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které zachoval týž Athenaios XII 542e. Kastorionovi je přičetl 
,šťastnou11 emendaci italský filolog a proslavený básník G. Leopardi, 
éiazde Καστορίωνος τον Σολέως místo Σειρώμενος του Σολέως 
(ve shodě s X 454f Καστορίωνος του Σολέως).

Doufám, že k jednomu určitému zlomku Kastorionovu a dru
hému, odkrytému konjekturou Leopardiho, se nám podařilo z poru
šeného scholia k Lukanovi přičleniti třetí zlomek a zároveň získati 
jediný doklad básníkova jména v jazyce latinském.

Nejstarší římské hradby.
Píše Vladimír Groh.

(Dokončení.)

Dosavadní výkopy neobjevily nikde jinde na Palatinu zdí ze 
stejného materiálu, stejné konstrukce a stejného určení. Ze za
chovaný zbylek na Cermalu byl opravdu hradbou, o tom není 
pochyby: způsob umístění a zbudování, zejména pak vsazení do 
skály na místě, na kterém se objevila až velmi pozdě jiná sta
vební činnost, nasvědčují tomu velmi zřetelně. Existence opevnění 
palatinského pahorku je ostatně prokázána četnými zbytky hradeb 
z ciminských tufů, jež se dosud nacházejí jednak se strany Ve
labra, jednak se strany údolí murcijského, zejména pak u scho
diště Čacova a konečně i na Velii před průčelím paláce ílavij- 
ského,1 2 není tudíž o fortifikaci Palatinu pochybností. Jde však 
o chronologii a to především onoho zbytku hradby cappellacciové. 
Materiál sám — jak uvedeno svrchu — dovoluje vročení od nej
starších dob, kdy se v Římě stavělo z kamene,3 * 5 až do začátku 
IV. století, tedy časový rozsah velmi značný. Nutno se proto 
ohlédnouti po možnosti, která by dovolila určení přesnější. V tomto

1 Tak ji nazval H Usener, Kleine Schriften lil. str. 409, pozn. 85. 
S ní souhlasil také Meineke, Bergk a j. Codex Marcianus tu má (podle 
Kaibla) σειρωνος. Kaibel asi zbytečně uznával nového neznámého básníka 
Seirona ze Soloi. Korrupteta οτορι) σειρ s vynecháním začátečního κα 
(vlivem konce předchozího slova ποιήματα) jest zcela možná.

2 Lanciani, Annali dell’ Inst. l87l, str. 44 ηη; Lanciani-Vis- 
conti, Guida del Palatino, str. 77 η ; Jordan, Topographie der Stadt 
Rom im Altertum I. 1. (Berlin 1878) str. 172 n.; Richter, Annali dell’ 
Inst. 1884, str. 189 nn.; Topographie dpr Stadt Rom (’ 1901) tab. XII. 
označeno i; Delbrück, Apollotempel, str. 14; Frank, Buildings, str. 
91 nn. Chr. Huelsen v Jordánové Topographii I. 3 (1907) str. 49 a ve
své knize Forum und Palatin (1926 Mnichov) str. 69 je sice ochoten 
pokládati zdi z ciminských tutù za opěrné stavby, ale neuvádí pro to
důvodů. Je ovšem jisto, že některé jejich části sloužily později jako 
opěry (a ještě spíše byly takové opěry budovány z materiálu zruše
ných hradeb), ale umístění a konstrukce zbytků zachovaných in situ 
prozrazuje fortifikační účel naprosto přesvědčivě.

