
PE IE» BASO 3,
Člen trenč ianakeho béenickoho krúžku

Poohiisdsl 8 Beluřie a narodil sa niekedy koncoa 30-tych 
rokov 16. storoSia. Nevieme, kde Studoval, no po skončení 
Studií posobil na Škole v Ner.eckej (Partisánake j) tupči, kde 
hol učitelhs Pavla Fabricia r Veličnej^Michala,vureja^^ 

a Leonarda MofcoSlna^^ ako aj äalSich Lupčanov, Stefana Sosio- 
^ho,5’juraja Ooczena,^’ Lukáše B»lekia,'^^Starialava rttpáí-r 

ka®^ a Bal.taaára 3chre ttera, ' áalej Krištofu Gaanovicera 

8 •■'eludz" Mateja Bektinia z turSianakych Kecpál,^^' Pavla 
jotreche,^^' Mateja Ilovského^^^ a Žigsunda Bosticia.^*’ V Lu: 
či ooscbil v rokoch 1361-1567.^Odt jal odišit-l do Trenčína, 

kde bol rektorom ókcly celých deset“ rokov.^Tu holi jeho 

žiakwi ^eho h.valí Žíaci z íuoče, Sobrech,Petraško^®^a Go- 
czen-s,^^^ Valerian Mader z Trenčína,Mikuláš Novatius 

z Hužonberka,“^^ Ján Gluchoveký z KřuCova,Juraj Kachae- 
ropaei zo -tu <avy ' Motúá Kolarii^^^a Ján Quassilius^^ 

z -íláštora |;od Znievox, Martin Alitis z Radvane,"’’® ^Stefan 
Osv jld“ Haczer.us,■ ’ Čech Vitus Gullus z S' tolic^®^a Moravan
Matěj Beckshrot z Fulneku.^^^ Oženil aa najprv a brigitou 

Fabriciovou, ktorá au porodila synov Istra, Jakuba, Martina 
a Jjruja o acéry Lorotu, Annu a Margoretu.^^^Roku 137ö odi- 

Siel do Aittor.hergj, ',de bol 12. ťebruára ordinovaný.'^^

7 tor.to roku ilj. apríla^ ho cisár Rudolf II. povýéil do ze- 

irienskehc stavu. Čoskoro r.atc ovdověl, na ji v nanledujú- 

com roku aa znovu oženil s Elizabetou Hronkovou z Ilavy, cho- 
vankyňou Xikuláša Ostrošiča.'^’^ Tuto druhů svadhu oalávil

jednak Uatej Ilovský episou ííyaenaeus, jednak Valerien Mad-t 

bdaňoisi, ktoré neskor zařadil do Exercitia. Ilov.káho Kytsenae- 
ua Egregii atque Hubil esimi viri Uoaini Petri Barusaii a 

Belusch et pudiciasiaae spcr.sae Elisanc.taa Krancoviae, ír 
gynecaeo Generosi atque Egregii Domini Domini Nicolai Ostro- 
sith educatae, Viennae 1379, obsahuje tri báane. Ha prvoat 

oieato je Votum Baroiovho iiske Jána Gluchovakého z KlúSova, 
pozoatávajůce z 9 alkajakých strof. Autor v nich opisuje Ba- 
rošovo vzplanuti« po Elizabete, jej podunie sa iáske o auto
rovo ielnnie šťastného manželstva.Na iruhom mieste Hyme
naee je rozsiabla báseň Ilovakého, pozustévaj ica z 2ó4 daktyl- 
ských hexametro■■■ Po příklade antických ludí, vzdává,;ůcich bo
hem obete, autor ziamieni nechat’ zlčať svoju Múzu, ale hodlá 

vzdat čest“ svojtau učitelovi, ktorý ho obeznámil s uměním Múz. 
Ako Rím převyšuje uatatné mestš, slnko neaiac a more rieky, 
tak aj Baroš převyšuje ostatsiých uiitďbv a i keby autor nemsl 
dost“ aíl no jeho oslavu, má predse aspoň vóíu. Baroí.a poetíh-
lo minulého roku neStbotie pře smrť s'vojej prvej manželky, no

I
teraz mu znsvietilo nové světlo a autor praje novomonželom 

Stbatné manželstvo a pěkné potomistvo. Potom oslavuje nevestu, 

jej krásu a mravná čistotu a po nej ženicha, ktoreau prepoži- 
čimva horatiovské epitéta (strenuus in rebus agendis, integer 
vita« et sceleris purua), aby ich nakoniec vyzvsl vies« život 
V láake a avornoati a vychovat’potomstvo, ktoré by sa cnooťp- 
mi vyrovnalo Heraklovi.^^Na tpeťaa, poalednom aieate je 

báseň lupSianskcho rodáka a Qn:'->;’ovho žiaka Stefana Somogyho, 

pozostávsjúca »o 145 daktylekých hexametrov. Autor v nej vě
nuje najprv pozornost* opiau příprav svadobne j hostiny a prí-
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Chodu svadohnýeh hosti, potom vyzdvihuje menislatvo ako božie 

ustanoven is, emisňuje es o Kane galilsjsksj, vystřihá manžslov 
před nevsřou a na výstrahu in připomíná třsst Sodomy a Trója. 

Nakoniac prajs novomanialoa fiťaatis v spoloSnom živote a vy
zývá ich, ahy no prospěch cirkvi uCili dšti bohabojnosti.^^^

Talerian Kader věnoval Baroéovej svadbe tri básně. V pr
ve j - Exercitatio poetice in nuptias Egregii Domini imtri Ba- • 
rossii et honestae virginis Elisshethse Hroncoviae, Trenczinii 
et Illaviae celebratas, pozostávajúcej z 1^ elegických distich, 
autor sa hlási k Byrošovi ako k svojmu uiiteltmi. Ak mu ini 
dávajú pozemské cary, on mu dá báseň, čo podlá Melanchthonov- 
ho zatb Sabina, pokládá za lepSí dar ako gemy a zlato. Prosi
adresáta, aby nebol príliá přísným kritikom jeho mladickáho 

37)dieln, ale svojím miernyn postojom dodal sily jeho snahe."^
V druhej, krátkej básni. Echo, pozostávajúcej zo ♦ elegických 
distxch, opytuje sa Echo, či sa už Elizabeta vydala. Mazdáva 
sa, že Peter zahořel k nej láskou a chce si ju vziat* za že
nu. Konce uoslcdných troch pentrametrov sú ozvenovitá (Eli-

38)sabeth - habet, quaerit - erit, amahit-abit), Koneíine 
v tretej básni - Aliud, honestatem, necessitatem et utilita
tem sacri copiugii continens, lozostávajúcej zo 41/elcgických 
dictich, najprv velebí manželstvo ako božie ustanuvenie, kte
rým neslobodno pohrdat*, a ostro útodí proti mníchom, ktorí 
vraj vedú v kláátoroch nemravný život a bojujú proti ludskej 
prirodzenxsti (1-lC). V druhej Sásti basne poukazuje ne vý
znam manželstva pre Kristovu církev a na jeho výhody pre man- 
želov, priSom sa dotýká neátastnáho Barošovho údeTu po smrti 
manželky Brigity (17-42). V tretej Sásti básně naznsSuje je
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ho iKaatný život a novou manželkou, ktorá au bude rovnako 
věrná ako predoálá (43-94). ZaruSuje to jej výchova v paláci 
ilavskáho pána Mikulááa OatroáiSa a autor zavrhuje klebety o 

neveate a naopak vyzdvihuje OetrokiSovu záaluhu o výchovu 
siroty (55-82).^’’

Po zanechaní raktorovsnia Peter Barok bol nptároa v Tren- 
Síne.**^^ Na konci živots oslepol (r. 1999) a žil v Lednici, 

kde roku 1603 napíaal závět, v ktoréj poruSil 100 floránov 
avojau synovi Petrovi, 100 floránov dcáre Dornte e vnuSke 
Juliane a 100 floránov synovi dcáry Anny. Nariadil tiež, aby 

jeho dom předali a peniaze rozdělili medzi děti po jeho ses
trách Margarete e Dorotě ako aj po bratovi Jakubovi. Okrem 
toho žiadal-, aby jeho syn Peter ako zaopatřený knaz dal svoju 
Sioatku 1(X) floránov vnuSke Juliana. Juliane poruSil tiež 
váatky svoje zlatá*a strieborná veci.*^^ Meviema, kedy zamřel

a opis testamentu bol vyhotovený pra Martina, Mikulá&a a Ju-
42)raja Baroúa.

Peter Barok bol Slenom trenSianakeho básnickáho králku, 
do ktoráho patřili Mikulák Mader a jeho syn Talerian, Simon 

Jesenský, Juraj Koppay, Ján Pruno, Matěj Carthiciua, Juraj 
Chotekovaký, Ján Storch, Adam Maezák, Imdialav Kubini, Martin 
Hrabovský, Mikulák Medniensky a iní, a ktoráho patrónom a pod- 
porovateTom bol trenSianaky župan Ladislav Popel. Niektorá 

básně Slenov králku sá odtlaSená v diele Valeriana Madera - 
Libellus exercitiorum poeseoa acholoaticorum, vydanom v Hlo

hovci roku 1988. Viacerl Slonovia trenSianskáho básnického 

králku Sasto menujá Baroka v tejto abierka. Tak Valerian Ma
der v básni - Qratulatorium Xcclesiaa Raipublicae totius com-
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■unitatis Trencziniensia in fslicea rsdituB «x arcs Dobra Ma^' 

nifioi OtMiini, Ooaiai Ladialai Popelii a I,obkowic« at in 
Zbyrow, Coaitia conitatua Tranes inis naia, uTÓdsa inedsi týai, 

ktorl sa taSia z Popelovho návratu, aj oeno Bara&a:
Ants alios autaa oharut' Muaisnua Daoqua 

Baroasius raduoi vota banigna facit.
Na inoB Bieste Valerian Kader ho uviidzs ako avo^ho učiteTs, 
ktorý .ho zasvětil do hudby:

Te quoque, Betre, Bea celebrabo voce, Baroasi, 
quo didici dulces praecipient« sonos.

V inaj básni - Ad EgregiuB DoainuB Petrus Garoaaiun, Preeeep- 
torea charissioua, iiada adresáta, rektora trenSianskaj Sto
ly , aby DU poslal 2 chlapcov spavákov no oslavu narodenin La-

45)dialava Bonfiho. '
0 Petrovi BaroSovi as sBiáňuje aj Ján' i¥uno v prozaicko«

liste Valerianovi Maderovi: Salutaa planaa ofťicii et huaani-
tatis ascribo huuniasXDO viro, Ooaino Bstro Berossio.^^^ Aj

v liste, ktorý Pruno poslal Valerianovi Maderovi 4.9. 1561 z 
4.7 )Vittenbergu, pozdravuje šíDona Jesenakáho a Petra BaroSa.*'

Aj Matěj Carthieiua v básni Valerianovi Maderovi, plsanej 
v Banskéj Bystrici, zmieňuje sa pochvalné o Baroáovej básni 
na rarovy postorov:

Carmina, quae moDcrant sacri sacra munia Kystae, 
sunt hodie nobis noaine missa tuo.

Illa notant aorun fastigia summa tuorua 
atque status cursum, Valeriane, tui.

Utpote quae deceant operatos sacra Binistros, 

conveniant capiti quae tegumenta pio.

Edidit haec i^trus Barossius ore diserto, 
facundo retinens Mystica sacra metro. ,

Ten iatý autor v básni, poslanéj s Malaciek Valerianovi Msde- 
rovi před Maderovou cestou do Treniína, venuja Baroáovi tieto 

verie:
Barossii cum dextra cohaerebit tua dextrae 

pascetur que tuus vultus in »re suo,

illi doctaruB Mussrua noaine dices:
vive, vale, flore, sosiies in orbe diu.

Tu decus es nostrum, tu Ptioebi dulcis aluanus,
49 )tu laus, tu sacri gloria magna chori.

Z fieokych litarátov Bsroá udržiaval styky s Jáchyma«
Hynconio« a ToaiáoB Mitiso«.^^^Pravda, styk s Hynconio« sa

obaedzil na obdobia pofias Hynconiovho p&sobenia v TrenSlne,
kde bol uCiteToa v roku 1977, k«2 jednak přispěl do Koppayovej
zbierky Tumuli,jednak vydal svoje dielo Carmen da nativi- 

CO )täte filii Oei."^ Neadaa vsak žiadnu správu o ich stykoch po 
HynconiovoB odchode do Öiech a po jeho konvertovaní.’ O pí- 

somnoB styku a To«ááo« Hitiso« svedfil SasV Baroáovho listu, 
ktorú Mitis publikoval vo svoje« diele Index alter z roku 
1580 a v ktorej Baroá lakoval Mitisovi ss'diela, ktorá au 
poalal.5^^

Peter Baroá alce nevydal saaostatnü zbierku básní, ale 
'■rispel do zbierok iných autorov. Tak Martinovi Rakovskáau,

123
1?2



ktorý a trenčianakyai bAanikai. udržlaval prlataXacA ax/KF» 
QBplaal do diala Oa aagiatratu politico báaaň, t ktoraj ^7" 
advihol TáSnu téaatlku Rakovakdho diala, kontraatujdcu • Tab* 
kýai bdaňami, ktoré po apdaoba Oaidia opiaujú aytologickd a 
ailoatnd prlbahy:

Ad piua caodiduaqua Icetoraa
*

?8trua Baroaaiua Balluaaanua, Ractor Scholaa Thriacsinianaía. 
Quid iuvat illorua aonuaanta raaolaara vatua,

qui praatar nugaa concinuara nihil?

Quid NioMa tanaroa ploratua noacara prodaat?
Pabula quid Circae Qorgoioauaqua caput?

BncaladiTa aanua, »al priaei furta Proaathai?
Harjyaa»e trucaa; quaaso, quid iata docant?

Seria aed quanto tractare Poaaata jreaatat 
acriptaqua da rabua caraina aagnificia,

tale tuuB c.u» ait caraan, Oeneroaa Bakoci, 
hoc, quod da Ragum dexteritate cania,

aat dignua lectu nerita digniaqua probatu, 
naa rea io saaa continent axiniaa«

Kbn etania tantua auaaua »irtute Monarchaa, 
quoalibat at I>aBinoa adaonat officii,

ut norint rarua coeca ae haud aorta tenera 

fraana? Sad a eoelia illa »anira aibi.

Ergo gratando tali pro sarmine, lector, 
dic: autor vivat floreat atque diu.

Vale 1^5Í

Báseň je ailne poznaienA vplyvoa Rakovskáho veräov z 1. kn. 
hy De magistratu politico:

Kon ego mendaci laudabo voce I^ena,
56)UuaaruB voluit qui violare chorim.

Quid canerem potius? Cecine Cupidinis arcus?
5t quibus est mulier decipienda dolis?

An qua foecundi calices sunt arte bibendi, 
ne cui sit magnus non potuisse pudor?

An superum rixas, an fulvum in Colchide vellus?
Horrida quas flamcas ore Chymaera vomat?

Omnia quae numeris vates lusere prophani 
57 )et nugis molles detinuere viros.

Po smrti claára Haximiliana II. trenSianski básnici při
pravili zbierku - Divo Uaximiliano II Romanorum imperatori 
augusto ... Tumuli sanatus Trichiniensis, ktorú vydal roku 

1577 v Praha Juraj Koppay. Okrem vydavateZa Koppaya přispěli 
do nej Juraj Chotebovský, Šimon Jesenský, Martin Rakovský, 
Mikuláš Hader, Peter BaroS, Ján Storch, Adam Maczák, Ladislav 
Kubini a Joachim Hynconius z Čiech. BaroSova báseň má toto 

znenie:
Haximus Aemylius dum nominis huius in orba 
mensuram implevit, coelesti sede receptus
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accepit vltaa Sítub, Diviš videi almis 

permistos heroas et ipsa videtur in illie.
Candidus insuetum miratur luswn Olympi 
sub pedibusqua suis nubes et aiders cernit.
Saepe humiles etiam prospectat ab aethere terras 

praecipuaque suis defigit lumina regnis,

(utque animus manet antiquus) bona cuncta precatur. 
Wazailiane, alti factus novus incola coeli, 
gaudes, sed nos te nobis lugemus ademptum.

Toho istdho roku (1577) Biter Baroé doporučoval 8 ele- 

giekými distiohsai dielo - Carmen de admiranda atque stupenda 

nativitate Filii Dei Salvatoris et Domini nostri lesu Chris

ti conscriptum a Joachimo Hynconio Bohémo, ktoré vyölo v Pra
ha. Test BarokovéJ bésne je ndsledujúci:

lumina quae pleni quondam cecinere Prophetae, 
quaeque sacro cecinit casta Sibylla specu.

scilicet setherao venturum SEHEN Olympo, 
vi cuius serpens occidat ille malus.

haec eadem Hynconii resonans modulamine docto 
at fausto gradiens tramite Musa canit.

Id SEMEN quod fit aoboles nativa Tonantis, 
virgineo miris condita ventre modis.

Indequa, ceu sidus, vastum illuxisse per orbem, 

cum nostros artus nostraque membra tulit,

tolleret ut penitus sceleris contagia nostri 

atque suo fieret victima grata patri.

Quae bona sunt quoniam nobis memoranda frequentor, 
qui colimus casta te, boM CHRISTE, fida.

Haec legere haud pigeat verae pietatis amantes,
59)quae pia scriptoris doctaqus Muss dedit.

5. Bare a 1562 Ater'Barok, ktor/ v torn fisse bol not krom 
v Trendle, oplsal v 24 faléckych verkoch vlastnosti dobrého 

pastora. Bdseň sa zachovala v Maderovom Ezercitiu a mé toto 

snenia;
Conditiones boni pastoris ac ministri Eceleaiso. Ex divi 

Psuli apostoli epistola ad Timotheum priora capitell tertio 
decerptae et in gratiam Clarissimi atque Piisaiai viri. Domini 
Valeriani Mader, Treneziniansis initiandi sacris, carmine Bia- 

lecio comprehensae.
Authors Petro Barossio a Bellus, Notario civitatis Tren- 

eziniensia fidelissimo.
Mores qui deceant pios ministros, 
id Paulus breviter docet beatus 
dicens: sit sine re prae hens i one, 
quisquis, Christe, tuo praeeat ovili, 
non vitam sibi coelibem furenter 
proponat, sit at unius thori vir, 
et munus vigili labore tractet 

verseturque loco modestus omni.
Servans hospitii sacrata iura,

'doctus fiat et aptus ad docendum, 
non vini rapiatur hic furore, 
nec lucris inhiat malis avarus.
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60)

Hon sit verbero, eervet aequitates 
disponatque donu* suas decenter, 
aubiectos sibi liberos habebit 
omni cuB reverentia atque cultu.
Sit reruB ainine rudis sacrarua, 
cultor relligionis et novellus 

inflatusque superbias cavebit, 
se casses cadat in ealusniantis.
Haec sint, Valeriane, norma vitae, 
haec sint ceu speculus actuus tuorus, 
hos Paulus serie brevi i*scsnsst 
sores, qui deceant pios sinistros.

Facti et dati dosi seas, dia Martii, anno 1582.
KOnedhe pri příležitosti ssrti Mikulääa Madera, Taleria- 

ovho otca, roku 158& vysvsl iSter Barož Valeriana Madera, aby 

rspísal báseň na poSesť nebohého:
CuB titulis ornas aliorus busta piomui, 

id decet ut facias, Valeriane, pstri.

Hoc pietas nati virtusque paterna requirit, 
exigit officius Butuus istud amor.®^^

Barofiovu básnickú poaostaloet* sožno sadeliVdo troch 
skupin. Do prvej patria báane, kterýsi doporufioval SitateZos 
ibierky iných básnikov. V nich bol autor ovplyvnený tématikou 

doporučovaných diel a jeho igrálienková originalita sa ▼ nich 
aepi*e javuje. Vi'diet* to najsa v básni Sakovského De sagietratu 
politico, ktorá je, ako sse viděli vyááie, silné poznačená 
vplyvem Sakovokého veráov a autorova originalita sa prejavuje
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len vo sposobe podanie obsahu doporučovaného diele, vyzdvi- 
hnutia jeho usenia a význasu. Podobné v básni, v ktorej do
poručoval Hynconiovo dielo, chváli autora, že po sposobe pro- • 
rokov oslávil zrod Krista a naznačil jeho význas pre spasania 
ludstva. Sen možno zaraJiť 2 distichá, ktorýsi vyzval Valeria
na Maders napísať epicedius na-svojho otca.

Do druhej skupiny patří příležitostná báseň - epicédium 
na ssrťcisáT', Maxioiliana. Tdto báseň aóžese porovnat’s bás- 
ňaai oststných sutorov Koppayových Tusuli senatus Trichinien- 

sis. Xýs Koppay sa vo svolej básni dotýká prohlésu osudu 
vladérov, vojvodcov a hrdinov (Alexandra, Scipiona, Hektora, 
Sarpedone, Achila a Herakla) a podává Mazimilisnovu fiktívnu 
reč k svojis synom, v ktorej ich vyzývá k svornosti a do boja 
proti Turkom,,kým Rakovský přirovnává Maxisiliana k sloku a
cisárovu smrť k zastretiu alnka oblakmi, kým Jesenský vyzdvi-

■ !
hol cisárove zásluhy o sier, kým Mader poukázal' na stratu, 
ktorá smrťou Mazimiliana postihla Panóniu, Nesecko, Polsko 
a Čechy, a kým Storch predviadol Panóniu, ako plače za nebo - 
hým vladéroD, obsahos Barošovej básně je Mazisilianov pří
chod do nebs, jeho pozeranie aa z neba na zeme avojho krá- 
lovstva a modlenie ss za ne. Kým Koppay věnoval Mazisilianovej 
ssrti spolu 72 veráov (50 *6 + 6 + 2*á*4), Choteéovaký, 
Jesenský, Rakovský, Mader a Hynconius po 6 veršov, Kubíni 
10 (6 4) a Mwczák 4 vePSe, Bsroáova báseň pozostáva z 11
veréov. Kým básně věCbiqy smtorov sú složené v elagických 
distichách, báseň Jesenského a BaroSova je složená v daktyl- 

ských héxasetroch.
Do tretej akupiny patří Baroáov básnický opis vlastnosti
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pastora. Báseň Je, ako konečne uvádza aám autor v úvode k bás
ni a aJ ▼ aamej básni, zveráovaním příslušných veráov 3. kapi
toly 1. Pavlovho listu Timotheovi. A skutočne verše -

... ait sine repraehensione 
quisquis, Christe, tuo praest ovili,

zodpovedajú Pavlovou - oportet enim episcopum irreprehensibi
lem esse.®^^ Verše -

i
Non .vitam sibi coelihem furenter 
proponat, sit at unius thori vir®^^

zodpovedajú Pavlovmu - unius uxoris virum.Verš -
vereeturque loco modestus orani^^

67)zodpovedá Pavlovmu - sed modestum. ' Verš - 
6fi)servans hospitii sacrata iura '

zodpovedá Pavlovmu - hospitalem.®^^VerS - 
7'doctus fiat et aptus ad docendum'

71 )zodpovedá Pavlovmu - doctorem.
non vini rapiatur hic furore

'Verš
.72)

73)zodpovedá Pavlovmu - non violentum, 
nec lucris inhiet malis avarus

Verš
74)

75).zodpovedá Pavlovmu - non cupidum 
.76)

77) Verš -

Verše

Verš -

non sit verbero
Bodpovedá snád Pavlovmu - sobrium et prudentem.

78)servet aequitatem'
zodpovedá snád Pavlovmu - non litigiosum, 

disponatque domum suam decenter, 
subiectosque sibi liberos habebit 
omni cum reverentia atque oultu®°’

zodpovedajú Pavlovmu - suae domui bene praepositum, filios

habentem subditos cum omni castitate,®^Verše -

Sit rerum minime rudis sacrarum
89)cultor relligionis

vyplývajú z Pavlových slov - si quia autem domui suae praeesse 
nescit, quomodo Ecclesiae et Dei diligentiam habebit?®^ ^KoneSne 

verše -

... et novellus
inflatusque superbiam cavebit,

gj )ne casses cadat in calummiantia 
zodpovedajú Pavlovým slovám - Non neophytum: ne in superbiam 
elatus in indicium incidat diaboli.®5’

No hoci Baroš přebásnil rad - radom příslušné verše Pav
lovho listu, jeho báseň jo vydařená a mala dobrú ozvěnu medzi
evanjelickými kňazmi, ako svedií vyšoie uvedený list Mateja 

86)Carthicia .Valerianovi Maderovi,
Antických oh'asov je v Barošových básňach málo. V básni, 

ktorou doporuSoval Rakovskáho dlelo De Magistratu politico, me- 
nuje Niobu, Kirku, Qorgoninu h;avu, giganta E.nkeloJa, Promethea
a Harpyu, ale len preto, aby poukázal na neužitoinosť poézie

S7)s mytologickou tématikou. V básni, ktorou doporučoval Hyn- 
coniovu báseň, menuje Múzu a kresthnskému Bohu dává prímenie
Tonans.®^^ Konečne v epicédiu na Haximiliana nebo stotožňuje

90)s OlympoB.
Ovelb viac je v Barošových básňach prvkov reformačních.

91),Je to už spomenuté zavrhovanie Tahkej poézie, dalej presved- 
□2)čenie, že svět hie je riadený slepým osudom, ale Bohom,"*- 

, 93)
že duša po smrti žije dalej, viera v Kristovo vykúpenie
íudstVB,^* \mienkB o prorokoch a. Sibyle ^Bbáanenie prísluS- 
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ných veräov Pavlovho listu Timothe ovi a autorova požiadavka,
aby Pavlova šlová boli adresátovi- (Valerianovi Maderovi)

Q6 )srkadloa jeho činov.
Po veršovej stránka Baroáove básně svedfiia, že ich autor 

bol dobře oboznámený s veršovou technikou antických i súSas- 
ných básnikov. Jeho hexametre, fii už samostatné alebo ako sú- 
Sast* elegickáho disticha, majú dobrý spád a ellzie sú rriedka- 
vá. Tf pentametroch sa dósledne zachovává diereza a kr.ice prvá- 
ho a druhého kola sa kde tu rýmuje (miris - modis).'''Palácky 
hendakasylabus, v ktorom je zložená báseň o vlastnostiach pasto
ra, má vafišinou spondejskú bázu (trochejaká je len vo veršoch 
S-7, 14-15) a v tretej stope je na rozdiel od Catulla trochej 
a len vo veršoch 3-4 je spondej.

M. O k á 1

POZNÁMKY

1) (LauSek), Bhevis commentatiuncula de Evangelicorum in 
Libera ac Regia civitate Trenchiniensi gymnasio eiusque recto
ribus. Rukopis Lyc. kniž. v Bratislavě, fasc.170,2.5,8tr.2;
C. BUchwald, Beiträge zur Kenntniss der evangelischen Geistli-’ 
chen und Lehrer Oesterreichs aus den Wittenberger Ordinierten- 
büohsrn seit dem Jahre 1573. Jahrbuch der Qesellschaft für die 
Geschichte, des Protestantismus in Oesterreich,XVII 1896,atr.31.

2) Buchwald, Beiträge, JG, XVI 1895,6.89; Brevis commenta- 
tiuncula, str. 2.

3) Buchwald, Beiträge, JQ, XVII 1896, str. 35.
4) Tamže, str. 52.
5) Ilovský, Hymenaeus, A 3 b.
6) BUchwald, Beiträge, JO, XVIII 1897, str. 318.
7) Buchwald, Beiträge, JO, XVII 1896, str. 36.
8) Buchwald, Beiträge, JO, XVIII 1897, str. 305.
9) Buchwald, Beiträge, JG, XVII 1896, atr. 17.

10) Tamže, str. 46.
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11, Brevis commentatiuncu’a, str. 2'; Buchwald, Briträgf-, 
JG, XVII 1696, str. 30.

12, Buehwald, Wittenberger Crdiniertenbuch, II, str. 134.
13, Ilovský, Hymenaeus.
14, Bucnwrld, Beiträge, XVII 1196, str. 31.
15, ^evls coma ent at luricu Is, str. 2,
16) Tamže.
17, Pozři puzn.. 12.
18, Pozi'i pooH. 8.
19, P.zrl ,.jzn. 6.
2C, Vali-rian Kader, Liuellus evercitijrum, str. 11,26,
21) iftjccvčl humanisticeehol básnictví v Cechách a na 

Moravě, I, 135.
22) Ilovszý, Hymenaeus, Alb.
23) Ducnwjld, Beiträge, Jü, XVi.l lö97, str. 57.
24) Tamže, str. 252.
25) Tamže.
26) Buch-wald, Beiträge, JG, XVII 1896, str, 34.
27) T«nže, str. 50.
28) Tamže, str.- 182.
29) Tamže, str. 179.
30) Armalia, Archív Nitra, Archív rodiny Baroš, Vlil 2-3; 

Testamentum, tamže, VIII 4.
31) Břevis, commentatiuncula, str. 2, V Buchwaldovom zozna- 

me ordinovaných vo Wittenbergu Peter Baroš nie Je uvedený.
32) Armalia, Archív rodiny Baroš, VIII 2-3.
33) Ilovský, Hymenaeus: Valerian Mader, Libellus exerci

tiorum, str. 26—30.
34) Ilovský, Hymenaeus, A 1 b.
35) Tamže, A2 a- B 3 a.
36) Tamže, B 3 a - C 2 a.
37) Ubellus exercitiorum, str. 26-27.
38) Tamže, str. 27.
39) Tamže, str. 27-30.
40) Valerian Mader, Libellus exercitiorum, str. 141.
41) Archív rodiny Baroš, fase. VIII, 6. 6.
42) Tamže.
43) Valerian Mader, Libellus exercitiorum, str. 4. 133



44) TanSe, Str. 11.
45) lante, atr. 41-42.
46) Tamis, str. 136.
47) ZhaSe, atr. 160.
48) Zamia, atr. 161.
49) Tamie, atr. 164.
50) Porovnej ftikov*{ bumaniatl

'S na Morav*, X. 135.
51J G. Koppay, Tuull sanatus Trichini sňala, Pragas 1577 ■
52) Progae 1577.
53) Pozrl Bukovíl buannistlckého básnictví v CscUách 

J na tioravé, II, 3’/6-377.
54) To<Lá* Utla, Xnčex alter, fol. x 7a.
55) Uartln HakovskJ, Da icagistratu politico, Blb.
56) Taxže, I 65-66 ( B 3 ■ ).
57) Taidte, I 71-76 ( 8 3 a ).
58) G. Toppay, Tumuli senatus Trichlnlsnsls.
59) Hynconius, Carmen de admiranda atque stupenda nati

vitate filii Dei, jalvstorls et Domini nostri lesu Christi.
60) Valerian Kader, Libellus exercitiorum, str. 141-142.
61) Tamže, str. 124.
62) Baroä, w.3-4.
63) X. ad Tixotheum, XXX 2.
64) daroá, v.&.
65) X. ad Tl.-btheum, 111 2.
66) Baroä, v.8.
67) X. ad Timotheum, XIX 3.
68> Qaroá, v.9.
69) 1. ad Tixvtheuffl, XXI 2.
70) Baroä, v. 1C.
71) I. ad Tlutthíum, IIX 2.
72) Baroä, v.11.
73) I. ad Tl..,bthcum, XII 2.
74; Baroä, v.12.
75) I. ad Timotheum, III 3.
76) Baroä, v.13.
77) X. ad Tlc.’,thuum, IXX 2.
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78) Baroä, v.13.
79) I. ad Timotheum, III 3.
80) Baroä, v.14-16.
61) 1. ad Tixotheum, XII 5.
82) Baroä, v.17-18.
63) X. ad Timotheum, IXX 5.
84) Baroä,, v.18-20.
85) X. ad Timotheum, XIX 6.
66) Pozři ozn • 46.
67) Pozři pozn. 55.
88) Pozři ptzn. 59 a verše 6 a 16
89) Tamže,, v .7.
90) Pozři pozn. 55 a vsrä 5.
91) Pozrl pozn. 55 a verše 15-16.
92) Pozři pozn. 55 a verše 15-16.
93) Pozři báseň k pozn. 58.
94) Pozři báseň k pozn. 59.
95) Tarnte .
96) Pozři pozn. 60 a. verše 21-22,
97) Pozři pozn. 59 a ver* 8.

