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Při hodnocení krétského umění minojské doby se ponejvíce 
vychází z fresek. Nesnáze spojené s jejich výkladem byly zmno
ženy jejich rekonstrukcemi, do určité míry problematickými.

Fresky byly vytvořeny v epoäe pozdních paláců, tento ter- 

■ín byl navržen Katzem a zahrnuje éru 1700-1400. I když frea
ks z doby nadlouho před "velkou katastrofou” (1450) a po ní pa
tří do aykénského kontextu, je toto časové vymezení historie 

krétského freskového malířství výstižnější než tradiční středně 

einojská III až pozdně minojské lila (či pozdně minojské II) 
podle Evsnsova dělení. Rozdělení ns rané a pozdní palácové údo
bí se totiž též shoduje s dvěma základními epochami krétského 

umění. Freskové malířství jistě navazovalo na údobí raných pa
láců, kam spadá počátek umění řezby gem a rozkvět kamSrské ke
ramiky. A na červeně vymalovaných stěnách raných paláců se již 

někdy objevil bílý ornament. Kromě domácí tradice sehrál dů
ležitou úlohu též Egypt - druhý představitel malířství bronzo-

,vé doby. Odtud Krétané převzali přístup k zobrazení lidské po
stavy, perspektivu přírodních scén s zvyklost rozliáovat pohla
ví pomocí hnědé a bílé barvy. Přes tyto společné konvence je 

vSak krétaké malířství něco naprosto odlišného. Je natolik vý
lučné,že se někteří badatelé nespokojili s výkladem výsledků 

krétských umělců - popisy bezprostřednosti fresek, jejich ži-
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vosti, naturalismu v nejlepSlm smyslu slově atd. jsou někdy 

hotové básně - vývojem z předešlé éry a snsixli se o nějaké 
jiné vysvětlení.

Pozoruhodné byla teorie G. A. S. Snijdera,*' který se po

kusil objasnit krétské umění pomocí psychologie r eidetickým 

vnímáním. Tento druh vidění se vyskytuje u primitivních náro
dů a někdy i u malých dětí. Oko si podrží obrys vnímaného před
mětu i potom, když sa na něj eidetik přestal dívat, jako jakýsi 
"vnitřní obraz“, který mu potom umožní objekt poměrně přesně re

produkovat. Gchschermeyr v podstatě souhlasí ae Snijderovou 
teorií, uvádí ji však do širších souvislostí, hovoří o "pra- 
středozemním eidetickém vnímání" a vysvětluje výjimečnost krét- 
akého umění tím, že v něm přežívá nejstarSl středozemní umění 
- tzv. "SewBfcUngkunst" lovců z paleolptu a mesolitu. Časová 
vzdálenost je zde jistě příliš velká, než aby byla teto teorie 

zcela přijata. Schachermeyr má však možná pravdu, když dává 

krétské fresky do souvislosti s neolitickými malbami z Catal 
Hüyük ti když i ty jsou vzdáleny 4 OCO let), které by měly být 
jakýmsi spojovacím Slánkem.

Potíží u krétských fresek je dále to, že se ani jediná ne
zachovala vcelku, byly nalezeny jen roztroušené fragmenty, ne

zřídka jeitě zničené ohněm. Většina fresek byla nadto restauro

vána a doplněna při rekonstrukci knOsského paláce. Evansovi ae 

aice podařilo oživit ruiny paláce pro turisty, archeologové na
jí však dnes k jeho ne zcela přesným rekonstrukcím výhrady. Prá

vem R. Higgins o krétských freskách napsal, že "náš úsudek 

o nich Je založan příliš často spíše na práci moderního restau

rátora, než původního umělce". Toto plně platí pro Gillierona, 
který pro Evanse restauroval téměř všechny fresky.Kromě 
věcných nesprávností ' nám dovoluje pochybovat o jejich věro
hodnosti jejich zřetelně "secesní" charakter, nejmarkantnějSí

g
u jeho akvarelových rekonstrukcí pro Atlas. Není samozřejmě 
možné, aby sa umělec plně oprostil od "ducha doby". Tento ne
zdar případného úsilí sice v archeologii na jedné straně pomá
há odhalit padělky z předešlých uměleckých ér, na druhé však, 
jako v našem případě, se musíme přenést přes "secesi" Gilli- 
eronových rekonstrukcí.

Ü Gillierona však kromě jeho podvědomého výtvarného cítě
ní spolupůsobila i jiná věc. Fresky, které restauroval, byly 

objeveny v prvním desetiletí našeho století. Vzbudily velký 
rozruch - kromě jejich "dynamičnosti" byl obzvláště ceněn je
jich "nezaujatý naturslismus", pokládaný tehdy (v protikladu 
k orientu) za charakteristický pro evropský duch a za vrchol 
umění vůbec.Pohled na krétské umění jako na předehru vlast
ního řeckého a tlm první umění duchem evropské, který v podsta
tě zastával též Evans, ještě pak dlouho převládal.A nejen 
to, výrok: "Uais, ce sont des Parisiennes" a pokřtění Hony Lisy 
krétského umění - dívčího portrétu z Fresky se stoličkami - na 
"Pařížanku" jasně svědčí o tom, jak blízcí připadali Krélané 
tehdejší Evropě. Vyhovovaly-li tedy krétské malby tak pozoru- 
hodně současnému vkusu, ' není as co divit, že se Gillieron 
dost dobře nemohl, a možná ani necítil potřebu, od něho oprostit 
A tak jsou Krélané v jeho rekonstrukcích opravdovými Pařížany.

J. B a ž a n t
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ti Mari v Sýrii. Jejich některé společné rysy lze'vysvětlit 
těsnými styky, které udržovala někdy v 18.. století s Krétou ma- 
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ly na marských freskách byly ovlivněny importovaným krétským 
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nejde o vzpomínku na původ MM III vývoje z blízkého východu, 
jak navrhli W. Hayes, M. B. Browton a F. H. Stubbings v Chro
nology of Egypt, Western Asia and Aegean in Bronze Age, The 
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Knossos, London, 1921, str. VI a u některých rekonstrukci je 
přímo uveden - např. PM I, atr. 265, pozn. 2; PM I, str. 546,

pozn. 3; Fll III, str. 167.
8) Evans rekonstruoval fresku Sběrač ěafrénu jako chla

pce. Pendlebury (The Archeology of Crete, London, 1939, str. 
131) věak upozornil na to, že modré barva-těla splěe ukazuje 
na opici, a déle, což je pro nás velmi zajímavé, rozpoznal,
že to, co je v Gilleronově reprodukci interpretováno jako sto
nek rostliny, je ye skutečnosti ocaa opice. Jako opici pak 
fresku restauroval Platan (Kritika Chronika 14/1960/, str. 5C4). 
Správnost nové rekonstrukce byla podepřeno freskami modrých 
opic z House of Frescoes.

9) Sir Artur Evans, Knossos Fresco Atlés, Grog Press,
1967.

1C) G. A. S. Snijder, op. cit., str. 16.
11) Dnes, kdy můžeme téměř s určitosti říci, že krétské 

-Lnění vytvořili Meindoevropané, je jistějěl hovořit o evrop
ském uměni až od Kecka.

12) Tato příbuznost vkusu epoch vzdálených od sebe tři
a půl tisíce let se vskutku dá doložit. Třeba tlm, že secesní 
ornamentika se dopracovala stejných motivů (-J»f v an
glickém Art Nouveau) jako krétská jeětě před tím, než jí byla 
ovlivněna.



CESIÍ 2 A ASTIKCU B U L ä A R S K U

Stalo se jll tradicí tohoto insopiBu, ia si prcstřednic- 

teía jeho stránek sdSlujcae dojmy z cest po zemích, jež jsou 
bu3 vlastí antické kultury, anebo v nich antika zapustila tak 

hluboké kořeny, íe tvoří jsdnu z jejích nejvétáích historic

kých epoch. Poutavé paséie o Albánii, Sečku, Tunisu nebo Si

cílii jsou pro mnohé z nás do jisté círy náhradou vlastního 

smyslového poznání, jímž bychom rádi podpořili teoretické 
védomosti o přísluSné antické oblasti.

Cílem následujících řádků je krátké zastavení nad cha
rakterem a docí.ovaností antických památek v zemi, jež je na

opak naSimi turisty navštěvována snad nejSeetéji. Je to Bul
harsko - země ovoce, růží a “českého loře", a jehož kulturní 
minulostí se však vétáinou návštěvníci seznamují minimálně, 
namáme-li na mysli pouze památky v těsné blízkosti rekreačních 
středisek. 0 antice to platí především, nebol se pociluje ze
jména nedostatek vhodných informačních příruček nejen pro ci

zince, ale i pro zájemce domácí. Jediné dílo toho druhu ^uze^ 

ji_i_paEetnici_v_Narodn«_rapublika_nSlg8rija^ Sofia 1959) jií 
znaCně zastaralo, novější literatura sa zaměřuje pouze k jed
notlivým lokalitám, a protože je jen v bulharStině, její obsah 

Je množství našich lidí uzavřen. Posteskli si například i pra

covníci našeho valvyslanactví v Sofii, že nejsou dostatečně 

informováni nejen o antikách v celá zemi, ale dokonce i v sa- 

aém hlavním městě, přestože tam třebas žijí již několik let.

Kebudu zde proto referovat pouze o nových archeologických 
Výzkumech na. půdě antického Bulharska,pokusil bych se 
Spíše o vylíčení praktických zkUčeností při jejich poznávání, 
jak vyplynuly z mých vlastních tří cest, z ráchž poslední by
la studijním tříačsíCním pobytem v létě a na podzim minulého 
roku.

Podobně j-iko jinde na Balkáně jaou antické památky spja
ty s osudy země, do níž nanesla staletí pohnutých dějin a pe
stře se měnící obyvatelstvo mnoho vzruchu, neklidu, celě sěrie 
dobyvačných válek a loupeřivých vpádů, které zacházely nelí
tostně s kulturním odkazem předchozích epoch, llůfeme bez n«-.“- 

sázky říci, že každé významnější středisko stojí na antické 

půd? nebe s jejím okolím těsně souvisí. Cestovatelé a nadšeni 

prCkopnlci historického a archeologického bádání, převážně Ce-

ui, kteří viděli antická střeoíaka koncem minulého nebo počát
kem našeho století, popsali a zakreslili mohutné ruiny měst a 
pevností. Naše generace již nenalezne často na stejných místech

táměř nic nad povrchem. Likvidace antické hmotné kultury se bo
hužel sni v nové době nezastavila, i když se jí v současnosti 
snaží bránit zákony. Tím více si uvědomujeme, kolik monumentů 
musilo stát v dnešním Bulharsku třeba ve 3. století nebo za 
Juatiniána, jahož epocha je jedinou mohutnou výstavbou a pře
stavbou měat, fortifikací táborů a Jiných zařízení. Úctyhodný 
počat antických lokalit js však bezpečně znám, částečně archeo
logicky probádán a nová výzkumy jsou taká nemalou náhradou toho,
o náa z minuloati na jiných místech nenávratně zmizelo. V to-



ránu leží několik tisíc antických a raně středověkých aěst, 
táborů a vesnic, Jejichž původní názvy nejsou zatím a v mno

hých případech asi nikdy nebudou známy <arov. V. *ikov, 

^rchjjologija^ 1968, ě. 4, s. 30aq). Ilaproti tomu se ve svě

dectví antických autorů, itinerářů a řeckých a římských ná
pisů připomínají početná jména antických lokalit, jejichž 

identifikace v terénu nebyla zatím uspokojivě anebo vůbec
provedena, .’.'icméně věak zhlédnutí toho, co je vidět a co je 
bezpečně zjlětěno, vyžádá si dobré dva měsíce intenzivního 

cestování s bohatým programem. Velké možnosti skýtá ovlem 

1 vhodná selekce bud podle turistického zájmu, anebo prakticky 

podle místa pobytu a časových dispozic. Leccos ..astihneae pří

mo ve městech, mnoho v terénu, kde se výzkumy jrcvádějí od 

dubna a n*kdy končí až v pozdním listopadu, a nesmíme zapomí
nat na muzea,- jež chovají stntj,síce exempláři plastik, kerami
ky, toreutiky apod. Území dneSního ?.ulh<ir3kti ...iřeme rozd’lit 
na nakolik turistických tras, jež Jo jistk míry udp-vídají an

tickým oblastem nebo spíěe římským provinciím. íc t’ci.to tra

sách se nyní letmo vydáme.

Sofia a okolí

Sofia není nejstorěím bulharským městem a stolicí se ste
la až v nově době. V souvislosti s piestavtou vnitřních čtvrtí 

/ posledních desítiletích bylo odkryta i índa památek antické 

Serdiky. Tak v centru .oblíř. hotelu ".'.-alkan" můžeme vidět kos- 

elík av. Jiří z 9. století, pod níi.Ž je ze století.!. - 4.

8

hypokauetum lázní a dalií římská objekty. V euterénu obchot- 
ního domu ’’Sofia*' jsou částečně dochovány hradby Serdiky za 

3. - 6. století a v prostorách nově vybudovaného podchodu je

dalSÍ část těchto hradeb se západní branou. Do architaktury 
podchodu je vkusně instalováno lapidarium a doklady okolních 

vykopávek, vitríny a předměty od 3. do 14. století a panely 

a fotografiemi a plány antického města. Basilika "Sv. Sofi^",

jejíž složitý půdorys s nejstarSí zdivo sahá do doby Juatiniá- 
aovy, jo známa těž svými mosaikami, objevenými v kryptách. To
pografie Serdiky, jejíž význam vzrostl zvláště v pozdní antice, 
je dnes dobře známa a v průzkumu čtvrtí a objektů ae *t>říláži- 
tostně pokračuje. Uěsto mělo poměrně ěiroká ulica (např. jeden 
z dekumanů pod kostelem av. Jiří má ěířku 9,40 m), velký vodo
vod přebudovaný znovu koncem 6. století 1 kaSny, zobrazovaná 
na mincích, ražených v městská a posléze i státní mincovně. 
Koncem antiky byla Serdika těž významným církevním střadiakam.

Národní archeologická muzeum (bul. Alazandár Stambolijski 
č. 2), založené v 80. letech minulého století Václavem Dobru- 
ským, je vědeckým ústavem, jehož pracovníci jsou zárovsň čle

ny Archeologického ústavu BAV. SoustřeSuje od počátku najeen-

nějěí doklady antického umění a jiná archeologická materiály 
z celá země. Jsou tu např. plastiky z pontských a jiných měst, 
jako je Anaxandrova stéla z Apollonia, nebo torso Kréta (aai

podle Praxitela) z Nikopole ad Istrum apod. Ja umíatěno v me
šitě 19. století "Bujuk Džamíjá", která věak v současná době 
zdaleka nevyhovuje požadavkům na instalaci, depozitáře a prm-
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covny. To, co vidíme vs výstavních prostorich, je jen nepatr

ným zlomkem velikých sbírek, pMstupných ovSem odborníkům a 
předem ohláSeným specializovanějším výpravám. Různá antická 
artefakty je možno táž uvidát v pomárne mladá, ole dosti po- 
fietná sbírce katedry archeologie na Sofijská universitě, 
v Církevně historickám muzeu v budově Pravoslavná akademie 
(nám. Lenina) a konečně v muzeu města Sofia (ul. žkzorch Jo- 
sif e. 12).

Ze antikou v okolí je možno se poměrn' snadno dopravit 
pravidelnou autobusovou linkou do města Pernik (asi 1$ km záp. 
od Sofie), kdo se v poslední době prováděj! vykopávky z obdo
bí thráckého a římského. Při pobytu v Sofii by bylo Skoda vy
nechat i jiné pamětihodnosti a turistické mužnosti, např. Ná
rodní etnografické muzeum v bývalém carském paláci (bul. Zá

věti septemvri), nebo pohoří Vitoěa, odkud jsou nejen krásné 
výhledy na panorama Sofia, ale kde je nyní mnoho rekreačních 
středisk. Ha cestě vítá návštěvníky Oojanský kostelík s proslu
lými nástěnnými malbami ze 13. a následujících staletí.

