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odvrácený od divadla Dionysova a část druhého boku, tvořícího tento 
roh. Zachovány jsou pouze základy a podstavce sloupů, nalezena byla 
tu sedadla a nápisy, z nichž však dosud identita Odeia nevyplývá. 
Odeion toto mělo půdorys čtyrúhelný, to je nyní jisto; všechny znaky 
mluví pro to, že máme před sebou vskutku Odeion Perikleovo, jež 
ostatně již před výkopy Kastriotovými bylo v tato místa kladeno dle 
zmínek literárních. Letošního roku bude možno v práci pokračovat!; 
doufejme, že se nové výkony setkají se zdarem úplným, ač překážky 
jsou veliké, neboť část plochy je zastavěna domy a na částí ostatní 
běží silnice. Připomínám, že podle silnice vidíme nyní zbytky hradeb, 
jimiž byl opevněn athénský hrad; jeto zeď Valerianova. Nejlepší obraz 
vykopávek podávají Πρακτικά za r. 1911 na tabulce za str. 80, srv. 
i fotogr. 1 (str. 84). A. S.

O rozšíření tajných kultů v Římě za doby prvních císařů podává 
velmi zajímavé svědectví nález podzemní svatyně nedaleko Porta 
Maggiore. Pomocí kolmých šachet vestavěna byla do země místnost 
rozsahu 9χΐ2 m, do níž se vcházelo z předsíně přístupné tajnou 
chodbou o sklonu asi 15". Svatyně má apsidu na užší straně, právě 
naproti vchodu, a je třemi dvojicemi pilířů rozdělena na podélné tři 
lodi. Podlaha svatyně i předsíňky je z bílé mosaiky, kol zdí a pilířů 
je však v ní položena dvojí černá čára. Podobně jsou černé rámečky 
mezi jednotlivými pilíři ve směru podélném a mezi prvním párem 
pilířů ve směru příčném. Pod apsidm v loculu nalezeny byly dvě kostry: 
psa a selete. Podobný loculus, ale prázdný a spojený s t. zv. pozzettem, 
.jakýmsi studánkovilým otvorem, je i uprostřed předsíňky. Nad vchodem 
z předsíňky do svatyně je okno. U strany pilířů dovnitř střední lodi 
obrácené jsou zbytky nízkých pilířků a nad každým z nich je na 
hlavním pilíři štukový rámec, jenž obsahoval pravděpodobně relief a 
nápis. Na opačné straně jsou medaillony s mužskými i ženskými hla
vami. Umělecká výzdoba vstupní chodby i druhé svatyně je modelo
vaný a malovaný štuk. Náměty výzdobné jsou různé, kromě obyčejných 
prvků jednotlivých (listy, svícny, obětní nářadí atd.) je tu množství 
osob i výjevů bájeslovných, jako Gorgoneia, Niky, Eroti, Mainady, únos 
Helenin, osvobození Hesionino, Iason, Herakles u Hesperidek, potrestání 
Danaoven, Marsyovo a j. Uprostřed pozadí apsidy je zobrazen výjev, 
jehož význam není jasný. Nutno toho litovati už proto, že měl přímý 
vztah k určení svatyně a ke kultu, jemuž byla věnována, a jež jsou 
nám zatím úplně nejasný. Připomenutý výjev v apsidě zobrazuje za
halenou ženu, jež pobízena jsouc Erotem sestupuje do moře, kde ji 
očekává Triton, aby na roztaženém rouchu ji odnesl na skaliska v předu 
vyčnívající. Jiný Triton troubí.

Se stanoviska uměleckého je zajímavé to, že některé z reliefů jsou 
provedeny přesně a pečlivě až do všech podrobností, u jiných zas jsou 
tyto podrobnosti jen zhruba naznačeny. Pravděpodobně pochází rozdíl 
odtud, že oněm byly vzorem malby, těmto sochy. Co se týče vzorů, 
jsou z doby klassické i alexandrijské. Kterému tajnému kultu byla tato 
svatyně určena, nelze říci. Náznaků orientálních není, nutno tedy souditi 
na nějaká mysteria řecká. Pohřbení zbytků kathartické oběti selete a 
psa by svědčilo o kultu çhthonickém. Zvířata obětní sama však ne
naznačují nic bližšího. Úřední zprávu o nálezu uveřejnili v Not. d. 
Scavi 1918 str. 30—52 E. Gatti a F. Pomari. Pomari se domnívá, že 
Tacitova zpráva (Ann. XII. 59) o odsouzení T. Statilia Taura r. 44 po 
Kr. pro »magicae superstitiones« může býti v nějakém vztahu k této 
svatyni, poněvadž prý pohřebiště Gentis Statiliae bylo asi nedaleko 
odtud. Považuji tento dohad za bezpodstatný, poněvadž 1. nevyhovuje 
topograficky. Ani Pomari neodvážil se s úplnou jistotou tvrditi, že by 
pohřebiště Statiliů zaujímala i místo této podzemní svatyně. A ležela-li 
mimo, není důvodu k přiřčení jejímu právě Statiliům. Mohla právě tak
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dobře patřiti kterémukoliv rodu jinému, nebylo-li spíše majilelem jejím 
společenstvo kultovní. 2 Nevíme ani, co »magicae superstitiones« Statili- 
ovy byly. tíyl-li to skutečně cizí kult, pak jistě jeho svatyně byla zničena 
a nemohla se zachovati. Krom toho umělecká výzdoba zdá se nasvěd
čovat! spíše druhé, než první polovici prvého století. V. G.

