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V Úvode poslucháčka v krátkosti oboznamuje čitatela s dóvodmi, ktoré ju 
viedli k volbě tejto témy, a načrtává rozvrhnutie jednotlivých bodov práce. 
Samotné porovnanie sa uskutečňuje v troch nasledujúcich častiach práce; za
číná hladaním paralel v životopisech oboch velikánov latinskej poézie, násle
duje porovnanie obsahovej stránky textov a rozbor uzatvára najrozsiahlejšie 
formálně porovnanie. V ňom autorka najprv na základe výpočtu indexov gra- 
vitnosti, exkvizitnosti, opakovania a extenzity dospieva k zaujímavým výsled
kem porovnania štýlu básnikov, potom prináša porovnanie ich básnického 
umenia prostredníctvom rozboru zložitých metrických útvarov, s kterými sa 
v dielach střetáváme. Výsledky svedčia len nepatrné v neprospěch Celtisa. 
Příloha ponuka kompletný přepis a prozaický překlad Celtisových epód.
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Autorka sa rozhodla poukázat’ na osobnost’ Georgia Buchanana, škótskeho 
humanistu 16. storočia, a to pomocou filologického rozboru jeho latinských 
parafráz žalmov, ktoré sa nachádzajú v diele Poemata quae extant (1687). 
Práca je rozdělená do dvoch častí: v prvej sa upriamuje pozornost’ na samotný 
žáner žalmov, obdobie humanizmu a reformácie v Škótsku, životné osudy 
a osobnost’ básnika, v druhej časti sa nachádza ideový, metrický a štylistický 
rozbor siedmich vybraných žalmov (žalm 6,, 31., 38., 51., 102., 130., 143.). 
Autorka ich porovnává s póvodinou (Vulgátou) a hodnotí primeranosť použi
tých stylistických prostriedkov, ako aj autorovu zdatnost’ v používaní metri
ky, citovú stránku parafráz, osobité črty básnikovho štýlu i zviazanosť s antic
kou kultúrou. Na základe výskumu došla k závěru, že Buchananov štýl sa pre- 
javuje čistotou gramatických tvarov a javov aplikovaných v parafrázach, že 
využívanie štylistických prostriedkov je rovnoměrně rozložené a verše sa vy- 
značujú metrickou čistotou.

Sestavil Jan Souček (Praha)

Internetová adresa antika.avonet.cz, jejímž hlavním autorem je Jiří Chlub
ný, patří k hojně navštěvovaným a značně rozsáhlým zdrojům informací 
o různých stránkách antické civilizace. Během zhruba dvou let (nejstarší pří
spěvky jsou datovány srpnem 2004) se zde objevilo přes 300 článků a jejich 
počet se stále rozrůstá - nové stati nalezneme ve zvláštní rubrice. Pocházejí 
od více než desítky přispěvatelů, jejichž stručné medailonky prozrazují, že 
mnozí dosud studují. Orientaci v bohatém materiálu usnadňuje přehledná 
„mapa serveru“, jejíž podstatnou část tvoří tituly článků, jež ve svém souhrnu 
podávají v chronologickém sledu základní přehled antických dějin. Historii 
Řecka je dosud věnován poměrně malý prostor, mnohá témata chybějí, kupř. 
mykénská civilizace, vznik polis či helénistické říše (s výjimkou ptolemaiov- 
ského Egypta). Podstatně ucelenější je výklad o římských dějinách, jenž sahá 
až do pozdní antiky. Následují tematické celky, které nástin historického vý
voje antického světa doplňují o řadu dalších aspektů. Lze o nich konstatovat, 
že většinou v dosavadní podobě neposkytují o dané problematice soustavné 
informace. Např. v oddíle „Nepřátelé Říma“ nalezneme mezi „veliteli“ pouze 
Hannibala, Kleopatru, Marobuda, Attilu, Geisericha a Mithridata. Podobně je 
tomu i jinde: „Okolní svět“ zahrnuje pouze několik statí o Persii a Číně, mezi 
„Osobnostmi“ objevíme portréty různých řeckých a římských filosofů, spiso
vatelů a umělců, ale nepoučíme se zde kupř. o Homérovi, attických dramati
cích či Lucretiovi. Další oddíl obsahuje poměrně obsáhlý výklad o antickém 
vojenství (podrobnější o římském), doplněný hesly o některých významných 
bitvách, vojevůdcích a o válečnictví Skythů a Parthů. V dalších částech autoři 
informují o antických reáliích (např. o politickém uspořádání v Římě, tanci 
v Řecku aj.), o náboženství (mj. stati o řeckých bozích a o křesťanství) a o an
tickém místopisu (mj. některé římské provincie, antická města a sedm divů 
světa), který doplňuje mapa římského impéria v r. 166 po Kr. V závěru „mapy 
serveru“ jsou odkazy na stručné chronologické přehledy řeckých a římských 
dějin, na překlady děl latinských autorů, jichž však dosud nelze využít, na 
slavné výroky (uváděné podle autorů bez přesných citací) a na několik málo 
anotací knih o výtvarném uměm\ Nechybí spojení na webové stránky s antic
kou tematikou a server také umožňuje vyhledávání osobních a zeměpisných 
jmen i věcných pojmů i komentáře a diskusi ke všem textům umístěným 
v položce „Nové články“ a také k některým novějším statím, jež jsou již zařa
zeny do příslušných rubrik.

