
od Zd. Nejedlého (str. 305). Pokud se týká theorika, pochybuje nyní spi
sovatel, že by Perikles byl původcem tohoto zařízení, a soudí, že to byl spíše 
Kleofon. Kostěné známky, které pokládal dříve za čestné vstupenky do 
divadla, vykládá zde za hrací známky při hře πεττπα, podobné naší dámě.

Grohova poznámka, že klenutá chodba pod skenou eretrijského divadla 
z III. stol. př. Kr. je nej starší příklad vlastní klenby u Reků (str. 183), 
může miti platnost jen pro divadla, protože valené klenuté brány opevně
ných měst v Akarnanii se datují do V. nebo dokonce do VI. stol. př. Kr. 
Nepřesným se zdá tvrzení, že žádný vázový obraz se netýče divadelních 
kusů nám zachovaných, protože na příklad známá váza z Canossy může 
býti pokládána za ilustraci k Euripidově Medei.

Zřetel k nové literatuře, vhodná přehledná bibliografie, úplný ukazatel 
termínů řeckých a obsahový rejstřík český, rozmnožený proti prvnímu vy
dání o nová hesla, pěkné ilustrace, které byly rozmnoženy z 82 na 92 a lépe 
provedeny na lepším papíře, pěkná typografická úprava — to vše činí 
z Grohovy knihy svazek, který udrží na výši dosavadního a dnešního ba
dání všechny, kdo se chtějí poučiti spolehlivě, hlouběji a srozumitelně 
o řeckém divadle. Zůstane jistě trvalým článkem řady příruček, kterých 
se bohdá časem dostane universitním posluchačům. Kniha si zaslouží 
i zájmu širší obce čtenářské, neboť prof. Groh ji napsal tak, jak praví 
v předmluvě, aby „ji mohl čisti každý vzdělanec, jenž si zachoval zájem 
pro antiku”. Dalšímu badání u nás bude trvale základním kamenem.

G. II e j z 1 a r.

GABRIEL HEJZLAR: OBYTNÝ A OBCHODNÍ DÜM V OSTIE Studie 
o římském domě velkoměstském. V Praze 1933, str. 190 a příloha. Vydáno 
s přispěním a v komisi Jednoty českých filologů. Za 36 Kč.

Otázky antického domovního a městského stavitelství jsou z těch kapi
tol klasické archaeologie, jež zvláště poutají pozornost. Dokonce i naše po
četně tak skrovná odborná literatura má už několik vlastních studií tohoto 
oboru, jako je na příklad úvaha Jos. Nováka o domě homerském, velké, ale 
nedokončené dílo Zd. Pštrossa o antickém domě obytném, Birnbaumova 
práce o domě Liviině na Palatinu a o ravenské architektuře. Hejzlarova 
kniha se řadí k svým předchůdcům sice směrem zájmu, poněvadž si také 
všímá obytného domu, ale její námět je nový, neboť čerpá z materiálu 
teprve od nedávná známého, velmi důležitého a radikálně obracejícího 
mnoho z úsudků doposud pokládaných za platné. Jde o výtěžek z výkopů 
ostijských, zejména z jejich posledního období, které bylo zahájeno za 
války a od té doby trvá. Tyto výkopy, prováděné se zvláštní pečlivostí nej- 
dokonalejšími methodami a se zvláštním zřetelem ke konservační stránce, 
seznámily nás s velkou řadou patrových domů zděných, jež byly určeny 
buď výhradně k bydlení anebo spojovaly obytný účel s obchodním či živ
nostenským. Je s podivem, že vskutku epochální nálezy ostijské vzbudily 
dosud poměrně tak málo pozornosti. Hejzlar (str. 5) mohl citovati mnoho 
velmi ceněných knih, které ani ve vydáních posledních nemají o Ostii skoro 
ani zmínky. Ale i tam, kde už jest materiál ostijský citován, nejsou z něho 
vyvozovány důsledky. Povšechného zhodnocení ve vědeckém díle se dostalo 
patrovým domům ostijským jen u tureckého archaeologa Arifa Můfida, 
jenž s datem 1932 publikoval jako první svazek „Istambuler Forschungen” 
německého archaeologického ústavu svou práci, nazvanou „Stockwerkbau
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der Griechen und Römer”. Zájem Miifidův obrací se ovšem jiným směrem, 
zabíraje i oblastně i věcně pole daleko širší a soustřeďuje se na stavby 
hlavně ve východních částech Středomoří. Neřeší tedy speciálních pro
blémů ani jen domu obytného, ani nehodnotí ostijských staveb s tou po
drobností popisu a analysy, jak by si toho zasluhovaly. Zůstává proto 
Hejzlarova práce vlastně první soustavnou studií, přinesenou jiným než 
autorem výkopů. Ükol, který si H. vytkl, je značně široký: chce nejen se- 
známiti s poschoďovým obytným a obytně-obchodním domem ostijským, 
analysovati jej po stránce konstruktivní a funkční, nýbrž chce jej také 
srovnati s jinými typy antického bydlení a zejména pak siedo vati další 
život antického městského domu jako celku i jeho jednotlivých částí 
v pozdějších dobách až i přes renaissanci. Rozvrhl si proto práci na 8 ne
stejně dlouhých odstavců, dokládaje text hojnými poznámkami, jakož i na 
potřebných místech fotografiemi (celkem 16) a plánky (celkem 18). Fran
couzský výtah shrnuje stručně hlavní body práce (str. 182—187).

