukcí skizz z pozůstalosti Lancianiho a několik plánků 
starších publikací, ale bez potřebných legend. Autor sice při po
pisu jednotlivých kusů hradby cituje starší literaturu, ale nikoliv 
přehledně ani úplně. Tak na př. se nedázjistiti, který kusu Sä timida 
odpovídá zbytku označenému u Lancianiho a Jordana jako o6, 
anebo zbytku 1 u Jordana. Nelze se také zbaviti dojmu, že 
autorovi není jasný vztah kusu Quir. f ke Quir. E -11 a Quir. G. 
Důkladnost popisu jednotlivých oblastí není souměrná, velmi 
zkrátka pochodil na př. Kapitol. Jiná vážná nesouměrnost se proje
vuje v tom, že se někde Siiflund zmiňuje i o kusech kvádrové zdi,
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která ■— jak sám podotýká—- k hradbě nepatřila, ale naproti 
tomu vynechává vůbec zbytky, o nichž se v souvislém popise 
mělo promluvili, ať už by se jejich příslušnost k hradbě proká
zala či nikoliv: tak na př. není ani zmínky o kvádrovém zbytku 
před průčelím Flaviovského paláce, nebo o zdi u S. Maria in Cos- 
medin. Zajisté také mělo býti promluveno o zdech na Palatinu, 
jež protínají ony staré cisterny nad Scala Caci, poněvadž tyto zdi 
pocházejí ze zrušené hradby. Dokonce pak Säflund vynechal je
den známý autentický kus hradby, a to ten, jenž bylnalezen 1881 
na Kapitolu ve via Martorio č. 73—5 (několikrát publikován).

Fotografický doprovod knihy má několik velmi cenných 
čísel, zejména těch, která předvádějí nálezy zcela nové nebo 
zase zobrazují někdejší nález v lepším stavu, než je dnes. Celkem 
však jest i obrazový doprovod slabý: nenajdeme na př. vůbec 
celkového pohledu na nejkrásnější a největší kus hradeb u ná
draží ani pohledu na důležité kusy palatinské a kapitolské.

Obirati se podrobnostmi Sä flundových výkladů vedlo by příliš 
daleko. Úhrnné poznatky, k nimž Säflund dochází, jsou tyto: Řím 
měl v době královské zvláštní opevnění některých pahorků, a to 
kvádrovou zdí (zjištěno na Palatině, Kapitolu a snad i na 
Quirinále), kromě toho však bylo město chráněno od východu 
náspem a příkopem, jehož stopy zjistili Bergau a Pinder. R. 378 
dostal Řím řádné kamenné opevnění z tufu grotla-oskurského. 
Agger byl zvětšen a opatřen kvádrovým obložením zevně 
i uvnitř. Hradební zeď mezi Kapiloliem a Palatinem se táhla 
přímo napříč Velabrem, nechávajíc forum boarium a říční břeh 
mimo. Hradba byla časem opravována kvádry z tufu fidenského, 
a konečně r. 87 před Kr. došlo k velkolepé modernisaci opevnění, 
kterou provedli konsulové Octavius a Cornelius Merula. Podle Säf- 
lunda byly nejenom důkladně opraveny zdi hradební (cappellac- 
ciem, tvrdým tufem anienským a monteverdským, s případným 
použitím betonových vnitřků), ale dokonce i pravý břeh tiberský 
dostal hradbu, jež vybíhajíc od řeky zaujala i Janikul; mezi 
řekou a Aveu línem, jakož i Palatinem byla zbudována příčná 
křídla, a agger dosáhl při těchto přestavbách ohromných roz
měrů (až 50 m šířky).

K tomu lze podotknouti, že recensenta sice velmi těší, že 
švédský archeolog přej al tak doslova jeho výklad o opevnění Říma 
v době královské a dokonce i jeho určení palatinských zbytků 
této epochy, ale při tom se diví, proč Säflund neuznal za vhodno 
uvésti, čí výklad podává. Názor recensentův zná Säflund ze studie 
La storia primitiva del Cermalo, otištěné 1929 v pavijském 
Athenaeu. Že tuto práci opravdu zná, je dosvědčeno tím, že 
si z ní vypůjčil dvě skizzy a že ji v souvislosti se zcela jinou věcí 
sám cituje.