(lesta jihozápadním Bulharskem

Tato cesta nás zavede do krajiny romantických horských pá
sem a divokých ddoll. Vydáme se ze Sofie směrem jihozápadním 
přes Pernik a asi po lOC km dosáhneme silnicí plnou serpentin, 
jež vede mezi lesy spoře porostlými vápencovými kopci, Kjusten- 
dilu - antické Pautalia^ filmaké město na starém thráckém sídliš
ti rozkvétalo hlavně od 2. století, a to v neposlední řadě diky 
své výhodné poloze v nevelké Kjustendilská kotlině (výíka asi
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9)0 « a. v )rl<BU jahliČMtých laafi a hor, « nicht Ja naj- 
v/ISÍ 0«pcoauka Planina (kol. 1 900 •). V Bulharsku sa vttBi> 

now aatkáváM a antiekýai městy v rovině, kda věak (m pak Jaě- 
tě v případě Pilippopole - Plovdivu) doainuja městu akropdla 

na vretolu Uiraekěho jména Chiaeriek. Ja odtud sajíaavý pohled

(nsjldpa a tarasy hotelu Balkanturistu) na celou kotlinu a sa 
Jaaněho poCasí hluboko do ju<oali«skě Xakedonia (hranifinl přa- 
ebed Ja asi P9 ka Jihosápadně u mlate Cjuěavo). Ne kopci uvidí
me těl výborně aacbovalě hradby a branasi, větami a potamami, 
protole od 4. ateisti as tu souatřcSovals hlavni městská obra
na; fortifikace byla zbudována zvláitě ta Justiniána. Va vyko- 
pávkáeb sa .tu st41á pokraCuJa, a poněvadž Ja tarěn pokryt lasy 
a parkan, předpokládá aa tu mnoho nových obJavO, hlavně va vo- 
Janakýeb objektech uvnitř hradeb. Opevněním Akropole skonCila 
poměrně dloubá historie města, ktarě bylo saJména va 3. stole

tí trbavýn atřadiakr.B a anánýni lásniai na trasa Serdica - Scu- 
pi, rasp. Triaantiur - Pautalia - Scupi. Měeto sáno bylo ověom 
tát ad konce 2. století opevněno. Jak avědSi zbytky jeho hra

deb na několika místech. Bylo přadavěía lázaňakým atřadiskam:
Ja tu dodnaa v ěinnoati asi 40 horkých prananfi. Jat mají bla
hodárně dCiaky mvláfttě při lěěbě nar^cvě'soustavy. Z bolatav 

tn kraloval ásklěpioa oa věaai avýai penoeníkyf Jaho posvátný 

okrsek i lásně (áaklápioiou) Jaeu dobře patrny pod základy 
a v okolí moBity "■sobBod Boj". Jaětě před oaadaaáti laty by
ly v KJnataadilu vCtáíai baduvmai Jan nality« V MachaMdově na- 
áiti Jn OBlnoáaílaamoan (ni. Christo Bnirmnnki). U sluánou 
nmtoelociekM aapenlei, svXáátě anotw araBorovýcb a bronzových
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rigurwk botatav adraal, aafataea a dra4,« 
KraJ byl vtdy úrodný a * aoudaaoaati Ja atfadlakaa iataMiaal- 

ho ovocndFatai. Zakládal Ja tu poidtkaa nalato atalati Václav 

Vall'ak a aavádál aaa a Caakýcb aaad a oatatai Bvrapgr vaácaáj- 

ál odrůdy Jabloni a Jiných ovocných dřevin. Dobrá vapoalaký

na naáa lidi tu lijí i Jinak > půaobili tu např. aaaaaaitl 
hudebníci, Jako Karel Máchán, skladatel, který ve aáatá aala*> 
Zil hudební ákolu a kaprlaík Václav Kautaký. Jejich táci patří 
k najvátáía předatavitalůa bulharaká národní hudby. Daaial 
BlanSut tu vytvořil podle aokolakáho vtoru tálavýcbovaou orga- 
nizaci "Junák", a prvnía střediakea v aíatá daeáaíbo hotola

"Pautolia".
Od praaaaů antickáho ^t^ygogu^Cdn. Struna) vede nutná aaa- 

ta aa antikou dolů po Jeho toku do Makedoaio. Dříve vlak Jeátá 

uCiníao aalou odboSku a KJuatandilu na východ; aai po 30 ka do- 

aáhneae aáata Stanka Diaitrov pod aevaraíai ovahy Bily a afaru- 
ba po doláích 10 ka pak láaaňakáho atřediaka Sapareva Baaja 

- antickáho "aáata praaeaů" - ge{a|n|a^ Jaho gojaír vrhá vodu 
103* C vřelou do výáa 7 a a a odtokových potůáků daláích pra- 

aenů atoupá horká pára. ProtoBa Oamania latí na aaaán úpatí 
Bily, abudovali tu Sinaná aáata ae aitaáaýa odkloněn od obvyklá

oay aevar - Jih, a to aaárea k Jihovýchodu, aby papraky alaa- 
ce, která aa bray odpoledne achovávají aa vyaoká átíty hor, do

padaly do láaaňakých objektů co nejdále. Čtyři bráiv a toadby 

aáata o dvou atavabalch fáaích aotao uvidát v proatarách aahrad

a parků dneáních láaaí; v náaledujícía roce ta budou obnoveny 

vykopávky a poadní antiky - epochy Jaatiniáaovy. Marodil a? ta
U

- patrně z thráckých rodičů - i "Druhý Afrikánua" - Justinié- 
nův slavný vojevůdce Belisar.

Ze Saparevy Banji se vrátíme znovu ke Strumě a pojedeme 
přímo na jih po státní silnici, v jejíž blízkosti vede též Je- 
leznice ze Sofie. Obě cesty jsou vklíněny mezi hluboké kaňony 
a záseky do skal, které s výjimkou moře připomínají pobřežní 
Dalmácii. U vesnice Sočerinovo je možno učinit "neantickou" 
rekreační odbočku po horské silnici nebo železnici do oblaati 
"Rilakého manastiru", kláštera založeného v 10. století pou
stevníkem Ivanem Rilským. V posledních letech tu došlo k no
vým objevům nástěnných maleb z 15. století. V okolí jsou za
jímavé turistické trasy do klínu romantické Rily.

Poříčí Strumy náleží k bulharské části Makedonie - tzv. 
Makedonie Pirinské. Divoké pohoří Pirin ji ohraničuje na vý
chodě svými prudkými svahy. Viděl jsem tuto krajinu koncem 

listopadu - Pirin -byl již zasněžen, zvláště v okolí masivu Vi

chřenu (2 915 m), dole v údolí létali ještě motýli a vážky. Je 
tu zvláštní klima, protože od nedalekého Egejakého moře proud., 
neustále vlahý a teplý vzduch, kdežto v horách je naopak drsno.

Asi 40 km od Kočerinova přijedeme do města Sandanski (dř. Sveti 
Vrač), ležícího zhruba 20 km od řeckých hranic. Skrývají se tu 

pod ulicemi a domy základy antického města, jehož název není 
dosud znám, ale poslední vykopávky a řada nově objevených ob
jektů dávají tušit, že se jedná o důležité středisko, kde se 

zvláště hojně usazovali veteráni, jak nás zpravují četné nápi
sy. Nejlépe je zatím prozkoumána a restaurována pozdně antická 
basilika s krásnými mosaikami pod budovou místního muzea, v je-
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hož exposici si můžeme prohlédnout nahodilé nálezy plastik, 
keramiky, mincí atd. Je pozoruhodné, jak si až do dneška kraj 
uchovává ráz minulosti v památkách, zvycích i mluvě obyvatel 
v dějinách tak těžce zkoušené země. Najdeme tu mnoho pozůstat
ků bulharského folklóru a jedinečně zachovanou lidovou archi

tekturu, např. ve městě PetriS na samých řeckých hranicích, 
ale především v malebném horském středisku Uelnik, kt x'é ve 
středověku živě obchodovalo s Benátkami, Dubrovníkem atd.

Odtud nás veda opět cesta dosud nezcivilizovanou horskou 
přírodou, v jejímž lůně jsou jakoby zapomenuty klenoty stře
dověké architektury, jako např. "Uanastir Svata Bogorodica

Spileotisa", nebo kamenná pohádka vysoko v pirinských horách 
- "Boženski manastir”, v jehož okolí se nalézají stopy kultu 
thrácké Bendidy. Pěší výlet z Mělníku až sem je dlouhý jen 
asi 6 km.

Jestliže jsme se dostali až tak daleko na jih, je možné 
si prohlédnout i ruiny kdysi slavného města Nicopolis ad_Nestum 
bohužel málo znatelné. Je třeba obejít Pirin a dopravit se až 
do místa hraničního přechodu mezi Bulharskem a Keckem, které 
se nazývá Kula. Odtud pak severovýchodně vede k poříčí řeky 

Města (antic. Nestos2 nepříliš dobrá horská silnice, po níž je

třeba urazit necelých 30 km do dnešního města Goes Delčev (dř. 
Nevrokop2. Kraj, nyní celkem nevýznamný, patřil koncem staro
věku i ve středověku ke vzkvétající provincii Bhodope, v níž 
byla Nicopolis ad Nestum nejdůležltějším střediskem. Byla zde 
mincovna, četné stavby a v okolí mnoho kastelů, o nichž mlu
ví zvláště Prokópios. Byzantinci tu měli své středisko Kaisa-
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ropolis a nn čas tu později vltdli k.'i'ici. "..rtavr.“' v.vko; rtv- 
ky antické lokality, ležící na pro li lei.:' ztruně inuSiií ho i’s- 

ta za Vestou, jsou bohužel zatím jen lan^vcny.

Cesta severozá; adnim
■ . i

Teto ceste nás povede pbiirně .x.alým .zemím, v.vmerer.im nn 
severu Dunajem n na zípadf hrar.icemi Grtska. Historicky jej 

z vítší části tvoří díl Korní Voesie, která vznikla po rozdě
laní kdysi jednotné Moésie r. 8t a. 1. Cd Voesie Inferior ji 
oddělovala pomyslná, ne zcela přesn-t dosud známá linie asi po

dél toku říčky Ciabrus (dn. Cibriea). .

íisponuje-li návštěvník hlavního místa několika dny vol
ného času, může podniknout dvou až třídenní výlet za antikami 

této oblasti, jež sa tu zajímavě snoubí s přírodními krásnmi. 
Méně schůdné j» vlakové spojení, nebol rychlík Sofia - lom je

de velkou oklikou přes Mezdru s vzdálenost asi 15C km vzdušnou 

čarou urazí za více než čtyři hodiny. Pohodlnější je, moZnc-li, 
cesta autem; ze Sofie přímo na sever zajímavou horskou silnicí, 
která náa asi po 90 km cesty přivede Fetrodanským průsmykem do 

Uichajlovgradu. Toto město se často objevuje na archeologických

mapách, občas však dochází k mýlkám, protože několikrát měnilo 

své názvy: Kutlovica, Ferdinand, Michajlovgrad. Ležela zda řím
ská Montana ^Municipium Mont{nan{ium2, známá v poslední době 

početnými nálezy římských nápisů, z nichž víme např., že tu 

byl chrám a kultem mnoha zajímavých a neobvyklých božstev a že 

město bylo zvláStě va 3. století velkým shromaždištěm římských 

vojsk. Oblastní muzeum (ul. Vasil Kolarov, č. 9) je sice poměr-
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ni mladé (založeno roku 1953)i ala jaho abirni oblaat zaují- 

značnou čáat aavarozipadnlho Bulharaka, kde aa anoZl v aou-
iasné dobi jako houby po daitl bohaté nélezy přadoTlla z thrác
kého období, zvláétě bronzové, a ne ve výjlaca i zlaté. Odpo
činek poskytnou aai 20 ka před Michajlovgradsa kliaatické láz
ně Barkovica, aalebně rozložené pod aohutnýa aasivea hory Koa 
(2 016 a). Poaěrně hojné jehličnaté laay připoaínajl zde poně

kud napč. kalou Fatru.
Silnice odtud aíří pMao na sever k Dunaji - do živého 

aěata a překladiště Lobu, v němž čeakoslovenaké zboží tvoří 
podstatnou složku obratu. Je zde také pobočka naSÍ paroplaveb

ní společnosti na Dunaji. Přístavní aěsto se pestří saěsicí 
.obyvatelstva - Bulhary, Ruauny, Cikány a vůbec lidmi "od plav- 
by** ze vSech podunajských států. Pod novodobou zástavbou zai- 
zal římský Almus, který jeStě roku 1864 viděl Felix Kanitz 
ve velikých ruinách. Městské muzeum (ul. Chan Kinia, C. 5) aá 

antické materiály nejen odtud, ale i z blízkého říaakého aěata 
Colonia Ratiaria^ C jeho záchranu usiloval od r. 1929 mladý 

archeologický a sběratelský kroužek "Alaus", který tak polo
žil základy zdsjSía sbírkám. Cesta k Ratiarii veda aai 15 - 20 
ka po pěkné silnici stále podél Dunaje, který hned mizl za

listnatými háji, hned otevírá své panóraaa v celé Šíři. V jed
nom z lesíků na okraji vesnice Arčar, která odvozuje název od 

Ratiarie, leží zbytky města. Rozhodně zs návStěvu stojí, ale 
protože se zda výzkuay dlouho už neprováděly, těžko se v luž- 
ním lese hledají. Místní učitel vSak ve funkci průvodce ochot
ně poradí.

Podél Dunaje pak pokračujeme po téže silnici a za dalSích 
16

25 km dorazíme do Vidinu - antické Bononie. Původně zde bylo, 

jako ostatně téměř všude, thrácké sídliště. Na výhodném stra

tegickém místě pak Ěímané postavili pevnost, jež ležela nepo

chybně v mí.stech pozdějšího tureckého hradu "Baba Vida" ze 
14. století, dosud jedineěně Zachovalého a veřejnosti přístup
ného. Navíc odtud krásný výhled na řeku a široké okolí. Ar- 
checl-gický kroužek "Bononia" zde začal zachraňovat památky 
už r. 19t4 a z jeho činnosti’ vzniklo muzeum, umístěné v budově 
t.ývolé turecké ;oštý (ul. Nora liranti). Má mnoho antické ke-

rami y a tisíce mincí z místních nálezů, což naasřědčuje, ja

kým lůle.'itým obchodním uzlem byla Ratiarie od nepaměti.
€

Abychó.T. si mohli učinit nózornou představu, jak vypadala 

římská a pozdně antická opevn’ni, musíme navštívit město Kula 

na sa.m.'.ch srbských hranicích (JC - 25 km jihozép. od Vidinu)., 

Jako krásná vý„iml^a jo tu dochována do dnešních dob římské 

pevnost, připomínaná poprvé v písemných pramenech k roku 343 

n. 1. Leží nedaleko dnešního města a její v*-že o průměru až 

?5 a a zachované hradby žní vysoko nad povrch. (Povědomí an

tické pevnosti zůstóvé snad ve jménu Kula = bulh. věž). V po

sledních letech byla identifikována s pozdně antickým táborem 

Castra Martis, který připomíná Prokopios a jiní autoři.

Na zpáteční cestě lze si zpestřit program zastávkou u mís

ta Dimovo (asi 3C km již. od Vidinu) prohlídkou jeskyně Uagura 

3 krápníkovými chodbami v délce n'kolika kilometrů. Asi 12 km

;ižně;i se rozkládá romantická skalnatá krajina u Belogradčiku. 
/ horských "mechanách" tu podávají pikantní tuzemská jídla, po 
nichž pak chutná dobré vlno. Zbývající úsek do Sofie opět vede
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silnicí Bazi Tyaokými akalnlai masivy. Trasu lze celkem libo

volní přeruSovat např. v autocampingu, nebo chcema-li mít noc
leh pMsluAnl "antičtíjll", v hotelích "Uontana", "Almus" ne
bo "Bononia".

Cesta severním Bulharakem

Vzdálenost aai 530 km ze Sofie k íarnomořskému pobřeží 
(do Varny) překonávají poměrní snadno železnice i doprava sil
niční. S výjimkou prvního úseku ze Sofie do Botevgradu probíhť

cesta ponejvíce rovinatou nížinou s kukuřičnými a tabákovými 
poli nebo ovocnými sady. Projíždíme centrálním územím Dolní 

Hoesie, k níž patřila předaváím úrodná Podunajská nížina a po
zději těž část severních svahů Balkánu - dnes pohoří Stars Pln- 
nina. Valná část antických středisek leží právě na rozhraní 
mezi severní nížinou'a předhořlm Balkánu. Nelze nenavštívit 
alespoň najdůležitějSÍ z nich - Nicopolis ad_l8trum, založené 
Trajánem po vítězných dáckých válkách. Jeho monumentální ruin/ 

leží nedaleko dneSní vsi Nikjup (asi 30 km sev. od Tárnova), 
dosažitelná nejsnadněji po silnici nebo odbočkou železnice 
z hlavního uzlu Gorna Crjachovica. Nemáme-li k dispozici vlastní 
dopravní prostředek, je pak nutno vykonat poslední fázi turis
ticky po polních cestách mezi rozlehlými vinicemi, za nimiž 

aa do poslední chvíle schovává antické město, situované v úpl
né rovině. Na sporé trávě mezi antickými rozvalinami se pasoi 

ovečky. Ostatky kdysi slavného a mnohatisícového města odpočí
vají dodnes z větáí části pod povrchem, protože nejrozsáhlejí í 

vykopávky tu prováděl kdysi (1899-1900) Dobrueký a po něm S. Bob-

:,8

čev (1938-1929). Poměrně nejlépe je prozkoumáno fórum a části 
k němu přiléhající - búleutérion, ódeion a zbytky chrámů. Na 

tomto úseku se také v posledních letech provádějí eondážnl 

práce. Kohutné byly i tři nikopolaké vodovody, jež přiváděly

vodu až zs vzdálenosti 30 km; zbytky jednoho z nich jsou dob
ře patrny na jižním okraji města. Nicopolis ad Istrum kvetla 

asi 150 let 2. a 3. století a měla význam nejen jako správní 
a kulturní středisko, ale též jako důležité centrum hospodář
ské. Pro její potřeby procovaln v okolí celá řada řemeslnic

kých dílen (nově byla objevena výrobní centra u míst Chotnica 

a Butovo); již koncem antiky leželo město v ruinách, ale jeho 

postupná destrukce nastala až ve středověkých n novověkých 

staletícii, kdy sloužilo za zásobárnu kvalitního a dobře opra
covaného stavebního materiálu - např. mramoru, který sa v oko
lí vůbec nevyskytuje a byl ve starověku dovážen zdaleka. Nej- 
lepůím toho důkazem jsou vykopávky v sídelním městě II. bul- 
liarského čerství - Velikém Tarnovu (1187-1396). V areálu car
ského a patriarchovo sídlo na vrcliu Corevec jsou běžným jevem 

antické sloupy, hlavice, báze, části architrávů anebo stély 

zabudované do hrodebního zdivá 13. století. Cblsstní muzeum

ve Velikém Tárnovu (ul. Ivanka Boteva č. 22) pokrývá svou sběr
nou oblastí centrální kraje Dolní -oesie, včetně vykopávek 
v podunajském táboru Noyoj, o proto jeho archeologické s an
tické sbírky potři k nejpočetnějáím a stále rostou. TSrnovo 
samo je zajímavým turistickým objektem už pro svou jedinečnou 
polohu nad ouiohonásohnými meandry řeky Jantry (antic. lairua}, 
jíž, jak se zatím pouze předpokládá, využívali i fiímané. Má
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tři historická navrtí ICaravac, Trapezica a Uomina akala) a 

tM historické fitvrti - bulharskou, tureckou a židcvakou. V okc 

11 Jaou fityFi pravoslavné kléétary, z nichž lc21 nejblíže (nai 

$ ka sev. od aCsta) "Praobraženski nanaatir", zbudovaný plvod- 
né spojením jeskyň vysoko ve skéle.

