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spodní. — Ve výkopech se letos pokračuje, některé objevy byly již 
učiněny; budu o nich referovati v některém čísle příštím. A. S.

Je citelná potřeba nové římské topografie. Dosavadní příručky 
jednak jsou už dávno předstiženy novými výkopy, jednak spočívají po 
stránce historické na předpokladech, jež nutno dnes už považovati za 
překonané. Mezi pracovníky o římském místopise lze zřetelně rozlišovati 
dvě skupiny, rozdílné dle toho, s jakým předběžným vzděláním k této 
práci přistoupili: na jedné straně jsou to architekti a inženýři, jako 
Lanciani, Boni, Hülsen, na druhé straně zas archaeologové jako Jordan. 
Richter, Thédenat a j., kteří vyšli od studií historicko-filologických 
Poněvadž pak příručky topografické nebývají psány se stanoviska od
borně stavebního, nýbrž spíše historicko-archaeologického, mají tu tech
nikové postavení značně stiženo; také jejich znalost starověkých pra
menů, byť i uspokojivá po stránce jazykové, obyčejně bývá bez hlubšího 
porozumění historického. Za nejlepšího praktického znalce starého Říma 
a celé Campagně je nyní pokládán R. Lanciani, ale jeho kniha Ruins 
and excavations of ancientRome (1897) má dnes už jen cenu historickou. 
Nového díla anebo zpracování nelze se od autora v dohledné době 
nadíti, poněvadž veškeren jeho vědecký zájem je nyní soustředěn na 
monumentální vylíčení dějin římských výkopů a nálezů archaeologických. 
Z této »Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni roma
ne di antichità«, začaté prvním svazkem r. 1902, vyjde letos sv. V., ob
sahující asi první polovici XVII. st. — Kniha Richterova, vydaná 
v Můllerově Handbuchu r. 1901 byla zastaralá vlastně hned, jak vyšla, 
auktor se v poslední chvíli vynasnažil zlepšiti ji připojením dodatků. 
Potřebovala by důkladného přepracování, poněvadž v právě uplynulých 
dvou desítiletích poznání starého Říma neobyčejně pokročilo. Při po
vaze věci je přirozeno, že určitým částem antického Říma byla věno
vána pozornost zvláštní, hlavně ovšem tam, kde zachované zbytky a 
výkopy podrobnější studium dovolovaly. Bylo to zejména Forum a 
Palatin. Forum je zpracováno nepoměrně lépe. Máme tu dvě spoleh
livé příručky: Hfllsenovu (poslední vydání je anglické 21909) The 
Roman Forum, v Římě u Loeschera; k tomu dodatky I più recenti scavi 
nel Foro Romano (též anglicky a německy, tarnt. 1910), a zejména Thé- 
denatovu (Le Forum Romain et les Forums impériaux, 61911 v Paříži 
u Hachetta), již možno pokládati za nejlepší. Poněvadž už i poslední 
roky před válkou výkopy na Fóru celkem odpočívaly (mají býti opět 
letos zahájeny), lze se s Thédenatem zatím dobře obejiti. Chybí mu 
jedině výklad o stavbách pod Via Nova, jv. od domu Vestálek, odkry
tých částečně r. 1910. Nalezly se tu rozsáhlé zbytky domu či domů re
publikánských. Zdivo je z obvyklého opus reticulatum, podlahy částečně 
mosaikové, většinou však z opus spicatum, prahy a veřeje u dveří 
mramorové. Rozměry pokojů jsou velmi skrovné, rozdělení půdorysné 
jeví různé zvláštnosti. V jedné komůrce, orientované šikmo k ostatnímu 
domu, nalezen byl na válcovitém cihlovém podstavci plochý a široký 
kamenný skyfos o průměru asi Γ3 m. Dle mínění G. Boniho svědčí to 
o kultu Bakchově, jenž v tomto domě byl pěstován. Zdi jsou zachovány 
namnoze až do výše přesahující dva metry, několik pokojíků je celých, 
pak schodiště do prvního patra. Značně byla tato stavba poškozena 
hlavně až Frakópány, kteří na ní postavili jednu věž svého palatin- 
ského opevnění. Jaký byl však osud této stavby před nimi, zejména za 
doby císařské, není jasno. Snad přinesou vysvětleni další výkopy, jichž 
by v těchto končinách Fora bylo svrchovaně potřebí. Od nich také asi 
lze čekati rozluštění, co vlastně je ona záhadná stavba podél Via Sacra 
mezi sepulcretem a chrámem Romulovým, jejíž ráz poukazuje také na 
dobu republikánskou. Dohady o vězení, vodní nádržce, lupanaru atd. 
jsou více méně dobrodružné. —

