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vlastek, o nějž se ,quaeque' opírá. — V. 9. po ,duello' radno 
interpungo vati dvojtečkou, by snáze vystihl žák význam následu
jícího cum inversum. Čárka chybí v. 41. po rerum, v. 42. po 
patria. Jinak však referent konstatuje s potěšením, že auktor 
ovládá mluvu básnickou, jež místy živě upomíná zvlášť na dikci 
Fastu Ovidiových.

V příčině metrické stránky jest vytknouti; 1. častější opo
míjení elise; lak v. 6. v pentametru: verbera custodum accipiens 
tacite; v. 9. vi scelere atque libidine horrendoque duello; krom 
toho ve vv. 14., 38. a 40.; 2. opomíjení caesur: ve vv. 9. a 23. není 
vůbec caesnry; legální caesury chybějí vv. 27., 39. a 42.; 3. užívání 
krátkých slabik za dlouhé (vv. 30., 35.), třebas to bylo ve thesi.

Referent nepochybuje, že příčinou vytčených nedostatkův byl 
asi nedostatek času, který bránil básničku náležitě vypilovati. 
Proto šetřme zvláště my biologové akribeie, k níž vyzývá Horáe 
známými slovy : Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint, 
scripturus . . . Delere licebit, quod non edideris; nescit vox missa 
reverti. Frani. Loukntka.

Drobné zprávy.
Dne 5. července 1919 zemřel Alois Breindl, professor gymnasia 

v Resslově ul. v Praze. Narodil se 26. července 1855 v Táboře, studoval 
na gymnasiu v Jindř. Hradci a na université pražské, načež působil 
od r. 1880 jako gymnasijní professor nejprve v Mladé Boleslavi, pak 
v Plzni a konečně (od r. 1888) v Praze. Nehledě k počátečným jeho 
pracím z češtiny (Co jest vypravování a kolikeré rozeznáváme, v Naší 
mládeži 11. 1S74 a O prûzevu a drsných skupinách souhláskových, 
v Literárních listech 11. 1881) týkala se jeho činnost literární účelů 
školských. Roku 1882 vydal v Mladé Boleslavi »Latinský pravopis se 
stručným přídavkem o pořádku slov a vět k potřebám žáků škol střed
ních« a později »Seznam latinských sloves v abecedním pořádku« 
(v Praze s. a., otisk z Kobrova Studentského kalendáře). Pro školu 
upravil »Kornelia Nepota vybrané životopisy výtečných vojevůdcův« 
(v Praze 1895) a sestavil slovník k nim (tamtéž 1897); druhé vydáni 
vyšlo r. 1910 s názvem »Chrestomathie z Kornelia Nepota a Kurcia 
Rufa«. Mimo to vydal Gaja Julia Caesara Zápisky o válce gallské 
v Praze 1901; 2. nezměněné vydání 1915. Tento spis přeložil také do 
češtiny; překlad jeho vyšel roku 1888 v Kobrově Ústřední knihovně 
č. 238—243 ve dvou sešitech a po druhé samostatně (v Praze s. a.) ve 
3 částech. Konečně upravil Breindl pro české školy některé auktory, 
vydané od německých filologů ve sbírce Tempského; práce ta záležela 
však téměř jen v přeložení úvodu a seznamu slov z němčiny do češtiny 
Z těchto vydáni nejdéle se udržel na školách našich výbor z Ovidia.

Nové nálezy na Palat inu. Na Palatinu bylo za války velmi 
pilně pokračováno ve výkopech začatých r. 1912, jejichž účelem bylo 
propátrání půdy pod palácem Domitianovým, o němž bylo známo, že 
vznikl přestavbou paláce Augustova. Práce řídil správce palatiuských 
výkopů G. Boni, prováděl je synovec jeho inž. L. Maison, a možno bez 
nadsázky říci, že tentokráte jim štěstí přálo zcela mimořádně. Nálezů 
učiněno bylo mnoho a velmi cenných.
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Nejslarší části, na než bylo uhozeno, pocházejí z VIII.—VII. stol. 
př. Kr., tedy z téže asi doby, do níž kladena je nekropole na fóru, ležící 
po východní straně chrámu Paustinina. Nález palatinský sestává z ně
kolika velkolepě vyzděných tholö, zcela podobných tomu, jenž byl už 
dfíve nalezen na pf. východně od Kybelina chrámu na Palatině. S tholy 
spojena byla celá sít zděných chodeb, jichž většina byla teď odkryta. 
Chodby jsou nestejné výšky, důkladné práce, dobře zachovány. Užívalo 
se jich jako zařízení stokového a vodosběrného. Velmi starého původu, 
nejpozději ze začátku republiky, je kamenný základ archaického obydlí, 
nalezený před sv. částí paláce.