Přímo na východ (aai 120 ka) leží daldl oblastní město 
Suaen, v kraji, který byl ve středověku úplně a dodnes je z vel 
né Sésti turecký, bohatý však antickými památkami.■ ZdajSÍ Cblas 

ní muzeum (ul. D. Qlagoev í. 1$) provádí výzkumy nejen v loka
litách středověkých a slovanských (Pliska, Prealav), ala těž 
římských. Novinkou poslední doby je např. objev pozdně antic
kého kaatelu u vsi Vojvoda (asi 20 ka sevarových. od Šuměno), 
který typem a mohutností svěho opevnění, zvlaétě věží, při
pomíná kastel Castra Martis v nejzazäia ci.-'U severozápadního 
Bulharska. NejdfileZitějéí římskou lokalitou této oblasti je 

váak město a pevnost ležící 2 km'"východně od fiazgradu a 30 km 

severozápadně od Šumánu. Je to |b£ittus_(znáaiý bitvou v létě 
roku 251, kdy v boji proti Gotůa zahynul císař Eecius Taianua), 
rozkládající se na nevysokém návrší zvaném konvenčně opět po 

turacku ChisarlCk. Můžeme je navštívit cestou od hranič
ního přechodu s Rumunskem směrem do Varny, protože leží na vý
znamné komunikaci, vytýčené již antikou,Ruse - Sumen - Varna.

2e jda o Abrittus, zjistilo se až šlastným nálezem nápisu v ro

ce 1953« Návštěvníku se tu naskýtá ucelený pohled na římskou

m pozdně antickou pevnost se třemi branami, mohutnými a dobře 

restaurovanými hradbami a 31 věžemi i*ůznélio půdorysu. Menší 
arehaološické musaum přímo pod severní hradbou Abrittu má bo
hatství materiálu jak z města, tak z blls’-ébo okolí, např. sa
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dvou rozsáhlých římských nekropolí. Tak jako jinde sloužil 
opracovaný kámen z Abrittu k výstavbě pozdějších objektů,

kupř. mešit v nedalekém tureckém městě.
Na cestě ze Šuměnu ďo Varny možno přerušit ceatu v Mada- 

ře (staví tu i rychlíky) a shlédnout nejen známého 'Madarské- 
ho jezdce* na vysoké skále, ale i dobře zachovanou římskou 

villu z 2. - 3. století, jež je asi 2 km odtud na jih.
Poslední zastávkou asi 25 - 30 km před Varnou je Reka 

Devnja, poblíž ní leží Marcianopolis, po jistou dobu hlavní 
město Dolní Moesia . Návštěvníkům je přístupný především po
měrně dobře dochovalý a zčásti rekonstruovaný amfiteátr ze 
2. - 3. století. Vykopávky vedené muzeem ve Varně se provádějí

během posledních desítiletí nejen zde, ale i na jiných místech 
tohoto římského města (např. v prostoru dvou pozdně římských 
bazilik). Výzkumné práce nejsou ještě zdaleka dokončeny. Ve

městě i v okolí dochází často náhodně k významným nálezům - 
vzpomeňme jen kolosálního pokladu 100 000 římských denárů 
a antoniniánů nalezeného r. 1934 - a dají sa tu čekat ještě 
mnohá překvapení: polská expedice objevila při náhodné sondáži 
v podzemí celý las sloupů, který signalizuje dosud neznámý ob
jekt.

Cesta po Dunaji

B vropský veletok je od pradávna přirozenou spojovací tep
nou mezi východem a západem. Dnes mají turisté možnost podnik
nout výlety bu3 hromadně lodí po celé délce bulharského Fodu-
nají (zařizuje Balkanturist), nebo cestovat mezi jednotlivými 

21



dunajskými místy říční dopravou a pravidalným plavabnía řidaa 

a častými zastávkami. Přeprava po vod* Ja najach&dnijií, proto- 
žs silniční trasa, narozdíl od antického období, podél calého 

toku naazistuja. líska v průméru 1 - 2 km Široké namé zdaleka 
tak fádní průběh. Jak bychom při pohledu na mapu jejího dolní
ho toku předpokládali: Jižní bulharaký břeh Ja strměJSÍ, někdy 

dosahuje pobřežní atěna až 20 - 30 m, kdatto rumuna' < strana 
Je úplně plochá s hlsvně v důsledku Jarních záplav plná ramen, 
lagun a ostrovů. Po tisíciletí umílá řeka Jižní břeh a nánosy 

pak usazuje na břehu severním, pokrytém nízkými lesíky, nebo 

Je nesa dále k ústí. Od západu k deltě a opačně od moře na zá
pad proudily od nepaaěti lodi a obchod, střetával se zde vliv 

západních Jaderských řeckých měst s obchodem řeckých měst 
pontských, po Dunaji se plavili a dála od něho na Jih pronika

li Kelti, Jak o toa svědčí nálezy jejich aincí po obou březích, 
fiímaně se sem dostávali obchodně už ve 2. stol. př. n. 1. a za 

císařství z Dunaje vybudovali mohutný pevnostní pás s poěetný- 
mi předmostími na levém břehu. S výjimkou zhruba stopadesátile

té existence Dákie tvořil veletok pevnou hráz proti zadunsjským 

barbarům a byl zároveň severní hranicí Horní a Dolní Uoesie.

Pozdní antika přechází tu pak povlevně k Byzanci, kterou vody 
Dunaje znovu chránily, stejní Jako i později středověké bulhar
ská carství, a oddělovaly po několik staletí osmar.skou říši od 
světa křesťanského. V současné době si není možno představit 
vzhled řeky bez tisíců velkých a malých lodí a konvojů, které 
Ji brázdí oběma směry a značně Ji také znečisťují. Nejsou tu 
vzácností ani lodní srážky, zvláště v noci, přestože se řídí
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kapitáni přesnými dopravními pravidly, aváak Dunaj, na pohled 

líná majestátní, má velmi nebeapečná proudy, oáidná zvláátá 

v temnotě. Navzdory tomu zůstávají vlak Jeho vody veliee ryb- 
naté a živí dokonce svými nánosy i moře kolem delty, takže Je 
zde bohatství ryb mnohem vyááí ve srovnání a černomořekým prů
měrem. Opravdu, Dunaj není obyčejná řeka, dává život a vtisku
je trvalý ráz celé krajině: Byzantinei nazvali v 10. století 
území kolem Jaho pravého dolního toku Paristrion a ve 'starově

ku byla řeka Jako božstvo uctívána obětmi.
Při globálním pohledu na dunajský břeh od Vidinu na zá

padě až po Silistru na východě nabízí se k návětěvě aai osa 

měst, v jejichž areálu leží římská města a tábory. Můžeme si 
zvolit třeba plavbu po proudu a vynechat Bononii (Vidin) a 
Almus (Lom), která Jsou dobře dosažitelné i po ailnieích. Jak 
sa zmiňujeme v cestě severozápadním Bulharskem.

Zastavíme áe tady až u najatarěího dolnodunajského řím
ského tábora a města Ulgia _0je£uj. • Lodí Je sem pravidelnou 

linkou z Lomu asi'4 hodiny, 'Raketa* urazí vzdálenost ta po
lovinu. Nejlépe Je vystoupit v malém přístavu Bajkal, odkud 
Jsou dosažitelné ruiny Oseku necelých $ km autobusem. Loka
lita laží na okraji vesnice Gigen (asi 2 kn vzduěnou čarou 

od Dunaje), poblíž ústí řeky Isktr. S vykopávkami tu začal 
Václav Dobruský. NsjtajímavěJěí Je právě areál Fortunina chrá
mu, Dobruským objevený, kde se nyní zčásti ve výzkumech pokra- 

čuje. Zajímavý Je i velký lázeňský komplet, zbudovaný 5. le
gií Hakedonskou a prokopaný italskou expedicí sa II. světová 

války pod vedením Antonia Frovy. Opodál uvidíme známou mosaiku 

s nápisem 'MENANDROT AXAIOI*. Stálá archeologická základna má
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.iškné lapidariua x mí a tni ch nálezů a atálóho průvodce, který 

jodává výklady o méatě, Jehož počátky aahají do 1. desítiletí 
n. 1. a jehož dějiny končí až aoumrakem antiky.

Daláí zaatávkou na Dunaji může být menáí mčatc Sviůtov, 
jahož aíetní muzeum (ul. Klokotnica č. 5) má mnoho dokladů 

1 okolí, zvláfitě pěkné zaatoupení dolnomoeaijakých stél. V po- 
eledníeh letech rostou jaho sbírky systematickými výzku^.y tábora 

Novae (pobl. vsi StSklen), asi 3 - 4 km od města. Od r. I960 
pracují v západním sektoru tábora archeologové polětí a ve vý
chodním bulharští. Společná expedice sa zaměřila především na 

zjištění fortifikace. Rozsah i systematika výzkumu této loka
lity patří k největším v Bulharsku. V ústí řeky Jantry (antic. 
Iatrus2 leží zbytky pozdně římského tábora latrus^, Vzdálenost 
asi 19 km zdoláme lehce autobusem směrem na východ od Svišto- 
va a můžeme aa tu seznámit s výsledky práce archeologů z NDR. 
Tábor je zajímavý především variabilitou sirých věží.

největší přístav na dolním Dunaji je Ruse (dř. Rusčuk),

rušné město, jež svou výstavbou starších čtvrtí tolik připo
míná ráz našich měst konce 19. a poč.' 20. století. Ze SviStova 
sem trvá plavba asi 3 hodiny,. Cestu je možno přerušit libovol
ně třeba na 2-3 dny, případně hned na počátku cesty do Bulhar
ska, protože Ruse je významným hraničním přechodem s Rumunskem, 
zá několik hotelů a campingů. Pod jeho zástavbou leží římské 

město Sexa£gi)nta Prista,^ což znamená "šedesát korábů". Z nápi
sů víme, že zde stály různé antické stavby, ale dnešku se z nich 

nedochovalo zhola nic. Zato Oblastní muzeum'(ul. Dim. Blagoev 
č. 4), založené 1. 1. 1904 bratry Karlem a Hermenegildem Škorpi-

lovými, má rozsáhlé sbírky z okolí: dc jeho sbArné oblasti 

patří například zmíněný již latrua^ nebo dva další kastely -

Trimaazium_s Tigra. V poslední době ta J.šlo k více nálezům 
pokladů keltských mincí.

Cestou dále !.s východ se zastavíme pak aspoň na několik 
hodin v přístavu Tutrakan, ležícím zhruba na poloviční cestě 
mezi Ruse a Šili strou. Je to malé, typick;. obchodní přidunaj- 
ské městečko - trhy se tu konaly již v antickém období ns obou

březích malé říčky ^ariscus^ podle níž pak dostal jméno římský 
kastel Transmariscsj, Jeho částečně odkryté pevnostní zdi uvi
díme těsně při Dunaji poblíž nové výletní restaurace Moskva, 
archeologické exponáty pak v malém místním muzeu.

Naše putování po Dunaji zakončíme zastávkou v asi tři- 
cetitisícovém městě Silistra, rozloženém na přehledné rovině 

mezi Dunajem, jenž se tu začíná obracet k severu, a návrším, 
které svými cca 120 metry dominuje okolí a skýtá daleké roz
hledy do sousední Dobrudže. fiímané postavili své město dole 
při Dunaji a jedinečné strategické místo na návrší zvolili 
spíše k pozorováni. 0 tisíc let po nich je však mohutně opevni
li Turci, protože bylo důležitým pomezím - dnes mezi Bulhar
skem a Rumimskem. Na návrší je v piodzemí turecké pwvnosti ta
ké umístěno Oblastní archeologické muzeum, které má relativně 

vysokou expoziční úroveň, přednáškové místnosti a mnoho expo
nátů z Duroatora (mramorové a bronzové plastiky, keramiku, čet

ná bronzové aplikace atd.). Uprostřed Siliatry byla r. 1970 
objevena římská vili a se 2. - 3. století a nálezy kolků legie 

1. Italica, z čehož vyplývá, Za tu byly umlatšny její detašo-
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váné oddíly z hlavního tábora v Novaa. NaJpoaoruhodnejBl jo 

však prftskua aSatakýeh hradob IXíroatora, ktará a« nachovaly 

v dálca daaltak natrd pM Dunaji, do jahoi toku vybíhaly troj- 

úhalnlkovýai Saneaai. Hradby aajl několik chronologických 
vratsv, X nichž najatarBí je Maaká, pak by zen taká, dále opev

něni z I. a II. bulhárekěho caratvl a posléze turecká. Znovu 
bychom mohli opakovat, jak byl antický stavební materiál ně

kolikrát užit v pozdějších stavebních obdobích - např. stély 
z 2. stol. jsou zabudovány ve zdivu tureckém atd. Nedaleko Si- 

listry leží unikátní římská hrobka ze 4. století, již Jsi zbu

dovat zámožný fiíman - křestan - pro svou rodinu. Nikdy váak 

hrobka svému dCelu nepoalouZils, protože se tu mezitím třehna- 
ly loupežné vpády t;ot8kých tlup. Má unikátnj dochovanou malbu 
3 portréty Slmana a Klmanky, jejich sluhů, dále symbolické 
rostlinné a zvířecí motivy, zvláště obrazy ř.olubic.

Cestou C.ernomořským pobřežím

Tam mohou naůi turisté uvidět poměrně nejvíce antických 

mě.at v relativně malých vzdálenostech, i když ne vždy nejlépe 
do dneůnlch dob stavebně dochovnoých. fostupným zakládáním řec

kých osad od 6. stol. př. n. 1. se i na tomto úseku dnešního 

bulharského pobřeží (37S km) stával z dosud pro Seky "Nehostin
ného moře" £Cntos_eux2Íi2O3, který je svou rozlohou čtyřikrát 
větáí než celé Bulharsko. Putování mezi ‘ernomořskými středisky 

je diky turistickému ruchu ;v r. 197C iylv jen ’echoslováki
ne 3CC vCC) ne.ísnodn-' jfil v celé zemi. iodéj celého j obřeží 

probíhají dobře upravené asfaltové komunikace, které na severu

navazuji na silnice rumunské, takže lze dnes zhlédnout téměř 

:elé antické západní pobřeží od Konstance ITomia} až po Sozo- 

,'0l ^Agollonia); hranünl přechod a Rumunskem je u místa Kardan. 
Podobně možno využít i vodní pravidelné dopravy mezi Qurgaeam 

a Varnou, popřípadě výletních, rychlejších a příslušně dražších 

lodí Dalkanturietu.
Největším střediskem byl kdysi Odessos a je jím i dnešní 

Varna, třetí největší město Bulharska, které je rozloženo nad 

vrstvami starověkého města a v posledních desítiletích rychle 

roste. Množství antických objektů bylo objeveno při příleži
tostných výzkumech a při odstraňování následků II. světové vál
ky. Z nápisů víme, že již v helénistickéi období měl Cdessos

několik velkých veřejných staveb (gymnasion, búleutérion aI
chrámů, ale ty jsou patrně nenávratně zničeny. NaSÍ generaci 
je dochováno nejvíce z římské doby. Návštěvník může zhlédnout 

především dvojí thermy; starší z nich jsou mohutným kom;lezem, 
který nepostrádá žádného oddělení typických římských městských 

lázní. Leží přímo v centrálním úseku římského Cdessu, zají je

dinečně dochovalou kanalizaci, v jejíchž chodbách se dá v dél

ce několika set metrů procházet, dále originální omítku s mal
bami a sgrafity a množstvím architektonických a plastických 

detailů vnitřní výzdoby, při níž se nešetřilo mramorem. U po
čátků všech výzkumů v Odesau a jeho širokém teritoriu stáli 
bratří Skorpilové, z nichž se mimořádně o město Varnu zaslou

žil především Karel, který roku ISCC založil také zdejší ar
cheologické muzeum. Cnes je hlavní expozice umístěna ve čty

řech sálech jednopatrové budovy uprostřed zahrady, kde je i *’0~
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hatě lapidarium (ul. Sejnovo S. $). lid patrní nejvttSl antic
ké sbírky po Sofii - převdině plastiku, fackou a haldnistickou 

karamiku, dasatitislca antick;ých minci atd. Uataridl Užasni 
rychlá rosta jadnak noT^mi ndlaay z okolí, ala také proto, ža. 
musaum provddl výzkumy i jinda - napf. v ilarcianopoli, v thrdc- 
kých mohyldcb a ▼ poslední dobi i pf i zdchrsni pozdni. Mmskd 
basiliky u vsi Skorpilovci. Pro tyto namald úkoly Ja bohužal 
k dispozici nsdostatak odborných sil - na celé antické období 
jsou ▼ museu pouze dva archaologovd. Nanl jisti potfabl zdů
razňovat význam Varny v kultuře a turistíce - md pMstav, nd- 
mořnl muzeum, ocadnografickd muzeum, oparu apod. fiecha zaujme 

jiati i laausolaua polského krdle Vlsdislava III. VarnanCika, 
ktorý tu zahynul r. 1444 v bitvi proti Turkům, v niž položilo 
své Xivoty i 400 Cechů pod vedením hejtmana Čajky.