5 To je doba etruského panství nad Římem, tedy VI. stol. před 
Kr. Srv. dále výklad o cisternách.
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případě je poučná analogie z dvou jiných částí městského opev
nění římského, kde se také vyskytují kusy cappellacciové zdi 
vedle zdi z tufů ciminských; jest však potřebí velké opatrnosti 
při zkoumání, poněvadž vedle částečných shod je tu také mnoho 
okolností podstatně jiných. Části opevnění, o nichž jest se potřebí 
zmíniti, jsou jednak u therm Dioklecianovýcb,1 na rohu via 
Volturno a PM‘ Cinquecento, jednak nedaleko quirinalské brány 
(porta Collina) ve via delle Finanze.2 Avšak právě zde měla 
městská hradba římská onen zvláštní ráz, o němž se zmiňuje 
Cicero, poněvadž musela chránili město na místech snadno pří
stupných: za tím účelem bylo opevnění zbudováno tak, že se 
skládalo z dvou rovnoběžných zdí, vzdálených od sebe asi 15 m, 
a mezi nimi byla napěchována země (agger). Na místech, kde je 
zřejmě zachována vnitřní zeď,3 a k nim patří i zbytek ve via 
Volturno, je všude patrno, že tato vnitřní zeď jednak měla rovné 
průčelí se strany města, kdežto k náspu nebyla její plocha upra
vena, takže kvádry křížem kladené rozmanitě přečnívaly, jednak 
se nakláněla lehce směrem k náspu. Už tedy z této stavební úpravy 
je zřejmo, že vnitřní i vnější zeď a násep spolu těsně souvisí a 
že byly i zbudovány současně. Ve via Volturno je tato vnitřní 
zeď z cappellaccia; zeď vnější je z tufu grottaoscurského. Ve via 
delle Finanze se sice zdá,že cappellacciová zeď byla vnější hradbou, 
ale rozhodně také souvisela s náspem a hradební zdí vnitřní, 
jejíž kus byl nalezen naveimi blízkých místech při stavbě agrár
ního musea. Jest velmi litovati, že hojné kusy městské hradby 
tam nalezené nemohly býti ponechány in situ.

Cappellacciové kvádry, jak byly změřeny,4 ukazují kolísání 
výsky od 23 do 28 cm (výjimkou i víc), tedy velmi pOdobné, 
jako na Cermalu. Podrobnosti uložení zdivá není možno zjišťovati 
pro zvětrání povrchu zdí. Po této stránce tedy srovnání mnoho 
neprospěje. Důležitou a rozhodující okolností jest však vzájemný 
poměr zdí z cappellaccia a z tufů ciminských, který jest zcela 
jiný na Cermalu než na uvedených dvou místech na severo
východním konci města. Je-li nad veškeru pochybnost patrno, 
že cappellacciové zdi u therm Dioklecianových a u brány quiri- 
nálské jsou v těsné stavební a tedy časové souvislosti s hrad

1 Bull. coin, archeol. 1876, str. 24 nn. a tab. III., Jordan, Topo
graphie I. 1. str. 217 a 256; Graffunder, Klio XI, str. 98; Frank, Buil
dings, str. 117.

2 Not. Scavi 1907, str. 504 n; 1909, str. 221 n.; 1911, str. 157. 
Graffunder, Klio XI. str. 100, a s. v. Kom v Keal-Encykl. sl. 1025 n. 
Huelsen, Geogr. Jahrb. XXXIV. 1911 str. 194. Frank, Buildings, str. 
117 n.

3 Srv. Lanciani, Bull. com. arch. 1876, str. 37 nn., a Delbrück 
Apollotempel, str. 14 n.

4 Vaglierim při objevu zbytků ve via delle Finanze (srv. Not. 
Scavi uvedené v poznámce 2), a kontrolovány na obou místech 
Graffunderem (viz Klio XI. str. 93 nn.).
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bami zbudovanými z tufů ciminských a pocházejí tudíž z první 
polovice IV. stol. před Kr., jest stejně nepochybno, že na Cer
malu této souvislosti mezi obojí hradební zdí není.

Cermalus, jako vůbec všechna místa Říma, která byla chráněna 
přirozeným válem, měl jen jednu kamennou hradbu zasazenou 
ve svahu skály. Jsou-li tedy na cípu Cermalu zachovány vedle 
sebe dvě hradební zdi, jedna dosti primitivní a blízko vrcholu, 
druhá důkladnější, níže a pevněji osazená, zřejmě tedy hradba 
pozdější nahradila hradbu dřívější. To ovšem předpokládá urěitý 
časový odstup mezi obojí stavbou. Palatinská hradba z tufů cimin
ských nemůže býti mladší, než celkové opevnění města provedené 
v první polovici IV. stol. před Kr. 0 tom svědčí nejen souvislost 
účelová, ale i stratigrafické zkoumání u schodiště Cacova.1 Časové 
určení cermalské hradby cappellacciové musí tedy nezbytně po
ložití příslušné časové rozpětí před tuto dobu, a hledali v VI. neb 
V. stol. před Kr. vhodné okolnosti, za kterých mohlo dojiti 
k prvnímu opevnění Palatina kamennou hradbou.

