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VZPOMÍNKA NA PROFESORA
KARLA SVOBODU

Oslava stého výročí založení Jednoty českých filologů, uspo
řádaná no podzim 1968 její přímou pokračovatelkou jednotou kla
sických filologů, vyvolalo vzpomínku na profesora Karla Svo
bodu. Nikoli jen proto, že byl až do své smrti prvním předsedou 
Jednoty klasických filologů a že rok 1968 byl zároveň rokem jeho 
nedožitých osmdesátin. To, že oslava byla spojena s pracovní kon
ferencí o postavení klasických jazyků na dnešní renovované střední 
škole, která tak dokumentovala jednu ze zájmavých sfér Jednoty 
v její historii, je vhodnou příležitostí připomenout vztah profesora 
Svobody ke středoškolskému studiu vůbec a k jeho někdejším žá
kům zvlášť.

Jako veliká většina vysokoškolských profesorů, vyšel i Ka
rel Svoboda z učitelů středoškolských. V letech 1912—19 působil 
na pražských gymnasiích a v té době se kromě vědecké práce ve 
vlastním vědním oboru a přípravy na habilitaci (habilitoval se na 
pražské universitě v r. 1919) zamýšlel s nevšedním zaujetím nad 
obecně školskými a výchovnými otázkami, a to na širší bázi, jak 
ostatně byl zvyklý přistupovat ke všem problémům. I zajímal se 
nejen o divadelní hry o výchově ve století XV. —XVII., nýbrž zabýval 
se též otázkami opravy našeho středního školství, aktuálními v teh
dejší naší politické a společenské situaci, všímaje si např. i obdob
ných reformních snah ve Francii. Při své neobyčejné ušlechtilosti 
věnoval zvláštní pozornost psychice středoškolské mládeže, a to
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zvlášť na nižším stupni u 11 —Mletých, zvlášť u mládeže dospíva
jící 15—19leté na stupni vyšším. Opíral se přitom o bohatý ma
teriál, který získával novátorskou cestou písemných sdělení žáků 
k daným otázkám o jejich vnitřním, rodinném, společenském, stu
dijním i školním životě, o jejich vztazích k rodičům, sourozencům, 
učitelům, spolužákům, přátelům i o jejich sociálních a zdravotních 
poměrech. V hlubším poznávání osobnosti žákovy z uvedených hle- 
disk spatřoval právem cestu k zlepšení výchovně práce školy i zkva
litnění studia.

Jeho publikační činnost v tomto oboru je zahrnuta v biblio
grafii jeho prací, sestavené dr. Zd. K. Vysokým v čas. E u n o m i a 
1961, st. 1 a násl.

Pro tyto jeho zájmy i pro jeho ohleduplný vztah k žákům 
a snahu porozumět studující mládeži a připravovat tak pro ni lepší 
a radostnější studijní podmínky je charakteristický jeho dopis, kte
rým podepsanému, tehdy abiturientu vinohradského gymnasia, 
děkoval o prázdninách 1920 za blahopřání ke jmenování mimo
řádným profesorem klasické filologie na Masarykově universitě 
v Brně. Dopis není datován, poštovní razítko je nečitelné, ale ob
sah sám jej časově zařazuje.

hatší a radostnější, než jest u většiny lidí nynějších. Z Prahy 
půjdu nerad — pro knihovnu, divadlo a své bývalé žáky —, 
ale budu často dojíždět!. Pak se spolu uvidíme.

Zde v Liběchově se mám dobře. Nedávno jsem byl na 
návštěvě v Sudějově u Uhl. Janovic, ve čtvrtek chci jeti do Ka
menných Žehrovic u Kladna. V září bych rád jel do Itálie.

Srdečně Tě zdraví Tvůj oddaný
Svoboda.

(Nebyl jsem přímým Svobodovým žákem na střední škole, 
znal jsem ho však ze školy a blíže jsem se s ním seznámil na 
prázdninovém putování českého studentstva po Slovensku, zorga
nizovaném záhy po první světové válce Ústředním spolkem českých 
profesorů — profesor Svoboda byl vedoucím jednoho ze čtyř prou
dů a já jsem se dostal právě do jeho skupiný. Byl jsem pak též 
ješté do jeho odchodu do Brna po dva semestry jeho posluchačem 
na pražské filosofické fakultě.)

Č. Vrónek.

Dopis zní:

Milý Vránku,

Tvé blahopřání mi způsobilo velikou radost. Dostal jsem je, 
když jsem se vracel z návštěvy u jedné ze svých žaček, jsa za
rmoucen, že musím opustiti střední školu a Prahu. Z Tvého 
listu čerpám naději, že také na vysoké škole si zjednám od
dané přátele, jichž jsem měl tolik u hochů i děvčat na gym
nasiu. Doufám, že skrze vysokoškolské posluchače budu moci 
působit! i na žáky a pro žáky středních škol. Bude-li jejich 
dětství veselejší a volnější, než byl život žáků dřívějších, vy
chovávaných v duchu křesťanské askese a novověkého (filo
logického) pedantství, pak bude snad i jejich další život bo-
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BIBLIOGRAFIE VĚDECKÝCH PRACÍ 
DOC. PHDR. JULIE NOVÁKOVÉ.- DRSC.

Bibliografie shrnuje práce publikované v letech 1939—1908. 
Je uspořádána chronologicky, v rámci jednotlivých let jsou pak 
záznamy řazeny takto: knihy, studie, články, recenze. Z materiálu 
byly vypuštěny drobné časopisecké a novinové příspěvky, které je
jich autorka pokládá za vědecky méně významné.

1939
1. K polemice Hilaria Litoměřického s Rokycanou, zvláště k „Trak

tátu katolickému". — Listy filologické 66, 1939, 364 — 372.

1941
2. [kec.:] Aristofanes: Jezdci — Žáby. Dvě komedie. V překladu, 

s úvodem a poznámkami Ferd. Stiebitze. Praha 1940. — Listy 
filologické 68, 1941, 336-339.

3. [Rec.:] Plutarchovy Životopisy: Perikles, Fabius Veliký, Dion, 
Brutus. V překladu a s úvodem J. Otáhalové-Popelové. Praha 
1940. — Listy filologické 68, 1941, 345—349.

1945
4. Lukretius: O podstatě světa. Přeložila a doslov napsala J. No

váková. — Edice Slovo, sv. 2. Praha, J. Pohořelý 1945, 383 s.

1946
5- Musaios: Hero a Leandros. Přeložila a doslov napsala J. No- 

vóková. — Edice Přátelství, sv. 19. Praha, J. Pohořelý 1946, 
49 s.

6. Hexametr „Václava Zivsy". — [In:] Svatopluku Čechovi (Praha 
1946), 579-581.

1947
7. Paběrky o Petroniovi. — Listy filologické 71, 1947, 257 — 269.
8. Antika a dnešek. — [Doslov ke knize:] P. Nauman, Faon 

(Praha 1947), 281-286.
9. Kvantita v českém verši přízvučném. — Slovo a slovesnost 10, 

1947/48, 96- 107.

10. [Výbor z korejské lyriky; spolupráce] — [In:] V. Hilská, Dé
mantové hory. Praha 1947.

11. Homérskou otázku... — Slovo a slovesnost 10, 1947/48, 
281—286 (Rec.: A. Severyns, Homěre. Sv. 2. - 2. vyd. Brusel 
1946).

12. [Rec.:] S. J. de Laet: Aspects de la vie sociale et économique 
sous Auguste et Tibere. Brusel 1944. — Listy filologické 71, 
1947, 294-295.

13. [Rec.:] K. Horálek: Studie o slovanském verši. Sb. filologický 
12, 1946, 261-343 — Čcis. pro moderní filologii 30, 1947, 
148-152.

14. Od jáství k množství. — Marginálie 20, 1947, č. 1/4, s. 49 — 51 
(Rec.: Hledání a jistota. Vzájemná korespondence Otokara 
Březiny s Otakarem Theorem. Z rukopisů vydal J. Kabeš, Pra
ha 1946).

1948

15. K slovosledným inverzím v latinském verši. — Listy filologické 
72, 1948, 86-91.

16. Latina je mrtvó, ať žije latina! — Svobodné noviny 1948, 27. 4.
17. [Rec.:] Thukydides: Perikleova řeč nad padlými. Přeložil F. 

Stiebitz. Brno 1947. — Piutarchos: Hostina sedmi mudrců. 
Přeložil F. Stiebitz. Brno 1947. — Listy filologické 72, 1948, 
296-298.

1950

18. Aurelius Augustinus: O boží obci knih XXII. Sv. 1—2. Pře
ložila a úvod napsala J. Nováková. — Edice Kozoroh, sv. 
384 — 385. Praha, Vyšehrad 1950, 693, 736 s.

19. Hesiodos: Práce a dni. Z řečtiny přeložila J. Nováková. — 
Živé odkazy. Řada 2, sv. 2. Brno, Rovnost 1950, 97 s.

20. Tři studie o českém hexametru. — Věstník KČSN, tř. filos.- 
hist.-filologická 1947 (vyšlo 1950), č. 5, s. 1—88.

21. Souhláskové skupiny v českém verši. — Slovo a slovesnost 12, 
1950, 19-32.

1953
22. Devět kapitol o tak zvaném stříbrném věku římské slovesnosti. 

— Sborník filologický I, 4. Praha, Nakl. ČSAV 1953, 144 s.; 
rus., něm. res.
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23. Indické rozměry v českém básnictví. — Věstník KCSN, tř. filos.- 
hist.-filologická 1952 (vyšlo 1953). č. 8, 33 s.; fr. res.

24. Instrumentum vocale. — Listy filologické 76, 1953, 229—235; 
rus., něm. res.

1954

25. Litibus familia supersedeat. — [In:] Studia antiqua Anto
nio Salač septuagenario oblata (Praha 1955), 90 — 95.

26. Kristionas Donelaitis: Roční doby. Úryvek z díla. Přeložila J. 
Nováková. — Praha-Moskva 1955, č. 8, s. 7 — 8.

1957

27. Kritisches und Exegetisches zum Dichterwort UMBRA. — Listy 
filologické 80, 1957, Eunomia 11 — 15, 92 — 94.

28. K otázce českého hexametru. — Sb. Vysoké školy pedago
gické v Olomouci. Jazyk a literatura 4, 1957, 81—92; rus., 
něm. res.

1959
29. Hesiodos: Zrození bohů. Přeložila a závěrečnou poznámku 

napsala J. Nováková. — Praha, Stát. nakl. krásné literatury, 
hudby a umění 1959, 52 s.

30. Antika v dokumentech. Sv. 1. Řecko. — Praha, Stát. nakl. po
litické literatury 1959, 441, 10 s. -f- 1 mapa. (Výběr a překlad 
textů; spoluautorství průvodních textů; spoluredakce.)

1960

31. Nochmals zum Petrontext. — Listy filologické 83, 1960, Euno
mia 9— 15.

32. Směl být v starém Římě insolventní dlužník usmrcen? — Acta 
Univ. Palackianae Olomucensis 1960, Historica 1, 49 —57; rus., 
něm. res.

33. K přepisu řeckých a latinských jmen do češtiny. — Zprávy jed
noty klasických filologů 2, 1960, 19 — 27.

34. Naše překlady z antických literatur v letech 1957—1959. — 
Zprávy Jednoty klasických filologů 2, 1960, 84 — 85.

1961

35. Antika v dokumentech. Sv. II. Řím. — Praha, Stát. nakl. polit.

literatury 1961, 652, 14. s. + 2 mapy. (Výběr a překlad textů; 
spoluautorství průvodních textů; spoluredakce).

36. UMBRA — nástin jednoho sémantického procesu. — Acta 
Univ. Palackianae Olomucensis 1961, Philologica 4 (Sborník 
prací jazykovědných a literárněvědných II), 63 — 74; rus., franc, 
res.

37. Klasobraní z latinské a řecké sémantiky. — Zprávy Jednoty 
klasických filologů 3, 1961, 70 — 77.

38. [Odpověď na anketu.] — [In:] Co číst ze světových literatur. 
Sborník SNKLU (Praha 1961), 83 — 86.

39. [Rec.:] Römische Literatur der augusteischen Zeit. Eine Auf
satzsammlung. Besorgt von J. Irmscher und K. Kumaniecki. 
Berlin 1960. — Listy filologické 84, 1961, 350 — 352.

40. [Rec.:] Catulli Veronensis liber. Rec. M. Schuster—W. Eisen- 
hut. Lipsiae 1958. — Helikon. Rivista di Tradizione e Cultura 
Classica (Napoli) 1, 1961, 570 — 571.

1962

41. Aristoteles: Poetika. Přeložila, doslov a poznámky napsala J. 
Nováková. — Praha, Orbis 1962, 96 s. (2. vyd. 1964).

42. Die Apulejanische Wortzerlegung und ein é
[In:] Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata (Pra
ha 1962), 107—110 (Interpretace adj. tvaru luminatus).

43. Vaňorný překladatel. — Listy filologické 85, 1962, 63 — 75; 
něm. res.

44. Napodobování nebo zobrazování? — Acta Univ. Palackianae 
Olomucensis 1962, Philologica 8 (Studie o literatuře a pře- 
kladatelství), 55 — 65; rus., něm. res.

45. O jednom nelegitimním slovese. — Zprávy Jednoty klasických 
filologů 4, 1962, 133—138 (Slov. colli maře u Komen
ského).

46. [Rec.:] P. Papini Stati Silvae. Rec. A. Marastoni. Lipsiae 1961. 
— Listy filologické 85, 1962, 215.

47. [Rec.:] Propertius: Elegies. Book I. By W. A. Camps. Cam
bridge 1961. — Listy filologické 85, 1962, 394.

48. [Rec.:] Dag Norberg: L’introduction á Tétude de la versifica-
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tion médiévale. Stockholm 1958. — Byzontinoslavica 23, 19ó2, 
332-335.

49. [Rec.:] J. A. Comenii Via Lucis — J. A. Komenského Cesta 
světla. K vyd. připravili, přeložili a doslov napsali J. Kopecký, 

J. Kyróšek .. . Praha 19ó1. — Listy filologické 85, 1962, 414—422

1963

50. Překladatel a textová kritika. — Listy filologické 36, 1963, 
19 — 24; něm. res.

51. Jak připravovat Lexicon Comenianum. — Informační bulletin 
pro otázky jazykovědné, 4, 1963, 75 — 80.

52. Jak vydávat latinské spisy Komenského. — Informační bulletin 
pro otázky jazykovědné 4, 1963, 46 — 51.

53. O poučných omylech. — Zprávy jednoty klasických filologů 5, 
1963, 166—170 (K vydávání lat. spisů Komenského).

54. Slovo ke komeniovským komentářům. — informační bulletin 
pro otázky jazykovědné 4, 1963, 51 —56.

55. O textové kritice nenuceně. — Marginálie 1963, č. 4 s. 60 —63.
56. Pansofická latina. — informační bulletin pro otázky jazyko

vědné 4, 1963, 71-75.
57. Jedno 'i.eyóftĚVov . — Zprávy Jednoty klasických filologů 

5, 1963, 45-47.
58. Komenského bilingva v Mausoleum Mauritianum. — Listy filo

logické 86, 1963, 309—314.

1964
59. UMBRA. Ein Beitrag zur dichterischen Semantik. — Deutsche 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion 
für Altertumswissenschaft 36. Berlin, Akademie-Verlag 1964, 
VI, 174 s.

60. Drei Zeitwörter in drei historischen Dokumenten. — [In:] 
Mnema Vladimir Groh (Praha 1964), 31 —36.

61. K ideovosti překladů z latiny a řečtiny. — Dialog 1964, č. 4, 
s. 13 — 24; rus., angi. res.

62. K textové revizi latinských spisů Komenského. — Acta Come- 
niana 22, 1963 (vyšlo 1964), 223 — 242; rus. res.

84

63. Některé zvláštnosti Komenského latiny. — Listy filologické 87, 
1964, 120—125; něm. res.

64. Óda o klarských bohyních. (Reiffenbergova pocta J. A. Ko
menskému.) — Zprávy Jednoty klasických filologů 6, 1964, 
34-86.

1965
65. Ještě k Husovým hexametrům. — Listy filologické 88, 1965, 

176— 181; lat. res.
66. Prolegomena k leningradské Geometrii a Kosmografii. — 

Listy filologické 88, 1965, 404 — 413; lat. res.
67. Jazyková p'iprava pro vydávání lahnských spisů Komenského. 

— Jazykovědné aktuality 1965, č. 2/3, s. 13—16.
68. Z latinské syntaxe Komenského. — Listy filologické 88, 1965, 

44 — 51; něm. res.
69. Citátová nedorozumění. — Zprávy Jednoty klasických filologů 

7, 1965, 105—108; lat. res. (Citáty z antických autorů u Ko
menského).

70. Dvě quasihumanistické pocty Fr. Novotnému. — Zprávy Jed
noty klasických filologů 7, 1965, 69 — 71.

71. [Rec.:] Leningradský sborník rukopisných prací Komenského. 
Acta Comenicina 22, 1963 (1964), 191—22Ž — Listy filologic
ké 88, 1965, 363.

1966
72. Staročeský hexametr s přihlédnutím k hexametru novočeské- 

mu. — [In:] Teorie verše I (Brno 1966), 195-201; něm. res.
73. Rytmické kalendárium Jiřího Handsche. — Listy filologické 89, 

1966, 315 — 320; lat. res.
74. [Rec.:] Jana Amose Komenského Nejnovější metoda jazyků. 

Přel. J. Businská, J. Červenka a V. T. Miškovská. Praha 1964. 
— Listy filogické 89, 1966,92—96.

1967
75. Počátky českého cisiojánu. — Sborník historický 15, 1967, 

5 — 43; něm. res.
76. Observationum criticarum trias. — Listy filologické 99, 1967, 

292 — 296; čes. res.
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77. Sazeči měli hlad. — Marginálie 1966 (vyšlo 1967), 48—49.

1968
78. Mauricii imperatoris tragicus exitus. — Zprávy Jednoty klasic

kých filologů 10, 1968, 153—157.
79. Proč je Komenského latina barokní. — [In;] O barokní kul

tuře (Brno 1968), 53 — 74; něm. res.
80. [Rec.:] J. A. Comenii De rerum humanarum emendatione 

consultatio catholica. Ed. J. Červenka et V. T. Miškovská-Kozá- 
ková cum operis sociis . . . Praha 1966. — Listy filologické 91, 
1968, 231-233.

81. [Aischylos: Agamemnon, díl II., v. 1379—1392.] Přeložila J. 
Nováková. — [In:] J. Alex: Povím vám, jak zahynul. Praha

M. Tylová.

OBRATNÝ STŘEDOVĚKÝ NAPODOBITEL 
HORATiOVY A VERGILIOVY LYRIKY

Kolem poloviny 12. století žil v klášteře u bavorského alpského 
jezera Tegernsee jinak neznámý mnich, který se inspiroval Horatio- 
vými ódami a Vergiliovými eklogami. Napodobil je velmi obratně 
po stránce metrické s použitím četných slovních výpůjček. Měl ori
ginální myšlenku použít antických lyrických strof na zpracování 
legendární a kronikóřské látky.

Pod jménem Metellus zbásnii v letech 1150—1160 legendu 
o patronu svého kláštera Quirinovi. ’’) Látku mu poskytla starší, 
prostá prozaická legenda a ústní tradice kláštera. Básnické dílo 
Metellovo^), nazvané už v nejstarším rukopisu Admontském (č. 267) 
Quirinalia, má 4 díly odpovídající tradičním částem legendy 
(vita, passio, translatio, miracula); další dva díly obsahují básně 
o rozličných událostech z klášterních dějin a polemické skladby 
proti nepřátelům kláštera. Podání látky je živé a svěží. Její roz
dělení do kratších strofických básní vede autora k tomu, že nesle
duje světcův život v jednotném proudu vyprávění, nýbrž předvádí 
jej jako řadu obrázků, příhod a epizod zachycených v různých ná
ladách a hlavně v různých metrech. Prvních 22 ód napsal v ho- 
ráciovských strofách. Tak v úvodní ódě oslovuje světce strofou 
asklepiadskou:

O flos purpureus, tu rosa nobilis, 
martyr conspicuus, testis idoneus, 
styrpis cesaree germen amabile, 
aule syderee clarus in ordine.

V druhé básni pokračuje sapfickou strofou:
lam satis terris ratione verbi, 
qua deus dignans habitare terris, 
corporis nostri sibi membra iunxit

virgine matre.

’) Vydal Ji nově Langoschúv žák P. Cli. Jacobsen s rozsáhlým úvodem 
a s indexy pod titulem Die Quirinalien des Melelius von Tegernsee (Unter
suchungen zur Dichtkunst und kritische Textausgabe), Leiden u. Köln, E. j. Brill 
1965, 461 S. Je to 5. svazek řady Mittellateinische Studien und 
Texte, redigované K. Langoschem.

2) Manilius, Geschichte der lateinischen Literatur des 
Mittelalters III, Mnichov 1931, str. 848—851.
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I některé z dalších Metellových ód začínají stejnými slovy jako 
jejich vzor u Horatia, např.

IV. Solvitur acris hiemps tersa nive persecutionis, 
trahunt ad undam presules catervas, 
ac iam gladiis lictor micat, ustulator igni, 
nec martyrum flos marcet his pruinis.

(Hor. Carm. 1 4)
Podobně:
VIII. Laudabunt alii clarum genus, at michi lene, 

Christe, iugum dat verba camene . . .
(Hor. Carm. I 7)

Méně slovních výpůjček nacházíme v básních, jejichž metrum 
je převzato z Epód, např.

XIX. lam michi signorum via lata, Quirine, tuorum
patet tuis in laudibus. (^or. Ep. 14 a 15)

Pro některé ze svých dalších ód od č. 23 si vzal Metellus za 
vzor metra Boethiova, např.

LVI11. Circa Danubium Quirinus olim
no"us ab ecclesie claret honore sue.

(Boeth. Cons. IV 4)

Jindy je mu vzorem Prudentius, tak strofou, sestávající ze čtyř 
katalektických iambických dimetrů, je složena Metellova óda

XXIX. lacebat urbe captus
miles gravis catenis

in carcerem retrusus
bogisque strictus artis

a Prudentiův Hymnus před spaním (Cathemerinon VI).
Q Metellově technické zdatnosti svědčí, že se úspěšně vypo

řádal i s ióniky. Jeho óda XXIV je složena ze 4 akatalektických 
iónských dimetrů:

Ea venit ad sepulcrum
sua vota martyri dans,

sed ut osculatur aram, 
cadit ore lapsa petra.

Vzor pro tuto strofu nenašel u Boethia ani u Prudentia, jeho 
rytmus neodpovídá ani čistým iónikům Horatiovým, připomíná 
spíše svými volnostmi galliamby Katullovy.

V 5. části Quirinalií začal Metellus napodobovat Vergiliovy 
eklogy. K tomuto vzoru sáhl zřejmě proto, že v tomto oddílu často 
hovoří o stádech kláštera. Ke svému vzoru se přimkl ještě těsněji 
než v ódách. Svědčí o tom první ekloga. Vypravuje se v ní, jak 
poddaný sedlák slíbil kdysi sv. Quirinovi krávu, ale jeho pán mu 
ji vzal a připojil ke svému stádu. Stádo pak za jedinou noc uhy
nulo kromě oné krávy. Rozmlouvá o tom Tityrus, příjemce votivních 
darů pro klášter, a někdejší odpůrce kláštera Meliboeus. Začátek 
zní takto:

M.:

T.:

Tytire, tu magni recubans in margine stagni,
silvestri tenuique fide pete iura peculii:
nos patrie fines et dulcia linquimus arva
et nostri pecoris tua dura replebimus arva.
Expectes frustra nos, Tytire, lentus in umbra.
O Melibee, Deus nobis hec otia fecit,
qui curas hominum prope nos pecorum quoque fecit. . .

Jak je možno pozorovat i na několika málo uvedených ukázkách, 
vnesl Metellus do svých strof nový prvek: poměrně často zakon
čuje verše nebo poloverše rýmem (I: purpureus — conspicuus — 
idoneus, cesaree — syderee, amabile — ordine; IV: gladiis — 
pruinis; VIII: lene — camene; LVIII: ecclesie — sue). Někdy do
sahuje rýmů i opakováním slova (11. terris; Ecl. I: arva, fecit).

Důsledně uplatnil tento princip v 6. dílu Quirinalií, který 
obsahuje básně psané většinou leoninským hexametrem,

V celé sbírce projevil tento napodobitel velké formální na
dání, velmi dobrou znalost antické metriky i lásku ke svým antic
kým vzorům.