O pokrocích klassické filologie za války poučují nové svazky 
anglické ročenky »The year’s work in classical studies« (o dří
vějších svazcích srov. Listy fil. XXXV, 1908, str. 897 a XXXVI, 1909, 
str. 318). V ní pojednávají vynikající odborníci o nových výzkumech 
a pracích ze všech oborů klassické filologie: A. S. Hunt a B. P. Grenfell 
o papyrologii, G. Macdonald o numismatice, A. C. Clark o latinské palaeo- 
grafii, L. R. Farnell a J. E. Harrisonové o řeckém náboženství, M. N. Tod 
o řeckém dějepise, E. A. Sonnenschein o mluvnici a metrice, P. Giles 
o srovnávacím jazykozpytě atd. Kdežto v Bursianově Jahresberichtu a 
v příloze k Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen (Sokrates) vycházejí kritické 
přehledy velmi opožděně a zabírají vždy několik let, v anglické ročence 
je zpracován každý obor ročně neb ob rok, ovšem mnohem stručněji. 
Chybou je, že si angličtí referenti nevedou stejně: jedni přihlížejí jen 
k samostatným spisům a kritisují je dosti podrobně, druzí hledí též 
k článkům, ba i k recensím. Pojednání časopiseckých neradi pohřešujeme 
v bibliografickém díle; na podrobné úvahy o knihách je dosti místa 
v odborných časopisech. Také citování bývá nepřesné (někdy chybí 
původní titul, rok a místo vydání, svazek časopisu) a index je neúplný. 
O německé práci filologické za války poučuje ročenka jen neúplně, ale 
je vidóti, že německé publikace byly v Anglii přístupnější, než anglické 
v Německu. Snad se zavděčíme čtenářům, upozorníme-li je podle ročenky 
této na nové objevy, cizí spisy a pojednání, o nichž nebylo dosud 
v Listech zmínky. Z článků uvedeme jen některé, zajímavé svým pisa
telem nebo obsahem.

Práce výkopná válkou velmi trpěla, ba někde zcela uvázla. 
Roku 1914 objevil Dörpfeld na Korkyře v chrámových zbytcích část re
liéfu, představujícího bojovníka, dále terakotové tašky a mramorové a 
terakotové sima. Na východním pobřeží Kréty odkryl Hatzidakis staro- 
minojské hroby s nádobami a pečetními kameny. U pohoří Lasithi bylo 
nalezeno pozdní minojské sídliště. Ve Vrokastru (v sev.-vých. Krétě) 
objevila sl. Hallová kulturu z rozhraní doby měděné a železné. V kopulo
vých a jámových hrobech byly nalezeny skvosty a nádoby slohu geo
metrického. V Sardech byla vykopána stará lydská keramika, šperky, 
nápisy a část sarkofágu. U Melitopole (v již. Rusku) byly objeveny 
skythské královské hroby. Král byl pochováván se služebníky a koni.

V Římě byly vykopány na východ od silnice Flaminiovy sochy 
Aeskulapia a Hygeie. V blízkosti sloupu Antonínova nalezeny mramorové 
sochy a náhrobní nápisy. Na Viminalu vykopány soukromé domy od 
nej starších dob do VI. stol. po Kr. Na Esquilinu columbarium z doby 
Klaudiovy. Nedaleko brány Praenestské (nyní P. Maggiore) objevena 
podzemní klenutá basilika z 1. pol. II. stol. po Kr., bohatě vyzdobená 
štukem, s třemi loďmi a apsidou. Stěny jsou plny orfických symbolů. 
Pod basilikou S. Sebastiana na silnici Appiově nalezena tři colum
baria s výzdobou štukovou z I. stol. po Kr. a zbytky domů většinou 
z III. stol. po Kr.

Jdeme-li od severu Italie k jihu, byly nalezeny v starém Opitergiu 
a Brixellu mosaiky, v Aquae Statiellae zbytky starých lázní, v Libarně 
trosky amfitheatru, divadla a fora, v Bononii pohřebiště a zbytky římské 
stavby a silnice, ve Faesulách, Populonii, Perusii, u Klusia a v pohoří 
Ciminském hroby, v Arretiu zbytky amfitheatru, u Ankony válečný vůz. 
V Ostii vykopána skupina čtyř chrámků asi z II. stol. př. Kr. s reliefy 
obětujících, dále svatyně Silvanova, oltář Larů, zbytky domu s reliefem 
Diany a malá basilika z doby Hadrianovy. V Lanuviu nalezeny trosky


