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hosť své osudy — cožpak se na začátku IX. zpěvu Odysseie ne
představuje?). Ze známých Chipiezových dějin antického umění je 
tu dále v překlade Menclově uveden dosti rozsáhlý úryvek o po
hřbívání ohněm v Řecku (překlad měl revidovati filolog, jak po 
stránce jazykové, tak i věcné, alespoň měl odstraniti tvary jako 
Eolie, mys Sigée, keramika Dypilonská, hřbitov Dipylonský) a citát 
z Deonnova pojednání o ideálu řeckého umění. Ze staršího Světo- 
zora je tu přetištěn Salačův článek ,,Z pražských antik,“ popisu
jící jeden řecký náhrobní relief. Z Machalova překladu Lukianových 
vybraných prací je sem převzata epideixe o smutku. Několik vhod
ných obrázků doplňuje toto „řecké“ číslo Krematoria. F. S.

Carlo Del Grande vydal nyní po druhé svou sbírku Litur- 
giae, preces, hymni Christianorum e papyris collecti, 
Neapoli MCMXXXIV (recte 1933), Biblioteca filologica Loffredo 
η. 3, str. XIII + 36. Proti prvnímu vydání z r. 1928 bylo nové 
vydání, ze značné části působením odborné kritiky, podstatně 
zdokonaleno. Počet otištěných papyrů byl rozhojněn, text sám zre
vidován, celek logičtěji utříděn (Ä liturgie, B liturgické hymny 
a modlitby hromadné, Ca neliturgické hymny prosaické, Cb me
trické, D modlitby individuální); rozmnoženy byly také paralely 
v aparátě. B. R.

K otázce stáří římských hradeb se vrátil G. Lugli člán
kem Le mura di Servio Tullio e le cosi dette mura serviane v revui 
Historia VII, 1933, str. 3—45. Jeho výklady by bylo možno shrnou- 
ti asi takto: Všechny kusy cappellacciových zdí porůznu nalezených 
patří k prvotní hradbě římské z doby královské. Jednotlivé důle
žitější body městské byly zvláště ohrazeny a tato opevnění pak 
byla navzájem spojena. Cappellacciové zdi jsou technicky velmi 
dokonalé. Za galského vpádu byla tato hradba zcela sešlá, proto 
se přikročilo k stavbě nové, která jenom na některých místech 
užila původní hradby nebo aspoň jejího materiálu. Na s.'v. straně 
města byl prostor mezi starou a novou hradbou vyplněn zemí vy
házenou z příkopů, a tak vznikl proslulý ager. Obvod staré hradby 
se pokouší Lugli stanovití i tam, kde zbytky cappellacciových zdí 
nejsou zachovány, a odhaduje jej na 7 km. ■— Po stránce historické 
nesnesou vývody a „důkazy“ Lugliho vůbec kritiky, ale stejně 
slabá je i stránka archeologická. Je přece zcela jasné, že cappel- 
lacciová zeď na př. na Piazza Cinquecento je něco zcela jiného než 
známý kus cappellacciové hradby na Cermalu! Materiál sám o sobě 
není rozhodující, nýbrž okolnosti jeho užití. Že pak v Římě existo
vala opevnění některých významných míst provedená v době et
ruské vlády, je skutečnost prokázaná už před Luglim, ale nic ne
svědčí o souvislé hradbě. Nové nálezy hradeb kapitolských, o nichž 
se Lugli zmiňuje, jsou velmi cenným archeologickým potvrzením 
závěrů odjinud vyvozených. O tom ostatně viz už v mém článku 
Nejstarší hradby římské, LF 1929, str. 332. Pro uhájení své prio
rity jsem vsunul zmínku o tom i do italského pojednání La storia 
primitiva del Cermalo, Athenaeum 1929, str. 345 a znova připo
menul v recensi Säflundovy knihy o římských hradbách LF 1932, 
str. 363. Co nejvíce zaráží u této studie Lugliho, je okolnost, že 
docent starořímské topografìe a autor jiných, cenných pojednání 
svého oboru, dovedl tak naprosto ztratiti s mysli právě topogra
fickou složku svého problému. V. G.

Studi baltici, jež od tří let v ročních svazečcích vydává 
Istituto per l’Europa orientale v Římě a rediguje profesor padovskc 
university G. Devoto, v letošním, třetím, svém svazku (Roma 1933. 
Str. X a 172. Za 10 lir.) jsou věnovány nejpřednějšímu baltologovi