E. Kamínková.
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NEZNÁMÝ LIST KONRÁDA CELTÁ
Poměr Konráda Celto k Čechám byl v naší literatuře již často 

předmětem pozornosti. Z dosavadního bádání vyplývá, že tento 
proslulý německý humanista 2. poloviny 15. století navštívil České 
království dvakrát, a to poprvé roku 1490 cestou z Krakova do 
Budína, podruhé v roce 1491, kdy se zdržel v Praze asi tři měsíce. 
O tomto druhém Celtově pobytu v naší zemi podává několik zpráv 
dosud neznámý latinský list, který Celtes poslal 20. září 1491 z No- 
rimberka svému příteli Petrovi z Gdaňsko a v němž se zmiňuje 
o své nedávno skončené cestě do Čech. Opis listu se zachoval na 
zadní předsádce konvolutu vratislavské Universitní knihovny, sign. 
XV F 432, do něhož byl vepsán asi koncem 15. nebo počátkem 
16. století. Tento list zde podáváme pro informaci naší širší ve
řejnosti v českém překladu. Jeho edici a podrobnější rozbor na
lezne čtenář v Listech filologických 92 (1969, str.36 —41).

Slovutnému muži a panu mistru Petrovi, veledůstojnému 
kancléři proslulého města Gdaňska, téměř přemilému bratru.

Konrád Celtis posílá Petrovi, kancléři gdaňskému, srdeč
ný pozdrav. Minulého roku jsem od tebe odešel, velmi učený 
m,uži, abych shlédl pobřeží Baltského moře. Dorazil jsem až 
ke Greifswaldu a změniv svůj záměr pro krutou zimu a mimo 
to také pro divokost obyvatel a válečné zmatky vrátil jsem se 
zpátky do Krakova. Když se pak v létě začala válka, vypravil 
jsem se do Čech, abych viděl, jakým způsobem žijí v tom 
království lidé, jejichž pověst je po celé Evropě téměř tak roz
šířena, že není nikoho, kdo by neznal české kacíře. Stalo se 
tak proto, že se samojediní odvážili hájit své přesvědčení proti 
římskému papeži. A když se nastolila otázka o náboženských 
obřadech a jejich vůdce byl rozhodnutím kostnického koncilu 
upálen, způsobili Německu, Uhrám i Polsku nesmírné zkázy, 
národ to bojovný, obklopený svými lesy a hvozdy, urostlých 
těl zvyklých snášeti tělesné námahy a zatvrzelý ve svém pře
svědčení; jako se vyrojí včely, tak se vyhrnou popuzeni válkou 
či křivdou. Byl jsem u nich v Praze tři měsíce. Napsal jsem 
báseň o veřejných záležitostech tohoto města, pokud jsem 
je mohl postihnout!. Posílám ti ji, neboť i ty se staráš se 
svými konšely o totéž. Složil jsem i jiné básně. Budeš-li po 
nich toužit, napiš. Pozdravuj doktora Jindřicha nebo aspoň Lud
víka. Buď zdráv. V Norimberku 20. zářil491. Ještě jednou buď 
zdráv a pozdravuj ode mne rektora literní školy. A prosím, aby
ste mi poslali své listy po panu dr. Jindřichovi do Norimberku.

A. Fialová—J. Hejnic.
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JEDNOLISTOVÉ PUBLIKÁCE
MICHALA PĚČKY Z RADOSTIC

Dosavadní vědomosti o latinské tvorbě Michala Pěčky z Ra- 
dostic, která je obsažena v jednolistech, se zakládaly především 
na pracích J. Volfa (ČČM 82, 1908, str. 457 n.; 83, 1909, str. 147 n., 
374 n.). Předpoklady k rozšíření těchto poznatků vytvořila publikace 
M. Bohatcové Irrgarten der Schicksale, Einblattdrucke vom Anfang 
des Dreissigjährigen Krieges, Praha Artia I960. Tarn je uveřejněn 
popis a vyobrazení pěti Pěčkových jednolistů, ve čtyřech případech 
bez udání autorova jména. To nemůžeme uvádět jako výtku, uváží
me-li, že tato kniha byla vydána pro zájemce v zahraničí, kterým je 
sotva známo Pěčkovo jméno (i když jde o autora, jehož díla za
ujímají v české literatuře zcela zvláštní postavení), a že si všímá 
především výtvarné formy a historického obsahu jednolistů.

Protože jsou jednoiisty, chované v českých sbírkách, zpraco
vány nejen v novodobých literárně historických pracích, nýbrž 
i v interních katalozích jednotlivých ústavů pouze zčásti, stává se 
kniha Bohatcové přes své původní zaměření také zdrojem význam
ných poznatků pro badatele v oblasti české literární historie. Tento 
článek má upozornit na její, jak lze říci, bezděčný přínos ke studiu 
jednolistů Michala Pěčky. Jejich seznam následuje.

Číslo vyobr. Výklad na sír. Nadpis Rok

15 30 Encomia Bohemorum 1619
24 34 Rota fortunae 1620

102 (52) - s. a.
103 52 Thronus iusticiae (sic) s. a.
104 a str. 52 52 Victoria contra victorem 1621
Jednoiisty, vyobrazené pod č. 24 a 104, znal již J. Volf (viz 

výše), jednolist č. 15, který vyšel r. 1621 znovu, kromě Volfa také 
R. Wolkan (Deutsche Lieder auf den Winterkönig, Prag 1898, 
str. 328, Č. 14A, srov. Bohatcové, str. 22). Jednolist č. 102 Volf ne
uvádí. Proto se o něm zmíníme podrobněji. Vznik této mědirytiny, 
která je doprovázena anonymními latinskými verši, je udán takto: 
Caspar Dooms sculp. Pragae. Smysl značně neobvyklého námětu 
vyobrazení (Kristus chrání spícího Ferdinanda před mouchami) je 
vyložen níže (sub 3) latinským citátem. O tom, že Pěčka byl auto
rem veršů i prostředníkem inspirace, pokud jde o výtvarnou strán
ku, svědčí l) přetištění některých veršů jednolistů v jeho Satirách, 
2) výskyt téhož jednolistů ve strahovském exempláři jeho spisu 
Explanatio (ET XV 41), 3) zmínka o vyobrazení, které inspiro-
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válo tvůrce mědirytiny, v Peckově spisu Explanatio; Pinxerunt 
quidaiTi ante nostra tempora imperatorem Carolum V. dormien
tem et Christum abigentem illi muscas, quod fecerunt in ignomi
niam eorum, qui imperatori struxerant insidias, quae tamen divi
nitus impediebantur. (Je nutno přiznat, že Explanatio i Satiry vyšly 
anonymně nebo pod pseudonymem, ale Pěčkovo autorství je bez
pečně prokázáno a v případě Satir, které se těšily většímu zájmu 
novodobých badatelů, obecně uznáváno.) Jednolist č. 103 není 
rovněž uveden u Volfa. Autora textu určila v tomto případě Bohat
cově správným výkladem jeho symbola Meum Praesidium 
a Redemptore (— Michal Pěčka z Radostic). Podobné 
symbolum je v Pěčkově rukopisném věnování Slavatovi v již zmí
něném strahovském exempláři spisu Explanatio. Mědirytina ale
goricky naznačuje Karlu z Liechtensteinu jakožto zemskému místo- 
držícímu nutnost ohlížet se při vynesení rozsudku nad obžalova
nými z velezrady více na velikost provinění než na prosby o milost, 
lato mědirytina je též ve výtisku KNM 49 D 10 a Pěčkových Satir. 
K exempláři KNM 102 A 167, kterého užila Bohatcově, je připojeno 
jednolistové vydání českých veršů, které se obsahem podobají 
latinské básni, otištěné v Pěčkových Satirách na fol. S 8b. Přimlou
vají se rovněž za přísné potrestání Ferdinandových odpůrců.

Vedle zmíněných titulů jednolistů uvádějí Dějiny české litera
tury (Praha 1959, str. 393) — patrně podle Volfa — Pěčkův leták 
Deo gloria, aquilae victoria, leoni infamia. Jde zřejmě o báseň 
(Victoria) contra victorem nulla est, známou z jednolistů č. 104 
a z Pěčkových Satir (fol. S 5a). V obou případech jsou uvedená 
slova (Deo gloria . . .) za textem básně, uvedené citovaným nad
pisem (Victoria . . .) Mědirytina, připojená k tomuto jednolistů 
v exempláři KNM 102 A 101 a vyobrazená u Bohatcové na str. 52, 
je vlepena též do exempláře KNM 49 D 10a Pěčkových Satir a do 
jeho spisu Explanatio (Strahov ET XV 41). Vyobrazení (zkrocení 
Ivů — alegorie podrobení českého národa) je u všech exemplářů 
stejné, ale textová část této mědirytiny je u naposledy uvedených 
dvou výtisků značně rozšířena.

Obsah i námět vyobrazení všech zmíněných Pěčkových jedno
listů je možno označit za protičeský. Autor se nespokojuje s od
souzením stavovského povstání, nýbrž důrazně varuje Ferdinanda 
před důvěrou k poraženým Čechům a žádá, aby byli co nejpřísněji 
potrestáni.

Doposud známé doklady o Pěčkově zálibě v komentování 
aktuálních událostí formou letáků pocházely z bělohorské doby. 
K nim je možno nyní připojit svědectví mnohem starší. Z období

Pěčkových uherských studií, o nichž jsme zatím věděli jen z dopo
ručujícího listu, který mu vystavil rektor jagerské školy (LF 89, 1966, 
str. 312 — 314), pochází rukopisné dílko, napsané ve formě listu: 
Res Agriana et novitas Hungariae (Praha KNM: 1 D a 1/36). 
V básni o 36 elegických distichách vylíčil Pěčka hrůzy tureckých 
válek a dobývání Jageru. Obšírněji zpracoval tuto látku r. 1597 
v díle Classicum adversus bellum lurcium, jehož nadpis je patrně 
reminiscencí na dílo Martina Braschla Classicum ad Germanos 
contra Tureas, které vyšlo o rok dříve.

Pěčkův nepříznivý postoj k vlastním krajanům bývá vykládán 
jako následek výrazného zvratu v jeho názorech, k němuž došlo 
asi r. 1617, jak víme ze zmínky Samuela Martinia v díle Paren
tatio... academiae Carolina e. Zárodky pohrdavého 
postoje k Čechům je však možno vidět již ve verších, které vložil 
o dvacet let dříve do zmíněného díla Classicum, kde hodnotí vý
znam účasti Čechů ve válkách proti Turkům slovy: Sic Moravus 
frameas, sic suscipit arma Bohemus, // tanquam vacca feris in
sultet tigribus . . . Podobných slov užil později o stavovském po
vstání (jejich překlad je u Volfa, Č Č M 83, 1909, str. 148). Stejně, 
jako v případě Pavla z Jizbice (srov. K. Hrdina, LF 50, 1923, 
str. 204—216,295—312), byl jednou z příčin tohoto postoje pravdě
podobně vliv zahraničních škol, zejména těch, na nichž Pěčka stu
doval před vstupem na akademickou půdu, a působení cizího 
p.’ostředí vůbec. Jak bude patrno z jeho životopisu, který je připra
ven pro čtvrtý svazek Rukověti, strávil Pěčka značnou část doby, 
po kterou se připravoval ke svému povolání, mimo české země.

Při obecně špatné evidenci jednolistů, jejíž nesnadnost je 
v Pěčkově případě ještě zvýšena anonymitou jeho letáků z bělo
horského období, lze důvodně předpokládat, že některé sbírky 
chovají dosud neregistrované jednolisty tohoto autora. Můžeme 
tedy téměř s jistotou očekávat další nálezy. j, Martínek.

RÉSUMÉ
De opusculis Michaelis Pieezkonidae quae singulis foliis constant

Quattuor opuscula anonyma in totidem foliis separatis 17. saeculo im
pressa, quae etiam anno 1966 sine auctoris nomine in lucem prodierant, in 
commentatione, quae supra posita est, Michaeli Pieezkonidae (ca 1575—1623) 
assignavi aut iam ante dimidium saeculum a losepho Volf ipsi assignata esse 
monui et, quoad opus fuit, accuratius descripsi. Spem deinde etiam ostendi, si 
opuscula anonyma in singulis foliis separatis 17. saeculo impressa et in diver
sis blibliothecis deposita dilligenter investigata essent, fore, ut alia quoque 
eiusdem auctoris scripta feliciter invenirentur.
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PŘEDNÁŠKY JKF V ROCE 1968

PRAHA
Radislav Hošek, Concordia a Discordia jako hesla římského císařství 

(25. I. 1968)

Pojmy Svornost a Nesvornost sehrály v době římského císařství značnou 
úlohu, a to především tehdy, když se dotýkaly zájmů celé společnosti. V době 
Augustově se toto heslo projevilo například v závěru Aeneidy, kde Turnus nese 
všechny znaky člověka propadnuvšího Fúriím a je zabit jako superbus (cf. 
debellare superbos v podsvětním napomenutí Anchisově Aeneovi), což 
je projevem nejvyšší Discordie, v době Trajánově se dostává do spojitosti 
se salus císaře.

V závěru přednášky byly naznačeny cesty, kudy tyto pojmy přešly do 
křesťanství.

Rudolf Mertlík, O obnovení Antické knihovny překladů z řecké a římské literatury 
(29. II. 1968)

Přednášející mluvil o obnovení Antické knihovny v nakladateisvtí Svoboda, 
přičemž měl na mysli nedokančenou Antickou knihovnu melantrišskou. Naznačil 
v hrubých rysech její plán: má obsáhnout překlady všech řeckých a římských 
autorů, jejichž díla jsou dosud živá. Na její uskutečnění se počítá asi 25 let. 
V řadě B budou vycházet překlady významných děl ze středověké i pozdější 
latiny, a to domácích i cizích autorů (například Kosmova kronika, Erasmus). 
Nebude opomíjena ani literatura byzantská. Nakladatelství zatím plánuje na 
rok 4 svazky. Bude-li mít edice úspěch, počet svazků se zvýší. (Původně pláno
váno 5—6 svazků.)

V druhě části své přednášky mluvil autor o zásadách uměleckého pře
kladu, především poezie. Klasičtí filologové byli vždy vzornými a poctivými pře
kladateli — dnes musí k téta poctivosti ještě přistoupit hlediska umělecká, aby 
Antická knihovna snesla čestně srovnání s překlady minulými a rovnala se umě
leckým překladům ostatních děl světové literatury. V diskusi se mluvilo o potřebě 
odborné kritiky, jak tomu bylo dřív, a o tom, že posluchači oboru klasické 
filologie budou seznámeni s metodami uměleckého překladu vzhledem k bu
doucí potřebě nových pracovníků na tomto úseku kulturní činnosti.

Jiří Rieger, Etruská zájmena a problém původu Etrusků 
(28. III. 1968)

Přednášející v úvodu upozornil na strukturální a materiální shody etruštiny 
s ugrofinskými jazyky. V mluvnici jsou to tyto jevy:

1) Vokální harmonie (v etruštině se řídí podle poslední slabiky slova), 
odstranění komplexů souhlásek na začátku slov, nedostatek znělých exploziv 
(viz osko-umberské jazyky, ale tendence k tomu obecně ugrofinská), dvoj
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slabičný typ slova s otevřenou poslední slabikou, dynamický slovní přízvuk na 
první slabice.

2) Nedostatek prefixů, záložky místo předložek, postpozitivní i obyčejný 
člen, u substantiv pouze přirozený rod mužský a ženský, ale žádný gramatický 
rod, základní pády (nominativ, lativ, lokativ, ablativ; akuzativ málo vyvinut 
a většinou shodný s nominativem — rozlišený slovosledem), více druhů osobních 
zájmen (zesílené typy), pádové sufixy shodné pro singulár i plurál, celé řetězce 
synonymických pádových sufixů, číslovky vyšší než 6—7 odčítány od desítky, 
počítaný předmět při základní číslovce vždy v singuláru.

3) Jmenný přísudek bez spony, substantivum v přísudku jmenném se může 
časovat, objektivní časování, časté přechodníkové vazby a příčestí, vyjadřování 
modů podobné v etruštině i v ugrofinských jazycích.

Celkem vzato jedná se nejen o shody strukturální, ale i o materiálně 
shodné základy a sufixy (například zdrobnělin).

V I. kapitole (Etruská zájmena a přirozený rod) ukázáno 
na příkladech, že etruština napodabovala latinské ženské a—, u—kmeny a muž
ské o-kmeny, avšak pouze v lativu, což odpovídalo latinskému dativu/singuláru 
u jmen s přirozeným rodem (živých nebo personifikovaných bytostí). Tyto voka- 
lické koncovky latinského dativu se zapojily do systému etruských sufixů pro 
lativ (což je širší pojem než dativ).

Rozbor etruských příkladů substantiv se členem a různými zájmeny umožnil 
sestavit tabulku zájmen v nominativu a lativu singuláru. Tabulka ukázala jasně, 
že etruská zájmena rozlišovala tvary mužské a ženské, ale pouze u živých by
tostí. Jinak tvary bezrodé byly totožné se základem, ke kterému se mohly při
pojovat zvláštní sufixy mužskéha či ženského rodu.

II. kapitola (nepřednesená) uváděla příklady etruských pádových sufixů 
a tabulku přechylování u substantiv dvojího typu: jednak typu latinského — 
Larth : Larthia, jednak typu ugrofinského — a c i I, latinsky anculus, 
a c i I u - n e, latinsky ancilla, vlastně „sluha—žena").

V lil. kapitole (Vazby s osobním zájmenem „j á") uvedl před
nášející velmi časté etruské vazby, havořící přímou řečí („Já jsem . . ."), přičemž 
poukázal na to, že etruština používala tří základů pro zájmeno „já" a několika 
různých sloves ve funkci spony (s významem „stojím, přicházím, stávám se, 
žiji“), aby rozlišila životnost a neživotnost původce děje, případně jiné syntak
tické prvky. Osobní zájmeno „já" se mohlo zesilovat částicemi a zvláštními for
mami (ve významu „to Já, já sám, pouze já" ap.).

IV. kapitola, obsahující souvislé překlady archaických nápisů (mimo jiné 
také biiingvy z Pyrg a textu na Kapujské cihle) a aplikující poznatky z přede
šlých kapitol, nemohla být pro nedostatek času přednesena, právě tak Jako 
Závěr, srovnávající příbuzenské termíny etruské a ugrofinské, dále názvy různých 
přírodních zjevů, základy zájmen a číslovek a některá důležitá slovesa.

Oldřich Pelikán, K vývoji římského umění 
(25. IV. 1968)

Na četných diapozitivech dokumentoval přednášející rozdíl mezi jednot
ným vývojem řeckého sochařství a trhaným vývojem římské skulptury, která je
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plná vnitřních protikladů. Ty se zakládají na syntetické struktuře římského so
chařství, v němž splynula řecká tradice s domácí expresivností i krajně doku
mentární popisnosti. Obě slouží zdůrazněni obsahu jak v reprezentativním, tak 
v soukromém proudu umění. Rím uzavírá antický vývoj, je jeho pozdní fázi. 
Názorně se to projevuje v tak zvaných manýristických projevech, které prová
zejí římské sochařství od prvního století př. n. I. až do čtvrtého století n. I.

Miloslav Ckál, Martin Rakovský a Aristoteles 

(30. V. 1968)

Význam Aristotelovej Politiky koncom středověku a zočiatkom novověku. — 
Melanchton a Aristotelova Politika. — Obsah Rakovského diela Libellus de 
partibus rei publicae et causis mutationum regnorum imperiorumque. — Rozbor 
prvej časti - o rozdělení občianstva v šíáte - a jej Aristotelové pramene. — 
Druhá časť Rakovského básně - opis ideálnej obce. — Tretia časť Rakovského 
básně - O příčinách štátnych prevratov: výpočet jednotlivých příčin (5 vědec
kých a 5 teologických) a uvedenie ich prameňov. — Zhodnotenie.

Jan Martinek, Názory Bohuslava Hasišíejnského z Lobkovic 

na události jeho doby 

(28. XI. 1968)

Dosavadní badatelé právem označili Bohuslavovu kritiku poměrů v Čechách 
za velmi nepříznivou. V Bohuslavově díle jsou však i některé náznaky toho, že 
se hlásil k významným tradicím své země a že jeho kritika vyplynula ze snahy 
po dosažení nápravy. Jeho stanoviska jsou ovšem mnohdy protichůdná. Proto 
neopravňují nová zjištění k dalekosáhlým změnám v interpretaci jeho díla. Pro 
výsledky novějšího výzkumu není možno zanedbat dřívější zjištění; obojí musí 
být kriticky zváženo.

BRNO

Alois Gregor, Vzpomí.nky na klasické filology 

(27. II. 1968)

Přednáška se skládala ze čtyř částí. V první části promluvil A. Gregor 
o svých studiích na obecném klasickém gymnasiu v Kyjově v letech 1899—1907, 
zvláště o výborném učiteli latiny a řečtiny Fr. Hladíkovi. V druhé části mluvil 
nejobšírněji o profesoru Jos. Královi, k němuž chodil tři semestry do latinského 
semináře, ač vlastním studijním oborem přednášejícího byla čeština a němčina. 
Stručnější vzpomínky věnoval například Fr. Grohovi, Rob. Novákovi, Hynku Vy
sokému aj., připomněl i svou účast v semináři berlínského profesora V/ilamo- 
witze-Moellendorffa v r. 1910. Z brněnských profesorů klasické filolo.gie vzpo
mínal A. Gregor hlavně na F. Novotného a Ferd. Stiebilze, s nimiž pracoval 
jako jednatel v brněnské odbočce Jednoty čes. filologů. V závěrečné, čtvrté, 
části ocenil přednášející význam latiny při svém studiu italštiny.

Oldřich Pelikán, Olympijské hry ve starověku 
(26. III. 1968)

V přednášce doprovázené 55 diapozitivy zabýval se O. Pelikán dějinami 
a vývojem olympijských her se zvláštním zřetelem k specifičnosti jednotlivých 
disciplin, dále osudy lokality po zrušení tamních slavností, novověkými výkopy 
i jejich výsledky. Po topografickém výkladu zakončil významem „olympií" pro 
dnešek a jejich obnovením.

Josef Češka, Od Říma k Ruvenně 
(7. V. 1968)

V přednášce byl podán přehled vývoje poměrů v západní polovině římské 
říše za dominátu od Diocletianovy tetrarchie až po dobyti Itálie byzantským 
císařem Justinianem. Přitom bylo podrobněji nastíněno zvláštní postavení města 
Říma v pozdní římské říši, kdy Řím byl sice hlavním městem říše jen podle 
jména, ale císařové pokládali ještě ve IV. století za svou povinnost alespo.ň 
částečně o něj pečovat, a byla zhodnocena také úloha Ravenny, do které zá- 
padořímský císařský dvůr přesídlil na počátku V. století z Milána a ve které 
také měli v VI. až Vlil. století sídlo byzantští exorchové. Přednášející se také 
pokusil blíže objasnit i některé dílčí otázky, řešené v přehledně zpracovaných 
světových dějinách zpravidla nesprávně, jako je napříkl. doba úplného práv
ního vyrovnání Konstantinopole s Římem a problematika týkající se křesťanství 
císaře Konstantina Velikého. Výklad o Římu a jeho výstavnosti ve IV. století 
n. I. i výklad o Ravenné a jejích uměleckých starokřesťanských památkách 
z doby Gaily Placidie, Theodoricha i Justiniano provázelo promítání barev
ných diapozitivů.

Josef Češka, O křesťanství Konstantina Velikého 
(5. XI. 1968)

O křesťanství a křtu Konstantina Velikého se vedou neustálé spory. Již 
středověcí autoři, aby podepřeli starověkou tezi, že Konstantin byl prvým 
křesťanským císařem, dávali většinou za pravdu legendě vzniklé v 5. století, 
podle níž byl Konstantin pokřtěn v Lateráně od sv. Silvestra, římského biskupa 
(papeže) v letech 314—335. To však odporuje spolehlivějším starověkým pra
menům, neboť ty se zmiňují o křtu, který Konstantin přijal až tésně před svou 
smrtí r. 337 z rukou nikoinédského biskupa Eusebia. Nynější historikové vy
cházejí naopak z toho faktu, že Konstantin zůstával až do svého smrtelného 
onemocnění nepokřtěn, a proto často soudí, že za svého života vlastně křesťa
nem vůbec nebyl, jak prý to ostatně dosvědčuje i to, že dále zůstával hlavou 
římského pohanského kultu (pontifex maximus).

Při hodnocení starověkých pramenů není sice možné dospět k jedno
značné představě o Konstantinově skutečné víře, a sporné zůstává i to, kdy 
a proč se ke křesťanství přiklonil. Avšak klade-li se při argumentaci důraz na 
křest jako počátek křesťanského stavu, je to sice v souladu s pozdější cír
kevní definicí křesťana, ale odporuje to obyčejům běžným mezi křesťany ve 
4. století. Tehdy totiž musili být pokřtěni všichni příslušníci křesťanského du
chovenstva, kdežto laičtí Kristovi ctitelé (Christiani) čekali zpravidla se 
křtem, kterým se smývají všechny hříchy, až na dobu, kdy byl ohrožen jejich 
život. Tuto praxi potvrzuje mnoho dokladů jak z života církevních otců, tak
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ze života křesťanských císařů i jiných světských činitelů, přičemž lze dospět 
k obecnému poznatku, že se ve 4. století stávali lidé křesťany svou vírou a te- 
prvé poté přijímali — dříve nebo později — křest (baptisma). 45. kanón 
elvirské synody asi z r. 30ó dokonce předpisoval, že smí být pokřtěn pouze 
člověk, o kterém se vědělo, že byl již křesťanem (Christianus). Konstantin 
tedy za svého života křesťanem nepochybně byl, třebaže jako laik zůstával 
křesťanem nepokřtěným (Christianus nondum baptizatus).

