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.»<><> let Academie Istropolitany
v letošním roce vzpomínáme pětisetletého výročí založení Academie 

Istropolitany, první vysoké školy na území Slovenska. K oslavě tohoto 
výročí uspořádal Historický ústav SAV ve dnech 13.—16. prosince 1965 
ve Smolenicích konferencí na téma „Humanistická vzdělanost a rene- 
sancia na Slovensku v XV.—XVI. storočí“. Mimo vědecké pracovníky ze 
Slovenska a českých zemí se jí zúčastnili badatelé maďarští, polští a němeč
tí. Na pořadu konference, promyšleně sestavený, byly zařazeny jednak refe
ráty o otázkách, souvisejících s historií Istropolitany, jednak přednášky 
s širší tematikou, týkající se např. dějin slovenského školství a styků 
slovenských studentů s pražskou, vídeňskou a krakovskou universitou, 
kulturních a hospodářských dějin Bratislavy apod. Pozornost byla věno
vána i otázkám šíření humanismu a renesance na Slovensku, vývoji slo
venské literatury v tomto období, rozšíření některých literárních druhů, 
dějinám slovenského divadla i jednotlivým postavám slovenské literatury 
(např. Vavřinci Benediktovi, Janu Jeseniovi, Petru Fradeliovi, Janu Sam- 
bucovij. Nebyla opomenuta ani historie slovenských knihoven a dějiny 
knihtisku. Účastníci zdařilé konference měli tak možnost získat ucelený 
přehled o kulturním dění na Slovensku v uvedeném období a načerpat 
cenné podněty pro svou další práci. Širšímu okruhu zájemců bude umožně
no seznámit se se zněním referátů ve zvláštním sborníku, jehož vydání 
Historický ústav SAV chystá. -dm-

Sochai* Artemi sie

Nejde o umělce, jenž by byl ve spojení s vdovou po Mausolevi, ani 
se známou hrdinkou první fáze řeoko-perských válek, ale o skrom
ného attického řemeslníka z počátku druhé poloviny 4. stol. př. n. 1., 
jehož skutečné jméno neznáme a asi nikdy nebudeme znát. Bo
hatá produkce attické náhrobní a votivní plastiky mezi poslední 
čtvrtí 5. a koncem 4. století přímo vyzývá k pokusům o soustav
nou klasifikaci na podkladě určení dílenských souvislostí, popřípadě 
i atribucemi anonymním sochařům. Tento postup je běžný ve studiu 
keramiky, zejména ve zpracování attické vázové kresby, kde jeho 
použití přineslo významné výsledky. Několik seskupení dílen i so
chařů uveřejnil pisatel v odborných časopisech^), čtenářům Zpráv 
se zde předkládá ukázka, která zahrnuje jednu památku v pražské 
sbírce.

1. lútroforos, Hégétór, syn Kéfísodóra (nápis určuje rovněž 
ženskou postavu: Pamfilé), Athény, Kerameikos (vystaveno in 
situ, v okrsku Démétrie a Pamfily); A. Conze, Die, attischen Qrabre- 
liefs č. 208 tab. 56; naše tab. Ill dole. Foto G. von Leitner^).

2. lékythos, Kalliás a Aristagora, Louvre Ma 790; J. Char- 
bonneaux. Guide (1964) 114, id. La sculpture grecque au Musée du 
Louvre, tab., E. Michon. Mon. Piot XII 118; Conze č. 244. Tab. 61 
(kresba), naše tab. IV.

3. lékythos, Níkokratés, Paříž, Musée Rodin; dosud nepubliková
no, výška zachované části 73,5 cm, povrch v nové době pokryt bílou
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barvou, zčásti opadanou; nad mužskou postavou nápis Nixoxfpjáxris 
Naše tab. II.

4. zlomek lékythu, Artemisia, Praha, soukromá sbírka; nepub
likováno, boky, obě základny i revers fragmentu jsou v nové době 
opracovány hladkým řezem, výška 16,7 cm, šířka 14 cm, povrch 
před sedící postavou silně poškozen. Naše tab. Ill nahoře. Nápis 
nad ženskou postavou doplňuji’AQTspjiuía; jméno je časté v attické 
funerální onomastice®) a také rozsahem nejlépe vyhovuje.

5. lékythos, Lampón a Kallistra, Louvre Ma 791 (údajně z Lém- 
nu); Charbonneaux, Guide 113, Encyclopédie photograpkique de Vart 
III 208a.

Zobrazení na všech pěti památkách je stejné: stojící muž v na
kročení (na č. 1 a 3 přidržuje levičkou himation, na 2 a 5 se opírá 
o hůl původně malovanou, podává pravici sedící ženě v chitónu 
a plášti). Na zlomku č. 4 se zachovala jen horní část sedící postavy, 
ale určitě podávala ruku stojící figuře, s největší pravděpodobností 
mužské.

Atribuce jediné sochařské ruce je evidentní na první pohled. 
Totožné jsou nejen kompozice a celkové pojetí výjevu, typy a pro
porce figur, ale i další podrobnosti všeho druhu. Zmíníme se jen 
o některých; podání drapérie s ostrými zářezy záhybů, účes žen
ských figur, znázornění oka, použití bodce ve vlasech mužských 
postav (zvi. u lékythů 2 a 3), charakteristická „prostorová“ křivka 
opěradla (zvi. na 1, 2, 3). Také technické opracování je stejné (lútro- 
foros č. 1 má povrch úplně ovětralý, takže technická pozorování 
jsou možná jen v omezené míře): obrysy postav jsou ,,obtaženy“ 
ostrou linií dlátem, povrch lékythů se k postavám snižuje, aby 
bylo možno zvýšit jejich reliéf, báň lékythů mimo postavy je opra
cována příčnými zásahy zubatého dláta, které jsou uhlazeny na 
horním pásu, kde byla původně malovaná ornamentální výzdoba. 
Shodný je rovněž tvar lékythů — jejich profil se zakřivuje rovněž 
v horní části báně, před nasazením plecí, kde uvedený pruh jasně 
ustupuje v průběhu křivky. Lútroforos č. 1 a lékythy č. 2 a 5 sou
visí navzájem v několika dalších podrobnostech ještě úže: shodný 
je tu trochu širší základový proužek pod výjevem, pozdvižený 
pohled ženské postavy aj. Naproti tomu jsou si velmi blízké mužské 
figury (zejména hlavy) lékythů 2 a 3. Úhrnem tedy není pochyb

I

o attribuci. V dalším bude jistě možné přiřknout našemu sochaři, 
nazvanému podle pražské památky, ještě větší počet reliéfů (tj. 
nejen lékythů, popř. lútroforů, ale i menších stél a i votivních relié
fů). Již dnes by bylo možno o některých lékythech uvažovat, ale 
dostupná vyobrazení jsou nedostačující a chybí přímá autopsie.

Chronologické zařazení sochaře Artemísie není nesnadné. 
G. von Leitner*) datuje lútroforos Hégétorův č. 1 podle tvaru, pro
porcí i výzdoby do doby po r. 340. Tomu odpovídají též mužské 
postavy všech reliéfů, které lze vhodně srovnávat s lateránskou 
sochou zobrazující Sofokla.®) To je římská kopie originálu, který 
dal postavit v Dionýsově divadle spolu se sochami Aischyla a Eurí- 
pida v letech 340—330 (nejspíše po r. 337) Lykúrgos. Konečně po 
stylové í technické stránce je nejblížší paralelou reliéf zdobící zákon 
proti tyrannidě z r. 336®); další zkoumání ukáže, nejde-li dokonce 
o práci téže dílny, ne-li přímo našeho sochaře, což se zdá velmi 
pravděpodobné. Lékythos č. 5 se zdá být nejmladší z celé skupiny. 
Průměrná, ale solidní práce našeho řemeslníka navazuje na dosud 
nepublikované seskupení z 1. poloviny století — tzv. medailonové 
reliéfy.

Závěrem ještě několik poznámek k interpretaci výjevů uve
dených pěti náhrobků. Námět podání ruky zemřelého a pozůsta
lého je zcela běžný, do funerální plastiky přešel z reliéfních záhlaví 
státních dokumentů, zejména spojeneckých smluv’). Tam vyjad
řoval, že se závazky budou věrně plnit; na náhrobcích útěšně do
tvrzuje věčnost rodinných vztahů, které ani smrt nemůže porušit. 
Určení zesnulých na pěti reliéfech sochaře Artemísie není nesnadné. 
Lékythos v Rodinově muzeu č. 3 stál na hrobě Níkokrata — ženská 
postava není nápisně pojmenována. Lútroforos č. 1 patřil Hégéto- 
rovi; na soklu je jen jeho jméno (s patronymikem), což je rozho
dující, i když nad reliéfem jsou pojmenovány obě postavy; ostatně 
Pamfilé měla v témž okrsku jiný náhrobek a lútroforos-amfora se 
stavěla na hrob neženatým mužům, kdežto neprovdaným ženám 
byly vyhrazeny lútrofory-hydrie, jak dokazuje G. von Leitner®). 
Podle vztahu obou postav na lékythu č. 2 — žena vzhlíží k muži, 
kdežto jeho pohled se ztrácí v dálce — lze soudit, že šlo o náhrobek 
Kalliův. Z těchže důvodů přisuzuji lékythos č. 5 Lampónovi a také 
zlomek č. 4 stál pravděpodobně rovněž nad hrobem muže.®) .j. Frei
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*) Listy filologické 1965, 13nn, 256nn, 372nn; 1966, 25nn; ifz revue 
du Louvre 1965, 99nn; Časopis Národního musea v Praze 1965, 169nn; 
Eirene 1’, 1966, 79nn; Graeeolatina Pragensia 3, 1966 (v tisku).

Děkuji jí za laskavé poskytnutí snímku a další infonnace.
’) Srov. Conze 40, 453, 1445; 1225 a.
*) N monografii o attických náhrobních mramorových lútroforech, 

rukopis 1965/6.
’) Reprodukován např. v českém překladu Tronského Dějin antické 

literatury.
’) Nalezen ve vykopávkách athénské agory, vystaven v Attalově 

stoe; srov. M. Lang, The Athenian Citizen, obr. 29, Hesperia XXI, 1952, 
355nn.

’) Srov. K. Friis-Johansen, The Attic Grave-reliefs 149nn.
’) Viz pozn. 4. výše.
’) Zdá se velmi pravděpodobné, že k určené skupině patří ještě zlo

mek lekythu Kallifanova (Louvre Ma 3446).

RESUME

Le sculpteur ďArtemisias

Les monuments funéraires attiques suivant sont attribués á la měme 
main (pour les reférenoes, of. le texte supra):

1. loutrophore de Hégétor, Athěnes, le Córamique, pl. III en bas,
2. léoythe de Kallias, Louvre Ma 790, (pl. IV),
3. lécythe de Nikokratěs, Paris, Musóe Rodin, inédit, pl. II,
4. fragment de lécythe (’AfiTepjioía), Prague, coll, particuliěre, inédit, 

pl. III,
5. lécythe de Lampon, Louvre Ma 791.
Le relief qui décore la loi de 336 contre la tyrannie (Stoa d’Attale, 

cf. note 6) est tres proche, peut-ětre de la měme main. Le lécythe frag- 
mentaire de Calliphanis (Louvre Ma 3446) est aussi proche.

Zlomek attické ccrnollg-iirové amrory 
v Pi •aze

V r. 1949 bylo v Římě zakoupeno šest navzájem na sebe nava
zujících fragmentů attické černofigurové amfory s panelovou vý
zdobou. Jsou v soukromém majetku.

Z amfory je zachován horní úsek panelu s figurálním výjevem. 
Panel je ohraničen nahoře ornamentem, který je sestaven z dvoji
tých palmet a lotosů, jejichž středem prochází řetěz. Karmínově 
červená barva pokrývá srdce palmety, srdce lotosu a nasazení květu 
lotosu. Ornament je ohraničen na spodním okraji tenlcou, málo 
výraznou Imkou. Nahoře je ponechán mezi linkou a ornamentem 
úzký tmavý pruh. Na prvním fragmentu zleva je linka málo zna
telná. Na hrdle jsou úzké karmínové linky. Podobné byly rovněž 
na bázi pod panelem.

Z figurálního výjevu jsou zachovány na fragmentech pouze 
části hlav. Všechny jsou z profilu. První hlava zleva je ženská a je 
obrácena vpravo. Z dalších hlav se zachovaly jen horní části. Satyr 
a další mužská postava (satyr nebo Dionysos?) — oba obráceni 
do prava, proti niiň stojí žena — mainada (Ariadne?). Zbývající 
dvě hlavy jsou obráceny čelem k sobě. Je to satyr a mainada. 
Satyr se dotýká rukou hlavy (pravděpodobně tančí). Mainady mají 
černé vlasy a kolem hlavy karmínově červený věnec. Na obličejích 
jsou zbytky bílé barvy. Na prostředním ženském obličeji je běloba 
téměř neporušená. Satyři mají nízké čelo, vlasy jsou karmínově 
zbarveny. Oko a hlavní rysy obličeje jsou vyryty. U oka je vnitřní 
koutek protažen, nos je větší a trochu pozdvižený vzhůru, uši jsou 
dlouhé. Interpretovat výjev lze poměrně snadno — jde o Dionysův 
průvod.

Na základě srovnání s fragmentem amfory téhož druhu (am
fora typu B) v New Yorku^), který zařadil Beazley^) do okruhu 
skupiny®) E (přesně: Group of London B 174), lze také náš zlomek 
zahrnout do této skupiny. Na fragmentu z New Yorku je zacho
vána větší část panelu s figurální výzdobou. Ornament v horní části
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panelu je stejný skladbou i provedením. Liší se pouze v detailu — 
karmínová barva pokrývá sudé lístky palmet. Z figurálního výjevu 
je zachováno 7 postav. V první radě je nutno upozornit na nápad
nou podobnost ženských hlav obou fragmentů — stejný profil, 
vlasy a čelenka. Patří tedy pražský zlomek do stejné skupiny*); je 
pravděpodobné, že je přímo z téže ruky, časově patří do doby kolem 
540 př. n. 1.

M. Dufková

POZNÁMKY

’) CVA New York, 3, pl. 15.
2) Attic Black-figure Vase painters 141.
’) Skupina E odpovídá dílně malíře (a hrnčíře) Exekia. 
’) Zařadil jej do ní již J. Frei

RESUME

Amphore attique á figures noires fragmentaire ä Prague

Les six fragments joints, figurant satyres et ménades (pent ětre au- 
tour de Dionysos et Ariadne) est proche du groupe de Londres B 174 (ABV 
141).

„Antická kiiiliovim*’*
V Československém i*ozlilnse

V únoru 1966 začal Čsl. rozhlas (Československo II, VKV) vy
sílat pravidelně každý nedělní podvečer od 17 hodin pořad nazvaný 
Antická knihovna. Ve 20—25 mmutovém vysílání předčítají přední 
umělci z antických prozaických děl, která se zabývají problemati
kou filosofie člověka. Každý pořadjevěnován vždy jednomu autoru, 
s jehož životem a dílem jsou posluchači seznámeni v stručném 
úvodním medailonku. Ukázka bývá z jednoho díla, z kterého jo 
ovšem někdy třeba pro tento účel spojit několik míst, škrtat a pře
hazovat.

Jako úvodní pořad byla zařazena četba z Platónovy Obrany 
Sókrata, kterou připravil J. Janda; následovaly Plútarchovy Rady 
manželské (Z. K. Vysoký), PJiniovy Dopisy (L. Vidman), Isokratés, 
Pravidla chování aneb Řeč k Démoníkovi (A. Froiíková) a další. 
Tuto iniciativu Čsl. rozhlasu je třeba jen vítat.

Pseudo-Isokratés'. K Démoníkovi
Následující ukázku z Pseudo-Isokratova spisku K Démoníkovi, 

§ 13nn, jsem přeložila pro tento účel. Tento spisek neznámého au
tora někdy ze 4. století př. n. 1. nebyl do češtiny přeložen od dob 
Václava Píseckého, který ho zčeštil v r. 1511 jako prvý překlad 
z řečtiny do češtiny vůbec. V pořadu, vysílaném 13. března, byla 
ovšem pasáž poněkud zkrácena a pořadí některých paragrafů pře
hozeno.

*
Především tedy, pokud jde o záležitosti bohů, buď zbožný, nc 

však tak, že bys jen konal oběti, nýbrž dodržuj i přísahy. Konání 
obětí je totiž projevem majetnosti, dodržování přísah je však dů
kazem dokonalého chování. Uctívej božstvo stále, především však 
spolu s ostatními, tam, kde to žádá stát; tak totiž bude vidět záro
veň to, že obětuješ bohům, i to, že posloucháš zákonů.

K rodičům buď takový, jak by sis přál, aby se k tobě chovaly 
tvé děti.

Své tělo cvič, ne však pro sílu, nýbrž pro zdraví; toho dosáhneš, 
přestaneš-li, dokud máš ještě sílu, v cvičení pokračovat.

Nechechtej se a nezvykej si na drzé řeči; jedno je nerozumné, 
druhé bláznivé, a co je hanba dělat, to není pěkné ani říkat. Zvykej 
si tvářit se vážně, ne však zasmušile: zasmušilost totiž budí zdání
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domýšlivosti, vážná tvář dělá dojem moudrosti. Bud si vědom, že 
tvou nejlepši ozdobou je ostýchavost, spravedlnost a umírněnost; 
tyto tři vlastnosti totiž, jak se zdá, udržují chování mládeže v pat
řičných mezích.

Dopustíš-li se nějaké hanebnosti, nedoufej, že se utají; i kdyby 
totiž ušla ostatním, sám si jí budeš stále vědom. Boj se bohů, cti 
rodiče, važ si přátel, poslouchej zákonů. Vyhledávej takové zá
bavy, které mají dobrou pověst, protože pobavení, které má dobrou 
pověst, je ze všeho nejlepší, bez ní naopak ze všeho nejhorší. Chraň 
se pomluv, zvláště lživých; mnozí lidé totiž neznají pravdu a tak 
soudí jen podle pověsti. Dělej všechno s vědomím, že to nikomu 
neujde; i kdybys totiž něco pro tu chvíli utajil, později to vyjde 
najevo. Nejspíš tedy budeš mít dobrou pověst, bude-lí patrné, že 
neděláš to, co bys jiným vytýkal.

Budeš-li milovat vědění, budeš mnoho znát. Uchovávej sí to, 
co znáš, pomocí cvičení, a rozmnožuj sí znalosti o to, čemu ses ještě 
nenaučil. Když totiž člověk uslyší užitečnou myšlenku a nenaučí 
se jí, je to stejně špatné, jako když nepřijme od přátel dar. Volna 
využívej k tomu, abys ochotně naslouchal moudrým řečem; tak 
se snadno naučíš tomu, co jiní těžce objevovali. Bud toho názoru, 
že mnoho slyšet je cennější než velký majetek; majetek totiž nemá 
dlouhého trvání, avšak to, co jsi slyšel, zůstává ti provždycky, 
protože moudrost jediná ze všeho, co člověk získává, je nesmrtelná. 
Neváhej cestovat daleko za lidmi, kteří slibují, že učí něčemu uži
tečnému. Vždyť je to hanba, že obchodníci přeplouvají tak ohrom
ná moře, aby rozmnožili svůj majetek, a mladí lidé nepodniknou 
ani cestu po souši, aby získali lepší vzdělání!

Rád hovoř s lidmi a oslovuj je laskavě, to znamená hovoř se 
všemi a už řečí se k ním měj přátelsky. Buď vlídný ke všem, ale 
přátel se jen s těmi nejlepšími, tak totiž nebudeš nikomu nepří
jemný a staneš se přítelem těch nejlepších. Nestýkej se často s týmiž 
lidmi ani ne příliš dlouhou dobu, protože všechno se omrzí. Cvič 
se v dobrovolných námahách, abys byl schopen snášet i to, co na 
tebe dolehne proti tvé vůli. Je hanba, když touha po zisku, hněv, 
rozkoš nebo zármutek ovládají ducha; uč se je proto krotit. Chceš-li 
toho dosáhnout, považuj za prospěšné to, co tí získá nikoliv mate
riální výhody, nýbrž dobrou pověst; na ty, kdo chybují, se hněvej 
tak, jak by sis přál, aby se hněvali na tebe, kdybys pochybil; styď 
se být otrokem rozkoší a vládnout přitom otrokům; a v těžkých 
dobách přihlížej k neštěstí ostatních lidí a nezapomínej, že i ty jsi 
jen člověk!

Svěřená tajemství opatruj víc než peníze; u řádného muže 
totiž musí být zřejmé, že jeho charakter je bezpečnější zárukou 
než přísaha. Pamatuj, že lidé stejně nevěří špatným jako mají 
důvěru k řádným. Svěřené nesděluj nikomu, leda že by ti, kteří to 
uslyší, měli stejný zájem na zachování tajemství, jako máš ty sám.

Přísahej jen ze dvou důvodů: buď abys sám sebe očistil z hroz
ných obvinění nebo abys zachránil přátele z velkých nebezpečí. 
Kvůli penězům však nepřísahej při žádném z bohů, ani kdybys 
hodlal přísahu dodržet; lidé tě totiž budou mít buď za křivopřísež
níka nebo za chamtivce.

Nikoho si nevybírej za přítele, dokud nezjistíš, jak se choval 
ke svým dřívějším přátelům; čekej totiž, že i k tobě bude takový, 
jaký byl k tamtěm. Vytvářej si přátelské vztahy pomalu, ale když 
už se s někým spřátelíš, snaž se vytrvat, protože nemít žádné přá
tele je stejně špatné jako střídat jich mnoho. Snaž se své přátele 
vyzkoušet, ale nezkoušej je tak, aby z toho vzešla škoda. Dělej, 
jako bys něco potřeboval, když to nepotřebuješ; svěř jim jako ta
jemství něco, co může být prozrazeno. Tak neutrpíš žádnou škodu, 
jestliže se zkouška nepodaří, a zdaří-li se, budeš lépe znát jejich 
charakter. Posuzuj přátele podle toho, jak se k tobě budou chovat 
v neštěstí; vždyť zlato zkoušíme ohněm, přátele poznáváme v ne
štěstí. Nejlépe s přáteli vyjdeš, nebudeš-li čekat, až tě o něco po
žádají, nýbrž sám od sebe jim pomůžeš v pravý čas. Buď si věďom, 
že je stejně hanebné nechat se přemoci špatností nepřátel jako 
ďobroďiním přátel. Vybírej si za přátele nejen ty, kteří s tebou 
snášejí neúspěchy, nýbrž kteří také nezávidí úspěch; mnozí lidé 
totiž soucítí s nešťastnými, ale úspěšným závidí. Jsou-li někteří 
z tvých přátel na cestách, vzpomínej na ně s těmi, kteří jsou u tebe, 
aby se domnívali, že ani je bys nezanedbával, kdyby byli vzdá
leni.