Z Varny možno pak realizovat výlety do blízkého i vzdd- 
lenijilho okolí. Severni od Varny leží antické mista Dionjso- 
golis - Kr^gi_(dn. Baliik) a Bizóné_(dn. Kavarna), kda aics 
pflmé dokla^ o jejich starovikém původu neuvidíme (provddily 
se tu vlceméni ndhodné vykopdvky), ale ndvitiva obou míst sto
ji rozhodni za to už pro jejich piknou polohu na mofském po
břeží. Doporučoval bych i cestu na mys Kaliakra, který asi 
10 km východně za Kavárnou vyblhd hluboko do moře svými rudý
mi skalami, k nimž sa ví že tolik romantických lidových pověsti. 
Uimoto se tu provddijl výzkumné prdca a možno tu spatřit dvojí 
pds hradeb, jež oddělovaly mys od pevniny. Nejstaril z nich 
jsou z pozdní antiky, nejvitil pak z období byzantského. Ud- 
me-li ve Varně nebo např. na Zlatých plskdch hodni Sasu a mož
nosti, můžems podniknout výlet rychlíkovým autobusem do Silis-
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try - římského Durostora, o nimž byla řefi výže.
Dalií pontské města leží pak již v jižním sprdvnlm okru

hu burgaském. Archeologické museum v Burgaau (ul. 1. Mai 6.
31) provddl v poelednlch letech va spoluprdei s BAV výzkumy 
na antické půdě kolem Burgaského sdlivu.

Naii turisté navitivujl dosti Casto SltnCev brjag (Slu

neční pobřeží), najmladil rekreační středisko, jehož první 
hotely byly ddny do provozu teprve r. 1999. M výhodnou polo
hu zhruba v polovině bulharského pobřeží, a je proto možno pod
nikat odtud snadno výlety -a zdjezdy na sever a na jih. V bez

prostřední blízkosti leží Nesebdr - starověké dórskd kolonie 
Mesadmbrid^ založené v letech 910-493 z Kalcbédonu. Je to jed
na z nejnavátěvovanSjiích historických reservací v půvabné pří
rodní scenérii, jež vytvdří 90 ha plochy skalnatého poloostro
va, spojeného s pevninou 300 a dlouhou úzkou iíjl. Antické 

vrstvy, pokud nebyly rozruieny, dřímají pod byzantskou, bul
harskou a tureckou zdstavbou, kterou reprezentuje přadavilm 
množství kostelů od 6. - 14. století (nejstaril z nich je tsv. 
Velké métropolis, bazilika z doby Juatinidnovy), jež sa povět
šině v současné době restaurují. HSsto mělo va středověku ob
chodní a kulturní styky s Eubrovnlkea, Bendtkami atd. Velice 
zajímavé je městské opevnění, kde jsou patrny např. halénistie- 

ké zdi za 3. atol. př. n. 1«, na ně pak navazující zdi římské, 
byzantské a dalií. Kalé místní muzeum v kostelíku Sv. Ivana 
Krdstitela z 10. - 11. atol. ad unikdtní expondty řecké kera
miky, stél a ndpisů předavěla z okolních heléniatických hrobek. 
Uonumentdlní stavby řeckého a římského města, dosvědčené'ndpis-
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ni, nebyly dosud a patrni ani nabudou objeveny, protože tomu 

bráni jednak souvislá dnainl zástavba, jednak pravděpodobnost, 

Za byly dávno rozrušeny v předchozích staletích.

Několik ácilometrů jižněji je rovněž na ploše poloostrova 
rozloženo lázeňské středisko Pomorje - někdejší řecký tochia^ 

loj, z něhož aa nám nedochovalo téměř nic, vyjma keramiky ze 
zdajiíeh hrobových inventářů. Burgaaké muzeum tu provádělo pou

ze aondáže, větší výzkumy však podniklo jen v předměstí Burga- 
au Sladkite Kladenci - antické Aquae Calidae, nebo v římském 

městě Ceultum (založeném Vespasiánem pro veterány VIII. legie), 

jehož zbytky byly objeveny u dnešního městečka Eebelt, asi 15 
km severozápadně od Burgasu. Sám Burges (možná z byzantského 

PyrgoaJ je městem novýa, jehož vznik sahá do 16. atol., a je 
dnes průmyslovým a přístavním střediskem.

Kajstarií řeckou kolonií na bulharském pobřeží byla 

Ajollóniá^ založené koncem 7. století z Xiléta, metropole vět
šiny pontských měst. Leží pod dnešním Sozopolem (« byzantská 
SÓzopolis), jehož název sa interpretuje jako "útočištné město" 
pro rybáře, kteří v tichých vodách hluboké zátoky hledali ve 

středověku bezpečí. Římané r. 71 př. n. 1. krůtě zpustošili 
toto kvetoucí město, jež se již v antice ze své pohromy nikdy 

nevzpamatovalo. Jako trofej byl na Kapitol odvezen i Kalami- 
dův Apollon, paladium města. Jeho chrám se tyčil patrně na jed
nom z ostrohů, kde stojí nyní vojenský objekt. ^LÍstní muzeum 
(nedaleko stanoviště autobusů kyvadlové dopravy z Burgasu) je 

umístěno ve zrušeném kostele z 19. stol. a soustřeďuje místní 
nálezy. Převládá opět řecká malovaná keramika (např. kolekce

3C

Earvanofigurových zvoncových pohárů) z místních hrobek, které 

jsou hlavním pramenem poznání života antického města a souži
tí Raků a jejich thráckými aousady. Řecký živel a a ním pro
alulé rybářství tu žije na pobřeží od nepaaěti dodnes. Nyalím, 
že ani lov ryb, jichž je tu v některých měsících nadbytek, se 
po dlouhá staletí nemění, od«yslíae-ll si, že sa užívá dnes 

silonových sítí a loděk a pomocným motorem. Rybáři jaou vesměa 

Rekové a antika tu namnoze přežívá v bizarních detailech, jako 
jsou např. názvy nejužívanějších ryb a jejich jídalníCkových 
specialit (např. kefal, palamida atd.), anebo pomůcky, jakými 
sa tyto speciality upravují: rožeň - skara, který js běžnou vý
bavou zdejší bulharské domácnosti, můžeme uvidět v keramické 

formě v muzejních vitrínách, dokumentujících předměty denní 
potřeby helénistického období.

Cesta jižním Bulharskem

Veda mezi Sofií a Burgasem a js o něco kratší vzdálenost 
než mezi Sofií a Varnou (asi 450 km). Vydáme se pro změnu opač
ným směrem - od moře do vnitrozemí. Uvítá nás rozlehlá Thrácká 

nížina, jedna z nejúrodnějších oblastí Balkánského poloostrova, 
velice bohatá na všechna archeologická období - od neolitu až 
po osídlení Sloveny. Začíná u moře s končí sa Plovdivem, orá

mována ze tří stran vysokými pohořími, takža má mnohem teplej
ší klima než bulharský sever. Specifický ráz kraje tvoří pře
devším tisíce thráckých mohyl, jež se tyčí jako malé a velké 
travnaté kopečky mezi poli. Jsou to svědkové slávy kdysi po

četných a mocných thráckých kmanů, které obývaly širokou oblaat
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zhrub* od Staré Planiny (a výraznými výběžky ovdam i aavarně 

od tohoto pohoří) k pobřeží Černého a Ega jakého moře, a do

konce i na pobřeží Malé laie. Přeatože valné Céat z nich byla 

již ve atarověku vyloupena, a někdy není možno těmto nežádou

cím Sinům zabránit ani dnaa, akrývají v aobě doaud velké bo- 

hatatví, jež Seká na odkrytí a atudium. Již Karel Skorpil 

odhadl atřizlivě jejich poSet na dva tiaíca, avšak celoná

rodní aoupiaová akce v Bulharsku kolem r. 1960 atanovila je

jich poSet v celé zemi zhruba na 25 000. Nejvíce je jich prá

vě tady na jihu, nezřídka doaahují výšky 50 i více metrů a alou- 
tí např. jako výškové kóty pro orientaci v rovinatém terénu. 

'?hrákové měli intenzivní atyky a řeckým avětem pontským, egej- 

ikým i pevninským a Římané k nim dlouho zachovávali diplomatic- 

ly opatrný postoj. Teprve poměrně pozdě, až na troskách klien- 

lelnlho Odrysovského knížectví, byla roku 45 n. 1. zřízena řlm- 

ská'provincie Thracia, když krátce předtím bylo v krvi utopeno 

olonárodní povstání proti Římu. Thrácký živel ovšem nevymizel 

a spolupůsobil nadále mocně při vytváření specifické řlmskopro- 

V .nciální kultury, jež se projevuje v rozmanité formě synkre- 

t: srnu va městech (Římané navazují až na výjimky na stará thrác

ko sídliště), a předavším na venkově. Thrácký substrát působil 

až hluboko do středověku a jeho stopy alespoň v národopisu ne

bo naturelu obyvatelstva jsou do jisté míry patrny dodnes. Bul- 

ha 'i sami rozlišují temperamentnější a srdeSnějšl "Jižany" 

z hrákie od chladnějších "Seveřanů", tj. Bulharů z Podunajl, 
pojřlpadě z Dobrudže. Thrákologie patří dnes k módním a prefe

rovaným vědním disciplínám historické a archeologické vědy 

v Bilharsku.
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Stopy kdysi slavného thráckého, později makedonského a 

římského střediska Kabilé_ ae Částečně dochovaly asi 2 km od 
stajnojaenné dnešní vsi. Město, jež připomíná v jedné ze svých 

řečí i Démosthenés, kvetlo zvláště v helénismu (3. stol.) a 
aělo Čilé atyky a řeckým světem. Svědectvím jsou např. amfory 
ae znaCkami Tbasu a jiných výrobních atředisk ze zdejších ná
lezů, které soustřeďuje muzeum v Jambolu (ul. Bjalo mora C.12), 
což je byzantské Diamgolis (Dampolis) nebo Hyámpolia. Také ne
daleké další oblastní město Sliven, přímo na-silnici Burgas 
- Plovdiv aé va svém muzeu (ul. Stalin C. 6) pozoruhodné ma

teriály z thráckého období, ale i z římské nekropole, která 
ae v souCasné době vykopává, přímo v areálu dnešního qěsta.

V centrální Thrákii byla jedním z nejdůležitějších měst 
Raroé, kterou později Římané rozšířili, povýšili na kolonii 
a pojmenovali Auguatg Traiana. Do jejího teritoria patřily, 
jak víme z nápisů, i krajiny hluboko na sever od Balkánu. Stav
by a hradby Augusty Traiany leží pod dnešní Starou Zagorou a 
zcela ae a ní v základech shodují. Když totiž Český architekt 
Lubor Bajer tvořil v 80. letech minulého století základní plá

ny pro znovuvybudování města, krátce předtím úplně vypleněného 
tureckou soldateskou, řídil se antickou předlohou, takže římský 

cardo maximus a decumanus maximus probíhají pod dnešními uli
cemi bul. Lenin a bul. Dimitrov. Asi devadesátitisícové dneš
ní město je lehce dosažitelné jak ve směru od Sofie, tak od 

moře - je totiž významným uzlem železničním a silničním. Dopo
ručuji zdržet se tu návštěvou několik dní nejen kvůli městu 
samu, al* i pro jeho okolí bohaté památkami. Díky výzkumům 

zdejšího archeologického muzea (bul. Ruaki C. 80) známe vzhled
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antického města dosti plasticky. Ui za vlidy Antonina Pia by
lo obehnáno hradbami, jejichž obraz se třemi branami ae ey- 
skytuje i v reverzu mSstských koloniálních minci. Odhalené 
římské zdi můžeme uvidět zejména v prostoru kolem jižní brány. 
Dále nemůžeme opomenout navštívit římskou stavbu (ul. Gen. 
Stoletov), v niž se asi 3 m pod dneSnl úrovni skrývá proslulá 
mozaika (10 x 10 m) s figurálními, zvířecími a ornamentálně 
plastickými motivy. 2 jihu k nl přiléhá velký stavební kom
plex, který se urychleně vykopává od loňského roku v souvis
losti se stavbou městské opery a galerie a který navazuje na 

jihu přímo na hradby Marka Aurelia a mé vysloveně veřejný cha
rakter '( usuzuje se na búleutérion); nalezeno zde bylo množství 
nápisů a jiného materiálu. Celý komplex bude zabudován do pod
zemí plánovaných nových staveb, takže bude veřejnosti přístup
ný. Oblastní muzeum mé bohaté sbírky a expozici, » níž jsou 
nejvíce obdivovány zíásti rekonstruované vozy z okolních thrác
kých hrobů, zdobené bronzovými aplikacemi. Archeologické vý
zkumy se soustře3ují i na ckoli, v posledních letech zvléfitě 
na povodí řííky Catalka (asi 2C km jihczáp. od St. Zagory], 
na niž se nyní buduje ;řeb.rada. Kdo navétlví Dulharako jaětě 
během příštích dvou lat, bude mit možnost uvidět římskou villu 
Urbanu, jež je součásti většího komplexu, k němuž pstřl dvě 
villy rustiky s r.ekropole s velikou mob^ylou o průměru 5C m 

v Sele. Villa s ckc.nlmi statky patřilo romar.izcvaným thráckým 
aristokratům a žila asi tři staletí, hežl v půvabném koutu me
zi listnatými lesy no jižním ú;atl pohoří Sredna Gora.

Neopomeneme také navštívit římské minerální lázně (dnes 
Starozagorskite mineralni bani) - asi 10 km severovýchodně od
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St. Zagory, kde se dodnes s úspěchem léSl nervové a ženské 
choroby.

Asi 25 km severně od St. Zagory leží v blízkosti průsmy
ku šipka Kazanl&k, kde probíhaly nejtěžšl beje rusko-turecké 
války. Místní muzeum (ul. Iskra S. 15) má převážně památky na 
Thráky, j.e.iichž ústředí - hrazené město Seuthopolis je neda- 
leko, dnaa ovšem pod hladinou přehradní nádrže G. Dimitrova.

I Hustota thráckých mohyl zde dosahuje maxima. Nejznámější 
! z nich je hrobka ze 4. stol. při n. 1. s helénistickými mal

bami, proslulými životností a barevnosti.1
Prastarým centrem Thrácké nížiny je konečně Plovdiv,

(
odvozující patrně svůj název z thráckého Fulpudeva. Uakedon- 

■ ská FilÍEFopolÍ8_a římské Trimontium_ byly zřejmě nejvýznam- 
i nějSími antickými středisky no území Bulharska vůbec. Vypla- 
i tí se prete zůstat tu několik dní, vyjít si pokud možno na
' všechny tři historické pahorky nazvané tureckými jmény, sezná

mit se se zbytky antického města a zajet si někam do jeho oko- 
I 11. Oblastní archeologické muzeum (ul. Soedinenie č. 1) vede

řadu vykopávek ve městě i mimo n‘ a sama jeho expozice, v níž 

vyniká zlatý poklad z Panogjurište (2. pol. 4. stol. př. n. 1.), 
stojí rozhodně za shlédnutí, i když vystavuje jen asi dvanác
tinu svého bohatství. Z římského Tr-imontia se zachovaly zbytky

• dvojích městských lázní a fóra, které leží v podzemí dnešního 
hotelu Trimontium. V poslední době se při stavbě polikliniky 

nalezly další (převážně obytné) římské objekty. Dlouholeté vy- 
kopévky provádí L. Sotušarova na vrchu Nebet-Tepe, jednom z pa
horků Trimontia, který už od počátku byl opevněnou akropoll. 
Najstaršl hradby jsou patrně heléniatické, ale podle jiných



názorů byly zde zdi thrácké. V impozantní dochovaloati je vi

dět celý daldí vývoj fortifikace římské, Juetiniánovy a by
zantské.

V plovdivské oblasti je nejpozoruhodnějií římskou loka
litou dneSní město Chissrja (asi 40 km severně od Plovdivu), 
poblíž hlavní silnice Plovdiv - Pleven. Toto lázeňské leto
visko Římanů, nazývané nejdříve Augustae^ bylo oblíbeno svými 
šestnácti minerálními prameny s účinky jako voda karlovarská. 
Koncem 4. století bylo město přejmenováno na Ciocletisnopolis 
a obehnáno hradbami. Podivným řízením osudu zůstaly prakticky 

zcela dochovány s jsou snad najlapáím příkladem pozdně antic
ké fortifikace na Balkáně. Zdi a častými potarnami jsou na se
veru dvojité, dosahují 12 a a mají 43 věže. Jedna ze čtyř bran 

se nazývá "Kamilite" podle podobnosti a velbloudem. Lázně slou
žily patrně až do 1C. století a využívali jich bohatí Byzan- 
tinci, kteří město nazvali Bebastopolis. Celý plovdivský kraj 
- klíč k dosažení Zgejského moře - byl byzantskou vládou opev
něn, zvláště v kaňonech říčky Asanica u dn. Asanovgradu (2C 

km jižně od Plovdivu), kde po vítězství r. 1231 postavil hrad 
též bulharský car Ivan Asen II. Na úpatí hor, asi 5 km jižně 
odtud, leží druhý největší bulharský klášter - "Bačkovski Ma- 
nastir", založený r. 1063 Gregoriem Pokurianem z Gruzie.
V okolí se pěstuje nejlepší bulharský tabák s dobré odrůdy 
červeného vína.