Odstavec I. „Popis domů” (str. 1—78) je poměrně k ostatním částem kni
hy značně obšírný, třebas některé jeho části neuspokojují stručností, o je
jíchž důvodech se H. zmiňuje v předmluvě. K sestavení této kapitoly nemohl 
autor užiti svých vlastních výzkumů ani měření, ba nemohl ani materiál 
sestavený podle úředních zpráv výkopných a ostatní literatury soustavně 
zkontrolovat! na místě. Musel se spokoj iti zkušenostmi, které mu poskytl 
krátký pobyt v Římě a několikerá návštěva Ostie. Tento fakt je smutný, 
ale nikoliv pro autora, jenž své práci přinesl velmi mnoho hmotných obětí, 
nýbrž pro ty, jimž přísluší starati se o hmotnou prosperitu českosloven
ského historického ústavu v Rimé. V době, kdy se rumunský ústav domohl 
vlastní krásné budovy a kdy ústavy jiných států — nikoliv bohatších a ni
koliv významnějších než Československo — rozvíjejí horlivou činnost, která 
přichází vhod svou trvalou hodnotou i propagačně, v této době nemůže pra- 
skromňoučký československý ústav ani dopřáti pohostinství vědeckému 
pracovníkovi a kandidátu habilitace, a je vůbec nucen přerušiti svou 
činnost přes protesty a rozklady svých odborných zdejších vůdců.