V oblékání usiluj o krásu, ne však o výstřednost. Snaha o krásu 
se projevuje vznešeností, výstřednost se soustřeďuje na zbyteč
nosti. Nehoň se za nadměrným jměním, nýbrž spíše se snaž umír
něně majetku užívat. Pohrdej těmi, kdo se pachtí za velkým majet
kem, kterého pak neumějí užívat; dopadá to s nimi jako se špatným 
jezdcem, který získal výborného koně. Snaž se, aby ti jmění vytvá
řelo zisk i kapitál; zisk mají ti, kdo dovedou jmění používat, kapi
tál ti, kdo umějí vlastnit. Važ si svého jmění ze dvou důvodů: že 
můžeš zaplatit i velkou pokutu a pomoei dobrému příteli v nouzi. 
Pokud jde o ostatní záležitosti, važ si jmění umírněně, bez pře
hánění. Nenaříkej na své poměry, ale snaž se je zlepšit. Nikomit
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nepředhazuj jeho neúspěch, protože nikdo neví, jaký osud nás 
všechny čeká.

K dobrým lidem bud dobrý, protože vděčnost řádněho člověka 
je pravý poklad. Budeš-li však dobrý ke špatným lidem, utrpíš 
škodu jako ti, kdo krmí cizí psy; takový pes štěká stejně na toho, 
kdo ho krmí, jako na náhodné chodce, a tak i špatní lidé se chovají 
stejně špatně ke svým dobrodincům jako k těm, kdo jim ubližují. 
Pochlebniky měj v nenávisti jako lháře, protože obojí škodí těm, 
kdo jim uvěří. Jesthže dovolíš, aby někteří z tvých přátel schvalovali 
špatnost, nebudeš mít po celý život takové přátele, kteří by se roz
hořčovali kvůli dobré věci.

Ke svým bližním buď družný a ne odměřený, protože i otroci 
těžce snášejí přezíravou pýchu, kdežto družné chování je všem 
lidem příjemné. Družný člověk není hněvivý, neobtěžuje a nehádá 
se se všemi Udmi, na hněv bližních nereaguje prudce, a to ani v pří
padě, kdy se rozčilují neprávem; naopak ustoupí, když jsou roz
hněváni, a napomene je teprve, až když hněv opadne. Na veselí se 
netváří vážně a nežertuje ve vážné situaci; netaktnost je totiž 
vždycky nepříjemná. Družný člověk neprokazuje laskavost nelas- 
kavě, jak to dělají mnozí lidé, kteří sice přátelům prokážou úsluhn, 
ale zároveň jim ji znechutí. Družný člověk konečně nemiluje ža
loby, protože to každého obtěžuje, ani tresty, protože každého 
dráždí.

Ze všeho nejvíc se vyhýbej pitkám, a když už se k nějaké na
trefíš, zvedni se dříve, než se opiješ. Kdykoliv se totiž zamlží rozum, 
dopadá to s ním jako s vozem bez kočího: řítí se naslepo. Tak i duch 
se dopouští mnoha chyb, je-li rozum zamlžen. Buď velkorysý jako 
bozi, avšak buď lidský v tom, jak střízlivě užíváš svých možností.

Bud přesvědčen, že dobrá výchova je lepší než nevychovanost, 
protože ostatní ničemností se všem vyplácejí, nevychovanost však 
jediná dokáže vytrestat. Vždyť nevychovaní lidé často musili skut
kem odčinit, když řečí ublížili. Tupit někoho je počátek nepřátel
ství, naopak pochvala je začátkem přátelství; proto, chceš-li si 
někoho naklonit, mluv o něm pěkně před těmi, kdo mu to donesou.

Když o něčem uvažuješ, usuzuj z minulého na budoucí, protože 
neznámé nejrychleji poznáváme na základě známého. Rozvažuj 
pomalu, když se však rozhodneš, jednej rychle. Věř, že nejlepší dar 
bohů je dobrý osud, nejlepší dar lidí dobrá rada. Chceš-h někomu 
z přátel svěřit věc, o které se stydíš otevřeně hovořit, mluv jako 
kdyby šlo o cizí záležitost; tak poznáš jeho názor, aniž se prozradíš. 
Chceš-li se s někým poradit o vlastních záležitostech, přihlížej pře-

devším k tomu, jak zařizuje své vlastní věcí, protože ten, kdo špat
ně rozumí svým vlastním záležitostem, nikdy neporadí dobře ve 
věci cizí. Všímej si, jaká neštěstí způsobuje zbrklost; to tě nejlépe 
přiměje k rozvaze; vždyť i o zdraví pečujeme nejvíce, když si vzpo
meneme na bolesti, které přináší nemoc.

Napodobuj mravy králů a snaž se chovat se jako oni, neboť tak 
se bude zdát, že je ochotně uznáváš, čímž získáš dobrou pověst 
u lidu a snáze si krále nakloníš. Poslouchej zákonů, které králové 
vydávají, ovšem za nejprvnější zákon považuj jejich vůli; ten, kdo 
žije v monarchii, musí totiž respektovat krále stejně jako občan 
demokratického státu musí sloužit lidu.

Kdyby ti byl svěřen nějaký úřad, neužívej při jeho vykonávání 
služeb žádného špatného člověka, protože jeho chyby budou při
čteny na tvůj vrub. Z veřejných funkcí se neobohacnj, nýbrž získá
vej si z nich dobrou pověst, protože pochvala veřejnosti je lepší 
než všechny peníze. K žádné špatnosti se nepřidmžuj ani k ní 
neraď, aby se nezdálo, že i ty sám provádíš takové věci, při jakých 
jiným pomáháš. Veď sám sebe k tomu, abys dokázal mít převahu, 
spokojuj se však stejným dílem práva jako ostatní; tak bude zřejmé, 
že usiluješ o spravedlnost ne ze slabosti, nýbrž proto, že jsi řádný 
člověk. Raději přijmi chudobu, je-li spravedlivá, než bohatství 
získané křivdou; vždyť spravedlnost je o to lepší než bohatství, že 
peníze lidem slouží jen po dobu jejich života, spravedlnost však 
jim získává i posmrtnou slávu; a navíc mají peníze i ničemové, na 
spravedlnosti se však nemohou podílet. Neber si za vzor Člověka, 
jenž se obohatil nezákonně; spíše si važ těch, kteří utrpěli škodu 
v boji za právo. I kdyby totiž spravedliví lidé byli ve všem ostat
ním oproti nespravedlivým v nevýhodě, rozhodně je předčí ušlech
tilou nadějí.

Usiluj o to, abys rozvíjel všechny stránky života, hlavně však 
cvič svou inteligenci, protože zdravý rozum v lidském těle je ta nej
větší síla v tom nejslabším. Zvykej tělo, aby ochotně snášelo ná
mahy, a ducha, aby horlivě usiloval o poznání, abys fysicky vydržel, 
co si umíníš, a předem poznal, z čeho ti vzejde prospěch.

Všechno, co hodláš říci, nejprve rozvaž; u mnohých lidí totiž 
jazyk předbíhá úvahu. Měj na mysli, že v lidském životě není nic 
jistého; tak nebudeš ani ve štěstí nemírně veselý ani v neštěstí nad 
míru smutný. Mluv jen při dvou příležitostech: buď když něco 
bezpečně víš nebo když je to nutné. Jen v těchto případech je totiž 
řeč lepší než mlčení, jindy je lépe mlčet než mluvit.
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Raduj se z úspěchů, v neštěstích buď přiměřeně zarmoucen, 
ani jedno ani druhé však na sobě nedávej znát před ostatními, pro
tože je nesmyslné majetek skrývat v domě a přitom smýšlení mít 
jasně vepsáno ve tváři.

Střež se více hanby než nebezpečí; jen pro ničemy je totiž hroz
ná smrt, řádní lidé se bojí špatné pověsti zaživa. Snaž se žít v bez
pečí, kdybys však někdy musel nasadit život v boji, usiluj o to, aby 
ses vrátil z války ověnčen slávou a ne se zničenou pověstí. Vždyť 
osud odsoudil k smrti všechny lidi, ale jen řádným dopřává zemřít 
ušlechtile.

Závěrem bych rád dodal; Nediv se, jestliže leccos z toho, co 
bylo řečeno, se ještě nehodí k tvému věku. I já jsem si toho dobře 
vědom, chtěl jsem však, aby ti můj spis poskytl radu v současném 
stadiu života a zároveň aby ti zůstal jako pokyny pro budoucnost, 
jejichž užitečnost snadno poznáš; upřímného rádce však seženeš 
těžko. Abys tedy nemusel nic hledat u někoho jiného, nýbrž mohl 
z tohoto spisu vybírat jako z pokladnice, rozhodl jsem se nevy
nechat nic, v čem ti mohu poradit.

Byl bych velice rád, kdybych se ve svém mínění o tobě ne
mýlil. Většina mladých lidí si totiž pochutnává na dobrém jídle 
raději než na zdravém, a stejně tak zjistíme, že se přátelí raději 
s těmi, kdo s nimi provádějí ničemnosti, než s těmi, kdo je napo
mínají. Ty však, jak doufám, smýšlíš zcela jinak; soudím tak na 
základě tvé horlivosti v ostatních oblastech výchovy a vzdělání; 
a je přirozené, že ten, kdo sám sobě přikazuje jednat co nejlépe, 
naslouchá ochotně i ostatním, když ho vybízejí k dokonalosti.

Nejvíce se nadchneš pro správné jednání, jestliže pochopíš, 
že z něho míváme nej opravdovější radost. Jsme-li totiž změkčilí 
nebo máme-li zálibu v rozkoších, přichází ruku v ruce s požitkem 
hned také zármutek, avšak usilovat o dokonalost a rozvážně zaři
zovat svůj život, to vždy poskytuje nezkalenou a bezpečnou ra
dost. V prvém případě se nejprve radujeme, později rmoutíme, ve 
druhém máme po žalosti radost. A v ničem přece nemyslíme tolik 
na začátek jako spíše přihhžíme ke konci; vždyť v životě většinou 
nic neděláme kvůli věcem samým, nýbrž kvůli výsledku.

Mysli na to, že špatní lidé mohou dělat, co je napadne, protože 
si přisvojili takové pojetí života, ovšem ti, kdo chtějí být ušlechtilí, 
si nemohou dovolit nedbat o dokonalost, protože mají mnoho těch, 
kdo je kritizují. Lidé totiž nenávidí ani ne tak ty, kdo chybili, jako 
ty, kdo se vydávají za pořádné lidi a přitom se v ničem od prvých 
neliší. To je přirozené; jak totiž neprohlásit za špatné ty, kdo zkla-

mali celým svým životem, když odsuzujeme i pouhé lháře. O tako
vých lidech se právem můžeme domnívat, že se prohřešili nejen 
proti sobě samým, nýbrž že zradili i svůj dobrý osud, který jim 
poskytl i jmění i dobrou pověst i přátele; oni se však stali nehodnými 
svého štěstí.

A jestliže je třeba, abychom jako pouzí smrtelní lidé zjišťovali 
názor bohů, myslím, že i oni na svých nejbližších dali dokonale 
najevo, jaký mají vztah k dobrým a špatným lidem. Zeus napří
klad, jak vyprávějí báje a jak lidé věří, učinil svého syna Héraklea 
nesmrtelným za jeho dokonalost, druhého syna Tantala však za 
jeho ničemnost potrestal největším trestem. Z toho si vezmi příklad 
a usiluj o dokonalost!

Nedrž se však jen toho, co jsem já řekl, nýbrž uč se tomu nej
lepšímu i od básníků a ostatních moudrých lidí, pokud pronesli 
něco užitečného. I včela usedá na všechny květy, z každého však 
bere jen to nejlepší; tak i mladí lidé, usilující o sebevýchovu, musí 
zkusit všechno a odevšad si brát to užitečné, protože jen tak zvítězí 
nad nedokonalostí lidské přirozenosti. a. Froiíková

Lúkiános'. Milovník lží
V neděli, dne 17. dubna, byl v tomtéž pořadu vysílán dialog 

Lúkiána ze Samosaty ,Milovník lží čili Nevěřící“ (v podobě poně
kud zkrácené):

*
Nic bych neměl proti tomu, kdyby měli lež v oblibě lidé ne

rozumní a hloupí. Ale když já bych mohl ukázat lidi inteligentní 
a s podivuhodným úsudkem, kteří jsou v zajetí tohoto zla a libují 
si ve lžích, takže mě trápí, že lidé ve všem nejlepší tak rádi klamou 
sami sebe i ty, kteří s nimi přijdou do styku. Je třeba to říci o těch 
našich starých předchůdcích, o Hérodotovi a Ktésiovi z Knidu 
i o básnících před nimi i o samém Homérovi, kteří užili při svém 
skládání písma, takže klamali nejen tehdejší své posluchače; jejich 
lži pronikly až do naší doby uchovány v překrásných veršovaných 
skladbách. Mně často přichází stydět se za ně, když vyprávějí 
o vyklestění Urana a o Prométheových poutech, o pozdvižení 
Gigantů a všechny ty výmysly o podsvětí, i jak se Zeus stal z lásky 
býkem nebo labutí, nebo že se někdo z ženy proměnil v ptáka nebo 
v medvědici; a dále o Pégasech a Chimairách, Gorgonách a Kykló- 
pech a o čem všem — vyprávěnky velmi podivné, které mohou 
obluzovat dětské duše, které se ještě bojí polednice a bubáka.
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Tak jsem právě teď vyslechl u Eukrata množství neuvěřitel
ných hajek, ba odešel jsem uprostřed jejich vyprávění, protože jsem 
už nemohl snášet tu přemíru žvástů. A přece je Eukratés člověk 
důvěryhodný a nikdo by nevěřil, že by takový člověk, vzdělaný 
i filosoficky, snesl, aby před ním někdo lhal, natož aby se sám ně
čeho takového odvážil. A byli při tom čelní zástupci všech filoso
fických škol, Aristotelova peripatu, stoe i školy Platónovy; konečně 
i lékař Antigonos. Hovořili o tom, jakými čarodějnými prostředky 
lze vyléčit rheuma. Já k tomu řelď: ,Myslíte opravdu, že takové 
nemoci lze vyléčit nějakým zaříkáváním nebo věcmi přikládanými 
zvenčí, když nemoc prodlévá uvnitř?' Rozesmáli se nad mou po
známkou a zřejmě odsuzovali mou velkou neznalost, jako bych 
neměl zdání o věcech tak zřejmých, že by nikdo rozumný proti 
nim nic nenamítal. Jen lékař Antigonos, jak se mi zdálo, měl z mé 
otázky radost, protože se už dávno bez úspěchu snažil pomoci 
Eukratovi svým uměním, vybízeje ho, aby se zdržoval vína, živil 
se zeleninou a vůbec se snažil snížit svůj tlak. Nato řekl aristotelik 
pousmáv se; ,Co neříkáš, příteli? Zdá se ti nevěrohodné, že z tako
vých věcí může vyplynout nějaký prospěch při léčení nemocí?' 
,Jistě že,' já nato, ,ledaže bych měl hlavu tak zamotanou, abych 
věřil, že věci zvenčí, které nemají s vnitřními nic společného, pů
sobí na choroby nějakými slovíčky, jak to vy říkáte, a že čarová
ním přivodí vyléčení, jestliže se přiloží.'

,Jsi opravdový hlupák,' řekl stoik, .jestliže jsi zanedbal po
učení o tom, jakým způsobem prospívají ty věci při nemocech, 
použije-li se jich; ba zdá se mi, jako bys nevěřil ani na takové 
zřejmé věci, jako je zažehnávání periodických horeček, krocení 
hadů. léčení nádorů a všecko to druhé, co dokážou už i babky! 
Děje-li se všecko toto, myslíš snad, že se nedějí takové věci podob
ným způsobem?' ,To vyrážíš,' já nato, ,milá brachu, jak se říká, 
klín klínem! Neboť není zřejmé, že se ty věci, o kterých mluvíš, 
dějí pomocí takové síly. Jestliže dříve nedokážeš průkazně, že je 
v povaze věcí, aby se horečka a otok bály božského jména nebo 
barbarského slova, a proto aby se vytratily z nádoru, je pořád 
ještě to, co říkáš, babský tlach.'

,Zdá se mi, člověče,' řekl stoik, ,když říkáš takové věci, že ani 
nevěříš v bohy, jestliže si myslíš, že není možné, aby se léčilo po
mocí posvátných jmen.' ,To neříkej, můj milý,' já nato, ,neboť nic 
nebrání, i když bohové jsou, aby takové věci nebyly pravdivé. Já 
ctím bohy a vidím, jak uzdravují a pomáhají nemocným, když je 
vyléčí pomocí léků a lékařských zákroků.'

,Ty nevěříš ničemu,' řekl žák Platónův, ,a tropíš si ze všeho 
žerty! Já bych se tě tedy rád zeptal, co řekneš o těch, kteří zbavují 
lidi posedlé běsy jejich trápení a stejně zřejmě zaříkávají i strašid
la. To nemusím říkat já, protože všichni znají palestinského Syřana, 
který je na ty věci odborník, kolika se ujal lidí náměsíčných a těch, 
kteří vyvracejí oči v sloup a ústa mají plná pěny; ty uzdravuje za 
veliký honorář a propouští je vyléčené, když je zbaví jejich útrap. 
Neboť když přikročí k ležícím a zeptá se, odkud vešli do toho těla, 
tehdy nemocný sám mlčí, ale běs odpovídá bud řecký nebo nějakou 
barbarskou řečí, odkud sám je a jakým způsobem a odkud vešel 
do toho člověka. A on použije zaklínání nebo mu, jestliže nepo
slechne, dokonce pohrozí, a tak toho běsa vyžene. Já aspoň sám 
viděl, jak vychází z postiženého černý s přičmoudlou kůží.' ,To není 
nic zvláštního,' já nato, ,žes viděl takové věci, můj milý! Vždyť 
tohě se zjevují i samy ideje, které vám ukazuje váš otec Platón, 
kdežto pro nás slabozraké je to podívaná velmi nezřetelná!'

,Nevím, nebudeš-li věřit ani mně,' řekl mi Eukratés, ,ale o té 
soše, kterak se noc co noc dává vidět všem v mém domě, dětem 
a mladým i starým, o té by ses doslechl nejen ode mne, ale i ode 
všech našich. Je to ta u kašny, socha břichatého, holohlavého, jen 
do polou oblečeného staříka, s několika vousy na bradě, jako ži
vého; je to, myslím, korinthský vojevůdce Pelichos.' ,Na mou duši, 
nato já, .viděl jsem nějakého takového vpravo vedle sochy Kro
novy, se stužkami a suchými věnci, s pozlacenou hrudí.' ,To jsem 
ho já dal pozlatit,' řekl Eukratés, ,když mě za dva dni vyléčil z mé 
choroby.' ,To byl ten výtečník Pelichos i lékařem?' nato já. ,Jen si 
nedělej legraci,' řekl Eukratés, ,ať tě ten člověk co nejdříve ne
postihne! Jen abys pak svého posmívání nelitoval! Vím totiž, co 
se stalo tomu, kdo mu ukradl ty oboly, které mu věnujeme vždycky 
o novém měsíci.'

.Zasloužil to nejhorší,' řekl platónovec, .protože to je svato
krádež! Jakpak jej tedy potrestal, Eukrate? Rád bych to slyšel, 
i když tady ten tomu nebude naprosto věřit.' ,Před nohama té 
sochy leželo hodně obolů a i několik stříbrňáků bylo přilepeno 
voskem na stehně, jako něčí prosebná oběť nebo jako poděkování 
těch, kdo byli od něho zbaveni horečky. A měli jsme černého sluhu, 
ničemníka s vlasy jako žíně. Ten se pokusil to všechno v noci ukrást 
a vyčíhal k tomu chvíli, kdy si socha vyšla na procházku. Jakmile 
však Pelichos, když se vrátil, poznal, že byl okraden, poslechni si, 
jak potrestal a usvědčil toho černocha. Po celou noc chodil ten 
bídník na dvoře kolem dokola a nemohl se dostat ven, jako by byl
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upadl do labyrintu, až byl za bílého dne přichycen s lupem v rukou. 
Tehdy — po chycení — utržil nemálo ran a pak žil už jen krátce — 
a jak bídně ten bídník zahynul! Jak říkal, byl každou noc bičován 
tak, že mu zůstávala ještě na druhý den na těle jelita. Potom si 
tedy, kamaráde, trop z Pelichá šašky!“ ,Ale, Eukrate,“ já nato, 
,kov zůstává kovem a ať si je tvůrcem toho díla Démétrios z Aló- 
peky, ten dělá jen lidi a ne bohy, a proto se nikdy nebudu bát 
Pelichovy sochy, když jsem se jeho pohrůžek nebál ani za jeho 
života.“

Potom se vyprávělo o případech, kdy někteří z přítomných 
mohli nahlédnout do podsvětí, ba krátce v něm pobýt. Tu vešli 
do místnosti Eukratovi synové, kteří se vrátili ze školy, jeden už 
skoro dospělý, druhý asi patnáctiletý. Pozdravili nás a posadili se 
na lehátku vedle svého otce. Tu řekl Eukratés, jako by mu byl 
pohled na ně něco připomněl: ,Přísahám, příteli, při jejich zdraví, 
že to, co ti řeknu, je pravda. Všichni vědí, jak jsem miloval svou 
nebožku ženu, jejich matku. Dokázal jsem to tím, jak jsem se k ní 
choval nejen za jejího života, ale i když zemřela, kdy jsem spolu 
s jejím tělem spálil i všechny klenoty i oděv, který měla zaživa 
ráda. Sedmý den po její smrti jsem ležel tady na tom lehátku jako 
teď a snažil jsem se utišit svůj žal; četl jsem si klidně Platónovu 
knihu o duši. Mezitím vešla sama Démaineté a přisedla si ke mně 
právě tak, jako teď tady Eukratidés,“ ukázal na svého mladšího. 
Ten se hned zcela po dětsku roztřásl a už předtím byl z toho vy
právění celý zelený.

,Já,“ řekl Eukratés, ,jak jsem ji uviděl, přivinul jsem se k ní 
a dal se s nářkem do pláče. Ona mě však nenechala bědovat, ale 
vytkla mi, že jsem jí ve všem udělal radost, ale že jsem nespálil 
jeden z jejích dvou zlatých střevíěků; říkala, že ten zapadl za 
truhlici, a proto prý jsme jej nenašli a spálili jenom ten druhý. 
Ještě když jsme takto rozmlouvali, jedno zlořečené psisko, které 
leželo pod lehátkem, zaštěkalo a na jeho zaštěkání ona zmizela. 
Ale ten střevíček se později pod truhlou nalezl a byl spálen. Ještě 
se tedy nemá, příteli, věřit tak zřejmým jevům, které se vyskytují 
dnes a denně?“ ,Na mou duši,“ já nato, ,že by si zasloužil dostat 
zlatým střevíčkem na holou jako malé děti, jestliže tomu někdo 
nevěří a tak nestoudně popírá pravdu!““

Během toho vyprávění vstoupil pýthagorovec Arignótos, 
s dlouhými vlasy, důstojnou tváří, proslulý svou moudrostí, takže 
mu lidé říkají ,,svátý““. Jak jsem ho uviděl, oddechl jsem si, pro
tože jsem si myslil, že mi přišla pomoc, hotová sekera na ty lži.