Výklad, rozšířený v části textové i o doklady, bude uveřejněn ve Sborníku 
prací filologické fakulty brněnské university, E 14, po titulem „Lateránský obe
lisk a křesťanství Constantina Velikého" (De obelisco Lateranensi atque Con
stantini Magni christianitate).

Jiří Frei, Mistr stély z Ilissu 
(17. Xll. 1968)

Na podkladě rozboru stop nástrojů a dalších technických podrobností, 
jakož i podle slohové analýzy lze přiřknout sochaři, který vytvořil známý attický 
náhrobní reliéf z doby před r. 330, šest dalších pamótek (včetně takzvané stély 
velkého loučení). Působení velkého umělce lze sledovat v širším okruhu méně 
náročných řemeslníků (sochař loučení z Pirea, sochař krósné sirény, skupina 
malého loučení, sochař musea Rodin atd.), kteří přejímají jednotlivé motivy 
a prvky, nedosahujíce ovšem zdaleka mistrovy umělecké působivosti.

ZEMŘEL PROF. FRANTIŠEK STURIK

Dne 4. února 1968 zemřel na srdeční chorobu v Prostějově jeden z našich 
nečetných překladatelů z novořečtiny prof. dr. František Šíuřík. Narodil se 
r. 1895 v Říkovicích u Přerova, vystudoval gymnasium v Přerově a v Kroměříži, 
po maturitě se věnoval studiu klasické filologie na Karlově universitě v Praze. 
Jako gymnasijní učitel působil na Slovensku v Prievidzi, Nitře a Banské Bystrici, 
od r. 1939 pak na prostějovském gymnasiu. Po odchodu do důchodu v r. 1952 
věnoval veškeren svůj zájem současným předním novořeckým autorům, přičemž 
s mnohými z nich udržoval přátelské písemné styky a získával tak informace 
o současném vývoji této literatury. Všechna díla, která prof. Štuřík přeložil, 
byla do české překladové literatury uvedena poprvé. Byla to zejména tato díla: 
Nikos Kazantzakis: Kapitán Michalis. Svoboda nebo smrt, Čsl. spisovatel 19-50; 
M. Lundemis: Mraky nad Voděnou, SNKLU 1961; Kostas Varnalis: Pravá obrana 
Sokratova. Diktátoři, SNKLU 1964 (slovenský SVKL Bratislava 1964); Stratis 
Myrivilis; Život v hrobě, Naše vojsko 1965; Ilias Venezis: Aiolská země. Odeon 
1966; Nikos Kazantzakis: Řek Zorbas, Odeon 1967. Z poezie uveřejnil v denním 
tisku a v literárních revuích (zvláště v Hostu do domu) překlady jednotlivých 
bósní Lundemisových, Varnalisových, Palamasových a Seferisových.

V posledních měsících života se prof. Štuřík vrátil k antice, jeho překlad 
Apollonia z Tyány vyjde však již posmrtně.

Profesoru Štuříkovi zůstane však navždy zásluha, že rozšířil průkopnicky své 
pracovní pole i na živou větev řecké literatury a že s ní neúnavně seznamoval 
české čtenáře.

R. Dostálová.
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z NOVÉ LITERATURY

Sapfo: Z písni lásky. Z řeckých originálů v Anthologia lyrica Graeca ed. Ern. 
Diehl 1.'' Lipsiae 1936 a ve vydání Theodora Bergka Poeiae lyrici Graeci IIP 
Lipsiae 1914, přeložil a doslov napsal Ferdinand Stiebitz. Pouzdro, vazbu, před- 
sádky, ilustrace a grafickou úpravu navrhl Zdeněk Chotěnovský. 3. vydání 
(v Odeonu 1.). Praha Odeon 1968.

Již třetí vydání starořecké básnířky 
svědčí o tom, jak neobyčejně živá je 
snaha seznámit se s antickou litera
turou, zvláště pak, že z řecké lyriky 
zůstalo právě Sapfino dílo pro mo
derního čtenáře, a pokud mohu sle
dovat světové bibliografie, nejen čes
kého, snad nejživější, právě v době 
dnešní superemancipace, superfemini- 
zace a jiných bludných cest. Sapfino 
dílo není třeba chválit, je to první o 
snad nejvýznamnější básnířka evrop
ské slovesnosti doposud, právě pro 
svou čistou ženskost a naivnost.

Dále to svědčí o životnosti Stiebi- 
tzova překladu, který stale ještě žije 
i v jiných dílech, neboť vždy sloužil, 
nikdy neznásilňoval text, o což se sna
ží někteří moderní takébásníci, kteří

Diogenes Oeniandes. — Diogenis Oeniandis fragmenta. Edidit C. W. Chilton. 
Lipsiae Teubner 1967, 20 s., 106 s., 2 tab. — Cena 46,50 Kčs.

Postsokratovská filosofická škola, 
k níž se historie zachovala nejmaceš- 
těji, je bezpochyby škola epikúrovská. 
Kromě proslulého díla Lucretiova ne
máme žádné epikúrovské dílo v celist
vosti, nevyjímajíc ani dílo samého Epi- 
kúra. Proto jistě bylo milým překvape
ním pro všechny znalce starověké filo
sofie, když r. 1884 francouzští archeo
logové objevili zlomky díla epikúrov- 
ského filosofa jako nápis v starověké

nedostatek tvůrčích schopností vyna
hrazují „úpravami", „překlady", „vý
bory" a podobnou činností, na dílech 
geniů již dávno mrtvých.

Přesto však doporučuji to, že bude 
nutno po čase reedice doplňovat pře
klady nalezených zlomků, které se bu
dou časem množit a vyjdou v rozlič
ných odborných studiích dříve než v 
neobyčejně pomalu vycházející lipské 
anthologii.

Pokud se týče Sapfy, upozorňuji jen 
na poměrně rozsáhlou studii o rekon
strukci dvou Sapfiných básní s osobi
tým řešením, které podal Victor Stef
fen: De duobus Sapphus carminibus 
redivivis. Wratislawiae Sumptibus Soc. 
scientiarum Wrat. 1948, 26 s. Prace 
Wrocf. Tow. Nauk. Ser. A. Nr. 21.

H. Kopřiva.

Oinoandě v Malé Asii. Nejnovější vy
davatel Chilton rozdělil zlomky na 72 
čísel.

O Diogenovi z Oinoandy můžeme 
klidně říci, že o něm nevíme vlastně 
nic: aspoň nic, co bychom nepoznali 
teprve z jeho díla. Pravděpodobně žil 
v 2.—3. století n. I., a že byl epikú- 
rovec, vyplývá z jeho díla samého. 
Jeho nápis je až na několik zlomků 
zoufale zkomolen. Přesto však upoutá

a dokonce musí upoutat pozornost 
řady odborníků v několika disciplinách 
— dějinách filosofie, filologii i epi
grafice.

Přes velikou obtížnost rekonstrukce 
věnovali se luštění uvedeného nápisu 
posledních 60 let čtyři učenci kromě 
uvedeného editora.

Vydání je neobyčejně pečlivé, nikde 
není opomenul odborník, který doplnil 
silně poškozený zlomek. Kromě toho 
srovnává Chilton pod čarou Diogena 
s jinými prameny epikúrovské filosofie, 
a kde se mu zdá záhodno, srovnává 
tento zkomolený nápis s ostatními an
tickými filosofickými školami.

Tím však není komentář, dá-li se tak 
nazvat srovnávání textu s ostatními 
epikúrovci — komentář v klasickém 
smyslu slova s poznámkami historic
kými a gramatickými to není — ukon
čen: vydavatel přidal srovnávací ta- 
tulku s ostatními staršími vydavateli, 
přidal index verborum et nominum 
propriorum, což je v poslední době 
i u autorů malého rozsahu a málo 
známých velmi vzácné. Zavděk vezme 
znalec i dvěma tabulkami s hypotetic
kým rozložením zlomků.

Úvod podává historii bádání o tex

Oxford Latin Dictionary, fascicle I, A — calcitro; Clarendon Press: Oxford 
University Press, 1968; I—XXIII -|- 256 stran tištěných ve třech sloupcích; cena 
75 sh.

Knihovna JKF v Praze byla oboha
cena prvním svazkem velkého latinsko- 
anglického slovníku, který vydává uni
versita v Oxfordu. Zahrnuje klasickou 
latinu od jejích počátků do konce 
2. století n. I. Myšlenka vydat dílo ne
závislé na slovníku Lewisově a Shor-

tu a jest doplněn pečlivou — a dou
fejme i vyčerpávající — bibliografií, 
která umožní každému odborníku po
kračovat v práci. Nejtěžší úkol jest do
plnit pomocí retrogradních slovníků a 
jiných pomůcek zkomolená slova, což 
bude sotva možné pro odborníky, kteří 
by pracovali v mimouniversitních mě
stech. Lze však každému filologu po
kračovat ve srovnávání pramenů epi
kúrovské filosofie s naším autorem. 
Index nominum et verborum umožňuje 
do jisté míry srovnávání odborné ter
minologie ostatních škol. Také přísně 
specializovaný hellénista - lingvista si 
může přijít na své, neboť nápis tesaný 
rukou neumělého kameníka obsahuje 
spoustu pravopisných chyb svědčících 
o vývoji řeckého jazyka v římské době 
císařské.

Myslím, že toto relativně levné vy
dání by mohli a měli studovat i filo
logové začátečníci, neboť podle mého 
názoru není nic prospěšnějšího pro 
mladého filologa, než když odloží na 
čas školské klasiky a věnuje pozor
nost autorům pozdním, aby tím více si 
uvědomil klasické tvary a naučil se 
tak přemýšlet o genezi jazyka i kul- 
tury. H. Kopřiva.

tově i na Thesauru linguae Latinae 
vznikla v roce 1931. Vlastní práce, 
v jejichž čele stál prof. Souter a J. M. 
Wyllie z Oxford English Dictionary, za
čaly na podzim 1933. Počítalo se, že 
přípravy potrvají 12 let. Přes milion 
citátů bylo sebráno jednak oxfordský-
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mi vědci, jednak štábem 50 dobro
volníků pracujících v jiných místech 
Velké Británie. Roku 1939 prof. Sou- 
tera vystřídal ve vedení Cyril Bailey. Za 
války se pochopitelně postup práce 
značně zpomalil. V letech 194ó—52 
se díla účastnil před svým odchodem 
na cambridgeskou universitu John 
Chadwick. Od roku 1955 vědecký štáb 
vede P. G. W. Glare, který má za 
spolupracovníky W. M. Edwardse, G. 
E. Turtona, R. H. Barrowa, R. C. Pal
mero a příležitostně i J. Chadwicka.

Dílo, které bude mít osm svazků 
vycházejících v dvouletých intervalech, 
je založeno na nejnovějším čtení la
tinských pramenů; použilo se moder
ních vydání a sbírek i nově objeve
ných nápisů a papyrů. Všeobecně vza
to, byly uplatněny zásady Oxford 
English Dictionary a také formální 
rozvržení hesel je podobné. V jejich 
oddílech jsou citáty sestaveny chrono
logicky a na prvním místě je, pokud 
možno, první užití slova nebo jeho vý
znamu. Avšak u mnoha slov nebylo 
možně sledovat historii jejich význa
mů. Co se týče vlastních jmen, jsou 
zahrnuta jen ta, která jsou důležitá 
pro pochopení literárních textů.

Terminus ad quem nebyl u slov
níku jednoznačně dodržen. Cituje se 
většina právníků lustinianových Digest, 
kteří působili na přelomu 2. a 3. sto
letí, kdežto patristická literatura z kon
ce 2. století není zahrnuta (návrh, aby 
slovník obsáhl i křesťanskou literaturu, 
byl definitivně zamítnut v roce 1951). 
Ze spisů z dob po 3. století byla do 
slovníku pojata díla důležitá pro ci
táty z římské literatury: De com

pendiosa doctrina Nonia Mar
cella, Donátův komentář k Terentio- 
vi, Charisiova gramatika, Macrobiova 
Saturnalia, Augustinův spis D e 
civitate Dei, Serviův komentář 
k Vergiliovi, Priscianova gramatika, 
Fulgentiova Expositio sermo
num antiquorum, Isidorovy 
Origines a Paula Diacona výtah 
z Festa.

Novým způsobem se uvádí etymolo
gie slov, kupř. abactus, u s, m. 
(abigo -)- -tus 5), accusatio, onis, f. 
(accuso -f- -tio), assevero are (ad- + 
severus -j- -o^). Úplnou novin
kou latinské lexikografie jsou hesla 
o hlavních sufixech a praefixech, ji
miž se tvoří slovo. Pro představu čte
náře bych uvedl suffix —a’, o němž 
čteme: Z verbálních základů vytváří 
činitelská jména (s c r i b a), zvláště ve 
složeninách (advena, agricola, 
parricida); nebo -ä^, adverbiální 
suffix, starolatinské —äd (původně ab- 
lativ ženských jmen); vytváří adver
bia, kterých se užívá také jako před
ložek (supra), hlavně od adjektiv 
na —ter' (citra, extra, intra, 
ultra). Příklad praefixu: ab—, a b s—, 
ä—, před počátečním f mění se v 
auf— (aufero, aufugio) a před 
p v asp- (aspello, asporto). 
Dává význam 'od něčeho, pryč od ně
čeho' (a b d u c o, a b e o, a u f u g i o), 
'oď (abrumpo, abscido), 've 
vzdálenosti’ (abnocto, absum), 
'úplně, důkladně' (absorbeo, ab
surdus, abutor) i jiné předlož
kové významy; v a b s i m i I i s vy
jadřuje rozdíl v jakosti; v absur
dus a amens nepřítomnost toho, 
co znamenají substantiva; v a b a-

vus, abnepos atd. vyjadřuje 
vzdálenější stupeň příbuzenství.

Uživatel najde ve slovníku hojnost 
citátů (pokud jsem je ověřoval, ne
objevil jsem žádnou nesprávnost nebo 
nepřesnost). Pořadatelé slovníku vě
novali velkou pozornost nejen význa
movým zvláštnostem, nýbrž i jemným 
odstínům. Pěkně je to vidět na hesle 
předložky ab, a b s, ä zabírajícím 
skoro šest celých sloupců, které je 
rozděleno na 25 oddílů, z nichž se 
kromě čtyř každý dále člení na dvě, 
tři .. . až šest částí (celkem 68 as
pektů). Slovo abduco, ere má 11 
oddílů (a ty se dále dělí), a b e o, i r e 
jich má 18 (rovněž dále dělených).

Zajímavé je uspořádání hesla: v čele 
každého oddílu jsou přehledně uve
deny významy a za tímto přehledem 
se citují příklady z literatury, které 
jsou stejně rozčleněny. Kupř. aequo, 
a re 1 a vyrovnat nebo dokonce uhla
dit; b rozestřít v rovné vrstvě; c uvést 
do vodorovné polohy, o vahách vyvá
žit; d uvést do rovnováhy. Následují 
příklady vytištěné drobným tiskem, 
rozdělené na části a, b, c, d.

Domnívám se, že pro uživatele 
slovníku je výhodnější, najde-li vlast
ní jméno A b a s a všechny jeho od

Glossarium till medeltidslatinet i Sverige — Glossarium mediae latinitatis Sue- 
ciae, confecit Ulla Westerbergh, vol. I, fasc. 1, A — attinentiae, AImquist et 
Wiksell, Stockholm 1968, 80 str.

V loňském roce se připojilo k řadě 
evropských zemí, vydávajících slovníky 
středověké latiny. Švédsko. Prací do
centky Ully Westerberghové ze Stock
holmu vyšel 1. sešit švédského středo- 
latinského slovníku o rozsahu 80 stran.

vozeniny Abanteus, Abantia
des, Abantias, Abantius v je
diném hesle a nachází-li na patřič
ných místech odkazy Abanteus, 
Abantiades... viz Abas. 
Tak je pro něho vztah odvozeniny 
k základnímu jménu patrný na prv
ní pohled. Neuvědomí si jej však 
tak rychle a spolehlivě, mají-li odvo
zeniny vlastní hesla, která jsou po 
slovníku rozptýlena. Považuji také 
za praktičtější rozlišování homonym 
1. abdico, are a 2. abdico, 
ere za praktičtější než abdico' 
are a abdico^ ere.

Oxford Latin Dictionary je úcty
hodné dílo tradiční anglické solidnosti. 
Vytvářela je celá skupina vědců po 
řadu let. Čtenář v něm listuje s touž 
úctou, jakou pociťuje, bere-li do rukou 
jeho řecko-anglický protějšek H. G. 
Liddella a R. Scotta, který vycházel 
mezi první a druhou světovou válkou 
rovněž v Oxfordu. Jediná věc, kterou 
bych vytkl, je to, že citáty z autorů 
jsou tištěny velmi drobným tiskem, 
který bude namáhat i bystrý zrak. Ci
táty jsou pro čtenáře stejně důležité 
jako významy, vždyť ukazují konkrétní 
užití slova v tom kterém významu.

K. Čupr.

obsahující hesla a—attinentiae. Další 
sešit (136 stran) měl vyjít v březnu le
tošního roku. Celkem obsáhne švédský 
slovník středověké latiny asi 1100 stran 
tisku v 10 sešitech. Protože úvod bude 
připojen teprve ke 4. sešitu, čerpáme
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stručnou zprávu o vývoji o postupu 
práce na švédském slovníku ze dvou 
článků, a to z pojednání S. Cavalliho 
(Notules sur la médiolatinité Sué- 
doise), které vyšlo v časopisu Archi
vum latinitatis medii aevi 
38 (1958), str. 5 nn, a ze stati A. On- 
nerforse (Die mittellateinische Philo
logie in Schweden), uveřejněné v 
Mittellateinisches J a h r - 
buch (vyd. K. Langosch) 4 (19ó7), 
str. 24 nn.

Slovní poklad severské středověké 
latiny byl již dříve zčásti zpřístupněn 
ve 2 slovnících. První vydal M. Ham- 
marström (Helsingsfors 1925) pod ná
zvem: Glossarium till Fin- 
lands och Sveriges latin
sko medeltidsurkunder 
jömte spräklig inledning. 
Materiál pro tento diferenční slovník 
byl čerpán, jak vyplývá již z jeho ná
zvu, především z listin. Pro zahraniční 
uživatele neznalé švédštiny je jeho 
nevýhodou to, že uvádí pouze švédské 
překlady. Druhý severský středolatin- 
ský slovník přihlíží pouze k finským 
pramenům. Zpracoval jej R. Haka- 
mies (Glossarium latinitatis 
medii aevi Finiandicae. Hel
sinky 1958). Protože byl Hammarströ- 
mův slovník brzy rozebrán a protože 
bylo třeba zpracovat slovní zásobu 
nově vydaných pramenů, připravilo 
švědské národní komitě nový diferenč
ní středolatinský slovník. Na jeho pří
pravě se postupně podíleli švédští 
medievisté Axel Nelson, předčasně ze
snulý S. Cavalli (který začal zpracová
vat po vzoru Blattova slovníku N o- 
vum glossarium heslo počínajíc

písmenem L) a od několika let o něm 
pracuje U. Westerberghová.

Materiál, na jehož základě je slov
ník zpracováván, není příliš rozsáhlý. 
Cavalli uvádí r. 1958 37.500 lístků. Byly 
vyexcerpovány všechny vydané památ
ky středověké švédské latinsky psané 
literatury, z nichž nejstarší delší texty 
jsou listiny z druhé poloviny 12. století. 
Do excerpce byl pojat i cizí, nikoliv 
švédský materiál, publikovaný ve švéd
ských edicích. Časově nejmladší do
klady, uveřejněné v 1. sešitu švédského 
slovníku, jsou ze 16. století. Práci na 
slovníku znesnadňuje to, že je poměr
ně málo textů vydáno, zejména mo
derní kritické edice jsou ojedinělé. 
Podle önnerforsova mínění by bylo 
třeba přistoupit k excerpci rukopisů.

Přes tyto nesnáze se zpracovatelce 
podařilo vykonat záslužnou práci. 
Švédský slovník je významným příspěv
kem k poznání evropské středověké la
tiny. Je to, jak jsme se už zmínili, slov
ník diferenční. Uvádí slova, která nejsou 
doložena ve starověké latině, a u slov 
ve starověku se vyskytujících jen ty 
významy, které se vyvinuly teprve ve 
středověku. U výrazů, u nichž ve stře
dověku ke změně významu nedošlo, 
uvádějí se jen středověké formy a od
chylky od grafické podoby slova ve 
středověku (pokud lze zkratkou, např. 
a b s p o- u hesla asporto, a b- 
sortus u hesla absorbeo, abl. 
a g e r i b u s u hesla a g e r), popř. 
švédské glosy (např. u hesla a g e r). 
U hesel tohoto typu je pak uveden 
jen hlavní, ve starověku běžný význam, 
a to (stejně jako u všech ostatních 
hesel) švédsky a německy (například 
u asporto: föra bort, laga med sig

- fortschaffen, mitnehmen). Výrazy 
středověké a ty, u nichž se ve středo
věku změnil význam, jsou zpracovány 
pochopitelně podrobněji. U těchto he
sel se citací zkratky u jednotlivých vý
znamů upozorňuje na výskyt téhož vý
znamu v Thesauru latinského jazyka, 
popříp. ve slovníku Forcelliniho a ve 
slovnících středověké latiny. Za švéd
ským a německým překladem se pak 
uvádějí v průměru 3 (obvykle stručné) 
doklady, jimž předchází zkratka pra
mene. Dokladová slova se nezkracují, 
etymologie se neuvádí. Na konci hesel 
právních apod. se v případě potřeby 
uvádí nejnutnější odborná literatura 
(např. u hesla a s s i s i a). Jako samo
statná hesla se uvádějí i vydavatelské 
omyly (např. a sseq u i s io = a sse- 
cutlo). Takováto hesla se však kladou 
do hranatých závorek. K prvnímu se

Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě 3, K—M. Založili 
Anto.nín Truhlář a Karel Hrdina. Pokračovali Josef Hejnic a Jan Martinek, Praha, 
Academia 1969, 404 str., 16 obr.

O významu Rukověti humanistického 
básnictví a její vnitřní skladbě infor
movaly Zprávy JKF (8, 1966, 186—9; 
9, 1967, 111—2) již dříve. Příznivé hod
nocení není třeba měnit ani u třetího 
svazku (Kába-Mžanský), který stejně 
jako předchozí vyniká hloubkou prů
pravného archivního studia, promyš
lenou stavbou a akribií údajů. Autoři 
věnovali úzkostlivou pozornost každé
mu jednotlivému heslu, ať již byla 
předmětem bio-bibllografického člán
ku osobnost skutečně významná (např. 
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic) nebo 
zcela okrajová, zajímavá jen jako do
plněk podivuhodné mozaiky lidských

šitu je připojen na volně vloženém lis
tě seznam pramenů (jichž je 71), se
znam citovaných slovníků a seznam 
literatury. Nevýhodou je, že u jednot
livých pramenů není uveden letopočet 
vzniku památky. Datace chybí většinou 
i v dokladové části hesel. Systém uvá
dění chronologických údajů bude za
jisté vysvětlen v chystaném úvodu ke 
slovníku.

Předností švédského slovníku středo
věké latiny je přehledné, jednoduché 
členění hesel, obsáhlý odkazový apa
rát, umožňující dobrou orientaci v díle, 
uvádění německých překladů, které 
uvítají všichni zahraniční uživatelé 
slovníku, a v neposlední řadě pěkná, 
výrazná typografická úprava. Je si jen 
přát, aby se nám dostaly brzy do ru
kou další sešity slovníku.