Pod t. zv. larariem stavby Domitianovy nalezena byla předně 
podlaha stavby Augustovy. Je mramorová, asi metr pod mosaikou Do- 
mitianovskou. Překvapení však přinesly objevy další. Shledalo se, že 
stavba Augustova v této části byla zbudována na zasypaném domě asi 
z první pojovice prvního století př. Kr. Když lato republikánská stavba 
byla vyhrabána, ukázalo se několik pokojů s pěknými, poměrně d-obte 
zachovanými malbami zdí. Patří k t. zv. I. slohu pompejskému, ale jsou 
starší než zachované malby pompejské, a tedy nejstarší dosud známé. 
Za Domitiana položena byla opěrná zeď, jež sahá až k základům té 
republikánské stavby a svým příčným směrem ji proťala. Ještě zajíma
vější byly nálezy pod tricliniem·. Předně zas zbytky zdí republikánských, 
ale jen zdivá, takže přesnější určení není známo. V době Augustové 
provedena tu velká přestavba, z níž částečně zachován je rozsáhlý sál 
s výzdobou přímo báječnou. Valená klenba je skvostně polychromována. 
Svěžest a sytost barev neobyčejně překvapuje. Malba zdí, ač poškozena, 
je také velmi zajímavá. Průčelní stěna v oblouku vytvořeném klenbou 
má na sytě červeném základě bílou štukovou výzdobu. Ornament je 
vytvořen párem gryffl proti sobě umístěných, ostatní plocha je vyplněna 
motivy rostlinnými. Sál ten je pod basilikou domu Flaviovského; je 
přeťat zdí piscin Neronových.

Za Tiberia byla tato část paláce upravena. Uvedený sál s valenou 
klenbou zůstal nedotčen, ale ostatní místnosti, zejména atrium (či tricli
nium?) bylo nádherně bílým mramorem vyzdobeno. Zřízeny nádrže, 
vodotrysky, otevřené rigoly pro odtok vody z nich a duchaplně vyře
šena zvláštním zařízením regulace vodní hladiny. Přistavěno první patro, 
spojené s přízemkem krásným a úplně zachovaným schodištěm z bílého 
mramoru. Za Neroua doplněna tato část stavby novou úpravou a vý
zdobou, palác rozšířen o nvmfaeum (nalezeno pod Domitianovým) a 
ještě jiné fontány. Z jedné nalezena část ovrubně v t. zv. basilice Do
mitianovy stavby. Mosaiková podlaha Neronových staveb má některé 
zajímavé motivy. Z rudého porlyru a zeleného serpentinu, skládaných 
do bílého mramoru, vytvořeny jsou krásné ornamenty rostlinné. Nero 
dal si také zříditi celou řadu piscin pro chov mořských ryb. Jsou to 
kopulovité místnosti s otvorem ve stropě, spojeny vzájemně otvorem 
ve zdi. Podlaha jejich je v jedné polovice výš o metr než v druhé, 
a obojí úroveň je spojena dvojitými schůdky. Jedna ze zdí těchto piscin 
je vstavěna právě napříč do onoho krásně zdobeného sálu Augustova; 
zejména z klenby zůstala tím jen část. Za Domitiana bylo přízemí těchto 
staveb doby Augustovy a Neronovy zasypáno, a z jejich prvního patra 
učiněno přízemí. Rozloha přestaveb z Neronovy doby přesvědčila obje
vitele, že jde tu o část známé jeho »domus aurea«.

Poslední přestavba, jež až do těchto míst zasáhla, byly práce 
Septimia Severa; křídlo jeho paláce sáhalo až do paláce Domitianova. 
Poněvadž prosté zasypání části Augusto-neronské nestačilo nésti tibu 
nových staveb Septima Severa, položena byla opěrná zeď až zas k zá
kladům nejstarším. Zeď je udělána z materiálu velmi vzácného, úlomky 
mramoru, portýru, části sloupů, říms, plastik jsou v ní zazděny. Asi ze- 
stejné doby je velká nádrž, jejímž účelem bylo rozváděti po paláci vodu.
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Všechny zde vypočtené nálezy učiněny byly po r. 1912. Jsou na
prosto uzavřeny pro veškery návštěvníky, ale G. Boni přec dovolil mi 
prohlédnout! si je celé v průvodu Marsonově. Ačkoliv úředně budou 
teprve publikovány asi za půl roku, dal mi výslovné dovolení napsati 
o nich pro L. F. tuto předběžnou zprávu (srv. též L. F. XLIII, 1916, 
str. 71 n.). Vladimír Grdh.