R S S U M ť

Piarre Baroä, membra du cercia poätiqua de Trenčín

Pierre Baroä (Barossius) naquit á Baluäs (en Slov.quia) 
au dábut da la einquiama décade du 16* oiicla. Apräs avoir fi
ni sea átudaa sacondaires, 11 davint institutaur ď abord a 
Partlsánalca lupča (1561-1567), puls a Trančin (1567-1577). £n 
1578 1 SBparaur Rodolpha 1* élevo au grade da gantilhoane. La 
nána annda il davint notaire a Trenčín. Dávenu avaugla (1595), 
il vivait š Ladnica, aú il nourut aprea f on 1603.

Piarra Báro* fut mambra du oarcla poátiqua da Trenčín.
II na publia auoun racuail da poánaa, mais il eontribua aux 
racuaila d' sutraa poatas. ď eat dana l' oauvre Oa magistratu

135



politico d« Martin Rakovský, qu'il tferivit la poana - id lacto
re«, oil 11 azalta la aérioaitd du aujat daná l' oauaro da Ra- 
kovský (9 distiquaa). Son originalitě na a'y nanlfaata qua par 
la naniara dont 11 reproduit la contanu da í oauvra raooananděa 
at exalte í art at l' iaportanca da cella-la. Dans 1« poana, 
oil il reconmande la poena Da nativitate Filii Dei da Hynco- 
niua is distiques), il loua 1* auteur d' avoir glorifiě, á la 
iraniěre des prophetes, la nalssanca du Christ, d est dans ea 
genre-ci, qu“ on peut anregistrer aussi deux distiques, ou 11 
invite Vale>-ÍQn Mader á écrira un poaaa en honneur de la nort 
de son pere.

D une genre difťérent est son poéme écrit en honneur da 
la mort de 1 enoereur Uaximilien. L' auteur y décrit Maziailien 
qui, aprés sa mort, arrivé au del, regarde da la son royauna 
et prie pour lui ill hexametros). Le dernier poema conservi da 
baroä est so description des qualités du pasteur. ď eat la 
versific ition dos vers correspondents du 3® chapitre de la 1**"* 
lettre ue Paul a Timothee. Le poéme eut un hon écho chez las 
curés Protestants et Valerian Kader f anregistro dans son 
oeuvre 'Libellus exercitiorum.

Daps les poémes de BuroS, lea echoe antiques aont raras. 
Plus nombreux sont ceux de la Reforma.

KtJITEL CSUDU 

Poznámka ks hře Milana Kundery Majitelé klíSů

Putováni jadnotlivjích antických námčtů avštovou litera
turou se tě&i jit znaSnou dobu pozornosti vSeph, kdo hledají 
a nalézají styčné body mezi antikou a dalálm výeojem litera
tury, mezi antikou a svou současnosti. Občas aa vSak naubré- 
nime dojmu, jakoby nám při sladováni těchto kontaktologických 

souvislostí lněkdy zřejmých, jindy utsjených) unikalo cosi 
mnohem hlubšího, mnohem podstatněj&iho. Je to celá oblast 
souvislostí typologických, nezmapovaná oblast, kda aa jan 

neurčitě ujiSlujeme o některých podobnostech uvnitř jednot
livých iánrů, nemajíce dostatečně vypracovanou metodu eni 
alespoň trochu obecněji platně termíny, kterými bychom se 

mohli dorozumět. Následující poznámka o hře, při jejímž kri
tickém hodnocení často padala slova zdobená apitetam ’antický*' 
ksniž kdo z kritiků objasnil sobě i čtenářům, co v něm vzbu
dilo touhu popsat takto nepopsatelně a uchopit tímto způsobem 

neuchopitelné), si neklade žádné vysoké cíle. Chtěla by jen 
upozornit na tuto nedokazatelnou sovisloat všeho sa vším, což 

ostatně znamená jen další pokus o nošaní sov do Athén.
Nad Kundsrovou první hrcu Majitalé klíčů bylo vyslovano 

mnoho protichůdných soudů. Racanzanti aa dostávali do sporu 
o stické posláni hry a o jají vnitřní filosofii. Rozpory aa 

projavovaly i v tom, že děj hry byl různě interpretován. Když 

měl Kundera říci své autorské slovo, převyprávěl prostě dva
krát fabuli hry. Po prvé sa mu za hry stalo typické okupační 

drama, jehož hrdinou je Jiří Načas, který sa uchýlil do aalo-



měělácké rodiny to VootlnS, aby přaCil okupaci. Kdyi ala při
dal Saa, poaohl st^ aoudrubúa i *a canu volkd oaobnX obiti. 

Kdyt aa au přaa Taikari úaili napodařiXo aaehrdnit aaou lanu, 
3daial ada s doaova a odaiol bojovat. Po druhé aa addlo, ta 

jda aplta o draaa ionaskovakého typu. StaSilo vyprdvit o ro- 

čini Krůtov/cb a pMtoninéa Jiřla Nafiaaovi a dvou avaselcb 

kXlfiA, ktaré jaou dúvodaa k doadcí vdlcat konfiicl vltisatTla 

Krůtových a jajich líakánla obou avasků klíSů. Autor dokaaoval, 
žs obé tato draaata probíhají aouiaan* a navadjaa do aaba aa- 
padajl. Měl nesporně pravdu. Pokusaa aa příběh přavyprdvět
jaětě jednou:

Jiří Nefias po výslechu na gestapu ví, co ho fiekě. Nechce 
věak už bojovat, chce přežit. Aby neuvěděl do nebexpefil svě 
blízké, a hlavně proto, aby unikl svěau oaudu, odejde s Praly 

do vzdáleného Vsetíně. Taa se ožení a žija spokojeně, a aotno 

říci i ělastně. Tento poklid trvá ai do okaatiku, kdy aa k ně- 
au přihlásí jaho minulost. Jeho někdsjěl milenka se u něho ukry

je před pronásledováním. Aby zachránil její život, sabija kon
fidenta gestapa, a tía obětuje svůj život a i život nic natu- 
ělcl rodiny. Nsjraději by zemřel, ale ani to naaůie. Pokusí se 

zachránit alespoň svoji ženu, kterou miluje. Přes věschno úsilí
se au to nepodaří. A tak se osud naplňuje; Je zase sám, ztratil 
svou malou jistotu, je přífiinou záhuby svého okolí a nemá Jiné 

východisko než odejit - a bojovat.
Tento příběh náa zase připomene půdorys řecké tragédie.

Není třaba, abychoa jej děle znásilňovali a hledali v nta dalěl 
styfiné body a konkrétnla mytologickým příběhem. Kunderovi Maji
telé kllfid aajl k řecké tragédii stejně daleko a stejně blízko

138

jako uurrenmattovi žyzici. Srovnejme pro názornost některé 
uzlové body fabule Durenaattových Fyziků a lunderovýeh Ma
jitelů kllfiů a jajich dávným předchůdcem, Sofoklovým Oidipem. 
Jiří Nefias ja totiž stejně jako fysik Möbius Oidipem, který 
chce uniknout svému osudu. Oidipus nechce zahubit své rodi- 
fia, fysik Möbius lidstvo, Jiří Nafias aabe a své blízké. Oidi- 

pus odejde z Korintu do Théb, Möbius se dé zavřít do blázin
ce, Jiří Nefias utafia do Vaatína. Oidipus netuží. Ze jeho sku- 
tafinl rodifia žiji v Thébéch, Möbius neví, ža právě v blázin
ci budou jeho vynálezy zneužity, Jiří Nafias nechápe, že změ
něním bydliětě, povoláni a životního stylu svůj probléa navy- 

řaěl. Náhoda zmaří jejich úsilí. Nastane najhorěl možný obrat 
děje. Oidipus zabije svého otce* stana sa aanžalan své matky 
a přífiinou jajl smrti. Möbius nezabráni zneužití svých vyná
lezů a marně obětuje ženu, kterou miloval. Jiří Nafias sa ne
vyhne svému osudu, způsobí smrt své Zeny i jejich rodifiů, 
a musí zůstat sám. Těichni ßusl žit a musí žit s vědomím, že 
věechno jejich anaženl bylo marné. Jiří Nafias odchází a vědo
mím, Ze *aá v sobě hranici, na které bude celý život upalován*

Tato spřízněnost Kunderova dramatu a řeckou tragédil 
(by{ vágní a zprostředkovaná celou dramatickou tradici) Ja 

ve hře jeětě podtržena fityřmi scénami, které autor nazval vi
zemi. Kunderovi jsou visa "básnickým odrazem konkrétního uzlo
vého bodu dramatu a věe v nich k tomuto bodu přísně váže, aby 

dilema, v němž Jiří právě stoji, co nejvěeatranněji epicky 

mnmlýsovaly ... jsou obrazem procesu, během něhož si Jiří uvě
domuje pravý stav věd. Tise jaou uvědomováni". Ta visích kro

mě Krůtovýeh, Jiřího a Těry, jaho někdejěl milenky, vystupuji



jeětě dalMÍ postavy - Tonik, První a Druhý not aa atranfi Jad- 
a Důatojnlk gaatape na strand druhé. Tyto čtyři postavy

jsou jakýaal avérésnýa ehóroo, ktarý přlehácí, aby vyavStXiX 

prehistorii hry (Jiřího zatčeni, výslech na gestapu, odchod 

do Vsetína), kooentoval jaho počínání a soudil jej. Vize tak 
zastavuji draseticky čas, přerušuji dSJ, a to vidy v aoaentu 

zvratu, a jejich účelea je poznáni. Mutatie autandla aajl to

dy podobné posláni jako pasáte chóru v řeckých tragédiích.
Tuto podo''ncet jeítS zvyiuje lyrický charakter visí a použi
ti písňové fonty (připoaeňae si píseň o aléčné i Viřinu píseň 

ve III. vizi). V těchto souvislostech upozorňěae jeětě na jed
nu zajímavost - na hru rekvizit. Pfoatřednictvím rekvizit (klí
če, t-íltlcc, tablety luoinálu) si Jiří uvědoauje váhu véd, 
prostřednictvím rekvizit poznáváme Jiřího postaveni. Rekvizity 
jaou reálné a symbolické zároveň, a slouží tedy vlastně jakési 
ansgnori ai.

Z naznačených faktů samozřejmě nevyplývá, te by Kundera 
měl v dmyslu odvolat sa ne antické drama. Určité vědomi sou
vislosti věak zdá ss přece jen měl. V předmluvě k vydáni hry 

napsal: "Ostatně dařila-li se práce, jsk náleží, je drese 
vždycky moudřejáí než dramatik - : už proto, že je v něm obsa

žen nejen autorův rozum a cit, ale i staleté zkušenosti tohoto 

prastarého žánru, které, uměl-li je autor pochopit a dohovořit 
se a nimi, pracovaly o myslely pak spolu s nim." Rozhodl se 

tady ne zcela nevědomě pro určitý tvar. dramatu. Jeho hra js 

jistě výslednici subjektivních úmyslů autora a objektivních 

zákonitosti dramatického modelu. Kdybychom mohli rozlišit a 

oddělit tyto subjektivní s objektivní aspekty, mohli bychom
14C

jisté odpovšdét i na otázku, sds a jak tvar dramatu přispěl 
k onomu diskutovanému etickému poslání hry. Podstatná však 

je, ža Kunderovi Majitelé klíčů jsou pokusem o drama, a to 
o drama úsporné sevřené jednotou reálného času a místa (umoc
něného irroálnoatl místa a času visi), které by bylo zobra

zením děje vážného a úplného, a jehož smyslen není zobrazit 
vlastnosti lidi a jejich povahu, ale jejich jednáni a život. 

Jisté nebylo jeho úkolem podat recept na řešeni podobných 

situaci, ale působit "skrze soucit s strach očištěni tako
vých citů". Stála-li při zrodu dramatu i bohyně paměti, Mné- 
moeyné, svědčí to jen o dalších možnostech navázáni na odkaz 
antiky.

1. Stehlíková
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K PEOBlSMillCI S O D 5 Á S I f HO 

▼lUCOVÍNÍ LATINI
NA OTMNASZÍCB

Za elX pTadaStu 1m při atMsllvA« a vAcota pobladu 
ocnaSlt: alaapoň alaaantArnla poanAnía aluaniekého ayatAau 

klaaické latiny osvojit ai poaArnoa sbAhloat aa apacifiekéa 

sp&sobu ayAlani - ayAlani graaatickAa; dAla - nabýt schopnosti 
poznat - alespoň a lataých okussch - nSktarA klasiekA autoz*y 

Maské, a příznivých případech i naAa staré autory, pokud sa 

vyjadřovali latinou (Kosaaa, Hus, zal. Koaanský).
Uéaa-li na aysli optiaélni uSebni plén pro jazyk latinek;;, 

tj. vyufiovéni na zékladnla typu huaanitnl větve (po dvou hodi
nách aa všech Styřach ročnících), vybýaé při střlzlivéa odhadu 
asi 120 hodin na úkol praní (graaatický) a tentýž podat hodin 
na úkol druhý (Stáni taxtú).

Mluvnické uSivo (a nejjadnodušší podob*) je a zavadané 

učebnici (Július Spaňér - Loan. Kattnár, Latina. Pro 1. - 3. 
roSnlk středních ašaob. vzdil. škol. 1. slovanské ayd. SPN 

Jratislava, 1965. 1. Saské ayd. SPN Praha, 1966) obsaženo 
v 50 lekcích, z nichž pouta tři jsou "opakovači", to znamané, 
ia létku jedné lekce - odaSta*a-li hodiny na plesané préca - 
lalza probírat více než as dvou vyučovacích hodinách. (Ja 

iravda. Za gramatické učivo aa přenáší již i do 3. roku, tía
a však omezují zase možnosti vydatnšjší četby, reap, výkladů 

římských starožitnostech a římské literatuře. Tu sa naskýtá
.->rvní otázka: je možné solidné a odpovšdnš abaolvovat a žáky
iadnu (průašmš obsažnou) lekci učebnice za dvš vyučovací ho-
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diny? Srovnájas stav nékdejéí a dnešním ... I když je pravda, 
ža dnešní starší žáci jsou schopni konzumovat vlcs látky, 
i tak zůstává problémem, kde vzít čas na onen nezbytný dril , 
ustavičné opakování a upevňování mluvnického systému. Žáci 
mnohdy pro jedno zapomínají druhé.

A ke všemu jéštš, jak dála ukážeme, je třeba učivo obsa
žené v jednotlivých lekcích v nejednom směru doplňovat, ná
ročnost podání látky zvyšovat.

Učebnice poskytuje opakovači materiál va cvičeních, ala 

převážná jen pro tvarosloví. Jsou však některé jevy syntak
tické (nos. a inf., ale i skus. s inf., různé typy vedlejších 

všt, gerundivum ap.), které ae učebnicí, abych tak řekl, jen 

mihnou, tj. žák se a nimi seznámí v jednoduché podobě v něko

lika málo cvičných větách - a pak se už téměř nevyskytnou, 
až v četbě ...

Chápeme, Ze tato "šetrnost" je zaviněna ekonomickým zře
telem při sestavování učebnice. Látka se prostě měla a musela 

áo aněch 50 lekcí "vejít*. Ala co a tím dělat vo vyučovací 
praziT

Podotýkám, ža k tomuto nedostatku cvičného opakovacího 

materiálu, zejména na obtížnější jevy syntaktické, aa pojí 

i nedostatky z oblasti lexikální: utariál učebnicových všt 
Jo chudý co do slovní zásoby, va vštách, obaahovš mnohdy pri
mitivních, se atereotypnš opakuje SeS nojbšžnšJších školských 

představ a pojmů, Jan tu a tam navážená nškterým citátem 
z římakábo autora a tzv. živými slovy na konci nšktarých lek

cí.
Metodickým problémem číslo dvš Ja přechod od takto atrá- 
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váné či spíše nestrávené výuky sieaentOs jasyks k Setbt Ur 

tsrérnl latiny. Ten preebod js toti£ sa daných podalnek aaél 
učebnice tak pMkrý, 2e ja téněř nesch&dný a vede k pochybe

nému a mdlo užitečnému, be nedůstojnému spflaobu "čtanl" uká
zek z literatury: jednak autoři učebnice, védomi si naznače
ných úakali, opatřili ukázky tak hojnými a tak Instruktivní
mi poznámkami, ža žáci mnohdy spíée montuji poznámky, než by 

překládali text s pomoci slovníku, jednak, pokud jsou nuceni 
pracovat samostatnéji, silné tápou při hledáni smyslu, pilné 
zapisuji slyéený první překlad a pro opakované překládáni 
("zkoušeni") pouze memoruji, co si zapsali. Je to zjev houfný 
a psané překlady vlastné nahrazuji někdejší tištěné "taháky*.

I když si myslím. Ze s těmito problémy neni nožné sa na
šich podmínek (při daném počtu hodin a při užívání dané učeb
nice) se stoprocentně vyrovnat, pokusím ae naznačit, kterými 
způsoby a při použiti kterých metod se dá jejich tíživost pře
ce jen zmírnit.

Aby procvičováni bylo co nejvydstnějSi, je třeba brát se 

žáky vše, co je v lekcích obsaženo, všechna cvičeni, živá slo
va, článečky. Změny čislq, času atp. je třeba dávat sa písem

ný domácí úkol a ten důslpdnč kontrolovat. Js déle třeba věno
vat velkou a vytrvalou pozornost určováni mluvnických významů 
u jmen a zvláště u určitých sloves.

Je nutno vydržet "dril", i když je to někdy únavné; tu ’ 
je třeba právě hledat rozmanité osvěZovaci cestičky a finesy. 
Je na učiteli, aby sám včas vycítil, kdy gramatická výuka hro
zí duchamornosti, a stočil běh věcí v hodině jinam. Soudím, že 
se i pro hodiny čisté gramatiky dá vypěstovat postup a prakti-
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km, při které splníme požadavky gramatického vyučováni, dáme 

nu, co jeho jest, a přesto neupadneme do nesnesitelné suchosti 

a jednotvárnosti. Js třeba věc řídit tak, aby žáci měli stále 
určité uspokojeni se správně prováděných drobných úkolů, s účel
né a správně vedené práce, se zdařilého intelektuálního výkonu 

- a jejich pozornost se udrží a únavnost ae omezí. Clm lépe ae 
gramatické výuka daří, tj. čin lépe žáci greastickýn pravidlům 

rosuaějl a. sami je dovedou uplatnit na cvičném materiálu, tla 

snáze je udržíme "při věci", tla lepši je jejich pozornost.
naskýtají se navíc odlehčovacl momenty: latinská úsloví 

("živé slova") - jejich vysvětlováni, jejich aplikace v běžném 

životě; vysvětlováni významu slov přejatých z latiny do mazi- 

nérodhi slovní zásoby, do našeho jazyka, etymologisováni, věc
né výklady (k jednotlivým větám) z oblasti římských reálii a 

římské litaratury - věe ovšem zatím toliko *in margine".

Dobře se osvědčilo překládání nových latinských vět i učeb
nice přímo při hodině, nebo vět mimo učebnici (se starších cvi
čebnic), třebas s neznámými výrasy (které si žáci ovšem zapíši 

do slovníčků); pro žáky to má jakýsi půvab novosti, improvisa- 
es, a zvláště dobří žáci - necháms-li celou třídu individuálně 

překládat danou větu - ověří si rádi své jazykové schopnosti.
Osvědčuje se také, byl to osnovy neukládají, překládat 

občas také něco a češtiny do latiny; Je to bezesporu náročněj

ší způsob procvičování a upevňování probrané mluvnické látky.
Bossah slovní sáaoby, kterou mohou žáci získat přímo

s lekcí učebnice, je pro budoucí jejich potřebu nedostatečný.
Rozšiřujeme ji proto při vhodných příležitostech bu3 aesnzBO-
vénía žáků s jednotlivými slovy (nejlépe těmi, jejichž potřeb- 
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noat a frekventoTBßost saki nahlítají), nabo při Tý»a aalni- 
néa přaklMddRÍ vět z latiny do SaStiny nebo naopak.

Přiklad: XX. l«kca (nautra 3. daklinasa) obaahaja pMlii 
Bělo aubatantiv tohoto typu; rozhojniaa ja proto o tak aginí 

slova, jako jeou julnus,. B0£tU8^ 2P3®x S®Í^Jí*a 2’*S’i 
2°2**x * snatla>a sa při toa význaaově tato slova
zapojovat do dosavadního jazykověho povědoBÍ iěkd (sapina 

pectoris, opus č. ..., kriainělnl, noaen-oa*n ap.}. Podobni 
DŮženie činit i u jiných deklinací a vzorft, např. u 3. daklinaca 

aask. a fern., VII. lekce: consol^ Ergetor, sagagr* Si^gestor^ 

orgtorj gedes, •que8;_ratio, oratio^ aultitudg, aa^itudo;

e°2®a ^*2®! ientg» ř^n^s s^á*

Podobni bychom mohli pokračovat děla - naaětkoo uvedu 

jeStč slovní fond při XVI. lekci, vgnova.né subatantivůa 4. 
deklinace: chybSjí tu slova tak frekventovaně jako iagetug, 
metus, sie i currus^ a jmenovitě doaua a některými zvlěitnozt- 
mi ve svěm sklonění. Je pravda, že fanerělně rezignujeme na 

uvádění výjimek v deklinaci jmen, že nijak zvlěě{ nepřipoaí- 
něme nepravidelnosti v čeeovění sloves, zejména tzv. nepravi
delně slovesa, pokud jda o tvoření perfekta, - ale térěř úplně 
eliminovat tyto odchylky od gramatického systému jen a jan sa 

účelem jeho msximělnl simplifikace přece Jen nelze, zvi.ěiti 
jde-li o “výjimečné* jevy silněji frekventované.

Obdobně je věak nutno doplňovat a upravovat znění učebni
ce i pro samu výuku grametickou. Zjadnoduianí v podění latin
ské mluvnice dosahuje v ní totiž krajních, někdy nednoaně ex

trémních mezí. (Mějme ověem na paměti, ža tato učebnice, jaZ
vznikala někdy v r. 1963, byla dimenzována pro nepovinné vy

léč

učovění latině).
Tak opět celkem naaiětkau vybírěa lekci XXXVX - infiniti

vy pf. akt. a paa., inf. fu*. akt. a pna. Zda as eice v úvod- 
nía poučení praví, ža infinitivů pf. a fnt. aa uiívě jan va 

vaabě akua. a infinitivae (a těž nominativa a inf.), ale pří
klady na toto drobt- užití, při nimž participium pf. pes., příp. 
part. fut. akt. ja v tvaru noainativnla, zcela chybějí nejen 

va větěch lekce, ala i v gramstickěa výkladu saněm. Tento na- 
doatstak uuaí tady učital aěa vynahradit. Jinak ai těci patrně 
neuvědomí, že 1 výraa nopř. nuutiata^agag va větě geg 

2aEa_Cgaga£Í_auu^igzg isi*_6icitgr_ ja inf. pf. paa. O infini
tivu futr alovaae aaaa_(futurum sega2 ehybí ailně frokvon-
tovaný vadlajlí tvar fo^tj.

Nejméně dnoaně aa viak jeví zjednodušení, k němuž aěhli 

autoři učebnice při probírěnl aubatantiv (Mak. a fam.) 3. de
klinace. Celý paatrý rspertoěr aubatactiv těto daklinaea Ja 

zradukověn na jediný vzor: filagl 0 viach oatataleh typech IIZ. 
sklonění eo těk z výkladu učebnice dozví jan toto: Nominativ 

bývě aakončan rfisně, někdy i na -ua CT3- Kdyby z&otalo jan při 
tomto "poučení”, těžce by aa aai žěk orientoval při tvých dal- 

iích aetkěnieh ae aubatantivy 3. deklinv.:«. Mezbývě, nel aby
chom těky sami aežněmili e hlavními typy tohoto okloňověai a 

jajich deklinaci a nimi důkladně procvičili. Např. l«S>_psř|t

grgt^o«. sagnltgdo; ces*á

Obdobně připojíme ka vzoru neutor garMn_takě důležitý typ 

a-kmonů: eo^puoj,, or^Oj^ pl^ip« X**l*m*s S^i*a vtoru (^.pmk typ
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zařazen hned Cicero, In Cet. I. ... Můle i<ýt překiadaiel cel- 

kea nenirořných irdt povýSen tak fíkejíc přes noc na překla
datele z Cicerone? Otázka Je nadnesená, ale má žel své rozum
né jádro.

Netvrdím, že autoři uCebnice neudělali nic pro zpřístup

nění oné třetí textové čéati: již v 1., ale zvléětě ve 2. čás

ti avé učebnice přiřadili k některým lekcím krátké souvislé 

články, Jazykově vřtžinou Velice snadné; teprve pozdějěí, 

(vStěinou jde o výňatky z autorů) jsou obtížnější, např. Ce 

3cipiono_N8sic8 gt_Ennio^ ^uis_ver'e beatU8_3Ít (Cic. Tusc.), 

Titulus 2®E'^icralia,_De sene£tutÍ8_reverenUa [Cic. Cato maicr 

de senectute), Phaedrus a De §O£hocie_ÍCic., ibid.).

Je toho věak jednak málo, jednak tu chybí ona potřebné 

p.echodná obtížnost na úrovni takových autorů, jakými byli kdy

si Cornelius Nepos, Curtius Rufus ep.

V této věci si obezřetněji počínala nřkdejáí učebnice pro 

nepovinný jazyk latinský, díl 2. pro 11. tř. z r. 1959, které 

obsahovala souvislé ukázky z textů a v čele knihy zařadila 

Jednoduché úryvky z Hygina, Cornelia Nepota, Velleia Patercu

lo, poté Caessra.

Víme, že tento problém lze za daného stavu nouzově řešit 

Jen edicí pomocných textů, které by mezeru zaplnily.

A nyní k výběru textů v III. díle naší učebnice. Autoři . 

při jejich uspořádšní, jak sa zdá, zkombinovali dvojí zřetel, 

jednak chronologický [proto je Cicero před Caesarea, že byl 

o 6 let starší), jednak literárně druhový (Jsou pospolu ukáz

ky z prózy a ukázky z poezie). Pokud Jde o Cicerone, myslím, 

že ukázky z c®ho filosofické prózy se daly najít vhodnější.
15C

Ü Lucretia nemaaily být otištěny texty v originále, stojná 

jo sotva kdo bude se žáky Slot s jsou vzápětí tsk jako tsk 

přeloženy, pMp. by byla stsCils v originálo ukásks jedns. 
Problenstická «1 taká pHpodá zastoupení Horatiovo - kolik 

oa z něho dá prakticky přaClst - opět by byla stačila jadna 
ukáska a české překlady a poučení. Zato Ovidius, stálo uctí
vaný a oblíbený, a Vergilius aohli být zaatoupanl bohatěji.

Ukázky ze středověká a novověká latiny (Koaaas, Hus, 

Komenský aj.) Jsou dobrá, ale stále nezbývá než hledět na 

ně jako na jistý přepych, jejž dovolit al lze spíte jen výji
mečně.

Pokud jde o vlastní četbu textů, klade ss otázka: kte

rým směrem má se především napřít žákova práce? Myslím, že 
těžiště přípravy má být v solidním vyhledání a zapsání nezná

mých slov a slovních spojení, tedy v jakási identifikaci slov

ního materiálu daného textu, a pomocí znalostí gramatiky (zvi. 
tvarosloví) s za aprávnáho použití slovníku. Za druhá - ale 

jako výsledek této základní práca - následuje porozumění vět

né stavbě 8 významu textu, tedy jeho překlad. Myslím, že je 
rozumné žádat jako nejspolehlivějěí doklad interpretační prá

ce žáků solidně vedený seznam alov a jejich významů, tedy prak
ticky solidně, samostatně vedený slovníček. Pokud jda o sáa 

akt překladu, je záležitostí “druhotnou* v tom saiyslu, že jej 
povož.ujeme za dobře splněný jer. tehdy, je-li podložen solidní 
analýzou textu, jak tvaroslovnou, tsk akladební a význmaoelov- 
nou.

Neostýchejme se při klasifikaci žáka vycházet z táto Jeho
průpravná práce, tj. ze zkoušení alovíčak, a připojujme k nim 
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c«lé obraty a vaxby, jak sa vyskytují v taxtu. Mnohdy jií sia 

výběr slov, ktari si 24k k daněau úryvku vyhladsl, ukazujo.sda 
k taxtu přistupoval aprivně Si nikoli.

Kroaě nasnaSanýcb probKaů jsou tu jaět* při nejasněla 

dva: jak uaoinit i4kúa poctivou přípravu na poctivě vkládanou 

astuři tu z latiny jako volitelného předaětu, její» těliětě aá 

být v překladu nazněaého, přiaěřeně obtíZného textu, a za dru

hé, jak a Zéky probírat látku z říaských starožitností a lite

ratury, zaaa zvláště aa zřetalea k případné aaturitní zkoušce. 