Říkal jsem si, ten moudrý muž že zacpe huby těm, kteří vykládají 
takové podivné výmysly; zkrátka, jak se říká, že mi Štěstěna při
vedla ,,boha na stroji““. Ten se posadil a nejprve se zeptal na nemoc, 
a když se od Eukrata dověděl, že se mu daří už lépe, řekl: ,0 čem 
to mezi sebou filosofujete? Zaslechl jsem něco při svém příchodu 
a zdá se mi, že svou rozmluvu dobře rozpřádáte.“ ,Nic jiného,“ řekl 
Eukratés a ukázal na mne, než že tady toho zarputilce přesvědču
jeme, aby věřil, že jsou nějací duchové a přízraky a duše mrtvých 
chodí po zemi a zjevují se těm, kterým chtějí.“

Já se začervenal a začal se dívat do země, jak jsem se před 
Arignótem styděl. Ten pak řekl: ,Pohled, Eukrate, nechce-li tady 
náš přítel říkat, že se z podsvětí vracejí jenom duše násilně zemře
lých, jako oběsU-li se někdo nebo mu uťali hlavu nebo byl ukřižo
ván nebo tak nějak sešel se světa, ale už ne duše těch, kteří zemřeh 
náležitým způsobem. Neboť říká-li toto, nelze to docela zavrhnout.“ 
Ale stoík řekl: ,Kdyby jen to! Ale on se domnívá, že takové jevy 
vůbec nejsou a že jejich podstatu nelze vidět!“ ,Co neříkáš!?“ pravil 
Arignótos a ostře se na mne zadíval: ,Podle tvého názoru se nic 
takového neděje, a to tak, že to všichni vidí?“ Já nato: ,Odpusťte 
mi, jestliže na to nevěřím, protože to asi jediný ze všech nevidím; 
kdybych to viděl, také bych tomu samozřejmě uvěřil, jako vy!“ 
Nato on: ,Ale až někdy přijdeš do Korinthu, zeptej se, kde stojí 
dům Eubatidův; a až ti jej ukáží na Kráneiu, jdi do něho a řekni 
vrátnému Tibiovi, že chceš vidět, kde pýthagorovec Arignótos vy
kopal zlého ducha a vyhnal jej i učinil ten dům napříště obyvatel
ným.“ A vyprávěl o tom, jak jednou v noci pomocí egyptských čaro
dějných knih zjistil, kde leží mrtvola zabitého člověka, jehož zlý 
duch po nocích v domě strašil; když potom na druhý den mrtvolu 
vykopali a řádně pohřbili, byl se strašením konec.

Když to Arignótos dovyprávěl, ten muž božsky moudrý, jejž 
každý musel ctít, nebylo nikoho z přítomných, kdo by neodsuzoval 
mou velkou pošetilost, že nechci takovým věcem věřit, zvláště když 
je vypráví Arignótos. Já se však přesto nezalekl ani jeho dlouhých 
vlasů ani slávy, která ho obklopovala, a řekl jsem: ,Co to, Arignóte, 
že ty, který’s byl pro mne jedinou nadějí ve věci pravdy, ses uká
zal plný čoudu a báchorek! ? Jak se říká, náš poklad, jak se ukázalo, 
je sprosté kamení!“ ,Ty,“ pravil Arignótos, ,jestliže nevěříš ani mně 
ani tady druhým filosofům, ba ani Eukratovi, pak řekni tedy, kdo 
je podle tvého mínění v těch věcech důvěryhodnějším svědkem, 
který by tvrdil opak?“

,Na mou věru,“ já nato, ,ten velmi podivuhodný člověk z Ab-
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der, Démokritos. Ten byl pevně přesvědčen o tom, že nic takového 
nemůže existovat, a tak se kdysi uzavřel do hrobky před městskými 
hradbami a tam ustavičně psal a skládal ve dne v noci. Tu si chtělo 
několik chlapců z něho ztropit žert a postrašit ho: ustrojili se tedy 
do černých pohřebnich rubášů, nasadili si škrabošky v podobě 
lebek a obklopUi ho a tancovali kolem něho. On se však nelekl 
jejich přestrojení, vůbec se na ně nepodíval a jenom jim mezi psa
ním řekl, aby si přestali hrát. Tak pevně věřil, že duše, jakmile se 
octnou mimo tělo, už nejsou nic!“

,Pak tedy,“ pravil Eukratés, ,jenom říkáš, že i ten Démokri
tos byl nějaký nerozumný člověk, jestliže měl takovéhle názory. 
Ale já vám budu vyprávět něco, co jsem sám zažil, ne že bych to 
byl jenom slyšel od jiného.“ A vykládal, jak kdysi v mládí cestoval 
lodí po Nilu ve společnosti egyptského čaroděje. Ten prý vždy, 
když se někde ubytovali na noc, vzal nějaké bidlo nebo pometlo, 
oblékl je do lidského šatu, pronesl nad ním čarovnou formulku 
a rázem byl z toho předmětu sluha, který jim dvěma posluhoval. 
Zvědavý Eukratés od toho čaroděje pochytil onu formulku a vy
zkoušel ji, když se jednou ocitl na noclehu sám; podařilo se mu 
z pometla udělat sluhu, který na jeho příkaz začal nosit vodu. 
Potom však Eukratés nedokázal udělat ze sluhy zase pometlo, a tak 
nosič vody pokračoval v jejím nošení, dokud se čaroděj nevrátil 
a nezachránil Eukrata před utopením.

Tu jsem řekl já: ,Což vy, staří lidé, nepřestanete s vykládáním 
takovýchhle báchorek? Ne-li, tedy aspoň kvůli těmhle chlapcům 
odložte tyhle ty neuvěřitelné a strašidelné vyprávěnky na jindy, 
aby se snad jejich duše nepozorovaně nenaplnily strašáky a pra- 
podivnými báchorkami. Je třeba jich šetřit a nepřivykat je poslou
chat takové věci, které jim budou po celý život bránit v rozumném 
uvažování a nadělají z nich ustrašence, plné rozmanité pověrči- 
vosti.“

Nato Eukratés: ,A jaký máš, milá brachu, názor na věštby 
a předzvěsti a na to, co vykřikují lidé, když upadnou do tranzu, 
nebo co je slýchat ze svatyní, nebo když se panenská věštkyně vy
slovuje ve verších a tak zvěstuje budoucnost? Öi nebudeš samo
zřejmě věřit ani tomuto? Nebudu uvádět, že mám prsten nadaný 
božskou mocí, na němž je obrázek delfského Apollóna, a ten že se 
mnou hovořívá, protože by se ti to mohlo zdát neuvěřitelným 
a mohl by sis myslet, že se chci nějak chlubit. Ale chci vám vyprá
vět, co jsem zažU v Mailu, potom v Pergamu a v Patarách, když 
jsem se vracel z cesty po Egyptě.“

Ještě když tohle Eukratés povídal, protože jsem viděl, k čemu 
to může vést, a že nadchází velká komedie s věštírnami, domníval 
jsem se, že by nebylo dobře, kdybych se měl potýkat sám jediný 
s nimi se všemi, i opustil jsem Eukrata, ještě když se plavil z Egyp
ta na Mallos: ,Já odcházím; vy však, domníváte-li se, že lidské síly 
nestačí, pozvěte si ještě samy bohy, aby vám přispěli na pomoc 
ve vašich pohádkách!“ S těmi slovy jsem odcházel. A oni uvítali tu 
nerušenou svobodu, častovali se pravděpodobně a opájeli smyšlen
kami.

A tak je mi teď jako pijákům mladého vína: mám nafouklé 
břicho a potřebuju se vyzvracet. S radostí bych si třebas za velké 
peníze odněkud opatřil nějaký lék, který by mi dal zapomenout 
na to, co jsem slyšel, aby mi paměť uvízlá v mém nitru nenatropila 
něco špatného. Zdá se mi totiž, že vidím přízraky, zlé duchy a bo
hyně čarodějnictví!

Co se může totiž stát! Říká se přece, že vzteklinou trpí a vody 
se bojí nejenom ti, které pokousali vzteklí psi, ale i když pokousaný 
člověk kousne někoho jiného, tedy jeho kousnutí má stejný účinek 
jako kousnutí psa, takže ten druhý má strach (z vody) stejný jako 
ten první pokousaný. Takže teď já, kterého u Eukrata pokousalo 
takové množství lží, mohu obšťastnit i jiné lidi jejich pokousáním.

Nemusíme však mít strach: vždyť máme jako mocný lék proti 
takovým věcem pravdu a ve všech směrech působící zdravý rozum. 
A tak, budeme-li ho používat, nic z těch jalových a duchaprázd- 
ných smyšlenek nás nepostraší!

L. Var cl

RESUME

Bibliotheca classica
Pseudo-Isooratis Ad Demonicum, Luc i an i Incredulus

Paragraph! selectae ex oratione Pseudo-Iscoratis ad Demonicum et 
e Luciani Samosatensis dialogo Incredulus in linguam Bohemicam ver
tuntur.
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loannis Karasutsas

lóvii:

Kdo ýtěchu duši mé skytne. ?
7ííZo řowze mé vřelé poskytne

Zefyru křídla?
Kdo na místa může mne vžiti, 
kde Melos se třpytí a svítí

jak deska ze stříbra?
Tam stále vanou vánky jemné 
a na vlnách se mihotají temné

stíny platanů.
Tam květin vůněmi vzduch sládne 
a všude mír a radost vládne

když není tyranů.
Pod tyranií zle se lidem daři 
a krásné přírody též ona maří

harmonii.
Pod ni i nejkrásnější kvítí zvadá 
a její dech vše pustošící padá

na Iónii.
Byť její krásu chmurní zastřeli dnové, 
navzdory bouřím povstane Iónie v nové

krásnější zoři
a k líbeznému jejímu zjevu se vijí 
průvaby další, i když se svíjí

v otroctví hoři.
Tak nad růží ted divá bouře vyje 
a deště mocný proud zle do ní bije

a dopmdá tvrdě; 
když pak ta bouře přejde, zase 
ta růže v celé svoji kráse

se vzhůru pne hrdě.

Z novořečtiny přeložil
L. Hodí

Sokrates Jako učitel Alexandrův
Za učitele Alexandrova byl nejen ve starém věku a v době 

nové, ale i ve středověku pokládán vždy Aristoteles. Stačí se jen 
podívat do Alexandreidy Gualtera Castillionského nebo do jejího 
zpracování v staročeské básni anebo do středolatinské Historie 
o Alexandru Velikém, ať už vezmeme kteroukoli recenzi, nebo opět 
do její české verze, pomineme-li už např. Policraticus Jana ze Salis
bury, nebo Životy starých filosofů Waltera Burleye; vždy Aristote
les zaujímá v životě Alexandrově významné místo jako jeho učitel. 
Tím nápadnější je, nacházíme-li najednou ve středověké básni jako 
Alexandrova učitele Sókrata.

Tuto překvapující zprávu přináší báseň Rudium doctrina, na
zývaná ve středověku častěji Quinque claves sapiende, s níž se 
čtenáři těchto Zpráv setkali již dvakrát v jiné souvislosti.^) Tato 
školní báseň, napsaná se vší pravděpodobností úmyslně anonymně 
koncem XII. nebo začátkem XIII. stol.,2) není rozhodně dílem 
autora nepoučeného, kterému by se pletli řečtí filosofové. Naopak, 
její autor projevuje značné znalosti z antické literatury. Tak např. 
podává celou báseň jako diktát Mus, zná nejen příběh Pyramův 
a Thisbin a neštěstí Faethontovo, ale připomíná i odlehlou báji 
o Askalafovi, která i v Ovidiových Metamorphosách zaujímá pou
hých 15 veršů.®) Výslovně cituje Cicerona a luvenala a v jeho ver
ších zaznívají tóny vergiliovské a horatiovské. Také příklady, které 
volí pro ilustraci svých naučení žákům, jsou téměř vesměs čerpány 
z antiky. V exemplech třetího klíče, jak autor svá naučení nazývá, 
se setkáváme s oním podivným tvrzením:

ÄP) preceptori referas studiosus honorem, 
tunc resoluta tibi tercia clavis erit.

Quisque vicem domini retinet de iure magister, 
dignus honoris ob hoc quisque magister erit.

Discipulus Chironis erat cum magnus Achilles, 
plus edam Domino sepe timebat eum.

Plato edam Socrati dignum referebat honorem, 
philosophus quamvis summus et ipse foret.

Magnus Alexander toto regnabat in orbe, 
prosiliitcurru,quandovidetSocratem. (Vv. 87—96.)

Čtení Socratem ve v. 96 je podepřeno svědectvím všech 22 rur 
kopisů, v nichž se toto místo zachovalo, není tedy možno pomýšlet
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na písařský omyl a předpokládat, že zde původně bylo Aristotelem 
nebo po středověkém způsobu Philosophum, což by opět nevyhovo
valo metricky. Autor měl zcela rozhodně na mysli Sokrata, stejně 
jako o tom vůbec nelze pochybovat ve v. 93. Přesto však znění, uve
dené shora, není patrně správné, a to z metrických důvodů. Ve 
středověkých hexametrech se sice často setkáváme s nejrůznějšímí 
chybami ve měření délek i s jinými anomáliemi, tyto chyby však 
nemůžeme dobře předpokládat u našeho autora, neboť jeho verše 
se na první pohled vůbec neliší od veršů antických. Teprve při 
podrobnějším zkoumání přijdeme na to, že slovo philosophia se měří 
po středověkém způsobu -uu-u a philosophus -uu-, že se důsledně 
krátí v ablatívu gerundia -o právě tak jako ve spojce quando, a 
že vokály ve vlastních jménech, nejsou-li dlouhé pozičně, se měří 
buď dlouze nebo krátce, jak se to právě hodí do verše. První sla
bika jména Sokratova je dlouhá jak přirozeně, tak nadto může být 
dlouhá i pozičně, je tedy málo pravděpodobné, že by autor tak 
plynných distich, jako jsou naše, zanedbal i délku přirozenou i mož
nou délku poziční a měřil krátce. Protože však v témž verši 93 zdlou- 
žil krátkou první slabiku ve jméně Platónově v thesi, nemůžeme 
zcela vyloučit, že mohl zkrátit v arsi dlouhou slabiku v jméně Sókra- 
tově, je-li v obou verších, 93 i 96, jméno Sókratovo spádovou kon
covkou měřeno shodně uu-. Nabízí se nám však možnost ponechat 
v obou verších osobu Sókratovu a přece je metricky uhladit. Ve stře
dověkých spisech, zejména filosofických a teologických, se totiž čas
to společně s Platónem objevuje filosof zvaný Sortes.^) Slovem Sortes 
je myšlen samozřejmě Sókrates, původně šlo jistě o zkratku jména 
v písmě, která byla při čtení opět rozváděna. Postupem doby se 
však přestalo psát nad zkratkou zkracovací znaménko a při čtení 
se tedy již nerozváděla. Tím k původnímu Socrates-u-vznikla dub
leta Sortes - -. Dosadíme-li tento tvar do našich veršů, cítíme je jako 
náležité:

v. 93: Plato eciam Sorti dignum referebat honorem. 
v. 96: prosiliit curru, quando videt Sortem.
Je sice pravda, že všechny rukopisy mají v obou verších vy

psáno Socrati a Socratem, to však nás nemusí zarážet. Rovněž všech
ny rukopisy mají zásadně na všech místech hiis, ačkoliv z metric
kých důvodů je zřejmé, že autor psal his. Tu působila jednak dvě 
století, která leží mezi originálem básně a našimi nejstaršími ruko
pisy, jednak, a to především, určení básně pro žáky — začátečníky. 
Téměř všechny její rukopisy oplývají interlineárními glosami, které

vysvětlují jednotlivá slova, začasté synonymy. A nejsou řídké ani 
případy, že tato synonyma pronikla do vlastního textu a původní 
slovo vytlačila, takže při rekonstrukci textu jsme tu a tam na roz
pacích, které ze synonym zvolit, jsou-li obě metricky i obsahově 
shodná a má-li každé z nich ekvivalentní rukopisnou oporu. Podob
ně tomu bylo patrně i s dvojicí Sortes — Socrates, jenomže zde dub
leta pronikla do všech rukopisů.

Návrhem na odstranění metrické potíže ve v. 93 a 96 nemizí 
nám ovšem Sókrates jako učitel Alexandrův. Je možné, že existovalo 
nějaké zapadlé podání, které uvádělo tyto dva muže v souvislost. 
Autor básně se totiž ještě na jednom místě odchyluje od běžné tra
dice. Ve v. 157 říká o Platónově cestě do Egypta:

Piratis captus fuit hic servusque tyranni.
Zde však není náš autor osamocen, i když má j en jediného spo

lečníka, Jana ze Salisbury®. Zprávu o Sókratově učitelství u Ale
xandra s ním však bude, myslím, sotva kdo sdílet, rozpor s tradicí a 
chronologické potíže jsou přfiiš markantní. Soudím spíše, že jde 
o vědomou mystifikaci našeho autora. Je totiž nápadné, že v celé 
básni se neobjeví ani v sebemenší narážce Aristoteles. Metrické po
tíže s jeho jménem v hexametru nemohly autorovi vadit, neboť 
od konce XI. stol. je Aristoteles pro středověk Philosophus kať 
exochén a tak je také výhradně označován. Dostal-li autor, měře 
ovšem středověkým způsobem, obecné jméno philosophus do metra 
čtyřikrát (v. 41, 94, 151, 158), nemohlo mu metrum vadit ani u Fi
losofa. Báseň dávala autorovi několikrát příležitost Aristotela při
pomenout. Uvádí-li ostatní filosofy a zdůrazňu je-h nadto značně Pla
tóna, sotva může jít u autora konce XII. nebo začátku XIII. sto
letí o něco jiného než o tichou demonstraci proti tehdy vševládnou- 
címu aristotelismu. Nevěřím proto, že se nám někdy vynoří pra
men, v němž by Sókrates učil Alexandra, a spojuji tuto zprávu 
výhradně s anonymním autorem básně Rudium doctrina.’’)

A. Vidmanová
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POZNÁMKY

*) A. Vidmanová-Schmidtová, Ze středověké školy, ZJKF 3, 1961, 
83—89; Pět klíčů ke středověké moudrosti, ZJKF 4, 1962, 15—20. V po
slední době věnoval nauce o pěti klíčích pozornost Rino Avesani, Leggesi 
ehe cinque sono le chiavi della sapienza, Kivista di cultura classica et me- 
dioevale 7, 1965, 62—73.

“) Anežka Vidmanová, De incerti auctoris Rudium doctrina, LF 87, 
1964, 338—345.

’) Met. V 535—550.
‘) Verše cituji podle svého vydání, které má vyjít v Bibliotheca Teub- 

neriana.
®) Srov. např. Husův výklad Super IV. Sententiarum kn. I, dist. II, 

3 (vyd. Flajšhans-Komínková, str. 47): Hec species humana est Sortes, et 
hec species humana est Plato, igitur Plato est Sortes. Podobných míst na
jdeme mnoho u Husa i jinde.

•) Policraticus kn. II, kap. 16 (vyd. Webb I, str. 96, ř. 27—30): Plato 
litterarum, guas persequebatur, causa proficiscens in Egyptům se a piratis 
capi inter eundum et venuruLari vidit, quod dum iret, contigit.

’) V Oesta Romanorum se sice v kap. 61 (53) (vyd. Oesterley str. 369) 
setkává Sókrates s Alexandrem, nejde zde však o postavy antické, ale 
o příkladného filosofa a krále, kteří se náhodou potkají v lese; žákovský 
vztah mezi nimi není, naopak i Qesta Romanorum uvádějí jako Alexandrova 
učitele Aristotela.

RESUME

Socrates Alexandri magister

Socrates ut Alexandri Magni magister memoratur in carmine Latino 
mediaevali Riidim doctrina, v. 96. Auctor anonymus saec. XII exeunte vel 
XIII ineunte florens Aristotelicis hostilis consulto videtur Socratem in
duxisse. Quia vero nomen Socratis et hoc versu 96 et versu 93 ad metrum 
non bene quadrat, quamvis non omnino abiciendum sit, auctrix proponit 
formam geminam medio aevo usitatam, v. 93 Sorti et v. 96 Sortem.

K drobným Iiistorickým spisům 
Prokopa loupače

(Tab. I—IV)

Při posuzování historické činnosti pražského rodáka, později 
profesora Karlovy university (1564—1569) a nakonec domažlického 
měšťana Prokopa Lupáče (11587) se obvykle vychází z jeho posled
ního díla Rerum Bohemicarum ephemeris sive Kalendarium histo
ricum, které vyšlo v druhém vydání r. 1584 — znamenalo tedy svým 
způsobem poslední slovo v historických studiích Lupáčových. BUav- 
ně tímto spisem si ostatně získal Lupáč vysoké ocenění již u sou
časníků i v dobách pozdějších. Velkým ctitelem, i když v historic
kých zájmech poněkud diletantským žákem Lupáčovým byl již 
jeho mladší vrstevník Marek Bydžovský^), většinu zpráv z Epheme- 
ridy převzal i Daniel Adam z Veleslavína v Kalendáři historickém 
z roku 1590 a přes několik kritických výtek pronesl o Ephemeridě 
pochvalná slova i Bohuslav Balbín’). Také v nové době jsou Lupá- 
čovy zásluhy o naši historiografii oceňovány.’) Cílem tohoto článku 
je pojednat o dvou drobných historických spisech Prokopa Lupáče 
a upozornit na styčné body, které je spojují s Ephemeridou.

I.