D. Martínková.

typů 16. a 17. století (do Bílé Hory). 
A protože akribie autorů nevyloučila 
z těchto souputníků opravdové huma
nistické poesie ani ty osobnosti, je
jichž básnická činnost se omezovala 
jen na několik příležitostných veršíků 
ve sbornících, obsahují shromážděné 
údaje i curricula vitae těch 
autorů, kteří se spíše snažili evoko
vat atmosféru svých studií na latin
ských školách, než aby opravdu umě
lecky tvořili (srov. např. heslo Petr 
Koránek). Shromážděný materiál je 
prostě velice pestrý a nebude jed
nou lehké hierarchizovat ho podle vý
znamu.
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Klíčovým článkem 3. dílu je heslo 
Bohuslav Hosištejnský z Lobkovic, kte
ré zpracoval J. Martínek. Autor stál 
před obtížným úkolem. Musel zvlád
nout velice rozsáhlý materiál a uspo
řádat jej tak, aby látka byla přehled
ná a neztratila svou vnitřní souvislost. 
Dosavadní popisové schéma nevyho
vovalo a je proto rozumné, že je zpra
covatel opustil. V úvodu sice zůstala 
biografie, ale bibliografické informace 
se člení do dvou celků. V prvém jsou 
uvedeny zdroje Bohuslavovy tvorby 
(rukopisy, původní edice, novodobé 
edice, překlady), v druhém je podána 
charakteristika jednotlivých Bohusla
vových děl (básně, prozaickě spisy, 
korespondence, nezachované spisy); 
heslo uzavírá literatura a záznam 
prací o Bohuslavově knihovně. Cha
rakteristickým rysem hesla je důsled
ná distance od jakéhokoliv hodnocení. 
J. Martínek sice připomíná názorový 
spor o významu Bohuslavova díla, 
uvádí protichůdné názory, avšak sám 
se nedal strhnout k vyjádření vlast
ního stanoviska a udržel heslo v me
zích prostého souhrnu objektivních 
informací.

Stejně spolehlivě a se shodným úsi
lím vyloučit vše subjektivní zpracoval

svá hesla i J. Hejnic. V údajích 
o Janu Khernerovi, Pavlu Kristiánu 
z Koldína, Prokopu Lupáčovi aj. do
kázal rovněž nepřekročit hranici věc
ných informací a sladit tak bezpečně 
svou práci se záměrem celého díla. 
Domnívám se, že příkladná spoluprá
ce obou autorů nedošla ještě plného 
ocenění a že jejich společná cesta je 
jedním z dalších podnětů, které Ru
kověť humanistického básnictví na
bízí. Neměly by nás někdy zajímat jen 
výsledky práce, ale i postupy, které 
k nim vedou. Hlavním předpokladem 
pro tak jednolité společné dílo je 
však jistě nutnost podřídit se dohod
nutým zásadám, snaha neimprovizo- 
vat. Autoři se řídí přesným plánem 
a jeho požadavky se promítají jak do 
koncepce bibliografií, tak napříkl. i do 
společného úsilí bohatě využívat re
gionální literatury, zvládnout zahra
niční prameny či poučit se nejnovější 
literaturou. Je prostě vidět, že oba 
badatelé nalezli v své práci víc než 
povinnost a že heuristika se jim stala 
lákavým dobrodružstvím. Přejeme si 
proto upřímně, aby mohli co nejdříve 
dokončit své dílo, které následujícím 
svazkem vstoupí již do své druhé po
loviny. P- Spunar.

ním s jejich antickým předobrazem. 
Stává se, že mnohé ze starších her 
přinesly do tradičního syžetu nové 
prvky nebo obohatily téma o pohled 
z jiného aspektu. Tyto nové prvky 
pak nepozorovaně vplynou do dalších 
zpracování a často je pak obtížné zji
stit, který autor přinesl do hry ten 
který motiv a proč. Naše situace bývá 
o to těžší, že velký význam v tomto 
smyslu měla i díla dnes již zapome
nutá, a někdy těžko přístupná.

Zdá se, že z pochopení této potřeby 
komparatistiky vyšel i japonský badatel 
Tomoo Tobari, když vydal tragedii u nás 
téměř neznámého autora Hilaire-Ber- 
narda de Requeleyne, barona de Lon
gepierre. Tato tragédie byla po prvé 
uvedena na scéně Comédie Francoise 
13. února 1694. Editor se ovšem ne
spokojil s pouhým kritickým vydáním 
hry. Doplnil ji bohatým úvodem, v je
hož první kapitole se dovídáme cenné 
podrobnosti o životě a díle francouz
ského dramatika narozeného r. 1655 
v Dijonu, který přeložil do francouz
štiny Anakreonta, Sapfo, Biona, Mo- 
scha a Theokrita. Kromě zmíněněho 
dramatu napsal ještě — z her pro nás 
zajímavých — tragédii Elektra. Druhá

kapitola úvodu pojednává zajímavě 
o Longepierrově místě v kontextu dra
matické tvorby a vlivu řeckých dramat 
na francouzské divadlo na konci 17. 
století; třetí kapitola pojednává o tom, 
jak byla tato hra v 18. století ceněna 
(byla jen ve Francii vydána 14krát). 
Úvod končí poznámkou o některých 
vydáních tohoto dramatu.

Sám text hry je doplněn původní 
Longepierrovou předmluvou, v níž au
tor uvažuje o tomto těmatu a sklání 
se před svými předchůdci. Editor opa
třil text lakonickým způsobem výbor
nými poznámkami, které komentují 
jednotlivé verše hry prostým odkazem 
k patřičným místům u Euripida, Se
neky, Corneilla a Theokrita, a tato 
místa přímo citují, takže si čtenář 
může učinit závěr sám.

Nové vydání Longepierrovy hry bude 
jistě kladně hodnoceno především 
mezi komparatisty, ale je možné, že 
najde zájemce i mezi náročnými čte
náři. Pokus T. Tobariho není totiž oje
dinělý. Joachim Schöndorf vydal v edi
ci Theater der Jahrhunderte (nakl. Lan- 
gen-Müller 1966) osm různých zpra
cování Antigony a kniha měla pěkný 
ohlas. E. Stehlíková.

Longepíerre, Médée. Texte éiabli et présenté par T. Tobari. 
Nizet, Paris 1967, str. 121.

Editions A.-G.

Velká díla antických autorů lákají 
k soutěži a věčně živá antická myto
logie schopná do sebe pojmout prob- 
lěmy lidí všech věků vábí k sobě po
zornost dramatiků i v našem století. 
Vždyť jen známé téma Euripidovy a 
Senekovy Médeje bylo zpracováno

dramaticky více než třicetkrát a ně
která z těchto zpracování — přede
vším Médea Corneillova, Anouilhova 
a Jeffersova — se hrají s velkým úspě
chem. Při rozboru moderních dramat 
psaných na antický námět dnes však 
sotva vystačíme s pouhým srovnává-
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ZPRAVA O ČINNOSTI JKF
podaná na valném shromážděni dne 30. ledna 1959

Hlavní náplní práce JKF v roce 1968 
byla stejně jako v uplynulých letech 
činnost přednášková. Pražská Jednota 
uspořádala 6 přednášek, brněnská od
bočka 5 přednášek.

Všechny odborné skupiny, ustavené 
při JKF, pracovaly podle stanoveného 
plánu.

Odborná skupina pro medievalistiku 
pokračovala v pořádání přednášek a 
diskusních večerů. Výběr témat byl za
měřen tak, aby se vystřídaly hlavní 
medievalislické discipliny. Proti jiným 
rokům odpadly pravidelné přednášky 
v lednu a v září 1968; prvá zůstala 
neobsazena jako výraz úcty k zemře
lému kolegovi JUDr. V. Procházkovi. 
Résumé těchto přednášek budou na
dále uveřejňována v novém časopisu 
Mediaevalia Bohemica. Zájem o před
náškovou činnost trvá, bude však tře
ba intenzivněji získávat další zájemce 
z řad vysokoškolských posluchačů.

Činnost školské skupiny: V r. 1968 
se konalo v KŘŘL celkem 5 schůzek 
latinářů, organizovaných Krajským pe
dagogickým ústavem (Kabinetem ci
zích jazyků), pod vedením prof. J. 
Pecha. Průměrně se jich účastnilo de
set profesorů latiny. Tématem porad 
byla metodika latiny, nová učebnice, 
otázky spojené s latinou jako volitel
ným maturitním předmětem, kombi
nace latiny s jiným předmětem jako 
studijního oboru na vysoké škole, po
žadavky u přijímacích zkoušek na vy
soké škole, zpráva o pracovní konfe
renci profesorů latiny, která se konala

v září 1968 v Liblicích v rámci oslav 
100. výročí založení JČF aj. Zvýšený 
zájem o schůzky se projevil tehdy, sli- 
bovala-li jejich plánovaná náplň zís
káni užitečných informací pro škol
skou praxi, jak tomu bylo napříkl. na 
besedě v březnu, na níž prof. dr. E. 
Kamínková, vedoucí Katedry věd o an
tickém starověku na filosofické fakul
tě UK, seznámila středoškolské profe
sory se stavem studia latiny na vysoké 
škole (účast 18). Živá diskuse, která se 
rozvinula po jejím referátu, byla jistě 
užitečná pro obě strany a bylo by si 
jen přát, aby podobná setkání bylo 
častější.

Bibliografická komise měla v r. 1968 
22 členy a pracovala pod vedením dr. 
L. Vidmana. Tiskem vyšla Bibliografie 
řeckých a latinských studií v Česko
slovensku za rok 1966 ve stejné řadě 
jako předešlého roku. Jednotě bylo 
opět poskytnuto zdarma Bibliografic
kým střediskem 150 výtisků, jichž po
užila na výměnu a část zdarma roze
slala členům. Do tisku byla odevzdána 
bibliografie za rok 1967 a provedeny 
sloupcové korektury. Excerpce pro bi
bliografii za rok 1968 probíhá.

JKF pokračovala v roce 1958 ve své 
publikační činnosti. Byl vydán 10. roč
ník Zpráv JKF o celkovém rozsahu 176 
stran. Jako v předcházejících letech 
byl redaktorem Zpráv prof. L. Varcl a 
red. tajemnicí dr. A. Vidmanová. Slav
nostní sborníček k 100. výročí založení 
JČF nebylo možno pro potíže s tiskár
nou vydat, proto materiály k tomuto

jubileu vyšly v prvním čísle ročníku 
11 (1969).

Práce v knihovně JKF pokračovala 
v roce 1968 v omezeném měřítku 
vzhledem k tomu, že byla pořádána 
konference k 100. výročí založení JČF, 
která si vyžádala mnoho mimořádné 
práce. I přes toto pracovní zatížení 
byla knihovna doplňována z vlastních 
nákupů a z ciziny byly získány různé 
publikace výměnou. (Celkem se usku
tečnilo 13 zahraničních směn.) Knihov
na vzrostla za rok 1968 o 29 svazků a 
k 31. 12. 1968 měla 26.603 inventár
ních čísel v úhrnné hodnotě 141.899,62 
Kčs. V roce 1968 byly odsunuty menší 
části některých signatur do knihovny 
v Opletalově ulici, aby bylo získáno 
další místo pro nové fondy. Cenné 
služby prokázal knihovně prof. J. Běl- 
ský svými odbornými znalostmi.

Významnou akcí byla konference, 
uspořádaná ve dnech 27. a 28. 9. 1968 
v Domě vědeckých pracovníků v Libli
cích k 100. výročí založení Jednoty 
českých filologů, jejíž práva a povin
nosti převzala JKF v padesátých letech 
v rámci reorganizace vědeckých spo
lečností. První den konference byl vě
nován oslavě výročí — byla zhodno
cena záslužná činnost JČF a její zá
sluhy o rozvoj klasických a bohemistic- 
kých studil v našem státě, druhý den 
byl věnován didaktickým a metodic

kým problémům studia klasických ja
zyků na SVVŠ. Tato část konference 
byla připravována v úzké spolupráci 
s Výzkumným ústavem pedagogickým 
(oddělení cizích jazyků) a minister
stvem školství. Konference se zúčast
nilo více než 100 členů a hostí JKF 
z celé ČSSR. V rámci konference se 
konalo mimořádné valné shromáždění 
JKF.

Brněnská odbočka uspořádala v Brně 
v rámci oslav přednášku doc. dr. A. 
Gregora, dlouholetého jednatele dří
vější brněnské odbočky JČF.

Brněnská odbočka věnovala pozor
nost výuce latiny na středních ško
lách, zvláště na škole v Králově Poli, 
kde se učí pokusně i řečtina. Členové 
výboru odbočky zajišťovali pravidelný 
styk se středoškolskými profesory.

Pokud jde o mezinárodní styky, je 
JKF členem FIEC (Fédération Inter
nationale des Associations d'Etudes 
classiques).

Počet členů JKF činil ke dni 31. 12. 
1968 319, z toho 225 v Praze a 94 
v Brně.

Hlavní výbor se sešel pětkrát a pra
coval pod vedením svého předsedy 
prof. dr. K. Janáčka. Práci brněnské 
odbočky řídil její předseda prof. dr. O. 
Pelikán.

D. Martínkovo.
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ZPRAVA O HOSPODAŘENÍ JKF ZA ROK 1968

Příjmy

Počáteční hotovost k 1. 1. 1968 ................................................... Kčs 1.174,37
Členské příspěvky a zápisné ......................................................... Kčs 3.120,—
Prodej publikací (Zprávy JKF) ...................................................... Kčs 4.400,—
Ostatní příjmy (prodej ze skiadu, sjezdové poplatky) ................ Kčs 6.120,50
Dotace ČSAV .............  Kčs 58.900,—

Výdaje

REVIZNÍ ZPRAVA O ČINNOSTI JKF ZA R, 1968

Inventář ................
Mzdový fond .......
Odměny za práce ...
Cestovní výdaje .....
Materiálové výdaje
Práce a služby .....
Finanční náklady ... 
Tisk Zpráv JKF .......

Zůstatek k 31. 12. 1968 .............................
Z toho na běžném účtu u Státní spořitelny

v pokladně ....................................
záloha Brno ....................................

Základní prostředky

Materiálové zásoby (sklad učebnic a Zpráv JKF) 
Knihovna (včetně Brna) .........................................

Základní prostředky celkem Kčs 310.246,15

Jmění k 31. 12. 1968

Peněžní prostředky v Praze 
Peněžní prostředky v Brně ... 
Základní prostředky ..........

Kčs 17.621,87 
Kčs 268,60 
Kčs 310.246,15

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Kčs 73.714,87

Kčs
Kčs 20.475,60
Kčs 6.531,10

. Kčs 4.712,60
Kčs 2.046,70
Kčs 6.367,30
Kčs 2.317,60
Kčs 13.373,50

Kčs 55.824,40

Kčs 17.890,47
. Kčs 17.430,81

Kčs 191,06
Kčs 268,60

) Kčs 52.615,5S
Kčs 104.722,20 
Kčs 152.908,42

Celkem Kčs 328.136,62 

A. Fialová.

Revize hospodaření, inventáře a čin
nosti JKF za rok 1968 byla provedena 
dne 29. 1. 1969 revizory dr. Ladisla
vem Hochem a prof. Janem Jandou. 
Revizi byla přítomna i hospodářka JKF 
prof. Anděla Fialová a hospodářsko- 
administrativní pracovník JKF Jan Ka
rásek.

Revizoři zkontrolovali účetní doklady 
za rok 1968 a shledali, že účetní evi
dence je vedena správně a že JKF 
nakládá hospodárně se svými finanč
ními prostředky podle schváleného 
rozpočtu. JKF mohla plnit v roce 1968 
plánované úkoly — stejně tak jako 
v letech minulých — dík dotaci ČSAV, 
poněvadž zdroje příjmů JKF byly tytéž 
jako v letech předcházejících (tj. člen
ské příspěvky a prodej publikací).

Nedostatkem v plnění plánu příjmů 
zůstává i nadále neplacení členských 
příspěvků, i když se placení členských 
příspěvků proti minulým letům zlepšilo, 
takže nebude nutno v tomto roce při
stoupit k vylučování členů z JKF pro 
neplacení členských příspěvků. Nic
méně dluží v pražském ústředí z cel
kového počtu 222 řádných členů 27 
členů celkem 750,— Kčs, v brněnské 
odbočce z 91 řádných členů 9 členů 
celkem 220,- Kčs.

Hodnota celkového jmění se proti 
roku 1967 zvýšila o 17.744,10 Kčs. Zvý
šení je způsobeno tím, že finanční od 
bor Ústřední hospodářské správy ČSAV 
poskytl zvláštní dotaci 17.000,- Kčs 
k uspořádání konference k stému vý
ročí založení Jednoty českých filologů. 
Výboru JKF se podařilo uhradit fi

nanční náklady na konferenci z nor
málního rozpočtu na rok 1968. Části 
finančního přebytku bude použito v r. 
1969 na tisk sborníčku věnovaného 
této konferenci.

K 31. 12. 1968 byla provedena vý
roční pravidelná inventura všeho ma
jetku JKF a definitivně uspořádán a 
uzavřen archiv Jednoty českých filo
logů. Kontrola hospodaření byla pro
vedena 7. 11. 1968 s. Plavcovou z fi
nančního odboru v Praze 2 za léta 
1965, 1966 a 1967. S. Plavcová shle
dala hospodaření JKF v těchto letech 
zcela bez závad. Odbor rezortní kon
troly Úřadu presidia ČSAV kontrolu 
hospodaření JKF v uplynulém roce JKF 
neprovedl.

Spolupráce s brněnskou odbočkou 
byla dobrá. Dr. Karel Čupr posílal 
včas účetní doklady, které jsou ulo
ženy v hospodářské a finanční agen
dě pražského ústředí.

Spolupráce s finančními orgány 
ČSAV, především pak se s. Zdeňkem 
Kratziem, byla velmi dobrá. JKF se 
u s. Kratzia - i přes pohnutou dobu - 
vždy setkalo s nevšedním pochopením 
pro svou činnost o potřeby a vyslo
vuje mu za to svůj nejvřelejší dík.

Stejně tak vřele děkuje JKF Správě 
domů věd. pracovníků ČSAV, která vy
šla vstříc výboru JKF s nevšední ocho
tou tím, že dala pro uvedenou konfe
renci k dispozici Dům vědeckých pra
covníků ČSAV v Liblicích.

Pokud jde o činnost JKF, plnila do
bře podle plánu své stanovené úkoly, 
pořádala přednášky, diskuse, a to jak 
v oboru antické kultury, tak medie-
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valistiky. Revizoři však s politováním 
konstatují, že účast na přednáškách 
s antickou tématikou byla mnohdy 
velmi slabá. Zvlášť významnou akcí 
v tomto roce byla konference k stému 
výročí založení JČF. I tento rok pra
covaly komise bibliografická a komise 
školská. Knihovna JKF byla účelně do

plňována o knihy z naší produkce, z ci
ziny byly získávány publikace výměnou. 
Práce v knihovně má dobrou úroveň 
a je cílevědomě řízena.

Revizoři konstatují, že JKF plnila stej
ně jako v letech minulých i v r. 1968 
úspěšně své poslání v našem vědec
kém a kulturním životě.

ročník XI/1 969 číslo 3

V Praze dne 29. ledna 1969.

Dr. Ladislav Hoch 
Prof. Jan Janda

O PAMÁTNÍKU JANA ORŠINOVSKÉHO 
Z FURSTENFELDU

Jan Oršinovský z Fürstenfeidu, rodilý Pražan, patřil k oněm 
stoupencům Fridricha Falckého, kteří se v letech 1618 — 20 po
díleli rozhodujícím způsobem na stavovském povstání. Po bitvě 
na Bílé hoře odešel s ženou i děckem do exilu, z něhož se již ne
vrátil, poněvadž v dubnu 1621 byl odsouzen v nepřítomnosti ke 
ztrátě hrdla, cti a statků '’).

Jeho názory se vyhraňovaly již delší dobu před rokem 1618, 
především během studií. K své životní dráze se připravoval r. 1601 
v Praze u Budovcova přítele a známého pedagoga Kašpara Dor- 
navia,2) později odešel studovat do zahraničí na školu do Am- 
berku (1603 — 4) a na university v Helmstedtu (1606 — 7), Altdorfu 
(1607—9) a v Marburku (zapsán 1. srpna 1609.^) Strohé zápisy 
universitních matrik obohacuje jeho památník, který je dnes ulo
žen v Britském museu v Londýně (Eg. 1228). V literatuře je znám 
a některé údaje z něho byly již citovány^), nebyl však dosud vy
dán. Nejde o památník rozsáhlý — obsahuje celkem 24 zápisů 
z let 1603—10 —, ale i ty podávají několik zajímavých svědectví 
o učitelích i o přátelích, s nimiž se Oršinovský setkal či blíže se
známil v době svých studií.

Poněvadž chronologicky nejstarší zápis v památníku pochází 
z 5. května 1603 a je datován v Amberku (22),5) lze říci, že si 
Oršinovský založil památník až během studijní cesty, na níž se 
asi blíže seznámil s touto tehdy velmi oblíbenou formou sběratel
ské činnosti. Další zápisy z Amberku jsou z 24. května, 8. a 15. 
září 1603 (7, 5, 1) a z 3.-28. ledna 1604 (18. 13, 15. 23, 14). 
Záznamy z let 1604—5 chybí, takže první zprávy o pobytu Jana 
Oršinovského na universitě v Helmstedtu pocházejí v našem pa
mátníku až z 27. dubna 1606 (20). Ze tam pobýval ještě v lednu
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1607, o tom svědčí zápisy z 10. ledna tohoto roku (2, 4, 11). Poté 
odešel do Altdorfu u Norimberko, kde byl podle universitní matriky 
zapsán 22. června 1607. Altdorfským učením prošla v předbělohor
ské době velká část českých účastníků stavovského odboje a dnes 
se obecně uznává jeho podíl na názorové vyhroněnosti pozdějších 
českých rebelů. První zápisy získal Oršinovský do svého památníku 
v Norimberku a Altdorfu koncem července 1607 (17, 19), poslední 
pochází z 28. července 1608 (16). Remus, Rittershusius a Queccius, 
kteří mu tehdy vepsali do památníku svá jména, patřili k tradičním 
přátelům českých studentů. O době mezi 29. červencem 1608 a 
1. srpnem 1609 — toho dne se Oršinovský zapsal na universitě 
v Marburku — neobsahuje jeho památník zpráv. Zajímavé však 
je, že první zápis na tomto novém působišti získal Oršinovský 
16. srpna 1609 od svého pozdějšího druha ve stavovské vládě, 
Dr Jana Jessenia (10). Ostatní zápisy marburské pocházejí až 
z jara a léta roku 1610 (8, 9, 3, 12, 6, 21), poslední je z 21. čer
vence tohoto roku (21), kdy již Oršinovský pomýšlel na cestu 
domů: vrátil se v druhé polovině roku 1610.

Ačkoli památník Jana Oršinovského obsahuje z jeho sedmi
leté studijní cesty pouze 23 zápisů, předznamenává i tento ome
zený počet jeho pozdější politickou orientací. Zmínili jsme se již 
o altdorfské universitě a o významu, jaký měla pro české studenty 
v předbělohorské době. Oršinovský ji navštívil až v závěru své stu
dijní cesty. Ale i jeho pobyt v Amberku, který stál v tomto směru 
na počátku, měl obdobný význam: znamenal pro Oršinovského 
setkání a seznámení s Adamem Budovcem z Budova a s jeho dru
žinou, kterou tvořil rytíř Jan Jiří Labounský, praeceptoři Jan Geb
hard, Jan Aětius a mladý Nikodém z Paumberka, pozdější peda
gog Smířických. Oršinovský se s nimi rozešel před červencem 1604, 
kdy Adam Budovec vstoupil se svými druhy na půdu basilejské 
university. ®) O činnosti Jana Oršinovského nemáme z druhé polo
viny roku 1604 a z celého roku 1605 zpráv. Teprve koncem dubna 
1606 je doložen jeho pobyt v Helmstedtu. Zda tam přišel již r. 1604 
(tak soudil v své pozůstalosti Karel Hrdina’), zatím z pramenů ne
vyplývá. Universita v Altdorfu, na niž se z Helmstedtu odebral 
roku 1607, měla pro něho význam nejen stykem s tradičními přá
teli českých studentů, o nichž jsme se již zmínili, nýbrž i tím, že 
zde poprvé svůj zájem výrazněji zaměřil na právnická studia. Ve
řejná disputace, kterou měl 11. listopadu 1607 u profesora Sci- 
piona Gentila, vyšla též tiskem. ®) Mladý student ji připsal svým 
přátelům Simeonu Kohoutovi z Lichtenfeldu, Jiřímu Košetickému 
z Horek, Jiřímu Švikovi z Lukonos a nevlastnímu otci Jiřímu Hum-

lovi z Rupperštorfu, kteří měli téměř všichni o dvě léta později 
významný podíl v zápasu o Rudolfův majestát. Také Marburk, po
slední zastávka Jana Oršinovského před návratem do vlasti, ne
zůstal pro něho bez významu. Už první zápis, který tu pro sebe 
získal, nezaznamenal nikdo menší než Jan Jessenius. Z ostatních 
se zastavme alespoň u jmen Vojtěcha Didyma Mělnického a Vác
lava Linharta z Najenperku. První se hlásil k Jednotě, druhý po
cházel z pražské rodiny, jejiž členové stáli rovněž blízko Jednoty 
bratrské, pokud přímo nebyli jejími členy.’) Své smýšlení, stojící 
pevně na půdě české konfese, osvědčil ostatně Oršinovský i tím, 
že svou druhou (marburskou) disputaci roku 1610 věnoval defen- 
sorům evangelické konsistoře a pražské akademie, i®) Lze tedy 
závěrem říci, že i když několik časových úseků ze studijních let 
Jana Oršinovského zůstává přes zprávy, které podává jeho pa
mátník, stále ještě ne zcela zřetelných, známe dnes právě díky 
tomuto pramenu přece jenom již dosti dat, která dokládají, že ná
boženská a politická orientace Jana Oršinovského byla jedno
značně určena od samého mládí.