Zde končí zároveň Thrácká nížina s začínají první svahy 
Bily a dalších pohoří. Kruh cestovóní za antikami se uzavírá. 
Územím Bulharska probíhá, jak jsme viděli, několik výrazných 

linií a mezních oblastí, jimž daly zvláště v pozdní antice
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správní ráz římské provincia. Hlavní dělítko probíhá asi 
v polovin* «am* - podél pohoří Stara Planina; vadla toho 

pak existuj« od nejatarSích dob i znatelná hraniční linia 
mezi západem a východem, zhruba na čáře Sofia - Kila a dá
la po hřebenech hor. Růzností geografických podmínek a roz
dílností etnickou je dána i diferenciace jazyková, totiž 
v linii, na jejíž jedné straně se mluvilo a psalo (aspoň 

oficiálně) latinsky, ns druhé pak řecký. Stanovil ji více
méně přesně již náš balkanist« světového významu Konstantin 
Jiračak. Jazykový předěl se projevuje dodnes i v bulhartti- 
ně, např. východ "ská" (já jsem byl « ss bjach), západ *eká*
( > az bech). Spisovná bulharitina, jejímž základem je náře
čí tmovské, nemůže na západě zdaleka dodnea překrýt velké 
néřeční a.hovorové rozdíly: úplně jinak mluví Sopi na Sofij- 
aku, v Rhodopéch se proti typickému jedinému členu apia. bul- 
har&tiny objevuj« jaho variabilita: např. řekno-li se spis. 
"majka ta", je slyšet tu a tam jattě: "majka ta", “majka sa", 
"majka na”, což ja přibližně asi latinské: haac mater, ista 
mater, illa mater. V antice žilo avým do jisté míry uzavře
ným životem Podunají a přilehlými oblastmi, řecké Cernomoří 
sa silnými vlivy hluboko do thráckého zázemí a dnešní bul

harský západ, kda byla vždy ailná- návaznost na Makedonii, 
jejímž prostřednictvím aa pocilovala i blízkoat pavninakého 

Bočka. To aa obráží i v rébcích hospodářských až daleko do 

střodovMcu, kdy kupř. Marica (antic. go^r2a2 a do jistá míry 

i Struma (antic. S^CTVOfi) tepnami, po nichž aa dopravo
valo tusemské zboží na jih i na východ.

Made putování antickým Bulharskem končí. Srovnáaa-li je 
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• proalitl/«i po Buliwruku*, které vydal K. JiraSak
v IPraaa r. l»6£l, vidiaa, kolik aa saénilo. heauaiaa již jako 
on nabo Uobruaký caatovat xa antikou korato nabo piSky po praž
ných castéch, kda nabývalo baxpaSno, vína o atarovžkých civi
lizacích víca, ala vidina bohužal aénfi. V nnohých, xajaéna 
nanäich nlatach, a? i dna a aatkána a prxsjavy naziitné alovan- 
aké yzú^amnoatí, pro niž tu naSi lidé horlivé pracovali* A z0~ 
atévé bezbřehost výxkunných úkolů, jinž Ceäi vytvořili pevnou 

základnu, dodnes oceňovanou a naanoza jadté nedocanénou.

J. B a n a í

POZNÁKKT

1) Cdkszüji tu no svij ílánok "Nov^ výzkumy v Moesii a 
Thrákix" {LF, :971, 4 - v tisku), kde je i příslušné nová
litpnturo.

IBGKN3A K XAřÉ AíiTICKÍCi; LCKALIT V BULHARSKU

1« Ca8tra_fZertis (Kula) 30. CJessos (Varna)
2. Bononia (Vidin) 31. Skorpilovci'
3. BatiarÍB_(ArSar) 32. kessai' ria (Nesebár)
4. Aloua (l*on) 33. Anchjslojp (Ponorjd)
5. OeacuaJeigen) 34« Aquae Cnlidae
6. Orjachovo (Slodkite Kladenci)
7. SJikopol 35. Beultum (Dcbelt)
8. Eimun (3elene 36, ApolloniB (Sozopol)
9. í^ovae (StSklen) 37. Kabilé (ChisarlSk)

10. Tekirdere 36. Sliven
11. ^a^rua (Křivina) 39. AU|gu3ta Traiana - Bejoe
12. Seta (_gi) n t a řr^a ta _(Ku ae) (Stars Zat’ora)
13. Trůsammiw (Stálpište) 4C. Starozagcrskite mineralni
14. (Marten) bani
19. Trananariaca (Tutrakan) 41. Catalka
16. vuroatorua (Šilistra) 42. Uadara
17. Montana (Michajlovgrad) 43. Armira
18. Vraca 44. Frisovc
19. VariOiyana (Leskovec) 45. KazanlSk
20. Sico^oUs ad_Istrun (Nikjup) 46. Seuthopolis
21. Chotnica 47. Filij'popolis_- Trimonti™_
22. Butovo (Plovdiv)
23. Emporium Firetensium 48. Panagjurište

(Pavlikeni} 49. Au£uataa_- Cioclatianopolis
24. AbriV^sJRazgrad) (C:.i sar ja)
25. Vojvoda 50. Aaenovfrad
26. Marc^ano^olia (Reka Devnja) 51. Garnania (Separeva Banja)
27. Xaliakra 52. Pautalia (Kjuatandll)
28. Wwiý_aoj>ol^8 _(Bal6ik) 53. Serdica (Sofia)
29. Bizoné JKavarna) 54. Sandenski (dř. Svati VraS)

55. Nicopolis ad_Na8tua
(Goca Oaliav)
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VZPOMÍNKT MA KLASICKÉHO FILOLOGA 

UNI V. PROFESORA
Or. JOSEFA KRÁLI

RrochiizlB«-!! se někdy Vyěahradskýa hřbitov«*, Jistě 3« 
nikdy neopoaeneM zastavit u paaětnlku n«JslavněJěleh oaobnos- 

tl fieského národe - u Slavína. Hned první jaěno v první* sloup
ci upoutá na&i pozornost. Jnáno zná*ě ve vědecká* světě - 
Josef Král. A přece zvláště mladší* návštěvníků* dnes uě »no
ho neříká. Tato stal chce tedy přispět k tomu, aby osobnost 

Josefa Krále, profesora Karlovy university, klasického filolo
ga, významného vědce a pedagoga, básníka, spisovatele a překla- 
"datéle a iředevšía charakterního a dobrého Slověka neupadla 
docela v zapomenutí. Tento Slánek nechce být vědecký* rozbo
rem jeho životního díla. 0 to už se svého Sasu postarali od
borní znalci z oboru klasické filologie, kteří také připomně
li, kolik úsilí a práce věnoval třebas Jen boji za Seskou uni
versitu v Praze, za zřízení druhé Seské university v Brně a 
jaké práce bylo potřebí k tomu, aby se Seskému studentstvu 
dostávalo vzdčlání na Seské universitě v mateřské* jazyce a 

nikoliv v- nuuieckém, jak do té doby bývalo zvykem. 0 tom, ja
kého ohlasu se Sinnosti prof. Josefa Krále dostalo,- svědSí 
snad nejlépe např. Sborník prací filologických, vydaný k jeho 
60. narozeninám. V době druhé poloviny 19. století, kdy Seský 

národ bojoval za své orívj nej'.n jazyková, ale i politická 
a sociální, zasahoval do těcnto bojů Sauto i Josef Král a za 

SVŮJ nekompromisní postoj lolitický i vědecký dostávalo se 

au pochopitelně i ,)ersekuce. Proto „ t*ké mus.cl živ-tem dost
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těžce piobí.S i a zrmf el nskor.ec tnk chůd , ,'ak re chudý-na

rodil, v poně’r.ě r.cv7'-ckém vfku fc4 1 ?t.
Teto stal chce být dnes přircc.tr.kou žlcvěka '-•ři'V.'i 

Charakteru, oddaného mar.že'8 a 'nrervého otce, kytis^cu, kte
rou svému otci přir.áří - syn.

Univ, prof. Dr. Joeof Kr«'! se nsrorti’ dne IP. riorince 
roku 1853 v ná'*vorr.ím traktu prastarého domu u Zlaté konvice 
ÍSp. 477' v ťelnntrichevi ulici na Starém Iřěetř- Frafském. Je
ho rod, neoplývající ni'dy -říli’ poz^mrkými strtky, lze 
v pražských farních matrikách sledovat až do 18. století. Jn_ 

ho děd Josef byl rrnžsk.ir kořešníkam Si sríře kořeér.ickým děl
níkem. J-^ho syn Jan, otec potomního klasického filologa, byl 
zapsán jako kožeSnický mistr v Fráze. Kěl malý krá*ek v Kot
cích, tehdy jeřtě vyhrazených hlavně přísluěr.íklm tohoto ře
mesle, ale nevedlo se mu valně. FříliSná dobrotivost a srdeč
nost nebyla vhodným předpok’sdem k živnosti a k boji s kon

kurencí, a tak kráffirk dlouho neudržel. Stal se pak •civilním 

vymahatelem daní pražského úřadu” čili ezekutorem. Je naena- 
dS, ř.e jeho povahové vlastnosti se k tomuto úřadu hodily ješ
tě méně než k živnosti. Proto za nedlouho místo ztratil a ži
vil se pak jen nahodilým výdělkem ze dne na den, žije a ro
dinou v ustavičné nouzi a strádání. Jeho jedinou chloubou 
bylo členství v tehdejším něSlanském sboru ostroatřelců, kte
ří tehdy dožívali sláva roku osmaStyřicátého.

Se- svou manželkou Annou, rozenou Sturzovou, měl celkem 
12 dětí, z nichž většina zemřele už do prvního roku svého 

života a některá dokonce do několika týdnů po své* narození. 

Dospělého věku dožily pouze čtyři děti, ale ani ony se veeměs
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nedočkaly vysokého atáří. Vedle Josefa, který zemřel 641etý, 
byl to je Stě Ferdinand, který zemřel ani ne JOletý na rheuma- 
tiamua, nemoc z povolání, kterou získal jako stáčeč piva ve 
vlhkých a studených sklepích, dále Anna, která koncem minulé
ho století zemřela ns tub'^rkulozu, a konečně Růžena, vy í i vač
ka prádle, která jediná přežile i svého bratra Josefa a ze
mřela teprve za nacistické okupace ve věku 76 let.

Josef Král se narodil už jako druhé dítě svých rodičů, 
ale prvorozený Karel zemřel už za dva týdny po svém narození. 
V temné nádvomí světnici, která byla jediným obydlím celé 
rodiny, kde se děti rorti’y i umíraly, vyrůstal Josífek čili 

Pepíček v nadané a př, mýSlivé dítě. V Šesti letech za’'al 
navštěvovat nedalekou Školu u sv. Jakuba, tehdy ov’ob němec
kou. Teprve od 4. třídy j.avStěvoval nově zřízenou StnromSat- 
skou Školu, kde se vyučovalo česky. Jeho nadání a v bomý 
proopčeh dosvědčovaly nsmé "eminence" na v>-sv?dčení, které ho 
neopustily po celou dobu řkolní docházky. Ale dětství chlapce 
nebylo příliS radostné. Neustálý zápas a nedostntk''m a smrt, 
která kosi’a jeho maličké sourozence, n-dopřály rodině rří- 
1 ií* klidu. Josef prožíval své chudé mládi jakoby ve stínu 
stnróntí dospělých. Nepoznal ani radostných sv-'tkl, ani 
prázdninových pobytů na venkově, ba oni ned’lniho oddychu 
v 'řírodě nS'"!e za prožakou branou. Gr.ad : roto tnká se : oz- 
díji snažil ze vSach sil, aby toho vřoho neptstrddn'y j'-ho 
vlastní děti.

Kn radu učit ’a jistě po znsěném váhání d-li ch-idl 
rodiče zspsnt nadaného syn>B na /ymr.nsium. Sn»d právě fhdy 

otec zadoufal. Ze se jeho poměry zlepří, al-* mýlil r-. IřiSla
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doba, kdy v rodině nebylo ani na nejnutnějSí, a tak už'od 
kvarty byl nucen Josef, vytáhlý hoch Stihlé, ba hubené po
stavy, nuzně oděný do obnošených a mnohokráte přežívaných Ma
tů, vydělávat si na dalSÍ studium krejcarovými kondicemi a 
darovanými obědy tiěit zdravý hlad mladého těla. A to ještě 
z těchto nepatrných výdělků byl nucen přispívat rodičům a 
malým sourozencům) Teprve později mu další studium ulehčilo 
stipendium, které doatával od sexty ve výši 84 zlatých ročně. 
Jako výbornému studentu mu bylo stipendium ponecháno i po ma
turitě, když v roce 1871 vstoupil na filosofickou fakultu 
německé, tehdy ještě nerozdělené Karlo-Ferdinandovy univer
sity.

Na universitě studoval klasické jazyky a češtinu. Jeho 
obrovské jazykové nedání a zálibu v tomto oboru dokazovalo i 
to, že už tehdy studoval nevíc jeStě arabštinu a aanskrt. 
Veliký vliv na něm měli zvláště tehdejší čeští universitní . 
profesoři Hattala, Durdík, Gebauer a profesor klasické filo
logie KvíSala. Ale sni při pilných studiích nebyl zbaven 
vezdejších starostí. Stále muoel podporovat rodiče a souro
zence a denně tak řešit otázku, z čeho žít druhého dne. Ne
znal zábavu, sport, ani zotavení. Nezbývalo mu na to ani pe
něz ani času. Jeho tvrdý život zpestřilo do roka pouze něko
lik krátkých výletů a kolegy do nejbližěího pražského okolí. 
Snad proto tak přilnul k antickému životu, opřenému o čaro- 
kráanou jihoevropakou přírodu. Vytvořil si čoaem nový, myšlen
kový svět, vysněný ráj starých Reků a Římanů, jejichž živo
tem se počal stále víc a více zabývat. OvSem ns návštěvu 
Itálie nebo dokonce Řecka nemohl tehdy přirozeně eni pomy-
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siet« Stejně nesplněným snem zůstala jeho touha studovat na 
některé přední zahraniční universitě. Přes to ae mladý filo
log horlivě učil cizím jazykům - ovšem jen z učebnic a bez zna
losti živé výslovnosti. Naučil se tak řadě i slovanských a ro
mánských jazyků, takže posléze ovlédal slovem i písmem 12 ži
vých jazyků, samozřejmě vedle perfektní znalosti latiny a 
řečtiny, ale také staročeštiny, stsroslověnštiny, sar .krtu a 
jiných starých jazyků indoevropských.

Jeho universitní studium přerušila jednoroční vojenská 

služba, nebol odklad pro studenty tehdy neexistoval. Král 
přirozeně nenašel ve vojenském stavu žádné zalíbení a také ai 
nevysloužil žádnou vyšší hodnost. I na vojně byl stále du
chem u své milované vědy a vytvořil tak trochu žertovnou a 
trochu smutnou postavu vojáka-filosofa. Nejednou v kruhu své 
rodiny po létech vzpomínal na svá vojenská cvičení, kdy 
v "plné polní*, s těžkou puškou a nábojnicemi a na zádech 
8 typickým rakouským "teletem*, v němž vojáci měli mít své 

osobní potřeby, bral "Stürmern* strmý sráz od Šáreckého poto
ka ke kostelíku sv. Katěje, kde měli tehdejší c.k. vojáci 
cvičný terén. Nepraktický adept vědy, aby dosáhl torny uprave
né a podle předpisu pravoúhlé, vycpéval si ji mohutnými svaz
ky latinských a řeckých slovníků a prohýbal se pak při cvi
čení doslovně pod tíhou vědy.

Tento vojenský rok však měl pro Josefa Krále přece je- . 
den veliký význam. Pohyb na čerstvém vzduchu a pravi.delná 
a vydatná strava upevnily zdraví suchého, vytáhlého mláden
ce, plného ideálů a lásky k české vědě i k pravdě.

Hned po skončení vojenské služby se vrátil opět na uni- 
4'4

veršitu a jsko jednatel tehdy založené Jednoty českých fi

lologů se horlivě ú^íístnil počátků v’deck^i.o ruchu íe.-kého 

ne německé pražské universitě. Ve svých třiadvaceti letech 

složil s vyznamenáním zkoušky z klasické filologie a podal* si 

žádost o místo suplenta r.a gymnesiu v Jičíně, Táboře a Lito
myšli a s napětím očekával, které z nich mu vyjde. Nepomýšlel 
tehdy ještě na vědeckou dráhu a také pro tíživé hmotné pomě
ry ani ponýřlet nemohl. Tu se však na něj usmálo štěstí.

Pro mimořádně výtečný prospěch po celou dobu studií mu bylo 
nabídnuto místo suplenta na prvním českém reálném gymnasiu 

v Praze. To mu umožnilo další vědeckou práci a brzy na to byl 
promován na doktora filosofie. Bohužel však právě v této do
bě, která mu přinesla tak neočekávané štěstí, nastavil mu 

osud past, která se stala začátkem mnoha příkoří v jeho dal
ším životě. - Mladý a nezkušený vědec, neznalý zákeřností e 

intrik, vyhověl přání jistého nesvědomitého universitního 
profesore, k němuž vždy vzhlížel s uctivou oddaností, a na
psal kritiku o spise prof. Veliiakého o životě Reků a Římanů. 
Onen nesvědomitý profesor Sel tak daleko, že původní znění 
kritiky, kterou mu Král přinesl, přepracoval a záměrně upra
vil tak, aby kritika posloužila jeho osobnímu zájmu. Fod 

tímto podvrhem zůstal ovšem podpis Králův a tím byl položen 
základ k jeho pozdějším neSlastným osudům, které posléze-za- 

platil i předčasnou smrtí.
Raní však úkolem tiehto vzpomínek sledovat další vědec- 

I kou dráhu docenta a později profesora na rozdílené.už uni-
varaitl v Praze a jaho vědecké úsilí i literární činnost. Bu- 
dpváním českého vědeckého prostředí spolupracoval na dokonče

ní českého národního probuzení. Této práci věnoval všechnu ^5



STOU energii a celý svůj život, ba i avé akronmé finanční 
prostředky.