První otázku jeea ao snažil poaoci řešit loňakýa vydánía pat

nácti koaantovaných ukázek z říaských klasických autorů, aby 
jejich překládánía získali Žáci větší přakladatalakou praxi 
(vydal Kabinet roaánských jazyků při KFÚ, Praha 1970), druhý 

probléa by byl více aéně sprovozen ze světa, kdyby aa podařilo 

vydat pro Žáky, pro školskou potřebu dávno jiZ postrádané řía- 
ské starožitnosti a stručné dějiny říaské literatury, alespoň 

foraou nějakých solidních poaocných taztů. Jinak - při plnéa 

zaaěstnání probíránía graastiky a Setbou autorů - dostává se 

na tyto věci Sasu jen jaksi úkradkea.

Záyěrea bych chtěl podtrhnout: i kdyZ vyučování latině 

naráZÍ v praxi na nejednu překážku rázu aetodického i jiného, 
aá jednu potěšitelnou přednost - aají jo v rukou většinou li
dé, kteří avéau předmětu učí rádi, "con aaore", a jiZ tía lec
kterou nesnáz překonávají.

J. Červinka

pSeDMÍSKY JKP v B. 1970 
P B á H š

Dušan Hachovec, Hlediska a metody ve filosofii 
(Příspěvek k teorii dějin antické filosofie)

(29. I. 1970)

Zabýv->ías-li ae odborně dějinami filosofie, musíme předem 
rámcově vědět, co je a co není filosofie. Do tohoto pohledu na 
filosofii (tj. do teorie filosofie) patří nejen objasnění jis
tých hledisek a metod, jiaiž ss pracovalo v próbírané filosofii, 
ale také a hlavně zásadní objasnění celé řady doplňujících se 
i někdy protichůdných hledisek a podrobný výčet aetod, jiaiž 
v dějinách filosofie pracujeme ay. Zde přechází teorie filoso
fie do teorie dějin filosofie. Teorie dějin antické filosofie 
je specifickou součástí teorie dějin filosofie vůbec.

Nejjednodušším hlediskem dějin filosofie je to, kterým 
rozlišujeme a rozdělujeme filosofické postoje podle výslovné 
orientace a výslovných závěrů probírané filosofie samé. Zde 
vycházíme zpravidla přímo z toho, co filosof hlásal, a pomocí 
jaké terminologie se vyjadřoval. Toto hledisko jo málo hluboké. 
Zapomíná, že filosofové sami zpravidla nemohou ještě pochopit, 
vyjádřit a interpretovat pravý smysl, význam, jádro a přínos 
svého úsilí.

Druhým, hlubším hlediskem je to, které rozděluje filoso
fie podle skutečného východiska jejich zkoumání a uvažování. 
Např. pokládal-li Platón ideje za cosi objektivního, pak prá
vem nazýváme podle prvního hlediska jeho filosofii objektiv
ním idealismem, resp. objektivismem. Víme-li však ay (Platón 
to nevěděl I), žs jeho ideje jsou hypostazované pojmy, tady 
cosi, čeau je pouze přiřknuta objektivní existence, pak podle 
našeho druhého hlediska lze zmíněné Platónovo učení nazvat 
“transcendentálníffl subjektivismem".

Třetím hlediskem je to, jež respektuje hledisko první, 
nedrží se však naivně tezí a terminologie probírané filosofie.
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nýbri laeitSttJ« J« do Birokdho přohlodu vývoj« filoaofi«. lapf. 
t«, ee podia prvního bladlaka J« objaktivnla idaalla««»' (Pla
ten) anabe naopak utarialianan (v Jiatdn aayalu Jia J« Mao- 
kritftv atealanoa), tady coal, co podia druhdho hladiaka J«
*tranaeandantBlnln aubjaktlviaaaa" oproti "fýslkilnlau objak- 
tiviaBn** (Huaaarlava taminologia), to podia tPatlho hladiaka, 
Jal avaluja filoaofiekd atanaviaka v Birokda hiatorickto kan- 
taxtu, J« abojl vlaatai tetdl, nabol v obou případech Jda o tzv. 
naalravd filoaofi«, filosofie tzv. objektivního avSta, nikoli 
a filaaafia aubjaktivnlha avlta, Jal pojlaajl akutaCneat Jako 
lidakou anyalovou einnoat. Jako apolaSanakou praxi, tj. aub- 
Jaktivnl (podlá Marxovy taminologia).

Čtvrté hladiaka náa uaolňuja rexdllit filoaofia podle za- 
■Iřanl, a to v záaadl bud aciantiatnlho nabo antropologického 
(pokud ovlaa toto atrohé rozdíleni Je nožné). Títíina tradič
ních, a to i dobrých učebnic dijin antické filoaofia sladuje 
hlavní linii abatraktnl ontologia, popMp. gnoaaalogia, nanej- 
vý* aa vztahaa k pokroku vid a apoleCanakéau dínl. To Je po- 
zůatatak pozitiviaau a tich filoaafických aairů, Jež oriento
valy filoaafii Jan na nazlravou, poznávací, tzv. vídeckau 
(aeiantiatnl) úlohu. Lidaké nitro Je viak až zoufala hluché 
k poznatkún vidy a "vidacké filoaofi«*, když tato vida a vi- 
daeká filoaofia J« hluchá k zápaeúa o azistanci Clovíka. Fi- 
loeafická antrapologii naJda Jen o to, co vlna o aviti, ale 
předavším o ta. Cla Jaaa a co vlaa a aobi.

Páté hladiako vychází za čtvrtého a rozdiluja Jaho pou
hou dvojici základních poatoJA da řady poatoJA dílčích, a to 
podle předaitu, «ledovaného úkolu a okruhu problaaatiky, kta
rá bAžo být ontická, ontologleká, gnoaaalogická, aéaantická, 
apiaténolagická, fanoaanelaglcká, axiatanciálnl, taolegická, 
ataiatická apod. Okruh zkeuaané problaaatiky vytváří Jiaté 
nyalitalaké a badatalaké poatoja, pracovní pozice a J« dopro
vázející zájay, atajnojaanné a uvadanou problaaatikeu.

Za poaladnl hlavni hladiako diJln filoaofia lze pokládat 
to, Jež náa uaožnuja rozdillt zkoumané filoaofia podle úrovni 
kladeni a zodpovídáni otázek, a to v tea aayalu, zda Jde o fi
loaofia naraflaktované, tJ. Jeiti aa nazabývajlcl základy vě-
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dínl aaaého a charaktarea, podatatou a kritikou vidinl, či 
filoaefia reflektované (reap, reflektující), čili filoaofle 
kritické, aebahodnotlcl. Neraflaktované filoaofické poatoja, 
např. antropooorfnl, fýzioaorfnl, biomorfnl, aocioaorfnl a 
gnoaaonorfnl (tla Je např. Batematlcký nabo Jiný objektivně 
racionalistický poatoj), Jaou přirozeně historicky dřlvijil 
než poatoja reflektované. Pochopitelně, nebol teprve reflexi 
toho kterého poatoja sa lze vystřihat té které Jmenavané oae- 
zanaati stanoviska, ktará vzniká vždy aztrapolací určité ken- 
krétnl dílčí pravdy.

V řadě případů historického zkouaánl nabývá prvořadé dů
ležitosti zjiátinl a rozlišeni tich kterých metod. Jichž byla 
- al už samostatní či zpravidla va vzájemné vazbě - užito ve 
filosofických pokusech a pojednáních. NejzákladněJil Jaou ty
to metody: empirická a spekulativní, aapiricko-racienalistická 
a intuitivní, redukční a abatrakčnl, analytická a Syntetická, 
induktivní, a deduktivní, kenstatačnl a interpretační. Zda tře
ba rozlišovat mezi vyjmenovanými metodami. Jakožto ničím, co 
zkoumáme u probíraných filosofů, a mezi Mtodami, kterých po
užíváme my, rasp, které my vytvářím« (např. metoda struktu
rální analytická a strukturálně syntetická, Jaegarova matoda 
historicko-ganetická, Dittanbergarova matoda stylemetrická a 
desítky dalších). Zde Js vhodné rozlišovat metody filologické, 
věcní a logicky interpretační, axiologicky a historicky in
terpretační a filosoficko-intarpratační (o těchto čtyřech zá
kladních druzloh metod viz resumé v Zprávách JKF 10, 1968, 
89-86). Smysluplný celek těchto metod Ja to, člm pracuji i dě
jiny antické filosofie. Vědomé snaze respektovat všechny ná
ležité dllčl metody mAžsma říkat metoda komplexní, strukturál
ní, dialektická. Avšak spíše než o metodu Jda zda o aplikova
nou metodologii, nebol užiti všech relevantních metod J« zde 
vědomé, vidacké, reflektované. Moderní dialektika. Jak Ji má
ma zda na mysli, totiž Jako metodologic. Jako raflaktavaný a 
reflektující vidacký postoj, není nijaký odraz Jakési mystické 
a všaplatné "objektivní dialektiky*, nýbri našim vidackým ná
strojem, "vyšil racionalitou*. Dialektika tady nanl.nějaká 
"obecná matoda* nad dílčími metodami, nýbrž ovládnuti reflak-
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tevanych postupA, kt«r4 v sobě susl obsahovat věschny něls- 
žitě dliei Mtody právě v jsjieh konkrětaosti. T dějinách fi- 
losofis tady vlastně jda *jsn" a ta, aby naěo práca vskutku 
■ělá drovaň salněná vyěěl racionality, a na sa jan aa ni vy
dávala.

Sva Stehlíková, Fr. Hrubln - J. Kolář, 
dvě cesty Seská ■ódami poesie k antico

(26. II. 1970)

V první Sásti přsdnáěky referentka poukásala na skuteč
nost, že v Saská literatuře nejnovějěí doby (1949-1969) nanl 
žádny souvislý proud imi žádná skupina autorů, ktaří by sa 
k antice obraceli a aěli svá vlastní a nová pojati táto eta
py. Pro zkoumaná období je apecifická, ža antika jo už při
jímána přímo, nikoli prostřednictvím jiných literatur.

Druhá Sást přednášky přinesla rozbor Hrubínevy Proměny 
a Kolářova Nováho Epikteta. Fr. Hrubln použil ve svá básni 
Ovidiovych Metamorfóz. Anticky mýtus mu posloužil k náSrtu 
modelová situace, která ve svá kankrátní' podobě (příběh o Dai- 
dalovi a Ikarovi) odráží obecný problám našeho světa (problám 
války a míru, který 20. stol. proměnilo v problám života a 
smrti). J. Kolář se naproti tomu vo svých sbírkách Novy Bpik- 
tet a Vršovicky Ezop obrátil do vnitřního světa Slováka a zvá
žil místo poezie v tomto světě. Jeho životní pocit ja totožný 
s některými zásadami stoicismu, jak je známe z Spiktota, je
hož Rukojeť Kolář parafrázuje (a to dvakrát, jednou v Novám 
Epiktetovi, po druhá ve VrSovickám Ezopovi, kdo převedl 33. 
kapitolu Rukojeti do slangu).

turního i apoleSsnakáho života - vytvořila základní a trvale 
platná modely lidskoati i v oblasti sexuality a vůbec vztahů 
mezi oběma pohlavími. Některá skuteSnosti by se tomu zdály 
naavědSovat: tak např. najdeme v antická historii, umění a 
mytologii předlohy k většině moderních sexuálních projevů 
normálních i patologických (od lesbická lásky až po "oidipov- 
sky komplex“). Podobně by bylo možno uauzovat, že žena tu 
hraje v jistám ohledu vůdčí roli (kolem Heleny se toSÍ troj
ská válka, kolem Bríseovny ílias spod.). Ala podobná závěry 
jsou přesto klamná - ve skuteSnosti antika ulpěla ve slepá 
uličce pojatí ženy konec konců jako objektu, jako předmětu 
mužovy touhy, uměleckáho vidění apod. V tom ohledu ae typ 
Heleny a typ Pánalopy v podstatě neliší. Aktivní ženy typu 
Ester Si Judith antika nezná - i rebelující hrdinky antiky 
typu Antigony Si Élektry představují spíše psaudoaktivitu, 
druh negativní posedlosti mužem, rebelii proti ztrátě na- 
vykláho pouta. Antika neznala ženu jako mystárium (orient, 
křealanství), ale zejmána jo ji nutno odlišit od vykupitel- 
sko-dynamickáho pojetí ženy, jakou objevil novověk (Anna 
Karoninová, Senta, Nora apod.). Antická humanita je konec 
konců humanita mužská - lze jistě vytySit otázku, do jská 
míry se toto jednostranná pojetí lidskosti v otázce tak kar
dinální nepodílelo na postupnám pádu antiky. A do jaká míry 
ja anticky vzor spoluodpovědny na nezdarech a antinomickych 
procesech novodobáho emancipaSního úsilí.

Ladislav Vidman, Studium klasických jazyků va světě 
a nová metody vyučování

(22. IV. 1970)

M. Machovec. Sexualita a ženská otázka v antico 
(26. III. 1970)

Froblámsm js, zda antika - jako vo většině oblastí kul-
156

V první Sáati byl podán přehled o stavu vyuSování kla
sickým jazykům v několika samíeh, a to podle tiětěnych materiá 
lA z poslední doby (např. podle Sasopiou "Caaaarodunum”) a 
podle přednášek didaktickábo kolokvia, jet ee konalo v rámci 
V. mezinárodního kongresu klasických studií v Bonnu r. 1969.
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0‘átky stHáo8kf>XBk< vfaicy a* ajmí řj<Sl spolaíná b vjřukou v- 
aokoaitclekou, « obou a« ňladajl j;otí Wřtoay^

Syxo nov4 attody byly atruQaS charskA«risovány a oevitle
ny ukéshwl v druha Čisti přsdaiKíy (astcda gtrakturilni, in- 
dukCnl, sudiovisttilnž reap, euáioorilní, px*02X'a«ovaaé ryuto- 
viní, popř. jajich koshinaca) přadariÍK na sákXadC marických 
8 francouzských pokusů (w. s. üwaat-J. B. Moore, Artea Lati
na«, LevaX One, 1969; texty z szporiaentální ikoXy t HarXy- 
-le-Hoi).

Jan SpriueX, Frobliay živi latiny 
(28. V. 1970)

Heferant promluvil o aouCnaných snahách oživit latinu ja
ko jazyk hovorový, odborný a litarirni a zároveň pojednal o pro
blémech, se kterými se setkávají oživovateli latiny, když píil 
latinsky o moderních věcech a pojmech, anebo když překládají 
do latiny moderní literární díla.

Klasičtí filologové nemohou být proti tomu, když jednot
livci nebo některé spoleCnosti zaCínají v dneění době pěstovat 
latinu jako jazyk hovorový, jako jazyk vzdělanců, chtějíc« vy
volat jakousi novou renesanci latiny, anabo když se dokonce 
pořádají kongresy živé latiny, na kterých ae latinsky přadná- 
ěí a hoveří. Tyto anehy nejsou zcela baz úspěchu, a i když aa 
dnes zdá, ža sa úsilí o oživení latiny v tomto směru nesetkává 
se žádoucím úspěcham, není vyloučené, ža tomu bude v budoucnu 
jinak. Stoupence živé latiny velice povzbudil Čtvrtý kungroa 
živé latiny, který byl uspořádán péčí pařížské aaociaca VITA 
LATINA v starobylém a proslulém městě Avignonu v dubnu 1969 
a ktarěho se referent tskě zúčastnil.

Pokud jda o latinu jako jazyk odborný, ja prognóza ne
sporně hadějnějěí. Referent připomněl, ža jsou vědecké obory, 
kde tradice nebyle přervána, a věnoval aa potížím, na které 
sa naráží při užívání latiny jako jazyka odborného. V sou- 
vialoatl a tím aa pokusil charakterizovat povahu latinského
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slovníku. Připomsiiul epochy pro latinskou Iszikologli nsjdů- 
leZitějěí s vyjmenoval nejvýznamnějěí latinské apisovatels, 
kteří se nejvíce zasloužili o obohacení latinského slovníku. 
Pak pfeSel na otázky a potíže, které přinéěí užírání latiny 
jako jazyka literárního, uměleckého.

Zvláětní pozornost věnoval rafarant otázkám překladu 
literárního. Zhodnotil stav dnaěního taoratlekáho ayělaní 
o překládání, promluvil o překladu jako o problámu literár
ně historickém, popsal přakladatalaký proces, jaho jednotli
vé fáza a zamyslil sa nad otázkou raprodukCní věrnosti a nad 
otázkou tvůrčího přínosu překladatelská práce. Mezi nsjdů- 
IsZitějěí problémy překladatelské práce patří otázka, jak za
chovávat v překládaném varěi stylistické hodnoty originálu. 
Když rafarsiA proěsl povšechně stylistická problémy překladu, 
zaměřil se na styliatickě rozdíly maži varěam a prosou, pro
bral problematiku, kterou přináěí překládání verš« rýmované
ho, a potom mluvil o otásca výsnaaově hustoty, to znamená 
o tom, jak aa při překládání vypořádávat a faktem, ža tatáž 
myělanka zabere v jazyce překladu jiný počat slabik než v ja
zyce originálu (otáska vatování a tmaněování počtu slabik).

Otáska, jak tlumočit v překladu rytmická kvality verěo- 
vaněbo originálu, je velmi otahavá svláětě tehdy, když aa 
překládají varěa, jejichž základem je prozodický syatám od- 
liěný od prozodickáho systému, ktarý ja obvyklý v jazyce pře
kladu. Bi-o objasnění tohoto problámu sladoval rafarant vývoj 
evropská prozodia od starověku až do novověku a na nim uka- 
soval zákonitost, která aa přitom uplatňuje. Snažil as'vy
světlit, proč u určitých národů nabo v urCitám období sa 
uplatňuje určitý princip Jako prosodický princip dominantní. 
Charakter prosodického systému vhodného pro urCitý jazyk ur- 
Cujl charaktaristické rysy jasyka, přadavěím jaho zvukové 
(hudební) kvality. Na tanto fakt nesmí přakXadataX při avá 
práci šapoaínat. JC« svláětC o to, jaká ja kvalita přlsvuku 
v daném Jazyce, jak «« v nim uplatňuje cit pro dálku a pofiat 
alabik a jaký Je vzájemný poměr těchto principů v jazyce ori
ginálu e v jazyce překladu.

Ha vybraných ukáakách přaležanýeh do latiny z ěaátiny
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(a jiných národních jasykú) různým spůsobea (metodou přísvuS- 
nou, fiasomSrnou a pfízvučně časoaěrnou) ukaseval i*ofaront, 
jak lze řeěit různá potíte, která nese a eebou úkol tluaočit 
stylistická (především prosodická) kvality originálu.

Dualtru Tudor, Recharches archeologlques 
aur le limes Alutanua en Dacie

(21. X. 1970)

La construction des centrales hydro-álectrlques dans 
la valláe da 1 Olt a exigá des importantes fouilles archáo- 
logiquas ä Slaveni, Romula (Rejca), Buridave (Stolniceni), 
Tastra Traiana (Simbatou) et Azutels (Bivolari). A cette 
occasion on a comoencá aussi 1 átude du limes Alutanus ai- 
’.ué aur la riviéře de l'oit et long de 260 km. Le limas 
comporta trois sectaurs qui correspondent auz trois formes 
ia relief qu'il doit traverser: la plains de Romanatsi, la 
r-^/ion das collinas at la valláe de I'oit dans las Carpathe a. 
Le limes a átá fortifiá par Trajan, Hadrian et Septima Sá- 
vare.

On a trouvá (spácialement a Sláveni et Romula) un grand 
.'.o;.bre d'inscriptions et briques estaapilláa qui nous donnent 
des noas des troupes auxiliairee inconnues sur le limes Alu- 
tar.us.

Lp3 dernieres dácouvartes monátaires dans les caaps du 
limes datent da l'empereur Decius. La dásagrágation du limes 
Alutanua a commencé avec les grandes invasions gothiquea de 
1'ar. 25C de n. é. Le camp da Slive.'ii fut dátruit a cette 
date.

Jan Bouzek, Kimaeriová, Kavkaz a raná řecká umění 
(26. XI. 1970)

V řackám umění 6. století př. 1. jaou určitá prvky,
IGC

ktsrá Isa odvodit se současných primitivních kultur kavkas- 
skýeh. Lse tu jmanovat aspoň typ ptačí figurky s rostepanýa 
ocasem a podobnáho ptáka a ’’rohy", něktará figurální skupiny 
bronsová. Jako jelen napadený psy,pták na "kleci", něktará 
detaily v podání lidská figury a řadu bronsú nefigurálnícb, 
zojmána takových, která bývaly ozdobou koňakáho postroje. 
Xzlstence těchto prvků v řeckám umění byla vSgy povalována, 
sa záhadnou, nebol se objevují v Sečku dříve net první vý
razná importy z orientálních civilizací. T přednášce byl 
podán pokua o spojení těchto dvou isolovaných elementů po
mocí makedonakých bronzů, tsv. nomádakých bronzů z Bulharska 
a "thrácko-klamárijakých" bronzů z východní Ivropy. Podobná 
prvky pronikaly přes pontská stepi do velká části prehisto
rická Svropy a do fiecka proatřadnictvím bronzů makedonakých, 
i kdyt nelsa vyloučit ani motnoet obdobnáho pi*onikánl přes 
aánš známou Anatolli (srov. tzv. kappadocká standarty) a ko
nečně ani přímá řecká výpravy do KOlchidy, jak náa naznačuje 
Jedna z nejznámějších řeckých bájí.

BRNO

Pavel Beneš, Podíl Dobrovakáho na zkousání 
Pratekáho zlomku Markovo Kvangella

(3. III. 1970)

Podíl Dobrovakáho byl zkreslen českou literární historií 
v lstech 1883-1953, kdy as mu přičítal sa zásluhu důkaz, le 
zlomek pochází al z 9. století, ta to není autograf. Ve sku
tečnosti však Dobrovský pouze shrnul a utřídil mínšní svých 
předchůdců, ale sám klade rukopis do 5. - 6. století.

MejcenněJŠÍ částí spisu, jak naznačuje i jeho podtitul, 
jsou různá čtaní, pro nši Dobrovský prohládl na 20 rukopisů 
(mezi nimi i staroalovšnský) a z nicht mnohým je třaba dát 
přednost před čteními tištšných textů.

Zcela nedoceněn je spis Dobrovakáho z hlediska zkoumání 
lidová latiny. Osmý a devátý paragraf se dotýkají smán hláako-
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olovných, tTaixjjlovn/ch, •jrtittktl.cíycb, lírihcílních i »tyXla- 
tlck^ch » Dobrovský tak ot v roea 177S ssh«Juj<k atudiua histo
rická aXuvnics roakaskýeh Jsoykú.

X PraSskAsa zloaku, ktsrý pstťí MsrJ nfiJstsrU rukopisní 
paaítkr chované u nás, Js pMpoJsn vsácnj kaligrafický vlast- 
norufinl sSpls Carla IX, ktsrý slskal aloswk ▼ Aquilsjl r. ISM»

ďan Spriocl, Frobléxy pi'skladu 
(14. IV. 1970)

Rafarent vénoval posomoat prcbléau, Jak sachovévat v pfe- 
klédanéu vsrál hodnotu orlglnélu. Souatfsdll as na otésku. Jak 
tluBoSlt v pfakladu rytslcké kralltý originálu. Jda svléiti 
o to, Jaké Js kvalita pflzvuku v danéa Jasyca. Zvléil opatrné 
nutno postupovat, když aa překládají varéa. JaJichž sékladaa 
Je prosodický systém odlišný od prosodlckého systéau, ktsrý Ja 
obvyklý v jazyca překladu. Na ukéskéch přeložených z Ceitlny 
Jo latiny různým způsobem (metodou přízvučnou, Sasomémou a 
přízvufiné CasoBírnou) referent ukazoval. Jak lze řažlt různé 
potíže, které přinéSl úkol tlumočit stylistické, přeJavžlm 
vSok prozodické kvality originálu.

John Chadalck, 0 egeJakých plámách 
(23. IX. 1970)

Abecedy vBsch současných evropských nérodů vycházejí 
z řeckého prototypu, který fiekové vytvořili nékdy v první čtvr
tině 1. tisíciletí př. n. 1. ne základ* semitského vzoru. Ale 
nejataril evropská plama (snad až na Izolované nálety z rumun
ské Tartaris) náležejí do zcela Jiné rodiny, než kterou před
stavuji dnešní evropské písemné systémy. Byla to plama slabič
ná, v nichž každý znak zastupuje celou slabiku, nikoli Jednot
livou hlásku. Vyvinuly se v egejské oblasti - bez ttanšjšlch
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paralel s Bilziiým východec - a nazýváme Je rjí no jakýsi, pleny, ' 
neboť Js<'u primárné doloženy na Krét* doby bronzoté, JIŽ se 
1 archeologii říká doba minojaká.

V přednášce Jame sledovali historii těchto pleva n krát
ce tu ukázali. Jek některá z nich byla rozluštěna. Ale mleto 
toho, abychom postupovali přísně chronologicky od nejstarileh 
dob k mladěÍB, Jak hy to bylo na místě, kdybychom znali celou 
historii sgejských písem, pokládali Jsae při naúplnáa stavu 
naěich dnešních vědomostí ze vliodnějšl zacházst a předaěten 
naěahc zkoumáni Jako s archaologickými památkami, tJ. začali 
Jr-ma od najpozdějělch vrstev a od nich Jsme pak pronikali hlou
běji do tajů obdob! předcházejících. Tradiční chronologické 
schétis Jsme ai tedy obrátili.

Node vyprávěni započalo na Kypru v klasickém období, 
kde se používalo slabičného plama k zachycování řečtiny zhru
ba mezi léty 30C - 700 př. n. 1. (poznamenejme ovšem, že té
hož písma se tam v oné době používalo i k zachycováni Jiného, 
zřejmé neindocvropakého Jazyka). 0 několik dalších století 
dálo v minulosti, kolem r. 1000, ae nám vynořuje toto plamo 
znovu, ovšem v dosti odlišné podobá. Jako nejmladšl varianta 
tzv. písem kypromlnojských. Jichž ae užívalo na Kypru (a zčás
ti 1 na přilehlém ayrakám pobřeží) v rozmozl lat 1100 až 1500 
př. n. 1. Tato plama, Jak se dnes zdá. Jsou odvozena z Kréty. 
Tam a na řacká pevnině se rozvíjela druhá větev egajských pí
sem. Její poslední výhonek Je lineární plamo B, doložená v my- 
kánských palácích ve 13. a 14. atol. a v krátakám Knóosu ko
lem r. 1375 - a rozluštěná r. 1952 Jako plamo skrývajíc! pod 
ssbou starobylý řecký dialekt.

Ne samotné Krétě pak casts od lineárního plema B vada 
dála spět k doposud nerozluštěnému lineárnímu písmu A s roz
manitými doklady z doby mezi léty 1450 a 1900 př. o. 1. Vše
mu, co bylo předtím, a co zčásti exletovalo 1 paralelně s li
neárním pfamaa g, ac říká plamo hieroglyfická, m Js otázka, 
zda mnohá z Jeho dokladů Jsou vlastně plsasa v striktním amy~ 
alu toho slova.

Nakonec Jsme věnovali poaornort Ještě Jednomu nevyřešs- 
náau problému, tzv. disku z Falstu z 16. mt. př. o. 1. - nej-
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atariímu, 1m-11 to tak fici, tlitlniau plaaaa^au dokxadu, 
ktar/ alaatnS nani asi t&bae krdtakdbo pftvodu - a touto otAa- 
kou jaaa ttaaafaXi oA* výklad o plaaacb atarA Bgaidy. ACHIUSUS PAIUSCHOS

fi E K A

Bartoněk - A. Brhart, Turacko od atarovAku po dnalak 
(24. H. 1970)

V úvodní CAati podali pPadnAAoJlel atrufiný nASrt dCjin 
UalA Aala od najatariieh dob ai po naia Saay. SAla nAsladoval 
výklad o najnovSJAich nAaorach na problaaatlku Trója, jakoi' 
i několik poanAaak k vývoji iónakých aěat v MalA Aaii. Dalěl 
úsak pěadnAěky byl věnovAn hiatorii Conatantinopola a jajía 
architaktoniekýa paaAtkAa, avl. a poadněfíaakěho a byaantakě- 
ho období. .V aAvěraSně SAati aa přadnAěající aaaěHl na pro
blémy spjaté a historií ataré Anatolia, otAaku klaalfikaea 
anatolských jaaykú apod.

PřednAěka byla doplněna proaítAnía větěího poCtu barav- 
ných diapozitivů, pořízaných oběaa přadnAěajíeíai při nAvětě- 
vě Turscka r. 1969.

Ěako, ty aoja řako, jai plynaě kupřadu dAla,
truchlící, ia dannínu světlu sa naafiiaě těěiti atAla.
His, ty jsi jako jA, jani ujda cslé oíla, 
jani krACÍ stAla vpřad, a nikdy nsdojda cíla.
JA povím tobě, řako, co navíě aal doaud,
tvým křlělAlovýa vodAm ia vládna naúproaný osud.
Z hlubin zamř jai vyěla a tam sa muaíě zas vrAtit, 
nab nanl v tvé moci běh vody tvé svrAtit.
1 pro tabs, mA řako, spolainý zAkon platí: 
buä nechA taba žít, nabo tvůj ilvot zhatl.
Acht pozoruj dobřa, co uvidlě na své drAza, 
stříbrné nebs, květiny, jai bují va tvé vlAzs.
Obdivuj krAsu zsmé a zři na půvaby naba, 
nai vpadnsA do tamnot a propast pohltí tabs.
Pomalu, pomalu, naspéchaj tolik, at nAdharu oblohy vňímAě, 
oblohy, kterou obrazíš a z nli vodu pro soba jímAě.
VelikA, bllA oblaka do dAlky po ní plují, 
le se jim,řeko,podobAě, proto tě pozdravují.
Tys oblak ten rosný, skvělajěl nad lilia úběl, 
být oblokem země i nebes, to ja tvůj úděl.
Pověz mi, řeko, zda poznalas r^ěkdy mateřskou něhu, 
zda oblak tř zrodil ka tvému vědnému běhuT 
Ty se podobáš Mověku, jsi věrným obrazem mým, 
jenomže já jsem již unaven, utýrAn životem zlým.
Snad nejlspAÍ by bylo se vrhnout do tvých vln, 
na ňadrech tvých uhasit žár, jehož jsem pln.
V chladu tvé vody by zanikl ŽArný ten plam, 
a nikdy víc by mna natrýznil života klami 
Tak pravil básník; po okraji břehu on kráSl, 
a slzí hojný proud líc jeho zasmušilou smACÍ.
On příliš mnoho miloval, však nedoznal odezvy iádné; 
taň,pohřížen v truchlivé myšlenky,.zapomněl na vlny zrAdné. 
Z niSaho nic se ocitl va studené nAruSi řaky, 
a spolu s ní sklas’ do hlubin země na věky.