H. si počínal při sestavování popisu, jak mohl nejlépe. Opíraje se o ná
zorné poznání architektonických a technických vlastností ostijských staveb, 
jakož i o odbornou erudici stavebně technologickou, kterou si opatřil, do
vedl z publikovaných výkopných protokolů i z jiné literatury nejen shledat, 
ale velmi přesně rekonstruovat stav památky. Takový souborný popis po- 
dati bylo nutno, poněvadž bez něho by byl čtenář dalších částí zbaven nut
ného základu pro pochopení výkladů speciálních. Stavby ostijské pak ne
jsou dosud souborně a soustavně popsány tak jako na příklad Pompeje 
v knize Mauově a H. tedy nemohl ani čtenáře odkázati jinam. Jsou ovšem 
v Hejzlarově popisu některé nedostatky a mezery, plynoucí právě jen z ne
možnosti revidovati déle na místě zpracovaný popis, ale budiž připomenuto, 
že opominuté jednotlivosti nejsou toho druhu, aby jimi byly Hejzlarovy 
vývody nějak podstatně zeslabeny nebo zvráceny. Na str. 15 při výkladu 
o domě s thermopoliem ve via Diana není uveden v místnosti č. 32 sklep, 
ačkoliv je zakreslen i na plánku č. 9 v knize otištěném a ač se o tomto 
sklepě zmiňuje i Calzův průvodce po Ostii (str. 128). Nutno tedy opra viti 
také tvrzení u H. na str. 100, že v ostijských domech není stopy po pod
zemních sklepech. Na str. 19 : v casa di Diana patří k Mithraeu dvě míst
nosti (č. 7 a 8), nikoliv jen jedna (č. 8). Na str. 36: graffiti erotického
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obsahu jsou publikovány v CIL XIV suppl. č. 5291. Jejich obsah, srovnán 
s podobnými psanými a veškrábanými poznámkami, nepodporuje názor H. 
o určení této místnosti. Na str. 45 zasluhovalo připomenutí, že v dlažbě 
dvora v domě Epagathově je znamení svastiky. K str. 59: z horního patra 
v bloku domů u therm (reg. II ins. 4) je zachována též podlaha nad nej
větší z místností, hledících k decumanu. Na str. 60 : do cihel vedle vchodu do 
kasáren vigilů jsou veškrábány nápisy (CIL XIV 4520). Je to další důkaz, 
že se zdivo venkovní v Ostii neomitalo (srov. str. 107). V téže budově je za
chována i vozová kůlna s výjezdem upraveným v prahu. Mluví-li autor 
o Apulejově domě, jakož i o t. zv. casa ad atrio, jež uvádí jako výjimečné 
případy, kdy se i v Ostii nachází nízký rodinný dům typu známého z Pom
pejí, překvapuje, že se ani slovem nezmiňuje o částech t. zv. domu Gama- 
lova čili císařského. Vážnější nedopatření vzhledem k úplnosti popisu je 
vynechání domu trikliniového na východní straně fora se vstupem od decu
manu. Patří ovšem do skupiny teprve nejnověji vykopávané, ale už i 2. vy
dání Calzova průvodce (str. 168n.) jej popisuje. Méně sice významné, ale 
aspoň povšechné zmínky zasluhující jsou pozůstatky domů v uličce u Saba- 
zaea, o nichž se autor také nezmiňuje.

Odstavec II. „Ráz města” shrnuje hlavní poznatky o řešení výstavby 
Ostie. Je velmi stručný. Připomenutí zasluhuje, že se na str. 79 jen před
pokládá existence ulic šikmého směru, ačkoliv je zjištěna, jak autor sám 
jinde (str. 119) konstatuje. Úvaha o základním půdorysu a orientaci antic
kých měst není opřena o dost široký základ. Odstavec III. je věnován „Sta
vebním prvkům poschoďových domů”. H. se přidržuje Můfidova celkového 
rozvržení a rozeznává typ domů s vnitřním dvorkem a typ domů bez dvor
ku. Podle funkce domů dělí je H. na tři skupiny: obchodní dům spojený 
s rodinným, obytný dům s nájemnými byty, atriové domy rodinné. H. 
ovšem zajímají jen první dva typy, poněvadž pouze u nich se vyskytují 
patra. Autor pak správně ukazuje, že jak estetické užití cihlového zdivá, 
tak vnější portiky jsou v Ostii zřejmě doloženy a nejsou tedy středověkého 
původu, jak se zpravidla soudí. Na str. 83 jsou dva citáty z Miifida ne
přesné.

V odstavci „Stavební technika” jsou aplikovány obecné poznatky na 
ostijské domy s vytčením charakteristických zvláštností. Nesprávné je 
tvrzení, že se antický beton nelil do dřevěných forem (str. 106). Tento 
názor se sice opakuje v mnohých knihách, takže nabyl skoro kanonické 
platnosti, ale je nesprávný, jak se lze přesvědčiti na př. v Římě při četných 
stavbách z doby na rozhraní II. a III. století a pozdější.