Jak vyplývá z předešlého shrnutí obsahu serveru, autoři příspěvků zpraco
vali jednak témata poměrně široká (kupř. mínójská civilizace), jednak se za-

AVRIGA - ZJKF 49, 2007, s. 109-110AVRIGA - ZJKF 49, 2007, s. 96-108

antika.avonet.cz
antika.avonet.cz


11 o ANTIKA BIT PO BITU / VESTIGIA DIGITORUM CENSVRAE LIBRORVM 111

měřili na dílčí epizody (kupř. obléhání Rhodu). Detailnost výkladu závisí po
chopitelně na zvoleném tématu, celkově je však možno říci, že většina článků 
poskytuje poměrně podrobné informace. Některé texty jsou doplněny obráz
ky, mapkami či plánky, u převážné části z nich však bohužel chybí odkazy na 
odbornou literaturu a internetové adresy, z nichž by případný zájemce mohl 
dále čerpat. Rozsah tohoto příspěvku neumožňuje posouzení odborné a for
mální úrovně všech statí, jež jsou na serveru umístěny, a proto soustředíme 
pozornost pouze na oddíl „Řecké dějiny“, do něhož přispěli Jiří Chlubný, Pa
vel Kadeřávek a Radek Tůma. Celkově je možno říci, že většina příspěvků má 
charakter faktografických přehledů politických a vojenských událostí, pří
značné je uspořádání výkladu o ptolemaiovském Egyptě podle jednotlivých 
panovníků. V některých textech nalezneme i údaje o příslušných dobových 
reáliích, avšak často chybí postižení obecnějších souvislostí, kupř. vztahu 
mezi růstem athénské námořní moci a rozvojem demokracie, o níž se v člán
ku o Perikleově době čtenář příliš nedozví. Naopak formulace typu „v Athé
nách vládl Periklés“ mohou povědomí o tom, že v Athénách byl svrchovaným 
nositelem moci lid, poněkud zatemnit. V článku o trójské válce bychom zase 
očekávali výklad o tom, jak je interpretována v současném historickém bádá
ní, a nikoli jen převyprávění příslušných bájí. Ve stati o Alexandrovi Velikém 
se sice můžeme poměrně podrobně seznámit s průběhem tažení, ale nic se 
nedozvíme o jeho motivech a zejména dalekosáhlých důsledcích pro řecký 
svět i Přední východ. Autoři se rovněž nevyvarovali některých klišé, např. 
Sparta prý byla státem, kde se nerozvíjela kultura a nepůsobili v ní žádní bás
níci. V textu lze porůznu objevit nemálo nepřesností, nejasných formulací 
a vyložených omylů. Uveďme jen několik příkladů: mínójská civilizace na 
Krétě je označena za řeckou; zavádějící je výklad o egejských písmech; Ký- 
ros dobyl „Babylónu s celou novoasyrskou říší“; do Malé Asie se stěhovali 
především Iónové, zakládali tam města, mezi nimiž je uveden také Rhodos 
a Halikarnássos; mezi důležité události peloponnéské války před r. 426 patří 
„pád peloponnéskému spolku věrného města Mitylene (sic!) a vzpoura proti 
Athénám na ostrově Lesbos.“ Právě citovaná slova naznačují, že v textu jsou 
prohřešky proti korektnímu psaní řeckých jmen a pojmů. Nedůsledně jsou 
označovány dělky vokálů, někdy narazíme na nesprávné skloňování.