Přeložil: L. Hoch
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maturitní otázky z flÍMSKÍSH 
REÁLII

Poaocný taxt pro profosory latiny no ^jnooiíah. Jako eyklo- 
atyloraný výtisk připravil autorský kolektiv profesorA Středo- 
Coskdho kraje. Vydal Krajeký pcidagogioký dstav v Brass J, 
Zborovskd 11, 1970.

V atruSnés úvodu vysvttluje vedoucí Butorakího kolektivu
\

ZdenAk Oolejt, Že podnStea k vyprsoovlni tohoto testu, vydanl- 
ho pro vnitřní potřebu Skol Středočeského kraje, bylo "přlnl 
profesore latiny usnérnit a sjednotit jejich prloi**. TýbCr i 
rossah otlsek napoklédajl autoři sa slvasný: "Z 31 otdsek si 
vyuCujlel svolí 29 - případné i néné - a ala poCat doplní 
otázka*! evýni*. Xteéty v přodloženéa rossahu poklidí 0. sa 
"Msíbuk, kterého nůle doslhnout jen výborný lék na konci 
életého studia latiny na gynnssiu v husanitnl třldé**. Otisky 
ai ni vyuCujlel rosdélit po 6 pro kaldý studijní rok. 0. na
vrhuje saClt v I. roCnlku např. a výklade* o odivu, doaech 
a bydleni, rodini, plam apod., v II. pokraCovat v otlsklch 
"o obecný*! nteéty*, va III. '‘využit posnatkd, které slskali 
tlel bibe* předehlsejlclho studia při výtvarné výohové**, 
a sasnlait Je a řlaskýs u*inl*. V,té*l roce se *1 jil saClt 
a otlska*! literlml*! a sakonCit je v* IV. roCnlku.

aikladnl přlruCky, ktari by poskytly llkC* ainiallnl in- 
foraaea o řlaské literatuře, tsv. rellileh, nlbotenstvl a ^- 
tologii v rossahu vynesené* a nutné oaesané* poCte* hodin la
tini vyhřešených a které by slroveň odpovídaly souCaanéau sta
vu bldlnl ve vidéch o antické* staroviku, jaou dlouholetý* de-
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sideťltea. Stfedoäkolät1 profesoři si právem stěžuji, ža aC- 
koliv se latina stala přednét«* pyvinnýa, zůstalo její posta
vení ve srovnání a živými jazyky, pro nóž aa vydává řada po
mocných textů, nerovnoprávné. Proti tomu lze ovuer namítnout, 

že iniciativa musí přijít od latinářů Samých. 3 touto inicia
tivou přič!.ásí■ tedy nyní JétiClenný autoroký kolektiv prife- 

aorů Středočeského kraje: 2.Dole jí vypracovol otázky 1-25, 
Josef Duěek jO a 31, Libuée PlecháCková 28 a 2'J, Ivan Vážný 

otázku 26, Zdeněk Zahradníček 27. Potud můžeme tedy tento 

p.idr.ítný čin, pramenící z neziůtné snahy zkvalitnit) výuku před
mětu, o jehož obecně kulturní* dosahu není již potřebí disku
tovat, jen uvítet. Naproti tomu jene ovšem povinni isbývat 
se otázkou, do jaké míry předložený tsxt vytčený cíl "pomoci* 

plni.
Text uyl předměte* diskuse na poradě latinářů, uspořáda

né KZl Praha ve spolupráci se školskou skupinou JKF dne 17. 
února 1971 v KftSL CuAV, na níž vystoupil a obséhlý* recananí* 
postudkem'Jaroslav Červinka a po něm se stručným zhodnocením 

i autorka těchto řádků. Základní chyba ja pouze v tom, že 

k takovéto diskusi byl text předložen až poté, co byl již 

rozeslán v počtu 20-30 exemplářů na všechny přísluéné školy 
VB Středočeské* kraji, a to jak pro potřebu učitelů, tak žá
ků, ktařl si jej déle roziuiožují. Je to tí* závažnější, ža 

podle Infonaaca vedoucího autorského kolektivu vyučuje lati
ně va Středočeské* kraji značné procento profesorů naaprobo- 
vanýeh, jiní "na poaoe“ byly texty především určeny. Není né* 

sné*o, na Ci hlavu tanto hřích apadá, zda na vedoucí kabine

tu ruštiny a cizích jazyků KH) Středočeského kraje, Marii No
votnou, jejíž jnéno je uvedeno na atr. 1, nebo na Výzkuaný 167



ústav pedagogický, ala v každém pMpadi jda o akuíenoat.kte

ré varuje před opakovénía. Zda sa opét jadnou ukésalo, jak 

potřabné ja těsné spolupréca aesi věsai pracovišti naSaho 

oboru, tj. mesi Školou, padagogickýai ústavy i ústavy vědec- 
kýai, chceae-li kulturní odkaz antiky udrZat nadále při ži
votě.

Na "poTiocný" text tohoto druhu třeba klást předevSla po
žadavek věcné správnosti, jazykové ěistotý a slohové ukáz- 
něnosti. Při věl nezbytné úspornosti by však neněl být vý

klad suchý, nýbrž oživen zajímavostni, které by v žáku pro
budily chui dovědět se toho o antice více. ftsds výkladů - 
zejména o výtvarném uměni - zůstane mrtvá bez obrazového ma
teriálu, bylo by proto užiteSné uvést za přísluěnými kapito
lami bibliografii dostupných obrazových publikaci, jež je 
možno zakoupit do ékolni knihovny^Zásadné by neměl zůstat 

v textu žádný pojem nevysvětlen, nejdlležitějěi terminy, zej
ména pokud dosud žijí jako obecné kulturní pojmy (stilus^ 
thermne,.solárium aj.), hy se měly uvádět latinsky, ovéem 
vždy s Seským překlalem v závorce, stejně i názvy literárních 
děl. Bylo by asi užiteSné no latinských slovech znaSit délky. 
Datovat bychom doporuSovali radéi stoletím, popř. přesným le- 
topoStcm, než oso'>jmi, něhot stěží lze asi Předpokládat, že 

všichni žáci ovládají perfektně pocloupnost-římských císařů 
(sr. např. "doba Hadrian iva", "doba Plav-ovců", atr.l; xds by 

bylo vhodné doplnit přesné letopočty).
Obtížný je zsjlsté výbér nejdůlcžitějěích námětů pro jed

notlivé otázky. Z celkového počtu 31 otázek je deset věnováno
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tzv. reáliím (1. Oděv ftímsnů, páče o tělo, ozdoby, jídlo;
2. Domy a bydlení; 3. Rodina, manželství, děti s jsjieh vzdě

lání, pohřeb; 4. Písmo, dopisy, knihy, knihovny; Římský 
rok, datování, dělaní dna; 6. Rozdělení občanstva; 7. Země
dělství, výroba s obchod, psnise; 8. Nejdůležitějěí státní 
úřady; 9. Římská právo a soudnictví; 10. To janská zřízení 
Římanů), jedna otázka římskému náboženství lil), jedna "filo
sofii Římanů" (12), tři římskému uméní (13-15), jedna římským 
císařským fórům (16), devět římské literatuře (17-25), po jed
né římským provinciím (26), městu Římu (27), stručnému přehledu 
dějin řecké literatury (28), latinským úslovím (29), křesťan
ství (30) a antickým bájím a pověstem (31). Výběr sám je cel
kem dobrý, až na některé jednotlivosti: nechápeme dobře, proč 

byla zařazena jako samostatné otázka Rímské_císařaké fóra 
(doporučujeme vřela nenásledovat chyb "Pravidel" a psát správ

ně fóra - v žádném případě nelze ovšem psát fórum Caesaris^
, I

forum Tulium atd.); které patří organicky do výkladu o městě 
Římě. Dokonce jim byla věnována jediné pérovka v celých tex
tech! Užitečnější by byl malý, ala přehledný plének Říma, bez 

něhož visí celý obsáhlý výklad o jeho topografii ve vzduchu. 
Ještě překvapivější věak js, že naprostým mlčením sa přešly 

pojmy tak sákladního významu jako sněmy centuriata,
c. tributj), senát, grinclgát, dcminét, občanské jméno, ob- 

6aaaké_práva. K .výkladu o penězích by anmd patřila šminka 
o váhách, dála chybí výklad o nsjdůležitějéích mírách.

Hedoati logický sa nám sdé slad Jednotlivých otázek, 
např. výklad o umění by snad spíše patřil sa otázky z tzv. reá-
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Ill c cu uij P«i£ výklad o topografii ÄIsm Cryeritlo tel i 
pro »utery nékteřd dublováíil); p»>í hy «(díly BÍ«l«dovat oté«- 

ky s lltoretury, pMSea* pfehled *«oké lltii’etuxTr patři nut
ní s důvodO Sašových 1 vdcných přad výklad o litaratuřa Ma
akd, ddls výklad o Mnakdi: ndboSanatvl, s nlaX opit aouvlsl 
antické bdja a povSsti, i 'hodiv' cóvir by tvořila latlnakA 

úsloví.
VäimnSine si nyní blíže jednotlivých kapitol. Jako pro- 

mans pi'3 otdaky z t?v. ladlií použil autor (aniž jl cituje) 
přlruSky život ve_ataré» ftíaě od V. Oroha, JČF, Praha 1936. 
Tento ahuStSný výtah ze Starého §íua téhož autora (j5f,
Praha 1931) byl ColajSem znovu chuůtěn, a to mlaty - bohužel 
- 8 tak malou pcilivoatí, že doélo k hrubým nedopatřeni«.
Je Skoda, že zpracovatel nebyl informeván o nováa zydání 
Grohova života, "doplnfiném podle nynějšího atevu bédéní a 
rozšířeném, zvlSStř v oddíle o výtvarné« uaění" Gabriele«
Hejzlareir.,‘ jenž rozlal ee vtécnuu ^ledagogickou citlivostí 
a ohleduplnoatí vWi vyaokoékolakým poeluchačů« vSechny ty 
"gordické uzly" v Orohové díle, které jene v dofcéch naSl «Ia- 
dosti při studiu na gymnasiu pracné rozmotávali. - Některé 
ohyby v textech nutno přičíst též na vrub velmi nedbalému 

přepisu (jde zejména o data), jenž nebyl - bohužel - autory 
korigován. Příkladem ne pečlivého zkrácení, jež pak vede 

k mylné informaci, je tvrzení Cetr.S), že rjeny mimo ddm no
sily tógu" (sr.Croh, život, 131). - «luví-li ae c zlaté» 

prstenu jako "průkazu vyslanců" (doplň:"senátních", 8tr.3), 
pak by neměla chybSt zmínka o jeho noSení jako stavovské vý-

Bsdi senátorů, později též úřednické ěxechty (nobiles) a 
jezdců. - Při výkladu o jídle (etr.4) nelze vynechat olivy a 

olivový olej, základní «astidlo antické kuchyně. (Mlaochode* 
ftíaané anad nejedli zviř, nýbrž svéřinu.) Při jídle leželi 
Jen «užl, ženy seděly. Je-li vůbec třeba uvádět rozvržení «ist 
na pohovkách, pak je nezbytná lat. názvy přeložit (násornostl 
by vel«i proapSl néSrtek a popiakarni). - 7 kapitola o doaach 
a bydlení (atr.4) nutno opravit oSidnou píaařakou chybu, kte
rá mění smysl: "NajstarSía říaaký« obydlí« byly chgrSs okrou
hlého nabo oválného půdorysu. Od těchto typů ss přetlo Sase« 
k obydlí tvaru obdélníka. Začalo a* tak (oprav: takél) liěit 
obydlí městské od obydlí venkovského." (obdélníkový půdorys 

byl totiž 1 u nSstského i u venkovského obydlí) - Místo ne
jasného tei-mínu "amíSené stavby" bude erozuaitelnSjěí říci 
"stavby se cBÍSeného stavivé" (Jde o kombinaci kaasnů a citala- 
bí). Výklad o do«i (jda o dů« «ěstský) a««í pedáa přilit pře
hledni - lapSlau pochopení by vela! přispSla pérovka a půdo
ryse«. Vhodně by snad bylo vytknout, ia dte a atrie« byl sě- 
klsdní« type« aoukroněho mSatekěho doau a že atriu» bylo pů
vodně jedinou obytnou «ístností, v niž ss těž jedlo a sňalo
(větu "vedla atria byly ložnice" atr.5, ř.2 vynechat, děle as 

aprávni vykládá, te čase« ae zřídily podál podélných stěn 
•tria pokoje - to byly právě tát ložnice * cubicula). Každá 
atriu« naailo sloupy (vis 2*riu«_tueeanicu«). Atriu« se Ca-

naaěnilo v přadalň, nýbrž v návštěvní • apolačanekou 

■ístnoat. Zaínky by anad zaaloutil i dalěí vývoj říaskáho
. dcMU, k niBui doělo ve 2. stol. př.n.l. spojení« e do«e«

halěnlatieký« (d(W a paristylaa). Pro sajlaavoat by ae «ohlo
17117<
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doplnit, io sa elaařatvl nily ndjaani do^y 6-7 poaohodi, do
volená v/ika doad byla 18-21 - V odstavci o úpravě podlah
by zasloužila bližéího výkladu mosaika, tím spíée, že ani 
v kapitole o výtvarném umění aa o ní nic nadovíma. - Přapy- 
cham nabyly "podlahy kamenné a dlaždicové", nýbrž kamanné 

podlahy saatavené z dlaždic různého materiálu ( mramoru, ba
saltu, granitu, porfyru), tvaru a barvy. - Nevhodným zkráce
ním vznikl, zmatený výklad : "Stropy byly původně dřevěné, 
hladké nebo s malov iným étukem, později i plastické nabo 
a mozaikou" - termín "plastické stropy" by mohl zcela zavést, 
má být; "Ploché stropy byly dřevěné, a to bud hladké malované 
nebo s plastickým étukem" (Ořoh-Hejzlar, 141). - Nedosti přes
ný je též výklad o úpravě stěn, stylisticky na právě zdařilá 
je formulace, že "stěny se zdobily malbou napodobením kvádrů", 
jasněji "malbou napodobující obložení kvádry". - 7a výkladu 
o nábytku se dovídáme, že "později byla už lehátka úpravnějéí'. 
’"tle jaká byla původně, se nadoSteme. - Po odstavci o svíce
ní následuje nelogicky výklad o venkovském stavení (zda by 

neškodilo uvést název villa rustica), který patřil za výklad 
o domě městském. Hospodářské budovy nebyly "kolem tohoto 

stavení", nýbrž kolem dvora. Vhodná by snad byla i zmínka o 
existenci venkov./.ých sídel římské "smetánky", tzv. villfS 
urbanae, význam.ých to římskou kulturní historii (Cicerono- 
vo Tusculum, Horutiovo oahinum).

V kapitole >■ ředině, manželství atd. není přesné tvrze
ní, že "k zásnubám a sňatku docházelo mezi 14. a 18. rokem 

věku". V tomto věku se obvykle vdávaly dívky, směly se vlak
vdávat již po dovrěení 12 lat, kdežto mladíci ss směli žsnit 
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po dosažaní 14 lat, obvykla ss véak kanili maži 20.-29. ro- 

kam. - Při přísně formě sňatku nspřaoházsla lana "z moci avě 

rodiny do rodiny manželovy", nýbrž z moci otcovy do moci a 
rodiny maniala, janž měl nad ní právo jako otae nad dcerou 
(eatria.potastaa - jda o důležitá právní pojmy, jež nalas 

mást). - Důležitějlí než podrobný výklad o některých formali
tách při sňatku by byla, podle naáaho soudu, zmínka o apole- 
ienskáa postavení Zený u flímand. - Při výkladu o rozluca aa 
těžko vyhnané vysvětlení, v Sam aálažalo "zapuzeni", totiž 
žo tu ělo o jednostranně zrulanl aanžalskáho aouíltí na rosdll 
od druhá formy rozluky, jíž byla oboustranná dohoda. - lze 
předpokládat, ža rozdíl.mezi důležitými pojmy "latinský ži
vel" a "římský živel" ja žáku běžný a výuky starověkým ději
nám? - Augustova opatření na podporu populace ss netýkala Jan 
mulů, nýbrž i žan (maži 20. a 50. rokem). - K výkladu o "vyl
ál ěkola" nutno přidat její pojmenování (gramatická), aby byl 
dalél výklad srozumitelný, a ka konstatování, ža tato žkola 
"měla zpravidla dva uSitala" připojit, ža Jeden vyučoval ja
zyku řaekěmu, druhý latinakěmu, že na rozbor básní navazovaly 
výklady věcná a žo tuto ěkolu navžtěvovali jak holi tak dív
ky asi od 12 lat. - Naprosto chybná Jo tvrzení, ža -ékolnl ná- 
věrtěva byla povinná. - Údaj o návětěvě vylěíoh žkol, než byly 
Ikoly gramatická, by bylo třeba apřaanit v tom aaěru, ža Ja 

navltěvovali chlapci od 16 lot i dospělajií hoái. 7 tá aou- 
vialoati by byla táž na aíatě šminka o důlažitáa kulturním 
činitali. Jímž byli řaStí učitelé rétoriky (řočnictví) a fi
lozof ia, ktařl aa od pol. 2. atol. př.n.l. uaazovali v Símě 

i v oatatní Itálii, i o studijních eastáeh, jež podnikali
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ajiiová ze ssBio&ných rodin do Hecke a Malé Aaie. - Saaoatatné 

Školy právnická, lákafeké a filoaofická naeviatovaly pause 

T Ďeckýcb máateoh, nýbrž i v ftíEá i ▼ sepadaiob a jiSnich pro

vinciích Máe.
V odatovci o pohfbu zaráží neobratná foraulece řásu 

"ženy, která aály pláí za povoláni" a irritujíel nepřesnoeti 
jako "v den pohřbu Sol průvod e obrazy (aid) urozený on před
ků". - '< nearozunitelnuati je tkoaolen výklad o sp'iaobu po

hřbíváni: "Mrtvoly byly buá apelovány - pozůstatky po »páleni 
se ukládaly v popelnici do hrobky nebo do témž. Tíato způso
bem byli nejchudSl obyvatelé ukládáni do spoleSných Šachet, 
jinak byly velmi časté rakve dřevěná". Přeloženo do srozuai- 

telného jazyka: "Mrtvoly byly buú spalovány ... nebo se po
hřbívalo do země. Jen zcela nejchudSl městské obyvatelstvo se 

pohřbívalo bez rakví do spoleSných Sachet." - Nelze souhla
sit se zkratovými formulacemi ty,iu: "nad hrobem stával ná

pis" nebo "reliéfy zdobily hrob". Chybí zmínka o koluabsrilch, 
o mausoleu (v dnlSío výkladu se žák s tímto pojmem setká) a
o hřbitovech pódii silnic vedoucícíi z měst (Via Apgie).

V kapitole 4. o písmu, dopisech atd. je opět příklad
zcela mechnnickéř.o kráceni: "Lstinské plamo ... aa dostalo 
k Latinům i Italik'im", oprav "i k jiným Italikům", Latinové 

jsou přece rovná! Italikové. - Z výítu písmen latinské abe
cedy vypadlo písmeno P. - "V běžném písmu se začalo časem upl
vat snížená hodnoty položením nižéího znaku vlevo" oprav: 
"snížení hodnoty"! - Při výkladu o číselných znacích, jež 

vznikly úpravou řeckých písmen (doplň: archaická formy) v le- 
tineká abecedě ntužívaných, bvle tato plamená (, 0 , ® )

vycecbár;»- takže text zůstane žáku zcela aearozuni.elaý. - 
Papyrovt, a pergamenová pásy, netočené okolo hůlky (upevnárč 

na konci pásu) netvořily "svazek", nýbrž "evltek" (voIumr).
Za tento výklad náleží logicky vita o knihách pergMHtnovýoh 

(kodexech), kterou Cteae ež ze výkladea o poštách, i výkleJ 

o knihovnách. - Z říaskýoh nakladatelů by zasloužil být jme

nován alespoň Ciceronův přítel T.Foaponius Atticus. - Nut

no doplnit datu* vzniku první veřejná knihovny v Římě 

(39 př.n.l.), sMÍnit se »nad táž o knihovně založená r.28 

př.n.l. Auguste* (Bibliotheca Palatine) a pro zajlaavost 

o jediná souxrowá knihovně, jež se ná* ze starověku zachova

la, a to va ville Pisonů v Herculsneu.
7 kapitole 5. při výkladu o řlaská* roku bude asi nutná 

vysvětlit, proč nebyl "původní řlsofcý rok (lunární) dokonalý". 
Už i tečná by bylo dodat, ža po Ca« Barově reformě (provedená 

podle návrhu řeckého hvězdáře 3-ueit»hs) aěly kalendářní mě

síce po 30 a 31 dnech, únor aěl 28, v přestupná* roce 29 dni.
7 názvech aěslců vypadl v textu Sextilis. - Idue je plurál 
(oprav: "Idua byly,- připadaly") - 5. břesan není ente_die* 

?*_*S*tS*..**9^1^fi* > ‘*^*‘‘*^ Coayl převzat z Orc
he). - Nutno doplnit, žc každého 1. ' másíci bylo Ka4end|c, 
každého 5.(7.) Nonis, každého 13.(15.) Idibus. - Místo 
"Pak byl zveřejněn kelendář* rsdti: "Konce* 4. stol. př.n.l.." 

Psati byly úřední foinany časová vedená (např. konsulů, 
trlusfátorů). - Ve výčtu sesníků pro dělení dne vypadlo 

"vrcholení slunoe", ve výčtu t jií dne (s noci!) vypadla 

"doba před půlnocí" ■ |d_*jtd||u_nKtsf.

Otásfca 6. pojednávající o rozdálsnl občanstva je spra-
175



covina foraou «ilo arosuaitalnou a anohdy baa afatala 
k hlstoricktau vývoji. Úvode a Iqr kgrle vkednd aalait aa a toa, 

2a od xiejatarileh dob axlatovaly aoai oManakýa obyvatalatvaa 
řiukýa aajatkovd a spoladanaki roadiljr a na Jajieh tikladd 

i naatajni priva. VyNl a privilegovanou vratvou byli Patri
ciovi (£atric|i), jejichž nadfaaani poatavenl aa uatililo Jil 
V dobi krilovski a opíralo sa předaviia o rosaihli posaakovi 
vlastnictví, niiii plebe j ovi (glebai, £laba) a teprve po 

dlouhotrvající* sipaaa doilo aasi niai k eelkoviau vsijaani- 

Du vyrovnini (ar. Oroh-HeJzlar, 13). - Me privi iisstni sa 
nia sdi křičení rizu: "Caesar a po nia císařovi udíleli 
patriciit”, aniž Je řefieno, koau, nebo "Patriciovi zprvu Jako 

Jediní Bili ... hodnosti", aniž se doviae, o Jaké hodnosti 
šlo. - Plebeje by bylo lépe definovat Jako neilechticki ob- 
Sanstvo než obyvatelstvo a uvést konkrétní, že to byli aalo- 

rolníci, obchodníci, řemeslníci a dělníci. Vhodné by bylo 
uvést zda trediSní datua zřízení plebejského tribunitu i pů
vodní liCel úřadu. K datu dosažení konsulitu plebeji doplnit, 
že od r. 342 byl pravidelné alespoň Jeden konsul z řad ploba- 
Jů, že plebejové dosihli přístupu i k Jiný* vyisía úřadů* a 
že měli i své shromáždění. Konečně uvést, že asi od 2. atol. 

př.n.l. se význam slova plebejové zúžil (■prolatariO. - Při 
výkladu o dělení obě-mů podle majetku a věku by neaUila chybit 
zmínka o tom, že toto dělení přičítala říaski tradice Již 
králi Serviu Tulliovi, že viak pochází až ze začátku republi

ky.- Slovo genturia Je třaba přeložit a doplnit tiž latinaký 
výraz pro třídu (claasia - souvislost a "klasický"). Kutno 

rovněž uvést účel, Jemuž rozdělení na centurie sloužilo, a
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aaínlt ae o tuu, že polovina centurií každé třídy byla vyhi ■ 

zena pro aladií (Jusiorga, 17 - 45 let), polovina pro ctarh 
Ceesiorea, 46 - 60 let). - Kelse mluvit o "svlifetr.í vrstvi

t

bohatého miii|n$tva, Jež eluuZilo na koni", nýbrž £bge.satvj). 
Halae vyMchat, že tunika členů Jezdeckého stavu Bila Bacher - 
pruh lUký a že Jezdci nosili slgtý preteni - Va výkladu o no
bilitě nutno dodat, že nobiles (vaneieni) byly v říaaké apc 
laSnoeti rodiny najvyiěíoh úředníků, aby byla vůbec srosuai- 

telná dalSÍ vita: "dokud bylo prévo na tyto úřady vyhrazeno 
Jen Patriciům, aebylo roadllu easi pztrioiaa a aabilit«** 

(jasněji: i^ll nobiXae Jen patrioiovi). - V daliía výkladu 

oe operuje a pojaaa úřad yuj^ Jeiperiý, ei nebyl předtía nikde 
vysvětlen. - Vitu "Když viak od 4.stol. př.n.l. vstoupila 
do řad nobility (na "aobility"!) knidi rodina, jejíž Clan 

SKStival nikterý úřad gua iagarig, její poCat varpetl" by 
bylo lépe nahradit'srosuaitelnějkí fcraulaoí Hcjslarovoui 
"Když ae viak přírtup k Dojvyžií* úřadů* ntevřal také ple- 

baJŮB, poCala vanikat nové vlédnoMÍ vrstva, úřadnieki 
ilaehta (gobi^itaa). ifi nebylo žédniho aikooniho oBosaníť
přece ae k tito aooi doativali vedla patrieiů Jan ažKožní 

«
plabajovi". - Výkled o senétoraké* atovw by byle anad vhodné 
doplnit sníakou o toa, že vylouCení se sz:aúttt bylo aožni Jan 
a urCitých důvodů Jako kúmi opatření eanaorovo, dile že hod- 

noet aendtoraki nebyle aa rapublilv didiCad, ale urSiti aatt- 
sení visela i ayey ecnitorů, takže ea vytvořila {řshrada na
ši aenitory a Jesdci a sanitcr.Tvú ae stali výsu^anou spola- 
Canakou vrstvou. - Co l^kae Miku vita: "Aucustus tento atov
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(■aanátoraký) srcforaoval • «pojil ho tianijl ■ nobilltoo“? 

StaSl konkr4tB* J^lol, v 8«a tato rafána aálaiala» StmBaA 

aalnky by aaaluhoaalo tM poataranl aanitorakíhe atan aa 

claafatTi.

Zoala nadoatafiujlol ja proator, ktar^ Ja ataorte aýklate 
o otrocleh (naealýoh 9 ftfdkft). VaptoanA Ja tM fonulaoai ia 

otroky byli "olalnol, aajatel a áitl otrokyá”« na kaidý elal- 

nae byl otrokaa. Alaapoá atrufin* Ja nutno aa aalnit o pria- 

nla poataaaní otroků aankoaskýoh a aiatakýoh, o otrook^ah 
aapourioh, o propou6t*ní otroků na aaobodu a o katagorii pra- 
puitSnců, ayanamné to arata* aajaéna a dob* olaafak*, o ub/- 
váaí otroků ca claafatal, jai bylo Jadnou a pflEin aaniku ko
lonátu.

Ffl výkladu o klientela nutno blila vyav*tlit, o Jakou 
oohranu álo, a neopoaenout cdůraanlt obouatrannoat tohoto 
vztahu. - Zalnky by caaluhovala tál kategorie avobodnýoh el- 
cineů (^regrini), jimi ae doatalo obSanakáho arovnoprávn*ni 

ai zákonným opatřením Caracallovým r. 212 n.l.
7 kapitole 7. nadepaaná Zem<d*latai> výroba a obehod, 

panice nenajdeme o výrob* zmínky. Ta výkladu o «em*d*latví 

ae ulivá jako známého pojmu tribua, jani nabyl nikde vyaa*t- 
lan. - Ve a*t* "VáleSnými xxlvody ... a rocd*lovánla půdy 

trpála drobná eemidfilatvl" by bylo třeba doplnit fiaaová 

určeni (4. a 3. atol. př.n.l.) a říci, Ia jda o "rozdílováni 
půdy naci dědice", aby nevznikl omyl. - Pojen "obecni pozem
ky" ae ovádi bez bližšího vyavStlani, na začátku odatavea aa 
pak mluví o tom, že atát pozemky ukořiatáné ve válce pro
dával, na konci o tom, ia výmára 900 - 1000 jiter mála přejit
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do aoukromáho vlastnictví. Jak tonu mlže lák porozumět? - 

Větu "Když nimoitalaká území dodávala záaoby, a nimil nemohl 
co do ceny domácí trh soutěžit" by bylo tř.-ba ckonkrétnit 

údajem o získání provincií, jež dodávaly levnější obilí (I), 
a proto došlo ke změnám ve akladbě italské zemědělské produk
ce. - Formulace rázu "Zelenina a chov dobytka ovládly země
dělství" nebo "nadbytek bezzemků při ladem ležící půdě vel
kostatků" rozhodně nepřispějí k pěstování žákova jazykového 
citu. - Při zmínce o gracchovekých reformách třeba doplnit 
datum. - Nelze říci, že "ostatní území mělo být rozděleno 
beczemkům", ělo pouze o "ostatní státní území”. -"Provedení 
reforem bylo znemožněno" vyvolá otázku "kým". - Ve výkladu 

o kolonátu postrádáme jakýkoli historický aspekt.
Hrubou chybu obsahuje tvrzení, že "obchod nebyl považo

ván za zaměstnání vhodné pro občana, a proto se mu věnovali 
jen plabejové". - Zmínky by zasloužil rozkvět obchodu ca 
oíaařatví a podmínky, jež k němu přispěly. - Vhodné by bylo 
doplnit alespoň stručnou zmínku o řemeslné výrobě, apolečen- 
akám postavení řemeslníků a živnoatníků, uvést nejdůležitěj- 

*í odvětví řemesel, předměty dovozu a. vývozu. Ani slovo se 
nedoví žák o doprav*.

