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dal do služeb praxe, do služeb snah o zdokonalení spisovného jazyka 
českého. V Naší Řeči, na jejímž založení měl vynikající podíl a jejíhož 
vedení účastni se od samého začátku, uveřejnil četné články, vždy obecně 
přístupně psané, ale namnoze povahy ryze odborné. Články ty se zdarem 
plní dvojí úkol: obohacují naše poznání, vysvětlujíce rozmanité jednotli
vosti z dějin českých tvaru, slov a vazeb, a šíří poznatky vědeckého 
zkoumání za úzký kruh odborníků, osvětlují dějiny jazyka českého a 
obracejí získané poznání pro užitek praxe a vydatnou měrou přispívají 
k náležitému nazírání široké veřejnosti na život jazyka a zejména k ná
ležitému nazírání na jazyk spisovný. O tento nový rys obohatilo obraz 
činnosti prof. Zubatého poslední desítiletí, a je přirozené, že vděčně této 
činnosti bylo vzpomínáno všude, kde nezanikl smysl pro krásu a správ
nost jazyka mateřského. Kruhy odborné připomínaly si velkou práci, 
již vykonal Zubatý v různých oborech jazykovědy, zejména v etymologii 
a syntaxi, a zvláštní význam, jejž mezi současnými jazykozpytci prof. 
Zubatému zjednaly zejména jeho práce o jazycích baltských.

Jednota českých filologů spolu s Klubem moderních filologů uctila 
sedmdesáté narozeniny svého čestného člena slavnostní schůzí 25 dubna 
t. T., na níž prof. V. Lesný pojednal o indologickýcb jeho pracích a 
O. Hujer o jeho pracích jazykozpytných; také brněnská odbočka Jednoty 
čes. filologů uspořádala při této příležitosti slavnostní schůzi 5. května 
s přednáškou o vědeckém významu Zubatého. Česká Akademie věd a 
umění, jejímž je prof. Zubatý presidentem, dala na,počest tohoto dne 
raziti pamětní medaili s obrazem oslavencovým od J. Sejnosta; žáci pak 
a přátelé jeho sbírkou shromáždili 20.000 Kč jakožto základ fondu pro 
podporu jazykovědného badání u nás, jenž má na věčnou pamět nésti 
jméno prvního našeho srovnávacího jazykozpytce; zřízen bude při České 
Akademii. Dodatečně ke sbírce té přispěla Král. čes. společnost nauk 
2000 Kč a Slovenská Matica, jejíž místní odbor pražský již dříve se 
zúčastnil sbírky 500 Kč, věnovala fondu tomu 1000 Kč.

Dne 23. března 1925 zemřel, dosáhnuv věku 75 let, Karel Himer, 
profesor malostranského gymnasia v. v. a čestný člen Jednoty českých 
filologů. Členství toho dostalo se mu za velké zásluhy, jež si získal tím, 
že po více než čtvrt století (v 1. 1875—1903) spravoval obětavě a vzorně 
jmění Jednoty. Byl také literárně činný; kromě dvou pojednání z oboru 
dějin starší literatury římské, uveřejněných v programech gymnasijních, 
upravil II. —IV. vydání Kastnerova Výboru z řečí Demosthenových. 
V mysli všech, kdož ho znali, zanechává zesnulý památku muže 
ušlechtilého a dobrého.

Nové^výkopyvŘímě. Po mnohých odkladech přistoupilo se 
konečně v Římě k úpravě t. zv. archaeologického pásma, to jest vnitřní 
částí města, zaujímající antická fora, Palatin, Capitolium a přilehlé 
části pahorků a údolí a táhnoucí se až k lázním Čaracallovým. Obec 
římská vzala na sebe odkrytí fora Augustova, z něhož dosud bylo viděti 
jen kus ohradní zdi, východní exedru a tři sloupy Martova chrámu. 
Do chrámu Martova byl kdysi vstavěn klášter Zvěstování panny Marie, 
ohradní zdi bylo použito koncem XV. stol. jako opěry pro stavbu pře
vorství rhodských rytířů. Tato stavba sama je cennou památkou be
nátské architektury a bude zachována, ovšem po úpravě, jež ji zbaví 
pozdního zohyždění. Klášter je už zbořen a nyní se pracuje o odklí
zení neantického zdivá a pozdních nánosů, jimiž tu byla úroveň půdy 
zvýšena nad antickou. Po konečné úpravě nebude ovšem možno z ulice 
Tor dei Conti, jež zůstane na dnešní úrovni, procházeti branou »dei Pan
tani» na forum Augustovo, poněvadž to bude miti svou antickou úroveň. 
Novodobé stavby mezi uvedenou ulicí Tor dei Conti, s ní rovnoběžnou via 
Alessandrina a příčními ulicemi Cavourovou a »salita del Grillo» zmizí. 
Návštěvník přicházející po via Alessandrina od ulice Cavourovy uzří 
v brzku zbytky Domitianova (Nervová) fora, vybavené z dnešního zdivá
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a přiléhající k jižní exedře Augustova fora, pak se před ním rozevře 
mohutný pohled na zbytky chrámu Marta mstitele, stojící na pro
stranství rozšířeném oběma exedrami a konečně skvělý dvůr s portikem, 
přiléhající k severní exedře. Na vrcholu této severní exedry zůstane 
elegantní loggia rhodského převorství. Kromě skvělých zbytků Martova 
chrámu, viditelných na povrchu, stane se přístupným i jeho podzemí, 
kde bylo uchováváno vojenské aerarium. Práce spojené s odklízením 
a úpravou postupuji dosti rychle, takže lze očekávati, že ještě letos 
bude přístupno aspoň celé okolí Martova chrámu. Úprava zbytků fora 
Nervová potrvá ovšem o něco déle, poněvadž tam nutno vykoupiti 
a zbořiti poměrně nové činžovní domy. Ulice Gavourova, jež se nyní 
končí slepě nad velkým forem, bude zahnuta v pravém úhlu a vedena 
k pomníku Viktora Emanuela.