Na prvním místě se zmíníme o práci, která se zachovala jen 
opisem v rukopisu Marka Bydžovského, Liber intimationum (Pra
ha UK; XXIII D 217), fol. la-3b. Její titul zní takto; Tabula chrono- 
logica annos quosdam vitae et gubernationis Caroli, eius nominis IV. 
Romm. imp. Bohemiaeque regis XI., continens et memoriae causa oculis 
suhiieiens. M. P(rocopius) L(upacius) a //(lavaezova). Spis sám je 
vlastně souborem 26 zpráv regestové povahy, týkajících se Karla IV. 
a historických událostí, k nimž došlo za jeho života. Některé zprávy 
(např. na fol. lb-2a zpráva o smrti Jana Lucemburského)^) se sho
dují s Lupáčovým textem v Ephemeridě doslovně, jiné se liší 
jen v podrobnostech. V mnoha případech je text v Ephemeridě ve 
srovnání s rukopisným textem přestylizován a doplněn; v Epheme
ridě nebylo otištěno jen několik zpráv, datovaných v rukopisném 
textu jen léty (nikoli tedy podle dnů), takže se nehodily do systému 
Ephemeridy, založené na deimím datování událostí. V závěru ruko
pisného textu je báseň (13 distich) Epitaphium Caroli IV., kterou 
označil Josef Jireček®) za báseň Collinovu, a souborná zpráva o čty
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řech manželkách Karlových s versi (5 hexametrů) od Martina Ku- 
thena.®)

Poněkud složitější jsou osudy spisku druhého, zachovaného tis
kem. Jeho název zní: Annotatiuncula quorundam annorum vitae, et 
cursus M. loannis Hussii, viri Dei veritatisque evangelicae martyris 
constantissimi. Jde o jednolist (43 x 32,2 cm), uložený dnes v kni
hovně pražského Národního musea pod signaturou 44 A 6, a pode- 
psaný M. P(rocopius) L (upacius) P(ragensis)’). Rok vydání, místo tis
ku, ani jméno tiskaře není uvedeno. Vzhledem k tomu, že Lupáč získal 
erb aprídomek ,,z Hlaváčova“ až 13. února 1562®), bylo by možno do
vozovat, že dílko vyšlo již před tímto časovým mezníkem. Ale takový 
dohad nelze pokládat za jistý, poněvadž Lupáč se leckdy podpiso
val i po roce 1562 bez šlechtického přídomku. Na tento Lupáčův 
spisek upozornil již Čeněk Zíbrt v Bibliografii české historie 2, Praha 
1902, č. 14.124, po něm znovu, ale jen zběžně Václav Flajšhans 
v GGM 79 (1905), str. 133, č. 6 (srov. i GGH 39, 1933, str. 149) a — 
asi nikoli přímo z originálu — citoval některé údaje o tomto Lupá- 
čově dílku Václav Novotný v GGM 89 (1915), str. 130 n.®). Je třeba 
jen dodat, že originál, uložený dnes v knihovně Národního musea 
v Praze, patřil kdysi do knihovny M. Marka Bydžovského, který 
si naň vlastnoručně zapsal několik dobových básní k poctě M. Jana 
Husa, M. Jeronýma Pražského a Jana Žižky z Trocnova (o nich 
níže na str. 84n.) a později jej opsal nebo dal opsat'do svého rukopisu 
Liber intimationum, fol. 4a-6b'®), kde je však Annotatiuncula roz
šířena o řadu interpolací: na fol. 4b-6a jsou to dvě Husova ohlášení 
z 26. srpna 1414 (= V. Novotný, M. Jana Husi korespondence a do
kumenty, Praha 1920, č. 75 a 76), v obou případech v opisu z no
rimberského vydání Husových spisů z roku 1558. Dále je vloženo 
ohlášení asi z 30. srpna 1414 (= V. Novotný, op. cit., č. 78), zase v la
tinském překladu podle norimberského vydání Husových spisů. Ná
sleduje vyhlášení Jana z Chlumu z 24. prosince 1414 (= F. Palacký, 
Documenta Mag. loannis Hus..., Pragae 1869, str. 253n). Interpola
cí je i báseň o 4 distiších Epitaphium martyris loannis Hus, otištěná 
ve Fontes rerum Bohemicarum (nadále: FRB) VIII, Praha 1932, 
str. 475 sub ß, ať už věříme s Václavem Novotným, FRB VIII, str. 
CLII, že jde o samostatnou (ještě CoUinovu?) variantu básně, otiš
těné ve Flaciově norimberském vydání Husových spisů, nebo spíše 
— vzhledem k předchozím vložkám — pouze o verzi totožnou, jen 
u Bydžovského poněkud přepracovanou.”) A konečně opisem, po
řízeným podle norimberského vydání Husových spisů v nezměně
ném znění, je u Bydžovského další báseň o 5 distiších In icona loan-

nis Hussii s. martyris, otištěná též ve FRB VIII, str. 476 sub ß. Zá
věrečný chronogram (Liber intimationum, fol. 6b): CLaVsIstl 
VltaM pro Christo CLare loannes, který otiskl V. Novotný ve 
FRB VIII, str. 476 sub y, tvoří závěr Lupáčova tisku Annotatiun- 
cula. V Bydžovského rukopisu Liber intimationum jde tedy o pouhý 
opis.’®)

Podobně jako u spisku Tabula chronologica je také obsahem jed- 
nolistu Annotatiuncula 19 zpráv regestové povahy o životě M. Jana 
Husí, zpráv, které se s většími nebo menšími stylistickými úprava
mi opakují i v Ephemeridě. Tato příbuznost obou kratičkých spisů 
po stránce formální je více než nápadná. Je ovšem otázka, jak tuto 
příbuznost interpretovat. Mohlo jít stejně dobře o universitní these, 
které obě naše dílka připomínají svou stručností, jako o přípravné 
práce k Ephemeridě. Nelze ani vyloučit, že Lupáč jimi sledoval oba 
ty cíle, these jako cíl okamžitý, který měl sloužit zamýšlené práci. 
Rozhodně jde však o themata pro pozdější Lupáčovu historickou 
koncepci příznačná: v jednom spisu je středem pozornosti Karel IV., 
v druhém M. Jan Hus. Doba Karlova’®) a doba husitská hrály tak 
již v přípravném období Lupáčovy historické činnosti úlohu, jejíž 
význam byl později zdůrazněn i v Ephemeridě.

II.

Na jednolistu Annotatiuncula byly pod tištěným textem Lu- 
páčovým zapsány rukopisně od M. Marka Bydžovského čtyři básně 
k poctě M. Jana Husi a M. Jeronýma Pražského od Rubigalla 
Pannonia (oněm K. Hrdina, LF 62, 1935, str. 22—26), na zadní stra
ně pak Žižkovo básnické epitafion od Flacia Illyrica. Přesto, že 
o tomto jednotlistu psali již Zíbrt, Flajšhans a Novotný, nezmínil se 
ani jeden z nich o veršovaných skladbách, ačkoli např. Novotný 
by zde byl nalezl texty, které ve FRB VIII, str. CLIII, pokládal 
za nezvěstné. To, že básně zapsal vlastnoručně M. Marek Byd
žovský asi v sedmdesátých nebo osmdesátých letech 16. století, do
kazuje jak srovnání s jeho autograíickými zápisy v děkanském ma
nuálu z let 1567—84 (Praha UK: XXIII F 64, srov. E. Urbánková, 
Rukopisy a vzácné tisky pražské universitní knihovny, Praha 1957, 
str. 44), tak i okolnost, že na druhé straně nacházíme opis tisku v ji
ném rukopisu Marka Bydžovského, totiž v Liber intimMtionum. Zde 
podáváme jednotlivé básně, které vyplňují mezeru ve FRB VIII, 
se stručným komentářem podle opisu M. Marka Bydžovského.
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A. Básně k poctě M. Jana Husí a M. Jeronýma Pražského 
od Rubigalla Pannonia

1. Epitaphlmvo.) s. martyris M. I. H.
Sydus ut aureolum, prima qui e fulsit in ora,

Hussius a Boemis depulit et tenebras:
Caesaris Ausonicis obiectus fraude chymeris 

pro Christi exustum dogmate martyr obit.
Sic evangelii contrarius hostibus, illam, 

quam Dominus, sortem servus in orbe feras.
Báseň citoval v překladu, údajně podle kancionálu králové

dvorského, dnes nezvěstného (srov. V. Novotný, FRB VIII, str. 
CLIII) Arnošt Kraus, Husitství v literatuře, zejména německé 1, 
Praha 1917, str. 255. V originálu uvedl jen závěrečné distichon, ale 
na začátku hexametru četl Sic, na konci pentametru fovet. Čtení Sic 
podržuji vzhledem k smyslu s Krausem, i když rukopisné čtení je 
bližší Sis.

2. Numerale M. I. H.
VltaM Constantis Constantia sVstVLIt HVssI, 

reLLIqVIas VIVaX, gVrgIte, Rhene, Vehis.
Báseň otiskl v originálu již A. Kraus, op. cit., str. 255. V. No

votný, FRB VIII, str. 477 sub a, uvádí tento chronogram Rubigal- 
lův jen v kritickém aparátu k obdobné skladbě Jana Rosina Ža- 
teckého.

3. Aliud M. H. P.
IVngItVr In CoeLIs pIVs Iste HleronyMVs HVsso, 

eXVVIae RhenI ConsoCIantVr aqVIs.
Kraus ani Novotný tento chronogram neuvádějí.

4. Epitaph{mva) s. martyris M. H. P.
Ante suum funus, quo non facundius alter, 

ad coeli properans gaudia cygnus ovat.
Quam semel amplexi Christi posuisset amorem, 

cum socio sancte maluit igne mori.
Mascula quo virtus abs te, Boietnia, cessit?

Dum iuga pontificum ferre coacta gemis.
Text podává v poněkud volnějším překladu A. Ki-aus, op. 

cit., str. 255: ,,Jeroným zazpíval před smrtí jako žádná labuť a než

by se vzdal lásky Kristovy, raději s druhem chtěl v ohni zahynouti. 
Kam odstoupila, Čechie, mužská ctnost, když vzdychajíc snášíš jho 
papežské?“

B. Zižkovo epitafion od Flacia Illyrica
1. Epitaphtmm} I. Zizcae, equitis Bohémi, veritatis Dei 

assertoris strenui ac defensoris acerrimi.
Hic ego Zizca cubo non ulli Marte secundus, 

si cum principibus vis memorare duces.
Qui sibi perpetuum decus emeruere triumphis, 

non minor his armis inferiorve fui,
propter avaritiam, fastum luxusque nefandos 

funigeris postquam destruo claustra viris.
Consilio quantum Romanis Appius ille 

profuit utilis aut Marte Camilhis erat,
Herculea in tantum iuvit mea clava Bohemos 

doctorum cineres fortiter ulta pios.
Strenuus oppositos quoties rapiebar in hostes, 

sic rexit gnaram mens animosa manum,
ut Marte undecies commisso victor abirem.

Tantus erat patriam peste levare labor.
Mollibus hinc monachis me detraxisse sagenam 

egregia belli conditione reor.
Namque famescentum causam dum vindico miles, 

in pingues acuit tam mea membra Deus,
fortibus obveniunt ut quae sudore monarchis, 

sint ludo, risu parta trophaea mihi.
Et Romana nisi prohiberent sceptra, mererer 

heroas inter nomen habere pios.
Sed contenta loco sacro cum membra quiescant, 

invidia raptus, perfide papa, vale.
Z básně ocitoval v originálním znění první čtyři slova A. 

Kraus, Husitství v literatuře, zvláště německé 1, Praha 1917, str. 
255, ostatní část podal v překladu, údajně zase podle kancionálu 
královédvorského, který však Václav Novotný (FRB VIII, str. 
CLIII) „přes úsilovné pátrání (ani dotazem u Krause samého) ne
mohl zjistiti.“ Kromě opisu Marka Bydžovského je báseň zachována 
ve dvou přepisech Jana Jeníka z Bratříc, uložených v knihovně Ná
rodního musea v Praze, sign. IV G 13/VI, str. 15n. a XVIII B 63,
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str. 603n. Báseň sama je z veršovaným literárním epitafiem Jana 
Žížky z Trocnova, které bylo otištěno prózou v spisu Chronicon ab
batis Urspergensis (1537), str. LXXVIII^*): loannes Zischa, nulli 
imperatorum, ducumve rei militaris peritia inferior, superbiae simul 
et avaritiae clericorum saeverus ultor patriaeque acerrimus propugna
tor hic iaceo. Quod Appius Claudius Caecus bene consulendo et M. 
Furius Camillus strenue agendo suis Romanis praebuere, hoc ipsum 
Boiemis meis praestiti. Fortunae belli nunquam defui neque illa mihi, 
omnem opportunitatem rerum bene agendarum etiam caecus praevidi, 
signis collatis undecies semper victor depugnavi. Visus mihi sum mise
rorum et esurientium iustissimam causam adversus delicatos, pin
gues et saginatos sacerdotes egregie egisse et hoc ob Dei auxilium sen
sisse. Nisi illorum invidia obstaret, inter illustres viros numerari jrro- 
cul dubio meruissem; tamen ossa mea hoc sacrato loco cubant etiam 
insalutato papa invitoque.

J. Hejnic

POZNÁMKY

*) Bydžovský vypracoval rejstřík k Lupáčovu Kalendáři historické
mu a později z tohoto Lupáčova spisu hojně čerpal ve svých rukopisných 
sbornících. Srov. Rukověi humanistického básnictví 1, Praha 1966, str. 244n.

2) Bohemia docta 2, Praha 1778 (od. Ungar), str. 66—74.
’) Josef Jireček, Rukovét k dějinám literatury české 1, Praha 1875, 

str. 480; Jan Jakubec, D&jiny literatury české 1, Praha 1929, str. 661n. 
(s kritickými výhradami k dispozici Ephemeridy, které v podstatě vy
slovil již Balbín); B. Jedlička, LF 58 (1931), str. 160—66, 297—325, 
436—39; Josef Polišenský, Acta Universitatis Carolinae — Historia IV 2 
(1963), str. 126.

*) Srov. P. Lupáč, Ephemeris (1584), k 27. VIII. 1346.
’) Josef Jireček, Příspěvky k dějinám university. Zprávy o zasedání 

Královské učené společnosti nauk v Praze, 1883, str. 120.
“) Nelze dnes rozhodnout, zda obě básně tvořily součást spisu Lupá

čova, nebo zda šlo o dodatečnou interpolaci Marka Bydžovského. Druhá 
eventualita se zdá bližší pravdě.

’) Doplnění vytištěných iniciál Lupáčova jména provedl na uvede
ném jednotlistu vlastnoruční poznámkou již Václav Hanka.

•) A. Sedláček, českomoravská heraldika 2, Praha 1925, str. 516.
’) Srov. níže na str. 83.
“) V opisu došlo ke dvěma chybám. Slovo evangelicae je totiž v origi

nálu rozděleno na dva řádky (EV-ANGELICAE). Při opisování bylo toto 
slovo nesprávně opsáno jako slova dvě; eius angelicae.

*') Tato varianta je přetištěna ve FRB VIII, str. 475 sub u.

^^) V tomto směru je třeba opravit názor Václava Novotného, FRB 
Vlil, str. CLII, podle něhož šlo o ,,chronogram... jinde nepublikovaný.“ 
Po druhé týž chronogram citoval Jáchym Edeling, Hodoeporicon Boemi- 
cum (1571), fol. A 6b.

“) K téže době se Lupáč vrátil i českým spisem Historia o císaři Karlovi 
toho jména čtvrtém (1584), srov. Knihopis 5060; osudy Karlovy) univer
sity v době Karlově a letech následujících se zabýval v memorandu, které 
vypracoval r. 1569 spolu s Petrem Codicillem na návrhy stavů o povzne
sení pražské university, srov. Monumenta historica universitatis Pragen
sia III, str. 170—75.

1*) Zde vynecháváme nadpis a závěr textu, poněvadž oboji nemá pro 
srovnání význam. Úplný text podává F. M. Bartoš, O Žižkův hrob, Čáslav 
1923, str. 19.

RÉSUMÉ

De Lupacii scriptis historicis minoribus

Procopius Lupacius Pragensis, annis 1564—1569 historiae in univer
sitate Carolina professor publicus, cum a. 1584 Rerum Bohemicarum 
Ephemeridem sive Kalendarium historicum edidisset, optimi historici fa
mam non solum apud suos, verum etiam apud posteros meruit. Quae cum 
ita sint, haud importunum etiam de viri scriptis historicis minoribus dis
putare videtur, quae Tabula chronologica annos quosdam vitae et guberna
tionis Caroli, eius nominis IV., Romm. imp. Bohemiaeque regis XI., conti
nens et memoriae causa oculis subiiciens et Annotatiuncula quorundam 
annorum vitae et cursus M. loannis Hussii, viri Dei veritatisque evangeli
cae martyris constantissimi inscribuntur. Quae autem ambo testimonium 
clarissimum praebent Procopium Lupacium miro quodam amore Caroli IV. 
ac loannis Hus historiam amplexum esse, priusquam Ephemeridem 
componere coepisset.

Capite secundo huius commentationis carmina quatuor Rubigalli 
Pannonii in honorem M. loannis Hus et M. Hieronymi Pragensis scripta 
cum carmine Flacii Illyrici in honorem loannis Žižka composito eduntur. 
Quibus omnibus M. Marci Bydzovini, olim professoris in universitate Pra- 
gensi (1576—1604), manu ascriptis Annotatiunculam Lupacii ornatam 
esse pro certo habemus. Sunt autem carmina, quae in Fontium rerum 
Bohemicarum volumine octavo, quod Václav Novotný publici iuris fecit, 
desiderantur.
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Ijiícrárni prvotina 
humanisty Šimona I’roveiia

Jedním z prostředků školní výuky v humanistických školách 
byly deklamace — rétorická cvičení, při nichž žák přednesl zpa
měti řeč na určitý námět^). V praktickém životě se uplatňovaly de
klamace při různých příležitostech, např. při promocích, při nastou
pení úřadu školního mistra apod.

Původ deklamací je antický. Jejich znalost zprostředkoval 
pozdějším věkům zejména Quintilianus. Nebyly zapomenuty ani ve 
středověku^), zvláštní obliby však nabyly za humanismu. V Ně
mecku byl jejich horlivým pěstitelem zejména Melanchthon, který 
se zasadil o jejich zavedení na wittenberské universitě®).

Náměty deklamací byly velmi rozmanité. Je pochopitelné, že se 
často týkaly problémů školských a otázek souvisejících se vzdělá
ním, významu jednotlivých vědních disciplin atd.

V naší humanistické literatuře se zachovala řada humanistic
kých deklamací s tímto námětem. Jde většinou o řeči, které pro
nesli školní rektoři před městskou radou, když se ujímali správy 
školy. Příkladem může být řeč Martina Rakocia, pronesená před 
městskou radou lounskou v r. 1557^), řeči, kterými se obrátil r. 1615 
k městské radě sušické Jan Galerinus Příbramský®) nebo řeč Václa
va Berounského, kterou pronesl při nástupu úřadu školního mistra 
v Rokycanech v r. 1617®).

Obsah těchto deklamací se od sehe příliš neliší. Nezřídka se 
v nich opakují stesky na nepochopení lidí, nemajících vyššího vzdě
lání, pro práci pedagogickou, uměleckou a vědeckou, kterou poklá
dají za zahálku, jejich společným motivem bývá dále zdůraznění 
významu některých vědních oborů, pro něž škola připravuje, např. 
historie, matematiky, lékařství, a vyzdvižení úlohy vzdělanců v po
litickém a církevním životě. Často bývá připojen historický exkurs 
o vývoji škol a zmínka o některých významných školách domácích 
i zahraničních.

S podobnými myšlenkami se lze ovšem setkat i v básnických 
pracích našich humanistů. Matouš Collinus věnoval např. otázce 
názoru na uměleckou a vědeckou práci a významu vzdělání báseň 
z r. 1546’).

Veršovaným zpracováním téhož námětu je i dílko Šimona Pro- 
xena Elegia de dignitate vitae scholasticae^). Vyšlo ve Frankfurtu nad 
Odrou v r. 1554 a je, jak Proxenus sám připomíná v úvodní veršo-
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Tab. I: Lupáčův jednolist jlnnořaíráncMÍa (Praha KNM; 44 A 6) s básněmi 
Rnbigalla Pannonia rukou Marka Bydžovského. Na spodním okraji 

rukopisná poznámka Václava Hankv
Foto A. Bláha
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intimationum M. Marka Bydžovského

Foto J. Andrlík

váné dedikaci, jeho básnickou prvotinou®). Touto úvodní básní se 
Proxenus obrací k budějovickému měšťanu M. Quirinovi Mašťov- 
skému“). Jméno M. Quirina nacházíme zhusta v budějovických 
městských knihách. Zastával často úřad v budějovické městské radě 
a býval vysílán jako zástupce města k jednáním v Praze i ve Vídni“). 
Proxenus s ním udržoval písemný styk i později za svého studijního 
pobytu ve FranciP^).

Již v úvodní dedikaění básni se setkáváme — kromě běžné o- 
slavy Mašťovského jako podporovatele umění — s myšlenkami, ob
vyklými v humanistických pracích, věnovaných oslavě škol a vzdě
lanosti. Proxenus si stěžuje, že v současné době není úcty k vzdělání, 
kdo se oddává studiu, trpí nouzi, a proto vzdělanců ubývá.

Na myšlenky, vyjádřené v dedikaci, navazuje pak Proxenus ve 
vlastní básni (89 d.) Vyvrací námitky, že studium je zahálkou, po
ukazuje na význam studia práv, lékařství, teologie, astronomie a 
astrologie, vysvětluje význam vzdělání pro řízení státu a církve, do
kládá jej příklady ze starověkých dějin a zmiňuje se — v protikladu 
k nesnázím, které jsou se studiem spojeny — i o jeho příjemných 
stránkách, např. o požitku, jaký mají učení mužové společných 
zájmů ze vzájemných rozhovorů apod.

Elegia vznikla v době, kdy byl Proxenus Melanchthonovým žá
kem ve Wittenberku, a platí o ní v plné míře to, co jsme uvedli 
již dříve o závislosti počátků Proxenovy literární tvorby na díle ně
meckých protestantských humanistů^®). Neudivuje, že se u lite
rární prvotiny projevila tato závislost výrazněji než v Proxeno- 
vých pracích z pozdějších let. Avšak už ve své první literární práci 
projevil Proxenus značnou schopnost samostatného formálního vy
jádření převzaté myšlenky, takže doslovných shod s předlohou 
u něho téměř nenalézáme. Touto předlohou jeMelanchthonovadekla- 
mace z r. Iö36, sepsaná pro Melichara Fendia (De lavde vitae scho- 
Icbsticae oratio, dicta a MelcH. Fendio in promotione magistrorum 
Její obsahové náplně a myšlenkového sledu se Proxenus přidržel ne
jen ve vlastní básni, nýbrž i ve veršované dedikaci, v níž převzal 
myšlenku o současné krizi vzdělanost^®). Z Melanchthona je tlu
močeno i záporně stanovisko k řeholnímu životu, odpovídající Pro- 
xenovu luteránskému přesvědčení^®). Vlastních obsahových pří
davků Proxenových k Melanchthonově deklamaci je málo. Přizdo- 
bil svě dílko jen několika doklady znalosti antické historie (např. 
jako důkaz nestálosti lidského údělu uvedl osud Priamův, Kroisův 
a Pompeiův) a několika narážkami na biblický text, obšírněji než 
Melanchthon se rozhovořil o významu astrologie, jíž byl, jak víme.
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horlivě oddáni’), uzavřel svou báseň obecnou humanistickou my
šlenkou o moci básnického slova, které dává nesmrtelnost.

Z toho, co jsme uvedli, vyplývá, že Proxenovo dílko nemá 
zvláštní básnickou hodnotu. Upozornili jsme na ně jen proto, že je 
literární prvotinou významného humanisty a že je jedním z prvních 
— byť nepůvodních — zpracování námětu o významu škol a vzdě
lanosti v naší humanistické literatuře.

I>. Martínková

POZNÁMKY

*) Srv. Z. Winter, Život a učení na partikulárních školách, Praha 1901, 
str. 690n.

2) E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 
Bern 1948, passim. Na str. 162 uvádí Curtius doklady veršovaného zpra
cování fiktivních soudních řečí ve středověku.

’) Melanchthonovy deklamace byly vydány souborně v Corpiis refor
matorum, XI, XII. Výběr z nich publikoval s úvodní studií a výkladovými 
i textově kritickými poznámkami K. Hartfelder (Lateinische Litteratur- 
denkmaler des XV. und XVI. Jahrhunderts, sv. 4, Berlin 1891; sv. 9, 
Berlin 1894).