Nebude — tuším — sporu o tom, že V. století před Kr., 
tedy první století římské republiky, je málo vhodnou dobou pro 
takový podnik, už pro příliš krátký časový odstup. Hradba v tomto 
století vybudovaná nemohla by tak sejiti, aby se v první polo
vici IV. století musela nahraditi hradbou zcela novou: byla by 
jistě bývala jen opravena. Dostáváme se tedy do VI. století před 
Kr., do časů Říma královského. To jest doba mnohem pravdě
podobnější. Lze zcela dobře pochopiti, že etruští králové opevnili 
některé části města pro ně tak důležitého, jako se ostatně do
vedli i jiným způsobem postarati o jeho zvelebení. Není ani po
třeby dovolávati se tradičních zpráv o stavitelské činnosti těchlo 
etruských králů, třebas ani novodobá kritika nemůže aspoň ně
kterým versím upříti historického jádra;2 stačí ohlédnouti se 
i na Palatinu, kde právě na Cermalu jsou velmi pozoruhodné 
pozůstatky stavební činnosti z doby královské, Jsou to dvě velké 
cisterny. První z nich byla nalezena r. 1896. 3 Je půdorysu pra
videlně kruhového o světlosti 2'80 m. Zbudována je z drobných 
kvádrů cappellacciových; ve výši 3‘46 m se stěny postupně sbí
hají do kupole tím způsobem, že kvádříky jsou vždy o maličko 
posunuty dopředu a jejich roh obroušen, takže stupínky jsou 
ještě patrny. Úhrnná hloubka je 5'76 m. Že tato tholová stavba 
sloužila za cisternu, je patrno z rozmanitých úprav, jimž byla 
podrobena. Tak lze zjistiti obložení vrstvou jílu vyplňující pro

1 Viz mé pojednání La storia primitiva del Cermalo v Athenaeu 
1929 str. 346 nn.

2 Srv. můj Řím, str. 101 n.
3 Parnabei, Rendic. Lincei 1896, str. 330 nn. Gatti, Not. Scavi 

1896, str. 291. Pinza, Studi di architettura e di topografìa romana. 
L’angolo sudovest del Palatino. Annali Società Ingegneri ed architetti 
Italiani XXII. 1907, str. 31 n. Graffunder v Klio XI. str. 87. Můj 
článek v Athenaeu 1929, str. 333 n.
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storu mezi cappellacciovými stěnami cisterny a vnější, asi 60 cm 
vzdálenou ochrannou zídkou. Účelem tohoto zařízení bylo zabrá- 
niti prosakování nadržené vody do okolní půdy. Časem byla 
vnitřní stěna cisterny pokryta vrstvou štuku, který měl brániti 
pronikání vody do příliš porosního cappellaccia. Kvádry, z nichž 
je cisterna zbudována, mají výšku 25—28 cm, nejčastěji 27’5 cm.

Druhá cisterna objevena r. 1907.1 2 3 Zbudována je rovněž 
z cappellacciových kvádříků, obložena zevně jílem a uvnitř štu
kem. Zajímavé je, že ve vnější vrstvě jílu se našly nádobky,5 jež 
se tam patrně dostaly při nasýpání a pěchování. Světlost léto 
cisterny je 6 m, tloušťka vnitřního štukového obložení na dně půl 
metru. Stěny samy jsou tenké, poněvadž kvádříky nejsou na sebe 
kladeny širokou plochou, jako u první cisterny, nýbrž úzkou hra
nou; jsou patrny stopy anathyrose. Není ani památky po tholo- 
vém ukončení stavby. Vzhledem k připomenuté tenkosti stěn 
nelze též předpokládati, že by klenba začínala teprve nad částí 
zachovanou; tomu také odporují výškové poměry ostatního místa, 
poněvadž zachovaný vrchní okraj cisterny leží na značně vysoké 
kotě. Šlo tedy o cisternu otevřenou, do níž se sestupovalo po 
schůdkách, jak lze zjistiti.3 * Štukové vnitřní obložení mladší cis
terny bylo po určitém čase doplněno, jak vysvítá z té okolnosti, 
že byl v zesílené vrstvě šluku na dně cisterny nalezen zlomek 
s figurálním malovaným reliefem, původu zřejmě pozdějšího, než 
úlomky zachované vjílovém obložení, současném se stavbou cisterny.