I přes uvedené výhrady je třeba přiznat, že adresa antika.avonet.cz živou 
a přístupnou formou přináší množství zajímavých a většinou správných údajů 
o starověkém světě, a její autoři tak nemalou měrou přispívají k formování 
obrazu antické civilizace u tisíců návštěvníků stránek. Pomáhají udržovat 
povědomí o kulturním dědictví, na němž stojí evropská civilizace, a o to více 
by si měli být vědomi své odpovědnosti a snažit se vyvarovat uvedených ne
dostatků, neboť čtenáři nemají zpravidla dostatek znalostí, aby byli s to oddě
lit zrno od plev.

Jan Souček (Praha)

Dagmar Muchnová, Syntax klasické řečtiny: L vedlejší věty. 
Praha, Karolinum 2004, 183 s.

Nová Syntax vedfajších viet klasickej gréčtiny od českej klasickej filologič- 
ky, grécistky a lingvistky Dagmar Muchnovej, inšpirovaná dlhoročnou peda
gogickou praxou v Ústavu řeckých a latinských studií na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Prahe, je významným a vítaným počinom v rámci čes
kej i slovenskej klasickej filológie.

Chápanie syntaxe přešlo v posledných páťdesiatich rokoch prudkým a zlo- 
žitým vývojom. Tieto změny sa prejavili aj v nazeraní na syntax klasických 
jazykov. V grécistike bolo v zahraničí publikovaných niekollco gramatických 
príručiek, ktoré odrážajú - v rozdielnej miere - súčasné lingvistické trendy 
(napr. poměrně stručná, ale velmi inštruktívna práca Alberta Rijksbarona Syn
tax and Semantics of the Verb in Classical Greek [1. vyd. 1984, 2. vyd. 1994, 
3. vyd. 2002], ktorá zahřňa ako slovesnú sémanto-syntax nezávislých viet, tak 
i súvetnú syntax, pričom pracuje s rozlišováním obligatórnych a fakultatív- 
nych doplnění [pozři s. 9]).

Iná situácia bola však až doteraz v českom a slovenskom filologickom 
prostředí. Doposiaf na vysokých školách používaná Mluvnice řeckého jazy
ka, ktorej autorom je Jindřich Niederle, vyšla prvýkrát před viac ako sto rok- 
mi, r. 1873, a hoci bola odvtedy mnohokrát přepracovaná a doplňovaná, ne- 
zasiahla ani posledná úprava z r. 1956 (Ladislav Varcl) do textu podstatným 
spósobom; jej ďalšie, početné vydania boli už len fototypické.

Niederleho učebnica, hoci povodně určená predovšetkým pre gymnáziá, 
odchovala mnoho generácií českých a slovenských grécistov. No stále viac sa 
ukazuje nutnost’ výklad modernizovat’ a aktualizovat’ tak, aby zodpovedal sú- 
časnému stavu našich znalostí gréckej gramatiky, požiadavkám modernej lin- 
gvistickej terminológie, súčasným didaktickým trendom i nárokom kladeným 
na vysokoškolské učebnice. Nedostatky sa prejavujú predovšetkým vo vetnej 
syntaxi: výklad je příliš stručný, jeho rozvrhnutie nezodpovedá súčasnej kon- 
cepcii vedfajších viet, příklady sú kusé a často nie sú překládané, čo výrazné 
sťažuje prácu s touto gramatikou.

Uvedený stav věcí viedol Dagmar Muchnovú, uznávánu odbomíčku prá
vě v tejto oblasti, k zostaveniu novej učebnice. Muchnovej Syntax však nemá 
nahradit’ Niederleho Mluvnici, keďže sa venuje iba malej časti gramatického 
penza. No právě v prezentovanej problematike, t. j. v syntaxi vedfajších viet, 
je omnoho podrobnejšia, modernejšia, názornejšia; v Niederleho Mluvnici 
zaberá, pre porovnanie, příslušný výklad iba 30 stráň.

Muchnovej Syntax, ktorá už předpokládá určité znalosti gréčtiny, má pre- 
hlbovať, systematizovať a rozšiřovat’ vědomosti používatefa v oblasti vetnej 
syntaxe starogréčtiny a zoznamovať ho s najnovšími lingvistickými postupmi
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