V dalším odstavci o „Vnitřní výzdobě domů” promlouvá H. o malbách 
a mosaikách. Přes správné konstatování, že se Mauova typologie nehodí na 
Ostii, nedovedl se autor od ní dosti emancipovati a postaviti rozbor ostij
ských maleb do vývojové linie vyplývající ze srovnání poměrně bohatého 
materiálu, který je už dnes k disposici, na př. hned v Římě. Postrádáme 
také výklad o užití štuku jako výzdobného prvku. Hubeně dopadl také mo
biliář. Je sice pravda, že se Ostia po té stránce nemůže měřiti s bohatstvím 
nálezů pompejských a herkulanských, ale přece se i v Ostii našlo leccos 
zajímavého při dřívějších sondách a povrchním pátrání. Je to ovšem val
nou většinou rozptýleno po mnohých sbírkách a něco se chová v ostijském 
antiquariu. Poznámky Calzovy na konci jeho průvodce upozorňují aspoň
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na věci a místa nej hlavnější. Není pochyby, že při rozbírání ostijských 
maleb a mosaik mělo býti přihlédnuto i k těm kusům, které dnes sice už 
nejsou in situ, ale jejichž původ z Ostie je zaručen. Připomínám zejména 
skvělé malby chované dnes ve vatikánské knihovně. Nepřesné je tvrzení 
(str. 116 a 134), že v Ostii nebylo barevných mosaik. Odstavec má dva 
oddíly : „Domy ostijské a pompejské” a „Domy v jiných římských měs
tech”. První oddíl tohoto odstavce je — jak říká autor v předmluvě — 
koncesí českému čtenáři a shrnuje typické znaky pompejského domu, sta
věje proti sobě rozdíly stavebnictví pompejského a ostijského.

V odstavci „Domy v Ostii a Římě” sestavuje H. na základě archaelogic- 
kých zbvtků i literárních zpráv a s přihlédnutím k půdorysům na staro
věkém plánu města vše, co možno vědět o patrovém domě v Římě. Soupis 
H. je mnohem podrobnější a instruktivnější než u Můfida, ale pokus 
o důkladnost zavedl autora na pole velmi choulostivé, totiž k nálezům zcela 
nového data, o nichž si však neopatřil dosti přesného a úplného poučení. 
To se týká nejen domů pod severním svahem kapitolským, ale také velké 
stavby mezi forem Trajanovým a Piazza Magnapoli, zvané „mercato di 
Trajano”. Tuto tržnici zaměňuje H. s exedrou Traianova fora, s níž sice 
souvisí, ale jinak tvoří velice zajímavý celek, jehož podrobnější studium 
by bylo přineslo mnoho důležitých poznatků i pro srovnání s obchodním 
domem ostijským. Na str. 139 se citát z Petronia nehodí do souvislosti 
a není přesný.

Odstavec 8. „Stavební prvky domovní architektury v dalším vývoji” 
nechce býti dogmatický, nýbrž podnětný. Probíraje se hojnou literaturou 
uměleckohistorickou i architektonickou, ukazuje H. soustavně, jak jed
notlivé medievální stavební typy, jejichž nůvod se hledal jinde nebo Do
kládal za novum, navazují na typy antické, a to speciálně na typy velko
městských domů. Tak na příklad ambity, vnější domovní portiky, pod- 
síňové domv. Podobně sleduje H. pout arkýřů a balkonů jako prvků prak
tických i ornamentálních, a zvláštní pozornost věnuje domovnímu průčelí, 
tedy něčemu, co bvlo antickým obytným domům upíráno. Všímá si hmot
ného členění fasády i její výzdoby a rozmanitého užití cihlového zdivá. 
Je možno, že některé vývojové řad v autorem naznačené nebudou moci býti 
prokázány v celé úplnosti a v předpokládaném sledu členů. Jisté však je, 
že napříště nebude možno při sledování historie architektonických tvarů 
přezírat antický materiál. Nepochybně v mnohých případech bude dáno za 
pravdu autorovi, že to byla antická Italie, odkud se ten či onen prvek roz
šířil; bylo by však užitečné, kdyby čtenář mohl najiti už v této knize něco 
více o cestách, kterými se určité formy dostaly do italské architektury 
císařské doby.

Posuzovaná kniha je první větší autorovou prací a tím se vysvětlí ně
které vady v učlenění látky a v jejím propracování. Odstavec 5. není na 
úrovni ostatních částí knihy a jemu také by bylo lze vytknouti mezery 
v užití důležité literatury. Jinak však ukazuje autor všude velmi rozsáhlou 
a důkladnou znalost pramenů a literatury i nej novější. Postrádám jedině 
znalost CIL XIV suppl. Ostiense a pak publikace vydané obcí římskou 
o nových výkopech pod Kapitoliem a tržnice Trajanovy. Jsou to ovšem 
edice velmi nesnadno dostupné.