Seznam osob zapsaných v památníku Jana Oršinovského

Seznam osob, které se zapsaly do památníku Jana Oršinov
ského, podáváme zde pro lepší přehlednost v abecedním pořádku. 
Vydání je sestaveno jen podle velmi úsporně pořízeného mikro
filmu. Proto bylo nutno upustit od popisu originálu, uloženého 
v Londýnském British Museum (Eg. 1228). Paginace stran a prů
běžné číslování zápisů není v něm provedeno důsledně (srov. č. 8). 
Méně významné části zápisů jsou vypuštěny. Zato je důsledně za
chyceno vše, co svědčí o osobních stycích, jakož i o místech a da
tech zápisů.

1 (17—187) loh. Aětius Landskronensis die 15. Septembris 
. . 1603 Ambergae Boiorum.

2 (23 — 254) Doctissimo . . . loanni Orschinowsky, amico et 
fratri meo integerrimo, scripsi in ac(ademia) lul(ia) IV. Id. lanua- 
rias (— 10. I.) Matthias Caselius.

3 (20—219) Nobilitate, virtute et eruditione praestanti viro 
. . . Iohanni Orschinowsky a Fürstenfeld etc., amico suo honorando 
haec benevolae recordacionis ergo apposuit Marpurgi Catt(orum) 
anno MDCX (= 1610) Idib. Martii (= 15. III.) Albertus Didymus 
Meinicensis.
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4 (22—223) Nobilissimo, politissimo et doctissimo iuveni 
lohonni Orschinowsky o Furstenfeit Bohémo, amico et collegae 
suo exoptatissimo et solertissimo, in memoriam et sui recorda
tionem perennem scripsit Heimstetii Saxonum 10. Ian(uarii> And
reas Fritzius Pomer<anus) . . . 1607.

5 (12—147) Memoriae pignus . . . nobili ac docto dn. loanni 
Orssinowsky a Fürstenfeldt a me loanne Gebhardt, generosi ado
lescentis A(dami) de Budowa pro tempore morum et studiorum 
gubernatore, Ambergae 6. Id. Septembris (= 8. IX.) . . . 1603.

6 (10—133) lohann(es) Goddieus, I. U. D. et professor, scri
bebat Marpurgi 14. Iulii . . . 1610.

7 (11 —140) Vere nobili . . . Iohanni Orschinowsky a Fursten- 
feldt Pragensi B(ohemo) memoriae causa . . . M. loh(annes) Cas
par Grynaeus, illust. com(itis) iun<ioris) Ortenburg(ici) pro tem
pore praeceptor, Ambergae 24. Maii 1603.

8 (72?) Georgius Hrsan scrib(ebat) 14. Mart(ii 1610).

9 (6 — 73) Anno 1610 . . . Wencesiaus Hrsan.

10 (4 — 70) Doct(or) lohan(nes) lessenius a lessen, regis 
Ungariae medicus, scrib(ebat) Marpurgi in transitu 16. Augusti 
___ 1609.

lan
11 (2-68) CDDCVII (= 1607) ‘io,< awTisy Kcyijioe IV. Id.
(= 10. I.).

12 (12—149) Vera nobilitate, virtute et eruditione praestan
tissime . . . iohanni Orschinowský a Fürstenfeldt, amico ac popu
lari suo omnium charissimo im patriam redeunti, in iucundam sui 
recordationem . . . apposuit Marp(urgi) Cattorum 14. Iulii . . . 1610 
Wencesiaus Leonhardus a Nayenperkga.

13 (9—109) Eusebius Menius pater et senatus ecclesiastici 
. .. Ambergae director scripsit 4. lanuarii . . . CD- ID-CIIII (= 1604).

14 (14—150) Nobili atque ingenuo adolescenti d. loanni 
Orschinovsky a Furstenfeld, amico et fratri suo non vulgari, reli
quit haec in perpetuam sui memoriam Nicodemus a Paumbergk 
Ambergae Boiorum 28. lanuarii . . . 1604. (Připojena je margi
nální glosa rukou Jana Oršinovského:) f Gorlicii, dum ageret 
praeceptorem Smirzicziorum a. CDIGCIIX (= 1608).

15 (9—110) Ambergae scribebat Matthias Plato, verbi divini 
minister, 10. lan. . . . 1604.

16 (15—151) Nobili et doctissimo viro d. Iohanni Orschi
novsky a Fürstenfeld honoris et amoris ergo scripsi Georgius Quec- 
cius, in acad(emia) Norica professor ethicus et p(ro) t(empore) 
rector . . . 28. Iulii 1608.

17 (5 — 71) Scribebam Georg. Remus Aug. Vindelius ... ann. 
1607. 21. Iulii Norimbergae.

18 (8—105) Theophilus Richius Ambergae 3. lan. . . . 1604.
19 (3 — 69) Aureos hosce versus Oppiani ex 2. Halieuti- 

c(orum) adscribeb(at) et verteb(at) benevol(entiae) et mem(oriae) 
ergo Cunradus Rittershusius D. Altorfii die s. lacobi (= 25. VII.)
. . . MDC VIII. (^ 1608).

20 (24 — 274) Pauca haec nobilissimo literatissimoque viro 
dn. loanni Orschinovsky a Furstenfeld, fautori suo semper co
lendo, in illustri lulia scribebat in sui memoriam anno 1606 die 
27. April(is) loannes Richardus Ruppelius Rosbach-Wetteranus.

21 (7—88) Gregorius Schönfeit, s. th(eologiae) d(octor) et 
p(rofessor) Marp(urgi) scrib(ebat) 21. Iulii . . . 1610.

22 (16—181) Haec nobili nec non pio ac docto adolescenti 
Iohanni Orschinovski a Fürstenfeld Pragensi Bohémo perpetuae 
recordationis ergo scribebat . . . loh(annes) Gasparus Wibmerus 
Ambergensis anno . . . CID ID CHI. (= 1603) 5. Non. Maii (= 3. V.).

23 (19—195) Wigandus Spanhenius 11. lan(uarii) 1604.
J. Hejnic.

POZNÁMKY

’) T. V. Bílek, Dějiny konfiskací v Cechách 1, Praha 1882, str. 402.

2) Rukověť humanistického básnictví v Cechách a na Moravě 2, Praha 
1966, str. 58.

3) J. V. Simák, CČM 80 (1906), str. 122; H. Kunstmann, Die Nürnberger 
Universität Altdorf und Böhmen, Köln-Graz 1963, str. 210 n. — Karel Hrdina
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uvádí ve své rukopisné pozůstalosti (heslo „Oršinovský"), že Oršinovský studoval 
od 1. dubna 1602 na paedagogiu v Heidelberku. Údaj je bez dokladů.

’) Srov. např. H. Kunstmann, op. cit., str. 95, pozn. 44.

5) Číslem zde i v dalším textu odkazujeme na příslušné pořadové číslo 
zápisů v níže připojeném vydání.

H. G. Wackernagel, Die Matrikel der Universität Basel 3, Basel 1962, 
str. 39 n.; O. Odložilík, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, 
Philadelphia 1964, str. 66. — O zaměření školy amberské srov. H. Kunstmann, 
op. cit., str. 94—99.

Heslo „Oršinovský", bez dokladů.

®) Scipionis Gentilis . . . Disputationum . . . nona ... de qua publice loan- 
nes Orschinowsky de Fürstenfeld respondebit mense Novembri die 11. in aca
demia Noric. Altorfina. Anno 1607. Norimbergae typis Abrahami Wagenmanni. 
— 8 ff (Praha UK; Roudn. II Fc 39, přív. 4).

’) Srov. Rukověť humanistického básnictví v Cechách a na Moravě 3, Praha 
1969, str. 163 n. — O dalších, velmi pravděpodobných, i když památníkem přímo 
nedoložených stycích svědčí i soudobé zápisy mnoha významných českých stu
dentů v matrice marburské university, srov. J. V. Šimák ČCM 80 (1906), str. 122.

i”) Quod faustum et felix nobis esse iubeat is, a quo solo est omne im
perium. Hasce theses de iuris dictione et imperio sub praesidio . . . Christophori 
Deickmanni . . . publico examini subiicio loannes Orschinowsky a Fyrstenfeld. 
Ad diem 14. April. . . . Marpurgi Hessorum excudebat Paulus Engolphus . . 
1610. — 8 ff (Praha UK: Roudn. II Fc 39).

ANTIGONA NENÍ JEŠTĚ MRTVA
— Copak to studuješ?
— Nářek Antigony před odchodem na

smrt.
— Nestuduj tenhle starý, smutný text, 

procvičuj se v komedii, to nám sluší 
daleko lip.

F. Dürrenmatt: Romulus Veliký.

Druhá hra Milana Uhdeho Děvka z města Thěby,^) psaná 
jako variace na Sofoklovu Antigonu, beznadějně propadla u kri
tiky. 2) Hovořilo se o tom, že „starověký mýtus zvolený za paradoxní 
východisko neunesl složitou problematiku, která měla být vyslo
vena" 3) a „antická tragedie se . . . Uhdemu vzepřela a odmítla 
dát život jeho Antigoně" ^). Uhdeho hra nezmizela v propadlišti 
jako kdysi podobně neúspěšný Šotolův Antiorfeus (ten byl ovšem 
po stránce umělecká ještě daleko slabší). Málo, ale vytrvale se 
hrála i v další divadelní sezóně a vznikla dokonce i další inscenace 
hry v Brně, která zdá se byla ještě zajímavější.5) Otázky, které 
drama a jeho scénické provedení vzbudily, se tak jen a jen zná
sobily a nutí nás vrátit se ke hře. Pokusy vyslovit metaforou kon
cepci světa a společnosti byly u nás velmi vzácné. Neměli bychom 
tedy tento pokus, byť nepříliš zdařilý, nechat projít bez po
všimnutí.

Moderní drama inspirované antickým mýtem nutí bezděčně 
dezorientované interprety, aby se vraceli k textu, který byl v zá
kladu hry. Svědčí o tom studie Jana Patočky vyvolaná Uhdeho 
hrou i například úvaha E. M. Szaroty, kterou uvádí své hodno
cení Antigony Hasencleverovy, Anouilhovy a Brechtovy.^) Tento 
postup sám o sobě je jistě logický, neboť je nezbytné znát důklad
ně půvadní text a mít určitou koncepci výkladu postavenou na 
nejmodernějších zkoumáních. Získané poznatky však nelze apli
kovat na moderní drama a nelze ani žádat, aby moderní drama 
splňovalo tytéž požadavky, které klademe na drama antické. Vý
znam antického mýtu pro novou dobu je právě v tom. že opustil 
své konkrétně historické meze a obecně nazírán stal se nadčaso
vým schématem, modelem určité základní situace člověka mezi 
lidmi a člověka ve světě. Divákovi i autorovi 20. století nezáleží na 
tom. zda spor Kreonta s Antigonou byl konfliktem státu, mravního 
života v jeho duchovní všeobecnosti a rodiny jako přirozené mrav
nosti (jak to charakterizuje Hegel, který dává oběma za pravdu).
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nebo konfliktem práva Diova a Démétřina, či konfliktem ideálu 
polis, představovaného Antigonou, s prováděnou praxí, kterou 
představuje Kreán, či konfliktem mužského a ženského principu, 
konfliktem Dne a Noci. Každý novodobý autor použije modelu 
mýtu jen jako konvence, jako úmluvy mezi sebou a divákem a do 
tohoto modelu vloží poznání neopakovatelné historické skuteč
nosti, v níž sám žije, a poznání postavení člověka ve své součas
nosti. Kdyby to nečinil, nemusel by hru psát. Není možno psát 
znovu Sofoklovu Antigonu. Milan Uhde tyto skutečnosti dobře znal.

Přivádí na scénu Antigonu, dívku z města Théb, dceru Oidi- 
povu, která žila pět let se svou sestrou v horách „pod péčí lidí 
oddaných Thébám". Dozvěděla se pravdu o smrti svého bratra 
a je odhodlána k činu. Je hrdá, je odvážná, je maximalistka jako 
všechny Antigony. Na Hermův sloup rydlem vepsala zprávu o udá
lostech, které se staly v Thébách. Je jata a předvedena před 
Kreonta. Odmítá Kreontovo vysvětlení, že jednal v dobré víře a ke 
prospěchu obce, když nechal padnout Polyneikovu hlavu pod me
čem kata:

A já ti řeknu: Buď to není prospěch 
mých rodných Théb, neboť jen spravedlivé 
a dobré skutky mohou obec povznést, 
nebo se Théby začínají živit
krví svých dětí. K čertu potom s nimi, 
s celými Thébami, když potřebují 
k životu smrt.

Ale Kreán ji nezatkne, Kreón ji propustí. Antigonin protest se 
nezdařil a Antigona zůstala sama. Její sestra Isména nechce bo
jovat. Před povinností, k níž ji Antigona volá, ukryla se do náručí 
muže. A tento neznámý muž je shodou okolností mužem, po němž 
touží Antigona. Je to Haimon, syn Polyneikova vraha. Ale Antigona 
nechce resignovat:

Na smrt nenávidím
ten dobytek, který se v každém blátě
zařídí jako doma.

Čeká na přikývnutí bohů. To se dostaví ve slovech chóru, který 
jde Antigonu zabít, ale pak změní svůj původní záměr a dá Anti- 
goně nůž, aby jím zabila Kreonta. Ale i Kreón se z úst chóru dozví, 
že Antigona chystá jeho smrt. Jde tedy k ní, aby jí vypověděl svůj 
příběh. I on chtěl, aby obec byla čistá. Když měl po Oidipově

smrti nastoupit na trůn Polyneikés, neschopný slaboch, přesvěd
čili ho, že je třeba, aby Théby vedl zralý muž schopný čelit zkáze. 
Také on čekal na přikývnutí bohů. Přišlo. Měl zabít Polyneika, ale 
dříve než se k tomu odhodlal, byl jeho plán vyzrazen a jeho dům 
obklíčen. Na jeho stranu se přidali chudáci, toužící po lepších 
časech. Nechtěl zabít Polyneika. Byl však donucen:

Pak ovšem koně,
ke kterým osud připřáhl můj příběh, 
zešíleli. Já musel Polyneika 
odevzdat katům. Za ním pod sekyru 
šli jeho blízcí. Tu jsem začal chápat, 
že hranice, jež dělí dobro od zla, 
nevede mezi mnou a Polyneikem 
a že je klikatá a běží napříč 
oběma tábory. Vždyť mnozí čestní 
neměli rádi Polyneika, jiní 
nenáviděli mne, že ruším právo, 
co platívalo od věků. A lotři, 
ta všehoschopná thébská spřež, buď stála 
za Polyneikem, neboť slabá vláda 
se lumpům zamlouvá, nebo se dala 
pod můj meč, který páchl čerstvou krví, 
a krev je lákala. A já jsem nesměl 
odehnat nikoho, kdo přišel. Jinak 
bych nevyhrál. To bývá strašná cena 
každého vítězství. Čím více vrahů 
stálo v mých službách, tím jsme vítězili 
slavněji. Čím více krve, tím víc dobrých 
mě opouštělo. Nakonec mi zbyla 
po boku jenom luza, nečítám-li 
zaslepence a tupce. Nejmíň stokrát 
jsem zkoušel zastavit ten příval zla, 
ale vždy marně. Kat, co byl mým sluhou, 
stal se mým pánem. Nevládl jsem Thébám, 
zato však ony vládly mně.

Antigona s hrůzou zjišťuje, že Kreón mluví jejími vlastními 
slovy, neboť i on

... na smrt . . . nenáviděl
ten dobytek, který se v každém blátě
zařídí jako doma.
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To ovšem znamená, že je zbytečné zabíjet Kreonta, který si přišel 
pro smrt, protože by to znamenalo, že Kreón by jen byl Antigoni- 
ným Polyneikem. Antigona se proto brání:

Kdo mi ručí,
že nebudu jen hercem, který znova 
žvýká tvou zhudlařenou roli?

Nemá však odvahu spáchat sebevraždu.

Žijem
dál, a ta věc z nás všech dělá děvky.
Smějte se tomu, je to komedie, 
jenže je k pláči. Plačte. Tragédie, 
v které se neumírá, bývá k smíchu.
Smějte se, jde to dohromady.

Antigonin život ztratil smysl. Nemůže však prodat své přesvěd
čení. Prodává tedy své tělo, stane se děvkou. A hraje s chórem 
hru o děvce z města Théb, plnou „mordů a milovaní, konec konců 
však z toho není nic".

Od Sofokla se tedy Uhdova variace vzdálila velmi daleko. 
Vzdálila se i od mnohých nám známých zpracování moderních. 
Vezmeme-li například Antigony J. Anouilha, B. Brechta, C. Hu- 
balka, D. Smoleho ®) — stranou ponechme Antigonu Karvašovu, 
v níž jde především o nahrazení práva bohů právem kolektivu — 
zjistíme, že v nich některé okolnosti jsou záměnné. Není pod
statné, jaký byl Polyneikés (často není známo, koho Antigona vů
bec pohřbívá, neboť nelze poznat bratrovu mrtvolu) a zda byl po
krevním bratrem Antigoniným. Nepřekvapuje nás tedy, že Uhdova 
Antigona má jen jednoho bratra a toho dal zabít přímo Kreón. 
Polyneikés se čím dále tím více stává jen jakousi záminkou, jeho 
pohřbení je jen prostředek, jakým je možno demonstrovat protest 
proti zvůli. Antigona je na světě proto, aby se vzepřela příkazu 
moci a obhájila příkaz humanity. Antigona je právo na vzpouru. 
Antigona musí proto vstoupit do konfliktu s Kreontem. Je pří
značné pro moderní variace, že Kreón nestojí o to, aby musel sou
dit a odsoudit Antigonu. Nepotřebuje ve svých plánech mučed
nici, potřebuje někoho, kdo může spíše dotvrdit správnost jeho 
cesty. Mobilizuje všechny prostředky, aby Antigonu donutil k ústu
pu a rezignaci. Ale konflikt nekončívá smírem. Je řešen potrestá
ním Antigony (ať už je trest proveden jakýmkoli způsobem). Anti-
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gona učiní vše, co je v jejích silóch — postaví se proti Kreontovi, 
odmítne smlouvat a přizpůsobit se, obětuje svou lásku k Haimo- 
novi a životu vůbec, a konečně i svůj život. Řekne své ne proti 
tomu, co pociťuje jako bezpráví a nehumánnost, možná proti lid
ským zákonům, ale v souladu s odvěkým zákonem humanity. Anti
gona je právo na charakter.

Antigona Uhdeho je v situaci, která není srovnatelná se si
tuací v Sofoklově tragedii. Žije ve společnosti, v níž je cosi shni
lého, ve společnosti, která nezná pojem hodnoty, která učinila re
lativním vše, za co by bylo možno položit život. Tato společnost 
dělá i z Antigon děvky. Jenomže Antigona musí vstoupit do kon
fliktu s Kreontem, jinak není Antigonou. Musí uplatnit své právo 
vzpoury, své právo na charakter. Uhdeho Antigona je odhodlána 
ke všemu a neučiní nic. Nemá naději, že by jakýkoli čin mohl co
koli změnit. Proto použije svého práva vzpoury — neučiní nic, co 
od ní očekáváme, neučiní žádné plané gesto, nebude hrát. I ona 
uplatní své právo na charakter — odmítne účinkovat v mašinérii, 
jejíž chod poznala. Stane se raději děvkou. Potud nelze hře ne
rozumět. Její skepse nám může být blízká, její nihilismus je plod 
doby, kterou jsme žili stejně jako autor. Dramaturg Národního 
divadla Z. Hedvábný v programu ke hře ’) vyslovil názor, že sám 
pokus o boj se zlem má pozitivní charakter. Jenomže tato Antigona 
se o boj ani nepokusí. Nevyčerpá všechny možnosti, nejde až do 
konce. Pohřbí symbolicky hrstku prachu a pohovoří s Kreontem. 
Je dcerou své doby: o činech jenom mluví. I to je jistě autorský 
záměr. Kde však není konflikt, není ani drama. Je vůbec otázka, 
jestli je možno model, který autor zvrátil na hlavu, úspěšně reali
zovat. Připusťme však, že je. V tom případě ale je velmi důležité, 
jakým způsobem to autor učiní. Realizace v tomto případě však 
silně pokulhává za myšlenkovou strukturou hry. Hra je psána na 
tezi a její postavy také. Jsou to živá schemata, jejichž jednání není 
dostatečně motivováno. Zvrat v Antigoniné jednání je chvatný a 
náhlý. Její paradoxní protihráč — Kreón — není jasně charakte
rizován, Haimón a Isména mají vůbec trapnou roli. Jsou jen stafáží 
a vyplňují prostor. Postavy chóru, které tu zastupují chór, posla 
i stráže, jakoby vůbec přišly z jiného světa, patrně ze světa postav 
Brechtových. Rámec, do něhož je hra zasazena — jakási hra na 
Antigonu, která se z dívky stala děvkou — je sice vtipný, ale právě 
časté poznámky odhalující tuto skutečnost (například: Staň se mi, 
to, co odedávna psáno; vyčetla jsi z báje ten svůj dětský nápad 
atd.) jakaby upozorňovaly ještě více na neživotnost postav. Jazyk 
postav zdá se až příliš silácký.
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Dali jsme do záhlaví této poznámky motto z Dürrenmattova 
Romula Velikého. Ne náhodou. Domníváme se totiž, že to je bod, 
z něhož Uhde vychází. Tragédie není možná, Antigona nemůže 
uskutečnit svůj čin. Nedá nám však ani možnost, abychom se mohli 
smát nad zbytečným gestem. Autorův smích je hořký a zlý. Přesto 
se nám však zdá, že Antigona není ještě mrtva. Snad nás k tomuto 
tvrzení opravňuje alespoň to, že ani Uhdeho Antigona neprodala 
svůj charakter a per absurdum podala o tom důkaz. To je také 
hodnota, kterou obecenstvo podle našeho mínění ve hře ocenilo. 
Bude tedy Uhdeho hra patřit patrně k těm hrám, v nichž obecen
stvo pod pláštěm antiky našlo současnost a chatrný plášť autorovi 
odpustilo. E. Stehlíková.

POZNÁMKY

’) Premiéra 7. 4. 1967 v Národním divadle v režii E. Sokolovského. Vyšlo 
v Divadle 1967/květen, z tohoto textu citujeme.

2) Viz Rudé právo ze dne 29. 4. 1967 (J. Opavský); Lidová demokracie 
z 12. 4. 1967 (J. Černý); Literární noviny 1967, č. 16, str. 4 (S. Machonin); Kul
turní tvorba 1967,č. 16, str. 13 (A. Urbanová); Divadelní noviny 1967, č. 22, 
str. 4 (M. Smetana); Divadelní noviny 1967, č. 23, str. 5 (E. Stehlíková).

5) J. Opavský, op. cit.

*) S. Machonin, op. cit.

5) Premiéra 14. 5. 1967 v Mahenově divadle v režii Z. Kaloče.
*) J. Patočka, Ještě jedna Antigona a Antigone ještě jednou. Divadlo 

1967/prosinec, str. 1—7.
’) E. M. Szarota, Nowoczesne dramaty o Antygonie, Meander XVI, 1961, 

str. 187—205.
®) Pozoruhodná hra jugoslávského dramatika Dominika Smoleho vyšla 

slovenský (Diliza 1964); není u nás zatím příliš známá.

’) Program k premiéře vydalo Národní divadlo.

FILOSOFICKÉ OSOBNOSTI
A TYPY FILOSOFICKÉHO MYŠLENÍ II.

Středověk

Od 4. března do 29. dubna 1968 vždy v pondělí večer probíhal v Městské 
knihovně pražské v malém sále druhý semestr cyklu „Filosofické osobnosti a 
typy filosofického myšlení", který je z podnětu univ. prof. Dr. Jiřiny Popelové- 
Otáhalové, DrSc, připravován docentem Dr. Milanem Sobotkou, CSc, a autorem 
této zprávy. Tento druhý semestr cyklu, koncipovaného jako příspěvek k typo
logii filosofického myšlení a filosofů rozličných věků, byl věnován středověku. 
Podobně jako o semestru prvním (viz Zprávy JKF 10, 1968, strana 95—106), 
rád bych čtenáře Zpráv JKF informoval o obsahu cyklu a nejzávažnějších před
nesených myšlenkách.