Mezi oběma cisternami je patrný rozdíl ve způsobu práce. 
První z nich je pravým tholem. Tento architektonický tvar není 
v Římě ničím neobvyklým, vždyť i na Palatinu jsou tholy, z nichž 
nejzajímavější byl nalezen pod peristylem flaviovského paláce.4 
Tholovou stavbou je také staré Tullianum.8 Architektonicky blíz
kým článkem jsou některé komorové hroby způsobem sklenutí 
svých stropů. Naproti tomu druhá cisterna je prostá stavba šach
tová, jejíž kamenné vyložení nemělo za účel vzpírati klenbu, nýbrž 
jen tvořili stěny vodní nádrže. Proto zvolen jiný postup stavby 
a jiné kladení kvádříků. Chronologie těchto cisteren je dána jednak 
typovou souvislostí jejich stavby s jinými podobnými památkami 
v Římě a v okolí, jednak archaeologickým materiálem nalezeným

1 Not. Scavi 1907 str. 271 n., 537 n. Frank, Buildings, str. 101. 
Groh, Athenaeum 1929 str. 334 n.

2 Not. Scavi 1907 uv. místa a obr. 11 — 14 na str. 271—273.
3 Not. Scavi 1907 str. 538 obr. 57.
4 Dosud úředně nepublikován, zdá se však, že byl ve IV. stol. 

anebo ještě později stavebně upravován. Srv. Lugli, La zona archeo
logica di Roma (Roma 1924) str. 208 a obr. 52. Textový výklad není 
spolehlivý.

5 Tullianum bylo několikrát rozličným způsobem upravováno.
Srv. o něm (nesprávný) výklad Pinsův, Di un sepolcro a cupola di
tipo miceneo nel pendio del Campidoglio, Rendic. Lincei 1902, str.
226 nn, Monumenti primitivi si. 778. Frank, Buildings, str. 39.
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v souvislosti s oběma stavbami, jednak úvahou o účelu a sou
vislosti cisteren se stavem Cermalu vůbec.

Pro cisternu tholovou byla už připomenuta souvislost s ji
nými stavbami tholovými a s klenbami komorových hrobů. Tyto 
způsoby staveb nejsou však domácího původu italského, ani ne
byly vlastní Latinům, nýbrž vznikly vesměs za vlivu a působení 
etruského. Nejde tu o určování skutečné provenience této stavební 
dovednosti, která nebyla původním vynálezem etruským,1 nýbrž 
jen o fakt, že kdekoliv se vyskytují v střední Itálií, jde o území 
a dobu etruské vlády a o kulturní jejich vliv. Krom uvedených 
tholů římských jsou nejbližší příklady některé hrobní stavby 
v Etrurii,(tak v Casal Marittimo nebo v Cerveteri (tomba Regulini- 
Galassi).2 Byl projeven názor,3 že tholos na Cermalu musí býti 
starší, než hrobka Regulini-Galassi, a to proto, že tholos ve své 
klenbě má kameny stupňovitě vyčnívající a jen na hraně sřezané, 
kdežto v hrobce caerské jsou osekány do hladké plochy.