Byla vydána spolu s Rakociovým popisem Loun (Descriptio Lunae 
Boiemicae facta elegiaco carmine per Martinům Rakocium Pannonium Turo- 
ciensem). Srv. A. Pražák, Bratří Rakovští z Rakova, Ročenka vědeckých 
ústavů města Bratislavy 1934, str. 23—24.

’) Orationes duae... in schola Suticensi institutae..., srv. ZJKF 2 
(I960), str. 63nn.

’) Oratio de dignitate, necessitate et utilitate scholarum vitaeque scholas
ticae... Rukověť I*, str. 200.

’) Antithesis laborum scholasticorum et mechanicorum (De coena domini 
aliquot odae... f. D 3b-D 5a). Rukověť P, str. 424.

’) Kraków, Bibi. Czartoryskich 68183. Muzeu Narodowemu v Kra
kově děkuji za ochotné zaslání mikrofilmu.

’) Je tedy Elegia nejstarší z Proxenových prací, publikovaných v r. 
1554. Téhož roku vyšly ještě dvě jeho práce: Allegoria petrae deserti (na ni 
jsme upozornili v ZJKF 4, 1962, str. 166) a Eidyllion. Srv. též J. Hejnic 
ZJKF 6, 1964, str. 75—76.

“) Clarissimo viro, pietate et virtute praestanti domino magistro Quirino 
Maschoviano, senatori inclytae reipub. Budbicensis, Mecaenati suo observan- 
dissimo S. D.

*') V latinských zápisech bývá jmenován M. Quirinus Maschovinus 
(např. budějovický městský archiv sign. 101, f. 54a), v českých M. Quirin 
Masstiowsky (ib. f. 58b), v německých M. Quirinus Moschawer (např. sign. 
D 15 f. 141a). V městské radě budějovické se s ním setkáváme od let

čtyřicátých nepřetržitě až do sedmdesátých let 16. stol. Ještě r. 1571 je 
jmenován mezi konšely (sign. 68 f. 102a). O jeho poselstvích se zmiňuje 
ve svých rukopisných pamětech (chovaných v budějovickém městském 
archivu) Jan Petřík z Benešova. R. 1539 byl spolu s Šimonem Ješkem 
vyslán k císaři Ferdinandovi do Vídně (Petřík f. 119a), r. 1544 byl spolu 
s jinými poslem k zemskému soudu do Prahy (ib. f. 29a). Městská kniha 
(sign. 101 f. 86b) připomíná jeho vyslání do Vidně v r. 1552 atd. Srv. též 
J. Kubák, Závěti budějovickvch měšťanů v druhé polovině XVI. století 
JSH 34, 1965, str. 97—98, 102.

*’) Záznam v Proxenově deníku (Brno UK Mk 68 f. 77b) uvádí, že 
dne 18. 11. 1563 poslal Proxenus z Paříže do Českých Budějovic listy otci, 
Danielovi (Matyášovi ze Sudetu) a Quirinovi.

«) ZJKF 5 (1963), str. 17.
“) Corpus reformatorum XI, č. 41, sl. 298—306.
’®) O Melanchthonově názoru na tuto otázku srv. např. Leo Stern, 

Martin Luther und Philipp Melanchthon (Sonderdruck aus der wissen
schaftlichen Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
II, 1952/53, Hft 6) str. 118nn. O Melanchthonově úsilí o reformu škol např. 
Erich Neuß, Melanchthons Einfluß auf das Gymnasialschulwesen, sborník 
Philipp Melanchthon, Berlin 1963, str. llOnn.

*•) Elegia f. A 4a: Non opus est montis nigras habitasse speluncas/ 
votaque funigerum falsa subire virum, /tu modo te docto cupias adiungere 
coetui), in quo doctrinae dogmata vera sonent. Cf. CR XI, sl. 302.

*’) Melanchthon sám byl rovněž příznivcem astrologie. Její obhajobě 
věnoval jednu ze svých deklamací (Oratio de dignitate astrologiae, dicta in 
promotione magistrorum a lacobo Milichio anno 1535, CR XI, Č. 35, sl. 
261—266).

RESUME

De Simonis Proxeni operum primitiis

Viri renascentium litterarum studiosi declamationibus exemplo anti
quorum rhetorum compositis magnopere delectabantur. Quarum decla
mationum argumenta haud raro ad scholam litterasque pertinentia ver
sibus etiam exprimebant. Simonem Proxenum, humanioris aevi scripto
rem Bohemum, idem fecisse libellus anno 1554 typis impressus in Polonia 
nuperrime e tenebris oblivionis erutus testatur. Quod opus Elegia de digni
tate vitae scholasticae appellatum quamvis magni aestimandum non sit, 
vix tamen silentio praetermittendum esse videtur, quippe quod auctor 
ipse, quem postea haud mediocrem litterarum gloriam assecutum esse 
constat, laborum suorum primitias esse affirmarit.
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Spis Václava Clementa Žebráckého 
Fama posthuma z r. 1639

Knihovna Polské akademie věd v Gdaňsku má v majetku větší 
počet exulantských spisů Václava Clementa Žebráckého, z nichž ně
které nejsou dosud zpracovány, V tomto článku věnujeme pozor
nost jednomu z nich. Jeho titul zní:

Fama posthuma... Francisci Bernhardi comitis a Thurn et 
Valvcíssina, ad Crucis et Pernaw domini etc.,... regis Sveciae etc. 
exercitus general-maioris, armis pro causa Dei, libertate patria, reli
gione sincera (hodie tantum non plane subversa submersaxpae) domi 
et foris clarissimi, ... anno 1595, 10. Iulii nati,... a. 1628 Octob. 
18. denati,... tanquam aeviternae memoriae marmor ad seram posteri
tatem erecta a Venceslao demente Boh. exute. Anno 1629. (Sign. Cf 
9973 8»/12b).

Existenci tohoto spisu předpokládal B. Ryba podle Clementovy 
sbírky Miscellaneorum et adoptivorum libri IV nq rozsáhlé a 
objevné prácí o Clementovi v LF 56, 1929, str. 340. P. M. Hebbe 
upozornil ve svém díle Svenskarna i Böhmen och Mähren, Uppsala 
1932, str, 4, pozn. 1, na gdaňský exemplár tohoto spisu. 0 tom refe
roval B. Ryba v LF 59, 1932, str. 434. Protože byl výtisk zjištěn 
až po vydání Rybovy souborné práce z r. 1929 a protože Hebbe 
vcelku nevyužil širšího materiálového základu k vlastním závěrům, 
nýbrž založil své zpracování v podstatě na studii Rybově, jehož ně
kolikrát výslovně cituje, zůstal spis Fama posthuma z velké části 
nezpracován. Při návštěvě Gdaňska v květnu 1965 jsem měl pří
ležitost seznámit se se zajímavým obsahem tohoto díla. Laskavostí 
správy knihovny Polské akademie věd v Gdaňsku mi bylo umožně
no jeho důkladnější prostudování v Praze.

Fama posthuma je žalozpěv nad úmrtím Františka Bernarda 
z Thurnu (1595—1628), syna vojevůdce českého povstání Jindřicha 
Matesa z Thurnu. Ústřední báseň se skládá ze dvou vhodně sklou
bených dějových pásem. Výklad o Thurnových životních osudech je 
zasazen do rámce soudobých politických událostí, z nichž je uveden 
zejména vpád Pasovských, pobělohorská persekuce nekatolického 
obyvatelstva a poprava na Staroměstském náměstí r. 1621, Cle
mentovy verše ve Fama posthuma nejsou původní, jsou ohlasem 
klasiků, zejména Vergilia. Kromě toho užil Clemens v určitých pří
padech podle svého zvyku (srov. B. Ryba, LF 56, 1929, str. 355) 
veršů nebo částí veršů ze svých předchozích prací. Přesto povážu-

jeme za vhodné uvést zde citáty z jeho díla, protože se v něm i ty 
verše, které byly otištěny již dříve, objevují v jiné souvislosti a 
mají vztah k jiným událostem.

Přestože by bylo zajímavým námětem zpracovat životopisné 
údaje o Františku Bernardu Thurnovi, na jehož počest byl spis vy
dán, omezíme se v tomto článku na všeobecnější část díla, na dějové 
pásmo, jehož základem jsou historické události širšího dosahu. Tím 
navážeme do jisté míry na způsob, jak zpracoval Clementovo dílo 
B. Ryba v již citované práci z r. 1929 a J. B. Čapek {Universitas 
Carolina,Philologica,vol. l,no. 2, 1955, str. 155), kteří rovněž sledo
vali především Clementovo stanovisko k významnému soudobému 
dění.

Jako obvykle respektujeme při citaci veršů zvláštnosti huma
nistického pravopisu.

Za zprávy o Thurnových studijních cestách připojuje Clemens 
exkurs o ohroženi vlasti intrikami protireformační šlechty a ducho
venstva a o vpádu Pasovských (fol. B 2ab):

Sic rediit sapiens linguis excultus et arte, 
utilis ad patriae casus, quae cladibus angi 
tum coepit variis, ubi Mars revocatus ab umbris 
infausto Czechicas afflixit sidere terras, 
quum in peius ruere et retro sublapsa referri 
Boemica res coepit, tacite texuntur ubique 
insidiae, patriae civilia bella parantur, 
nominibus pulcris praetensa teguntur, in aures 
ne vulgi veniant, quod seditione tumescit,
Passava colluvies praedis immanibus acta, 
obscoenae volucres, quae contactu omnia foedant, 
quum furit in regni violento viscera ferro.

0 Czechia, Europae quondam decus! huccine rerum 
venisti, tantis videar e ut digna flagellis?...

Sanguine proh quanto Boemi didicere, quid artis 
id fuerit „Non haereticis servanda fides est.“
0 quantos et quot tulit haec doctrina magistros,
Czechia non tantum, sed toties clamitat orbis.

Thurnbylpředurčen k tomu, aby se stal záštitou vlasti. ,,Kdy
by se vlast byla dala hájit, jistě by byla uhájena jeho pravicí,“ říká 
Clemens dále vergiliovskými verši a slovy téhož básníka vykládá 
příčiny, proč Čechy klesly z tak významného postavení do nepřed
stavitelného neštěstí (B 4 ab);
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Hic scsc verum patriae monstravit Achillem, 
hic meruit merito querna de fronde coronam, 
pro grege, rege, soli pro libertate paratus 
cuncta extrema pati. Certe si patria dextra 
defendi posset, sane hac defensa fuisset.
Sed fatale fuit! Divom inclementia, divorn 
has dederat clades Gzechicos stravitque Penates. 
Ah nimium nimium vobis Boiema propago 
visa potens superi! Quare absumpsistis in illos 
sic ulciscendos vires caelique solique.
Eheu, immoritur patriae spes omnis et omnis 
gloria Czechigenum, libertas corruit alta, 
religio effertur nigris tumulanda sepulcris 
et pietas et sancta fides sequiturque feretrum 
exanimis populus quaerens solatia lu.ctus.

Patria victa iacet. locet heu! Semper ne iacebit? 
Sunt pulsi reges soliis proceresque coacti 
diversa exilia atque alienas quaerere terras.
Huc illuc inopes errant. Habet omnia victor 
iratus, sero sua funera Boemia luget.

V dalších částech básně vypočítává Clemens tresty, jichž užil 
nepřítel proti obyvatelům země (B 4b, Cla):

Ac vindicta vias est nacta modosque nocendi 
indignabiindus (proh!) lupiter (sic) omnia retro 
transtulit, heroos animos, dum crimina laesae 
maiestatis agit, proceres hinc destinat aris, 
illos exilio mulctat, tum carcere damnat 
perpetuo reliquos. 0 ter miserabile fatum!

Obsáhle se zmiňuje o popravě českých pánů na Staroměstském 
náměstí, líčí hrůzy této exekuce a v závěru oslovuje její oběti (C 1 b):

Heroes, patriam qui restituisse volebant 
non seclo indecores nec nobilitatis egeni 
ecce iacent mutilati percussoris ab ense, 
avulsi cervice humeris sine nomine trunci.

Líčením pohrom, které postihly vlast, širší dějové pásmo ne
končí. Clemens čerpá útěchu ze stálé změny v lidském životě i v dě
jinách států (D 3b):

Hic animis opus est, opus est quoque pectore firmo.
Geu homines sic regna cadunt, sic omnia functa 
aut moritura vides, obeunt noctesque diesque 
astraque, non solidis prodest sua machina terris.
Haec nos quottidie fieri sub sole videmus...

Z tohoto poznání čerpá autor naději ve šťastnější budoucnost 
vlasti (D 3b):

Goncidit illa quidem, fateor. Fors denuo surget.
Quis scit? Lux oritur lux occidit atque vicissim.
Et pia libertas et religio alma redibit?

K znovuzískání svobody není zapotřebí náboženských úvah, 
ale především zbraní (D 3b, D 4a):

Nunc opus haud Husso est, opus Hussi vindice Zisca, 
anser nil faciet, veniat leo fortior uncis 
alitibvis...
Est admota manus capulo, sunt numina praesto 
est et adhiic diis semianimis tua patria curae.

Zprávy o spise Fama posthuma by nebyly úplné, kdybychom ne
uvedli, jak se o něm vyjádřil ještě téhož roku autor sám. Učinil tak 
ve veršovaném listě, určeném Janu Nicodemovi, sekretáři švédského 
kancléře Oxenstjerny. Tento list byl otištěn v díle:

lohanni NIGoDeMoeXpVra VIrtVteprognato (= 1629), dn. dn. 
Axelii Oxenstirnii... secretario, solemni anniversario die d. lohanni 
Baptistae in fastis sacro... vitae initium, nominis auspicium... re
colenti ... Venceslavis Glemens (Gdaňsk Kn. Polské ak. věd, sign. 
QB 5621 8«).

Toto dílo nebylo v moderní literatuře jako samostatný tisk 
známo. Některé básně, týkající se Nicodema, byly otištěny v Cle- 
mentově sbírce Miscellaneorum et adoptivorum libri IV, nikoli však 
ta, z níž citujeme verše o spisu Fama posthuma, které následují 
(A 3ab):

Calliope Turni decoravit carmine Manes 
et dederat famae busta suprema suae.

Per nos Turnus habet vitam longumque legetur, 
si qua ferent doctos postera secla viros.

Multi laudarunt, licet haud laudarit Alastor, 
dente solet versus qui lacerare meos.
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At laudasse sat est: Eheu, impensa remansit 
me penes, autoři reddita verba mihi.

Sed dices: fuit hic meliori dignus Homero 
Pelides. Ego te dicere vera jrrobo.

Non tamen huic ullus voluit se prodere pompae.
Cur? Quia non messis spes erat ulla bonae.

Solus ego feci, facti sed paenitet, amens 
heu plector Musae garrulitate meae.

I nunc et tripodas vel Apollina carmine vates 
iacta teque loqui numina summa puta!

Nullus amor Musis, sunt praemia nulla poetae, 
quamvis et cedro carmina digna canai.

Scribimus (o miseros!) fama Phoeboque citati, 
at scriptum friget solaque damna parit.

Invidia premimur, stipe nsc dignamur et asse 
ac gerimus vacuas prorsus ab aere manus.

V závěru vzpomíná Clemens Ovidiovými slovy Homéra, který 
rovněž nezanechal žádný majetek, a proWašuje, že přestane psát 
verše a věnuje se raději vojenskému povolání (A 4a):

Arripiam gladium, bellator strenuus ibo 
et patriae ulciscar viscera, farui, deos.

Ani tato báseň, z níž jsme zde podali ukázky, není původní. 
Vedle reminiscencí z klasiků obsahuje také verše, otištěné již dříve 
v jiných Clemen to vých spisech. Není to konečně ani první případ, 
kdy Clemens takto vyjádřil své zklamání nad tím, že jeho dílo ne
bylo podle jeho očekávání hmotně odměněno. R. 1619 vydal dílo 
FVnestIs agitata fatis BoheMIa regl FrIDerICo noVo patriae 
patri, v jehož ústřední básni, nadepsané Bohemia, tlumočil stížnosti 
české země na pohromy, které ji postihly, i prosbu, aby Fridrich 
Falcký zjednal nápravu (Rukověť P, str. 375). 0 rok později, ale 
ještě před bělohorskou katastrofou, vydal veršovaný spis Viola (no
vodobému bádání dosud neznámý, protože B. Ryba uvedl jen Cle
mentovy exulantské práce — mezi nimi stejnojmenný spis z r. 
1636 — a K. Hrdina získal jeho exemplář do svého majetku až po 
vydání Rukověti P). Tam se Clemens vyjádřil o svém předchozím 
díle takto:

Patria maesta suos per me est testata dolores 
et dixit: ,,Rex o, nam potes, affer opem!“

Gratus erat regi labor hic: impensa remansit 
me penes; auxtori reddita verba mihi.

Podobně si stěžoval Clemens Černovickému také krátce po vy
dání spisu Fama posthuma, jak správně vyvodil B. Ryba z Cerno- 
vického odpovědi z 10. 4. 1631 v Mise. et adopt., aniž znal Clemento
vo dílko loannl NICoDeMo [LF 56, 1929, str. 92).

B. Ryba [LF 56, 1929, str. 90) se zmiňuje o jiných Clemento- 
vých verších v Mise. et adopt, (str. 104), kde autor zavrhuje své dílo 
Gedanum, popis města Gdaňska z r. 1630. Z básně samé se nedá vy
vodit konkrétní příčina tohoto autorova stanoviska, jak Ryba dále 
konstatuje. Protože však Clemens užívá veršů:

... nam hinc talia damna reporto, 
quanta satis longo tempore flere queam...

Eheu, quam sero scripti me paenitet huius, 
plector ubi Musae garrulitate meae,

tedy slov podobného obsahu, jako je báseň výše citovaná, nebo 
dokonce i zněním shodných (poslední verš!), dá se usuzovat, že i pří
čina Clementova rozladěni byla stejná, totiž nevyplacení odměny.

Pokud jde o spis Fama posthuma, nestěžuje si Clemens na 
neuznání svých zásluh zcela právem. Nepodal v něm, jak jsme již 
uvedli, originální zpracování zvolené látky, nýbrž přidržel se po 
zvyku humanistů až příliš antických vzorů a hlavně zjednodušil si 
značně svůj úkol tím, že znovu otiskl některé verše ze svých dřívěj
ších básní. Dalo by se snad říci, že v obecnějších částech díla, je
jichž ukázky jsme na předchozích stránkách uvedli, postupoval 
celkem ještě s určitým taktem a smyslem pro původnost, že pokud 
užil dříve otištěných vlastních veršů, dal jim, jak jsme již zdůraznili, 
nový smysl a novou souvislost a že naopak v některých případech 
ospraveťŘňuje použití týchž veršů to, že se vztahují k téže histo
rické události. Na druhé straně přejímal Clemens v těch částech díla, 
které oslavují ^Thurna, někdy až příliš nápadně a nevhodně celé 
úseky ze svých dřívějších spisů. Jako ukázku uvádíme verše, 
otištěné na fol. E la:

Fortunate heros, si quid mea carmina possunt, 
aeternam lecto statuam tibi carmine tumbam, 
spargam thura, merum cineri Manesque rigabo 
flumine olivifero, Pario quoque marmore dusam 
effigiem vivam, sacri quam limine templi 
ponam postgenitis semper reverenter habendam.

Jsou téměř doslovně přejaty z Clementova spisu Smirzicias, 
vydaného r. 1619, kde jich bylo užito o Albrechtu Janovi Smiřickém
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ze Smiřic. Ze Smirziciady je otiskl J. B. Čapek v citované práci 
na str. 166 (místo Manequc je tam třeba číst Mánes qua). Shoda je 
také mezi verši, které ve Smirziciadě i ve Fama posthuma krátce po 
uvedených následují. (Již ve Smirziciadě nemůžeme považovat 
citovaný úsek za původní, o čemž svědčí hned první verš, = Aen. IX, 
446.) Sám titul spisu Fama posthuma opakuje výrazy, které čteme 
v titulu díla Smirzicias [tanquam aeviternae memoriae marmor... 
erecta atd.).

Spis Fama posthuma přináší další podklady pro poznání Cle- 
mentovy tvůrčí praxe. Ve svém pozdějším vyjádření o pohnutkách 
k napsání díla nám Clemens sděluje s neobyčejnou otevřeností, 
v čem spatřoval cíl svého básnického tvoření. Toto stanovisko se asi 
příliš nelišilo od názorů jeho současníků a od jejích vlastní praxe, 
jinak by se asi sotva odhodlal předkládat je v tištěném díle čtená
řům. Toto zjištění umožňuje poznat jednu z příčin úpadku pozdního 
humanistického básnictví.

V poslední době jsme nově poznali čtyři Clementova díla z do
by exilu: Rosa, veris adultioris filia, 1621 (Jena univ. kn. 8 Bud. 
Theol. 172); Rosa... poetica inventione carmine elegiaco... adumbrata, 
1626 {ZJKF 6, 1964, str. 176); Elegia supplex, 1626 (tamtéž); 
IohannI NICoDeMo, 1629 (výše v tomto článku). Kromě toho jsme 
r. 1964 podali stručnou charakteristiku dosud nezpracovaného díla 
Mosa triumphatum, 1632 {ZJKF 6, 1964, str. 176) a nyní rozbor díla 
Fama posthuma, 1629. Poznatky, které lze z těchto děl čerpat, do
kazují správnost Rybová vcelku nepříznivého hodnocení Clemento- 
vy básnické tvorby, podaného v LF 56, 1929, str. 355n.

Clemens psal mnohá svá díla pro výdělek a tomuto cíli často 
zcela podřizoval své tvůrčí záměry. Nebylo by však správné tvrdit 
pod dojmem nových zjištění, že ty verše ve spise Fama posthuma, 
v nichž projevuje zájem o osudy vlasti i naději v její osvobození, 
i verše podobného obsahu, které čteme v jeho jiných dílech, neod
povídaly jeho přesvědčení a že je napsal na přání svých ochránců a 
mecenášů. Clemens sotva mohl očekávat za tyto verše odměnu od 
těch, jimž záleželo především na oslavě vlastni osoby a vlastního 
rodu. Ani u Švédů nenašel pro tyto myšlenky příliš pochopení. Na
opak mu tyto básně způsobily mnoho nesnází a byly příčinou jeho 
odchodu do vyhnanství krátce po Bílé hoře. V již zmíněném nově 
zjištěném spisu Rosa, veris adultioris filia, který, mimochodem 
řečeno, potvrzuje správnost Rybová datování Clementova odcho
du do exilu {LF 56, 1929, str. 81), říká Clemens sám:

Gentis Bohemae portio sum, ter miser
exul poeta, lesuiticos dolos
qui nuper aestu prurientis ingeni
pirixi tyrannidem atque Ibericam palam
calamo ferociente luci prodidi
ulcus premendo paululum imprudentius,
sanies, mephytis, pestis ex quo diffluit.
Hinc lacrymae illae. Eheu, luo hinc exui malum, 
inops, egenus et famelicus vagor.
Hic sum. Deos testor, fatenti credite.