Jako gyanssijní suplent byl na toa nyní přece jen po 

hmotné stránce lépe. Skrovnoučkých finančních přebytků využí
val především k névStivéa divadla - chodil samozřejmí na 

galerii, a k návStívéa přadnéSek a koncertů. Zeto na prome
nádě, v kavárnách a hostincích ho nikdo nenaSel. Neměl k to
mu ani času, sni chuti a ovšem ani peněz nazbyt. Tské na 
tehdejších bálech byl jen vzácným hostem. Plachý k lapám ne
dovedl mladý suplent v obnoSené a stále opravované čamaře,
8 řídkým knírkem pod nosem a a chudou kapsou soupeřit se zku- 

*
šenými a vyšňořenými lvy salonů.

Z 80 zl. měsíčního služného přispíval rodičům i třem 
mladším sourozencům s platil si nyní také pokojík v podnáj

mu, aby mohl pracovat. Doma neměl ani místo, sni klid. Jedi
ný přepych, který si dovolil i zs cenu osobního strádání, 
byla jeho rostoucí vědecká knihovna, neustále rozmnožovaná 

o další svazky. Však také nejednou nadSený vědec usínal s prázd
ným žaludkem, jen aby si mohl dopřát nákup některé knížky.
V dlouhých nocích, v nichž vlastně jedině mu zbýval řas ke 

studiu a literární práci, vzpružoval unavené tělo a umdléva
jícího ducha levnou černou kávou a tzv. "krátkými", pověst
ně ohavnými, páchnoucími, za to však nejlevnějSími rakouskými 
cigáry, na něž si tak navykl, že jim zůstal věren po celý ži
vot a jen zřídka, o nejslavnějSÍch příležitostech, je nahra
zoval lepšími doutníky. -

Deváté desítiletí minulého století, v němž docházelo 

i u nás ke stále mohutnějším projevům za politická i sociál-
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ni práva naěaho národa, sa projevilo na pražské universitě 

přadavšla jejím rozdělení na českou a německou roku 1882.
Ha české universitě pak působil Josef Král nejprve jako při
dělaný soukromý, tj. neplacený docent a od r. 1883 jako pla
cený mimořádný profesor klasické filologie. Ač už tehdy mohl 
své odborné práce publikovat také v cizině a v různých jazy- 
cích, z vlsstenaekého nadšení se je rozhodl publikovat nejprve 
Basky, jak.to bylo nutné v zájmu rozvoje české vědy. Všech
ny své síly věnoval tehdy tento průbojný a velni energický 
zastánce pravdy ve vědeckém poznávání pražské universitě, s 

neměl tedy ani pomyšlení ns manželské.štšstl. Neuvědomoval ai 
vlastně vůbec nic, co nesouviselo s vědou.

Zprvu ani dobře nechápal, proč je náhle tak často zván 
do rodiny zámožného a vlivného svého učitele na universitě, 
profesora Kvíčaly. Ten si jej stéla víc a více zavazoval a 
vymáhal pak na mladém vědci řadu úsluh, které se příčily jeho 

přísným zásadám.'Vše vyvrcholilo r. 1886-, když prof. Kvičela 

nabídl Královi sňatek s jednou ze svých dcer, a za to mu 
slíbil zlepšení, jeho postavení na universitě i ve společnosti 
vůbec. Tepznre tehdy zděšený Král prohlédl a rozčarován i 
mravně rozhořčen sa rozešel sa svým učitelem navždy. Až po
tud vypadá celá příhoda spíše groteskně, ale měla, bohužel, 
svou tragickou dohru. Vražený profesor sa svému mladšímu ko
legovi mstil a stal aa přímou příčinou mnohých Králových 
strastí a dokonce i záměrných zákioků proti němu, na které 
Král doplácel nejen finančně, ala i otřeseným zdravím.

"Ha moje nevděčnost", veřejně doshévá r. 1887 jako býva
lý žák vůči svánu někdejšímu učiteli, v otevřeném tištěném
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lists profesoru Kvíčalovi, k jehož vydSní byl přímo donucen 

neudržitelnými pomSry, "nýbrž ž4dané Vámi příliSné a nespra
vedlivé tantiémy jsou příčinou naíeko rozchodu".

Josef Král si příliS cenil včdecké pravdy, než aby mohl 

jednat jinak. Jestliže nyní žádal prof. Rvíčala, aby občtoval 
svS vSdecké přesvědčení v jeho prospěch s zamlčoval dokonce 

vědeckou pravdu a tak se sám snižoval v ořích ostatních, 
třebeže zs cenu osobních výhod, musel se vzefřít tomuto ne
mravnému násilí.

Po tomto konečném rozchodu a orof. Rvíčalou byl věak 

Josef Král soustavně jím pronásledován nejen ve včdč, ale i 
ve společnosti a na universitě mezi profesory i studenty' 
po celých dvacet let, až konečně Kvířalova smrt r’. ISCe uči
nila konec jeho x^Stí. Msto neělechetného profesora šla do
konce tak daleko, že měl být Josef Král, tehdy už také pro

fesor, na základě jeho přímé intervence na*ministeratvu škol
ství ve Vídni prohlášen akademickým senátem za nepříčetného 

a vyřazen z další činnosti na universitě vůbec nebo alesnoň 
přeložen z českého prostředí na některou německou universitu 

mimo Oechyl Opatřil k tomu i křivé výroky jakýchsi saudních 

lékaři. Jeho záměr se však nezdařil pro odpor nřímo mini
sterstva školství ve Vídni. - Jako by celá tato tragédie byla 

ilustrací k pozdějšímu hořkému povzdechu známého literárního 

historika univ. prof. Alberta Pražáka, který s oblibou říkával;
"Komo homini lupus, 
professor professori lupissimus".

Aonec roku 1688 přinesl konečně změnu i v osobním životě
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prof. Josefa Král*. Zeela náhodně se tehdy v Prase seznámil 

8 dcerou ovdovělého jihlavského lékárníka Ferdinande Sychravý, 
Ceekáho vlastence z tehdy stále jegtě německé a velmi výbojné 

Jihlavy. Oba mladí lidé v sobě nsSli zalíbení a po krátké zná
mosti uzavřeli sňatek r. 1889.

Manželství přineslo prof. Královi konečně trochu štěstí 
a klidu, do té doby nepoznaného, a také po finanční stránce 

jakési zlepěení, alespoň do té doby, n'l se během pěti let 

rozmnožila jeho rodina o dva ayny a dvě dcery, kterým dal na 
křtu stará dobrá česká jména.

Učenec, jenž podle soudu nezasvěcených byl zdánlivě za
ujat jen svými vědeckými problémy, universitou a č<*akým ve
řejným'životem, ukázal se v rodinném kruhu jako velmi oddaný 

a starostlivý otec a pozorný manžel, který všechen svůj vpl- 
ný čae - a bylo ho bohužel vždy jen velmi málo - věnoval pád 

evá rodině a svým hlučným a temperamentnía potomkům.

-0-0-0-

Ka nég větší styk a otcem nezbývalo ve všední den takřka 

času. Otec vstával po sedmé hodink a už před osmou odcházel 
na universitu i na přednášky a cvičení do jiných odborných 
datavfi. Vracel se až k jedná hodině, k obědu a po něm ke krát
kému zdřianutí, které si nikdo z nás neodvážil porušit ně

jakým dováděním. Pak odcházel ns kratičkou návStěvu kavár
ny Paříž v Bitná ulici, která se posléze stala místem, kde 

u tav. profesorského stolu se scházívala jeho družina. Zda 

sa prodebatovávaly běžné i ožehavé sáležitosti veřejného i 

wiivepsitního života a zde aa také, v přátelském rozhovoru,
vlaata* připravovaly růsné tehdejší významné události naěeht 
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veřejného CivotB. Do větných debat vpadla čaato veselé nota 

břitkdbo vtipu archiváře Vojticha NověSka, Jednoho a nejlep- 

81eh otcových přátel.
A pak anovu na univeraitu, odkud aa vracel api-avidla po 

sedmé, spíSe v8ak k osmé hodini k veSeři. -Jako oběd i veSeře 

ae musela konat aa beapodmineCné účasti vSech členů rodiny a 

byle tak vlastně všedního dne Jedinou příležitostí k rodinné
mu spolužití, Jakož i k výměně přání a požadavků. Po večeři 
zasedal tatínek pravidelně k vědecké práci, zahalen v mračna 

dýmu odpoenč čpějících "krátkých". Teprve o pllnoci odcházel 
ne llžko.

K ro'’innámu životu zbývaly tedy pouze neděle a svátky, 
a to JeStě ne celé. Podle tehdejšího zv>-ku odcháze’ tatínek 

dopo''edne na družnou besedu, kterou se doplňovaly každodenní 
přátelaké ac’ '.zky v 1 ařížeké kavárně. Iř^telé ae k těicto svá- 
teřním schůakám scházeli v nřko'ika zn''mých vinárnách, např.

O Bindrů na Staroměstském náměstí, "V knížete pána" (U Lob
kovic!) na Kalé .itrar.ě, V Kořných ne Tylově náměstí anebo i 
leckde Jir.d?. Zde rři vážném, ale nikdy i hodně rozmarnéni roz

hovoru ae sel'/zel pověstný "kVsický Cly»F* v čele s mým ot
cem ve funkci 1.'emov''ádného Die. V přátelském kroužku tu za- 
sxdaii univ>raitní i atředoSko''Stí rrofesoři zvučných Jmen: 
zejména'Zubatý, Hanuž, Niederle, Groh, Vléek, Knlouaek, hrdi
na a Vlravský a ovSem už zr.ínéný Sprýmiř, arcnlváf Jr.SuV.lek . 
Jehož, anekdotické historiky, které vzaly vesměs plvod v této 
spol čnesti, byly dokonce svého času dvakrát vydány tiskem. 

Jeden z účastník', těchto sc ’.z>'k rodává pod pseudonym'm
Primus Sobotka výstižnou chara’'Vrist'.ku nfkter.éch ú’sftníkl 

5

takto:

"V čele aedával profesor Virevský, klasický filolog. Jenž 
zabrán do novin, hovoru si zdánlivě nevžímal, ale přece dobře 

věděl, o čem ae mluví a časem prohodil do toho nějakou Stirla- 

vou poznámku. Mrzout na pohled, ale dobrý člověk. Joaef KanuS, 
tehdy profesor Obchodní akademie československé a spolupra
covník Ottovs slovníku naučného, potom docent české literatury 
ne Karlově univeraitě a posléze profesor na universitě Komen
ského v Bratislavě. Josef Král, univ-rsitní profesor, zname

nitý klasický filolog, bystrý badatel o rytmice a mistrný pře
kladatel řeckých tragédil, popudlivý, zhorka nakvařený, kte
rý sa uměl zlobit Jako málokdo. Přes svou popudlivost byl 
dobrák od kosti. Lubor Niederle, universitní profesor, náram

ně pilný a duchaplný badatel o starých Slovanech, důstojný 
nástupce Šafaříkův, má’omluvný a seriosní. Vojtěch Nováček, 
správce zemského archivu, neúnavný Šprýmař a nevyčerpatelný 

anekdotář. Jenž dovedl rozesmát i stařičkého V.W. Tomkaf 
Když aa mu nedostávalo pravdy, neostýchal se trochu si za
lhali, ala vždy vtipně a vesele. Nikoho vSak neurazil a taká 

neměl nepřátel...." ( Ze sborníku Nováčkovská hlatorky - 

sebral a uspořádal Josef Nováček, Praha 1934 )
Tyto nedělní dokladní besťdy a kratičká každodenní za- 

'stávky v Pařížská kavárně a pak občasná návštěvy Národního 

divadla, zvláště oper. Jichž byl otec nedSeným posluchačaa, 

byly Jeho Jedinou zábavou a osvěžením.
Radilní odpoledne vSsk věnoval nám a naií mamince. Od 

Jara do podzimu a přestávkou prázdnin, ktará Jsme apolačně 

trá'vili na Caakám venkově a Jan někdy, vzácni, taká v za-
$1
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-.raničl, néa vodil otec no těchto rodinných vyeháskách po 

raza. Jejich cílea byly předevíía HredSany a htadaa a VyÄe-
Vrad,. kda aa jehr oiedýB a neklidný» poaluchaSda doatívalo 

nákladního a zsavěcanáho pou^'eni o čeakých dějinách, která 

tudy proSly, a o událostech, kterých byly avědky. Tím pozne
náhlu vštěpoval otec do dětských du8í a srdcí taká hlubokou 

lásku k vlasti, pramenící z dokonaláho poznání a pochopení»
K tomu využíval i prázdninového pobytu na venkově a na del
ších, třeba i mnohadenních výl<-t' Ch do některých význačných 

krajů Cech a Korávy. Poučoval nás nejen o dějinách navštíve
ných míst, ale též o rázu kraje, o životě lidí v něm žijících 

a o jejich práci. Jeho vliv ns nás děti byl velmi intenzívní 
také po stránce rozvíjení naSich schopností. Tak např. u mne 
vyvolal první pokusy o literární studie, za něž Jsem ul 

r. 1908 a 19C9 dosáhl dvou soutěžních cen, vypsaných hakla- 

dotclstvÍB Josefa H. Vilímka v Praze. Podobně tomu bylo i u 
mé sestry Ki’edy.

-0-0-0-

Jak pravidelný a jednoduchý byl den eo den v otcově ži
votě, trk rrovldelný s skromný byl také rok za rok'^m vědce, 
který své práci věnoval a obětoval vět’inu svého rodinného 
života.

Ks ílový rok přicházeli jame k tatínkovi, pěk ě seřazení 
po dis věku, abychom mu popMli víe dobré. Vždy náa vřechny 

rychle vyprovodil zs své pracovny, ale dobře jsme vždy vidě
li, že se ne toto neěe blahopřání těíí. A pak tu byl den svá
tých tří králů. To byla už nříleřitost k výkupul 2e tehdy

u nés chodili tito králové čtyři a z toho dokonce dva žcnaké- 
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no pohlaví, to náa ověea nevadilo. Kohutně rozdmýchené ’ke- 

didlo“ a až příliě zvu6-.é vyepěvování starodávné koledy 

"Hy tři králové* pronikalo Jist# celým domem. Důležité pro 

nás věek bylo, že skončilo Štědrým výkupným, které přesahova

lo režii podniku.
třnor se nám zapsal do paměti hlavně poutí ke av.Katěji, 

na níž náa tatínek nakupoval rozličně pochutiny a pro děti 
tak přitažlivě drobnůstky, využil také daleké cesty pěěky 
přea celou Prahu, k výkladu o v’l-ch pamětihodnostech, které 

jsme míjeli.
Sřrzcn přiná.*el oslavu sv. Josefa,' tatínkova patrona.

Už alespoň dva měříce předem jsme sháněli peníze na dárky. 

Nebyly velké a také každý rok byly atajné: přetká “krátkých", 
mezi nimiž ae hrdě tyčilo jedno či dvě pětikrejcerově “kube“, 

vždy věak va stavu velmi zuboženém, jak naSe dětaké prsty hma
tem často doma zkouSely, jeou-li naSe d^rky pěkné, a ukrývaly 

ja po nejrůsnějíleh koutech. Kebot nakupovali jame jt postup
ně) podle okamžitého stavu naěí dětské pokladny, uodnss nechá
pu, jak tstimak aahl vůbae vykouřit tyta pehmoiděné doutníky, 

které musely táhnout se vSech stran protrhanýa obalovým listem, 

ale která nakonec odměňoval vpravdě královsky, it náa po 

sráica výloh zbylo jeStě dost a dost na sladkosti. Březen bý
val ui těká počátkem naěieh pravidelných nedělních vycházek 

po stará Praze, která pak trvaly po celá jaro ai do Školních 

prázdnin.

Duben býval zpravidla vs znaaeni velikonoc. Na Velký pě

tek sa Busaly objevit při obědě na atole jldáěky dobře pomaza
ná Mdam, který aa d"»a "wtehoval“ z nakoupených voětin.
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Na Hod boží byl pak pravldalnt beránek a pončílí velikonoční 

náa přineelo oialovaná velikonoCní vajlSka.
KvSten procházel u náa bez nSjr<ká zvláštní událoati, kte

rá by náa nějak výrazně utkvěla v ayali. Pro tatínka to bylo 

období únavná a mrzutá práce na fakultě, kde probíhaly zkouš
ky, a taká pro náa dšti bylo toto období pfed koncem školního 

roku dobou zvýšená aktivity. Doma ae uí hovořilo a plánovalo, 
kam .pojedeme na prázdniny. Hlavní debata ae ovšem točila ko
lem finanční etránky, která taká nakonec vidy rozhod'* a o mlá

tě ’.a?eho robytu.
rodobně tomu bylo taká v červnu, naplněnám pro náa děti 

snahou zvýšit ai co nej''ápe prospěch na cčekévanám vysvědče
ní, za která- nám otec dával ma''.ičký dárek. Otec byl však vel
mi přísný a vyžadoval na náa poctivou práci uí od obecná ško

ly. rodle potřeby však náa dovedl povzbudit a vypomoci a lát
kou, s ní? si neposedná dítko nevědělc rady. Na příklad na 

niřšl střední Sko''e jsem příltS nevynikal v mateřštině ta
tínkových miláčka, ř'’čtině. A tak múj otec, jeí.oí čas byl 
tak pří.sně oireztn, deni.ě po večeři mi dával hodinu z řečtiny 

a *npto i z latiny. 5 maou dušičkou jaem mnohdy vcházel 
k němu do pracovny, '-to s radostí jsem odcházel, kd.v? jsem 
slovíčke a frřmotiku cvlá'’el k úplná spokej^nrati tohoto 

r.a un*ver8*ti' dosti obá-.nnáho •'rofesora. Aí .ísem se pak jed
nou pochlubil ve škole panu profesorovi řečtiny, kdo mi dává 
domácí hodiny a upndl jsem do jámy Ivová: od tě doby jsem 

byl rovýáen ve třídě na odborníka v řečtině e aarozřejmě ta
ká v ’»'in# 8 pak jaem ae uí vidy muael ve škole hodně ■ ři- 

člnit v těchto jazycích, abych neffini'' hanbu avámu domácímu
1)4

učiteli.
Prázdniny na školách tehdy počínaly ai uprostřed parná- 

ho léta, v červenci. A pak vzhůru na vánek, který jame během 

ostatního roku nikdy nenavštivovali. Nepěstovaly ae zimní 

sporty ani zimní rakraaca a taká jara a podzim na venkově byl 

pro městská dítě něčím leznámým. Ostatně taková caata "na 

letní byt", jak se tehdy říkalo, nebyla tak jednodushá, jako 

dnes. Hotely byly příliš drahá pro velkou úřednickou rodinu 
a nebylo jich mnoho. Proto ea bydlelo v eoukromí a bylo ověs* 

nutné 8 sebou rřivázt nejen celá kuchyňská zařízanl na vaření, 
ale těká všechno loinl prádlo a jiná potřeby k bydlení. Při 
naší šestičlenná rodině to vyiadovalo nejen velkých příprav, 
ale taká obtížného dovozu. Proto naše rodinná výprava na valn- 
kov připomínala cestu expedice do dálných krajd a tvořilo 

ji šest plně zatííených nosičů, ověšených kufry a balíčky a 
nezbytnou klecí a kanárkem.