Předností Hejzlarovy knihy je správné a úměrné užití jak materiálu 
archaeologického, tak i literárně starožitnického a stálá pozornost k sta
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vebně odborným stránkám. Lze tedy tuto knihu pokládati za zisk naší od
borné literatury a některými částmi — zejména v odstavci 3. a 4. — i za 
dobrý základ příspěvku mezinárodnímu fóru vědeckému.

Vladimír G r o h.

JOSEF KOPAL: O VÁLEČNÉM ROMÁNE FRANCOUZSKÉM. Exten
se university Komenského v Bratislavě. Svazek 5. V Praze 1934 nákladem 
Jednoty čsl. matematiků a fysiků, stran 66.

V rozsáhlé literatuře, k níž dala ve Francii podnět světová válka, má 
s hlediska literárního jistě největší význam válečný román. Bylo sice vy
sloveno mínění, že tento literární druh vyhovuje méně požadavkům pravdi
vosti než ostatní svědectví účastníků světové války, dopisy, zápisky a pod., 
ale proti tomuto hodnocení válečné literatury nutno namítnouti, že lidská 
pravda, jak podotýká právem autor této práce, není ve věcech, ale v naší 
představě o nich, a že literatura není nikdy věrným přepisem, nýbrž umě
leckým přetvořením skutečnosti.

Vycházeje z tohoto stanoviska řídí se autor při výběru literárních osob
ností, jež učinil předmětem svého zkoumání, nikoliv tím, pokud jejich díla 
vyhovují pravdě dokumentární, nýbrž tím, pokud jsou zvláště typickými 
ukázkami zkoumaného slovesného druhu. Svůj výběr omezil dále tím, že 
bral zřetel jenom k dílům „svědků”, soudě docela správně, že „mluví-li se 
o válce, je spravedlivo, aby byl slyšen především hlas těch, kdo ji poznali 
tělem”. Proto si vysvětlíme, že nepojal do své práce ani rozbor díla tak 
významného, jako je Rollandův „Clérambault”, ačkoliv by snad nebylo bez 
zajímavosti konfrontovati jeho ideový podklad s názory Barbussovými a 
Duhamelovými.

Kopalova práce skládá se vedle úvodu a závěru ze dvou hlavních částí: 
v prvním oddílu, který zahrnuje studie o Barbussovi, Duhamelovi a Dorge- 
lěsovi, zkoumá autory, kteří se snažili vyjádřiti tragiku války, v druhém 
oddílu podává rozbor díla Montherlantova a pojednává o některých spiso
vatelích, kteří se podle jeho slov snažili osvětliti líc toho, co Vigny nazval 
vojenskou služebností.

Ačkoliv v úvodě upozorňuje na to, že chtěl osvětliti především ideovou 
stránku válečného románu francouzského, všímá si Kopal též jeho stránky 
formální a hodnotí jej s hlediska uměleckého. Velmi šťastně karakterisuje 
zejména s tohoto hlediska Barbussův „Oheň”; nespokojuje se však v svém 
rozboru pouhým celkovým literárním oceněním tohoto díla, ale proniká 
svou bystrou analysou až do jeho struktury skladebné a dochází tu k zají
mavým a pozoruhodným poznatkům, týkajícím se slovesného postupu 
autorova. Dobře je v další stati vyložen ideový obsah prací Duhamelových, 
spisovatelův dolorismus, jeho kritika mechanické civilisace, ieho vignvov- 
ský kult vznešenosti lidského utrpení, jeho rousseauovské přesvědčení 
o vrozené dobrotě člověka, jeho optimistický a humanistický idealismus. 
Při tom ukazuje Kopal vhodně na to, že Duhamelovo rozlišování individua 
a. kolektivity je schematické a že je v rozporu s autorovou vírou, podle 
níž válečné zkušenosti budou východiskem nového řádu, založeného na 
mravní obrodě lidstva, s vírou, která působením zkušeností poválečných 
došla trpkého zklamání. V této stati právě tak jako v následující studii 
provedl Kopal zajímavé srovnání zkoumaných autorů s Barbussem; jeho 
práce o Dorgelěsovi obsahuje cenná zjištění, že mezi „Dřevěnými kříži” 
jmenovaného spisovatele a Barbussovým „Ohněm” je příbuznost, která se
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