Tento názor není správný. Autor si neuvědomil dostatečně 
několik důležitých okolností, které nedovolují takového vzájem
ného řádění památek, o nichž mluví. Především tholové stavby 
právě uvedené jsou posledními organickými články tohoto staveb
ního typu. Stojí až na samém konci souvislého vývoje jako ojedi
nělé případy,4 a není tedy dovoleno užívali pro ně jemných 
kriterií podle jednotlivých podrobností, které platí sice v době vý
voje, ale nikoliv při zanikání. Za druhé si autor neuvědomil, že 
hrobka Regulini-Galassi je svou disposicí i provedením příkladem 
stavby zcela mimořádné a nákladné, u níž tedy větší technická 
dokonalost byla zcela jen otázkou hmotnou, nikoliv otázkou umě
leckého vývoje. To je jasno prostým srovnáním s jinými hrob
kami podobné konstrukce, na př. v Casal Marittimo nebo v Piet- 
reře, jež jsou rovněž hroby knížecími a současné s hrobkou cer- 
veterskou, ale jejichž zaklenutí má také jen obroušené hrany vy
čnívajících kvádrů, nikoliv zcela vyhlazenou plochu; tedy postup 
úplně stejný jako při t.holu cermalském. Třetí okolnost autorem 
opomenutá týká se vlastně jen postupu usuzování. Srovnáváme-li 
totiž tholový hrob caerský a tholovou cisternu na Cermalu, jest 
nutno miti na mysli, že jde na jedné straně o přepychový kní

1 Etruskové nebyli původci těchto staveb, nýbrž přinesli si jejich 
známost z východu. Srv. Müller-Deecke, Die Etrusker II (1877 Stutt
gart) str. 230 n.; P. Ducatí, Etruria antica (1925 Torino), str. 61, a 
Storia dell’ arte etrusca I (1927 Firenze), str. 60 nn.

2 Hrobka Regulini-Galassi je probrána a oceněna u Pinzy, Mate
riali per la etnologia toscano-laziale. I. Oggetti della prima età dei 
metalli. Tre tombe scoperte a Montecucco. La tomba Regolini-Galassi. 
Milano 1915. O etruských hrobech tholových srv. P. Ducatí, L’arte clas
sica (Torino 1920) str. 192 n, a Storia dell’ arte etrusca. uv. m.

8 Graffunder v Klio XI. str. 87.
4 Patří na konec VII. stol. před Kr. Srv. G. Karo v Bull. pal.-it 

r. 1898, str. 152. Al. Della Seta, Italia antica, str. 74.
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žecí hrob, na drahé pak o prostou užitkovou stavbu. Je-li pak 
při této užitkové stavbě zaklenutí provedeno způsobem se stano
viska esthetického méně dokonalým a se stanoviska hmotného 
méně nákladným, nelze usuzovati na rozdíl časového a stavebně 
technického vývoje.

Vznik velkých tholových hrobů etruských, o nichž bylo právě 
hovořeno, padá do období, kdy se vedle nich začínají význačným 
způsobem uplatňovati komorové hrobní stavby, jejichž repliky — 
ovšem v jisté obměně a s 'časovým zpožděním — se objevují 
také v Římě.1 Jest to období, kdy etruský obchod znamenitě 
zkvétá živým stykem s orientem, odkud i etruské umění bere 
mnoho motivů, a kdy se Etruskové v Itálii dávají do velikého 
díla dobyvatelského, které je vedlo přes Latium do Kampanie a 
ke konfliktu s jihoitalskými Reky.2 V této historické souvislosti 
stali se také pány Říma, kde jednotlivé dědiny proměnili v město.3 
Počátek jejich panství v Římě, či přesněji proměnu jednotlivých 
vesnických sídlišť v město, lze klásti na dobu kolem 600.

Zbývá rozhodnouti, zda cermalský tholos souvisí s úpravami 
podniknutými Etrusky, jako pány Říma, či je-li lépe přičísti jej 
pouze vlivu etruskému. Na tuto otázku by bylo možno doslali 
odpověď jednak oceněním drobného materiálu archaeologického 
nalezeného v souvislosti s tholem a druhou cisternou, jednak 
studiem účelu tholu i cisterny vzhledem k nejbližšímu okolí. 
Na neštěstí zprávy o střepech nalezených v souvislosti s tholo
vou cisternou nejsou příliš přesné a uspokojivé, zejména nikoliv 
po té stránce, aby se mohlo spolehlivé říci, zda tyto střepy byly 
v bližší souvislosti se štukovou omítkou, kterou byla cisterna časem 
opatřena. Poměrně nejurčitěji a pokud lze kontrolovati i nejspráv
něji se vyslovuje Pinza,4 jenž klade střepy do stol. VII—VI. 
On nazývá toto období druhou dobou železnou, v níž došlo 
k synoikismu římských starých osad v jedno město. Toto rela
tivně chronologické určení jest nejdůležitější, poněvadž v otázce 
absolutní chronologie římské praehistorie bylo možno zatím do- 
spěti dále, než se dostal Pinza. Jeho »druhá doba železná« může 
se nyní bezpečně klásti do VI. stol. před Kr.