Není důvodu, proč bychom jeho slovům neměli věřit, když ví
me, že v době, kdy odešel do vyhnanství, nebyla u laiků zpravidla 
ještě pouhá příslušnost k některému nekatolickému vyznání důvo
dem k vypovězení ze země nebo k dobrovolnému odchodu do vy
hnanství. Mluví-li Clemens o nutnosti odejít z Čech, musel k jeho 
náboženské orientaci přistoupit ještě další důvod, který znemožnil 
jeho pobyt ve vlasti.

Přestože jsme si vědomi nedostatků Clementovy básnické tvor
by, nemůžeme mu upřít významné postavení mezi básníky pozdní
ho období humanismu. Právě těmi verši, jejichž ukázky jsme uvedli, 
navázal na své předbělohorské básně, v nichž projevil zájem o osu
dy vlasti, a stal se předním mluvčím českých exulantů a tlumočníkem 
jejich zájmů a nadějí.

Důkazem Clementova významného postavení je téměř nepře
tržitý literární a badatelský zájem o jeho tvorbu. S jakým ohla
sem se setkávala u jeho současníků, svědčí práce Rybová, níže uve
dená kniha Minárikova i průvodní verše v nově zjištěných Clemen- 
tových spisech. 0 ocenění jeho díla v průběhu staletí (Balbín, -Ungar, 
Adelung, Truhlář) pojednal B. Ryba {LF 56, 1929, str. 332, 354). J. 
B. Čapek (str. 181) připomíná, jak Jirásek beletristicky zachytil 
ohlas Clementova díla za obrozenské doby v F. L. Věku. V novodo
bé vědecké literatuře byla Clementovi věnována velká pozornost. 
Druhá část Čapkova tvrzení:,, 0 humanistech se ví málo a o Klemen
tovi i mnohých jeho druzích skoro nic nebo vůbec nic“ (str. 161), ne
byla již v době, kdy bylo toto tvrzení publikováno, zcela správná. 
Již tehdy patřil Clemens diky práci Truhlářově, Hrdinově a přede
vším Rybově k postavám, jejichž osudy a dílo bylo poměrně dobře 
osvětleno. Předcházela ostatně i Čapkova vlastní práce ve Slovesné 
vědé 5 (1952), str. 219, a zpracování v Knihopisu (r. 1948). Z badatelů 
nejnovější doby učinil nejzávažnější zjištění J. Minárik, který po
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znal předlohu proslulého lacobaeova spisu Gentis Slavonicae lac- 
rumae v Clementově Libellus supplex (Jakub Jakobeus, Bratislava, 
str. 127). Podle Minárikova zjištění přejímal lacobaeus z Clementa 
rozsáhlé úseky jen s nepatrnými obměnami.

Nelze přehlížet ani zájem zahraničních badatelů o Clementův 
literární odkaz. O Adelungově vysokém ocenění jeho díla se zmi
ňuje B. Ryba (viz dříve). Týž autor si povšiml, jak významné místo 
přiznal J. Bergman Clementově Gustavidě mezi básněmi, složenými 
na počest Gustava Adolfa [LF 56, 1929, str. 333, pozn. 3). O pojed
nání o Clementovi v knize P. M. Hebbe, Svenskarna i Böhmen och 
Mähren byla již zmínka. Nejsou vyloučeny další nálezy Clemento- 
vých spisů, které by jistě nezůstaly bez vlivu na zájem domácích 
i zahraničních badatelů o tohoto autora.

Je také poučné sledovat, jak časté a rozsáhlé jsou citáty z Cle- 
mentova díla ve vědeckých publikacích. Svědčí to o obsahové 
závažnosti a životnosti jeho veršů i o tom, že jsou shodně považová
ny za přístupné dnešnímu čtenáři, znalému latiny. Srozumitelnost 
je předností Clementovy básnické tvorby. Plyne z nesporného bás
nického nadání, z lehkosti, s níž Clemens tvořil (srov. B. Ryba, 
LF 56, 1929, str. 355) i z tohc , že se Clemens příznivě lišil od někte
rých soudobých napodobitelů Vergiliových tím, že neomezoval ra
dikálně možnost výrazových prostředků ze snahy po vytváření cen- 
tonů, nýbrž vhodně zasazoval reminiscence z Vergilia a jiných kla
siků do kontextu vlastních veršů.

Clenientovy básně se dočkaly také překladu do národního 
jazyka. Úryvky z překladu H. Businské otiskl J. B. Čapek ve své 
práci z roku 1955.

Úmyslně jsme si všimli ohlasu Clementova díla ve vědě a lite
ratuře podrobněji, aby vynikla rozsáhlá pozornost, věnovaná Cle- 
mentovu dílu, ve srovnání s podstatně menším badatelským a li
terárním zájmem o dílo jeho současníků. Carolidovi, jednomu z před
ních básníků Rudolfovy doby, byly věnovány kromě Truhlářova 
zpracování v Rukověti jen nepříliš rozsáhlé články nebo zmínky, 
které nemohou soutěžit se závažností Rybovy práce o Clementovi. 
O JanuČernovickém, který sdílel s Clementem osudy exilu a kterého 
Ryba v některých ohledech právem oceňuje výše než Clementa, 
existuje vcelku jen skromná literatura. Tobiáš Hauschkonius patřil 
po smrti Samuela Martinia z Dražova k předním představitelům 
literárních snah českých exulantů v Sasku, a přece je o jeho osu
dech známo z česky psané vědecké literatury jen velmi málo a z jeho

rozsáhlé exulantské literární činnosti byla doposud zpracována sot
va jedna třetina.

Badatelé se právem shodují ve zjištění řady negativních rysů 
Clementovy tvorby, z nichž mnohé jsou charakteristické pro celé 
období pozdního humanismu, ale již svým zájmem o Clementovo 
dílo dokazují, že šlo o postavu relativně významnou.

J. Martínek

RÉSUMÉ

De „Fama posthuma comitis Thurni“ a Venceslao Clemente 
anno 1629 scripta

Operis ,,Fama posthuma“ appellati, quo Venceslaus Clemens Bohemus 
apud Suecos exsulans Manibus Francisci Bernhardi comitis a Thurn anno 
1629 parentabat, argumentum breviter enarratur versusque aliquot memo
rabiles denuo hic exscribuntur, quibus in versibus Clemens damna a Fer
dinande II. et Societate lesu post pugnam in Monte Albo commissam 
Bohemiae illata conquestus spem ostendit fore, ut patria ab immanissimis 
illis hostibus oppressa aliquando liberaretur. Quamvis ex epistula a Clemente 
in carmen redacta et ad Iohannem Nicodemum, Axelii Oxenstjernae scri
niorum magistrum, eodem anno missa accipiamus auctorem nostrum spe 
mercedis adductum Famam posthumam Thurni composuisse, dubitare ta
men non possumus, quin ea, quae in hoc opere de patria graviter afflicta 
necnon de spe libertatis restituendae scripserit, optime cum ipsius opinio
nibus congruant. E Clementis enim libro anno 1621 Lipsiae edito et nuper 
e tenebris oblivionis eruto satis dilucide apparet ipsum, cum ne expugnata 
quidem patria collum hostili iugo subdidisset, ob quaedam nimis aperte et 
audacter in lesuitas dicta multo prius quam ceteros Bohemos a sacris 
Romanis dissidentes exsilio esse multatum.
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Přednášky JHF v r. 1965
PRAHA

Arnošt Černík, 0 řeckých a krétských horách 
(28. I. 1965)

Přednášející shrnul osobní dojmy a poznatky z výstupu na hlavní 
vrcholy Olympu — Skala, Skolio, Mytikas, Stefani a Profitis Ilias. Zúčast
nil se mezinárodního setkání v rámci oslav 50. výročí výstupu na tento trůn 
řeckých bohů. V druhé části přednášky informoval posluchače o Krétě, 
archeologických vykopávkách, o životě ve vnitrozemí a o výstupu na nej- 
vyšší horu Kréty mýtickou Idu, bájné rodiště Dia, na jejímž vrcholu stojí 
starobylá kaplička ještě z pohanských dob. Přednášku doplňovalo množství 
promítaných fotografií. Zevrubnější vylíčení své cesty po řeckých a krét
ských horách autor shrnul do knihy „Mezi olympskými bohy“, která vyjde 
ve II—III. čtvrtletí 1966 ve Sportovním a turistickém nakladatelství.

Karel Horálek, Antické tradice v lidové poezii balkánských národů 
(25. II. 1965)

Na souvislosti novodobé folklorní tradice s antickou literaturou bylo 
poukazováno již v 19. stol. (např. B. Schmidtem). Některé případy jsou 
úplně nesporné, nepochybně souvisí se starověkým podáním o králi Mi
dasovi např. balkánské povídky o caru Trojanovi s kozíma ušima, tato 
tradice však není omezena na Balkán. V některých případech jsou novo
dobé folklórní výtvory, navazující na antické tradice, derivátem z byzant
ské legendické literatury. Tak je tomu např. u lidových legend s oidipov- 
ským námětem. Podobná situace je u legend o zástupné oběti, které jsou 
odvozeny ze starořecké báje (Alkestis). Nověji objevený folklórní materiál 
vedl k závěru, že v lidové slovesnosti balkánských národů žije starobylého 
antického dědictví nepřetržitě tradovaného ústní cestou více, než se dříve 
připouštělo. Týká se to např. lidových povídek s motivem vázanosti lid
ského života na nedohořelé dřevo nebo svíci (typ Meleagros). V některých 
případech je starobylá ústní tradice posilována novějšími literárními 
vlivy (např. u typu „muž na svatbě své ženy“).

Rudolf Mertlík, Nestárne Honiér — 
(25. III. 1965)

stárnou překlady

Autor přednášky věnoval vzpomínku letošnímu 105. výročí narození 
překladatele Otmara Vaňorného, vyzdvihl jeho trvalé zásluhy o český pří- 
zvučný verš a zamyslil se nad celým životním dílem Vaňorného, vpravdě 
průkopnickým. Zdůraznil však, že překlady stárnou, především ty překla
dy, v nichž autor byl příliš poplatný své době, svým názorům a nemyslil na 
vývoj jazyka, který nestárne, neboli: překlady, v nichž překladatel ne- 
předběhl svou dobu.

Pro dnešního čtenáře je především zastaralý překlad Odysseje. Ze
jména spoustou přechodníků, nadměrným užíváním pasivních tvarů místo

aktivních a příliš strojenou mluvou. Původní homérskou prostotu nahradil 
Vaňorný často výrazy knižními, nepřirozeným slovosledem avyumělkova- 
nou básnickou řečí. Rušivě působí i četné kakofonie. Vaňorný leckdy ochu
zuje básníka, který má pro některý pojem několik výrazů, parataxi nahra
zuje v překladu hypotaxi, místo prostého ,lovec‘ rozvádí ,muž jenž loví‘, 
atd. I výrazy bývají nevhodné, nedomyšlené (žebrák má ,roucho‘), někdy je 
překlad zbytečně volný a nepřesný. Užívá neobvyklých nebo zastaralých 
vazeb, opomíjí slovesný vid. Ucelený verš originálu někdy rozkouskuje 
k nepoznání: ... propůjíil strasti Zeus, když, vytrpěv mnoho, sos dostal do 
domu muže...

Na závěr přednášející zdůraznil, že však i budoucí překladatel Ho- 
méra se bude muset radit s Vaňorným, a zvítězí-li nad ním, žák nad učite
lem, bude jeho vítězství též platit Vaňornému. Vcelku se autor přednášky 
stotožnil s novým Slovníkem čes. spisovatelů, kde se o Vaňorném říká: 
„Opustil doslovný, pouze filologický převod svých předchůdců, předkládal 
však jazykem realisticky střízlivým, jímž nemohl ani zprostředkovat este^. 
tické kvality řec. nebo lat. originálu, ani vždy vhodně vystihnout jeho jem
nosti významové.“

H. G. Pflaum, Les recherches épigraphiques en Algérie 
(22. IV. 1965)

V první části přednášející seznámil posluchače s přírodními podmín
kami a historickým vývojem Alžírská a podal stručný přehled o epigra- 
fickém výzkumu této oblasti od 19. století, který si dokonce vyžádal oběti 
na životech.

V druhé části promluvil především o svých vlastních cestách za ná
pisy, jež podnikal od r. 1948 až do r. 1963 a dokončí v r. 1965. Plodem této 
práce je druhý díl Inscriptions latines de V Algérie, jehož první část vyšla a 
druhá se blíží dokončení. Studium nápisů v Alžírsku bylo spojeno s mnoha 
obtížemi, jež přináší hlavně nevypočitatelné a pro Evropana nezvyklé kli
ma a často nezájem místních obyvatel. V této oblasti zbývá ještě mnoho 
práce, na níž by se dobře mohlo podílet i Československo.

Ladislav Varcl, 20 let klasické filologie v CSSR 
(6. V. 1965)

V r. 1965 se obzory pro klasickou filologii dosti vyjasnily, protože se 
od září má opět na SVVŠ povinně vyučovat latině. To přinese s sebou 
větší pracovní zatížení na universitních katedrách, které mají vzdělávat 
učitele latiny právě pro SVVŠ. Vedle těchto kateder bude vystupovat 
Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV jednak jako vědecko
výzkumné pracoviště se samostatnými pracovními úkoly (slovník středo
věké latiny, encyklopedie antiky, rukověť humanistického básnictví aj.), 
jednak jako koordinační středisko komplexních úkolů (antika a česká kul- 
tura). Vedle tohoto, ,místního‘ členěni (podle pracovišť, kde se ten který 
úkol řeší) lze však práci badatelů v oborech věd o antickém starověku dělit 
i látkově (podle oborů). Přehled ukazuje, že při nevelikém počtu pracovníků 
nelze dokázat, aby byly všechny obory dostatečně ,pokryty‘. Je však lépe 
pracovat intenzívně než extenzívně.
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Jan Peěírka, Současný stav a problémy studia attických nápisů 
(21. X. 1965)

Střediska studia attických nápisů, dnešní počet nápisů, perspektivy 
nových nálezů. Problémy vydávání nápisů: stoupenci tematických edic a 
stoupenci souborných edic (Corpzís). Význam tematických edic pro pozná
ní všech stránek athénských dějin i státního a soukromého života.

Příklady rekonstrukce ztracených částí nápisu: Athénský úřední ka
lendář a důležitost okraje nápisu (nápisy lO IP130-133). Titul úředníka fi
nancujícího vytesání nápisu a jeho význam pro datování nápisu (IG 
IP722). Jména doplňovaná na nedostatečném podkladě (10 11-80). For- 
mulárnost nápisů a význam jediného nesprávně tradovaného písmene pro 
jejich rekonstrukci (10 Iť-86).

Julie Nováková, Komenského latina 
Dnešní stav průzkumu v ÚJČ 

(25. XI. 1965)
Přednášející shrnula svá starší pozorování o jazyce latinských spisů 

Komenského (sémantika, lexikon, syntaxe, hláskosloví, ortografie) a nově 
je doplnila o charakteristiku jeho tvarosloví. Kdežto klasikové z existují
cích tvaroslovných dublet zpravidla užívají jen jedné (což napomáhá při 
revizi textu např. Horatiova), mívá Komenský úmyslně, ze záliby v stylis
tické ,variatio‘, někdy i v jednom a témž spisu např, akus. syntaxin vedle 
syntaxim, gen. phraseon vedle phrasium, abl. eo fine vedle hac fini, fern. 
ultima colophon vedle gloriosus colophon apod. Teoreticky věc ospravedlňuje 
ve svých gramatikách, editor tu nesmí sjednocovat.

B RNO
Hadislav Hošek, Bulharsko v době římské 

(25. II. 1965)
Přednášející načrtl vývoj území dnešního Bulharska v době římské, 

zejména vznik a organizaci provincií Moesia a Thracia. Při té příležitosti 
seznámil posluchače s význačnějšími lokalitami a novějšími objevy. Před
nášku doprovodil promítnutím diapozitivů se záběry z římských lokalit.

Oldřich Pelikán, Kímskoprovinciální sochařství 
(16. III. 1965)

Úvodem poukázal přednášející na nejednotnost římského umění, a to 
jakhorizontální, tak vertikální. Jeho součást, římskoprovinciální plastika, je 
lokální specifický amalgam různých prvků cizích i domácích, sr. substrát 
orientální, keltský a pod., ale základem vždy zůstává vývoj římského ofi
ciálního slohu. Provinciální sochařství zdůrazňuje námět. Výrazově ab
straktní forma slouží obsahu. Je antisensualistické, málo prostorové s dů
razem na linii, často pak dekorativní. Není jen odvarem tvorby uměleckého

centra — Říma. Je projevem určitého prostředí hospodářsky, společensky 
i kulturně méně vyvinutého a je třeba je vidět positivně. Bádání o římsko- 
provinciálním umění nešlo zatím příliš do hloubky. Má dva velké úkoly, a 
to poznat vývoj umění v provinciích (potíže při datování památek, vnější a 
slohové indicie) a zjistit specifické znaky jednotlivých oblasti. Problematiku 
dokumentoval přednášející na vybraných ukázkách provinciální plastiky 
především porýnské a podunajské.

Antonín Erhart, Zakavkazí ve starověku a středověku 
(30. III. 1965)

Kavkaz a Zakavkazí představují oblast neobyčejně zajímavou jak 
z hlediska lingvistického a etnografického, tak i historického. Tuto oblast 
obývaly již od pradávných dob kmeny mluvicí jazyky ,,kavkazkými“; 
vzájemné vztahy mezi jednotlivými jazyky této skupiny, jakož i vztahy 
kavkazkýoh jazyků k jazykům jiných skupin skýtají řadu těžko řešitelných 
problémů. Je to zejména otázka tzv. středomořského substrátu, již se v kru
zích lingvistů, archeologů a historiků věnuje značná pozornost. Stále více 
však převládá míněni, že substrátové jazyky středomořské oblasti nepřed
stavují homogenní vrstvu (k tomuto názoru se kloní i přednášející).

Historická úloha kmenů mluvících kavkazskými jazyky byla spíše 
druhořadá. Významnější politické celky vznikly jen v Zakavkazí: Urartu, 
později Iberie — předchůdkyně středověkého gruzínského království. Gru- 
zínský národ vznikl splynutím řady jihokavkazských kmenů. Dnes se jeho 
součástí stali i Mingrelové, Svanové aj. (tj. kmeny mluvicí velmi odlišnými 
jazyky), Gruzínci vytvořili — jako jediní mezi kavkazskými kmeny — 
vlastní vysokou kulturu, jež se plně vyrovnala kulturám velkých soused
ních národnosti (bohatá stará literatura, svérázná architektura atp.).

Do původní oblasti kavkazských kmenů (jež byla značně rozsáhlejší 
než je dnes) začaly záhy pronikat Indoevropané. Z nich je třeba jmenovat 
především Armény. Etnogeneze arménského národa představuje velmi slo
žitý proces, což se odrazilo i v jazyce: arménština je typický smíšený jazyk. 
Ani převládající indoevropská složka není jednotná (prvky fryžské, thrác
ké, iránské), totéž snad platí i o neindoevropské složce (prvky lu-artské aj.). 
Podobné míšení prvků různého původu lze sledovat i v oblasti kultury: ar
ménská kultura představuje směs prvků domácích (kavkazských), írán
ských, syrských, řeckých aj. — Exponovaná poloha Arménie se nepříznivě 
odrazila v osudech arménského národa: tato oblast byla zpravidla předmě
tem sporu mezi dvěma mocnými sousedy (Římem a Persií atd.). I za těchto 
velmi nepříznivých podmínek se Arménům podařilo uchovat si národní své
bytnost až do současné doby, kdy dochází k novému velkému rozkvětu ar
ménské kultury.

Přednáška byla doprovázena promítáním barevných diapozitivů.

Jana Nechutová, Autority v traktátové literatuře doby Husovy 
(27. IV. 1965)

Přednáška se zabývala způsobem, jakým je citována bible a starší li
teratura vůbec v husitských traktátech, zejména ve spisech Jana Husa a 
Mikuláše z Dráždan. Snažila se sledovat poměr tzv. autorit k husitské lite-
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ratuře a ukázat, kde staré myšlenky dostávaly v použití revolučních ideo- 
ologň nový obsah. V této oblasti jde zejména o citování bible, církevních 
doktorů a teologů, kanonického práva a glos biblických i právních. Na 
okraji byl probrán jako autorita též Aristoteles a posléze otázka užití his
torických údajů starých kronik. Interpretace autorit byla u husitských spi
sovatelů podřizována nové, ve viklefismu-husitismu vzniklé interpretaci ka
tegorie božího zákona jako praktického společenského programu. Na pří
kladech z vydaného i rukopisného materiálu přednášející dovozovala, že 
tento výklad byl aplikován i na biblickou exegezi, že je tato exegeze z to
hoto hlediska tendenční, že tedy husovský výklad Písma nebyl výkladem 
v katolickém smyslu ortodoxním a že husitský biblicismus lze již charakte
rizovat heslem ,,SoIa Scriptura”.

Večer latinské prózy a hudby na latinské texty Jana Nováka 
(25. V. 1965)

Sermonibus pro doctis, pro scientiae 
ampullis hos remisimus ex taenia 
magnetophoni musicos nostros iocos,
PASSER quibus CATULLI nomen praeditum. 
(Vacationes imminebant, scilicet!)
Dein lectio libelli nuper conditi.
(POETICA MUSICA SIVE MUSICA dicitur 
POETICA — nomen iambis haud perutile!)
Libellus argumenti sane ludicri,
Minerva ubi tristis, Linus, Asinus et Chloe 
et Orpheique Arionesque, psaltriae 
tibicinesque concentum dant musicum.
Sed dimidium libelli tantum legimus 
parcentes auribus nos audientium 
insuetis appellationi ,,classicae“.
Secuta est lectionem rursum taeniae 
sonora vox cum CANTILENIS DULCIBUS 
in verba magistri Campani maioribus 
fidibus solis cantatricem comitantibus.
Sub finem cantilena nugatoria 
(Eberle losephus auctor hic est versuum) 
audita est grate Gustavi peracta Brom 
symphoniacis cantante Helena Blehárová.
Habes nunc, lector candide, acroamatis 
nostri conspectum et, ut ignoscas, quaesumus, 
offenderint si te hirsuti senarii.

Johann Knobloch, Lateinische Etymologien 
(4. X. 1965)

Bei der sprachwissenschaftlichen Ausbildung der Kandidaten für das 
Lehramt an höheren Schulen darf der Hinweis auf die von Rudolf Meringer 
begründete Forschungsrichtung ,,Wörter und Sachen“ nicht fehlen. Die 
vergleichende Wortforschung, in Hochschulseminarien unter Beziehung von

instruktiven Lichtbildern betrieben, kann den bildenden Wert der 
klassischen Sprachen anschaulich machen. Dabei bietet nicht nur das ar
chäologische Material den Stoff zu diesen Illustrationen dar; da sich primi
tive Produktionsprozesse, die aus dem Etymon der lateinischen Hand
werkernamen erschlossen werden müssen (fullo „Walker”), in anderen Kul
turbereichen bis heute erhalten haben (Schlagen der Wolle bei der Filzbe
reitung der Kirgisen), lassen sich die Unterlagen vielfach aus der Völker
kunde beschaffen. Die moderne Bodenforschung ermittelt frühe Siedlungs
formen auch dort, wo ausschließlich die Holzbauweise galt: sie liefert da
her die Illustration für eine Etymologie, nach der die Doppelbedeutung 
von insula ,,Insel; Wohnblock“ auf die Festigung des Baugrundes durch 
Schwellen, wie dies im Sumpfland erfolgt ist, zurückgeführt wird. Sprach
liche Metaphern haben ihrerseits die Formgebung von Gebrauchsgegenstän
den beeinflußt und abgewandelt.