Horší jest věc, pokud se týká literatury o Pa lati nu. Tam vý
kopy právě v letech před válkou byly energicky obnoveny a jsou
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prováděny stále. K jakým vedly výsledkům, bylo referováno v č. 6. 
min. ročn. LF., nyní pracuje se o uvolnění paláce Augustova pod 
villou Millo, a o t. zv. area Palatina, kde počalo se s odklízením věže 
ťrankopánovské. Kromě toho pracuje se neustále v částech pod palácem 
Flaviovským. Tím samozřejmě staly se málo spolehlivými starší pří
ručky a monografie o Palatinu, z nichž ostatně nejpozdější, Cancog- 
niho (v Miláně u Hoepliho) vyšla už 1909, tedy ještě před počátkem 
poslední kampaně výkopné, jež způsobila důkladný převrat. Ostatně byl 
si toho C. sám vědom a zřejmě vytkl, že chce podati jen jakýsi souhrn 
všeho, co do té doby bylo o Palatinu napsáno. Kniha Haugwitzova 
(v Římě u Loeschera r. 1901) a Maruchiho The Romam Forum and 
Palatin (v Římě u Desclée 1906) vědecké ceny neměly, první pro na
prostý nedostatek historických znalostí, druhá jednak pro příliš církevní 
stanovisko, jednak pro dilettantství v oboru klassického starověku svých 
autorů. — Nelze dnes ani přibližně říci, kdy vyjde úřední publikace 
o nálezech na Palatinu učiněných za poslední kampaně. Roni pracuje 
velmi pomalu a nikoho si k práci nechce přibrati.

Z ostatních částí města budou vyžadovati zvláštní pozornosti nové 
topografie hradby, a to obojí, t. zv. Serviovské i Aureliánské, pak 
plochy zastavěné kdysi soukromými paláci a domy, dále přečetná ro
dinná i hromadná pohřebiště, jež v tak hojném počtu se neustále na
lézají. Také otázka kultovních místností, zejména pokud byly 
před veřejností tajeny, se stala svými novými objevy velmi zajímavou. 
To všechno týká se části popisné; avšak i část historická bude v mo
derní topografii vypadati dosti odlišné, poněvadž nové badání vrhlo 
určité a jasné světlo na mnohé stránky dějin věčného města, dosud 
zahalené rouchem bájí. F. G.

Tomu, kdo se neobírá numismatikou speciálně, ale potřebuje 
celkového spolehlivého poučení o tomto oboru, psaného moderně s ná
ležitým zřetelem ke všem vztahům, jež antická mince měla s různými 
stránkami veřejného života, lze dobře doporučiti knížku Ambrosoliho- 
Ricciho: Monete grecche, vyšlou v Miláně u Hoepliho r. 1917. Jméno 
Ambrosoliho je tu podrženo spíše jen z piety, poněvadž z někdejší jeho 
knížky, vydané r. 1898, zbývá v novém vydání jen velmi málo. Serafino 
Ricci, přední italský numismatik, probral tu látku s hlediska umělec
kého, epigrafického, místopisného, odborně technického i hospodářského, 
opatřil bibliografii, přidal cenné výklady sběratelské a připojil rejstříky. 
Kniha je tištěna na křídovém papíře, má XXVI + 626 stran, 670 foto- 
typií, 4 mapy, 2 srovnávací tabulky epigrafické. Stojí 9'50 1. Je vhodná 
zejména do knihoven středoškolských. V. G.

Pozornosti i našich čtenářů zasluhuje sbírka > Profili« vydávaná 
v Janově A. V. Formigginim. Jsou to úhledné svazečky malé osmerky 
vázané do napodobeného pergamenu a opatřené pěknými rytinami 
v záhlaví i na titulním listě, takže už i zevnějšek působí dojmem co 
nejlepším. Účelem sbírky jest přinášeti synthetické studie o význačných 
zjevech všech věků a národů, ale psané tak, aby mohly býti čteny 
i neodborníky. Autoři jednotlivých svazků jsou skutečně vynikající 
zástupci svých oborů a udržují úroveň sbírky na výši pozoruhodné. 
O Julianovi Odpadlíkovi napsal známým svým klassickým způsobem 
C. Barbagallo, o Hesiodovi pak přední z hellenistů italských, prof. 
V. Inama. Každý svazek je na konci opatřen bibliografií. Cena jednoho 
svazečku i se zvýšením válečným je půldruhé liry. V. G.

Rozbor Iliady a podle něho svou domněnku o vzniku básně 
podává W. A. Baehrens ve Philologu LXXVI, 1920, str. 1, —59. Podle 
něho básník-redaktor z iónského Kolofonu (poněvadž projevuje v Λ 
668 nn. a N znalost místních eposů pylských) složil lliadu nehledě 
k zlomkům písní na konci Ξ a 0 z 8 nebo 9 jednotlivých písní (ve 
zpěvích A, Ž, Η, A, Μ, N, Ξ, O) a 2 epyllií (í1, Δ, E a později pře-