O něco lepší jsou zprávy týkající se keramiky nalezené 
u druhé cisterny, otevřené. Jak podotkl i Vaglieri ve zprávě 
o výkopu, 5 6 přišlo se tu na nálezy dvojí: jedny v jílovém oblo
žení cisterny, druhé v štuku na jejím dně. Nádobky v jílovém 
obložení” byly zřejmě starší a Vaglieri je datoval do VI. stol.

1 Groh, Řím, str. 95.—I primordi di Roma (Rendiconti Pontii. 
Accademia romana di archeologia, III. 1925) str. 233.

’ Groh, Řím, str. 92 n.—I primordi str. 227.
3 I primordi str. 232.
4 Monumenti antichi si. 787.
5 Not. Se. 1907 str. 271 n a 537 n. Gf Frank, str. 101.
6 Obrázky v Not. Se. 1907, str. 271 n č. 11 —14.
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Přesvědčivější, než toto jeho absolutní datování je zjištění — 
patrné ostatně i z náčrtku do vykopni zprávy přidaného — že 
nádobky jeví ráz keramiky protokorinthské čili sikyonské. Naproti 
tomu zlomek barevného figurálního reliefu nalezeného v zesílené 
štukové vrstvě na dně otevřené cisterny jest zřejmě o něco poz
dější; podle Vaglieriho dokonce o jedno století. Střepy ze štuku 
tholové cisterny a nádobky z jílového obložení druhé cisterny 
poukazují tudíž asi na stejnou dobu. Z toho plyne závěr, že 
otevřená cisterna byla zbudována asi tenkrát, když byla tholová 
cisterna opatřována uvnitř štukovým povlakem. Že byla původně 
bez něho, nepřekvapuje: i u cisteren s kamenným vyložením 
anebo vtesaných rovnou do skály teprv zkušenosti s příliš pro- 
propustnými stěnami vedly k užití štukového povlaku. Ale už 
v VI. století se ho užívalo, jak svědčí i obě cisterny palatinské.1

Možno tedy pokládati za zjištěné, že jest sice určitý časový 
rozdíl mezi zbudováním tholu a cisterny, ale poněva.dž zřejmě 
v obou případech bylo současně s postavením tutových stěn po
řízeno i jílové obložení, vyplývá odtud, že i mladší cisterna je 
ještě dílem VI. stol. před Kr. Pokud se týče starší cisterny, tho
lové, nelze jí dobře klásti do doby před panstvím etruským 
v Římě, poněvadž patří k příliš určitému stavebnímu typu, který 
není v střední Itálii doložen tam, kde Etruskové nevládli přímo. 
Do doby republikánské pak jí nelze klásti z uvedených důvodů 
archaeologických. Důležitý jest též zřetel k účelu těchto cisteren. 
Není důvodu, pro který by byly vybudovány tenkrát, když byl 
Palatin ještě osídlen po vesničku latinskými pastevci a rolníky a 
neohrazen. Teprve když Etruskové ovládli pahorky nad Tiberem 
a vytvořili z nich město velkého významu strategického, a začali 
vůbec v Římě s rozsáhlou stavební činností, teprve tenkrát lze 
shledávat dostatečné důvody pro zbudování obou hradních studní 
na Cermalu; pořídili jich ostatně v Římě několik: i Tullianum 
bylo jen hradní studní.2 Lze si tedy představit! pravděnejpodob- 
něji takový postup, že po obsazení pahorků římských Etruskové 
pevně ohradili některá důležitá místa — zatím to můžeme do- 
vozovati jen pro Kapitol a Palatin — a opatřili je chráněnými 
studnami.3 Na Cermalu zbudovali nejprve cisternu tholovou, a 
když po čase nepostačovala, pořídili tam ještě druhou cisternu 
otevřenou. Starší cisternu opatřili dodatečné vnitřním štukovým 
povlakem, kdežto mladší cisterna jej dostala nejspíše hned při 
zbudování, poněvadž u ní toho bylo ještě více potřebí jak vzhle-