Na prázdniny jsme jezdili do tehdejších známých a oblíbe

ných letovisek: do Potštejne, do Loučeně, do Brandýsa n.O., 
do'Zemberke a pod. Ze jsme tu, hlavně my kluci, páchali růzt 

nezbednosti, nemusím snad připomínat. Starali iams sa prostě 

o to, aby naši rodiče měli o vzrušení postaráno. Tak jsem aa 
např. jednou jako hoch - povzbuzen svým kamarádem - pokusil 
přejít starý jez u mlýna v Brandýse n.O. Pochopitelně ve svšt- 

lých šatech. Nešikovný městský chlapec muael ovšem zákonitě 
uklouznout r.a slizká, chaluhami obrostlá dřevěná kostře jezu. 
žbluňkl jsem do vody pod jezem, ale ještě před tla jaem staěi 
setřít kalhotami velkou čáat letitá vodní vegetace a obarvit

je tak velmi trvanlivou zelení. Shodou okolnoetí byl tatínek 
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nežádoucím svSdkeB této proměny svého synáčka ▼ zeleného 

vodníka, takža jsan sa vyBkrébal z vody pMmo do jeho otcov

ské pravice. Zalaný nlédeneček, z něhot crčela voda na vSech- 
ny strany, byl pak rychle vlečen zachmuřeným rodičem přes 

aěstaCko do vzdáleného rodinného bytu na náměstí, kde mu ovSem 

byla vyplacena mélo sladké odměna ...

Vidy po několika letech zaměňovali jsme letní pobyty 

v Cechách za pobyt v cizině. Jezdívali jsme bu3 k Baltickému 

nebo Jaderskému moři či do slovanských Alp a prožívali tam 
nezapomenutelné dojmy.

Těch nScolik týdnů na venkově bylo vlastně jediným obdo
bím v celém roce, které jsme a tatínkem prožívali v těsném 

styku od rána do večera. Procházky s rodiči, koupání, ne
zbytné opakování Školní 1 ’tky a drobné výlety byly ovšem pfe- 

ruíovány zvláště korekturami vědeckých prací, kte.-é k naSÍ 

mrzutosti dostával tatínek jakoby naschvál právě o naSich 
prázdninách. Tatínek je vSak vítal - měl k nim ns venkově 

více času a klidu.
Začátkem září podnikal otec .své studijní cesty na hra

nice. OvSem jen tehdy, dostal-li větSÍ honorář. Mnoho toho 

stejně nikdy nebylo, a tak tento studijní pobyt, hodně po 
atudentsku vedený, netrvával nikdy více než 10 až 14 dní.

Už před tatínkovým návratem z ciziny jame ae těSili na dárky, 
které nám vždy přiváže’’. Byly to zpravidla skromňoučké drob

nůstky, na něž jeho nebohatá kapsa stačila, a opakovaly se 
co do výběru: malé peněženky, kapesní nožíky, pohlednice, 

drobné vázičky a podobné upomínky. Ale to už nám dětem v Pra

se zase začala Škola, do níž nám otec sám kupoval Školní kni-
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ny, a běžný rjd.nný život se vr*» il do .-’tnrých kolejí.

Říjen byl pak ve znamení nového Skel ího roku r.a univer- 

aitř a nových pracovních závazků pro otce. Proto po večeři 

jsme museli zase zachovávat naprosté ticho, abychom ho neru
šili v pi-áci v sousední pracovně/

Začátkem listopadu, o Duř-i Sk ■'ch, vedl náa tatínek vždy 

na hřbitov na OlSanrch ke hrotu svých rodičů, na něž ? láskou 

vzpomínal. A pak následovala náv’těva hřbitova na VySehradě 
a vzpomínka na ty, kteří se zasloužili o kulturní povznesení 
svého národa.

V prosinci jsme nejlépe poznávali dobré tatínkovo srdce, 

které se skrývalo za zdánlivě drsnou slupkou. Vždyt jehQ 
přísnost a někdy také důraznost, kterou projevoval vůči nám, 

někdy hodně nepokojným dětem, nikdy nekončila nějakým těles
ným trestem a vřdy po krátké bouři zasvitlo rychle sluníčko 

pohody. I
Dokud jsme byli docela malí, objevoval se před námi 

v podvečer 5. prosince v přestrojení za Mikuláže. Když jame 
věak jednou objevi’i na důstojném světci tatínkovy boty a brý- 

la, bylo po iluzi a nadále jsme pak dárky dcstévall do punčo
chy nebo na talíř. A brzy po ílikuláBi začal tatínek pro nás 

a přípravou jesliček, které dovedně zhotovil ze dřeva a le
penky a každoročně doplňoval novými, na mikulášském trhu na
koupenými figurkami a čerstvým mechem, nes jesliček by neby

ly bývaly vánoce. Snad ai tím tatínek vynahrazoval to, co au 

chybělo v chudičkám, noradostnde dětství. Pokud jsme byli 
malí, připravoval pro nás také divadelní hry, které pro nás
o vánocích hrával na loutkovém divadla, která taká sám zho- 
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tovil a pro kt«r4 opatřoval kažfioroSni nortf a nortf kulisy, 

jet eta ryfaatfral a lepenky. Opatřoval taktf katdoroCntf I no- 
'tf figurky, takte aa ntfB divadelní soubor utišeně roardstal. 
tatínek taktf zprvu eta hrával se vSeai loutkaal á za všechny 

i oluvil. Teprve později au poodhal odj starší bratr Trati- 
elav.

ven le. prosinec byl pro ntfa také slavnýB. Byly to ta
tínkovy narozeniny, při nichž jsae opět vynikovnli s obvyklý- 

ni romeí’ranými "krrttkýai". Ale nedorahovel přirozeně už. slávy 

tatínkova svátku, ani co do počtu cigár. Vánoce byly přede 

dveřmi a chystaná dtf.-ečky pohltily všechny naše nepatrná depo- 

ry.
A pak přišly vár.cce, skutečně rodinná svátky. Ha Štědrý 

den jsme si směli přispět. Jindy jsme zpraviď'a vstávali už 
kolem Serté hodiny, abychom oi před odchodem z domove ještě 
Jednou mohli zo-akovat školní látku. V ten den přicházel toká 
tatínek večer z university o něco dříve než obvykle, aby při- 
iravil svá dárky pro naši maminku. Qyly zpravidla každoročně 
st>.jná: mísa se všelijakými dobrotami, na nichž jsme se po ve

čeři 8 maminkou ovšem přiživili, a v obálce příspěvek na mi
mořádná výlohy. Chudák tatínek byl rřeci jen nepraktický 

nrofořor, který nikdy neporozuměl tajím ženské parády. Po ně
kolika nezdařených pokusech v počátcích manfe'otvi pokusy vzda‘ 
a ř-šil t-nto složitý problém finanční cestou. Opatřování dár- 
xl, většinou praktických, pro nás děti přenechával zcela 
mamince. Zato zprvu obstarával výzdobu vánočního stromečku. 
Později ji přenechával nám dětem. Ponechal ai jen jeho alav- 
noctní pozavícenl před večeří.

■ífl

Fo rozruchu, který vyvolalo prohlížení dárků, zasedli 
jsme společně k večaři. Její program aa každoročně opakoval: 
rybí polévka, která u nás přicházela na atdl jen jedenkrát 
do roka, nadívaní hlsRýždi, oblíbená to tatínkova pochoutka, 
které si věak dopřál právě jen při štědrovečerní večeři, kapr 

na černo, upravený podle předpisu, který sám tatínek odkudsi 
přinesl a vlastnoručně opsal, kapr na modro a konečně tradič
ní jablkový závin. Po večeři trochu Jablek a ořechů a něco 
dobrot z maminčiny vánoční mlsy.

Hod Boží byl u nás ve znamení návštěv. Přicházela k nta 

tatínkova seatra a taká jaho bratr s četnou rodinou a nejbliž- 
Sí příbuzní neěl maminky, pokud ověea meškali v Praze. K boží- 

hodovému obědu tak zasedla početná apolečnost dospělých a dě
tí, celkem bývalo až 1$ účastníků. Tlak se taká přípravy ns 
tento oběd konaly už týden napřed.

A pak k večeru hrával tatínek loutkově divadlo. Hrával 
tak eice jen jednou do roka, ale vždy s patmýa potěšením a 

radostí. Dosud vidím před scbou ty kuliay pekla s vyřezanými 
hady, provázkem uváděnými v pohyb, a pak ty chlupaté čerty, 
jejichž králičinu bezděky opaloval žlutými blesky, které vy

ráběl z roztlučené kalafuny, vyfukované trubičkou do plamene 
svíčky. Světelné efekty doprovázel stře šlivým hromem, vylu- 

zovaným z velkého plechu. Fo skončeném ůivadelnlm představe

ní nám ještě předvedl - těká jen jednou do roka - laternu ma

giku. Promítal skleněně, tehdy tsk oblíbená obrázky, která 

uzavíral několika pohyblivými. Vzpomínám ai zvláště na jeden 

z nich - obraz Sevcovakáho učedníka, houpajícího děcko paní
mistrové, který končil odlétnutím příliš rozhoupaného děcka 
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s náruči netlsstntfho Svléká.

Po odchodu hosti nás Cskals jeítě jedna důležitá událost, 

kterou jsae s náruživostl ppiaSřenou naSemu temperamentu pro- 
vádSly dStl, rok co rok aí skoro do dospělosti. Tradičně 

totiž u nás cdstávala na noc teta, otcova sestie růžená, tehdy 
už vdova. O půlnoci jsme se vSechny čtyři děti navlékly do pro
stěradel a za nezbedného hlomozu jsme ji ěly etraěit. Tetinek 

aice huboval, ale zase jen na oko.
Po radostných svátcích končil néS rok rodinným Silvestrem. 

To byl jediný večer v roce, kdy jsme i my, děti, směly pose
dět až přes půlnoc, kdy jsme lily roztavené olovo do vody a 

z roztodivných slitků věstily, co nás čeká a nemine v přlStlm 

roce, a kdy jsme se dokonce mohly napit sladkého punče, bez 

něhož a bez rybího salátu si nebylo možno Silvestr ani před
stavit. Zprvu tento punč z horké vody a trochou přilitého 
extraktu byl také výhradním výrobkem tatínkovým, ale pak se 

stala událost, která mu kuchyni navždy znechutila. V kuchař
ském zápalu ae jednou pustil do výroby zmrzliny, kterou vy
lepšil přisolenlm. To byl konec jeho kuchařské kariéry, ale 

ne konec rodinných žertů o slané zmrzlině.
-o-ó-e-

Tak v klidu a pokoji plynul rok za rokem. Otcovu veřej
nou činnost ztrpčovaly nejednou útoky nepřátel a jeho rozru

šenou mysl jsme se snažili jako dSti uklidňovat, ověem po 

svém. Vzrozilnám si tu jen na naše hudební večírky, jimiž jsme 

se snažili jej rozveselit, nebol jsme dobře věděli o jeho 

lásce k hudbě. Byla to zvláStě houslová dueta, zoufale kul
hající, která na něj musela při jeho rytmickém zaměřeni a
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vzácném hudebním sluchu působit opravdu hrůzně. Tatínek sám 

hudbu neprovozoval. Pouze při obtížnějších partiích některého 
překladu vylukával přlsluSný rytmus na pianě. Jiným pokusem 
o jeho rozptýleni byly různé žertovné přlpisy, jež jsme mu 
anonymně posílali. Tak jsme pracně vyrobenými plakáty upozor
ňovali na jeho literární a vědeckou produkci anebo umně vyro
benými rektorskými přlpisy s napodobenými podpisy mu sdělova
li různé radostné universitní události. Za jeho života jame 
ani netuSili, jak se těSil z těchto dětských projevů lásky a 
oddanosti. Fo jeho smrti jame je naSli vSechny pečlivě srov
nané a uložené v jeho pozůstalosti.

K těmto žertovným přlpisům nás přivedly vlastně podobná 
žertíky, které vyráběli jeho přátelé z "klasického Olympu" ve
deni archivářem Nováčkem. Např. r. 1910 mu v "klasickém Olym
pu" předali zvláStnl připiš, psaný napodobeným arabským 

písmem, v němž se potvrzovalo, že se za návStěvy v Turecku 
počestně choval, harémy nenavštěvoval a podobně. To byle na
rážka na jeho studijní cestu, kterou před tlm r. 1909 podnikl 
do Kecka a Turecka.

Bohužel takových a podobných rodinných slavnosti a udá
losti bylo v pi*ůběhu roku celkem jen velmi málo. Vědecká čin
nost otcova, velmi rozsáhlá a unavující, mu nedopřávala pří
lišného využiti rodinného života. Být v té době českým vědcem 
byla práce hodně nevděčná a také hmotná odměna za česká vě
decká díla byla pranepatrná.

Proč vSak psal otec česky? Vždyl ovládal tolik světových 

jazyků slovem i plsmeml Na to odpověděl sám v předmluvě své
ho hlavního díla "Řecká a římská metrika" v r. 1906 takto:
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"Kdo píše vědecké spisy po česku, koná práci velmi ne

vděčnou. Činil jsem tak sám plných třicet let úmyslně, moha 

psáti taká jiným jazykem, z důvodů a podle zásad, která jsem 

pronesl r. 1864 v předn''?ce evá o sjezdu profesorů českých 

v Kolíně n.L. ’.epodával jsem česká literntuře odpndků, nýbrS 

co js-’m měl nejlepřího. Jeká v^sk teto roje snrčení mčlo úspg- 

chy (nemám r.a mysli r.čjrkých ús;’ch3 osobních), netřeba vyk''(S_ 

dšti; svřdčí o tom n' jlápp teto knii.a rer.n, 'ejíS druhý díl 

mohln Jednoto čcskýcí. filolopů vyduti eč pc šestnácti letech 

z příčin, která jsou patrny z jejích ločních zpráv pokladních. 

Ale i n.''jlepšl bčhoun se uneví, bfhá-'! i vytivráe třicet ''et, 

o umdlí i tep, kdo pozná, íe prápe, třeba rebe svřdomitčj- 

Sí, nikterak sama nedostačuje k tomu, aby míla nčjnký úspěch.

K úspěchu je třeba jistých vlastností, kt rá nejsou každému 

dány, a kt-rá ''asto váží více, než sebe větří n-máhání. lo 

takových zkušenostech odt.odlal js'm se následovati nříklaóu 

jiných a mysliti aspoň v poslední i*sti sválo živote také 

poněkud na sebe a ne sťle jen. r.a prtřeby načí vř-deoká lite

ratury, o níž, jak se zdá, 'eckdo ani nestojí. Proto bude ta

ká druh;/, poslední svazek táto knihy, jejž Jednoto českj/ch 

filo'ofl vydá, jnkmi'e jí to prostředky finanční dovolí, 

vedle .školního vydání Gofoklove Kr'le Cidine, jrž js-em dávno 

r.ak’edateli slíbil, mou poslední českou 

prací vědecko u." V Praze - Vinohradech, dne 

6. června 1^06. Josef Král. Řecké a římská metrika. Svazek 

II. V Praze 1906, nákladem Jednoty českých filolofů . - 

Kakonec ovšem otec svá předsevzatí nedodržel a tiskl i nadá

le hlavně česky, takže je tato předmluva spí.še svědectvím
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prudkého hnutí mysli po nějaká nepříjemnosti, než skutečného
rozhodnutí.