1. přednášku (ABÉLARD — SIC ET NON) přednesl doc. Dr Milan Ma
chovec, DrSc, z filosofické fakulty UK. Úvodem upozornil no neoprávněnost 
pohledu na středověkou filosofii a teologii jako cosi uniformního, jednolitého, 
majícího jen neproblematické jistoty. Samzřejmě jistá část teologie je již uza
vřeným systémem, avšak právě Abélard (1079—-1142) je jednou z velikých po
stav myšlenkového osvícenství a snahy po spojení životního s teoretickým. Má 
v sobě kus francouzského neklidu, životního i teoretického. Abélardovy názory 
známe především z jeho spisů „Historia calamitatum mearum" a spisu „Sic et 
non", avšak dobovou působnost jeho myšlenek a snah nám lépe objasňuje 
a umožňuje pochopit jeho vášnivý protivník Bernard z Clairvaux, který Abélar
dovy formulace polemicky vyhrocoval proti názorům ortodoxnim. Říká o něm 
na příklad, že se sváří o víře poti víře, že neuznává nic záhadného a že chce 
vše znát a odhalit dogmata i začátečníkům. — Teologie oficiálně měla dané 
pravdy. Rozdíly teologů byly údajně pouze ve způsobech argumentace. Přichází 
však právě Abělard, soudící, že to je klam, neboť prý není ani jediné teze, o níž 
by nebylo rozporů a protimluvů u teologů. Abélard hromadí výroky církevních 
otců a zjišťuje neshody. Dříve než soudí, že si dva jisté výroky odporují, zjišťuje 
předně, zda jsou autentické, dále zda je to poslední slovo autorovo v dané 
otózce, a konečně, co je dogma a co naopak pouze otózka a výklad. Bylo by 
unáhlené jen z toho soudit, že Abélardovi šlo o zracionalizování všeho. Roz
hodně však může přinést užitek, pojímáme-li Abélardovo dílo jako něco, co 
znovuodkrývá vědomost o tom, že tehdejší evropská kultura stojí na smíšení 
dvou zcela odlišně zaměřených okruhů: 1. na řecké snaze po rozumové analýze, 
2. na starozákonní a novozákonní tradici, přičemž křesťanství samo vyrostlo 
vlastně jakožto úspěšná židovská sekta. Už někteří teologové před Abélar- 
dem tušili odlišnost „Boha filosofů" od Boha Abrahámova, Jákobova a Izákova. 
U Židů přece nešlo o světonázorového Boha, nýbrž o Boha exodu, východu.
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Ostatně Mojžíšův Bůh přímo zakazuje základní náboženský princip — modly. 
Ovšem už proroci to měli těžké, jak udržet tuto ideu, ideu budoucnosti. Ježíšovo 
„buď vůle Tvá" — to znamená přání plného života teď hned, přání, ať toto 
vše je naše, přání rozevřeného života. Avšak už v Pavlovi je to platonizováno, 
a tak stojí před filosofy úkol, jak obojí spojit; osobního, konkrétně mluvícího 
Boha a Absolutno. A takto pok vznikají srůsty obojího, základní dogmata, např. 
už sama definice Boha jako „bytosti samy od sebe a nekonečně dokonalé". 
Způsob vytváření takové myšlenky se stává svěrací kazajkou židovské rozevře- 
nosti. Jednotlivé formulace pak v příklonu k té či oné straně tradice vytvářejí 
nutně těžko řešitelné protimluvy. A Abélard je právě klasik jejich zjišťování. 
Podle Abélardova spisu „Sic et non" (Tak a ne tak. Takto a naopak) uvedl 
přednášející řadu takových protimluvů, z nichž zde uvádíme aspoň některé: 
Víra má být podporována rozumovými argumenty — Víra je dar, který nepo
třebuje rozumových argumentů. Bůh je substonce světa — Bůh není substance 
světa. — Božské osoby se vzájemně liší — neliší. Bůh je k Synovi v kauzálním 
vztahu — není v tomto vztahu. Věčné plození Syna Otcem může být pocho
peno — nemůže být pochopeno. Filosofové už dříve měli ponětí o Trojici — ne
měli. Prozřetelnost je příčinou všech věcí — není příčinou. Lidské činy jsou 
pouhopouhé nic — Lidské činy mají svůj význam. Hříchy se Bohu nelíbí — 
líbí. Bůh nemá být zobrazován — může být. Syn se vtělením změnil — zůstal 
týž. Syn neznal den Soudu — Kristus znal den Soudu. Základem církve je 
Kristus — základem je Petr. Bez křtu nemůže být člověk spasen — může být. 
Manželství je dobré — není dobré. Nevěrcům morální skutky neprospívají — 
prospívají. Každý je náš bližní — není. Horší je hřešit zjevně — skrytě. Svede
nou dívku je třeba si vzít — není třeba. Odpustit hřích lze bez zpovědi — 
nelze. — Lež je dovolena — není dovolena. Sebevražda je dovolena — není 
dovolena. Platí „Nezabiješ?" — nebo neplatí? V řadě těchto otázek vyslovil 
Abélard naplno to, o čem si západní církev nanejvýš jen šeptala. Tak např. 
šlo o to, jak i v otázce pekla a hříchu vyložit Augustinovu myšlenku, že i rub 
je dokonalý. Při obhajobě této myšlenky pak musí platit i zmíněná teze, že 
hříchy se Bohu líbí. V řadě otázek (např. v otázce, zda Bůh je vázán logikou) 
připravoval Abélard cestu Tomáši Akvinskému a v některých dokonce i mo
derní teologii. Tak tomu bylo např. s otázkou, převzatou ovšem už z Órigena, 
o dočasnosti pekla a prominutí posléze i ďáblovi. Hlavní význam Abélardův 
spočívá v tom, že vytvořil raně scholastickou metodu kladení teologickofilo- 
sofických otázek.

Druhou přednášku (ANSELM Z CANTERBURY — REALISMUS) připravil 
pro tento cyklus autor těchto řádků, Dr. Dušan Machovec, CSc, z filosofické 
fakulty UK, který v úvodu charakterizoval Anselma (1033—1109), tohoto „otce 
scholastiky", jako neobyčejně významnou osobnost nejen tehdejší církevní diplo
macie, ale i filsofickoteologických sporů, v nichž rozvíjel platónskoaugustinov- 
skou tradici, jak je to zřejmé zejména z jeho „realistické" pozice ve sporu 
s „nominalismem", jmenovitě s Roscellinem, z jeho formulace tzv. ontologického 
důkazu existence Boha a z příklonu k Augustinově tezi „Credo, ut intelligam" 
(Věřím, abych rozuměl). Potom přednášející podal poměrně podrobný Ansel- 
mův životopis. Narozen údajně právě tisíc let po ukřižování Kristově v městě

Aostě (po otci z rodu langobardské, po matce z rodu savoyské šlechty) odchází 
záhy do Burgundska a Normandie, a zde posléze do kláštera v Becu (se 
znamenitou knihovnou), kde se mu dostává zásadní životní determinace jak 
ve věcech teologických, tak i církevních: stává se žákem í nástupcem opata 
Lanfranca. Již jako opat poprvé přeplouvá Kanál (1092) a navštěvuje Anglii od 
Doveru přes Canterbury až do Chesteru (v dnešním Walesu). Zde usiluje 
Vilém II., Ryšavý, syn Viléma Dobyvatele, o získání Anselma pro Anglii, už 
tehdy známou vysokými teologickými tradicemi. Jisté ústupky na obou stranách 
umožní, že Anselm je (1093) slavnostně vysvěcen na arcibiskupa v Canterbury, 
čímž se stává primasem Anglie. Avšak záhy dochází k otevřenému konfliktu 
ve věci investitury, který vede k prvnímu Anselmovu vyhnanství. Nový král 
Jindřich I. po korunovaci ve Westminsteru povolává Anselma zpět, avšak do
chází znovu ke konfliktu, který končí druhým vyhnanstvím, opět do Říma. 
Mocenské zásahy se ukázaly na obou stranách nepříliš účinné, a tak když 
byla oslabena pozice krále i papeže (vzniklo dvojpapežství), došlo k oboustran
ným ústupkům: král se zřekl práva investitury, žádal jen lenní přísahu. Anselm 
se triumfálně vrací do Canterbury (1106), zde pokračuje zejména v psaní spisů, 
avšak už po roce těžce onemocněl a v roce 1109 (v 16. roce svého pontifikátu) 
umírá. Neobyčejně brzo je svatořečen (1163), čímž byla podtržena nejen jeho 
svatost i učenost (v diplomacii i teologii), ale podáno tak i svědectví, že zápasy 
Anselmovy zdaleka ještě nebyly dořešeny nebo opuštěny. Smíření církve a státu 
bylo totiž jen lokální, vratké a krátkodobé, jak ostatně ukázala i mučednická 
smrt Thomase Becketta, nástupce Anselmova na stolci arcibiskupském. — 
Pro sledování Anselmovy církevně diplomatické činnosti je hlavním pramenem 
jeho korespondence (vedle životopisu, pořízeného mnichem Eadmerem). Pro 
studium jeho teologie jsou to přímo jeho spisy, na prvním místě metafyzicky 
nejpropracovanější spis „Monologion". Zde Anselm hledal vyjádření pro ucho
pení nejvyššího dobra, bytosti, skrze niž vše, co jest, jest, která jest sama od 
sebe (a sč). Zde v 5. kapitole je argumentováno takto: Je-li ona bytost skrze 
sebe a vše ostatní skrze ni, pak ona sama jest od sebe a vše ostatní od ní. 
8. kapitola pak dokazuje, že tato bytost udělala vše z ničeho („facere ex ni
hilo"). V 13. kapitole zaznívá kus výrazného augustinismu v tvrzení, že vše 
zůstává ve svém bytí jen skrze nejvyšší bytost. Dále je obhajována a vysvětlo
vána nejvšší bytost jako bytost bez počátku a konce, zdůrazňována její všudy- 
přítomnost a vždyexístence. Soudí-li Anselm, že tato bytost není nikdy a nikde 
(totiž výlučně), vždy a všude (obojí zároveň), pak jsou to protimluvy, které se
však nedají vysvětlit jen z dvojí tradice křesťanství (srov. přednášku o Abé- 
lardovi), nýbrž z rozpornosti samotné teologické problematiky. Podle Anselma 
nejvyšší bytost nespadá pod pojem obecná, kteréž tvrzení bylo polemicky 
zaměřeno proti „dialektikům", čili — jak bychom dnes spíše řekli — logikům. 
Střední kapitoly „Monologia" pojednávají o poměru Otce, Syna a Ducha, a to 
rovněž v tradici augustinismu: bytí Otce je poznáním, věděním, moudrostí 
a pravdou. Syn je, jakožto poznání, vědění, moudrost a pravda otcovského sebe- 
bytí, také poznáním poznání, věděním vědění, moudrostí moudrosti a pravdou 
pravdy. Z Otce a Syna vychází tatáž láska. Milují se navzájem. Tato láska je 
stejně veliká jako Duch. Láska však není Synem obou. Je s nimi totožná a pro
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měnlivá; není však tří otců, tří synů a tří duchů. Je to nepochopitelné, leč je 
nutné věřit. Přesto právě rozum je nejlepší cestou k poznání nejvyšší bytostí. 
Rozumná bytost je i utvářena tak, že miluje nejvyšší bytost (viz kap. 68). V po
slední kapitole (80.) se uzavírá, že duše, která vždy miluje nejvyšší dobro, bude 
jednou vpravdě duševně, věčně žít. „Monologion" takto tvoří systematický vý
klad Anselmovy teologie, avšak známější je jeho „Proslogion" (Oslovení). Zde 
v předmluvě stojí známá slavná věta „Neque enim quaero inteliigere, ut cre
dam, sed credo, ut intelligam", ve vlastním pojednání je pak podán takzvaný 
ontologický důkaz Boha: Myslíme-li dokonalou bytost, pak bychom ji nemysleli 
jako dokonalou, kdybychom ji mysleli jen jako myšlenou. Musí tedy tato bytost 
být! Způsob takové úvahy lze nazvat racionalistickým objektivismem, resp. onto- 
logismem, což je v rámci teologie obdobný postup myšlení, jaký v oblasti speku
lativní filosofie byl kdysi rozpracován už Platónem. Anselm znovu a znovu doka
zuje, že Bůh je skutečný, že boží nebytí je nemyslitelné, že Bůh je všemohoucí, 
ač mnohé nemůže, atp., což vše je řado úvah, v jiné podobě se opakujících 
z „Monologia". „Proslogion" se stalo také známější polemikou, kterou proti 
němu napsal mnich Gaunilo. Ještě v době, kdy byl Anselm opatem v Becu, 
vznikl „Dialogus de veritate" (Dialog o pravdě), který je neobyčejně vysoko 
ceněn historikem Gilsonem. Dále se přednášející zmínil o spisu „Cur Deus 
homo?" (Proč se Bůh stal člověkem), který je psán metodou otázky a odpovědi 
(interrogatio, responsio), a o spisu „De fide Trinitatis" (O víře v Trojici), kde 
se odhaluje myšlenka tří „osob“, avšak jedné „podstaty": personae tres, sub
stantia una. Pak přednášející vyložil tradici sporů o obecniny (řec. katholú, lat. 
universalia) a Anselmovo krajně realistické stanovisko, zaměřené proti nomi- 
nalismu Jana Roscellina.. Vyloženo bylo i stanovisko Abélardovo (sermonismus, 
konceptualismus), částečně byly probrány i ohlasy na otázku „Cur Deus homo?" 
u Dunse Scota (1270—1308) a Viléma Ockama (zemř. 1349). — Anselm byl, 
jakožto myslitel, ortodoxní dogmatik a zároveň i teoretik dogmatiky. Jeho úsilí 
o „intellectus fidei" bylo snahou po vědění, avšak ne takovém, jež by rušilo 
tajemství zjevení, nýbž takovém, jež by sladilo osobní názor s autoritou vyšší, 
jež by přiblížilo „pravdy nadpřirozené" co nejblíže lidskému chápání. — Origi
nální znění Anselmových spisů je obsaženo v 158. a částečně v 159. svazku 
Migneho edice „Patrologia Latina". Německý překlad hlavních spisů a výňatků 
s obsáhlou úvodní studií vyšel ve Vídni v roce 1936: Anselm von Canterbury, 
Leben, Lehre, Werke; übersetzt, eingelötet und erläutert von Rudolf Allers. 
Rozsáhle rozebral Anselmovu metodu Martin Grabmann v I. svazku svého díla 
„Die Geschichte der scholastischen Methode" (1909, otisk Berlin 1957, str. 258 
až 339), avšak způsobem dnes už sotva postačujícím. Zatím nejpronikavější 
pochopení a výklad Anselmovy teologie, jakož i středověké teologie vůbec, 
podal Étienne Gilson, L'Esprit de la Philosophie médiévale, Paris 1932 (ně
mecký překlad ve Vídni 1950).

AVERROES, MAIMONIDES — ISLÁM, ŽIDOVSTVÍ A ARISTOTELES — to 
byl název 3. přednášky, kterou připravil doc. Dr. Vladimír Sadek, CSc, vědecký 
pracovník Státního židovského musea v Praze. Ibn Rušd (Averroes, 1126—1198) 
je nejvýznamnějším z arabských filosofů, kteří usilovali o spojení řecko-heléni-

stické filosofie, a to především aristotelismu středověkého typu, tedy prostoupe
ného některými novoplatónskými prvky, s monoteistickou tradicí islámu, Moše 
ben Maimon (Maimonides, 1135—1204) je v téže době nejvýznamnějším z filo
sofů, kteří usilovali o totéž, nikoli však v oblasti islámu, nýbrž židovství. Postup 
byl tento; V obou případech se zprvu vytvářely teologicko-filosofické systémy 
(tzv. kalám), později docházelo ke spojení s filosofií novoplatónizující, až ko
nečně převládla snaha o spojení myšlenkových tradic s aristotelismem. Tento 
proces spojování řecké (převážně filosofické) a islámské a židovské tradice 
(převóžně náboženské) byl ovšem procesem do značné míry konfliktním, po- 
něvaž oba přístupy se rozcházely v několika základních metafyzických bodech: 
1. — v pojetí Boha (monoteistické pojetí personólního a v historické rovině 
působícího Boha se střetává s pojetím, jež Boha chápe jako poslední přírodní 
příčinu bytí, jako přírodní nutnost, hypostazovaný komplex přírodních zákoni
tostí), 2. — v pojetí vzniku světa (proti monoteistickému stvoření světa silou 
boží vůle z ničeho učili řečtí a helénističtí filosofové, že svět je věčný, resp. 
souvěčný s Bohem, resp že, poněvadž Bůh existuje věčně a beze změny, musí 
také svět jako jeho produkt existovat věčně a beze změny), 3. — v pojetí 
člověka (filosofové řecko-helénistického směru jsou nositeli racionalistického 
pojetí lidské psychiky, ve svých závěrech ovšem často přecházejí do roviny 
mystické, kdy za nejvyšší stupeň lidského poznání je považováno spojení lid
ského rozumu s tzv. činným rozumem, kosmickým principem pozemského světa). 
— Ibn Rušd patří mezi hlavní představitele islámské filosofie, kterou s ohledem 
na to, že většina prací je psána arabsky, nazýváme arabskau filosofií. Je nej
radikálnějším aristotelským myslitelem islámu vůbec. Jeho tvorba zahrnuje 
především komentáře k Aristotelovi a řadu spisů na obranu filosofie řeckého 
směru. I když se Ibn Rušd snaží svou filosofii rozvíjet v rámci islámu, takže 
např. jako někteří jeho předchůdci vytváří tzv. teorii dvojí pravdy, podle níž 
filosofie a islám vypovídají jednu a touž pravdu (filosofie exaktním způsobem 
a islám obrazným), dochází ve skutečnosti v jeho díle k rozchodu s řadou bodů 
islámské tradice. Kromě zmíněné již teorie dvojí pravdy, která byla u evrop
ských stoupenců averroismu radikalizována do teorie dvou samostatných pravd, 
pravdy filosofické a pravdy náboženské, které se vzájemně rozcházejí a nemusí 
být v souladu, vytvořil Ibn Rušd především známou teorii monopsychismu, podle 
které neexistuje osobní nesmrtelnost člověka, nýbrž pouze nesmrtelnost kolek
tivní, které člověk dosahuje tím, že v určité etapě jeho rozum splývá s tak zv. 
činným rozumem, hybnou kosmickou silou pozemského světa. Tyto i jiné 
myšlenky Ibn Rušdovy byly rozpracovány zvláště evropským averroismem ve 
Francii a Itálii. Značný vliv mělo jeho dílo i na formování křesťanského aristo
telismu thomistického typu, který ovšem vznikal mimo jiné v konfliktu s aver
roismem a značnou část Ibn Rušdových tezí odmítal. Co se týče myšlenkového 
typu, je Ibn Rušd příkladem myslitele, který nevytváří vlastní originální filo
sofický systém, nýbrž úzce se přimykó k určité filosofické škole (středověkému 
aristotelismu). Síla jeho myšlení záleží především v logickém vyvozování dů
sledků z aristotelského systému a v apologetice středověkého typu filosofie. — 
Moše Ben Maimon, židovský filosof, navazující rovněž na aristotelismus, vytváří 
na rozdíl od Ibn Rušda své dílo jako hlubokou syntézu mezi aristotelismem
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a židovskou tradicí, takže uvedené konfliktní body vystupují méně na povrch, 
i když jsou také patrny. Po stránce metodologické řeší Maimonides vztah mezi 
filosofickou a specificky židovskou tradicí metodou filosofické interpretace 
náboženských textů. Jeho hlavní dílo bylo brzy přeloženo z arabštiny do hebrej
štiny a později i do jiných jazyků. Podstata jeho přínosu nezáleží v radikálním 
dovedení středověkého aristotelismu do důsledků, což bylo u Ibn Rušda, 
nýbrž spíše v syntezi aristotelismu s judaismem, do něhož Maimonides vnesl 
filosoficko-racionalistický prvek. Jeho díle můžeme charakterizovat jako dílo 
filosoficko-náboženského charakteru. Je rovněž typické, že kromě tvorby ryze 
filosofické a kromě tvorby na poli náboženském se Maimonides zaměřil i na 
oblast tradičního židovskěho náboženskěho práva, kde se stal prvořadou auto
ritou. — V postavě Ibn Rušda a Maimonida se setkáváme s dvojím typem 
středověkého aristotelismu, který sice vychází ze společného filosofického zá
kladu, liší se však co do způsobu přístupu k náboženské tradici a co do způ
sobu spojení s touto tradicí: u Ibn Rušda je toto spojení spíše formálního rázu, 
u Maimonida má toto spojení hlubší charakter. Rozdíl je i v působení díla obou 
myslitelů na další filosofický vývoj: vliv Ibn Rušda se projevil převážně v ob
lasti evropské středověké filosofie, naproti tomu vliv Maimonidova systému 
trval v židovské oblasti prakticky až do moderní doby (židovské osvícenství). 
(Zpráva o této přednášce je z větší části doslovným záznamem, jejž předná
šející Dr. Sadek laskavě poskytl autorovi této celkové zprávy.)

4. přednáškou (TOMÁŠ AKVINSKÝ — ROZUM A VÍRA) obrátil doc. Dr. 
Milan Machovec, DrSc, pozornost k nejvýznamnějšímu mysliteli vrcholně scho
lastiky, géniovi rozumové spekulace Tomáši Akvinskému (1225—1274). Tomáš 
byl mnichem mladého tehdy dominikánského řádu, představujícího rozumář
ství v katolicismu, jež chtělo přesně definovat víru. Podle Tomáše rozum i víra 
vytvářejí (či mají vytvářet) harmonii. Vybízí a sám tvořivě usiluje o maximální 
harmonizaci (a tím o spojení dvou tradic), a to v době vrcholící moci konstan- 
tinskě církve (Corpus Christianům). Život Tomášův byl vnějškově nenápadný, 
profesorský. Pravý jeho život byl myslitelský, spekulativní, teoretický. Pravda je 
podle Tomáše shodou myšlenky se skutečností (veritas est adaequatio intel
lectus cum re). A už zde tkví základ tradice thomismu, ať už jakkoli pojímaněho, 
že katolíci musí stát na základech vědy. Lidská logika je odrazem objektivních 
zákonů přírody, jež zase jsou odrazem rozumu božího. Přírodní a božskě není 
ztotožňováno (ať už způsobem Eckhartovým nebo Hegelovým) a rozum boží 
nemůže usilovat o něco protirozumového. Je uznávána „analogie všeho existu
jícího" (analogia entis). Tomáš se domnívá, že vytvořil času nepoplatnou 
koncepci pravdy, která tedy má absolutní pravdu. Základ thomismu je tvořen 
snahou dokázat Boha světlem přirozeného rozumu (z pořádku, řádů, účelů, 
příčin). Je nutné však uchovat jistou míru ve stanovení základů této snahy: 
Kdyby to bylo možné naprosto dokázat, mizela by harmonie víry a rozumu, 
a to stejně tak, kdyby to vůbec nebylo možné. Odmítá Anselmův „ontologícký 
důkaz". Bůh je podle něho jedinou bytostí, jež sama sobě je příčinou. Je 
„actus purus", čiré uskutečnění. Vše ostatní potřebuje ke svému uskutečnění 
vnější příčiny. V řetězci příčin tvoří začátek první hybatel, první příčina (tedy

jak soudil už Aristotelés). Tomáš se zabýval i důkazy o Trojici, avšak ty dnes 
již nepatří k podstatě thomismu. V otázce zla soudí, že Bůh je připouští, avšak 
nechce. Zlo, vina existuje pro boží schopnost obracet zlo k něčemu dobrému, 
což ovšem je tvrzení značně povážlivě, neboť konec konců se jím dá ospra
vedlnit cokoli. Tomáš byl teologem značně racionálním, zatímco prvek myste- 
riázní je u něho značně omezen. Přirozeně řada Tomášových výkladů, například 
eschatologických (o nebi, peklu, očistci, o posledním soudu atd.), není dnes již 
ani oficiálně brána v oně doslovnosti. Pro názory jím hlásané, lhostejno zda 
dodnes církví uznávané či nikoli, však platí, že jimi usiloval prosadit a pro
sadil právo rozumu vstoupit do všech komnat. Starší novothomismus (například 
Martin Grabmann) vykonal mnoho pro obnovu Tomášova učení, zatímco no
vější novothomismus (například Jacques Maritain) usiluje spíše o analogickou 
práci v duchu Tomášově: věčná moudrost má osvětlovat též vždy nové, dobové 
problémy. Vedle toho ovšem zůstává i tradiční držení se Tomáše. Nezapo
meňme, že Tomáš vytvořil nadlouho dopředu katolickou dogmatiku (vlastně až 
do Jana XXIII., Teilharda de Chardin apod.). — V diskusi po přednášce bylo 
namítnuto, že přednáška nevystihla podstatu thomismu. Pokud thomismem je 
míněna teologická soustava, pak samozřejmě toto konstatování vystihuje sku
tečnost, avšak jako námitka pro přednášku tohoto cyklu není oprávněné, 
neboť cílem jeho není výklad filosofických a teologických systémů, směrů, 
natož výkladů jednotlivých, byť základních názorů, nýbrž objasnění způsobů 
myšlení a práce, jimiž se myslitelé stali klasickými představiteli jistého typu 
filosofického myšlení. Stručný výklad thomismu z péra přednášejicího je možno 
vyhledat ve sborníku „Současná západní filosofie", Praha 1958, MME 4, ze
jména v kapitole „Theologie a filosofie Tomáše Akvinského", str. 128—139, 
která tvoří část studie o novothomismu (str. 123—162). Samostatné 2. (roz
šířené) vydání vyšlo v Praze 1962 pod názvem „Novotomismus".