Johann Knobloch, 0 merovejsko-slovanských stycích neboli o domnělých 
gótských cizích slovech v praslovanském jazyce 

(5. X. 1965)
Da die germanistische Forschung bis in jüngste Zeit an der von Fr. 

Kluge begründeten Theorie, daß es eine christliche Mission der arianischen 
Goten bei den Germanen im Alpenraum gegeben habe, festhielt, ist es nicht 
weiter verwunderlich, daß in einer entsprechenden Weise auch germanische 
Lehnwörter des christlichen Wortschatzes im Altkirchenslawischen dem 
gotischen Einfluß zugeschriben worden sind. Diese schon seit Jahrzehnten 
verwurzelte Ansicht, die indes stets Widerspruch geerntet hat, kann heute 
mit guten Argumenten in Einklang mit der vorgeschichtlichen Forschung 
widerlegt werden. Die Entwicklung des Spitzbechers aus den schon in rö
mischer Zeit erzeugten gläsernen Trinkhörnern und seine Verbreitung im 
Einzugsbereich der fränkischen Handels- und Kulturbeziehungen läßt es 
als sicher erscheinen, daß mit der Sache auch der Name nach Böhmen ge
langt ist. Auch die „arianischen Missionswörter“ sind samt und sonders 
dem Christentum vor Cyrill und Method, also irisch-fränkischer Prägung 
zuzuweisen. Ergänzt wird dieses Bild durch Beiziehung eines wichtigen 
Handelswortes: Č. peniz läßt sich aus vorahd. *pend-ing ,,abzuwiegendes 
Geldstück“ ableiten.

Oldřich Pelikán, Řecko v barevných diapositivech 
(16. XI. 1965)

V první části přednášky pohovořil O. Pelikán o dnešním Řecku, ze
jména ve vztahu k cizineckému ruchu, tj. o dopravních prostředcích, mož
nostech ubytování, o stravování apod.

V druhé části přednášky soustředil se na nej významnější archeologic
ká naleziště a muzea v oblasti Athén a okolí a na Krétě spolu s Mykénami a 
Tiryntem. Zdůraznil novější výkopné práce, zejména na athénské agoře a 
na místech egejské kultury. V posledním úseku popsal třídenní cestu na 
Olymp z Litochora. Těžiště přednášky bylo v 94 barevných diapositivech a 
komentáři k nim.
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Antonín Erhärt, Řecko v barevných diapositivech II 
(23. XI. 1965)

Přednášející navázal na přednášku O. Pelikána z 16. 11. 65. V prvé 
části promluvil o své cestě na Délos. Uvedl řadu zajímavých dat z dějin 
tohoto nepatrného, ale ve starověku velmi významného ostrova a pojednal 
též o vzniku a vývoji Apollónova kultu. — V druhé části přednášky hovo
řil o cestě po Peloponésu (Korinthos, Nauplion, Argos, Olympia aj.) a do 
Delf. Zvláštní pozornost byla věnována Arkádii, zejména Apollónovu 
chrámu v Bassách. — V třetí části konečně vylíčil cestu z Athén na Korfu 
(přes Epeiros). Toto líčení bylo spojeno s filologickým výkladem některých 
místních jmen (Kerkyra-Korfu aj.).

Vladimír Souček, Co dues víme o Chetitech?
(14. XII. 1965)

Résumé přednášky nedodáno.

ODBORNÁ SKUPINA PRO MEDIEVALISTIKU

František Svejkovský, Husitské názory na umění v jednom z rukopisných 
pramenů (Praha, KNM XIV E 7)

(12. I. 1965)
Pro studium husitských názorů na umění — a tedy i otázek estetiky 

— zůstal dosud nevyužit musejní rukopis XIV E 7, tzv. příručka husitského 
teologa (snad Václava Korandy ml.). Z citátů, které jsou tam shromážděny 
a uspořádány alfabeticky pro potřeby výkladů nebo polemik, je možno vy
brat celky týkající se poezie, zpěvu, dramatu i tance nebo obrazů. Výběr 
těchto citátů je určován stanoviskem pořadatele celého souboru, nějakého 
teologa, který přirozeně viděl a formuloval problematiku ze svých hledi
sek (nepatřil k radikálním složkám husitství). Proto nemohl ani obsáhnout 
ve svém výběru všechny problémy a všechna stanoviska týkající se 
v tomto případě umělecké praxe. Na druhé straně ovšem shrnul mnoho 
podstatného, co v tehdejší situaci působilo na vývoj husitského umění, 
resp. na postoj k němu.

Názory postižitelné v citátech nejsou vždycky nové, objevovaly se 
mnohdy již dříve, např. v době, kdy se vyhraňovalo křesťanské umění vůči 
tradicím starověku, v období clunyjského hnutí nebo v různých reformních 
proudech pozdějšího středověku. V husitství se však toto všechno dostává 
na novou půdu, kde už nejde toliko o uměni církevní a jeho místo vedle 
umění světského, nýbrž o umění a umělecké názory celé společnosti. Do
konce právě prostřednictvím těchto citátů ze starších autorit nebo z bible se 
přímo bojuje proti některým rysům současného církevního umění.

Na tomto základě je možno začít dále uvažovat o specifičnosti husit
ských názorů a začlenit je do celkového vývoje teorie umění a estetiky. 
Musejní rukopis k tomu přináší zvlášť závažný a obsáhlý materiál. Tato 
práce je ovšem zatím jedním z otevřených úkolů naší vědy.

Oldřich Králík, Radim-Gaudentius, první autor český a polský 
(9. II. 1965)

Z revize památek vojtěšské a jiné hagiografie, hlavně památek pochá
zejících z rozhraní 10. all. stol., vyplývá, že prostředí biskupa Vojtěcha 
bylo vysoce kulturní a iniciativní. Dá se soudit, že prvotní legendu o Voj
těchovi sepsal jeho bratr Radim, ten se vůbec jeví jako nejdůležitější lite
rární tvůrce česko-polského okruhu kolem r. 1000. Dost běžně se mu při
pisují nejstarší polské anály, s jistým stupněm pravděpodobnosti se mu dá 
přisoudit sepsání první legendy o tzv. Pěti bratřích, leccos ukazuje na to, 
že Radim sepsal i ztracené dílo, z něhož polský kronikář Gallus čerpá líčení 
návštěvy Otty III. v Hnězdně r. 1000. Pro české dějiny je nej důležitější dílo 
tzv. Kristiána — i za tím záhadným Kristiánem, který bývá ztotožňován 
s Kosmovým Strachkvasem — lze odhalit Radima.

V diskusi byly vzneseny vážné námitky proti tomuto pojetí, celý pro
blém bude vyžadovat ještě přesnější metody analytické.

B. Zástěrová, Osídlení Balkánu Slovany
(Komentář k výsledkům bádání)

(9. III. 1965)
Z problematiky slovanských migrací na evropský jih byla věnována 

pozornost třem tématickým okruhům; 1) počátkům trvalého usazování 
Slovanů na Balkáně, zvláště na Peloponésu, 2) otázce účasti východních 
Slovanů v migračních posunech na byzantskou půdu a 3) kontroverzi o pří
chodu Charvátů a Srbů do jejich historických sídel. Podkladem k řešení 
těchto otázek jsou útržkovité historické údaje, vyskytující se velmi nerov
noměrně v prostoru i v čase, dále jazykový materiál, který se omezuje 
na slovanskou zeměpisnou .nomenklaturu, několik kmenových názvů a 
posléze velmi nesoustavné archeologické nálezy, jejichž výklad je předmě
tem diskuse. Tento stav pramenné základny vede namnoze k protikladnému 
řešení daných problémů. Z výsledků dosavadního bádání, které byly v před
nášce komentovány, lze přesto soudit, že migrace Slovanů na jih se dála 
v několika fázích. Zmínky pramenů svědčí o prodlužování jejich pobytu 
na půdě impéria a usazováni ojedinělých skupin od 80. let 6. stol. Se sou
stavným osídlováním poloostrova je však možno počítat až po zhroucení 
dunajské hranice Byzance, tedy po r. 602. V 7. stol. se pak dostaly na ev
ropský jih se vší pravděpodobností i některé kmeny ze západního i z vý
chodního pomezí tehdejšího Slovanstva, obojí patrně jako pozdější vlna 
tohoto velikého migračního proudu.

Miloslav Šváb, Prology v české předhusitské literatuře 
(27. IV. 1965)

Prology jako předmluvy k středověkým slovesným dílům si zasluhují 
systematické pozornosti už proto, že jsou významnou strukturní složkou, 
charakteristickou pro značný počet literárních děl v prvních šesti stoletích 
českého literárního vývoje. Vyžadují ovšem současného zkoumání s epilogy 
pro těsné vzájemné souvislosti. Studium prologů v delší vývojové linii má 
význam pro historický výklad struktury novější literární tvorby, při po
drobnější znalosti topiky umožňuje lépe odlišit obecné a zvláštní rysy, a tak
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přesněji interpretovat celá literární díla (při velké autorské sdělné inten
zitě prologu typu světsky informačního a obranného), přináší i některé cen
né poznatky textologické, posiluje potřebnou historičnost teorie literatury a 
podává příspěvek k ,,prehistorií“ tří pozdějších hlavních disciplin dnešní 
literární vědy (lit. historie, teorie a kritika).

Prology měly jistou žánrovou příslušnost (rozsáhléjší díla epická a dra
matická, vzdělavatelné výklady a úvahy, zřídka větší díla lyrickoepická). 
Jejich funkcí vpodstatě bylo pomoci včlenit literární dílo do aktuální situa
ce. Na existenci a tvar prologů naší předhusitské doby (stsl., lat. a česky 
psaných) měla z literárních podnětů největší vliv čtenářská praxe a napo
dobení, na druhém místě zásady antické rétoriky s kazatelskou teorií a ko
nečně školské úvody k četbě autorů (accessus ad auctores). Prology a 
zvláště epilogy bývaly u přednesového typu vybavovány výrazněji zvuko
vou složkou. Nepřítomnost prologů v některých našich dochovaných sklad
bách má své příčiny, které se vcelku dají shrnout do tří velkých skupin: 
genetické, funkční a mechanické. Výklad byl zakončen rozborem prologů 
Kosmovy kroniky z hlediska obecnosti a specifičnosti.

(Přednáška obsáhla některé teze z chystané monografie ,,Prology 
a epilogy v české předhutiské literatuře“, která vyjde tiskem.)

Zdeněk Fiala, Výsledky a úkoly ve zkoumáni a vydávání pramenů českých 
dějin doby předhusitské

(15. VI. 1965)
V přednášce byl nastíněn přítomný stav ve vydávání diplomatických 

i vyprávěcích pramenů. Bylo konstatováno, že v obou směrech panují po
měry neutěšené. Situace ve vydávání listin je lepší. Z hlediska vědeckého 
výzkumu je maximálně nutno panující stav změnit.

dovatelné“. Nejde-li o sdělení jazykovými prostředky nebo o sdělení fixo
vané, nejde vůbec o text. Není-li sdělení učiněno zjistitelně a není-li dále 
tradovatelné, nejde o text, ale o ideu textu. Textolog zpracovává historii 
textu. Pracuje také s ideou textu (může to být třeba úsilí o rekonstrukci 
autorské verze), ale text a ideu textu nesmi navzájem zaměňovat. Z vnitř
ních vlastnosti textu a se zřetelem k jeho tvůrcům byla dále odvozena jeho 
variabilita. Textolog sledující vývoj textu musí každý jtextový jev nejen 
registrovat, ale také hodnotit. Není vhodné mluvit o změnách v textu jako 
o variantách. Termín varianta je třeba rezervovat pro vystižení variabilnos
ti jako vnitřní vlastnosti textu. Rozdíly v textu je nutno klasifikovat jako 
jazykové, kdy jeden prvek vyjádření je nahrazen jiným téhož obsahu 
(substituce, substituční různo&tení), a jako obsahové, kdy obsah textu je 
měněn, přizpůsobován nové situaci, přenášen do jiného prostředí apod. 
(transformace, transforma&ní varianty). Podle zastoupení typů různočtení 
se rozlišuje verze textu a redakce textu. Tyto obecné otázky byly ilustro
vány příklady z českých spisů Husových.

Ivan Hlaváček, Bohemika v středověkých zahraničních knihovních 
seznamech

(7. XII. 1965)

Přednáška vyjde německy v rozšířeném zněni v časopise Historica 13 
(1966).

Eva Kamínková, K autorství Husova spisku Excrcicium rhetorice 
(21. IX. 1965)

Přednáška byla otištěna jako článek v Listech filologických 88 (1965), 
str. 387—92.

Miroslav Boháček, Nové prameny k dějinám pražské university 
(19. X. 1965)

Přednáška resumovala článek, který mezitím vyšel ve Sborníku Studie 
o rukopisech 1965, str. 49—92.

Jiří Daňhcika, Zákiadni otázky textoiogie a vydávání českých spisů 
Husových 

(9. XI. 1965)
V přednášce šlo především o vymezení pojmu text: po rozboru růz

ných starších definicí byl text definován jako ,,fixované sdělení učiněné jako 
celek jazykovými prostředky, které bylo zjistitelně učiněno a je dále tra-
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Ý l>i*. Bwhiiniil Sláderek

Dne 30. prosince 1965 zemřel náhle v požehnaném věku. 82 let Dr, 
Bohumil Sládeček, až do poslední chvíle svěží a neúnavný, se zájmem o vše 
nové ve vědě i ve vyučování klasickým jazykům. Za života se mu nedostalo 
oslavného článku, neboť byl přesvědčen, že se nemá psát o živých, a tuto 
zásadu důsledně uplatňoval zejména jako redaktor Věstníku českosloven
ských profesorů (1927—1937). A tak stručný přehled jeho životní dráhy na
cházíme jen ve sborníku 250 let gymnasia v Mladé Boleslavi 1688—1938 
(str. 164) jedině proto, že právě v té době byl oficiálním představitelem 
ústavu jako jeho ředitel.

Bohumil Sládeček se narodil 29. listopadu 1883 v Dobrovici, nižši 
gymnasium studoval v Mladé Boleslavi, vyšší v Praze-Vinohradech, kde 
maturoval r. 1904. Na pražské universitě pak studoval v letech 1904—1909 
klasickou filologii, češtinu a srovnávací jazykozpyt; zvláště vděčně vzpo
mínal po celý život na prof. Krále a Zubatého a dovedl často dát k lepšímu 
i nějakou historku o nich. Po studiích vyučoval na mateřském vinohrad
ském ústavě a od r. 1913 v Jičíně, odkud byl povolán do první světové vál
ky. Tu prožil celou jako voják, ale dostal se při tom do Itálie, která už zů
stala jeho touhou. Často se vracel do severní Itálie, kam ho vábili Veneti 
i Etruskové, a do Říma, kam provázíval také výpravy studentů. Doktorá
tu filosofie dosáhl po válce r. 1920 prací o venetských nápisech, která byla 
později částečně publikována ve sborníku Zubatého. Sládečkovy komparatis- 
tické a gramatické zájmy se projevily už v dřívějším článku o řeckém pří
zvuku (LF 1919) a v posudku Hujerova pojednání k homérské distrakci 
[Česká véda 1915/18). Napůl klasický a napůl bohemistický je příspěvek 
v Grohově sborníku (Klassický verš dramatického dialogu u Řeků a u nás); 
jambický rozměr nepokládá v češtině za vhodný pro drama. Po válce vy
učoval nejprve krátký čas v Benešově a pak opět na gymnasiu v Londýnské 
ulici, odkud přešel jako ředitel r. 1937 na klasické gymnasium do Mladé 
Boleslavi. R. 1941 byl pensionován a na odpočinku pak žil v Praze až do 
své smrti.

Doba Sládečkova působení na Vinohradech byla nejplodnějším obdo
bím jeho činnosti pedagogické, vědecké i organizační. Mnoho cestoval, 
zúčastnil se četných kongresů domácích i zahraničních, sbíral antiky. Na
I. sjezdu čs. profesorů filosofie, filologie a historie r. 1929 přednášel o tzv. 
nové výslovnosti latiny, byl členem přípravného výboru II. sjezdu kla
sických filologů slovanských v Praze r. 1931 jako jednatel dnihé, pedago
gické sekce a v této funkci spolu s A. Salačem dozíral na tisk přednášek. 
R. 1933 se zúčastnil v Římě sjezdu profesorů a promluvil na slavnostním 
zasedání na Kapitoliu. Zúčastnil se lingvistických sjezdů v Londýně a v Ko
dani (srv. jeho zprávu v LF 1936) a byl členem International Langtiage 
Association.

Sládečkovy zájmy i povinnosti byly mnohostranné. Působil v’komisi 
pro reformu středoškolských osnov (mimo jiné navrhoval zřízení speciál
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ního slovanského gymnasia), zkoušel při ustanovovacích zkouškách pro
fesorských atd. Universita v Nancy mu udělila r. 1933 čestnou medaili za 
pěstování kulturních styků československo-francouzských. Široké zájmy, 
filologickou přesnost, laskavou povahu a duševní svěžest si udržel do po
sledních dnů svého života. Od svých mladých let byl platným členem Jed
noty českých filologů a ani ve svých kmetských letech se nevyhýbal práci 
v obnovené Jednotě klasických filologů, v poslední době jako revizor. Rok 
před smrtí dokončil ještě obtížný překlad Patočkova obšírného filosofického 
doslovu k vydání Komenského Consultatio catholica do latiny, vydání se 
však už nedočkal.

Ve Sládečkovi ztrácí naše filologie nejen znamenitého pedagoga, ale 
i na slovo vzatého filologa, který měl značné vědecké ambice. Neříkával 
mu nadarmo akademik Salač svým známým způsobem, že se na něho velmi 
hněvá, protože se nechtěl habilitovat.

Tištěné práce

1. rf. O. Hujer, K homérské distrakci (LF 43. 1916, 1 —11): česká véda 2, 
1915/18, 20—21.

2. Příspěvky k nauce o řeckém přízvuku: LF 46, 1919, 165—169,268—275, 
336—340.

3. Klassický verš dramatického dialogu u Řeků a u nás: Sborník prací fi
lologických univ. prof. Františku Grohovi k šedesátým narozeninám 
(Praha 1923), 147—153.

4. drob. zpr. Představení Aristofanových veseloher v Athénách: LF 52, 
1925, 62.

5. Záhady venetských nápisů: MNHMA, Sborník vydaný na paměť čtyři- 
cítiletého učitelského působení prof. Josefa Zubatého (Praha 1926), 
235—248.

6. ,,Nová“ výslovnost latiny: Sborník přednášek proslovených na I. sjezdu 
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7. Klasické jazyky na linguistickém sjezdu v Kodani: LF 63, 1936, 469 až 
473.

8. Jazyk řecký: Stfedni ákola 20, 1940, 65—66.
9. Vysvětlivky k Císaři chudých Antonína Trýba (Praha, Čs. spisovatel 

1954, 1958“) [vložený dvojlist].
10. J. Kvíčala dal zastavit Vilímkovy Humoristické listy: ZJKF 7, 1965, 

66—67.
11. drob. zpr. Interlingua: ZJKFl, 1965, 67—68.
12. Jan Patočka, Epilogus, Latine vertit B. S.: J. A. Comenius, De rerum 

humanarum emendatione consultatio catholica (Pragae, Academia 1966) 
[v tisku.]

L. Vidma n
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z nové literatury

Jan Burian - Bohumila Moučková, Záhadní Etrvbskové. Praha, Mladá 
fronta 1966 (Edice Kolumbus 30). Stran 211 + SO řc(6.

Burian a Mouchová vhodně zvo
lili námět v populární edici Kolum
bus; o Etruscích se nyní všude ve 
světě mnoho píše a u nás dosud 
nebyl učiněn pokus zpracovat struč
ně vše, co víme o Etruscích, jejich 
kultuře a civilizaci, v jednom po
jednání. O tom, co známe, resp. 
neznáme o etruštině, napsal zna
menité články prof. K. Janáček, ale 
široká veřejnost o nich neví; po
dobně je tomu s etruským uměním. 
Kromě toho u nás stejně jako jinde 
ve světě stoupá zájem o populární 
línihy o archeologii v nejširším slova 
smyslu (uvedme alespoň úspěch 
Ceramovy knihy nebo Zamarov- 
ského Chetitů, jež obě vyšly česky 
už v druhém vydání).

Tón celé práce je střízlivý až 
skeptický, což je docela pochopi
telné při zpracování všech záhad 
kolem Etruská, jejich původu, řeči, 
náboženství, umění atd. Poměrně 
nejméně problematické je výtvar
né uměni Etrusků, i když neznáme 
přesně smysl všech zobrazených 
výjevů. Zdůrazňování skeptického 
hlediska je důležité zvláště vzhle
dem k diletantům, kteří ani u nás

Sofokles: Antigona, přel. Václav René, Praha, Orbis 1966. 
Poznámky na okraj jednoho nového překladu.

Vyšel nový překlad starého klasic
kého díla. Někteří kritikové jej 
přivítali velmi vřele (Nové knihy 
1965, č. 26, recenze O. Blahudy). 
Nemáme nic proti nové překlada
telské metodice Renčově, ale chválu 
jest nutno přivést na správnou míru. 
Renč je v divadelním světě chvalně 
znám jako velmi pilný literát a 
nesporně rutinovaný překladatel

nevymřeli a stále znovu a znovu se 
pokoušejí rozluštit etruštinu i zá
hadu původu Etrusků, většinou na 
základě slovanských jazyků nebo 
prostě jen češtiny.

Burian a Mouchová už v iivodu 
zdůrazňují, že nechtěli řešit žádné 
problémy, jen informovat o dneš
ním stavu hádání. To se jim podá- 4 
řilo znamenitě a není to mnohdy ' 
pouhá informace, protože jasně 
vidíme, jaké stanovisko zaujímají. 
Někde přímo mezi řádky cítíme, 
jak by toho byli chtěli povědět víc, 
uvést konkrétnější příklady, které 
by však zatížily populární knížku.
S tím souvisí zřejmě i neurčitý způ
sob odkazů na to, co ještě chtějí 
vyložit nebo co už vyložili, jako 
,,jak ještě uvidíme“ nebo „jak 
jsme už vyložili“; podobně musíme 
přičíst asi na vrub předpisům po
pulární edice, že tabulky nejsou t
číslovány, a proto také na ně není ’
v textu odkazováno. Je to tím větší 
škoda, protože po věcné stránce 
snese knížka nejpřísnější měřítka 
vědecké práce a někde přímo volá 
po přesnějším odkazu.