V odstavci o měn* není zcela přesná formulace "Pozdáji 
byly platidlem vážené kusy mědi"; nejprve šlo o kusy mědi ne
bo bronzu (gea rudé), které se vážily, později o kusy mědi 
nabo bronzu o určené váze (ges aigngtum) . - Dovídáme se sice, 
že na rubu aaau byla lodní příí, ala co bylo na líci, je nám 

v zájmu stručnosti zamlčeno. Vhodná by tál bylo doplnit,

Ia celé asay byly označovány 1, půlky znakem § (» semis,
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polovina)• As měl 12 uncil (na uncí). U denáru by saslouSil 
být uveden i latinský názov; .nepřisé pády od aa nutno psát 

s dvěsa el Nutno doplnit snínJcu o bfižná ainei - eeatartiu •* 
e anad i znaSku HS IIS, tJ. 2 1/2 assu. - Lépe mluvit 
o snltenl vády denáru na 3,9 g net hodnoty. - Zlatá alno« se 

razily ji2 za Sully (138-78 př.n.l.), Caesar (100 - 44 př. 
n.l.) dal první na alnci vlastní portrét. - Doplnit, ža ze 

císřiřství vydával oatatní mince (kromě zlatých o stříbrriýcb) 
senát. Dále by bylo vhodné uvést název zlatých mincí (aurel) 
a Jejich hodnotu (25 denérft), zpřesnit dobu, kdy podaly 

aurei klesat na váze (místo "během doby" dát: od 3.stol.n.l.). 
- Aby měla víbec amyal věta o "denárech, které měly jádro 
z laciného kovu”, nutno předeslat. Se váha denáru se sice 

až do Septimia Severa (193-211) celkem málo zmeněila, ale za
to velmi upadal na iiatoté kovu.

Kapitola 8. pojednávající o nejddležitéjéích státních 
úřadech by'míla být uvozena alespoň stručným výkladem o zá
kladních znacích římské msícistratury, o nabytí a složení úřa
du, vAeobecných právech úředníků, úřední moci (definice pojmů 

potestas a impérium) a poté by měl teprve následovat výklad 

o vývoji římské oagistrotury. - Nutno říci, že konsulové byli 
postaveni v čelo římské republiky po vypuzení králů. Věta 
"Vojenské imperium vykonávoli (konaulové) dlouho aemi v ce

lém rozsahu" zůstane bez bližšího vysvětlení žáku nesrozumi
telná stejně jako konstatování, že "v době zvláštního nehet- 
iiečí pro stát dostávali konsulově v době republiky zvláštní 

zmocněn- s pravomocí", nefekneme-li, čeho se toto pravomoc 

týkala.
19C

1’oiaty • £• nejeou přeloženy
aaí «právně vyloženy. P. jjeregrinue oeeoudil neobSsny, nýbrž 
spory Mzi obíany a neobCsny. Užiteěné 1^ bylo zmínit ae 
o prsetorskýoh ediktech, d&leZltéai prsMni římského uráva eoa 

kroaěho, a o tom. Ze v soudnictví trestním sa pršetoři uplat
ňovali od doby, kdy byly zřízeny stálé trestní soudy (v pol.
2. stol. př.n.l.), jako jsjleh předsedové; déle, že po úřední- 
roce odcházeli jako eprével do provincií (gro praetor«, pro-

Při výkladu o kurulaké aedilité by bylo třeba vysvětlit 

pojem magietratus^purules, snad by bylo 1 únosné oharakteri- 
zovet Činnost kurulských sedilů latinskýai termíny (pure

* zmínit ae o jejich právu dávat 
t.pkuty a vydávat «dítky a o tom, žc při vypravování her do
pláceli obyčejné ze svého, aby ai získali přízeň lidu pro 
volby na daléí úřady.

Výklad o quaeatorech je podán bez zřetele na vývoj jejich 
funkce: pomocníky konsulů v hrdelních proceseob byli pouze 
do doDy zřízení stálých soudních dvorů; hlavním úkolem měst
ských quaestorů (gugestorts^ufbgni) byla za republiky správa 

státní pokladny (aerarium) a archívu v chrámě Saturnově, oate'• 
ní quamstoři působili mimo film.

Při výkladu o cansuře by bylo užitečné doplnit datum 

sřlaaní tohoto úřadu, zdůraznit, ža byl vrcholem úřednické 
kariéry, v čea bylo jeho výjimečné postavení, v čem záležela 

Jeho činnost (blíže osvětlit výanam pojmu pepsus). Snad 

uváat i termín remiman aořum.

Diktátor nabyl jmenován Jen v době válečnMo nebsspačí,
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1
nýbri i k aplain1 určitých úkolů (volby, niboianaki alav- 

noatl), avou hodnost ausll aloiit nojdila do i *isleů. 

tknout odlliaý ris diktatury Sullsvy a Caasorovy (dailTatnl), 
jež vanlkla ▼ dobách politických sipaaů.

?ro osvStlenl TýanaBU úfadu plabajských tribunů by bylo 

třeba ukázat, Jak postupně rozěiřovali svou pravonoc, ai aa- 
sahovall do celého úředního života státu v oblasti doal .(vy* 
světlit pojny doni a.allitiae). - Vytknout, is podnínkou pro 

dosažení tribunátu lidu byla přlsluěnoat plabejaká,
V úvodu kapitoly 9. pojednávající o říaskáa právu a soud

nictví by bylo vhodné charakteriaovat ne Jat ar ěí říaské právo 
(právo obyčejová ■ nos aaiorua, proaíěené náboženskýai prvky), 
zDÍnit ae o úloze pontifiků při výkladu práva, o význaau 

první kodifikace práva, dílu decsavirů. Doplnit český taraín 
ZákoQy_dvanácti_desk. Při výkladu o dalěía vývoji práva by 

zasloužily zmínky zejména editky praetorské, které za repub

liky přispívaly k vytvoření souvislé právní tradice. - Za
čátkem principátu nabyla nikoliv "rozhodnutí", nýbri "usnese
ní" senátu zákonné platnosti. - Nesmyslná Je věta: "Zvláětní 
ústavní postavení, které později měli principes (počínaje od 

Augusta)", místo: "Zvláětní postavení, které měli císařové 
už za lirincipátu ...". Bylo by možné dodat; "Za dominátu 

(od 2. pol. 3. stol. n.l.) byl Jediným zákonodárcem a vykla
dačem práva císař a Jeho rádci". - Alespoň stručné zmínky by 

snad v této kapitole zasloužila řínská právní věda. Jeden 
z neJdůložitěJěích odkazů římského starověku následujícím sto

letím.
Vysvětlení by asi potřeboval pojem právo soukromého.
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Zcela zkomoleně Je vyložen postup při sporu soukromoprávním: 
"poěkozený občan ae musil předem shodnout se žalovaným 
o předmětu sporu a náhradě" - k takové soukromé shodě mezi obě

ma spornými stranami by asi bylo stěží doělo - Jde tu o pří
pravnou část procesu, která se konala ^ed_úřednlken (jedná-

I ní ih_iure). Dále: nikoliv "žalobce byl vyzván, aby přiěel 
před 'iředníka", nýbrž žalobce vyzv8l_žalovonébó, aby se tam 

dostavil. - Třeba říci, o Jakého jřeJniko Élo, co bylo úče
lem Jejnání in_iure a jaký byl lalií postup řízení actio in

, iudicio, a zmínit se i o vývoji soukromoprávní iurisdikce 
' za císařství.

Odstavci o trestním řízení by bylo užitečné předeslat 
vysvětlení, co byly věci trestní. Otázkou je, zda lze zce
la pominout mlčením starší zp'sob trestního řízení před zří-

1 zením stálých soudů a důležité právo provokační. Vhodné by 
snad bylo dodat, kdo byli Cleny porot při stálých soudech a

I kdo sestavoval Jejich seznam. - Při výkladu o vyhnanství by 

se měly objevit latinské termíny exilium, relegatio a de-
j portatio s příslušnými definicemi. - Poprava mečem za cí- 
I sařatví se týká římských občanů ( ne cizinců a otroků, jak 

' by ze acuvislosti na str. 13 vyplývalo).
V kapitole o vojenském zřízení (10) by neměla chybět 

zmínka o důležité změně, k níž došlo ve vývoji římského 
vojenství za Maria (vznik občanského žoldnéřského vojska), 
a o příčinách, které k tomuto vývoji vedly; blíže by měly 

být vyloženy "směny za principátu" (vznik stálé armády počí

najíc dobou Augustovou). - K Jednotlivostem: třeba doplnit
dolní hranici vojenská povinnosti (17 let), lat. název legio, 
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aíato výraiu "slulwbné oddíly” dít radil "sluSby” sMbo "od? 

díly sluSob”, přeaniji rozlítit icohorty spojaeoft (j|l2ď^32clo- 
rua) od poMOCQých aoorfi (auxlllfl. Zaíalt ao o legit*ch, eia> 
neeh valitelova itdbu. BlíSa oavitllt význaa* praatorakých 
kobort jako elitních abord vojenakýcb 1 jako niatroj* poli
tického; doplnit uínku o velení legii v doba cíesfaké, níato 
o "«nacích” hovořit XTidil o "odznacích” vojenských, říci, £o 

vezilliiB bylo praporem oddíld jízdy. - Velmi nepikni je for
mulace: "Legie fflély avtf tdbory púvodné při přechodu pro pře
nocování". - Zmínky by ai anad «aalouSllo, Ze nejlépe aaoho- 
vané sbytky tábora a osady poblíZ naáieh hranic jsou v Csrnun- 
tu nedaleko Vídni.

Základen říMkého^néboianství (otáska 11) nebyly "obecné 
představy o nadpřirosených silách", nýbrž "obecné latinské 

představy, podle nichZ je víechno dání v přírodé i v životi 
lidí působeno nadpřirosenýni silani". Vhodné by byáo doplnit, 

jak si staří Latinové tyto síly představovali a které s nieh 
aa tiiily jajich obsvldétní áeté. Henila by chybit snínka o 
Geniovi, Penátech, Larech, popř. Larvách a Lanurech. - Vývoj 
náboženských představ byl urychlen nejen vllvaa etruským, 
nýbrž i řackýn. Nalsa hovořit o "pojnach o bosích", nýbrž 

o Geniovi, Penátech, Larech, popř. larvách a Lewweeh. - Vývoj 
dodat, ža si je představovali jako bytosti podobné Cloviku, 
ale a nadpřirosanou nocí. Málo řekne konstatování "Mssi bohy
oe pak sadaly tvořit rosdíly", nutno dodat, v Cen tyto rcs- 
dlly sálažely. Mas! příklady kultů cisího původu by byle 
vhodné uvést savedení kultu aaloasijské Kybely, dále sa saí-

nit o kultu Žuidini, Sarápldovi a lithrovi. - laproato na- 

dostaBujíeí a aaptahledBý ja pak výSat jadnotlivýoh bohů a 

oborA jajich pAaCbnoati. Dvaja^ralná konstatování. Ba "Me"a 

a Quirinus představovali noo a právo" nutno rosvást (sr. 
Orota-Hajslar, 102). Vrchol neposornosti představuje vita: 

"Venus, pAvodni Merourius sa stal Heraea...", kde sřajai 
padl celý řádek, a dála: "křasianství sa dostalo státního 

usnání ve 4. atol. př.n.l.". Bes jakákoliv oharakteriatiky 
sAstals Caras, Oáaétér, Diana, árteais, Apollo, Heptunua, 
^aeidón. Pokud jda o křealanatví, nutno říci. Be je ftíasne 

posnávali hlavni ve vý2hodníoh provinciích a Ba do rosporu a< 
státní BOČÍ sa dostávalo předaviía proto, že křeaianá odaí- 
tali božský kult císařů. Snad by 'neikodilo uvést edikt ai- 
lánaký i s datea.

Při výk''adu o kniZekých sborech se vpadá opit in aedi*^ 

res, bes jakákoliv charakteristiky říaskáho kultu. Bylo by 

třeba saínit :>e alespoň o ton, že existovaly bohoslužebná 
úkony jednak soukromá, jednak státní, dále kdo nil na sta
rosti kult bohů usnávaných státea a jaká byla přitoa áloha 

kniží. - K jednotlivoataa: neail by, syslía, éhybit teraín 
gnnales gontificua, raz saororua, virginea_Veetaa. - Auguro- 
vé nabyli kniží, nýbrž odborní porado! pro pozorování a vý
klad auapioií (pojaa sde nutno vyložit), jež konali sa aa- 
gistráta a v jaho přítomnosti. - VTviri (nikoliv viry) 

sa2ris_fgoiundis dozírali na oisí kulty (řecké a orientální), 
kdežto pontifiková aili dosor nad kulty domácími. - Konsta
tování, Ba epjflongs obstarávali hostiny o svátcích, nutno 

upřesnit v toa smyslu, ža Bio o hostiny, na nichž spoleCni
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hodovali bosi a lidé a která mály v římskám kultu znaCný 
výanaa (uváat příklad). - Ra výklad o kultu by měla navázat 
alespoň atruCná zmínka o věětbách a věětných znameních, ha- 
ruapieích, sibyllských věětbách, obětech, triumfu, hrách, 
závodech v cirku, gladiátorských zápasech, néjdůležitějělch 
svátcích.

Může být předmětem oprávněných sporů, zda bude pro žáky 

dnoaná zařadit mezi maturitní otázky antickou_filoaofii, ne
sporná věak jo, že výklad podaný v 12. kapitole pod názvem 
Filosofie ftímanfl_je zcela nevyhovující. Půl stránky je tu 
věnováno ufiení Panaitia z Rhodu, Poaeidónia (oprav datum 
smrti: 91 př.n.l., no 191!), L. Annaea Seneky, C. Musonia 
a Narka Aurelia, načež* navazuje zcela bez přechodu výklad 
e Platónovi a Aristotelovi (1 1/2 stránky), jenž věak svou 

kuaostí, nearosumitelností a nekonkrétností i některými vul- 
garismy, zcela opomíjejícími, historický kontext (ad illustran
dum jen jeden příklad: "Jako politik je Platon konzervativní, 
jde au předavěía o udržení státu. Věří ve vývoj v kruhu - 
nazná směn, je jen úpadek a návrat ve starý stav"), může žáka 
jedině zmást a odradit od zájmu o antickou filosofii vůbec.
Ta výkladu o "Filosofii Římanů" se přitom vůbec neobjeví zmín
ka o Ciceronově významu pro filosofii u Římanů, rovněž ne 
o Lucretiovi, Apuleiovi, Boěthiovi. Výklad je nahuštěn pojmy

žáku zcela cizími bez ohledu na jeho znalosti (opět pouze 
jednu ukázku: "Jako filosof spojil Poseidónios ve své pantheis- 

tická soustavě stoicismus s prvky platónskými a ariatotel- 
skými a svým náboženzko-myatickým sklonem přetvářel filosofii
v thooaofii - tím byl předchůdcem novoplatoniamu. Měl značný
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vliv na potdějěí antiku i patristiku"). - V zájmu spravedl
nosti věak zde budiž řečeno, že autor sám při diskusi o*l>o- 
mocných textech* prohlásil, že žáci tuto otázku nezvládli. 
Zbývá tedy asi jediná řaěení; výklad o filosofii u Římanů 

vůbec vypustit a probrat ji pouze v rámci literatury u pří
slušných spisovatelů (obdobná začlenit do Stručného přehle
du řecká literatury výklad o filosofii řecké), popřípadě po
dat stručný a srozumitelný přehled {otijké filosofie jako 
celku s nejdůležitájáími směry a představiteli. Tuto otázku 

si bude asi musit každý vyučující vyřešit individuálně podle 
schopností i zájmu svých žáků.

Kapitola 13. pojednávající o římském umění - poměrně 
velmi obsáhlé (4 strany) - ss dělí na tři oddíly: I._do 
l..stol._př.n.l.; 11^ l._8tol._př.n.l._-_li8tol._nj^lj.;

III._od 2*_*iol.o.l. Atomizování výkladu o sochařství, ma
lířství a architektuře v rámci těchto tří časových úseků se 
nám nezdá příliš ělastná, nebol ae tak ztrácí souvislá vý
vojová linie jednotlivých disciplín. Pro žáka by bylo asi 
snazší, kdyby ae mohl. po úvodní charakteristice římského 
umění jako celku seznámit se stručným přehledem jednotlivých 
jeho oborů. - K jednotlivostem: zbytečná' je snad zetížovat 

výklad pojmy z doby předhistorické (kultura vlllanovské, 
halětatské, jež nadto nejsou v textu ani přesně -vyloženy a 

jejichž vzájemný poměr zůstal nsosvětlen). - Hrubým nedo
patřením jo tvrzení, že *Řím ve svých počátcích byl v umění 

nezávislý na Etruscích" istr.18). - Úpadek politická moci 
Stružků je třeba časově vymezit. - Těžko obstojí formulace: 
"Když říěe římská vyrostla, setkal aa Řím z kulturou řeckou
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a helénistickou. Jeho uaěDl ua dostalo pod tento noj^ »li»’. 
ftecký vlÍT sa přece uplatňoval jiS prostřednictví* Etrusků, 

o tom, kde a sa jakých okolnosti se Římané setkávali a řeckou 
kulturou přímo, by bylo vhodné smlnit se konkrétněji. - Co 

řekne táku konstatování: "Řla vybíral s řeckého umění jen 
jisté směry ... a tak vsniklo umění římské, liílcl se v jis
tém směru od svých vsorA"? Třsba jasně vyložit, v Sem se 

projevila samostutr.oat římského umění. - Ve větě: "Umění sta
vitelské stoupalo jeětě v době, kdy už upadala plastika, kon
cům 2. stol. př.n.l. a ve 3* stol., kdy vtisko nejvíce ráz 

provinciím" oprav datum: za krize 3. a 4. stol. n.l.! - 
Konstatování, že "chrám na Aventinu byl půdorysem etrusko- 
itslsk./" zůstane nesrozumitelné, neřefcneme-li, že půdorys 

etruského chrámu byl čtvercový (na rozdíl od obdélníkového 
půdorysu chrfimu řecké'.o). V té souvislosti by bylo užitečné 

dodat, které stavební prvky převzali Římané od Etrusků a 
které od Řeků. .2 "praktický.-h“ (lépe snad "užitkových") sta
veb by snad zasloužil být uveden jménem alespoň vodovod 

Appiův a Appiova silnice (z konce 4. stol,př.n.1.). - Pokud 
jde o tzv. Brutu, který se zde uvádí jako nejstarfeí příklad 
římského portrétu, není jisté, zda jde o dílo etruského, či 
již římskéh',' umělce. - Místo "zevšeobecnění" portrétu by snad 
bylo lépe mluvit o "typizaci". - Hodr..cenl "socha Oratora je 

konkrétní" mi není srozumitelné ( o čí sochu jde, z které 
doby spod., pe r.edovídéme nic). - Pochybné je, zda bude žáku 
jasný tem.ín "postupné vyprávějící sloh" (lépe snad "kom
poziční zp'’i30h") bez bližéího vysvětlení. - Místo "vzd<le-

atjéí sochy jaou manéí" (otr.l9) Cti "postavy" (jda o malby).
- Ty a vět lit nutno, kde byla TenuSe Oanatrix, co znamená "baa- 
raliéf"; nasroiumitalný ja mi anyal konstatování, že\"podobiz
na Porn pa i ov a ja velmi pečlivé vypracována a výrasným proveder* 
faktury povrchu dila". Zbytečné mnohomluvný, ala málo sdélují- 
a< aa nám sdá odatavec o realistickém portrétu (atr.l9): mls^ 
ta mého by atačilo uvést, ta z 1. stol. př.n.l. sa zachovala 
řada portrétů, které vsnikly pod řoekým vlivem, ačkoliv podrtu- 
jí damáei raaliamua (busta Cicaronova, Pempaiova, Caasarova, 
Antoniova aj; ar. Oroh-Msjzlar 219). - Stéží sa Isa spoko
jit, pékud jda o malířství 1. stol. př.n.l. - l.stol. n.l., 
jedinou vétott (atr.19-20), la "malířství v 1. stol. (před 
n.l. či n.l.?) stála víoa tíhna k dekoraci, vznikají různé 
otyly máatéoAé malby (ukázky snáms z Pompejí)". Zmínky by snmd 
saaloulila alaspcň tav. Aldobraodinské svatba a fresky Vlily 
dai misteři, vrcholná díla říaskáho malířství 1. stol.př.n.l., 
dála Bumiové portréty, jojichl najvétéí rozkvět spadá do
1. a 2. stol. n.l. - Radmérné mnoho místa ja věnováno výkladu 
o podablzmé císařové a jejím ničení (napěkná jo fomulsco 

*A«MP*b^dd J* sabrazaa v mramorová aeůa" nabo "no počátku prin- 
aipáttt byl oíaař anáaormová* v ráma! klasických řeckých vzo
rů"). - Vhodné by bylo uvést tát latinaký aásav oltáře Au<us- 
tova ■ím, jaho Míaténí a datum. - Výklad o sloupu Marka 
Auralia patří al do výkladu a umění 2. stel. n.l. - yojofstuf 

měla 3 pcaahcdí, am é (aiupiovitá sedadla byla va 4 pořadích). 
Pro náscmoat by byla vhodné daplnlt, ta amfitadtr mé tvar 
alipay, jajíl padAná ssa Ja Uů n, příčnd 19« ■ dlotdiá. - 

dbramm las řtal. Ba saní doatatačné vystllan výsaam, jaký míla
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pro vývoj flMk^ho uMnl dot* Aucuateva, ani obarafctar %ob« 

de^Alho u««al. *■ Zaink/ raaloulila tH doks Maroaovs 
(54-66), ktarA byla uaAsl pfitaiaA, « klliAi aharrkiarlatlkgr 
doba řlaaioaců (69-96).

r kapitola o řlaakA« uaAnl od 2. atol. a.l. by byle tfs- 
ba cd^atnit, Sa aa alAdy Traianoay doaabujl MaakA tadrfl 
uaAlaekA ally avAho archolu, kdalto aa alAdy HadriaAovy oa- 
atAaA 1 a u»«ftl aytaaraA* (podobni jako aloaaaaA«} opit pří
klon k feckýa aaorfta, a dAla doplnit, Ia ta alA^y AntonLnů 
(na Antoniů) a lataeh 118-192 aanikajl a/tnaxuA orchitaktoni«- 
kA díla aa východních proaincilch a Ia polAr *l*a ka Coamoda 
(180-192) aadl ka aayianA ttaaabal Cinnoati aa Saptiaio Sa- 
aara (193-211) a Caracally (211-217). Zatnky by til aaaloulily 

aarkofA<y 2. a 3. atol. a.l. a aAatinsA aalby a katakoabdah 
ao 3. a 4. atol. n.l.

Pokud jda o otAlky t ^iMkA^lJ^tjrytj^, jaou calkaa apra- 
coaAny a aitii pA61, nal taau bylo u otAaak přadeboalch. 1 ada 
by ail byt uaadan praiotn, a nAhol bylo CarpAno, StrutnA dAji- 
ny MaakA litaratury od Pard. Stlabitta (JSP, Praha 1938), a
upoaomino na no*A nataininA rydAnl, doplninA o noaA ;#«blady. 
T/hir autorů ja calkaa uapokojlr/; obaani by aila platit oAaa- 
da urAdit u kaldAho díla, eo aa a něho taehovalo, proapiinA 
by anad tAl bylo upotornit na SaakA pPoklody, aby oil tik 
uanadndnu eaatu k blilAlau potndnl Maakd litaratury. U ipiů- 
koayeb ajaaů by pak naail ehybit i atruCny poukaa aa JaJish 

r/anaa pro rýroj novedebd avitoad litaratury. - K jednot’i- 

aoataa: pod pojaa "klaaiekA období” aain*aHjaoa i oMobl Ciaa-
roncao (> slaty v«fc »{««kA próay). - ParaBlaM *si>y uailaa- 
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ké a vědecké Ělmané prakticky neměli. Takové podmínky při- 
ěly až později" je neobratné a málo konkrétní. - Při výkladu 

o římském eposu by snad neměla chybět zmínka o jaho zaklada
teli a zároveň tvůrci římského historického dramatu, svobo
domyslném plebejovi, Gn. Naeviovi. - Komedie Plantovy se ne
jen "6tou" až do dneění doby, nýbrž i hrají. Bylo by na mís
tě zmínit se těž o významu Plantova jazyka. - Ve výkladu o 
archaickém období římské literatury by neměla chybět zmínka 
o Luciliovi, tvůrci jediného ryze římského liter^ního druhu 

- satiry. - H. Porcius Cato by snad zasloužil bližěí charak
teristiky (obhájce atarořímských mravů a výsad aristokracie, 
cenaor 184, odtud "Censorius”, proslulý nepřítel obchodního 
konkurenta Říma - Kartága -, uvést Ceterum autem ...). Ob
sah apiau pe_agricultura by bylo vhodné přiblížit vysvětlením, 
že jde o praktický návod, jak krajním vykořiatováním otroků 
nejracionálněji hospodařit. Při zmínce o Catonových řečech 
uvést rem tene ...

"Zlatý věk římské prózy” je rozdělen do dvou kapitol 
(18. Cicero, 19.Caesar, Sallustius, Varro). Naskýtá ae otázka, 
zda by nebylo organičtějěí neodtrhovat od seba prozaiky Cice- 
ronova období, nýbrž zachovat při členění látky hranice daná 

periodizací římské literatury - jednotlivé postavy samy tvo
ří přirozené pododdíly. - Do kapitůly 18. se nedopatřením 
dostal výklad o mladořímské básnické škole, jenž patří do Vý- 
kJadu o poezii Clceronova období (kapitola 20, atr.27), kde 
se částečně opakuje. - Datum Ciceronovy řeči Pro Sexto Roselo 
oprav na r.8O př.n.l. - Ciceronovu literární činnost by bylo
žádoucí rozdělit pro přehlednost na 4 druhy: X. řeči, 2. spi- 
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•y r<torick4, 3. apiay flloaofické, 4. dopily. U jidnotli- 
*ýeh litirdrnlch druhů Ji pak nizbytné uvést Ilavní díla

tastu aa uvódCJi pousa dva apisy - 0 stAtö a 0 zAkonech). 
Při vykladu o Caaaarovl by snad bylo vhodné doplnit X»In

ku o starobylosti jahc rodu, pfi v/klurtu o s,>iacvot>.-Iskéa 

ua4ni Sallustiov* sainfcu o drsratieké stavbé jaho ronogroPil 
■ ua*nl charaktarisaCnia.

T ka:iitola 20. Poesia_Cicaronovo cbdohí bude nutné vy- 
STltlit pojaa "alaxandrijaké Akola", u Parthenia dodat, ža 
pPiSal r. 73 pP.n.l. jako zajati-e do filaa n íe byl v estetice 
nAsladovnlkaa Kal I iaaci.ovya. - 'J Lucratis nutno zď.razr.it, ža 
Jda o tvůrce prvního Maakého filosofického eposu, ža zpro- 
atfadkovsl novéau véku atoaistickou nauku Pénokritovu a Epi- 
ktlrovu a lo jaho bésaň je najcannéjAl paaAtkou fiaské litera
tury doby rapublikénaké.

Kap. 21. Obdobl_Augi«tovo - Ycrgiljus, Horatius by aéla 
byt uvozena struCnou charakteristikou tohoto období (Augusto
vy snahy o obrodu aravů v duchu předků, jeho liailí získat uaé- 
ní, vidu i literaturu jako ponocníky pro své politické cílej.
- K Jednotlivoatea: Aanaidu by bylo lépe charskterizovut Jako 
"oslavu říaaké ainulosti" nal "ItAlia"; Aanaia sa délí na zpé- 
vy ('aa knihy); bylo by třeba dodat, ta Jdo o řlásky nérodní 
apoa, Jaal byl vo atarovdku čten a vyklAdAn va Ikola, Za sa 
na nta zaklAdé přlao 61 napříao vtachna avropskd epika atřad- 
níhe 1 nového véku a Za aa atal vydatný* praaena* i pro úst
ní výtvarné. - U Roratla doplnit anínku o Jaho původu, U 
(Píanp uvést tél titul ga^inf, vadla SatlrM téZ titul 
§ar*sn{a. Vhodné by tél bylo jMsnovat řecké básníky, kteří

lí.

byli Horatlovl vzore*, a říol, la uvedl do řlsské poazle 

řecké lyrické ■stra.
▼ kapitola 22. P0{*|a_eUglské. iugugtovo období Ja 

třeba upřesnit tvrzení, i* "elagla, v nil bésník vyjadřuj* 
své city, není v helénlstieké poezii dololana" * Iz* aayalu. 
Ze subjektivné erotické alagl* není v helénlstieké poezii 
doloiena. Ze JI tady vytvořili pravdépodobné línané. - Tibul
lus Jo tél autore* čéati 4. knihy elegií (béané 2-é); Jaho 

charaktoristleky* ryao* Je léaka k vankovskéau Životu a odpor 
k vAlce. - Ponékud přeatylisovat by saslouZilo tvrzení. Z* 

"Proportlua naovlédal latinu a takovou Jistotou Jako Tibullus 
a Ovldiua", Za "nnohoatranné vylíčil projevy erotické vééné". 
Za "Jeho béané poučují 1 * rasvejl citového Života v ftíaé".
- K Ovidiovi: u Jednotlivých dél by aa *él uvédét počat knih, 
u MataBorfós blíZe vysvětlit, o Jakou proaénu Jda, a saínlt 
sa o chronologické* uapořédéní calého cyklu; u řastů uvést.
Ze Jda o sbírku alaglí, v níZ se podévé vyklad řínského ka
la ndářo po Jednotlivých nésících. Raise opcalnout nesnímy 
vliv. Jaký *él Ovldiua na novovékou literaturu 1 na výtvarné 
u*£ní.