5. večer cyklu (MISTR ECKHART — ČLOVĚK A BŮH) přednášel opět doc. 
Dr. Milan Machovec, a to o nejvýznamnějším představiteli středověké křesťan
ské mystiky. Mistru Eckhartovi ť1260—1327). V katolicismu znamená mystika 
intimní spojení s božstvem, anděly, se svátými a světicemi. Mystik je jaksi 
zavalen přítomností boží. V extázi hovoří s Pannou Marií, sv. Kateřinou atp., 
prožívá zvláštní vidění barev (světelná mystika), vůní atp. Co znamená mystika 
proti filosofickému, resp. teologickému uchopování Boha? V mystice hraje 
pojmové vyjádření značně nižší roli, zato jsou prožívány pocity vázanosti, 
svózanosti, sounáležitosti. Ne však všechny city stejně: napříkl. city synovské, 
otcovské, mateřské apod. nehrají téměř roli, zato např. pocity kosmické jsou 
nesmírně silné. Mystika — toť roznícený vnitřní život, dotyk s nadpřirozeném, 
s čímsi zpravidla nevyslovitelným. U mystiků dochází k zažití pozoruhodných 
stavů, jež jim připadají krásné, a to případně jako „dotyk boží" či „zjevení". 
Mystika je tedy jakási „experimentální teologie" či „žitá teologie". S tím 
ovšem právě zejména v katolicismu byly vždy potíže, neboť jakmile si mystik 
začne zakládat na svém zjevení, dotek např. s farářem se pro něho nemůže 
rovnat „doteku božímu". Mystik pociťuje záhy svou nadřazenost, dokonce i nad 
rozumovými spekulacemi teologů. Dá se schematicky říci, že jestliže scholastiku
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dělali mužové, pak na mystiku byly zejména ženy: sv. Luitgarda (viz její zobra
zení na Karlově mostě), celé ženské kláštery, holandské „bekyně", sv. Ger
truda, jejíž mystické prožitky literárně vyjádřené jsou přímo jakousi milostnou 
literaturou. Toto vyvrcholilo v 12. století. Ale kdo byl Mistr Eckhart? Žil již 
značně později (1260—1327). U něho došlo již ke spojení racionální scho
lastiky s mystickými zážitky, které měl jednak on sám, jednak jeho žáci a žá
kyně. Jeho rodiště byla Gotha, vstoupil do dominikánského řádu (byl přímo 
žákem Tomáše Akvinského), působil v Paříži, Štrasburku, Kolíně nad Rýnem. 
Jeho základní myšlenkou je vysvětlení spojení člověka s Bohem. Tvrdí, že Bůh 
prostupuje svět, člověka však více, a to zejména lidskou duši, v níž je „jiskra 
boží". Ptá se: Jak bychom mohli mít kontakty s Bohem, kdybychom byli ne- 
božští? Nově vykládá christologická dogmata: Kristus — toť prototyp člověka. 
Kristus — toť můj problém, to jest moje možnost jako člověka. Zrozením 
a utrpením se člověk stává Kristem, což tedy není vázáno na narození z Panny 
Marie! V mystickém spojení se člověk setkává s Bohem, splývá s ním, a to 
už před smrtí! Prostředky k tomu jsou: božská nauka a božská láska. Nej
důležitější je snad tvrzení, že láskou se člověk stává Bohem, a tím teprve 
sám sebou, člověkem. Stvoření je pojímána jako odvěký proces: svět sám — 
to jsou jen procesy, v nichž se projevuje božstvo. Nekonečno mu splývá s ko
nečném, jedno je mnohostí, věčnost spadá v jedno s existencí v čase. Toto 
ovšem může vést až ke zbožštění všeho, a tím ovšem i naopak k anihilaci 
(zmizení) božství samého. Jde snad o návrat božstva k sobě, a to podle pojetí 
apoštola Pavla, že Bůh „se vydal světu", že dochází k vyprázdnění božství 
(řec. kenósis)? Církev se ovšem počala bránit takové interpretaci, a Eckhart 
odvolává své učení, leč podmínečně, jen „pokud je to chápáno v kacířském 
smyslu"! K porušení ortodoxíe vskutku docházelo, tak např. když jeho jedna 
žákyně tvrdí (se souhlasem Eckhartovým), že „je-li Bůh ve mně, nemůže být 
Bůh beze mne!", nebo když on sám soudí, že Bůh nemůže netvořit svět, neboť 
bez světa by nebyl. Bůh tedy podle Eckharta potřebuje svět, člověka. Lze říci, 
že na mystika neplatí žádné vnější zákazy, prožitek u něho stojí vždy výše. 
Mystik se pokládá za nezhřešitelného. Ovšem každá svoboda bez závazků se 
zvrhává a marné je i ospravedlňování se sv. Augustinem, který mínil, že I rub 
jsoucna je dokonalý (z hlediska božího): vystupňováním pocitu božství v člo
věku dochází k přesvědčení, že mystikovi je vše dovoleno, a to i v oblasti 
víry, mravnosti a sociálního úsilí. Toto je nejlépe vidět v Holandsku (a Porýní 
vůbec), kde tehdy mystika zachvacovala i chudinu: i chudé dívky toužily po 
svátém životě. Kněžstvo i vrchnost se zdají zbytečnými. Celá katolická eschato
logie jim nestačí. Nevědomky se tak vracejí k prvokřesťanství. Mnozí mystikové, 
zejména joachymisté, soudí, že po epoše Otce a Syna přijde záhy „třetí říše", 
kde nebude pánů, daní, válek atd. Přesně vědí, co nebude. Ale co bude? Od
povídají: Láska! Usiluj! přenést božské do nejbližší budoucnosti. Mění si i slova 
Otčenáše: Otče náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé... (srv. husitský 
Otčenáši). — Dotazy po přednášce se týkaly současného hnutí „hippies", kde 
lze bezesporu pozorovat řadu analogií, a vztahu protestantismu k mystice. 
Luther, Kalvín a protestantismus vůbec odmítal abnormální city: stačí přece, 
že se Bůh zjevil v bibli. I dnešní protestantismus soudí stejně (Karl Barth): jaká

koli mystika — toť jen umění, „psychologie", podvod, cosi věcně neprůkazného. 
— Podrobnější výklad o středověké mystice, zejména o Mistru Eckhartovi a žá
cích Amairicha z Beny, možno najít v knize Markéty Machovcové a Milana 
Machovce „Utopie blouznivců a sektářů", Praha 1960, zejména na str. 121 až 
170 (v kapitole „Středověké hnutí mysticko-pantheistické").

V 6. přednášce (ROGER BACON — VIZE EMPIRICKÉ VÉDY) se slova ujal 
opět doc. Dr, Vladimír Sadek, podle něhož Roger Bacon (asi 1214 — 1294), tento 
„Doctor mirabilis", je postavou, jehož dílo vešlo do dějin vědy a filosofie — 
možno říci — anonymně. Baconovy spisy, v nichž je předpověděno mnohé, co 
se uskutečnilo teprve v 19. a 20. století, se dočkaly uspokojujícího vydán! také 
teprve v polovině 19. století — a i tak dosud málokdo se jimi odborně zabývá. 
A přece právě toto dílo je svědectvím toho, jak ve 13. století, v této době 
zdánlivé jednotnosti idejí, probíhal intenzivní myšlenkový kvas. Prvním výraz
ným svědectvím tohoto kvasu byla ovšem již dříve arabizující filosofie (latinský 
averroismus), čehož křesťanskou lící byl křesťanský aristotelismus (thomismus). 
Třetím základním myšlenkovým proudem, souběžným s dominikánským, byla 
filosofie, věda a teologie františkánská, v níž možno rozlišit linii radikální 
a linii umírněnou, jež více harmonizovala s dobovými tendencemi. Roger 
Bacon byl členem řádu sv. Františka z Assisi, navazujícího na augustinianismus 
(a tím platónizujícího charakteru). Proti středověkému aristotelismu, v němž za 
aktivní je prohlašována výlučně duše, kdežto látka je složkou pasivní, nedo
statkem, principem individuace, ba až omezení a zla, františkáni mají dynamič
tější pojetí látky, aktivnější pojetí. Františkáni také přecházejí od spekulativní 
přírodní filosofie ke zdůraznění významu pozorování, dokonce až k volbě expe
rimentu. Ideovým předchůdcem jim zde byl židovský středověký filosof Avice- 
bron (Avencebrol, Ibn Gabirol, 1020—1070), navazující na filosofické dílo 
Pseudo-Empedokleovo, vyjadřující novoplatónské a mystické názory středověku. 
Jsou zde ovšem značné rozdíly, tak např. kdežto Plótínos učil, že první emanací 
je Nús, učil Ibn Gabirol, že první výtok jest látka(!), která je jednotícím pojít
kem kosmu. Odtud pak dochází k panteistickým závěrům, a to nikoli ojediněle. 
Za první základní filosofickou determinaci je třeba — podle Dr. Sadka — vidět 
u Rogera Bacona to, že patřil k františkánům. Druhou determinací bylo to, že byl 
Angličanem, navazujícím na praktické zaměření anglické vědy. Studoval v Ox
fordu, což bylo po Paříži hned druhé nejhlavnější centrum tehdejší evropské 
vzdělanosti, a také zde později působil. Zde byli myslitelé, kteří objevili zdánlivě 
prostou a samozřejmou věc: chci-li něco vědět, nestačí studovat literaturu (a vy
tvářet nové spekulace), nýbrž musím především vidět, pozorovat a spoléhat se 
na své vlastní smysly a rozum. Tedy nespoléhat se na autority, byť sebe- 
významnější. Třetím determinujícím zdrojem Baconovy osobnosti bylo ovzduší 
Paříže, tehdy centra averroismu, kde rovněž studoval. Seznámil se vůbec 
s arabizující filosofií, přičemž blízké se mu staly především názory Avicennovy, 
tzv. latinský avicennismus. Je sice sporné, nakolik Roger Bacon znal vedle latiny 
a řečtiny i arabsky a hebrejsky, avšak jisté je, že to bylo více, než bylo běžné. 
A také znal tyto jazyky z jiných důvodů: ne jako např. Raymundus Lullus 
kvůli misiím, nýbrž z důvodů vědeckých. Svá díla psal hlavně po roce 1270,
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a to pod ochranou papeže Benedikta IV., avšak 1278 je jeho dílo odsouzeno. 
Zemřel buď 1292 nebo 1294. Roger Bacon měl tragický osud člověka, který 
předstihl svou dobu. Tehdy bylo vlastně nebezpečné už samo vyniknutí z prů
měru, například už to, že žádá znalost hebrejštiny v době, kdy mezi židovstvím 
a křesťanstvím byl velmi napjatý stav. Byl ostrým kritikem současnosti. Ze
jména kritizoval své kolegy, že uctívají autority, jež nejsou autoritami. Teologii 
vytýkal příliš široké zaměření, zahrnování vědeckých otázek do teologie, a při
tom zahrnování diletantskéI Teologové neznají prý to, co nutně mají znát: 
jazyky, reálie atd. Zvědečtění teologie vidí v uplatnění filologie a v přejímání 
výsledků vědy (a ne v nedbání o ně). O teologii vědy či vědecké teologii je 
přesvědčen, že je božího původu. Je prý obsažena v bibli, odkud pak přešla 
k Aristotelovi, pak k Avicennovi, pak k němu samému. Jak patrno, řada ná
hledů Baconových jsou moderní požadavky, řada náhledů a argumentací však 
je typicky středověká, např. dokládání poznatků řetězcem autorit. Pak přešel 
přednášející Dr. Sadek k výkladu Baconova pojetí vědy a filosofie. Žádný 
z jeho předchůdců, ať už Petrus Peregrinus de Maricourt, jenž též zdůrazňoval 
empirickou vědu, nebo Robert Grosseteste, známý pokračovatel novoplatánské 
nauky o světlu, či kdokoli jiný, nebyl geniálním syntetikem jako Roger Bacon. 
On vytvořil vizi obecného vědeckého ideálu. Prvním stupněm k osvojení vědy 
je znalost jazyků. Soudí, že překlady nestačí. Proto žádá znalost originálů 
Aristotela v řečtině, bible v hebrejštině), čímž předjel humanistický ideál 
„tříjazyčného" člověka. Soudí, že znalost jazyků umožňuje studium literárně 
kritické. Druhým stupněm, nutným k vědecké práci, je znalost matematiky. To 
je prý jeden ze základů proniknutí rozumem do přírody. Uznává trojí poznání: 
z autority, což však je slabé, z rozumu, což rovněž nestačí, a ze zkušenosti, což 
platí. Královnou věd je „scientia experimentalis", která obecně jest jakousi 
metavědou. Nebezpečí úskalí této vědy vidí v popisnosti, chybí-li vysvětlení. 
Předvídal řadu technických a vědeckých objevů: předvídá, že člověk bude létat, 
že snad oddálí smrt (usiloval aplikovat „dlouhověkost" na člověka), nebo že 
dokonce zvládne schopnost oživení; tuší střelný prach, přístroje pro plavbu 
(parolodi), samopoháněné vozy, dalekohled, mechanické stroje (např. jeřáby). 
Přitom však Roger Bacon neobjevil žádné přírodní zákonitosti. Je optimistou, 
přesvědčeným o síle lidské dovednosti a nemajícím ještě žádné obavy o lid
ský osud. Jeho genialita je soustředěna na praktický experiment a na vizi 
budoucího rozvoje. A tak v tomto směru, přes pohnutý jeho život, byl snad — 
jak uzavřel přednášející Dr. Sadek — Roger Bacon člověkem jaksi šťastným.

7. přednášku (VIKLEF — ČLOVĚK A BÜH) připravil Dr. Robert Kalivoda, 
DrSc, laureát státní ceny, vědecký pracovník Filosofického ústavu ČSAV. Již 
v úvodu přednášející upozornil na skutečnost, že Jan Viklef, tento obecně 
známý teolog, refomátor a „kacíř", je překvapivě málo studován a odborně 
znám a vlastně není dosud odhalen: katolíci jej zpravidla pokládají za kacíře, 
protestantů zase za katolíka. Čím to je? Tím, že protestantismus je měřen 
lutherstvím a Viklef není jen reformátorem, nýbrž i filosofem, usilujícím o sply
nutí teologie a filosofie vjedno. Jisto je, že nepatří ani do lidové hereze, ani 
mezi myslitele oné kultivované filosofie, jakými byli např. averroisté. Dr. Kali-

voda soudí, že Viklef navazoval na platónskou tradici a že objektivně připra
voval cestu Spinozovi. Viklef ukazuje i nové době, jak možno v rámci teologie 
vypracovat systém, který se teologii vzdaluje. Fundamentální práci pro poznání 
viklefismu vykonal v 2. polovině 19. století protestantský badatel Lechler. — 
Viklef (1324-1387) je spjat s počátky reformace, avšak teprve husitstvím se jeho 
učení stalo světovým. A tím také se teprve objevilo Viklefovo učení jako přední 
nepřítel katolické církve. Právě v Kostnici je definitivně a „na nejvyšší úrovni" 
odsouzen viklefismus. Už za husitské revoluce musely být Viklefovy pozůstatky 
vykopány a rozmetány! Prostřednictvím husitství se pak objevuje zájem o vikle
fismus a jeho znalost i v reformaci německé, avšak teprve v 19. století dochází 
k odbornému vydávání jeho spisů. Na základě českých, rakouských a mnichov
ských rukopisů vydávání pokračuje dodnes. V Krakově se připravuje vydání spisu 
„De universalibus". Zókladní ISsvazkové vydání Viklefa už však bylo pořízeno 
v Anglii. — Dr. Kalivoda pak přikročil k rozboru Viklefovo učení: Viklefovi splývó 
teologie s filosofií. Část učení je orientována k člověku. Lze hovořit o teologii 
člověka, neboť otázky lidské jsou rozvíjeny na základě teologických kategorií a 
představ. Toto právě je využíváno husitstvím. Zprvu se ovšem myslitelé u nás 
(zakladatel české filosofie Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče) orientovali na 
problém universalií a na otózky Boha a přírody. Boha a světa, což byl onto- 
logický viklefismus, avšak Hus a další myslitelé vyzvedávali strónku teo- 
antropologickou, orientovali se na učení o člověku a jeho vztahu k Bohu, což 
bylo rozvíjením kritické složky viklefovského humanismu. Člověk a Bůh byli 
pro Viklefa ve velice úzké souvislosti: To, co pro člověka představuje Bůh, co 
si člověk klade jako normu, to žije, působí a nabývá platnosti jen v praktic- 
tém životě člověka. Člověk se takto může dopátrat, co je to „božský zákon" 
(lex divina). Tento božský zákon je souborem hodnot, požadavků a norem, 
které člověk musí zachovávat, nechce-li propadnout hříchu a naopak chce-li 
získat božskou odplatu. Co je zde revolučního? To, že lex divina je podle 
Viklefa určena závazně celé (!) společnosti. A tedy představitel, který ji ne
plní, přestává mít oprávnění, aby byl respektován. Podřízený, prostý člověk mó 
přitom právo soudit, zda nadřízený (prelát, šlechtic atp.) plní boží zákon či ne! 
Neplní-li, podřízený nemá sloužit jemu, nýbrž Bohu.. Hus přejal lex divina od
Viklefa a soudí, že šlechtic nesmí olupovat poddaného, nesmí mu ukládat vyšší 
daně atp. V radikálním směru to šlo ještě dále: vytvářela se představa bož
ských hodnot, jež nestojí někde nahoře, nýbrž zde, na tomto světě. Těžiště zá
kona božího je zde, lex divina je pak vlastně lex humana! — Pak se před
nášející zabýval otázkou vydávání Viklefových spisů v minulosti, zejména vydá
ním vybraných spisů Viklefových od lutheránů (1548) a jednotlivými hlavními 
jeho spisy. Jódro jeho ontologie je obsaženo ve spisu „Trialogus". Zde se 
setkáváme s panteistickými prvky: Bůh přechází ve svět (i když formálně je 
zde uznáváno stvoření světa jako jaksi věčné). Je zde i přetvářen platonismus: 
neexistují ideje ( essence) toho, co neexistuje. Ideje samy existují jen vs 
věcech, takže jde o substance věcí. Bůh existuje nejdříve v ideálním světě, 
avšak tento ideální svět musí být ve skutečném. Bůh je omezen skutečností, 
věci ohraničují božskou poznávací schopnost, věci determinují Boha: Bůh 
nemůže vytvořit nic, než co jest s absolutní nutností. Bůh dodává světu jen
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substance, snáší se jako podstata věcí, essence. Dr. Kalivoda soudí, že 
,,essence" je obecný pojem pro označení přírody. Viklef mnoho uvažoval 
i o božské trojici, jejíž stopy viděl všude v přírodě, např.; hmota + forma + 
spojení obojího. Hmota = Otec; z hmoty vzniká forma. Hmota nás přivádí 
k poznání Otce, formo k Synovi, spojenina k Duchu. Podobně jako 200 let 
předtím u Davida z Dinantu je provedeno objektivně to, co později vědomě 
vytváří Spinoza: Bůh a svět je jaksi svařen. Tím je vykročeno za hranice 
scholastiky na cestu k materialismu spinozovského typu a položeny základy 
sociální etiky. Tím se přikročilo k filosofickým hodnotám moderního světa. — 
V odpovědích na dotazy objasnil přednášející řadu problémů, např. rozdílnosti 
mezi viklefovským (a husovským) chápáním ,,zákona" a chápáním thomistic- 
kým. Upozornil též na rozdílnost forem protestantismu v této otázce.

Poslední přednášku tohoto cyklu (PETR CHELCICKÝ — RADIKALIZACE 
KŘESŤANSKÉ EXISTENCE) přednesl rovněž Dr. Robert Kalivoda, DrSc. Petr 
Chelčický (přibližně 1390—1460) je myslitelem, představujícím zcela nové hod
noty ve středověkém myšlení. Navazoval na lidové opoziční (kacířské) myšlení, 
na myšlení prostých inteligentních lidí, celý život zápasících s církevní inkvizicí, 
jichž naprostá většina sice hynula na hranicích, avšak vliv jejich myšlení i na 
,,vysokou filosofii" je prokazatelný. V lidovém kacířství lze rozlišit čtyři zá
kladní hnutí: katary, valdenské, různé proudy chiliasmu a libertinismus (sektu 
svobodného ducha). Všechny tyto směry a názorová seskupení působily na 
husitství, avšak Chelčický je výrazně spjat zejména s postojem valdenských 
(a je jaksi prvním a posledním teoretikem valdenského učení). On dal svým 
učením základy vzniku Jednoty bratrské. 1520 vychází poprvé „Síť víry pravé" 
a ,,Postilla", avšak následující léta 16. století odsouvají Chelčického do po
zadí. A ovšem po Bílé Hoře vydávání spisů padá úplně. Teprve v době národ
ního obrození se zvedá zájem o Chelčického a vědomí o významu Chelčic
kého proniká i mimo Cechy. Zásluhu o nové objevení Chelčického má pak 
Masaryk, budující svou ,,Českou otázku" právě na koncepci české reformace. 
Poslední léta znamenají zvýšený zájem o Chelčického i v německých a anglic
kých kruzích. V Rusku lze zaznamenat zájem o Chelčického již koncem 19. sto
letí. Je známo, že Tolstoj opakoval základní koncepci Chelčického, aniž o tom 
sám dobře věděl. Teprve v současné době začíná být Chelčický chápán jako 
světová osobnost. Bádání o něm ovšem zdaleka ještě není uzavřeno. Je nutné 
ukázat paralelní zjevy, souvislosti, aby se ukázala právě specifičnost. Napří
klad táborský radikalismus má obdobu v Můnzerovi, v Holandsku atp., ale 
Chelčický, jak se zdá, je unikátní, nemá obdoby. Boží zákon u Viklefo a Husa 
je obecnou normou společenské spravedlnosti, zatímco u Chelčického je vý
razně obrácen proti církvi, částečně i proti světským pánům, pokud oni tento 
zákon neplní. Navazuje to na valdenské, kteří již odmítli církev frontálně, že 
je to nevěstka, produkt kacířství, nikoli jako u Viklefa, kde je to podmíněno 
plněním lex divina. Jistě teoretické rozvinutí teologické stránky valdenských lze 
pozorovat už u Mikuláše z Drážďan, upáleného v Míšni 1417. Chelčický se 
koncentruje na sociální jádro valdenského učení, a to i na kritiku světské 
feudality, a vytváří geniální kritiku společnosti, jak je to vyjádřeno jeho učením

o trojím lidu (církvi, šlechtě a poddaném lidu). Převažující část poddaného 
lidu tvoří selský stav. Obecně sem patří: „oráči, řemeslníci rozliční, kupci a 
kramáři a rozliční nájemníci". V řadě drastických kritik naprosto odsuzuje 
první dva stavy. Ve výkladech projevil Chelčický i pokročilý sociologický smysl 
Odhalil, že si církev vytváří formu křesťanského myšlení, aby vyjádřila a ob
hajovala své materiální zájmy. Chelčický byl i v lecčems dalším zcela objevný 
a převratný: vytvořil teorii státu jakožto nástroje násilí, jakožto moci k potlačo
vání. Pochopil třídní podstatu státu. Mistrovská byla i jeho analýza moci 
(analýza feudálního systému). Sám však zásadně odmítal použití jakéhokoli 
násilí. Za to byl ve vulgárně marxistických hodnoceních označován za kontra- 
revolucionáře. Je známo, že se na píseckém mostě střetl s husity, kdy též trval 
na požadavku žádného boje, že nepřetržitě kritizoval Prokopa Holého, Biskupce, 
radikály, adamity, Rokycanu atd., přičemž ovšem jedině táborská moc jej kryla 
před Rožmberky a církví. V tomto postoji Chelčického dospěl vrcholu valdenský 
dogmatismus chápání evangelia, zde jmenovitě Kázání na hoře. Během revo
luce se i husitská moc zvrhávala (dávky od sedláků, opouštění protifeudálních 
ideálů, přebírání církevního systému), což vše Chelčický už vidí. Své hlavní 
spisy píše až po bitvě u Lipan. On jediný i potom uchovává myšlenku osvobo
zení prostého člověka. — Za nejcennější a nejaktuálnější pokládá Dr. Kalivoda 
to, že Chelčického dílo je v podstatě sociologická analýza feudálního spole
čenského řádu, v níž byla pochopena spojitost mezi materiálními i sociálními 
zájmy a myšlením a propletenost jednotlivých složek vládnoucích skupin; že je 
to sociologická analýza, v níž je precizně postiženo, co je to třetí stav, a kde 
je odhaleno, že moc je instituce represivní. Chelčického učení (včetně absolu- 
tizace asketismu, pojetí i kultury jako formy útlaku člověka atd.) je svědectvím 
zápasů a střetnutí před vznikem moderní buržoasní společnosti, před fran
couzskou revolucí. Chelčický je myslitelem na cestě vývoje předmarxistického 
socialistického myšlení.