L. Viíliiiuii

s dobrým jazykovým vzděláním, 
ovládající dobře českou stylistiku, 
který přeložil pro soudobou potřebu 
řadu klasických divadelních her, 
Calderona, Shakespeara i jiné. Není 1 
tedy divu, že se obrátil ke hře tak ' 
oblíbené a k autoru i průměrnému 
dnešnímu vzdělanci dobře známé
mu, jako je Sofokles.

Sáhl po této hře tím spíše, že od

prvního vydání překladu Stiebi- 
tzova uplynulo již čtyřicet let. Nad
šené recenze i autor doslovu připi
suji práci Renčově jako obzvláštní 
originálnost, že odboural staré pře
kladatelské metody a počíná si 
velmi moderně. Avšak jeden z prv
ních, kdo začal volně upravovat pro 
české jeviště divadelní hry, a to 
Aristofanovy, byl prof. Ferdinand 
Stiebitz, po němž v jiných oblastech 
k tomu přistoupili i jiní. Požadavek 
odpoutáni od filologické úzkoprsosti 
nevyslovil nikdo menší než F. X. 
Salda ve své recenzi Vaňorného 
překladu Homérovy Odysseie. ,,Tak 
dožijí se naši potomkové možná 
Odysseie ne v hexametrech, nýbrž 
v rýmech nebo ve volném verši, 
jejíž Odysseus se bude míti ke 
starému Odysseo vi jako koketní 
a ješitný tenorista Achilles ze Sha
kespearova Troila k poctivému kan
ci nebo medvědu téhož jména 
z Iliady. Ale to nebude Homérova 
Odysseia, namítne někdo. Nebude, 
ale bude to více než ona: bude to 
smělý čin lidské tvořivosti, a tím 
přes všechno starému Homérovi 
bližší než včerejší odlitky z něho.“ 
Je pravda, že si Stiebitz počínal 
v překladech antických děl mimo 
Aristofana hodně konzervativně, 
snaže se zachovat i některé jmenné 
vazby a místy i hypotaxi místo 
parataxe. Ale i v tomto směru ně
kteří moderní překladatelé počínají 
tak silně upravovat své překlady 
z antických literatur, že stylisticky 
je sotva lze rozpoznat od překladů 
z moderních jazyků, např. Julie 
Nováková, ať již v Lucretiovi nebo 
Hésiodových Pracích a dnech nebo 
nejnověji v Aristotelově Poetice. 
Je to literární tendence, kterou 
nelze odbýt tvrdošíjným negováním. 
Každá doba žádá nový překlad 
starých klasických děl, vyhovující 
jejímu jazykovému vkusu a „pře
kladatel píše své jméno do písku“, 
jak napsal svého času Neruda: za

čas jeho jméno není známo leda 
filologům nebo literárním gurmá
nům, kteří, třebaže neovládají jazyk, 
z něhož bylo překládáno, srovnávají 
si rozličné druhy překladů, aby 
vnikli aspoň tak do ducha básní
kova.

Úhrnem lze říci, Renč měl právo 
jít v duchu současného vývoje pře
kladové literatury a uvolnit pře
klad ode všech pout, které by zná
silňovaly podle jeho názoru češti
nu. Zaráží mě však jako filologa 
hlavně jedna věc, a to náhrada 
sborových partií vlastním textem 
Renčovým. Jde hlavně o čtvrtou 
píseň sboru, kde Renč krásné my
tologické obrazy nahradil svými 
velmi abstraktními reflexemi, prý 
proto, že tím učiní věc diváku sro
zumitelnější. Podle mého názoru 
tyto reflexe, otištěné v překladu na 
str. 41—42, nepřidají příliš názor
nosti. Ostatně, proč tedy nevyne
chal v dialogu Antigony se sborem 
také zmínku o Niobě. Zrovna tak 
nechápu, proč v písni o Erótu jest 
třeba přidávat ještě vysvětlující 
verše:

Ó Eróte, bože vítězný, 
ó lásko všudypřítomná.

Myslím, že i nej průměrnější váž
ný zájemce o antickou kulturu ví, 
kdo byl Erós. Oslí můstky jsou zde 
zbytečné.

Domnívám se, že rozličné myto
logické narážky lze dosti dobře 
uplatnit i pro dnešního čtenáře 
v poznámkách tištěného textu, resp. 
jde-li o divadelní představení v po
známkách programu, pokud ovšem 
dramaturg nebo režisér nenavrhnou 
škrt. Veškeré ,,doplňky“ a úpravy 
mohou působit jen diletantský, 
čtenář má právo sice na čtivý, nebo 
k přednášení vhodný zpěv, ale ne 
na podvrhy. Výše uvedená slova 
Saldova se vztahují na formu a ne 
na obsah.
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Drobných nedostatků v textu je 
více. Z nich nejvíce zaráží překlad 
vv. 1079—1082, jež jsou rozhodně 
a jasně podvržené. Stiebitz tyto 
verše vynechal. U Renče znějí 
takto:
A nepřátelství klíěi v nitru mnoha 
měst,
jichž mrtvé nechals bez pohřbení za 
pokrm psům, hyenám i ptákům, ano 
právě těm,
a ti pak zamořuji oltáře těch měst.

Podle tohoto výroku Teiresiova 
by .se musila čekat nějaká válečná 
výprava, k té však nedojde. Nevím, 
zda neměl překladatel nějaké kri
tické vydání po ruce (nakonec jsou 
athetovány tyto verše i v kvalit
ních školních a čistě textových vydá
ních) anebo zapomněl na jeden vý
rok literárně estetického klasika 
Viktora Šklovského: ,,Je-li na za
čátku povídky hřebík ve zdi, na 
konci se hrdina na něm musí po
věsit.“ Podobná násilnost jest s hye
nami (v originále ,šelmám‘). Proč 
uvádět hyeny, které v Řecku nežiji 
ani nežily. Podobných drobných 
nepřesností je více, např. v žalo
zpěvu Antigonině.

Jindy zase překladatel zbytečně 
text vulgarizuje: jako Kreon v. 760: 
Přiveďte sem tu vzteklou čarodějnici, 
kde originál užívá výrazu pioog. 
čarodějnice jako nadávka jest ne-

antická, a král nemůže zadat své 
důstojnosti ani v rodinném kruhu. 
Ještě hůře o několik veršů dále: 
Pak zuř, jak umíš, před těmi, kdo 
hrbí hřbet (v. 765). Zase znásilnění 
originálu.

Úmyslně nechávám stranou hod
nocení metrické stránky, poněvadž 
považuji originální řecká metra za 
nenapodobitelná, např. iambický 
rytmus je češtině cizí a pokud se 
vyskytuje, můžeme jej, jak doka
zoval již Josef Král ve své české 
prosodii, klidně měřit jako trochej- 
ský s předrážkou, o rytmech drama
tických sborů a lyrice nutno říci, 
že každý překladatel si zde vytvoří 
pro možnost množství interpretací 
metrických, které jsou v jiném ja
zyce nenapodobitelná, svůj vlastní 
rytmus, nej častěji volný verš.

Závěrem lze říci: zásada přiblížit 
antické dílo dnešnímu čtenáři při
způsobením moderní syntaxi a sty
listice je zásada dobrá, v román
ských zemích i v zemích anglosas
kých, kde antika patři jaksi k vyšší 
vlastivědě, již dávno uznávaná, 
nesmí však tím trpět krása díla 
a jeho obsah. Raději něco nesrozu
mitelného než banálního, vážný 
zájemce si cestu najde. V tomto 
smyslu se překladatelské dílo Ren- 
čovi ne zcela podařilo.

II. Kopřivu

Xe života
xaliranicnícli vědeckých společností

Činnost sekce pupularizace vědy o antice při varšavském kruhu Polskiego 
Towarzystwa Filologicznego

Ve školním roce 1964/65 slavila 
sekce popularizace dvacetiročí své 
činnosti — byl to rok po výtce ju
bilejní (o činnosti sekce v předchá
zejících letech srov. dřívější sešity 
ZJKF}. Proto vedoucí sekce mgr. 
Krystyna Kreyser přednesla pře
hled prací za minulé dvacetiletí, 
ilustrujíc zajímavější z projedna
ných témat filmem a nahrávkami na 
magnetofonové pásce, které máme 
v archivu sekce, na vědeckém zase
dáni Polského Towarzystwa Filolo
gicznego 5. III. 1965.

Polský rozhlas uspořádal inter
view s mgr. K. Kreyserovou, která 
mluvila o pracích sekce i o plánech 
činnosti na běžný rok.

V jubilejním roce zahrnula sekce 
do své popularizační činnosti nejen 
všeobecně vzdělávací školy, ale 
i kulturní domy, domovy důchodců 
a kluby.

Dne 8. II. byl zorganizován 
v Klubu katolické inteligence Ho- 
mérský večer — úvodní přednášku 
pronesl mgr. T. Brzostowski, úryv
ky z Homérovy Iliady recitovali 
herci varšavských scén H. Ladosz 
a T. Byrski.

Konaly se tyto besedy: prof. dr. 
L. Winniezuk, Úvod do římské lite
ratury; mgr. K. Kreyser, Poznává
me Marka a Klaudii; doc. J. Jure
wicz, Smích v Plautových kome
diích; mgr. K. Kreyser, Způsoby 
počítání starověkých lidí; dr. B. 
Gqssowska, Olympijské hry ve sta
rověkém Římě (s diapozitivy); mgr. 
K. Kreyser, V římské škole; mgr. 
B. Drewniewska, Stopy římské kul

tury v Uhrách (s diapozitivy); mgr. 
M. Grzesiowski, Cicero jako politik 
a vůdce; prof. dr. L. Winniezuk, 
Žena v starověkém Řecku; Ing. 
R. Kreyser, Jak novodobá technika 
pomáhá poznávat život starých 
Reků a Římanů; prof. dr. L. Win
niezuk, Horatius jako člověk a bás
ník; doo. dr. A. Sadurska, Archeo
log, archeologie, vykopávky; dr. 
M. P^kciňska, O řeckém epigramu; 
mgr. C. Drewniewska, Antické 
památky v Dobrudži. Jednotlivých 
přednášek se zúčastnilo okolo 30 
lidí.

IX. latinské olympiády, kterou 
sekce organizovala pro žáky lyceí, 
se účastnilo 52 žáků ze všeobecně 
vzdělávacích škol z Varšavy. Z této 
skupiny postoupilo do druhého kola 
olympiády 44 účastníků. První dvě 
kola záležela v překladu udaného 
latinského textu doma a ve vykoná
ní několika gramatických cvičení. 
Do třetího kola, které se konalo na 
katedře klasické filologie varšavské 
university, postoupilo 29 osob. Mezi 
finalisty bylo rozdáno 21 knižních 
cen (věnovaných dr. G. Pianko): 
10 cen prvních, 8 cen druhých a 3 
ceny třetí.

Kurs řečtiny pro pokročilé vedla 
mgr. B. Drewniewska, pro začáteč
níky mgr. M. Malewicz.

Sekci vede mgr. K. Kreyser, spo
lupracovali Dr. G. Pianko, mgr. 
Paulo de Silva, mgr. B. Drewniew
ska, mgr. K. Šmialek a studenti 
klasické filologie. Protektorkou sek
ce je prof. dr. L. Winniezuk.

K. Kre.vser 
Varšava
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Zpráva w činnosti JMI' v roce líXi.»
podaná na valném shromážděni dne 27. ledna 1966

Hlavní náplní práce JKF v roce 
1965 byla opět jako v minulých 
letech činnost přednášková. Pražská 
Jednota uspořádala 7 přednášek, 
brněnská pobočka rovněž 7 před
nášek (jednu z nich o 2 částech) 
a 1 literárně hudební večer.

Všechny odborné skupiny, usta
vené při JKF, pracovaly podle sta
noveného plánu.

Odborná skupina pro medievalis- 
tiku pokračovala pod vedením své
ho tajemníka dr. P. Spunara v před
náškové činnosti, která se již stala 
pravidelnou součástí oživeného zá
jmu o studium dějin a kultury na
šeho středověku. Kdežto v před
cházejících letech převažovala té
mata obecně historická, přeneslo se 
v uplynulém roce těžiště zájmu 
k výkladu písemných pramenů. 
Bylo uspořádáno 9 přednášek, na 
nichž se podíleli historikové, lite
rární historikové a filologové. Úspěš
ná činnost skupiny byla opět jako 
v uplynulých letech umožněna po
rozuměním ředitelství ÚSP ČSAV, 
který poskytoval zdarma knihovnu 
jako přednáškovou síň.

činnost školské skupiny, vedené 
opět E. Svobodovou, se v r. 1965 
poněkud oživila, nebyla však ani 
v tomto roce příliš čilá. Účast na 
schůzích sice (zajisté vzhledem ke 
změněnému postavení latiny na 
SVVŠ) značně stoupla, přesto však 
se konaly pouze tři schůzky. Před
mětem jednání byly jednak věci 
organizační (zjištění obsazení latiny 
na jednotlivých SVVŠ, zjištěni po
čtu dosavadních učebnic na školách), 
jednak otázky metodické (návrh 
doplňkového textu pro procvičováni 
gramatických jevů na podkladě do
savadní učebnice), dále otázky ply
noucí z povinného vyučování latině 
ve školním roce 1965/66 a konečně

projednání výsledků školení na 
Křivoklátě o nové učebnici latiny 
(zatím slovenské). Lze snad vyslovit 
naději, že některé podněty pro svou 
práci získají naši učitelé latiny na 
školském kolokviu, které bude uspo
řádáno v rámci mezinárodní konfe
rence ,, Antika a dnešek“ (Brno 12. až 
16. 4. 1966) na téma ,,Podíl antické 
kultury v dnešní školní výuce“ a 
jebož se budou moci v hojném počtu 
zúčastnit. Budou tam mít přede
vším možnost vyměnit si své zkuše
nosti se zahraničními kolegy.

Bibliografická komise, jejíž práci 
řídil opět dr. L. Vidman, měla v roce 
1965 24 členy. Byla zpracována 
a vydána Bibliografie řeckých a la
tinských studií v Československu 
za rok 1964 a do tisku do Národní 
knihovny odevzdána bibliografie 
naší produkce za rok 1951—1960.

JKF pokračovala v r. 1965 ve 
své publikační činnosti. Vyšel VII. 
ročník Zpráv JKF ve 3 číslech o cel
kovém rozsahu 208 stran. Jako pří
loha vyšlo číslo 4, tj. Bibliografie 
za rok 1964 o rozsahu 50 stran. 
ZJKF vycházejí v nákladu 450 vý
tisků, číslo bibliografické v nákladu 
600 výtisků.

Knihovna byla doplňována jako 
v minulých letech z naší produkce, 
z ciziny byly získávány publikace 
výměnou. Přírůstek činil 260 inv. 
čísel (v tom je zahrnut i zbytek knih, 
získaných v r. 1962 darem z býv. 
gymnasia v Londýnské ul., jejichž 
katalogizace byla v r. 1965 skon
čena). K 31. 12. 1965 měla knihov
na 26 466 inv. čísel v úhrnné ceně 
136 230,02 Kčs. Svázáno bylo 13 
svazků. Byl doplněn katalog sign. B 
a provedena revize knihovny v od
dílech A, B, C, D, E, F a Hr. V kar
totéce bylo nutno doplnit odpisy 
z r. 1959, aby byla v souladu s pří

slušnými katalogy. O včasné a přes
né splnění těchto úkolů se zasloužil 
svou vzornou prací v knihovně Jan 
Karásek. Neocenitelné služby pro
kázal knihovně JKF i Jaromír 
Bělský, který se spolu s druhým 
knihovníkem Janem Martínkem po
dílel na její správě.

Pokud jde o mezinárodní styky, 
je JKF členem FIEC (Fédération

Revizni zpráva o činnosti JKF za r. 1965

Revize hospodaření, inventáře 
a činnosti JKF za r. 1965 byla pro
vedena dne 26. ledna 1966 revizo
rem Dr. Ladislavem Hochem a Dr. 
Pavlem Spunarem, který zastoupil 
za zemřelého revizora Dr. Bohumila 
Sládečka. Revizi byla přítomna 
i hospodářka JKF prof. Anděla 
Fialová.

Revizoři zkontrolovali účetní do
klady za r. 1965 a shledali, že účet
ní evidence je vedena správně a že 
JKF nakládá hospodárně se svými 
finančními prostředky podle schvá
leného rozpočtu. JKF mohla plnit 
i v r. 1965 své plánované úkoly jen 
díky zvýšené dotaci ČSAV, která 
byla jednak určena na úhradu tisku 
Zpráv JKF, jednak na honorování 
jednoho trvalého pracovníka JKF 
ve formě mzdového fondu. Pokud 
jde o Zprávy JKF, bude v příštím 
roce zapotřebí, aby byly přísně do
držovány instrukce, dodané 23. 
listopadu 1965, které určují přesný 
rozsah Zpráv.

Závažným nedostatkem ve fi
nančním hospodaření JKF zůstává 
stále, i když výbor JKF podnikl ne
zbytná opatření, neplacení člen
ských příspěvků. V pražském ústře
dí dluží 49 členů celkem 1830,— Kčs 
v brněnské pobočce 12 členů 390,— 
Kčs. Poněvadž mezi neplatícími' 
členy jsou i někteří, kteří dluží 
členské příspěvky více než 4 roky.

Internationale des Associations 
d’Etudes Classiques).

Počet členů JKF činil ke dni 31. 
12. 1965 320, z toho 237 v Praze 
a 83 v Brně.

Hlavní výbor se sešel 3 x a pra
coval pod vedením svého předsedy 
prof. dr. Karla Janáčka. Práci 
brněnské pobočky řídil její předseda 
doc. dr. Oldřich Pelikán. -dm-

navrhují revizoři, aby byli z řad 
JKF, nebudou-li reagovat na po
slední urgenci, vyloučeni. Jedná se 
celkem o 10 členů z pražského 
ústředí.

Hodnota celkového jmění se po
někud snížila proti roku minulému. 
Celkové jmění se zmenšilo o hod
notu knih jiných oborů, které brněn
ská pobočka postoupila ze své 
knihovny příslušným katedrám Uni
versity JEP v Brně. Všechen maje
tek ústředí a pobočky je k 31. 12. 
1965 řádně zinventován. Kontrola 
hospodaření revisními orgány ČSAV 
nebyla v roce 1965 provedena, avšak 
9. 4. 1965 provedla kontrolu pracov
nice finančního odboru ONV v Pra
ze 2 s. J. Plavcová, která zaměřila 
svou pozornost zvláště na odvádění 
daní za léta 1963 — 1964. Při kon
trole bylo konstatováno, že daně 
ze mzdy i z literární činnosti (před
nášky) jsou řádně a včas odváděny. 
Spolupráce s finančními orgány 
ČSAV byla velmi dobrá.

Obě knihovny byly soustavně do
plňovány o knihy z naší produkce, 
z ciziny byly získávány publikace 
výměnou. V knihovně pražského 
ústředí byla doplněna katalogizace 
a provedena revize celé knihovny. 
Tyto práce bylo možno pořídit diky 
stálé pracovní síle. S. Jan Karásek 
pracoval velmi spolehlivě a svědo
mitě a kromě práce v Imihovně zre-
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vidoval a nově uspořádal sklad a za- i v r. 1965 úspěšně své poslání v na
vedl lístkový katalog skladu (učeb- šem vědeckém a kulturním životě, 
nice, Zprávy JKF). V Praze dne 26, ledna 1966.

Revizoři konstatují, že JKF plni- nr. P. Spunar Dr. Ilocli
la stejně jako v letech minulých zástupce revizora revizor

Zpráva o hospodařeni JKF za rok 1965 

Příjmy:
Počáteční hotovost k 1. 1. 1965 .................................................. Kčs 3 512,43
Členské příspěvky a zápisné........................................................... Kčs 2 810,—
Prodej publikací (Zprávy JKF)..................................................Kčs 4 123,04
Ostatní příjmy (prodej ze skladu)............................................. Kčs 1 027,40
Dotace ČSAV..................................................................................Kčs 33 350,—

Příjmy celkem Kčs 44 822,87

Výdaje:
Mzdový fond...................................................................................... Kčs 16 754,—
Odměny za práce.................................................................................Kčs 3 171,50
Cestovní výdaje..................................................................................Kčs 182,70
Materiálové výdaje.............................................................................Kčs 1 630,30
Práce a služby...................................................................................... Kčs 926,20
Finanční náklady.............................................................................Kčs 1 855,40
Tisk Zpráv JKF...............................................................................   Kčs 18 370,85

Výdaje celkem Kčs 42 890,95

Zůstatek k 31. 12. 1965.................................................................... Kčs 1 931,92
Z toho na běžném účtu u Státní spořitelny........................... Kčs 1 741,54

v pokladně..............................................................................Kčs 190,38

Základní prostředky:
Inventář (základní prostředky, drobné a krátkodobé před

měty) ................................................................................................Kčs 52 442,98
Materiálové zásoby (sklad učebnic a Zpráv JKF). . . . Kčs 73 022,10
Zálohy (pobočka .JKF Brno k 31. 12. 1965)..........................Kčs 106,23
Knihovna............................................................................................... Kčs 144 386,12

Základní prostředky celkem Kčs 269 957,43

r

Jmění k 31. 12. 1965
Peněžní prostředky. 
Základní prostředky

Kčs 1 931,92 
Kčs 269 957,43

Celkem Kčs 271 889,35
A. Fialová
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Mezinárodni konference Antika a dnešek

československá akademie věd ve spolupráci s ministerstvem 
školství a kultury uspořádala z podnětu předsednictva ideologické 
komise ÚV KSC ve dnech 12.—16. dubna 1966 v Brně meziná
rodní konferenci na téma Antika a dnešek. Cílem této konference 
bylo zhodnotit podíl antiky při vytváření novodobé kultury, objas
nit úlohu, kterou sehrály antické humanitní ideály ve vývoji jed
notlivých národních kultur evropských i v kultuře světové, i vý
znam antického dědictví pro člověka současné, moderní společ
nosti. Tematika konference byla volena tak, aby se na ní mohli 
podílet nejen badatelé v oboru věd o antickém starověku, nýbrž 
i ti, kdo se zabývají studiem novodobé filosofie, sociologie, dějina
mi hteratury, umění a dějinami věd. Účast badatelů těchto širších 
oborů se ukázala velmi plodnou.

V jednotlivých sekcích byla probírána tato problematika:
1. Sekce filosofie a historie — Antické pojetí občanské a 
lidské pospolitosti — Antika v sociologických a filosofických teo
riích 2. pol. 19. a ve 20. stol. — Aristotelés a soudobá filosofie.
2. Sekce literatury — Společenské ideály v antickém dramatu. 
Lidské tradice antické kultury v divadle — Působení antických 
estetických teorií na literaturu pozdějších dob. 3. Sekce výtvar
ného umění — Estetická teorie a umělecká praxe v antice. Pů
sobení antických estetických teorií na výtvarné umění pozdějších 
dob. Součástí programu konference bylo symposion Antika 
v počátcích novodobé vědy (renesance a 17. stol.), pořádané 
ve spolupráci s Mezinárodní unií pro dějiny a filosofii věd, sekcí 
pro dějiny věd. V rámci konference byla dále uspořádána dvě ko-
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