1 Srv. Cossa v Not. Scavi 1907 str. 537.
2 Groh, Primordi str. 233. — Obzor praehist. III., str. 40.
3 Tullianum chránilo vodní pramen, kdežto cermalské cisterny — 

jak se zdá — vlastního pramene neměly. Bohatství pramenné vody 
v Římě, jímž se chlubí Cicero de re pubi. II. 6. 11, netýká se všech 
částí města rovnoměrně. Srv. Frontinus de aq. 1. 4: ab urbe condita 
per annos CCCCXXXXI contenti fuerunt Romani usu aquarum, quas aut 
ex Tiberi aut ex puteis aut ex fontibus hauriebant.
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dem k větší kapacitě, lak i tenkým a tudíž snáze prostupným 
stěnám. Po dalším čase, snad až v V. století, ukázala se nutnost 
zesíliti u otevřené cisterny štukovou vrstvu.1 *

Poněvadž právě na úpatí západní části Cermalu, anebo aspoň 
nízko ve svahu, je historicky dobře doložena existence vodního 
pramene,3 k němuž bylo možno s Cermalu sestoupiti průrvou 
zvanou scalae Caci, je zřejmo, že zbudování cisteren na vrchu 
Cermalu mělo patrný význam strategický, a bylo tedy v souvis
losti s hradbou, jejíž skrovné, ale výmluvné zbytky jsou na 
západním cípu Cermalu zachovány.

*

Dějiny a topografie i velmi časných údobí ftíma získala, a 
doufejme, že ještě mnoho získá soustavným výzkumem archaeo- 
logickým. Palatin, zejména pak Cermalus, jsou dosud velkým 
dluhem, a jest si jen přáti, aby se volání po brzkém počátku 
soustavných a moderních výkopů na Cermalu brzo proměnilo ve 
skutek.

Humanista Clemens Žebrácký za hranicemi.
Podává Bohumil Ryba.

(Dokončení.)

Báseň ,Gustavis‘3 má asi 7000 hexametrů. Obsah jest tento:
I. V prooemiu žádá básník o pomoc boží i Mus, obává se 

velikosti látky a osudu druhého Ikara;4 jakkoli pochybuje o svém 
básnickém nadání, jest hrd dosavadním uznáním své básnické 
činnosti. — Stařenka Relligio, provázená dvěma dcerami (Pietas, 
Fides), utýraná a zubožená, naříká na útrapy, způsobené ukrutným 
řáděním válečným. Příčinou války jest Liga-Santa, kterou srovnává 
s Helenou. Evangelická strana nechtěla rušili ani míru ani věr-

1 Otázky chronologie palatinských cisteren se dotkl — krom jiných 
— i A. Ger/can v recensi Frankovy knihy v časopise Gnomon III. 1927, 
str. 455 nn. Gerkan soudí, že starší tholová cisterna pochází teprve ze 
stol. IV., kdežto mladší ze stol. II. a její štukový povlak že je sou
časný s jejím zbudováním. Názor svůj však neopřel žádnými důvody, 
které by nutily vyvraceti jej. Archaeologický materiál nalezený v těsné 
souvislosti s cisternami pokládá za náhodný; s tím ovšem naprosto 
nelze souhlasiti.

• V jeskyni zasvěcené Faunovi (Lupercal): Dionys Hal. I. 32. 4 
κρηνίδες irnò ταΐς πε'τραις; I. 79. 8 πέτρα KoiÂi] πηγάς άνιεΐσα.

3 Ve švédském pojednání Joh. Bergmana, na které mne upozornil 
prof.Fr. Palata, o latinském básnictví ve Švédsku (Den latinská Diktnin- 
gen i Sverige, úvodem ke knize C. E. Söderströma, Carmina selecta, 
Lund 1895) jest uvedena (str. XLV, pozn. 1) právě Clementova Gustavis 
jako jedna z nej význačnějších básní, složených v cizině na památku 
Gustava Adolfa.

4 Motiv opakován z prooemia Ged.

prof.Fr