Cyklus byl i tentokrát pečlivě připraven a proběhl za trvalého zájmu po
sluchačů. Průměrná účast byla 113 posluchačů. Údaje pořadatele uvádějí tato 
čísla: 136, 150, 116, 158, 98, 111,80, 56.

D. Mochovec.
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Pindaros. Olympijské zpěvy. Z řeckého originálu Pindari carmina cum frag
mentis, vydaného Alexandrem Turynem Acad. Pol. Litt. et. Sc. Cracoviae 1948, 
přeložil Jan Šprincl. Doslov napsal Bořivoj Borecký. Obálku, vazbu a grafickou 
úpravu navrhla Hermína Melicharová. Praha Odeon 1968, 136 s. — 8 Kčs.

V známé sbírce Skvosty vyšla právě 
v jubilejním roce Světových olympij
ských her a shodou okolností v roce 
100. narozenin Otakara Březiny, bás
níka svým mystickým založením tak 
blízkého řecké sborové lyrice, obzvlá
ště pak Pindarovi, útlá knížečka, která 
obsahuje nejslavnější a nejznámější 
část díla Pindarova z pera jednoho 
z nejnadanějších žáků brněnské filo
logické školy, slavného trojhvězdí No
votný - Stiebitz - Ludvíkovský — Jana 
Šprincla. Mám však silné podezření, 
že je to pouhý výbor z řeckého pře
kladu Šprinclova, neboť vím, že již 
před lety uspořádal pro své přátele 
soukromé cyklostylované vydání, ne- 
mýlím-li se celého Pindara, kterého 
tehdy v 50. letech nemohl uplatnit 
v oficiálních nakladatelstvích. Není to 
sice první překlad, tím byl starší pře
klad Veverkův, v příloze gymnasiál- 
ního programu, dnes již známý jenom 
několika málo odborníkům, takže mů
žeme říci, že to je první zprostřed
kování Pindara, jednak našim milovní
kům poezie, jednak našim literárním 
vědcům.

Překladateli nelze vůbec vytknout, 
že se nepokusil vytvářet nějaké oso
bité pindarovské metrum. Dopadlo by 
to špatně pro tuhost českého přízvuku 
a i proto, že každý vydavatel Pinda- 
rových básní interpretuje metrum jinak. 
Myslím však, že se mu podařilo vytvo
řit něco nového, co mezi filology není 
obvyklé; jakýsi volný verš, členitý, vět
šinou s přerývkou, jak to také nyní 
teorie volného verše žádá, dále že 
v překladu nezanikají rozličné anti- 
teze a bohatství metafor. Pak se mu 
podařilo nalézt vhodný výraz pro me
tafory, jejichž doslovný překlad by byl 
do češtiny toporný, i rozepsat vhodně

jmenné vazby. Myslím, že se moder
nímu čtenáři objeví množství básnic
kých ozdob, asociací a lehké klouzání 
od myšlenky k myšlence, které někteří 
moderní literární vědci tak rádi při
pisují surrealismu a poetismu! Ve
změme jen jako příklad začátek 1. ódy 
olympijské na Hieróna:

Tak Jest. Voda je nejlepší.
Zlato září jak oheň 
planoucí za noci.
Vyniká nad všechny věci a statky.

Jestliže však chceš, moje 
srdce, zazpívat o hrách, 
kromě slunce nehledej 
jinou hvězdu, která by více 
hřála ve dne, šíříc svou zář, 
prázdným étherem.

Oslav olympijské boje, výkvět 
všech her, závody, 
z nichž vyrůstají slavné 
hymny básníků.
Šťastný Hierón, mocný král

Přitom není možno ani dobře vy
světlit, že slovo „aristos" znamená 
také nejsilnější; dále voda nejvšed
nější nerost, ale i živel, proti němu 
zlato, dvojnásobný chiasmus voda — 
nejchladněíší, oheň — nejteplejší, při 
čemž tento chiasmus je napojen na 
epiteton — dále antiteze chiastická — 
voda symbol života a očisty, oheň po
dle Hérakleita mysl, oheň — voda sou
část bohoslužeb a není snad ani mož
no vypovědět, kolik asociací je zde 
možné navázat.

Kdysi jsem viděl knihu německého 
historika umění, jehož jméno jsem za
pomněl, ale zato jsem si zapamatoval

její nózev „Die ewige Kunst", kde 
byly diachronicky srovnóny různé slo
hy a výtvory, jako například Picasso 
a Rodin, s díly počínajícími pravěkem 
a ukázáno, kolik mají společného.

Básník však někde zůstává úmyslně 
temný. Jak například spróvně inter
pretovat a pak přeložit takový výraz 
Ol II Anaxiforminges hymnoi. Tu se 
domnívám, že výraz „vy, kněžny harf" 
je opravdu mnohoznačný výraz; v kněž
nách lze spatřovat zrovna tak dobře 
Múzy jako hymny.

Překlad může být dobrou školou 
mladým filologům, může jim ukázat, 
jak značně se liší básnický překlad od 
doslovného, a zároveň myslím, že jim

Anton Popovič. Překlad a výraz. Bratislava VSÁV 1968, 252 s., bibliografie. 
Cena 22,50 Kčs.

Století 19., které na jedné stra
ně znamenalo ve vývoji středoevrop
ských a východoevropských literatur 
neobyčejný rozvoj, takže bychom jej 
právem mohli označit za zlatý věk 
tohoto písemnictví v kvalitě a ne již 
pouze v kvantitě, znamenalo také vel
mi mnoho pro překlad z cizích autorů, 
což umožňovalo poznat různé nórody 
a doby pohodlně v mateřském jazyce 
„v křesle a županu". Pochopitelně 
vznikaly rozličné teorie překladu zá
roveň s rozvojem ostatních filologic
kých nauk, hlavně v Německu. Samo
zřejmě, že nejstarší teorie překladů 
byly věnovány hlavně překladům z kla
sických jazyků; a byl to August Böckh, 
který ve svých universitních přednáš
kách shrnul myšlenky celé řady dnes 
již klasických kritiků a literárních teo
retiků. Připomeňme si jen nejznáměj
ší jména: F. A. Wolff, Wilhelm Schle
gel, či lépe oba bratří Schlegelové, 
Friedrich Schleiermacher, Ottfried Mül
ler a dnes již téměř, třebas neprávem, 
zapomenutý právník romanista, zakla
datel „filosofické" školy právní, Anton 
Friedrich Justus Thibaut. Vliv Augusta 
Böckha, který postihl vlastně i Uiricha 
v. Wilamowitze-Möilendorffa, vylučoval

usnadní porozumění textu, neboť není 
vždy snadné nebo lépe snad říci, je 
vždy nesnadné vniknout do Pinda
rova textu.

Překlad by měl zajímat i religionisty, 
ať tento obor pěstují v rámci některé 
jiné vědy, jen přidružené, či zcela sa
mostatné. Lze zde zajímavě srovnávat 
jednak s některými indickými nábo
ženskými hymny, jednak s židovskými 
proroky, pokud jde o odstraňování 
hrubého antropomorfického názoru li
dového náboženství.

O tom, že by dílo nemělo chybět 
v knihovnách adeptů bósnictví, nemlu- 
vím. Kopřiva.

překlad z filologie a v mnohém nepro- 
pracoval vztah mezi vlastní filologic
kou prací a překladem, ačkoliv pře
klad, má-li být dobrým překladem, 
a to i překlad umělecký, básnický, 
musí vyčerpávat poslední výsledky 
práce filologické všestranně, a pokud 
překladatel není filolog, musí mít do
stupný téměř všechny prostředky filo
logické práce a konzultaci s odbor
níkem filologem navíc, nemluvíc o hlu
bokém jazykovém citu pro mateřštinu, 
ani o dalších ryze technických otáz
kách. Překlad a jeho technická stránka 
vyžaduje neméně tolik pozornosti jako 
metodika vyučování cizím jazykům. 
Dlouho nebyla věnována teorii pře
kladu větší pozornost. Byly to jenom 
jednotlivé články v časopisech a do
slovy překladatelů.

Musíme také konstatovat, že často 
moderní o orientalističtí filologové v 
poslední době věnovali více pozornosti 
teorii překladu než filologové klasičtí. 
Toto vše úvodem, neboť práce Popo- 
vičova je více méně synchronická a 
jen výjimečně diachronická.

Již předtím vyšla kniha Jiřího Levého 
(Jiří Levý: České teorie překladu. Pra-
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ha SNKLHU 1957.) Tato publikace 
vychází z historické literární kompara- 
tistiky.

Práce Popoviče, který je především 
slavista, přihlíží i k překladům z kla
sických jazyků. Přes svůj zdánlivý roz
sah je psána neobyčejně hutně, co 
slovo to pojem, co věta to logický 
soud. Autor sám se hlásí k jazyko
vědnému strukturalismu ve smyslu 
Mathesiově —■ „vědecký názor, který 
vychází z nepřetržité souvislosti vědy 
s filosofií". Jeho práce vyšla z poža
davků, aby jak překladatelé, tak 
i filologové si racionálně — metodic
ky uvědomili některé zásady, kterých 
už dávno prakticky užívali.

Já sám pokládám za nejdůležitější 
aplikaci teorie informace na překlad. 
(Pojem informace lze neobyčejně těž
ko definovat — byl převzat z tele
komunikační techniky, ale dá se do 
něho shrnout zrovna tak vjem, před
stava, pojem, logický soud z oblasti 
psychologické, jako článek, zpráva, 
vědomosti z oblasti pedagogické a 
knihovnické, ba i seřízení stroje nebo 
působení jistého přírodního zákona se 
někdy zahrnuje do teorie informace. 
Působení informace se nazývá jejím 
dopadem, přístupnost tokem apod. 
Ovšem základy teorie informace bu
dou spolu s psychologií a logikou 
tvořit úvod do metodiky každé vědy, 
avšak filologie obzvlášť.)

Autor sám přejímá nárys dvou sovět
ských vědců, Revzina a Rozencvejga, 
a potom jej interpretuje. Poněvadž 
nárys se nesnadno přenáší a nezů
stává přitom nijak srozumitelný — 
proto přejímám jen jeho slovní inter
pretaci; Systěm sám se vztahuje da
leko více na překlad technický, „filo
logický", v největší možné míře do
slovný, ale s jistými mírnými kritickými 
modifikacemi by mohl být uplatněn 
i na překlad umělecký.

Výklad;
1. Skutečnost se transformuje systé

mem jazyka originálu a prostřednic
tvím vysílatele (autora originálu). Sdě
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lení, tj. text, v jazyce originálu opou
ští sféru vysílatele (u knihy její publi
kací).

2. Sdělení v jazyce originálu se do
stává systémem jazyka originálu k pře
kladateli, který si už nezávisle vytváří 
svůj vztah k zobrazené skutečnosti ori
ginálu. Tento vztah je kanálem, v kte
rém se vlastně uskutečňuje interpre
tace textu, a to pomocí předcházejí
cích zkušeností.

Je tedy dána řada „skutečnost — 
předcházející zkušenost — překlada
tel". Systémem jazyka překladu vy
tváří překladatel sdělení v jazyce pře
kladu.

3. Přijímatel vnímá systémem jazyka 
překladu (čtenářské jazykové povědo
mí) sdělení v jazyce překladu a nezá
visle si vytváří vztah k zobrazovaná 
skutečnosti, kterou interpretuje svým 
zkušenostním modelem. Čili stručně 
— čtenář získává z přeloženého díla 
informace přímo úměrně vědomostem, 
resp. zkušenostem (informacím) pře
kladatele a svým vlastním. Otázky 
uměleckého překladu se stávají ještě 
složitější, poněvadž nejde jen o po
jmy s jejich obsahem a rozsahem, ale 
i slova ve smyslu pojmů s jejich aso
ciacemi, jejich citovým přízvukem, kte
rý je nutno v každém jazyce srovná
vat, akustické platnosti (eufonie a 
kakofonie), nahraditelnost forem bás
nických, užitelnost metafor a jiných 
ozdob básnických a rétorických apod.

Popovič většinou shrnul myšlenky 
cizích teoretiků — hlavně slovanských 
slavistů: tak uvádí strukturalistickou 
teorii porozumění textu Poláka M. 
Glowiňského. Text sám je jakási histo
ricky vymezená konvence a závisí na 
třech činitelích:

1. na tom, jak se dílo vzdaluje zá
vazným a momentálně platným literár
ním konvencím nebo jazykovým zvyk
lostem ;

2. na konstrukci smyslů ve výpovědi.

do které je možné vkládat rozličné po
stoje příjemců;

3. na poměru jednotlivých prvků vý
povědi. Každý z nich se může svým 
způsobem vzdalovat závazným kon
vencím.

Další důležitá teorie, kterou autor 
poprvě uvedl do československé lite
ratury, je teorie o vlivu překladu na 
domácí jazyk, je to myšlenka Eduarda 
Balderzana:

1. Nulový postoj, který nepřináší nic 
nového ve způsobu manifestace svě
tového názoru překladatele stylem. 
Styl překladatelův je ovládán obrysy 
dobové poetiky, a to nejčastěji v kon
venčním uspořádání. Prvky originálu 
jsou bezpříznakě a jsou převzaty jen 
nahodile. Je to formální adekvátnost 
originálu s překladem nebo překladu 
s originálem, styl nazývaný v literárně 
vědném žargonu „překladatelština".

2. Postoj redundantní; je to případ, 
kdy překladatel chce prostřednictvím 
vypracované poetiky umístit v témže 
kanále, co přeložil. Vysvětleno filo
logicky; překládaje autory, podřizuje 
je direktivám vlastního slohu.

3. Postoj odkrývání nového slohu, tj. 
slohu originálu; Balderzan rehabili
tuje pojem „stylistického kolku" jako 
oprávněného a snaží se jej zbavit pří- 
hany. Jsou-li takovéto překlady nad- 
užívány, tvrdí Popovič, mohou vyvolat 
negativní ohlas v podobě schematic
kých překladů sovětských originálů 
z 50. let.

Z toho nakonec vytváří Popovič ja
kýsi program — nebo chcete-li —■ pra
covní plán pro překladatele, z nichž 
buďto uvědoměle (intelektualisticky) 
nebo podvědomě provádí překladatel 
— především ovšem překladatel umě
leckého díla — tyto věci;

a) stylistická (výrazová) jadrnostJé 
v překladu nivelizuje — zjednodušení 
výrazových prostředků překladu proti 
originálu — „ochuzení" slohu;

b) stylistické zesilování v překladu; 
přehánění výrazových prostředků ori
ginálu — expresivnost —emociólnost 
překladu;

c) stylistická přeměna - změna vý
razových prostředků proti originálu;

d) stylistická substituce, náhrada ci
zích výrazových prostředků dostupnými 
vlastními domácími, vztahuje se na 
nižší prvky výrazových vlastností, vý
běr slov anebo i vyšší, celá výrazová 
spojení, lidové idiomy, pořekadla ap.;

e) stylistická kompenzace — nahra
zení nepřeložitelných výrazových prvků 
podle zásady Otokara Fischera, „když 
se dílo na jedné straně nevyhnutelně 
ochuzuje, je zapotřebí jinde je zase 
obohatit". Vcelku tu jde o zachování 
rovnoměrné výslednice výrazů origi
nálu i překladu;

f) stylistická typizace — překládání 
typickými výrazovými prvky.

Kniha je psána poměrně obtížně, 
ale stojí zato celé dílo prostudovat 
každému, ať již se chce věnovat pře- 
kladatelství nebo musí analyzovat cizí 
překlady při činnosti učitelské, publi
cistické nebo hledá filologický most 
mezi různými jazyky v jejich séman
tické nosnosti. Možná, že je bude mu
sit studovat několikrát, možná že jed
nou, ale neobyčejně pomalu, ale v 
každém případě mu přinese zisk.

Tolik o první části. V druhě části po
dává autor stručné dějiny překlada- 
telství na Slovensku, mezi nimi i z kla
sických jazyků, uvádí polyglottii typic
kou pro slovanskěho a zvláště sloven
ského překladatele, protože na Slo
vensku čtyř- až pětijazyčnost, tj. zna
lost klasických jazyků, němčiny, ma
ďarštiny, biblickě češtiny a mnohdy 
ještě některých jiných jazyků, hlavně 
románských a slovanských, byla běžná 
věc. Což zároveň se slovní chudobou 
slovenštiny způsobovalo, že v minu
losti nebylo mnoho kvalitních překla
dů. I tuto druhou část lze jen dopo
ručit. Vedle hlavních rysů lze získat
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znalosti v podrobnostech, jichž by 
čtenář jinde těžko nabýval.

Zvláštní ozdobou knihy je rozsáhlá 
bibliografie, která obsahuje jen osm 
stránek hustě potištěných převážně in

formacemi z cizojazyčné literatury o 
zajisté hodně usnadní studium, poně
vadž jde o díla převážně knižní nebo 
v rozsáhlých časopisech uveřejněná.

H. Kopřiva.

Jan Oberg, Notice et extraits du manuscrit Q 19 (XVk S.) de Ströngnös, 
Almquist & Wiksell, Stockholm - Göteborg - Uppsala 1968 (Acta universitatis 
Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia 16), 92 stran.

Kniha je jedním z dokladů zájmu 
švédských badatelů o literární památ
ky českého původu. Zpracovaný ruko
pis obsahuje řadu významných bohe
mik. Autory jednotlivých spisů, které 
jsou v něm obsaženy, jsou M. Colli
nus, Adam Francisci, Jan Jiskra a Ště
pán Kergelius. Disticha na fol. 106 se 
týkají Jiřího Ostracia, Šimona Proxena, 
Jakuba Codicillo a jiných humanistů, 
öberg přetiskuje zčásti text rukopisu, 
připojuje srovnávací literární materiál 
a zabývá se biografiemi autorů. V té 
souvislosti doplňuje údaje Rukověti 
o Adamu Francisci. Učinil jsem tak již 
v Listech filologických 91, 1968, str. 78 
n. Třebaže jde o sdělení, zařazené 
hned do prvního sešitu uvedeného 
ročníku, nemohl je öberg již respek
tovat. Jinak přihlíží, pokud jde o novo
dobou literaturu, na rozdíl od většiny 
švédských badatelů, nejen k práčem 
domácím a německým, nýbrž i k těm, 
které jsou psány česky. Na str. 54 n 
otiskl prvních dvanáct strof anonym
ního dílka Hipocoristica sivé Genet- 
liaca (sic), jehož původ a dobu vzni
ku (Olomouc 1598—1600) správně určil 
podle průsvitky papíru této části ruko
pisu. Existuje totiž tištěné vydání díl
ka, öbergovi neznámé, rovněž ano

nymní, pod titulem, respektujícím an
tický pravopis (Hypocoristica geneth
liaca), vytištěné Olomucii typis Georgii 
Handelii anno 1598 (srov. LF 84, 1961, 
str. 151). öberg se též pokusil rekon
struovat původní znění básně a otiskl 
paralelně značně pokažený původní 
text rukopisu Q 19 a text předpoklá
daný. Pro filologa je velmi zajímavé 
srovnat tento předpokládaný text s tex
tem zmíněného tištěného vydání z roku 
1598, který je mnohem lepší než ruko
pisný a pravděpodobně se velmi blíží 
znění dílka, jak vyšlo z pera autorova. 
Toto srovnání příznivě svědčí o öber- 
gových filologických schopnostech, 
i když jsou mezi oběma texty ještě 
velké rozdíly, což je vzhledem k po
vaze textu Q 19, z něhož öberg vy
šel, zcela pochopitelné. I jinde pro
zrazuje öbergovo zacházení s latin
ským textem jeho filologickou erudici, 
která tak často chybí vydavatelům a 
zpracovatelům středověkých a zvláště 
novověkých latinských památek. Ještě 
k jedné věci je možno öbergovi gra
tulovat. Móm na mysli publikační 
možnosti. Kniho, schválená pro tisk 
koncem ledna 1968, vyšla ještě s tímto 
letopočtem. 1- Martínek.

Zprávy ACADEMIA KLUBU čtenářů vědecké literatury

öznamujeme, že ACADEMIA KLUB zahájil činnost v prodejní místnosti 

v přízemí Wiehlova domu v Praze 1, Vodičkova 40 (vedle vchodu do naklada

telství Academia), telefon 24 62 41 až 8, linka 79, prodejní doba pondělí až 

pátek: 9—17 hodin.

Zveme Vás k návštěvě prodejny ACADEMIA KLUBU, kde si v pěkném 

a klidném prostředí můžete prohlédnout a zakoupit s členskou výhodou knižní 

novinky vědecké literatury i knihy ze starší vydané a skladované produkce 

nakladatelství Academia a Vydavatelství SAV (s výjimkou publikací UÚG. 

Geofondu, časopisů a dovážené literatury). Zde je prováděna fakturace a ex

pedice knih poštou, vedena evidence objednávek, vyřizována korespondence 

se členy apod. Chtěli bychom pouze připomenout, že zvýhodněný nákup 

vědecké literatury platí pouze pro jednotlivce (fyzické osoby) — členy vědec

kých společností při ČSAV, a nikoliv pro právnické osoby (podniky a instituce). 

Jedním z hlavních důvodů založení a poslání ACADEMIA KLUBU čtenářů 

vědecké literatury bylo zvýhodnit právě jednotlivce — členy vědeckých spo

lečností při ČSAV.

V zájmu dobrého styku členů vědeckých společností s prodejnou ACADEMIA 

KLUBU doporučujeme: při osobním nákupu knih v prodejně předložte doklad 

o členství ve vědecké společnosti při ČSAV; při objednávce knih poštou uveďte 

vždy název vědecké společnosti při ČSAV a případně číslo členské legitimace 

(pokud byla společností vydána). Dochází totiž k případům, kdy člen neuvede 

na objednávce název společnosti při ČSAV, jejímž je členem, ale uvede 

některou ze společností mimo rámec ČSAV (např. Vědeckotechnická společ

nost, Společnost Jana Evangelisty Purkyně apod.), jejíž členství ovšem ne

zakládá nárok na členskou výhodu při nákupu knih.

Prostřednictvím Vaší vědecké společnosti při ČSAV obdrželi jste ediční 

plán knižní produkce nakladatelství Academia a Vydavatelství SAV na r. 1969; 

Vaše objednávky jsou vyřizovány postupně tak, jak knihy vycházejí — prosíme 

proto, nereklamujte.

142 143



Výběr z knih nakladatelství ACADEMIA (1968/9)

cena v Kčs

Bibliografie čs. historie za rok 1964 ......................................................V 46,—

Condorcet, Náčrt historického obrazu pokroku lidského ducha . B 16,50 

Československé přednóšky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze . V 65,— 

Dolanský, Neznámý Jihoslovanský pramen Rukopisů královédvorského

a zelenohorského............................................................................. B 26,—

Fajkus, Existence — realita — matérie.................................................. B 15,—

Historica XV................................................................................................. V 45,—

Kurzová, Zur syntaktischen Struktur des Griechischen (Infinitiv und

Nebensatz)...........................................................................................B 30,—

Les machines dans la linguistique.........................................................B 42,—

Němec, Vývojové postupy české slovní zásoby........................................... B 24,50

Numismatický sborník X.............................................................................V 39, -

Sborník historický XVI............................................................................. B 28,—

Slovanské historické studie VII................................................................B 25,50

Staročeský slovník (Úvodní stati)............................................................... V 32,—

Staročeský slovník 1. sešit (na — nádobie)........................................... B 7,—

Travaux linguistiques de Prague III.........................................................B 50,—

Třeštík, Kosmova kronika.............................................................................V 30,—

Vachek, Dynamika fonologického systému........................................... V 23,—

Woliman, Slavismy a antislavismy.........................................................V 42,—

Borkovský, Pražský hrad v době přemyslovských knížat . . . B 17,—

Filip, Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas

Teil II (L-Z)........................................................................................V 210,—

Hejnic - Martínek, Rukověť humanistického básnictví v Cechách a na

Moravě III..............................................................................................V 60,—

Historica XVI................................................................................................. V 45,—

Kolman, Dějiny matematiky ve staravěku................................................. V 20,—

Marcus, Algebraické modely v linguistice..................................................V 37,—

Právně historické studie 14...................................................................... B 29,—
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