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procento shod nepoměrně zvýšilo. Na to ostatně ukazuje i práce 
Steinova. Problém pravosti nebo nepravosti t. zv. Käul.iljova arlha- 
šastra jí rozřešen není a ani býti nemůže, neboť ani celkem četné 
nesrovnalosti samy o sobě sporu rozhodnouli nemohou. Bylo by 
dobře, kdyby plán Steinův mohl býti rozšířen, aby stejně pečlivě 
mohly býti srovnány fragmenty Megasthenovy ještě s jinými pra
meny staroind. (dharmašastry) a aby k srovnání byly přibrány 
i ostatní prameny řecké. Ale při časovém třídění zpráv narazíme 
na straně indické na novou velkou obtíž: při kompilačním rázu 
staroindických pramenů nelze jejich zpráv přesně datovat. Proto 
se Stein omezil jen na Káutiljovo arthašaslram, které, je-li celé 
Káutiljovo, zachycuje zvyklosti a ustanovení z doby kolem r. 300.

F. Lesný.

Giuseppe Lugli: La zona archeologica di Roma. Řím, 
Liberia di scienze e lettere, 1924. Str. 349, VII! tabulek a 80 
obrázků, za 16 lir.

Jak podotýká spisovatel v předmluvě, chtěl v této knize 
shrnouti výtěžky všeho dosavadního zkoumání o památkách an
tického Říma, pokud stojí v t. zv. archaeologickém pásmu. Úvodem 
promlouvá o návrzích a zákonech, jimiž bylo utvořeno toto archae- 
ologické pásmo, od prvního návrhu G. Baccelliho v městské radě 
římské r. 1887, až do poslední zákonné úpravy r. 1920. První 
tabulka obsahuje plánek se zakreslením hranic pásma podle jed
notlivých zákonů. Potom vykládá v ödst. I. o Kapitoliu a císař
ských fórech, v ödst. II. o velkém fóru, v ödst. III. o místech 
mezi Esquilinem a Caeliem, v ödst. IV. o Palatinu, v ödst. V. 
o fóru holitoriu a boariu, v ödst. VI. o t. zv. městské části cesty 
Appiovy. Každý odstavec je rozdělen na několik oddílů, věno
vaných jednotlivým místopisným skupinám, a hovoří se nejprve 
o dějinách místa, pak o dějinách stavebních památek, nakonec 
pak se podává jejich popis. Není pochyby, že potřeba nové místo- 
pisné příručky antického Říma, byť i omezené na památky za
hrnuté archaeologickým pásmem, jevila se čím dále tím nutněji, 
zejména když Bodocanachiho Les monuments antiques jsou 
velmi stručné a opakují téměř vesměs jen věci známé, a Léona 
Homo La Rome antique, ač o něco obšírnější, přece postrádá 
hlubšího založení omezujíc se na praktickou stránku provádění 
vnějšího. Se zájmem tudíž uvítá badatel i kultivovaný návštěvník 
Říma výklady Lugliho, obšírnější v částech, o nichž dosavadní 
příručky toho mnoho neřekly: na př. v ödst. III. o zlatém domu 
Neronově a památkách na Gaeliu, v ödst. IV. o Palatinu, v ödst. VI. 
o památkách u cesty Appiovy až po aurelianskou hradbu. Foto
grafie a zejména plány, přehledně nakreslené a značené, velmi 
usnadňují nejen četbu knihu, nýbrž i studium památek.

Přes to však nelze knihu Lugliho chváliti. I když se smí
říme s velmi kusým a nedostatečným uváděním pramenů a ná
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hodnými zmínkami o nové literatuře, přece ještě zbývají vážné 
výtky, jež nutno jeho výkladům učinili. Tak zaráží především 
Lugliho názor dějinný; pro něho platí dosud mínění o králov
ském původu hradeb, archaické stély na Fóru atd. Pro Lugliho 
praehistorické objevy na půdě římské nepřinesly nijakého poučení 
o prvopočátcích Říma; stále ještě věří v stupnici Roma quadrata — 
Septimontium — urbs IV regionum! To je první závada, která 
se nesmí objevovati v knihách chtějících přinášeti výsledky no
vého badání. Ale ani popisná část není bez chyb. Vadí jí pře
devším těžká neúměrnost, která způsobila, že některé památky 
jsou v pravém slova smyslu odbyty. Příkladem toho je ödst. II. 
(o velkém fóru); dále pak zbytečně místa je věnováno historickým 
anekdotám a subjektivním líčením nálad. V jednotlivostech bylo 
by lze najiti hodně nedopatření; jenom namátkou upozorňuji na 
některá. Str. 29 odvozuje se název chrámu Junonis Monetae od 
mincovny, ačkoliv výraz »moneta« pro peníz pochází právě od 
umístění mincovny v tomto chrámu. Tamt. se vykládá, že prý na 
kapitolském auguraculu konali auspicia fetiales! Str. 72 je ro
mantický výklad o t. zv. lapis niger, str. 76 podaný výklad re
liéfů na anaglyfech Trajanových by měl býti aspoň označen jako 
hypothetický, sir. 81 schola Xanthi chybně je označena za sídlo 
kurulských aedilů; patřila quaestorům. Str. 84: Caesar byl zabit 
15., nikoliv 13. března, str. 87 : není správné, mluví-li se s urči
tostí o nálezu hrobů pod základy sochy Domitianovy. Str. 89 je 
psáno r. 55 místo 53, str. 90 je nesprávně vylíčena historio 
chrámu Castora a Polluka: chybí zmínka o přestavbě provedené 
L. Caeciliem Metellem r. 117 př. Kr., a uvádí se tezpodstatnó 
tvrzení o zachovaných zbytcích původní chrámové stavby. Str. 100: 
popis domu Vestálek je velmi nepřesný, str. 107 zmínky o před- 
historickém pohřebišti na fóru a závěry vyvozované z jeho rázu 
jsou data velmi zastaralého. Sir. 159 nn. vykládá Lugli o počát
cích Říma způsobem dnes už překonaným, hlavně co se tkne 
t. zv. Roma quadrata a Septimontia. O palatinském »mundus« 
uvádí str. 171 a 176 tvrzení právě opačná. Nezdařený jest také 
jeho popis a výklad stavebních památek na Cermalu. Str. 206: 
opěrné zdivo Flaviovského paláce, pocházející z přestavby prove
dené Septimiem Severem, jest chybně vydáváno za dílo Neronovo. 
Str. 210 čte se velmi určitý výklad o dějinách palatinského stadia; 
avšak to, co je známo z jeho prozkoumání, je mnohem méně 
určité. Str. 217: známé grafito Alexamenovo je pokládáno za 
persifláž křesťanství. Str. 258 a 260 vykládá se dvojím různým 
způsobem o t. zv. Janus quadrifrons.

To jo jenom krátký výčet nejzávažnějších nedostatků, jež 
spolu s četnými drobnějšími nedopatřeními valně ujímají na ceně 
knížce Lugliho. Jest potřebí velké opatrnosti, aby jí mohlo býti 
užíváno k vědecké práci. Vladimír Groh.