Další části práce o úpravě archaeologického pásma je uvolnění 
murcijského údolí a odkrytí zbytků velkého cirku. Tuto práci začal 
právě nyní prováděti stát. Při velkých nákladech, jichž si žádají tyto 
práce, nelze ovšem očekávati, že se po odkrytí fora Augustova a velkého 
cirku bude moci hned přistoupiti k provedení dalších oddílů celkového 
plánu uvolnění archaeologického pásma, zejména tedy k vykopání fora 
Trajanova a k odkrytí severní strany Capitolia. Nutnější je zatím za
bezpečení některých už provedených výkopů v arch. pásmu, tak zejména 
zlatého domu Neronova na Esquilinu, kde vlhkem a sesouváním ne
smírně trpí nádherné nástěnné a nástropní malby.

K začátku prací na fóru Augustovu vydala římská obec nádhernou 
publikaci (jež však není v obchodě) nazvanou »La redenzione degli 
avanzi del Foro d’Augusto«; obsahuje velký plán fora Augustova a jeho 
okolí se zakreslením nynějšího stavu, prováděných i zamýšlených změn 
i úprav, pak stať Corrada Ricciho o uvolnění císařských for, 6 fotografií 
v textu, 16 celostránkových obrazových příloh a velký čtyřdílný prospekt 
konečného stavu for, jak je bude viděti po ukončení všech prací. V. G.

Výkopy v Ostii pokračují velmi rychle a úspěšně. Forum, pro
stírající se před chrámem Vulkánovým, je odkryto téměř úplně. Bylo 
obklíčeno portikem obíhajícím na zvýšené úrovni a střed jeho zaujímal 
chrám Augusti et Romae. Zadní tympanon chrámu bylo možno rekon
struovali, nikoli ovšem na sloupech, jež jsou zachovány jen v troskách, 
nýbrž na cihlové zídce postavené vedle chrámu. Z plastické výzdoby 
těchto míst je zajímavé zejména mramorové torso Romy, opírající nohu 
o zeměkouli. Dále bylo vykopáno pokračování dekumánu a objeveny 
zbytky ohrazení a brány z doby Sullovy. V bloku budov, ležících zá
padně od chrámu Vulkánová a jižně od měřičské úřadovny, podařilo 
se rekonstruovati několik obchodních domů; z nich nejkrásnéjší je ten, 
jenž je označen nad vchodem nápisem; Horrea Epagathiana 
et Epaphroditiana. Tato budova má čtyřhranné atrium, vy
dlážděné černobílou mosaikou, v jejímž středu je svastika. Z atria vede 
dvojí pohodlné schodiště do pater, a vchází se jednak přímo do jednot
livých místností, jednak do dvou chodeb, z nichž se vstupovalo do 
skladišt. Podlahy místností mají velmi pěkné mosaiky, a krom toho na
lezlo se tam poměrně hodně mramorových kopií klassických originálů. 
Nyní právě se začíná s úpravou sousední horrey a menších budov, po
blíže ležících. Další práce výkopná týká se pokračování dekumánu 
směrem k moři; přišlo se na zbytky skvostného portiku z travertinových 
sloupů. Nalezena byla též jižní brána ostijská z opevnění z doby Sullovy, 
a od ní počíná se vykopávati »cardo« směrem k fóru. Na východním 
konci Ostie, hned u pohřebiště, našly se nové thermy, menší, než 
ony hlavní vedle kasárny vigilů, ale velmi zajímavé svým rozvržením 
místností a jejich výzdobou. Co nejdříve bude vydán nový průvodce 
Ostií, sepsaný G. C a 1 z o u, jemuž nyní je svěřeno samostatné vedení 
výkopů. V. G.