Raúatrojné sa né* sdé spojení vykladu o Próza Augustovi 
období a vyklade* o Poasll_stříbrného období_řl*aké literatu

ry v Jednu kapitolu (23). Vyklad o próza Augustova období 
patří k vykladu o poesii tohoto období, kdaZte tvorba stříbr
ného období tvoří daléí ealak. - U Llvla třeba zdůraznit Jeho 
obdiv pro slavnou řínskou nlnuloat a úsilí čelit soudobé*u 

■ravnínu úpadku vskříZaní* ctností předků. - U Vltruvla vy ~
tknout. Za Jda o Jediné říaaké dílo toho druhu a Za ho v nové 
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době používali stavitelé, kteří napodobovali antické stavby. 
Nový styl stříbrného období by měl být charakteriiován

jako odpor proti klasicismu předcházejícího období (zvléStě 
stylu Clceronovu), charakteristický pro dobu Neronovu (splý
vání jazyka prózy s jazykem poezie), kdežto za Flaviovců na- 
ptává opět návrat ka klasikům. - K jednotlivostem: Martiala 
by bylo vhodné charakterizovat jako klasika epigramu moder
ním smyslu slova, tj. krátké vtipné básně s překvapivou poin
tou. - U luvenala oprav datum úmrtí na 140 n.l. Své básně 
skládal po smrti Domitianově, vydal je sa Traiana a Hadriana, 
ale kritizuje v nich dobu Doaitianovu, a to z hlediska nezá
možného plebeje. - Zpřesnit nutno dobu působení Riaadrova: 
propuštěn snad na svobodu Augustem, své bajky zadal vydávat 
za Siberia. - K životopisu Lucanovu dodat, že byl později Re- 
ronovým protivníkem' a pro účast na spiknutí proti němu byl 
jím přinucen spáchat sebevraždu. - Necháváme na uváženou, ma- 
jí-li být uváděni básníci jakc Valerius Flaccus, Silius Ita
licus, ale budou-li uvedeni, je třeba říci o nich poněkud 
víc, aby.nezůstali pouhými jmény. - U Statia nutno překládat 
Thebgis jako Báseň o Thébáeh, ne Pígen. Svérázná je formulace 
"Báseň o Achilleovi, již po smrti nedokončil”.

Nevhodné odtrhování výkladu o próze od výkladu o poesii 
téhož období se projevuje i v kapitole 24. Próze stříbrného 
období, kde se u Seneky musí hovořit i o jaho tvorbě prozaic
ké i básnické. Bližší zmínky by zasloužil Senekův styl, po
minout nelze jeho vliv na pozdější doby, zejména na francouz
ský klasicismus. - Při výkladu o Petroniovi nutno osvětlit

pojem manippeká satira, neopomenout jaho epitheton ‘arbiter 

elegantiarum”, zmínit se o jaho stylu a jazyce, o ohlasu je
ho románu v nové době. - Pokud jde o Tacjts, není jisto, zda 

"patřil k staré patricijské aristokracii", je notné, že sa 
narodil z rodiny jen rytířské (jezdecké), která však byla'tak
zámožná, že byl císařem Vaspasianem povznesen mezi senátory.

I !
Pro Tacitovu charakteristiku by bylo užitečné zmínit se o ja- 

I ho pesimismu, o jaho názoru, že pro historické dění mají roz
hodující význam motivy a mravní vůle lidí. Nelze též opominout 
jeho vliv na novodobé historiky i básníky a romanopisce, též 
v české literatuře.

Do kapitoly 25. Pliniové^ Poslodní_období řím8ké_liter|- 

tury^ jsou nesprávně pojati oba Pliniové, kteří náleží do ka
pitoly pře icháze jící, a kromě toho sa o nich vykládá v obrá
ceném časovém pořadí. U Plinia St. nutno doplnit data života 

(23-79 n.l.), říci, že byl vysokým důstojníkem a správním 
úředníkem, uvést jménem jeho dílo, zmínit sa o jeho nedostat
ku kritičnosti v poměru k pramenům, ale přesto o Jaho značném 
vlivu až do nové doby. - U Plinia Ml. doplnit, že byl sy
novcem předchozího.

I když se lze o autorech rázu Claudia Claudiana zmínit 
zajisté jen stručně, neměla by chybět charakteristika, bez 
níž vyzní celá informace hluše. Málo nám ovšem řekne konsta
tování, že Ausoniu^ "nesnese vyšší hledisko”. - U Apula ia by 

snad bylo na místě říci, že byl sofista (pojem nutno ovšem 
vyložit) se sklonem k mystic ismu a že několik jeho zachova
ných filosofických spisů se stalo na dlouhou dobu pramenem
pro poznání platónské filosofie, i když ji netlumočilo v či»

1
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té formě. - U Suetonia by bylo třeba vytknout zábavnou, 
nikoliv vědeckou tendenci jeho apiau. - Aamiana Marcellina 
oharsktariaovat jako svědomitého historika, dobře připrave
ného na svůj úkol. Formulace: **1 když je jeho latina již dost 
neobratné" by mohla zavádět, neobratná je proto, že pocházel 
z řecké rodiny, a jak je na jeho latině patrno, myslil víc 
řecký než latinsky. - O Boěthiovi by bylo vhodné doplnit, že 
byl urosený filmen, rádce- na dvoře císaře The odoricha, novo- 
platonik (pojem vyložit) a překládal do latiny Platóna a 

Aristotela.
Otáska 26. Řlmaké_provinoie - pokud bude vůbec zařazena 

- by snad měla obsahovat konkrétní údaje o postupném získá
váni provincii, o způsobu vybíráni dani a p hlediaclch, podle 
nichž byla za Augusta rozdělena správa provincii mezi císaře 
a senát. Rovněž by pak snad neměl chybět krátký přehled 

o správě mimeřlmského úseml na italské půdě (ninicipiom, eolo^

Otázka 27. Město film, zaujlmajlcl téměř 4 strany, se nám 
zdá těžko zvládnutelná a přetížená podrobnoatni, i když výklad 
není bes zajímavosti. Úfielnějěl by asi bylo omezit výklad jen 
na najdůležitějěl údaje. - K jednotlivostem: Rejstarěl osídle
ni pozdějšího římského území nespadá do XV.-Z. stol., nýbrž 
do poěátku 1.tisíciletí př.n.l. (Latinové na Palatino, Sabi- 
nové na Quirinalu, Eaquilinu a Viminalu). - Příliš detailní 
ja výklad o původu názvu RomSj rovněž výčet literárních zpráv 
o starověkém filmě (mnozí autoři zde jmenovaní budou pro žáka 
pouhými jmény). - Nemá smysl uvádět Res geetae_Oivi Augusti

bez jakéhokoli bližšího vysvětlení. - Kapitol měl dvě návrší
196

(||(f ” TatUcáa a úa&ikol* - na jda o Ava

pataorlqrt nýbrž o 8OS*S*_*t*i*8**i' J*J^nbž jižní a atřažnl 
žáat mžXa i svůj náaav {a8lstt|"C* ~ popisu lina by snaž 
neměl ehybět pojem intrf focasljpa a inlrf scyasljm a pAlalnž* 

nýn výkladem, rovněž šminka o Kartově poli. - Wl výkladu 
o Aventlnu je mylně uváděn v souvialoet a plebeji ehrám Ma
nin (ten měl vstah k latinskému spolku) mleto chrámu Cereřina. 
- T lokallseel jsou některá nspdesnoatl: 2'*£^l nestále pdlmo 
na toru Bemann, nýbrž na ecmltlu, rovněž oblouk Tltův nabyl 
přímo ne Póru, nýbrž ne^pahorkn Telil, sacofr nebyl na Toru, 

nýbrž ve svahu pod kapltolskou tvrsl na straně k Tom. - Tý- 
klad o Colossea ae v mnohém opakuje (sr. str.2O ). - "$!£- 
{Uf masiauf byl saložen etruskou dynastii" doplň: "podle tra- 

dlee"; pro násornoet by bylo vhodné uvést jeho roaměry, řlel, 
íe se hlediště opíralo o svahy Palatlnu a Aventlnu a že jaoa 
a něho saehovány nevelké sbytky. - l^klad o Pantheonu opět 
dubluje to, eo bylo řečeno ha atr. 21 . Chybné je fnrmilona 

"sesvěeenl pro Harka Acrlppu". - Ka vrebolu Badrlanova nanao- 
lea bylo nejen Ctyřspřežl, nýbrž 1 Badrlanova eoeha. - Jak 
rosamět formulae1 "T Andělském hradě jo omlstěno atejnojmenné 

anaeam"T - Pftvodnl opevněni *lna byle postavené až po vpéda 
Callfl, nikoliv v době Servla tulila. - O hradbéeh Auřeliáno
vých by byle vhodné dodat, že obemkly mžete aa eben břeslah 

Tiberu. - Blkollv "na konci středověku", nýbrž sa olaařatvl 
měl tin 11 vodovodA.

Ba ssCátku S^uHa^S BTlbleJu_d4Jin_řfoké_litfrftftx (2B)
by něla být její eharaktorletlka, naěkodlle by snad ani uvést
obvyklou porlodlsaol. - O Hladě (posor jadrné 1) amtno mlm-
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vit Jaks» o tarAiMké básni, niznliv pžaoi! •* T/ras

šatno .vy^vitlit a ?iai, aa Bi Bkw v^^anteMoji BlaohtiStí 
volkoataiktfi své bohatctvi. «.Sealá^.! aipM v 7« a S, atol. 
bgr bgrXc atfiodno blilo oavStlit; moí iri^cáatavitali olociekil- 
bo báonlotvl doplnit Solótv? a rf<init oa o vrehola aólovd «ab- 

joktivai Ijrikp (AUmI««}« 7 sTvbtniokán ot^obi 'MatrdddM 
oaiaky o prosa výprovr (aioópoa) a biatcriekd (askataioa). - 

Bobu baldniotiokou nu^.ao SsaovB fixovat a vytknout, I« tahdr 

vanikaji kulturní oontra r.iao vlaatol Soško n& ůtwaeh hold- 
niatiekSob vXddoA, svláltB v «flrptskd Aloxondrii (odtud alo- 

xandrijaká obdObl, aloxondrijské poesi« a vida - pojon «« vy
skytuj« V« výkladu O Blaskd litaratuř«)« - V Monaadr« nutno 
opravit data (342-292), Xalllnaaha obaraktarisevat Jako atou- 
panes drobné básni a novladnln ndnbtsn, fo&wílnl vytPíbaná 
(iPfllign), Tbeokrita Jako poaladnlbo vaXkdho básníka Boská 
antiky« - Bslybios nálsll do haláoiatiskAio, nikoliv do Bln- 
skátao období (třaba vytknout Jobs kritifinoat). ,- ndtarsbse 
lil 90 - 120 n.l. Z Baekýob historikA Blnakáb« sbdObl by anad 
saaleulil xnlnky J«lt< nsjlopll a niob - Kassius Bio. tínoaná 

snad by tál bylo připononout roakvit nauková prosy (PtoXaaai- 
oa, Strabón, Oalánoa), ovtlru (Ulkiános), bistorieký reaán 

(mx|>4riiC>. dobrodrulný ronán, nový roakvát nytologiokAo 
«pesu (Wonoa).

V la|ies|ý£b_dfX2vj (29) poetrádáM Boaký pBaklad, po-
pBlpad* i proyonienoi. Bojasná Ja, podlá Jak^o hladiska byla
doloví vybrána, ná-li Jit o Jakási nauiaun najdůlalitájllsh
santanal, ktsrá by Ml lák svládnout.

Obsah kapitoly 30. SBtaSaga|v^ sa oakryja seals pBasM 
190

8 nadpisan, nsboi pBaváSná 6áet výklaOu J« vSnována klasian- 

aká litaratuřa. Bávána na uváSanou, sda by nabylo vhodMjIl 
saBadit výklad o kPasiabstvl do kapitoly o Plnakán sábolan- 
stvl, kda o Jaho obsahu pBi výkladu o eisleb kultaeb pronika- 
Jleleb do tlna v dob* olsaBská oanl «alnky« Saoká kBasianská 
litaratura nálall pak crganieky do struSnábo pBabladu Baoká 

’litsx*atury, JaJU J« Sástl, kBasfanská litaratura latinská 
na sávár dájin litaratury Blaská. - K Jadnetlivostani Kult 
Attidflv nopBilal do lina al sa elsoBatvl, aýbri Jil r. 204 |ák 
n.l. spolu a kttltan Xýbaly. - Mithra by snad Ml být eharakta- 
risoyán pBadevIln Jako oapBanolitalaý bdh sluně« a svitla. - 
Znlnky by snad sasloulil tál pfaklad Starábo Zákona do BeBti- 
Ey (gaptjjagistp). - 7« výkladu by aa Mlo objavit slevo 

tifelf. - BBi výkladu o pBaklsdaeb VUl«aty do nárednleb Jasykft 
by anad sasloulil anlnlqr i pBaklM BlaboalavOr, JaM aa stal 
aouBáatl KTslieká bibla. - Batw by bylo tBaba doplnit u Pav
la B Torsu (aoi 1-44 n.l.) a u apiou (ani a rostaranl
1. a 2. stol. n.l.)« - Dvancolieká trMieo aa navytvoBila

t v

najposdáji v pol. 2. atol.", nýbri ovoofelia vaaikla vasMo 

po r. 70 n.l., novasovala Mak na otarll vypráMnl.
Kapitola 31. Antl^á iáje^^a.psvj^ti nsoboáhajo sieo vlo- 

ná nadapatBanl, alsty by vlak prosplla srosmitalnoati taxta 

pooKrad proatll a kookrátMJIl fomnlaoo (ar. napB. Mtai 
Wadstava boha, bebft, pBlrodnlob sil J« tvámlna lidakýni 
vlaatnestai a aahopaestni, ktará Jsou spravidla ahsolutinova- 
ná"). - Wi výkladn a absMn aýtA by anad byla vbadM vspa- 
nanoat i nýt«. Jal Jsan paknsaa a sýklM oapaMdánl «Mt«, 
dála nýt* spajaaýek «« aalaBanZa Mat, a abjsvy naja/i iss
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ndjdíeh vjnUlraA, s pAvoAra oA^iwk^sh slaraMtí, ^A 

ebrAi«Jiei«b blstorisM odilMll (pfaohoA ■ aatrlaMbita 

▼ patriarehát, výprary do dalok;^ sobí). - Bohatotví Aookd 
ajrtologlo proti ohndoM aytoloc^ Blaokd třeba TTOTttllt td* 
tla, ia řaokd bytologlo Jako oalak aahraajo ▼ aob* bohatstrl

. Býtotvorad BlBoeatl JadaotllTýob řaokýeb kBonA, kdotto fte- 
ad "roarlnull awoatata* Joa naanobo bdjl* a okolí llaa* - 
■oal řaekýal autory, ktařl apraoordrall aýty, araAlo ebybdt 
Jadao Hdalodoroi

Za uBltofiadJAl aol poddrat “oo akratoo adktord bdjo a 
poTiotl, Jak Jo přladll v eolkoa adhodada v/bdru 2. ddat td- 

to kapitoly (PArod Clordka, npoadtboua, Bdja o podsvitl, 
Olyapoa, Bdjo o Hdrakloavi. Bdjo a »doaavD byaboB pokld- 

dall upoaorait Bdka aa ndkollk aov/oh balotrlstlekýoh opra- 
oordal aatlekd aytologlo. Jot u ado ▼ aoddoad dobd vytla»^*

Z. Svobodord

Jan Burian, ftía. STetle_a_atíQy_antickdho_Telkoadata, Svobo
da, Praha 1970 (vydlo 1971; obaahuje anolatví iluatrael, 
plének ftína, mapu Itálie).

OAtklivě Tarujaae před publikbel 0. Orögdiho Tak žil 
atarj Aia, Orbia, Praha 1968, Jež v nákladu 30.000 exemplářů 
Síří bl^dy, Jet x vádoaí neodborných StenářA tižko kdo vyaýtl 
(ar. podrobnou recenxi V. Marka, ZJKF 12, 1970, 42-46).

3) Ferdinand Stiebitx, Stručná dějíny_říaaká literatury. 
Učební texty vyaokých 6kol, Univeraita J.E. Purkynd v Brnd, 
Fakulta filoaofická, SPN, Praha 1967. - 7 týchž Učebních 
textech vyálo r. 1967 nová, v podatatá nezmtnáná, vydání 
Stručných dějin řecká literatury_táhož_autoro. - O oboJÍB 
platí totéž, co sub 2.

4) Eduard Patička, Stará řecká b'áje_a_povéati, Albatros, 
Praha 1961.
Rudolf Mertlík, Starověká báje_a_povtati, Svoboda, Praha 1968. 
Rudolf Mertlík, Příběhj Odyaseov^, Alhatroa, Praha 1969. 
Vojtěch Zanarovaký. Bohová_a_hrdinová antických bájí. Mladá 
Fronta, Praha 1970^(vyělo 1971 - elovníková zpracování 
a odkaxy na novodobá zpodobení antických hájí v uadní sloves
ném výtvarném i hudbě).

POZRiWCT

1) R. lBsyklop£d^a_uadgl_p{ard|a_a_ataro2dktt,
Odeon, Ik*aha 1967t Doaald-X. Strong, >atlfkd Artla,
Praha 1970.

2) ▼. Oroh - 0. Hejslar, {irot x gn$lskj(B.t^, UBobnl 
texty ryaokýeh tkol, Unlreralta JJt, Aarkynd o Brad, Fakulta 
fllosoflokd, SB, Praha 1967. - Boaebrdno, vyjde anoru aaBdt> 
kea r. 1972; adJoaeAa doporuduJoBO aajlatlt al rdaa nord vy** 
ddal proatřednlotrlB Skolakd akuplny JKF.
Ddlo doporuduJeBOt Y.i. Kula, P.X. Ariaa aj., |o|l{k^ |1^, 
Tbtraa, Bratlalara 19(7 (a 333 CtyřbareraýBl reprodukeeal),
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oostj»«» Kfsm ofeixr«
Linons LWEu’S UIOtU^QCS TßTUaiS

Ra saawMaX v dabas X968 roahad*« £!aUaclBa latinitati 
inter canas gantas řoTsiaiiu sa pjFedsadnietai Patra Ra^anaili- 
jx> STOlat Caaaantoa aaař.an <er*iaB latlnia iittaria lingaae- 
qoa fsaaadis da Bakar«d*i ra d?xeeb M. RXZ.xJ.XZ. 1970.

V pdtak 28. TIZ. 1970 byl «i^nvantoa, navasajioi na tra- 
dies aasindrodnleh kongraaO liad latlngr (Arignan 1998« Iran 
1959, Strasbnurg 1983, &£a 1988, irignan 1969), aabdjan aa 
aalkd aula prdaalekd fakultjr a BakoraBti. Yalk^ a/naa a ped- 
poru nytlanak dsrssiMtni aasl lidni alacb národě na bdsi bona- 
nity podtrhl saen pMtoanoati i aa/u alaanostnfj* sahajiaaaeia 
projavan pfadaada alddy KSB I. 3. Naurar a niniatr Bkalatai 
M. Halita, ktsK byli JaitC s daliini a/snamt^ni pfadatsaita- 
li rununskdbo politického a aCdaekdho tivota a Baatnda pfad- 
aadnietau kongraau.

Jadndni kongraau, na a*JB bjrlo pHbláMwno kola« 600 ddast- 
nikfi s 26 aaropakýeh i sBaoRakých atdtú, posdraaili sa Jadaot- 
liaé státy 61onoa4 Aeadaaias latinitati intar oansa gantas 
aandaa i sdatupoi nlktarýeh uniaaratt. Za uspoMdénl kaagraau 
podCkoaal Jaénaa deaatnikA praf. Kunaniaaki a Tardavy. Jadna- 
ein jaaykaa byla latina.

Zahajoaaei rbadodlku proaloail pl^dsads pjKpraanéha a^a> 
ru, prof, bukurailské unlaaraity R. Barbu: Os. sunnia bonia 
culturas latinas. ▼ ni aa pokusil obsáhnout pfinoa ataraMa> 
ská kultury pro souSasndho Sloaika. Zdflraanil obacnau plat
nost hunanitnich aydlancl, ktaré prolínají calau staroPíaskau 
kulturou a Jako T66n4 hodnoty obohacují i Blsrika dnainí. daby.

Odpoladna pokračetal prograa podlá pfadaa ataaaaaadba pa- 
fadu. PřadnálkP byly aaskupany do adkalika tdaatiekýidi akrubd, 
JsJieh* apolaSn^ Jaonoastalaa byl aspakt •ífsaí a raaaíjaní 
kuituxtsího didictaí antilqr aa aiach ndrodacht

1. Sa cultura huaanitataqus latina (pfadadiali aj. K. 
BSchnar, R8S - Sa latina huaanitata in da lagibusj C. Oral- 
lioa, fiacko - Sa Orasca hunanltata in Cicaronis philosaphi-
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da libris)!
S. Sa latinitatis vi in cultoriB, littsria artib«s«aa 

vamaaalin <'aastitaBh4ia (Y. Piaafcl. n* - ^d Ostanaia ad 
latiaaa calturaa pravahaad« fbaarit! J. XiMslMr, »M - Qna- 
BtSB latinitas, qinantas Orascitaa ad Qariasnsrns anltomn 
praaahaadss valnariti R. Baran, Rmmaska - Sa Ovidia in Bn- 
ooroMaia littaris ata«)I

3U Ba Zatiais littaris aatstis Mdiaa maataraBsaa lit- 
tararoB (B. Avallaaa, Vr. Darana, Xtdlisi B. Bahwaer, OBdi 
P. C. Biebansaar - Sa Qanaanarun aaa aadiaavali liagaaa lati
nas ate.);

4. Sa Yargilii vi in littaris artibasqna vamaanlia aan- 
stitoandia (B. Vardiara, Balgia - Ba Yargilia agad dadraan 
Oids! B. Colaim, Balta - Os YargiXii vi ia raaantibaa api
cis eamiaibua eraaodJ.s; B. Zkiuniacki, Palska - Ba Yargilia 
in littaris Paloaia cte.);

5. sa latinas linguas vi ia vcrtMcnlis aaraaaibas saa- 
ctituaMis (B. Casaaa, Ynaonaka - Ba latiaitata Baaoraaifinaa 
lingua»; ?. Rihaasau, S-^nauaaka - Ba latiaitate Bosčapaa aari- 
dianali« vriaataliagas ata.);

8. Sa optiais xatiaaibos dscaa^ liagnaa latiaaa (C. 
Orvgnlaaea, Boasad» - ttaibaa ratiaoibns, qaibaa taakniais 
iastronaatis daeaada sit lingaa latiaa; A. Baeitti, Xtdlia 
- Sa aptia* ratioaa latiaaa liaguaa daoaadaa apad Xtalna; 
d. Oraisilla, Vranei« - Ba uaa picturas ia daaaada ISag&c 
latiaa ate.).

Rasi ^»aXashadi vyvalala Bivý aäXaa pdadadBka CaahaaXa 
vfta dr. Spriaala, v aíB «^JaaaiX svftj pKatap k pfakladdn 
vardft da Xatiag. BMtanni byli aaddani akdaBasi prdaa 
•aai, ktarlod pYadnddaJiai daglail «rdj v/klad.

JafladaY nabyla rasddlaae da ao^aX^ vdaahiv pdadadBky 
bihaly va valkd aala, teicXa daaaX pasigri« byl valai 
iM. (a* 10 hadia daaad). BavsdB diafeaan vStMaaa nabyly pfad- 
sadajiaiad aaabSaadny, trtBa aa nadaaaatf raRbii»^ a
dplnd adbaBily ad vlastnXiaa Oalkaa byla
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hlavních r«ř«r4tft, k niat nikdy byly ▼ disku*! proslsvsay 
kratli korsfsrdty nsbo jen nikolik deplňujieieb eis*. Fraosr- 
ni jadndni ** Sssto protdhla přes safidtky Tsdernleh prsgranft 
(pfsdnMsJioi Tltiinon nedodrtsU procrasMs synsssnýeb 20 ni- 
nut * rovnil diskuse si sprsridl* vylddsly vios 6asa nsi sta** 
novenou hodinu a> dři).

KrosS ofieiAlni rseepe* byl v rdaei profrann pro sdjeae* 
v* volni* čase uvpoMddn Jeden a pAl denní výlet do kraje Sob- 
rudla, do niat, které Jebu dodnes poanaasnina dévneu pKtea- 
nostl Finských koloniaadnlcb voják * klasiekdho fileloga yFi- 
tahujl pFedeviia tin, to ta* kdesi "lasani* oasa nelllter cu
bant*. Studenti kZaaieké fllolocie a Baidelberfu uvedli Jeden 
veCer akvile, takřka profeaiendlni nastudované představeni 
Plantovy konedie Milas <lorio*u*, nluvené latinsky; publika* 
bylo nadéené přijato.

Pořadatelé připravili pro ddaatniky kencreau alavneatni 
představeni v divadle Konedie. Slavneatni veder aahéjil bu- 
kuredlaký učitelský soubor Madrifal, který aJ« uvedl nikelik 
p*iani a latinský* texte*. Střad vadara byl vybraaan špit ata- 
dentd*. Heidalbergdti aopakovali ndktaré paadta a Cblnbivéb* 
vojina. Kulturou slave i projevu předčili bukuredtaké budeo- 
ci klasické filolegy, kteři předvedli dryvlgr a Jiné Plautevy 
koaedie - Buden*. Okdaky byly télké a nérečaé Jak pre aladé 
herce, tak i pro posluchače. Bukuredtaké studenty si siskaly 
obecenstvo uvedeni* vtipné a aktnélni aikrekanadi* Beaidaris 
Xraaaa Senatulu* Muliercularun, které vyvelala bouři potlesku.

V réaei kongresu byla uapoMdéna vs vestibulu prévnické 
fakulty inforaativni výstavka knih, které se dčaataila nakla- 
datolatvi a Belgie, Prancie, m, MSB, Ztélio, Bnaunaka a Spe* 
ndlska ukéakaai néktarýcb svých edic, Jiail podporuji raskédt 
latinského Jaayk* a kultury. Teubnerovo nakladatslstvi (ISB) 
dokonce vyslalo na kongres svou séatupkyni, aby uposornila 
účaatniky na ndktaré a vydévaných ddl.

V prflbdhu kongresu, a velkou naléhavosti vdak aejaéaa
v aévdru *e oavaly hlasy volajioi po ajedneoani výalevaosti, 
po dohodd na ndkteréa a doaavadnich nérodnostnieh dad. la střad- 
nich dkoléch v Jednotlivých aeaieh se tetit tradični výalevnoat

lidi. Např. planěno g čtou Ruuuni, Spandlé, Italové, Švédové 
Jako '> Poláku, Ndaocku, SSSR i u nés vyalovujone g, v Ma- 
Saraku, Francii, Velké Brlténii, USA k. Na Conventu vdtdina 
přednéSeJících i diskutujících učívala podle starohuuaniatic- 
ké tradice výslovnosti (ty), g (k), gg (ai), gg (oi) a ne- 
aévaznd v (u). Tato otéaka nebyla položena na ueainérodnla 
fáru poprvé. Jednotlivé seaC reaguji na anahu po sjednoceni 
rdand; např. ve Francii bylo nedávno proti zavedené tradici 
úředné nařízeno užívat na středních dkoléch starohuaaniatieké 
výslovnosti. Nékde se studenti ausl přeorientovévet na tuto 
výslovnost ai na universitS. Přesto nabylo v této otésce na 
kongresu v Bukuradti dosaženo dohody. (Bránili se předavdl* 
Italové, u nichž Je zřejad velice silný vliv výslovnosti poed- 
nd latinské). Snad sa tato otázka, význaané pro obnoveni 
mezinárodního charakteru latiny, rozředí na ndkteréa z přld- 
tlch zasedáni nebo kongresů.

L. Drastlkové
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»ovi LITERATUBT

Staven Runciuan, Piid Cafihradu
Z anglického originálu přeložil Joaef Koatohryt, Mladá fron
ta, adice Kolumbus, svazek Praha 1970, 192 stran textu,

24 stran příloh.

Anglický originál této knihy “The Pali of Constanti
nople 1453" vySal v nakladatelství Cambridge University Press 
v Londýn? 1965. Autorem knit»' je známý anglický historik, kte
rý řadu 1st působil na universitě a zabýval se hlavně byzanto- 
logil. Jak říká v úvodu ke své práci, 'psal ji hlavně proto, aby 
zaplnil mezeru v historické literatuře pro toto období.

Kniha sa zabývá nejen posledními dny byzantské řláe, ale 
■ autor ukazuje i přlSiny, které vadly k jejímu neblahému konci.

Pojednává stručně i o osudech poražených.
Nejprve je líčena zoufalá a stála ss zhoršující situace by

zantského císařství ve 14. a 15. století, jaho snahy o získání 
pomoci ze západní Evropy (papežství) i vztahy k Rusi. Jde pře- 
deviím o církevní otázky. Dále je naatíněn vývoj turecká moci 
a výboje Turků v Evropě během 14. a 15. století. Jsou charakte
rizováni a srovnáváni členové vládnouc! byzantské dynastie Pa
la i o logů a turečtí sultánové. Autor ukazuje, že Západ podcenil 
důležitost boje s Turky. Průběh obléháni (od 2. IV. do 28. V. 
1453), je líčen dramaticky a podrobně den po dni. Bunciman se 
zabývá atmosférou v Cařihredu, příčinami jeho dobyti a situaci 
těsně po něm. Dála ukazuje reakci jednotlivých sami Evropy 
(hlavně jižní) a odraz této smutné události v dalěím průběhu 
dějin (jedná se předevila o Itálii). Liči osudy některých vý
znamných osobnosti Byzance po dobyti města. V prvním dodatku 
jsou uvedeny prameny řecké, slovanské, západoevropské a turec
ké k tonuto období, va druhém sa autor zabývá osudem jednotli
vých cařihradských kostelů po dobyti.

Práce sa většinou zaměřuje na politické dějiny, ale přes
to si myslím, že si mohla ještě podrobněji všimnout ekonomic
kých otázek, hlavně obchodních. V díle jo Učena i epizoda přl-
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Chodu husitokáno poselstva do Bysance roku 1451, je však vy
stižena n-úplnč a jednostranně.

V textu knihy jsou plán Cařihradu, mapka světe, v 15. sto
lati a řada dobře volaných obratových příloh. Značným nijJoetat- 
kem knihy je, že není opatřena rejstříkem. Vhodr.fu přílohou hy 
byl rodokmen byzantských císařů a tureckých sultánů nebo chro
nologický přehled. Pro ty, v nichž kniha probudí hlubší zájem, 
by bylo jiatě výhodné, kdyby byl uveden seznam literatury, kte
rý by obsahoval i literaturu českou a základní syntetické prá
ce za světové odborné literatury. Poznámkový aparát by zvýšil 
význam knihy pro odborníky. Mnohem lépe je vypraven anglický 
originál, který má nejen mapky, ale i rejstřík, posnáakv a bi
bliografii, na kterou je nutno odkázat vážnější zájemce. Ma 
některých místech byl překladatel sveden originálem k přepisu 
jmen, který neodfovldá pravidlům našeho pravopisu, eež podpo
řily i chyby v tisku. Například na straně 21 má být geHén_ 
místo Hellene, Bonsioi místo Bonaiei a rómaj8iý_míata římský^

Myslím však, že přes drobné nodootatky vibudí kniha aá- 
jem o Byzanc v najáiriích ř.tdšch veřejnosti, hlavně mezi mlá
deží, což ja i jejím cílem.

