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sochy, jejichž studium není ukončeno a které snad patří bohyni Artemidéí 
Vedle těchto skulptur nalezeno bylo ještě několik antefixu, obvyklé 
podoby (hlava Gorgony, Silena, Mainady obklopená palmettou, jejíž 
kraje vybíhají vpřed) a křídlo, patrně z postavy, která tvořila akroterion 
chrámové. Dosti nesnadná je otázka, kde stála a jaký účel měla ona 
skupina čtyř velikých terrakottových soch; Giglioli vidí (str. 60) tři 
theoretické možnosti, štít, akroterion nebo samostatně stojící skupina 
jako votivní dar, zkoumá všechny tři a rozhoduje se — právem — 
pro poslední. Giglioli podal již dříve (Notizie degli scavi 1919) před
běžnou zprávu o svých objevech a upozornil tam na stilistiçkou příbuz
nost mezi laní vejskou a známou vlčicí kapitolskou; studiem literárních 
dokladů dospěl k úsudku, že etruský umělec Vulca, který byl z Vějí 
povolán, aby terrakottovými figurami vyzdobil chrám Jova kapitolského 
na počátku doby republikánské (r. 509 nebo 507 př. Kr.) zasvěcený, je 
pro nás repraesentantem školy, která vytvořila jak skupinu vejskou, tak 
i vlčici kapitolskou. Publikace je provázena vedle řady drobnějších vy
obrazení v textu také sedmi tabulkami světlotiskovými a čtyřmi tabulkami 
barevnými; podávají dobrou představu o díle, nemohou ovšem ani zda
leka vystihnout! mohutný dojem originálu. Spisovatel na konci výkladu 
svého podává užitečnou bibliografii článků, roztroušených po různých 
časopisech italských a jiných, které jednají o těchto objevech. A. S.

Ve sbírce Die Baukunst, vydávané nakladatelstvím Drei Masken 
v Mnichově-Vídni-Berlíně, byl sv. IV. věnován Fóru a Palatin u. 
Kvartový svazek pěkně upravený má 109 stran textu, 64 a jednu dvojitou 
stranu obrazových příloh a velikou mapu. Vydán byl r. 1926 a stojí 
vázaný 12 50 Mk. Text napsal a knihu uspořádal dir. Hülsen. Slovný 
doprovod je rozvržen -v 6 částí: tři odstavce o Fóru a tolikéž o Palatinu, 
vždy nejprv o době starší až do císařství, pak o době císařské, nakonec 
o úpadku a novodobém výzkumu. Ačkoliv je autorem knihy tak dobrý 
znalec Říma jako Hülsen, přece nelze říci, že by text zcela uspokojoval,, 
a to i když se mnoho přičte rázu sbírky určené laikům, a nutné šetrnosti 
místem. Nákres historie města neodpovídá dnešnímu stavu znalostí 
a je zbytečně přetěžován jak uváděním nespolehlivých tradičních dat 
o vzniku jednotlivých významnějších budov, tak vsunutými poznámkami 
obsahujícími dohady bez důkazů (na př. o pohřebišti pod Capitoliem a j.). 
Popisná část je lepší, ač i při určeném rozsahu mohla býti hutnější. 
Tak na př. je zbytečně mnoho místa vyplýtváno výkladem o S. Maria 
Antiqua. Palatin je odbyt kratčeji než Forum. Ku podivu H. úplně přešel 
nový materiál o stavebním vývoji Palatina v úžlabině mezi Cermalem 
a Palatiem, ač právě ve sbírce Die Baukunst bylo nad jiné vhodné 
místo jej uvésti. Znalce starého Říma překvapí, že na str. 41 klade 
nyní H. puteal Libonis do východní dvorany basiliky Aemiliovy. V sou
vislosti s tím se nezmiňuje o zbytku Putealu u oblouku Augustova a ne- 
zakresluje ho ani do plánu. Fotografie jsou velice pečlivě reproduko
vány; tím více zaráží, že se leckde užilo snímků zastaralých: str. 18- 
basilika Aemiliova, str. 20 chrám Antonínův, str. 32 basilika Konstan
tinova, str. 34 templum Veneris et Romae, str. 44 templum Iovis Victoris. 
Odhodlalo-li se nakladatelství zařaditi uvedené snímky snad z toho 
důvodu, že rozdíl proti dnešnímu stavu není příliš veliký, je nepochopi- 
telno, že H. dovolil reprodukovati str. 53 a 54 fotografie Flaviovského 
paláce staré aspoň 16 roků a velice se lišící od dnešního stavu. Knize 
se tím pramálo posloužilo, a čtenář není ani odškodněn několika dobře 
volenými historickými pohledy. V. G.

Polské Towarzystwo Filologiczne vydává již mnoho let filologickou 
revui »Eos«, o jejíchž posledních ročnících tu nedávno referoval F. Stiebitz. 
Nyní založil podnikavý spolek nový časopis »Kwartalnik Kla- 
syczny«. Kdežto »Eos« bude nadále přinášeti články přísně odborné 
a psané latinsky neb jiným světovým jazykem, má Kwartalnik informo-