Pokud se týče hradby z r. 378, lze se Säflundem celkem sou- 
hlasiti až na to, že sotva budeme věřiti, že tuto stavbu provedli
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sicilští inženýři a odborní dělníci (str. 232); kromě toho sotva se 
smíříme s hradbou, která by městu položenému na řece odnímala 
chráněný přístup k této řece. Vzpomeňme jenom význam Tiberu 
pro římské zásobování vodou (Front, de aqu. 1. 4)! Není také 
zcela jisto, že mezi kusy později opravené patří všechny ty, kde 
se vedle grotta-oskurského tufu vyskytují kvádry z jiného ma
teriálu. Zcela nemožné je však to, co vykládá S. o opravě hradeb 
r. 87 před Kr. Opevnění pravého břehu tiberského si vykon
struoval ze zprávy Appianovy b. c. III 91; z ní však vyplývá 
jen existence tvrze na Janikulu. Pokud pak se týče opravy opev
nění na levém břehu, patrně si S. vůbec neuvědomil, jakého 
času by vyžadovala přestavba podle jeho plánu a nesrovnal 
s tím krátkou dobu působení Octaviova a Merulova. Stačí jen 
přečisti Saflundův výpočet přestaveb, aby bylo jasno, že kdyby se 
byla v posledním století republiky tak ohromná práce opravdu 
prováděla, byla by musela zanechati zcela jinou vzpomínku! 
Velká většina oprav datovaných Sä flundem do r. 87 pochází z doby 
mnohem starší, snad z doby hrozícího útoku Hanibalova. 
Leckterá úprava pak bude pattiti okolnostem rázu nevojenského: 
totiž užití staré hradby jako opěrné zdi teras a staveb. Škoda, že 
S. nevěnoval více pozornosti těmto vztahům, při výkladu o Ka- 
pitoliu str. 101 n. a 243 n. tomu byl tak blízko!

Přes mnoho vad a nedostatků nebyla snad Säflundova kniha 
napsána zbytečně. Když nic jiného, aspoň ukazuje slabiny našich 
vědomostí a naznačuje cestu dalšímu badání. Vladimír Groh.

Charles Dugas: Aison et la peinture céramique à l’époque 
de Perici ès (Les grands artistes). Paris 1930, H. Laurens. Str. 
127, obr. 24« Cena 12 fr.

Lyonský profesor Ch. Dugas podal již několik cenných pří
spěvků k dějinám řeckého malířství vázového (La céramique de 
Cyclades, 1925; Délos, Les vases del’Héraion, 1928) a nastínil též 
dvakrát celý jeho vývoj (La céramique grecque, 1924; Darem- 
berg-Saglio, čl. Vasa). Jeho nová kniha stoj í uprostřed mezi mono
grafií a souborným zpracováním: z velikého počtu váz, které 
padají do doby Perikleovy, vybírá spisovatel jen asi třicet uká
zek, ale o nich jedná podrobně s hlediska námětů i slohu a na 
jejich podkladě zachycuje hlavní směry tehdejšího vázového 
malířství. Název spisu je asi upraven podle knihy E. Pottierovy 
„Douris et les peintres de vases grecs“ a není zcela přesný: 
o Aisonovi, jenž se arci nemůže měřil s Duridem, ale jenž téměř 
jediný je znám jménem z tehdejších malířů, se jedná jen v malé 
části spisu a doba Perikleova je pojata velmi široce, asi od r. 460 
do r. 400.

Dugas začíná otcem řeckého malířství Polygnotem a jeho 
vlivem na vázové malířství; pokládá jej jako jiní badatelé za 
veliký, třebas nejde tak daleko, a právem, jako E. Löwy (Poly-
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