Giacomo Boni vykopal na Palatiu krásné mramorové 
torso 85 cm vysoké, skvěle zachované. Představuje mladou ženskou 
postavu, oděnou nepřepásaným chitonem s diploidiem; záhyby roucha 
jsou odvauuty větrem nazad. Socha jest zachována od krku ke kolenům. 
Právé rámě, zdvižené do výše, drželo, jak se zdá, konec závoje splýva
jícího za zády; zda levice držela druhý konec, není jisto. Stopy křidel 
nejsou patrny. Socha patří do skupiny postav prudce se pohybujících 
s přiléhavými záhyby roucha, jichž známým příkladem jsou Nereovny 
z Xanthu v Lykii. Jest z pentelského mramoru a původní řecká, práce 
z konce V. stol. př. Kr. A. K.

Nový pokus o očištění Sapfy z podezření z pervers- 
nosti učinil vzhledem k zl. 52 J. Luňák ve Wiener Studien XL, 1918, 
stia 97 nn. Neprohlašuje zlomek za nepravý jako Wilamowitz, ani jej 
nepokládá za slova někoho jiného, jako Schmid, nýbrž činí jej pro čest 
Sapfinu neškodným tím, že klade před ν.ατεύόω zápor où. Oporu pro 
tuto svou konjekturu nalézá v Ovid. Heroid. XV v. 155, kde snad měl 
při slovech »Ales Ityn, Sappho desertos cantat amores, hactenus 
ut media cetera nocte silent« básník na mysli slova onoho zlomku 
áapfina. Praví tedy básnířka: »Již zašel měsíci Pleiady, jest již půlnoc, 
vše již spí, jen já jediná ještě nespím, nýbrž lkám nad svou opuštěností.« 
Byla tedy báseň podobného rázu jako jiná báseň, z níž máme zl. 41, 
kde také naříká Sapfo, že jí Attbis opouští, davši před ní přednost 
Andromede. A. K.

Lepšímu poznání Soíokleových Slídičů a stanovení doby 
jejich vzniku jest. věnováno pojednání E. Betka v Berichte ü. d. Ver- 
iiandl. d. silchs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig LXXI, 1919, 29 stran. Poněvadž 
se očíslování veršů papyru shoduje s očíslováním naším, jest patrno, 
že opisovač papyru opsal zároveň i je, čili že se Ichneutai dostali 
v neúplném exempláři již do knihovny alexandrijské, že byli zkomoleni 
(chybí podle Betha prolog Silenův a parodos) již tehdy, kdy se stali 
předmětem zpracování filologického v době alexandrijské. Podle Betha 
byl sbor Satyrů se Silenem na jevišti (resp. v orchestře) hned od po
čátku před vystoupením Apollonovým; ukryl se, jakmile Apollona spatřil. 
Místo dutiny pod zemi představuje si Bethe scénu jako ύΑώδης πάγος, 
zalesněnou skalní stěnu, vypínající se nad orchestrou; v jejím houšti 
ukryl se Silon se Satyry, z její jeskyně ozývaly se zvuky lyry Hermovy, 
vystoupila Kyllene a později sám Hermes. Proti Wilamowitzovi, jenž 
pokládá Ichneuty za dílo z mládí Sofokleova, dokazuje Bethe, že jsou 
dílem z doby pozdější, asi z let dvacátých. Sofokles nehrál sám Herma, 
poněvadž Hermes zpívá a hraje na lyru; první arii solovou však známe 
z Eur. Alkestidy z r. 438 (žalozpěv syna nad Alkestidou). Bethe však 
posunuje Ichneuty do pozdější doby hlavně z důvodů metrických. Jsou 
totiž mezi jejich iambické trimetry vtroušeny iamb. monometry a di- 
metry, objevují se v nich hojné antilabai, verše mají mnoho taktů 
rozvedených, často se opakuje dvakrát po sobě totéž slovo; to vše jsou 
zjevy, s nimiž se shledáváme v pozdějších dramatech Sofokleových. 
Ále tyto důvody nejsou dosti přesvědčivé, jak o některých z nich při
pouští sám Bethe. Bethe zapomněl, že některé z těchto zjevů, na př. 
antilabai a rozvádění iambů, možno vysvětlili též tím, že drama satyrské 
stojí uprostřed mezi přísnou, života vzdálenou tragoedií a komoedií,. 
blížící se skutečnému, všednímu životu obsahem i veršem. A. K.