?. Bartůšak

Gisbert Kranz, Europas chriatlicha Literatur ven 500-1500.
2. erweiterte Auflege. München-Paderbern P. Schöningh 1968.

525 e.

Kdo sa,by{ i jan okrajově, zabývá literárel medievallstlkeu, 
nemůže ai zrovna stěžovat ne nadbytek eumarizujlcích děl, al Již 
jde o oblast kultury latinské nebo byzantské. K tomu jeětě spe
cificky u nás ja tato literatura poměrně málo dostupná, zatímco 
o domácích literárních pramenech »áma méně prací, aal by ta aa- 
sluhevaly.

ámtar ai přadaavsal úkol opravdu těžký, totiž podat látku 
dostatečně podrobně, vědecky přoaně, jasně a doplnit knihu po
tře bnýu bihliografiekýu aparátau, aby sloužila naprostým laikům
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k povzbuzení sAJau o «tfcdoTAkeu literaturu, studeatte Jako 
uSobnica a odbornlkAa Jako pooěmě doatupné a na sApadní po- 
Bíry i lovné ropotitoriua v JoJicta příruční knihovní.

Pod pojaoa křoalanaké literatury nacbApe Jen literaturu 
nArodů, které Již přijaly křeslaňatví Jako oficlAlní néboZen- 
ství, nýbrž vybírA Jen ty střodovéké autory, kteří buá roavl 
Jali, krltlsovali (v to sshmuja Jak refoiviAtory aravů, tak 
raforaétory dogaat ."heretiky") nebo popularizovali dogaata 
latinské církve nebo vůbec néjakýa způsoben přispěli ve vel- 
kéa slohu k rozvoji zApadní středověké kultury. Úayslné vyna» 
chévA poezii Satirickou, studentskou, díla vyložené aekulArní 
Jako např. trubadury, Villons apod. To podotýkAa vshlsdsa k to- 
au, žs autor se dayslné neoaezuje na literaturu Jazykové la
tinskou, nýbrž vénujs pozornost aspoň zčAsti i literaturAa 
v nArodních Jazycích roaAnakých a garaAnskýeh.

Energicky eliainujs literaturu křeslanského východu, což ' 
už saao Je probléa neobyčejné éii^ký, nebol vadle Byzantské 
řiče a pravoslavných Slovanů zde byla před arabskýai výboji 
celé oblast křaslanaké Aaie. Důvod, který autor uvAdí, že ne- 
píée o křeslanskéa východě, protože nébožanské cítění na vý
chodě bylo v podstatě Jiné, Je při najnaněla diskutabilní, ale 
odborníku zde stačí Jazykové různorodost. Jakož i aanéí dostup
nost pramenů, aby tento odklon dovedl pochepit.

Toto dílo Je Významné tím, že nepřihlíží k Jaaykovéau 
a zeaSpisnéau rozvrstvení. Jak to činí nejen díla přísně od
borné, ale i populArní příručky ve své velké větéině, a uaoZňu- 
Je podrobný a (aspoň relativně)syntetický pohled na zApadní li
teraturu.

Dílo se výrazně dělí na tři čAsti:
1. R. $00-1000 zahrnuje období předscholastické a bude 

snad ze věeho nejvíce zajíaat latinského medievalistu, poně
vadž, až na některé ojedinělé zjevy Jako Heliand a Beowulf,
Jde o literaturu Jazykově latinskou a Jo to období, o kteréa 
nejen průaěrný vzdělanec, ale i větéina filologů ví velmi mě
lo.

2. díl. R. 10(X}-1300 - vrcholný středověkje tematicky
nejbohatéí a nejvíce členěný, poněvadž zahrnuje ranou a kla- 

208

stekem sebalaetikm, véetmé téměř oalA předtrifleatskA mysttky, 
ktstortekam Ittaratmrm, rytířské raaiAayt legendy e Btvetept- 
ey, ve ekratee eelý etoas 11.-13. staletí. Ze se ede objevu
jí t některé díla ne první pohled eeela beletrlsttekA, adn ao- 
aaí vadit, přthlAdneao-li, Jak někdy velmi Jemně byla vaenvA- 
nm do středevěkýeb děl aeuSasad ideelegieké tendeaee.

3. díl. B. 1300-1900 vypedA ne první pohled jednotněji. 
Jenže ede ehybí dmehevní lyrika v užěía sleva amyelm, sete tm 
nechybí lyrika svétaké, drama a výenanaem kapitolu tvoří mysti
ka 14. - 19. ateisti a infoiaaeo e mravekdreíeh a kritieíA 
církevních aleřddfi, al Již ortodexnídi, al Již horetiekýeh.

Metodicky postupuje autor tak, že podAvA strměný nérya 
životopisu, pak vyJmonevAvA nojddlažttějží díla, a nichž padA- 
vA lecky dosti reesAhlA dryvky v něneekda překlad!, popřípadě 
úryvky a děl Jiných odbomíkA, kteří ae aabývali menegrafidcy 
tím nebe oním středověkým autorem, takže nakenae vyjde hodno
cení díla a díla aaněhe a a neJuanAvaněJěíeh autorit. Svě né- 
aery uklAdA Xrama spíže v podobě peanAmak sdAnlivě okrajových, 
ale často velmi duchaplných, které nutí čtemAře se nad prebla- 
aatikau aanyslit.

Je te metedidqr snad JAkýsi druh nové scholastiky, který 
by u méně obratméhe literdtm možné vyvolal u čtanAřs iraai^ý 
úaměěak, ala autor né Jednu velikou přednost, evlAdé totiž 
mistrně stylistiku své nateřětiay, ,u překladd středevěbýah 
apisevatelft přihlíží více k hodnotě literdmí naž filalagim- 
kě, nevyhýb! aa ožehavý otAakAm, Jako Ja např. ěbaolardeva 
aretiken a napřdtelatví naši ním a Bermardoa a Clairvaux,, a 
nikde nic neduputisuje, chce vabudit sAJoa, ala avA ndsary 
nechce vnucovat.

Yelmi ddlažité Je bibliografie, třebaže maní vždy 
te ddaladné, poněvadž anaho autorit eitavanýeh v díla 
símě v bibliografii, řřssta věak Jo velmi bohaté, ebaahmjs 90 
strmá petitem a Ja vsemě matadieky uapeřédéma a před mí sa 
nachAsí Jaětě ebronelogické tabulka děl.

▼laatmí bibliagrafia sa aklédé aa aeapisu lAratak, pamě- 
vadž sa enter naapolěkA, ža ětaméř Je bada spalohUvě avlédat, 
a ta akratak Obacmě bibliagrafiekýah, aapř. aaaěíaíak výher,

209



ubrand díla «pad*, tob akrstab «yntatiak/oi» ó81, Sa»
a^laů, a&es-slapadli a Sbísfct (kailaie), kind tvaCí daVi*d>°
3^ podat W t&tolft. *Mte aotípia aekdrd "paakýob ateacs^ät" 
daaat atraa, pak oa dt atrdaMah pad^ £vaaa knlBad aoaaspaf&Q 
a Saaapisaeki SUdkjr k jadnotliTýa aatox»^.

adaladoja xaJstKk podia aasí e padla Uterdiiaiab drvufs 
a oaob, oapofddaaý abaoadoS. Pro nda Ja TTalai aajťaewá, Jak 
valkan paeortaoat Tdaoja Saakd prMiraťexsael a rafazwaei, sa» 
bol Jan blbliotrafia a Bivate a díla M. Jana Wpel s«J:ířd set 
tfatiaa atrdslqr* aote Jaon tan díla a ada jen aJadiaSla aaatae- 
paad jako Iboaaonovo vyddal díla Se aeelaeia aaba aplay PaaV. 
da Tao(bta. Zda dtnja Saakon Utaratnra, pí*<i?d*padaba& ai Ji 
dal pSakldtíatf eoS ayarStloJa Jinak va valai padlivd VTtiStS- 
ad kniM hrubd cbpbp v Saskýeh el ta« 'oh. Přaata aotorfta i ad» 
lo aadn^ vSnoval Saato ralativnd vltil prsamaat, např. Viola» 
fovl, Huaovi, CtaelSiekiau, aal tSeba elrkavnlaa aSitali Xsi» 
daru sa Sevilly.

Co ada aardSl, Ja, Sa oba valkd pSadcbddea Bosovy, Kaara» 
da Valdhauaara, který byl Mdaee, a K. Batdja a Janova, který 
napsal svd dílo Se rogulia Votoria ot Movi Stotanaati latia» 
akr, noand. Takd udivuje. Se oponljl tSeba Koaau, sreadUelbe 
ideolocieto»politickd vlivy, kterd vedly k odkloau adpadaleb 
SlovonA od byaantakd elrkvc, o vlaatnl Sivotopie Xorla XT.

Přoo svd nedostatky Je to dílo snaaealtd, třabaSo naaa» 
bradl novdJBl vyddnl Maniticvy Oasebiebte dar latcíniaoban 
Utoratur daa Mittalaltars a rosliBnd bibliografie a soupisy 
prenenA Jako VáttonaaebAv.

(Kniba vlastni Stdtnl vddeekd knibovaa v Cloneuei pod 
aiga. 447 C92).

H. SopSiva

alavca sapienti««
Xaoartl aostOTic Budius deatrias, BoBviaiai de Mpa Viťn 

Sobolu ti oa
koeaasait AnaSka Tldsaaovd » Seteidtatd, loipsis, ToidMW.? 

Mři., 1» atr.

Jednou a cest, pondbejíoleta paaaat aeyol a aaaňavýsac-i» 
nost stFodoXatiaskd literatury. Ja dAvdraíi saalost atSadavB» 
kdbo Školství. Zatla vIb« o ada adlo, a proto nABawi JiS o^ne 
roabodautl vydat dv* oblíbeni etředevdká udebnioe pokládat sa 
opravdový odiCni Sin. AnoSke Tidnanovd » Sebnldtovd ppioti^o» 
vale k aaaneHndna úkolu, který ai vybrala, sodpovddaS a po 
dlouh<^ badatalakd pKpravd. Vybrala ei dva taatý, ktard apra» 
oovdvajl varSovanott foraou pouSunl o piti kllCleh aoudroati,
Jat byly oblib^^iou dkolskou Setbou od ZII. (reap. ZXXI.) atole- 
tl hluboko do nsvoviku. Oanesc odpadu o kllSlcb aoudroati ae 
oplrd o starou tradici. Objevuje aa v adrodku jiS v avangaliu 
av. iMkdBe (11, $2: elavie aciantlaa) a proatřednietvia pa- 
tristickd literatury aa atdvd jadnln a topol atředolatlnakd 
sravouSnd literatury. Specifický pojen clavis sapientiae ce 
asElnd objevovat od XI. století a od konce XII. století je 
Jit povidonl o piti kllileh, jiniS byly báxaň pfed Bobes Ei 
pobrddní svite*, úcta k uiiteli. Šesti Stání, panatovdnl ai 
pSeEtofidtao a anebo detašovat •• na via, Senu narosualna, vel
ni roadlfano. Zdklední ayilenky poslouSily briy jako vhodný 
ndnit pro ikolaki bdsní.

První akladba, sndad jako Budiua doctrina (Ubellua quin- 
aua elaviuB aapiencia) jc dllsa naantu^ho autore. Tr^lkla prav- 
dipodobni na sklonku XIX. nebo ae MSdtku XIXl. století a jají 
foakel ubylo jan pouSit o dobrých nravacb, ale poskytnout i 
vbadaý jadnoduehý text pro vyuSovdní latiny« Bdssň se dochová» 
In va valkd řadi rukopisA, ktard Jsou sviďactvla její obliby. 
Styln opisovdna do ikolnlcb ksnvolutA o Sasto súleme dokonce po- 
Borovat, jak bylo a jajla textsa pracováno. Slova jsou Slalovd- 
na podle ordo einpltx, noldrdua nadopioovdns synonyaa, Sasto 
Jaon pHpaJaay pKpadnd dtdity a autorit Si jsou verio doprovd-
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zeny kOMBtttM. BAmb hyl* «Äotoaa •lecieky« dlaticiMa ■ ob- 
•abvjB VB Avon kalMdi ceUnai 3T* varBA. V první aa vypoeXtB-. 
vají kUBa, ktarB otavroa MkAa brBny aoudroatl, va drulitf jaou 
iBÍaBoy aBaaAy (klíBa), JiaU aa ■< Hdit sdatny uBital (bA 
opravovat aiiyby, být Aobrýa pHkladaa, vaoraa ehovAní, bB pM- 
■BřanB vykládat látku a atarat aa o nadbalA BAky).

OrabA bAaaS jo podatataB rosaAhlajBi. Obaahuja tAaiř 
třikrát tolik varBA jako prvá a Blaty (svláBtB va výkladu 
prvAbo kllSa) pAaobl roavláBaB. Jajl autor ja anáa. Byl jla 
ailáaaký uSital graaatiky, báaalk Bonvieinua da Ripa (bob. 
1313-1315) a taká jajl obaab aaanaSnja, ia aa opiaovala a Sat
ia cvláBtB v jiboaápadnl XvropB. Jajla tAnataa ja opět pAt 
kllBA a tři pravidla pro dobrAbo uSitala: být dobrýa přiklá
dá*, upravovat ebovAnl iákA a přiatupovat ka kaidAau iáku in- 
dividuálni. Eroai tobo vBak Bonviciaova příručka dává vlea naž 
eo jinábo nablAdaout do dannlbo iivota iákA i uSitalA. Kdy by
la Vita aebolaatiea aloiana, nanl jiatoty« Zdá aa vlak, ia naj- 
pravdlpodobnBjBla data* by *oblo být poaladnl daaatilatl Zlil. 
atolatl. tMlaeká hodnota akladby nanl valká. Autor aa navyhnul 
<Tnobo*luvnoatl a rytaiekA jadnotvámoati.

Tydavatalka, připravujíc kritiekA vydáni, naaila anadnou i 
úlohu. Jak byla obtlinA jan baurlatika, dokraaluja najlApa aku-, 
taSnoat, ia jaitB bába* výroby kniby bylo třaba roafovat na 
atudii B. Avaaanibo "Quattro niaeallanaa aadioavali a u*ania- 
ticba** (Ro*a 1967), v nli bylo poukáaáno na dalBleh patnáet 
naavidovanýeb rukoAiaA, vaa*Aa italakábo pAvodu, jajiebi Bta- 
nl byla jaitB r diky poroau*Bnl nakladatalatvl - aabrnuta do 
kritiekAbo aparátu.

0 adiSnl práci vydavatallgr aa laa vyalovit a plný* uaná- 
nte. Autorka poatibla biararcbii jadnotlivýA rukopianýeb do- 
cbovánl, urBila jajich vataby a aouvialoati. Stanáři aa tak 
deatal do rukou toxt, ktarý Vybovuja jak poladavkA* řllolocA 
tak biatorikA. ZvláBtB poaladnl by *ili být aditorea nlaořád- 
nB vdBBni aa proayBlanA Indieaa, ktarA vadla rajatřlku jaan 
a alov přináBajl i indaa raru* *a*orabilin*, kda valioa po
hodlní najda*a coatu k varBA*, poaorubodný* avý* obaaba*.
1 kritická vydáni obou Bkolakýcb akladab ja naaporní dAlali-

212

týB kllScB, pootavlrajlcli 
kýeh ikol.

castu k poanánl Iivota atřadoví-

ř. S p u n a r

Bohuslal Hassanstalnii a liobkovica Bpistulaa 
Ediderunt Jan Hartinsk at Dana MartlnkOTA, .To*ua I, Xplatulao

do re publica scriptae, Laipaig, 1969, 79 p.

JAdi*eB vydáni, k nínui se bude aoustřeSovat hlavni poaoi^ 
noat badatelů, je aditiů princeps traktátu (listu) o aprávi 
státu, věnovaného nejvyNlnu xenskÍBU hejtnanu Patru a Boinber- 
ka. Spis vsnikl v r. 1499; dosud byl anáa jan ae aouvíkábo 
Seského překladu,' zařazeného do sborníku fiahoře Hrubého a Je
leni (Praha UK ZVIl D 38), latinský originál platil sa naavíat- 
ný. šlaatný objav P. 0. Kristallsra (1961) dal Boinoat posou
dit bloubiji nejen aaoo dílo, ale i určit vatah Boai originá- 
laa a jeho Saskou popularizaci.

VralBs se visk k adiSnlnu záaBru J. a C. Martinkových, 
kteří si vytkli za cil pořídit kritické vydáni Haaiitajnovy 
apistolografia. V prvnln svazku spojili úSalni tři listy (trak
táty), pojednávající o státu. Nejde sice o nesnáný aatariál 
(kroBÍ originální verze listu Petrovi a RolBberka byly prvá 
dva vydány jit třikrát), ale poprvé je podán souborní; ba
datelé nalaanou tak notnost k pololanl řady noví aa vynořu
jících otázek.

Editoři vyíli z úplné znalosti rukopisných i tiitíných 
praasnů. V třetin listu aíli k dispozici jen noví nalezený 
stockholaaký rukopis (KrálKnih 4a), vyuiili viak k jaho 
eaendaci i českého překladu. Malasaný text je opisen, pořlaa- 
nýn pleařea a nevelký*! znelostai latiny. Objevuji sa chyby 
i nedopatřeni, vzniklá aachanický* přepise*. Nikde naleanana 
korektury, ale ani ty nelae spojovat a Haaiítajnský*. Proti 
dosud anáBÍBu Seskénu překladu vyniká latinský originál úspor
nosti výrazu. Autor fomuloval přesní, neroablhal sa do po
drobnosti, hojných v Seská* anínl avláítí v peaáilch, dotýkn-



Jících e« překladů m atarovSM látky. Jjstlnsfeý text ja tát. 
datován (k 1. 4. 1499). odpadají proto dohady« kladoucí vanik 
díla apíta do přadcboaíbo roku.

Vydání liatfi proxraauje baapaSná zvládnutí adlCní toebni- 
ky, jak ji vytvořila dlouholetá tradice. Editoři úzkostlivá 
dbají o registraci a urfienl vfiseb ozvukfi a parafrází, aparát 
js přehledná utřídán, přinéál vyEsrpávající pouEení o rftzno- 
Ctsnícb *a aiaanJacíeb.

V předaluvá (Praefatio) sr^inánili editoři ul i vstala s osob
ností Bohuslava Hasiáta jnskálid'z Lobkovic. Jda o hutný biogra
fický portrét, připravený jit Martínkovýn Slánka* v LP’(90,
1967) a jeho statí v Rukováti husaniatickáho básnictví (3,
1969). Pokud jda o zhodnocení kulturná historického a literár
ního významu Haaiátajnskébo tvorby v kontextu Saského píss*- 
nictví (arov. najnováji J. Martínek v LP 93, 1970), zdrželi 
se váak autoři výkladu svého stanoviska. Oaazili se přísná na 
nejnutnájáí inforaaca, správu o dochování dál a vysvátlení zá
sad přijaté ediSnl techniky. Snaha o nazlvélní struSnost sna- 
■oinila autorům podat pouSaní i o vlastní genesi jednotlivých 
listů, jejich spoleSanské funkci a sáagru. Zde litujeae pří
lišné skouposti, nebol sa*o studiu* textu vydává pouSení o růz
ných význaaových rovinách autorova záměru jen obtížná. Obdobnou 
připomínku můžame vztáhnout i k rejstříku. Zachycuje jeno* 
vlastní jména, kdežto vácná hasla, usnadňující orientaci v tex
tu, nebyla do rejstříku pojata. Daláí indexy shrnují dosavadní 
edice, literaturu a zvolená sigla. PéSÍ obou vydavatelů *á*s 
k dispozici vzorná filologicky zpracovaný text, který přispá- 
je nesporná k hlubálhu lájmu o dílo snad naáaho najvýznaánáj- 
áího humanisty, jemuž-Saská váda tak Sasto narozumála.

P. S p u n a r

Eva Stehlíková, Antika a Seská poesie po roce 1945i 
Uoálecký přednes 1970 - 2(25)

Úkolu vyrovnat se a otázkou vztahu k antickému dádictví 
ee nohou a klidným svádomim vyhnout aei jen málokteré z dájin 
evropských národních literatur, nebd jde o otázku sáných ko- 
řen’5 jejich růatu. V české odborné literatuře je syntetická 
práce, jež by se zabývala vztahem antiky a Saské kultury, a 
tady především Seaké literatury, od najstaráích dob do aouSaa- 
nosti, zutím jedním z citelných deaiderát. Je tedy zajlatá na 
mistá, že bylo toto téma zařazeno do pracovního plánu Kabinetu 
pro atudla řecká, řínská a latinská SsaV. Pro období od obro
zení do první světové války buda při této précl velkou oporou 
kniha Karla Svobody,obsahující bohatství materiálu, shro
mážděného a áíří kulturního rozhledu, jež byla neopakovatelnou 
výsadou autorovou. Pro období nejnovájáí, po druhé avátové 
válce, je první vlaátovkou, předcházející budoucí syntézu, 
préce E. Stehlíkové ^tika a^Seská poezie po r. 1.949_, vydaná 
Jal-’O rotaprint Ústředním domem lidové a umělecké tvořivosti 
v Pi'aze 1 pro interní potřebu přednaáeSů, souborů a kulturná 
výchovných pracovníků. Jde o první' část dlaartace, v jejíž 
druhé Sásti se autorka zabývala antikou v českém dramatu po 
r. 1945.

7 úvodu (3-6) zdůvodňuje 3. specifický význam, jejž má 
zkoumání mesiliterárních vztahů prává pro Saskou literaturu, 
a načrtává stručný retrospektivní přehled o vztahu Saské lite
ratury k antice do r. 1945. 71aetnl práci rozdělila do tří ta- 
mstiokých oddílů: v I. se zabývá výtvory dvou básníků, jet 
vznikly pod přímým vlivem setkání s antikou (Rubínová proměna 
Mtamorfóz, 7-12; Vršovický atoiciemu8_Jiřp»o Koláře, 13-20).
7 XI. oddíle zkoumá funkci antických motivů u Styř vybraných 
básníků, u nichž sa tyto motivy nevyskytují náhodně, nýbrž 
jaou ústrojnou součástí celá jejich tvorby a odpovídají jajieh 
postoji k realitě (Úloha antických motlvů^va Skálově poatlea, 
21-26; ^libá.v.Holubově časti ka_kaatoátnu, 27-31; §y*bol_a 
)n'itériu* Sotolova_avěts_*eBdaJBího, 32-36; fcúíl ■»tickýeh
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aotivů_na ■•8Í6n2’Í^-**Sla”2’I fioS’i*» 37-43). T III. oddíl«
174« ob ira« ln«plr«o«i 44-47) «hrnuj« vý«l«dk]r pHdchoaího ro«- 
boru. V FflloB« (48-91) J« UT«d«no 16 ClinkA « Eplktitory Ruko
jeti p«r«lelni s p«r«fr4ai Kolifoeou.

]R(*«ntx6ku Hrublnori poalouiil« ▼ biani Froaj^of (1996)
.feoki bija o Oaidalori a Ikarovi v bianiekte podání Ovidia - 
báaníke, k niaui ai blíiký vztah, - k vyjádření pocitu zcela 
souSasnáho, k váiniváau varování před zhoubnoetí naáich vlast
ních vynálezů. Konfrontací paralelních aíat latinakáho origi
nálu^ ^a Hrubínovy básnfi ukazuje S., jak B?ubín upravuje Ovi- 
diův text pro úCely aváho básnického záaSru. Rro potřeby 
áirěí Čtenářské obce uvádí autorka za latinskýai citáty do
slovný fieský překlad.^

Jiřího Koláře je parafrází 93 kapitol
Rukojeti stoika Kpiktéta. Hlavní pojmr své předlohy nahrazuje 
véak Kolář podle urCitéhe klíCe pojmr novýai: usiluje o to 
vypořádat se se svýa aístea v poezii, s poslánía básník« a pro- 
bléay jeho tvorby. Stoickou filosofii K. akceptuje, pokud jde 
o jeho vztah k okolníau svátu, odaítá ji váak ve vztahu bás
níka k poezii; v toato vztahu neuznává saír a resignaci. - 
Ta TráovickéB_Ezo£u (1966) užil Kolář v II., stejnojmenné 
Sásti, jako titulů jednotlivých básní citátů z Ezopových ba
jek, které kdysi sáa přeložil. I díl I., jehož básné najaou 
nadepsány citáty z Ezopa, obsahuje každodenní příběhy lidí 
z periferie, jakési aoderní bajky, podané se syrovou otevře
ností v hovorovéa jazyce této krajiny. Toto znesvécení "vy
sokého" tématu "nízkou" foraou bude jisté šokovat anohé Čte
náře, zejaéna klasici^ vzdělané, doBníváas se váak - souhlas
né s autorkou -, že tu Kolář otevřel České poezii nevé aož- 
nosti. Kouzlo opaCného protikladu, "nízkého" téaatu a "vy
soké" formy, znala ostatně i antická literatui-a, vzpoasňas 
např. jen ^trgcho^omachie nebo některých báenických vložek 
v roaáně Petroniové.

Rozborea básnického díla Skálová dochází autorka k závě
ru, že úaěrné s přibývající aetaforlCností jeho poezie přibývá 
v ní obrazů z antické mytologie, historie a literatury, že 
tedy mají tyto aotivy u Skály svou funkci v jeho úsilí o novou
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poetika, T jasu «nas« o překonání aaijieaatiaiwi. Toltd. Saito 
jaott T*a^^ antioká Hotivy a Skály pouhoa ilusiraoi, taěáe

avyáojí obsonoat 9 ibotraktnoat těmta aaoMkhz. >9řasto 
Bá Skále napoehvbná k avitu antiky urCltý vnitřní vszAh, jďk 
deovádCv/^í přadavSín chla«:? trájakáhe «ýtn. R» otázku,, sd« 
jaho aatkáoí a antikou byla pro sfiio plodná, od^xrví tap^'V« 
jaho další tvorba.

Básník - Tádee Hiroalav Holub pojíaá etarovák proatš ja
ko eoui^ást souCsaná histori«. ántiokýeh aotlvů poulÍTÍ logioky 
a uašřaná, vkdy a přzanýa aáaáraa. Z antioká uytologis sl ob
líbil ajtua o Ttaáaocvl, proizátheovaký motiv váCnáfao úsilí 
lidakáho duohc a aisyfovský uotlv klopotáš práoa. Malto dvš- 
na aotii^ ja detantinován Holubův Slovák, janš vyplňuje avůj 
Clvot avýol kaakrátníai Siny. Antioká aotivy, atajná jako 
podtráty, v nloh£ objevuje na koukrátnloh lldaoii starováku 
obaonš sákonltosti, nají tedy v HolubovS oaatš ke ko<&rátnu 
avá nálotltš Bist«.

I Jiří Sotola usiluj« sie« postihnout ovát v jeho oallet- 
voatl a rozpornosti, na rozdíl od Holuba sa však nsspakojajs 
s praxí jako dostaSujíoía krltárl«*, nýbrš hlodá koafkontasl 
s nějaký* Ideále*, fiinto ideál je v Sotolovýah vsršíah par- 
soolfikován jako Tanuás a Málu (feauIa.s.lUls, básan ýact^goe, 
1999)• Mmtše 1 Burydlká z draastu In^lgrfejic (19Q) jsou 
syBboly «etatlokýeh s etlokýoh hodnot ppověřanýob Basa*, 
jiaii Souola nšří svůj šivst 1 svát.

JS poehopltslná. Se kdsSto u přadahosíeh tří básníků 
probrala autorka aalou jajiah tvorbu, oaralla aa u Bolana 
oausa "aa ty akutaSnortl, j^S pokládá sa p«datatná a a olataá 
aa domnívá, Ba aofaou nějak přlapět k Interjzpatael báaaíkova 
díla". BajvštSí důraz klada pHto* aa díla vzniklá pa r. 19d9. 
Saáifravat o*yal Batnýah sn^lekýA aotlvů, jel tvoří pavus« 
a azoddálitslnou aauBáat Kolanovy paasla, by snaHoaals daks- 
naln dašlfřovat tut» poatil« Ba tento eíl autorita raalganjs 
a stanoví al uvášllvš aíl okroansjáít nkáaat, jak sa řrakvanas 
antlekýrii aotlvů, jajiob půroů a .'Ssaýah oblastí ováta aotl^

a jajiah povaha podílí na ^ns.*ansatl" Balonový j^la. 
Sesplvá pHtezi k njlMánín. Cbrooy u antlÁá Ry
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toXogla, k alt ■< laljia bXíatký vstak, wUi 
liletw ▼ M«k bAanioh, kd> SoImwvI mJA« • ^4mí • aoM", 
a^to* « JaJi aMlaoat Staatfi» T bkaoieh, Jal pika **o4vrkaaa"i 
oaehkalaa »«tgrSaJak anotatrl Xatinakýoh altitA (kroa* atarki 
I<ayuCit Ja Jloh aajaloa ▼ P^kfa^ a r> 19C1)« Jda ▼ktkiaoa 
Jan o TolDk aaoolaoa baa akaadai adkXkaaai Aiakaa. A*a loXaaa 
Ja Xatlna aaproate pklroaaaoa Bkati Jaaykai JlaB aXovi i 
ajraXi« X peatar aatiakk iqrteXogia aa u akko aaJSaatkJl vyak/- 
tvji bohork nabo hkr^aak apjati a pkakatavaai aratiak^alf 
a pkadataaaaü. bokatvi a aaflakk aoei poaala a a pka4atáa«d 
tajaaatal vaaika a akaika. X aatlokk Xltaratar/, sajakaa fi- 
loaofia, Jaoa au obaaXkki bliakk aakrý akjak^ apkaobaa 
“taank" nabo apojank a ai<ikou. Psknd nakdi altkty a bptiakýak 
autorA, Jda o akol nabkSak« Aatlokk aotlay paaykojl BbXaaAa 
tazt do roviny vana kana a aSana a atapanjl *^kblol aaaraaa-
altalnoat" Jaho poaala»

V skvkraknka ahmujlola oddiXu koaatataja autorkai ia kaa> 
kk poaala po r. X94S nalaaXa oaatu k ant lea J|k ovolakaa pra- 
ol alnuX/eta t*n*'aei» Xap^otl loan pokXaa kXaalekk aadklaaoa- 
tl a aka po r. X94>* a aajakna po r. X9<0« tuto oaatu opkt 
atkiuja Jak autorte, tak BtankPte. PPaato vkak vaalkXa a toa- 
to období dlXa - Hrublnaaa ^SB|ng a EoXkPAv ^pctet, Jak 
Jaou avkdaetTla, ka 1 dnoa aAia antika bkanlky laaplravat 
k noT^ tvArfila fiinda. Jajl vXiv aa upXatauJa 1 a bkaalkd, 
ktaM aakPuJl k avktu koXaa aka (Ikubla, SkkXa, kalub, SotoXa)
1 na ty, kdo aakfujl do avkta a aobk (XoXkP, VoXan)» Vklokal 
- kroaril Brublna > aa obraeajl k antioa a urBltka uaXoaka ba> 
dk aakho aýaojt, kdy Jaou auoanl hXadat aak alato a poaail 
1 aa aaktk. R*o kaldkho Ja pMsnaBnk Jink obXaat aati^.
"Obaoak Xaa Kel, Ba po r. X9<9 naaxlatuja a Baakk poaail
uoaXaný proud nabo tandaaoa, ktark by aa k aetlea akdoak obra~ 
oaXa a akla aak aXaatal pojati tohoto období a Jaho kaXtar- 
nlho dkdlotal. Antika Ja proatk akaobkmou laaplraoa, adrajaa 
tkaat a aotiaft, ktark aobou být pouklty a Jlalk al naka aoo- 
Baanoat - a oaXfcu 1 JadnotXiaýoh dataiXaoh - naataauja 
sreadXo."

AutorSina akalýaa bkoniokkho dlXa kaatl aýaaMBoýoh aoa-
2xe

dobýoh Mtork a aapakta JaJiah aataha k antioa, proaakaak 
a oltXlaou aalaaaoatl, Ja peuBak aa daau ankraahi pkakaakla 
pklaplak k hXubklna a akaatroankjklau poraaanlal aaXkaak taaahk 
tkohta autorů 1 klaotalna poatajl, Jaak aa a al obrkkl, aa 
drohk atrank pak aajlnaak ukaanja Jakoual - alt aaa^ aarbo > 
at Inpartiaantal altaXltu ^vtak" aatlky 1 aa akoXnoatl a 
a altuaol, kdy byohon aa toho atjnkak aadkXl. uaadXa Jaka 
aotto k aaknn pojadakal KoXkPoau řaBalokou otkaku a la{kgo

J**^* tradlol to aXualkT Copak aa hodl aouBkatka 
a koBkru do XktadXaT* a a akakru aakho pojadakal na al od- 
poakdkXas "Ano, 1 a Baaa XatadaX hodl aa pradkaak aouBkatky 
a antlokkho aatarlkXu do koBkru dnakal poaala«" WaAiana 
odoXat, abyohon oadodaXlt AroB aa, eok aa paaakkr o toXlk 
oMalXT

*. S

POZXXhKT

X) KaraX Saoboda, |ntl|aJa.Bf8l[k_asd|X|nsot 
flo^p^agl^a^^^ajk^ojirk, ITaha, lOSAT X99T«

2) Oaldla by byXo Xkpa akraeoaat obaykXýa fif. aak fit Tark 
X99 oitoaaoý aa atr. 9 Btlt la(usat V*8

(o^pXaa uaadano ^u(n|...)»
3) Aonkkud aaobrataý aa aka add doaXoaaý pkakXad Or, 2X9 

aa atr. XO: ^octitgrgpt (ajpl
"porsbuauja ho, abr JkJ akaXadaaaX, a poaBuJa aa ahoobaýah 
uaknleh", aaad Ikpoi "vyblal JaJ, ahy ba akaXadaaaX, a (a aoa- 
hlaaa a Hrublaaa) aauBuJa ho aa shoubaka aakal"{ bkaalaký 
pXnrkX aaal tPaba pkaklkkat pXarkXoa; Hrablaka pkakXad 
druhk Bkatl aarka Jo daaXavaý,

2X9



xmÁ7A c 'tesfosTi jn*
9od«Bá MI r;<*roSai SlasiskA s^hOsi dr^ 3S<t. 19TX

Hlavni náplni práM Jn* > roc«* 19?ö äyXa »taJiM 
V apljnnl/oti leipob {innent řf«<lnáS"0vá. %nic^<i 44>£aot« tr* 
•poMdt?^ 7 př«<inM>k,t>m{n«fc< odbodica 3 pHdniMlr,'« OSkcdic«
M tM padilal« ns niktarýeb pH(tt«*k«*ýeh sfeeisb ksUdiy 
stsrovAk^ kul tory krntnská cfdvursity.

▼Ksahnr odborná sknpiqx, ualsvsnd pTi vXZ, orseovaly po 
dXs stanovoadbo pUau.

OdbartU okupina pro mdř.«9all«t{ka uspotšdalft 9 přod> 
ntfkov^h voesr&, spo.jon/ob o disku»: í. Fodnřllo aa ndrfist 
okruh ntT{t*VBÍk& s pookytnout pas<j<ý výMr s ttlnaorti Jad> 
»otllvýoh wdiavaliatiekýoh áiaeiplLri (ddjir rýtvan^sh untež, 
t(7ksotolo<ia, atřadolstlnakd filologa, filoaoťia a thaologia, 
hoapodířshýoh dijin, kulturní historia)« ?řa<2ntt!^ oi podrlal; 
vysokou odbornou drovan a Jako poaltivní ryt Jo tHba hodnotit 
snahu svát i ninoprakakd, .oopř. aahraniini autory« 7 tmte 
rooa ntla valk/ výsnaa st jadna přvdntftce Faditala Cantra 
ď Htudaa Supdriauraa da la Civlllaation Mddidvala v *oitiara 
prof. X.l. liabandaa.

öinnoat ttkolsktf skuployt 7 r. 1970 aa konaly v Xabimtu 
pro studia faokd, finakd a latinakd ealkan 4 aohAaky profe
sorů latiny« organiaovand krajskyw psúag«<iab^ datsvan (Xo- 
binstan eiaioh Jasyků) pod vadsnia frof. Jíifiho fboha. >4aa- 
tra porad byly p7adav*iB «ytAsky astodiky a ohaahn uSiva (pfi- 
prava Idků k uturit> a latiny prfib4hsn tkolního roku, Mtn- 
ritni otisky a latiny« noknoit naturitnioh piaraak a latiny, 
oba^ výuky« aajaina va XIX. roSniku, pfahlsd výuky latiny« 
udabnio a aaninifA profeaorú latiny od r« 1969, novi doplSka- 
v4 udebB^oa latiny, nový alovnik a pFÍaa a ain, konkrdtni 
plte fiinnosti na 1. pol. r. 1971). Miný praaovni progrw 
Bkolakd skupiny byl v ninuliai root obohaoan novýai fornaad, 
boapitaei va tfidt vadsud prof« fiarvankou, ddla pfadniBksn 
dr« X. Stablikovi (Tliv antilgr na daskau paaaii pa r« 1949), 
dr. l.Tidaana (Studiu* klaaiokýoh Jaaykft va av4t6 a aov4 an- 
tedy vyudovdni), rafsrdtra proa.fil. l.Srastikovd^TaMcovd
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T
o nasindrodni konferanoi e latini, JiS aa adBaatnila v srpnu 
v Bttkuralti, a konadnl azkuroi do Itaaaa antiekAto uadni 
v Hootlnndn n.Inbaa (dSast 7^ lidi). Ovlkan dBast na aehfta- 
kdoh latindfd v ainuldn roea petMitaliál vsroatla, ooS Ja aa- 
Jlatd výaladkan JaJiah bohatai ndpln* a avýbend p4de, ktarou 
Jin adstupei Jadnotlivýoh adSaatndnýoh inatitnoi vdnnji«

Bibliografiekd koniaa vála v r. 1970 21 Slanů a praoovs- 
la pod vadanin dr. l.71dnana. 2a doo. B.Buraekfiio pOavaala 
axoarpoi oren.fil. Z.7anfidk«vd. Do tiská byla odavaddna biblia- 
grafia faokýeh a latlnakých stadii v fiaakoalovanaku aa Idta 
196B a 1969, ktard konoan riAu 1970 byla po otrdtokovýoh ko- 
raktnrdoh. ITo bibliografii ss r^ 1970 aa shronatSnJi naarp- 
ta.

JX7 pakradovala v rooa 1970 va avd publikadni älnnaati« 
Byly vyddny Zprdvy Jednoty klaaiokýoh filologů rod. 12, 1970 
o oolkovdn roaaahn 140 stran -• 8 stran pBileh. Sadit 1 hyl 
roaaaldn ClanSn a pfadplatitalte, ead. 2 a 3 Ja po atrdnk»- 
«ýoh karakturdeh. Jako v pradohdasjieieh lateah byl radakto- 
ran Xprdv prof. I>.7ar«l, redakdni tsjannioi dr. A.Vidnaaovd.
Pro potila » tlakdrnon aa vyddrdni Sprdv atdls adrluja (td- 
ndf kaXód dialo sa tiskna Jinda); krond toho sa atdvd finnn- 
ni nadnaand« -

Zhlhovnn JXT byla doplňovdáia a vlastnioh ndknpA a a ai- 
siny byly aiafcdny růand publiknea vý’vdnett. Bary dlaaů tyla 
knihovna obohaoana o 39 publikaci« Ihlhovna varootla aa rok 
1970 o M> avasků a sila ka dni 31«12.70 2B.734 iavantdraiah. 
diaal v dtamad hodnotí 197«OSO«92 B».

IMntd Jds o naaiadrodui styky, Ja JXF dlanra TOO 
(Nddratien latarnatienala das Assae iatiara d*ítadsa elaa- 
aitpwa)«

Mat Hand JIT «inU ha dni 31.12. 1970 StV, a tohs 
243 v Brass a 8« ▼ »md. ÍIO dlanů brndnakd odbadky sa 81a- 
vanaka pBastoupila v r. 1970 da Jadrety klaaiakýah filaliga* 
pM SA7> slovanakd JXF byla ustavaaa 7 r. 19C*>«

Hlavni výbor aa aaial tfikrdt a praaavaX pod vaBagta avd- 
ho pPadaady pa!of. JondlMt brnBaafeaa adkoMa *idi3r,p|paCi VaU- 
kdn.
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xtkIta o tKuaoítuí ino

tiXXioJ.
MAMtaí hoto*oat k X. X. X9TO..............................JO* 9.X«»3T
öX*B*k4 (#l*p4vkr * . 3*0®0f**
KpoteJ pObXikMÍ (S^évx JIT)«...••«..•••••••• JBto •.0X7,-
Qitataí pMJar (podej so sklad«)....JBs X.9SÍ,S0
Potopo aSAT.........................................................  ns 38.000,-

tUjar ooXkOB............. .....................Os M.2M,9T

x/aa J».t
ZmoBtdl^.............. .. JB« -
Ksdový food...............................  ....JO« 22.79V,3Ö
Odadnjr ss prdoo................................Os 3.224,70
Costoral výdaj«............ ........................ ........................ ... X.4dT,20
MatorldXovd výdaj«................. .........0« S>43C,XO
Arde« a aXuiky......................  ......Do 2.43*,23
FlnanSnl adklady......... ............................... ...........Us 2.0(4,93
tlak Sprdv .......................................................................... Pa (.929,-

Týdajo eoXksa...............••..Oa 4X.977,X0

Zdatatok k 31. 12. 1970.................................................0« 12,709,47
Z toho na bdlnda dStu u Sždtnl opoFltolip...........0a 12.29031

v pokladní.....................................................0« 174,9C
sdlotaa Brno.................................................0s 240,40

Zdkladní prostřadkv»

XnvontdB (sdkladal proatfodký,
drobnd a krdtkodobd přodnd^........... .................. ...0s 93.(02,93
Matorldlovd sdaoby (sklad udobnlea Zprdv JKF).........1...........................................................0s 101.979,20
Plbovna (vS. Bkna)............... ....................................Pa 19*.*O,92

Zdkladal prootřodky .......................0« 3X2.042,(9

7 ■ ♦ a 1___k 31. X2. 19701
BioHai proatAidkjr v BVasa .........................................0s 12.4(9,07
Mndtnl proatfodky v Brad............................................ 0a 240,4<^
Základní proatdadkr...............................................................0s 312.042,(9

e o 1 k o a...................................0a 324.7B«,X9

A. ti«lov(

oraví mÍTA o enoraan jd u bok 1970

avlse bospedatoal, lavoatářo a dlaneatl 20 sa rak 1970 
b^la pravodoaa dra 24. 1. 1971 rovlsoraa 2. Jandaa a Ba. B. 
OostdXovaB v saatonpaal ravisera Br. 1. Baeka. Bavlsl hgrXa 
pfltoaaa 1 ho«poddnca'20 praf. tlalovd a 2. Kardaak.

PvlaeH akoatraXevall ddatal doklady sa r. 1970, pa)^)*(~ 
b1 kslba i daalk a akladaXl, io ddatal avldoaaa jo vadsoa Md- 
ad a Ba 20 heapeddrad a ddalad nakXddd ao sv^sl flBoadalal 
prestfodky padlo aohvdXoatte raapedta. 20 ashXa plait 1 v r. 
1970 avd pldaovaad dkeXy dik dotaci CSAT, poadvadB sdrajo pKj» 
ad byly tytM jako v Xataeb pdadebdaajleloh (t.j. dXaaakd pM. 
apdvky a pradoj pabXlkael), 1 kdyd dkraad peXadka pMjaA aa 
proti pldaa svýdlXa (o 4 (93,20 0a) svýdaaía dXoaakdha pM- 
apdvka a 20,— 0« aa 29,— 0« od X. X. 1970, ddXs dabrovaX- 
aýal pHapdv^ dlaaid aa vyddvdal daaoplaa a svýdaaýa pradajaa 
odabalc B« akXadn proti doM alaald.

Maat« sdstdvd 1 aaddla advala^ aadaatatkaa aapXaeoal 
dXoaakýah pMradvkd. 7 pradakdo datfadl dXall 0 dXaaft (70,— 
0a (a ealkavdbo padta 239 MBsýcb dXaad), v bradaakd pabadoa 
9 dXaad 390,— 0a (s eaXkavdho podta BX^Mdýab dXaaA). X ta
bo ddvada bada ttaba padla ataaav 20 saajaaat ataaavlaka k aa. 
pXsoaal dlaaskýsk pdapdvkd ad r. X9(( a 4 dlaad pralakdBa •- 
atfadl a a * dXaad bradasM psbsdly.

sta eaXkavdba jadal as proti r.X9(9 saýilXa a ( (4(,Xo 
ajQ222



1
n«, a ta hlamü rasftďasia fanAi (atüM^ae I tenr) a
aMafla paMl^aai (Sprtfv) ^«Aaats’ Maaiak^als fUoJ««* U, tflO*
8. X). Maaateí batovaat Ja jrsti 3X. 12. XM9 raaaU 
a T 9XC(X0 XSa» a ta s ta&a dOva^a« Sa da« «ala !{«*«< ««daatv 
klaaiakýah ftlalag* (rat. 12, 2, 3) Taiaa {Mblltoaadaa at v r. 
1971« a prata sbfad Matka, íímtA tgrla pltnnadaa aa dlaraía Ja- 
Jieb T/rateíaii adkladA..

C 31. 12. 197d kpl« pr^^aóaa« a^ratax praaldalad iaacata- 
ra ataba aajQtku JKT «^tain. hatp. prseaaaXkM ^alateaatt. 9at> 
aa aztanXai allaal a aMte-^aw paaaaí atkaXlka tlaaA aAw kP* 
la praaadaaa k táuMl <::ata «aaardlaX raalea kattaXak faad* a akl»^ 
da publikací. KCntralr ^apadafanX kýle pravadaa« aa akdakí ad
1. 1. 1969 <la 31. 12. I569 v b2«ir.u t. r. adkaraa raaartaí 
kaatraly tfatřadoí kc«^<;dd2akd aprd«}’ praaavitt fiMT. ZJlttt- 
ad oadoatatky ky^ adatraadcy, Jak kýla kaaatataTdaa cavlaa- 
raa v arpou t. r. 0 praaadoad racial kaiteaay a aklada byl 
adbar raaartní kaatroly iafara>a«dB kaaaaa pra;!'inM 1970. Or- 
gday fiauteika adkcm 09 a Praaa 2 kantralu aaopadataaí 
a «Olyaalda roca nápraaadly.

^palaprdea a krataakau pakaMau tyla «aloi dakrd. M.
X. Snpr aadl fddad bcapadtfakau a flaacdaí i^aada. Ittataí 
doklady poboCky Jaaa ulataay v kaar;-M2ekd a ťiaaaSní a(oa- 
dt praiokdko datfadí. Tolad dobrd byla i ^alaprdt^« a Jadaa- 
taa klaaiek/ck filalásoc prl 3*9 a Sratialaa* dík JaJíaa 
pFadaadoai, univ. prof. &r. M. Okdlovi, trSe» Okd apaladaaati 
aa aadjaaa* laforaovaly a acýek akelak, tlcMcd alavaoakd apa» 
lataaati atli aotaaat publikavat ca Zprdcdok dadaaty klaoia- 
kýck filelo(d, aa JaJiekt cyddvdaí aa buda ulacaaakd ayalad> 
aaat aapříttd podílet i t"žnandat.

dpalttprdea a fiaaadaíai oryday SM9, klacat aa a. M. 
Bratalaa, byla calai dobrd. T/kar dKT an cyelacaja acdj dík 
aa to, ta aa a atbactdy aotkal a pe«:wpaBÍa pra acaa ttaaaat.

PaclaoM keaatatají, ta dXT daptdat plaila acd paaldaí 
c nataa cidaakda a kultaznía llcott.

9 Vraaa daa 96. íu6b» 19n f, a » a i »
S. » a a t < 1 a c d
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SPRÁVA O CnmosTi jkp pri sav z* rok 1970

Jednota klaslck/eh fllológoc prl SAV c Bratislac* vano- 
cala aa c roku 1970 jadnak odboru dkltŽch filanoc, jednak 
p^adnddkocaj Clnnoatl, jadnak apoluprdcl a Kluboa latlnfil- 
ndroc prl Výakuanoa padagoglckoa úataca c Bratlalaca, jad
nak adalnlatratlvnya prdcaa, ktord vyplynuli z poaaru JKF 
k SAV, Jadnak ze apoluprdca a JXP pri CSAV ▼ Praha.

Bolo traba rlailt* zlotitd otázky fadarallzdcls vodác
kých apoloCnootí prl CSAV a bolo traba riadlt* otázku vztkhu 
Clanov JKP pri SAV k atavovakdau Sasoplau Zprávy Jadnoty kla- 
alckyeh filologů, vydávaných JKP v Praha. Vac aa rozrlaSlla 
tak, to naáa Jednota klaaickýcb fllológov priapola v roku 1970 
auaou Kfia 2 000 na krytio nákladov Zpráv JKP.

Dna 8. januára 1970 zaaedal výbor JKF při SAv a koopto- 
val do výboru Margitu Haaárovú, pracovniůku Kabinetu antické
ho atarovaku a aadiovaliatiky na PPUK v Bratislavo, pratoZa 
po odchoda tajoenlka JKP Patra Kuklicu na étudijnú cestu do 
Grécka tajoanicka práce vykonával sán předseda a zaktivlzo- 
vania náboru Clanov ako aj iné adainistratlvna úlohy si vyžia- 
dali valk práce.

Nábor Clanov prabiehal od lata 1969 a buda třeba v ňom 
pokračovat*, pretote dotarajti stav jo zatial’ nauspokojujúci. 
Koncoa roku 1969 aals JKP pri SAV 34 Clenov a v priabahu roku 
1970 sa tento otav zvyáil na 91 Clenov. Z toho Západoeloven- 
sky kraj aa podlalk Cislon 44, Stradoslovensky kraj Císloa 
3 a Vychodoalovanaky kraj Cialoa 4. V Západoslovanskoa kraji 
aa Bratialava podialk Císloa 39, kya z ostatnych pletich Nit
ra dvoaa, Nové Kasto nad Váhou, Sored* a Calovo jednyn Cla- 
nOB. Zo Stradoslovanského kraja sa náa podařilo získat* po 
jednou Členovi zo 2iliny, Zvolena a Uikulááa a z Východoslo
venského kraja troch z Kotíc a jedného z Bardejova.

Ak ai uvážlaa, ta na Slovensku aáas vySe 100 SVŠ, na 
kterých sa vyuCuja latinCina, a ak z Čísla 91 Clenov JKP od- 
rátaua vysokoákolskych uCitalkv a pracovníkov vodáckých ústa- 
cov v Bratislavo (23), zistíus, to uadzi natiai etradoSkol- 
akyui uCitalhl latinClnárui uáaa sáto velké a«žnosti pro nábor
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Slanov.
Z úloh, ktoré aá JKT ao sTojoa plán«, plnila ▼ roku 19 O 

predovietkýa dv«: pradnáSkorú Sinnosť a aktlvnu úfiaat* na 
dhUoa tzdalávanl uSitalktv klaaických jacykov na středných 
Školách, Ma konfarancii, usporiadanej Kluboa latinSinároa 
▼ Bratislava v júli 1970, prednáSali Slenovia Jednoty (Meaec, 
Spaňár, Okál, BunSáková) a pri inaj příležitosti dhlSi (Ši- 
BovlSová, Hrabovský a Euklica),

Ca sa týká pradnáSok ▼ JKF, ▼ roku 1970 usporiadali sa 
ityri, Vo fabruári prednáSali profesoři J. Dekan a S. HoSak 
o aatariálových a apigrafických výskuaoch ▼ Busovelach, v má
ji pradnáSal prof. J. Horácký o slovoslede v latinSina, v no- 
vambri dr. P. Euklica o Struktúre novográStiny a v decaabri 
'dr. T. PiSútová o Bngalaovi a Jeho vstWiu k antika. PradnáSky 
boli na dobraj úrovni, prasancia bola uspokojivá a po před
náškách sa pravidalns rosvinula Sivá diskusia.

S přednáškovou fiinosttou JEF aoSaaa byť satial* spokoj
ní, i kaď M si vadoal, ta bola poznafiená nasúrodostbu tám, 
ktorá vSak vypl/vala z aaláho poStu pradnaSatalbv, ochotných 
pradstúpit* prad varajnosť ao svojiai vědeckými výskuaaai.
T budúcoB roku sa pokúsias uaporiadať cyklus prednáSok o gréc- 
kaj filosofii. PlánuJoM prednáSku o poSiatkoch gráckaj filo
sofie a praookratikoch, o sofistoch, o Sokratovi a eokratikoch 
o Platonovi a akadaaikoch, o Aristotelovi a paripatetikoch, 
o stoikoch, o apikurejcocb a o Plotinovi a novoplatonikoch.

Dna 24. novaabra 1970 sasadalo valná zhromatdania JEP 
pri SAT, na ktoroa boli volby nováho výboru. Zvoleni boli tito 
Slanovia:
Předseda: dr. Miloslav Okál, DrSc., prof. PPUE
Podpradsadkyňa: dr. Viera BunSáková, odb. asiat. LFUE
TaJosulSka: Margita Hasárová, vad. prac. KASM na FFUE
Hospodář: Ján 2igo, odb. asist. FFOE
Clsnovia výbora:dr. Ján Horácký, SrSc., prof. PPUE, prac. SAV

dr.. Itala SiaovlSová, odb. asist. PPUE
dr. Patar Euklica, odb. aai&t. FFUE
dr. Josaf Hrabovský, CSc., prof. STŠ, Bratialava
dr. Elára Busássyová, CSc., vad. prac. SAV
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BsvImvíi
VUn IkknasMá, *Mf. SVt, BnUsXsm 
Ikrita taM, pnf. siB, iMt&slaiw 
tatJaM HMtovi, «A. Mis«.

HmiMM ■««* JD pri a«r ta «is 31. «m. 1970 tai «Mist

■sisvM«* k 1. 1. 1970............................................ 1 199 Bto
Upiaa«. UsBská s «MX.......................................... 1 39« Os
Bs««eis aa.............................................. 3 000 Kta

<lte« prijMv.................................................. .............. 9 939 Os

Ss pro«B«Uv vJO.................................................. 73« n*
CssisvB«......................................................................... 141 ns.
jzr ▼ rrsta M ^rivx JO..................................... MO Os
■stsriálsvá sáMkpt staiaisiarstivM plsihx •• >11 »•
Ifkn v9«s«ksv............................................................... 1 «— Os

Isstsisk M talSM Mts S V «stassj pSklsAsisij ry.

■.■ssMrsv«
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SesuB S1*OOT nf px-i 8&V

X« BuoSátBvA Viara, odb. mís«. X3QS, SrstisXsvs, 1«-
beekdto 2

2. Bttsása/ovd Odra, ítiir., CSc., sed. prae. SAV, Bratiiclava,
UB«la tfdeXis XX

3. Cvsjktt* Jda, PhXtr., strad, 'vof., ZXatd ZjorarM, SaXenara
2X

4. OaaisXiasrd Maricaas, asiat. jTVOK, Podunajské Blskapios,
Sovist^J axsA«3r •

9. Dovinslqr Sardiasad, PbBp, str«d. prof., BratislMa, sabi- 
aorakd XX

4. Ookad JdXiap, mir., odb. aalst, nox, BratisXova, Astre- 
Td X6

7. Qr<eaoa«d ddria, strad, prsť., BrstisXera, BJörasonora X4
8. Bankerd BXsaa, strad, prof., Bitra, SSAporeva X
9. Borsebý dda, 2hBr., BrSa., naiv. prof., miS., Bntiaíma,

30* nrabv9^ ttůlr*, Ct9»t strad, paraf., BratiaXasa,
■aXiaesskdks 4SZ2O

XX. Huekesd Bva, strad, paaf., Bratislava, Bisl, Bpí* d 
X2. CtarnstiSevd BXsaa, strad. pssf. KSdiea, SekeXovskd XT 
X3. Kadadrik AadrsJ, strad, praf., BardsJov, Okrotad X2 
X4. bXXaabsrBsravd Aaaa, strad, praf., BratiaXava, OrbdidWTa

U
X9. Kadseký dda, strad, praf., liXiaa, BUap, blok C-B 103 
X*. Kevddikovd lva, strad, praf., Bratislava, Sdaradad 21 
XT. xriikovd £ub|sa, stPid. praf. Bratislava, Bajaova 23
18. XSkXiea Tatar, PhBr., adb. asist. INK, Bratislava, Astra-

vd 4
19. Eapkevidavd (ardaia, strad, praf., Bavd Basta a/Tdbaa,

Bviasdaslavsva 4
20. KaBik BiShaX, strad, praf., Bratíslsva, Krdtká X
2X. ZsMka Jda, Mdr., prsa. BBŤa Bratislava, l^raakd 34

aaa, strad, praf., Bratislava, ZdBBia adalis

33* ^X«aa, PbSr., oáb. prse. Kabinsta scit. stara-
Tska a aadisvaXistilqr ROK, BratiaXava, Vslabradskd

24. Kasdravd Kargits, odb. prse. Kabinsta antitícdbo etarevsfcc 
a aadisvalistilv ROK, BrstlsXovai. StftiffeXsva 3$

29. ISadXaoevd SbsgdaXdne, strad, praf., KSBios, Xrisda CE? 4
26. Katarovd Marta, strad, prof., SaXeve, okr. EonaJakd Stře

da
27. Xiko JuraJ, Pbtr., strad, prof., SSBios, Gottwaldova XB/S
28. Hindrik JoMf, PbBr., CSo., doo. HOC, BratioXava, adtaSafi

2
29. Hurínovd Anna, střed, prof., Uptevakjl Bikaldt, Bettave 2
30. Seaee larich, strad, prof., Bratislava, Javarinská 20
31. OkdX Miloslav, FbSr., BrSo., naiv. praf., BratiaXava, Be3.

Maaeos'Aj 16
32. PiBdtovd tctjana, odb. asist. ROK, Bratislava, EXeaaaso-

va 8
33. Pdebyovd Ida, strad, prof., Zvolen, Zd. SaJadXdho 3
34. SapoBovd Vlasta, odb. Miot. tSB, BratioXava, Parubakdbo

e/p
3S>. Bobro Earol, JIKir., OrSc., univ. prof. ROS, BratiaXava, 

Strakova 2/A
36. Bspdk Irano, strad, prof.. Seřaď, okr. Galant«
37. Bspová Sva, strod. prof. Bmtislava, Soasvskd 37
38. Sklsdan.*^ Jano, prse. SAV, Bratislava, SMaravd 9
39. Sopko ddliua, FhSr., prse. SAT, Bratislava, dl. Bobr.

vlthsstva 17
40. Stadtruekorovď Irena, Jtrad. prof., fratisXava, BadsiXa-

boraeká 29
41. Straoové Mdria, stfaď. prof.., Bratislav«, danonlava SX
42. Stokám SXatan, EDSr, FbBr., riad. datr. knidoios

TvcreBkovr. XS
43. Sadaaevd Balena, strad, prof., BratioXava, TiXovd XX/TX
44. liaeviBovf. BteXsi, FhSr., asist. IKK, Bratislava,

ITafia ErdXh 22/!»
49. JdXioa, mk>., CBa., osiv. praf. HUL, Bratislava,

Steiaaravs 26
22$
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4*« lOrisevd Tllae, střed, «rer., Mrorakd, bl. XiMi
47. Tajsíkord *ra, TbSr., odb. aaiat. IfOK, BratialaTa, Srito-

plakara U*
48. Tajsíkerd Jaralla, Rdr., strad, prsť., Bratislava, Hola-

bjlM 24
49. Vakaraaaovd Tiara, strad, prof., Bratislava, Bebetaiaka 32
90. TalantoviB Ancastía, .střad. pref., Bratislava, Bolivarskd 2
91. Zigo Jda, odb. asiat. fTOK, Bratislava, Tasovova 19.

B.
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Josef Král Jako maturant

Josef Král v r. 1881.



Pracovna v bytě Josefa Krále 
v Praze - Vinohradech,

Mánesova ul.8.45 (dnes č.49).

’'Zří*

SebOM aa Oljrapu Krilovské nauían* společnosti , v ial< 
profaaoraa KrAlaa, drtici* r lavicí blesky e v previci ,

0U aövu. (Z* splaku Josafa XovdSka, Historky s Šprýmy orcti^. 
<r« Hovteka, Frab*. 1938).



ř. Kupica« Zigolatpi 1909-10. Staju/ obras byl vystáván 
na výstav* Caak* aaeosa (1966-67). Kupka aa xáa inspiroval 
Bvaaaavýal nálaav v tnoaau.

Paa*tni daaka na doaí ip. 477 v Ualsntrichovö ulici 
U alat< konái ca, kde sa narodil » r. 1653.
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Nedokoniená stránka překladu Luciana, Synpoalon, na 
nSaž pracoval ^ieát9 10. záM dopoladna, před náhlým oneaoc- 
něnlm a smrtí.
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