Otcova povaha byla od přírody anjsdno vznětlivá a navíc 

tuto vznětlivost podpořily mnohá nepříjemná události, která 

prožil na universitě. Proto si mezi kolegy z "klasického 

Olympu" vysloužil přezdívku "wilder Eofrat", divoký dvorní 

rada. Taká Pařížskou kavárnu, kterou pravidelně navčtěvcvol, 

žertem označovali jako "Caffee zub wilden Hofrat". Původcem 

této přezdívky byl ovSem nenapravitelný šprýmař Vojtěch Nová

ček. To bylo tak: HÍstodržitel František Tl.un potkal ředitele 

Nováčka, kterého dobře znal, a ptal se ho, ovšem německy, kam 

mé namířeno. "lna Oaffee zub Wilden Hofrat", odpověděl poho

tově i:ová'ek a - název se mezi stálými hosty z řad Olympu 

vžil.

pro lepší porozumění dnešnímu čtená."! je nutno připome

nout, že titul dvorního rady nebyla snad nějaká mimořádná poc

ta, udělovaná vídenským dvorem prominentům za loyálr.í smýšle

ni, nýbrž tento titul byl udělován automaticky každému atát- 

nimu úředníku, který do.r•'hl V. hodnostní třídy. To však ne

bránilo členům "klasického Olympu", pochopitelně v čele a Dr. 

Nováčkem, aby tento honosný titul jejich oblíbrnélc a skrom

ného přítele se nest.'l nevyčerpatelným zdrojem dobromyalných 

vtipů a anekdot.

Ve svém jádře byl tento "divoký dvorní rada" skutečným 

dobrákem e člověkem zlatého srdce, vždy kroj ě spravedlivý 

ke všem, vždy ochotný rozdělit aa o vše, co měl, s potřeb

nými, zůst 1 ■vnitřně spo en a těmi, z nichž vyšel, s chudý

mi a sociálně slabými. A k tomu všemu vedl a •vychovával i svá
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Byl proto také velice oblíben ve apolečnoati. «kromě přá
tel, kteří ae sdružovali v "klasickém ulympu", se stýkal pří
ležitostně s celou řadou dalělch osobnosti slavných jmen ne
jen z vědeckého, ale i z literárního svSta. TTŽ od studentských 
dob se dobře znal ss Svatoplukem Cechem, Servácem Hellerem, 
Otakarem Hostinským, u.uireěkem, Janem Nerudou a J.7.Sládkem. 
Seznámil se s nimi už r. 1874, kdy jako jedenadvacetiletý stu
dent se stál Slenem akademického čtenářského spolku. I když 
později jiné životni osudy a zaměřeni způsobily, že vzájemné 
styky ochably, přece nebyly přerušeny vůbec, jak svědčí vzá
jemné dedikaee nových knih.

Později se spřátelil s řadou dalších osobnosti z univer
sity i ze společnosti. Byl to’ hlavně prof. L.Heyrovský, prof. 
Smil Smetánka, prof. Jsmlk st. a jiní, z mladších pak zejmé
na Jaroslav Kvapil, a nimž ho pojil divadelní a literární zá
jem, F.X. Salda a mnomí jiní. Dokladem jejich vzájemných sty
ků byla ohromná korespondence, dlouho v rodině uchovávaná.
Její část je dnes uložena v literárním archivu na Strahově. 
Značná část byla, bohužel, po otcově smrti z nepochopitelného 
důvodu zničena jeho manželkou, snad aby jl nepřipomínala před
časný odchod milovaného chotě.

ZvláSl hezké přátelství spojilo mého otce s knížetem 
českého Parnasu - s Jaroslavem Vrchlickým. Stejného roku na
rozeni znali se už asi za vysokoškolských studil, ale k bliž
ším stykům došlo až r. 1b85, kdy Vrchlický jako redaktor 
feuilletonu Pokrok požádal mého otce o odborný článek a na
bídl mu kritický referát z oboru klasické filologie v rubrice

déti.
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Literatura. Hned také přiložil k recenzi Stolovského překlad 

Oidipa. Oba pánové si pak dopisovali a vzácně si porozuměli. 
Oba pojil zájem o básnictví i o antickou vzdělanost a uměni 
a navzájem ai dávali své práce k posouzeni. Dopisy z. té doby 
jsou plny poznámek o dílech, která tvořili. Nově vyšlá díla 
si pak také navzájem věnovali se srdečnými a uctivými dedika- 
cemi. Můj otec nepřekládal z antických autorů prózu, nýbrž , 
jen básně, a to - kromě několika básní Theokritových - výhrad
ně dramata. Vybral si tedy nejnesnadnějšl úkol. Přeložil např. 
Aischylovu Oresteiu 1902 , Élektru 1906 a Piloktéta 1891, 
z BuřlpidoVB díla Kyklopa 1685 , Alkéstidu 1888 a Hippoly
ta 1912 , z Plauta Mensechmy 1890 a Ter-ntiova Kleštěnce 

1917. Mnohé z nich se skvěle uplatnily na českých divadel
ních jevištích. V antických dramatech, kde se tak často stří
dají různé typy časoměmého verše, působí tyto překladatelům 
velké potíže. Otec ukázal prakticky na svých překladech, že 
veškerá, i nej složitější antická časomíra může být dobře pře
vedena do češtiny přlzvučně. Y tomto směru našel nadšeného 
podporovatele právě ve Vrchlickém. Můj otec si vždy velmi vá
žil bystrého úsudku Vrchlického a Vrchlický rád přijímal ra
dy svého přítele - vědce. Zvláště se sblížili v létech 1893 
až 1912,-kdy můj otec psal své stěžejní dílo o české prozódii 
a o jejím historickém vývoji do Listů filologických. Vrchlic
ký vysloviX vřelý souhlas se základním tvrzením mého otce, 
že v češtině je přípustný pouze přízvučný verš a nikoliv ta
ké časoměmý. Vrchlický připsal mému otci 3. číslo Calderona 

"živqt jest sen". Ve své básnické sbírce "Duše mimosa" věno
val otci obdivnou báseň "Po přečteni Oresteis". V té době



totiž otec mistrně česky přebásnil z řečtiny Aischylovu tri
logii "Oresteis", která byle hrána na scéně Národního divad
la v létech 1907 - ly08.

Jaroslav Vrchlický: Po přečtení "Oresteie"
Prof.Uru Jos.Královi.

Tak bylo mi divně a hrůzně, 
až skoro jsem se chvěl, 
jak okolo, co snil jsem luzně, 
by starý Osud šel.
Jak v odlehlých horách, kdes v slujích 
by starých věšteb zněl hlas, 
a na břehu moře kdes v thujích 
by z podsvětí vítr se třás.
A jakoby oráč kdes v poli 
tříšl modly vyoral z hrud, 
že pohled na ni až bolí 
a v srdce dští úzkost a stud.
Já cítil, jak my jsme malí 
a vším, kam se ženem, co chcem, 
a ptal se, co kyne nám z dálí, 
před tímto pravěkým snem.

• A velkost jsem cítil v tom spolu,
že byl bych na Fátum křik:
Dál val se a drt vše - my v bolu 
i za to ti vzdychneme: Díkl

ZvláSl srdečně pak pozdravil Vrchlický mého otce k jeho 
50. na-ozeninám básní "Rhinoceros", v níž se dotkl i jeho ne
přátel. Tato báseň má'dvě části. První z nich, psanou vlastně 
původně pro domo sua, zařadil do III. oddílu své sbírky 
"Překročen zenit" 1898 - 1899 nazvaného "Jepice nad vodou". 
Druhá část, v níž apostrofuje mého otce, nebylá dosud otiště
na. Pro zajímavost uvádím tuto báseň celou, obě její části:

Ithimeeeres je ta zvíře,
jemuž mejvíe závidím,
odolá, zda je to k víře?
kulí deSlům najpruděím.
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Tato vlaatnoat jehr vzácnou 
Oautier již ocenil, 
aáa ee resignací pracnou 
▼ rhinocera proměnil.
žel, mám k toau pouze vůli, 
na papíře hrdý hlaa, 
ale pcd první již kulí 
v srdci raněn, klesám zaa.
To Ty jinak umí?, druhu,
co tu bylo kulí, střeli
Vesele se jejich příval
o Tvá síly odrážel.
Bodrá mysl zůstala Ti,
k práci stejná nadiení,
každá kapka žluče Tobě
v mízu aa zas promění.
Tesel tak jdeě a ČÍŠÍ v pěsti, 
a spíž pod polibkem Kus; 
na sto let dál nová ětěstíl 
Ta vSem pravý -Basiláus 11

V závěračnám slově Basiláus Král Ja narážka na pseudonym, 
ktax*áho otec občas používal, někdy táž v dedikacích svých . 
knížak přátelům. -

—x>*o*o*
Tak plynul rok sa rokem v neúnavná práci, jen občas pře

rušovaná nějakými výjimečnými událostmi, lěkterá slavná dpy 

jaho života se nám dětem vryly trvale do paměti, oyly to zvlál- 

tě srdečná a upřímná oslavy jaho 50. a 60. narozenin, před ni
miž prchal ve svá skromnosti, či udílení poet, oceňujících 

jeho vědeckou činnost. Rabylo jich ostatně, sajmána v mladSldi 
lstech jaho života, příliž mnoho. Jaho přímost a naprostá čast- 

aoat mu vzbudily mnoho nepřátel, proti jejichž intrikám byl 
basmoený. Tak na příklad přes avá četná vědecká práca nemohl 
dlouho proniknout do naSich nejvyěěích vědeckých apolačností.
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Taper» po «arti sviBio úhlavního nepřítel«, peof« Kvíčaly, ae 

atal V Seevanei e. 1903 ř^dný» Slaněn ITt. třidf fiaek* akade- 
ale vM « uaSßit v leduu r. 1909 byl tvolen řádnýa Slenea Ke<- 
lovské Saskd «poleSnostl nauk ave. 1914 i jejia přadsadou. 
Pln* odpovídalo j«ho chorakteru, se nikda nespokojil pou- 
se formilnla Sienatvía, nýoi‘ž hned od poSStku se intenaívné 
vrhl do práoa ne povineaení tSento společností. Ks příklad 
jako přadsedp Společnosti nauk se ujel okamSit* nadlidokého 
úkolu uspořili .t její knihovnu, po cel4 desítiletí »snedbávanou, 
tafc.íe 30 podcbala cepřehled. .»stu skladišti vetaöe. Po tříleté 
úmorné prdci se nu podařilo tuto knihovnu vybuíovut tak, že 

hýla vo o/B době snad nejlépe uspořádanou a nejúplnějSí vědec 
kou knihovnou u rsás. Jeho sayslu peo spravedlnost s pro lod- 
povědnost se také příčilo, eby se v našich národních společ
nostech hraaadily čestně funkce v ,^edněch rukou. Zastával tu 
velice správný názor, že jeden Jlovék neir.čže poctivě praco
vat v několika funkcích - a být někde jen pro ozdobu, to ne
dovedl. Proto kdyř byl r. 1919 jednomyslně zvolen také jeStě 
předsedou III. tfí.iy aksds'iiia, měl sice velikou radost, ale 
funkci nepřijal.

Zajímavé e pro nsěe poměry jisté př.znuSnú bylo, že dří
ve než Praha ocenila jeho vynikající práci cizina. Za své 
četné a výjimečně věštecké práce byl vyznamenán už r. 1905 

čestným doktorátem (1ÍU>) university v Zt. Andrews ve Zkotsku.
K slavnosti do Zkotaka sice tehdy nemotil ult z pocty
měl velikou radost. Teprve po létech, klyž už byl povýéen 

do V. holnostní třídy a stol ue dvorním radou (r.1911), po
dařilo B. R.j usfc.itíěnit pvě dávně přání s zajet na krutičkou

studijní cesta alsspon dc Lcndýas. K tdt* esst* as víla at. . 
sledující příhods. T té době sajlidélc nsS« rediaa aa lataX 
pobyt h''avně de Potětejnc, v ntal ce vlives prof, «sraika, 
velkého milovníke a propsététors teheto rcttoiodtia a pakliteéttc 
aCatečks, coustřeBovclc sneCná čéct představítclft Saakd mnivar 

šity. Tatínkova east« de Albionu insplrcvels prof« TAclsau 
Tilleho,. také jeho dcbrého- přítele, k lartevné viliOBcké Bul

led* o poutníkovi, ktei^ uíete do Pot*t/ns odjel radlj do Lea- 
dýna:

Klaaickdau filologewi ^euefU Xrdlevi«
névtttvaíku Petttajua,
vinuja T« Stlla.
Bailed« o peutAÍkovi,

' který uíete do Petftýns
odjel raděj do Londýna.

Potltýnsl Ty píaý vnadyl 
Aehl Jek voní Tvoje oadyl 
A tvé kréané letohrady 
hoatí eamé dvorní rody.

Svomíu rsdO* ráj joi prevýi 
T hoatinci Jo Vlrieh baví,
Xulolky je nowtavl,
Vsdueh, lao,voda - sosul sdravíl

Jeden vSak T* haní s déli;
Jídle Ipatad, ddit ton stdlý,
Teda atudí, «leÍBe« pdi<>
▼Suda tdblo, byt all aeiý.

Prochdsky tea najaeu Mdné, 
Seué kape«, rokle srédaé, 
Polsol Jo poMd ohledné - 
A ty sbírky mimořádné(

ZébavyT - •tf jaeu jen k 
* - Ta nudí hosty.

____________slosti.
XerenduT - Ta nudí hosty«
TomisT reotballT - Láanu kosti. 
KnIalkyT - Tleh ad ul dosti.



Poslteíi
O Tj IXpgr u Orlic«,
Babyko u Sopotnie«,
Svatý Jana u ailniea, 
ft’oC aa navrací k Vtfa víc«?•
XachM ho - «{ tíkí v d<li*
Ai MU r«VM,huaor akalí,
Mik panaiata dokonalý - 
Bud« pro PotAtýn tdi cralý,

T Idtaeh IH96.97 byl otac dikanaa filosofické fakulty 
a V« ikolnía roea 1909-10 byl raktoraa Saské university. R«k- 
toraké instalace ^la jaho najvétéía a najslavn-íJSÍa dnaa, kte
rý také néai véaa nejvíc« utkv.ll v paaéti. Viděli jsa« jej 
v ppaplnéné universitní síni slavnostně oděného v rektorský 

*ab, alyéali jaho projav a sladovali hec dechu celý cibfud. A 
pak odpoladna jaaa sbotné naalouchali slavnostním univarait- 
nía fanféréa, které universitní trubači a buseníci vyhrávali 
k jaho poctě pfada dvapai naěaho bytu na Vinohradach v Ména- 
sově ulici. - Jako věachny své funkce, pfijal i tuto a zvléě-
t* tuto a^j otec a vatkarou vétnoatí a «odpovědností. Na pří
klad jaho vratavníei tehdy velice obdivovali, ža jako rektor 
university vyřídil vlachna úřední akta a nanachal pro svého 
aéstupea kupu "rastO*, jak bývalo svykan. Při jaho odchodu 
« raktorakého úřadu po akonSaní jaho funkčního období věno
val M Or. lovéSak bdaaň - parafrdai starobylé církevní sak- 
vanea Oiaa iraa, v níi připcaíad věachny výsnaSn#Jtí udéloa- 
ti 8 otcova raktordtu a tvléětd aa sainuja prévě o jaho přes
nosti úřadniekd. - Ostatně jaho přasnoat byla příno příalovaS-
nd. Kdy* býval radaktoran Listfl filolcciekýeh, vychdsaly tyto 
s naprastoa přasnoatí. Za jaho ndstupea sa vyddaí oposdilo a 

'tatíaok sa tak valiea slobil, la to sasa savdslo podnět yg

Dr. Nováčkovi k žertovnému přípiau, aby našeho tatínka při
vedl trochu na jiné myšlenky.

Poslední poctou, která byla otci udělena za jeho života, 
byla čestná medaile, kterou obdržel r. 1915 za čtyřicetileté 
věrné služby vědě a universitě.

Ale bylo mnohem více dní a večerů, kdy jame viděli svého 
otce zneklidněného a roztrpčeného novými a novými útoky, kte 
ré ho stíhaly za jeho nebojácné a neohrožené vystupování 
v zájmu vědecké pravdy či očisty našeho, zvláště universitní 
ho života nebo znechuceného a smutného různými veřejnými zá
ležitostmi, které stále oddalovaly velké plány kulturního 
růstu našeho národa.

Kalichem hořkosti byly pro něj také zkoušky. Otec měl 
pověst přísného examinátora, a nebyl proto zvláště mezi kan
didáty středoškolské profesury příliš oblíben. Ti, kteří u 
něho neobstáli, postarali se o to, že jeho přísnost byla 
v pověstech zvětšena do obludných rozměrů. Někteří šli do
konce tak taleko, že se neštítili ho zneklidňovat i anonym
ními urážlivými dopisy. V zájmu pravdy však je nutno uvést, 
že otec nebyl nikdy oním zlým a ukrutným kantorem, jak o něm 
rozšiřovala zlomyslná fáma. Jako universitní profesor a 
zvláště jako ředitel semináře pro klasickou filologii, kte
rým byl od r. 1894, vytvořil záhy vlastní školu filologickou. 
Jeho hlavními požadavky byla důkladnost a přesnost v sebrání 
materiálu a jeho kritické propracování, podrobná znalost 

mínění jiných badatelů, rozvážný úsudek a jasný, náležitě odů 
vodněný výklad a především schopnost samostatné vědecké prá
ce .- Nemiloval bezduché biflování a lajdáctví v jakékoliv po-
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době, a tak'kandidáti těchto vlastností neměli ú něho po
chopitelně žádnou šanci. Bohužel, právě tito špatní studenti 

nehledali chyby u sebe, nýbrž se postarali o špatnou pověst 
svého profesora, zvláště podařilo-li se jim uspět u jiného 
profesora, kterému nešlo tak o samostatný vědecký úsudek žá-

_ ků, jako spíše o papouškování přednesené látky, třeba bez 
vnitřního pochopení. Na tuto pověst o "postrachu kandidátů" 
narážel také neúnavný žertéř Dr NováSek, který poslal mému 
otci k jeho šedesátinám v prosinci r. 1913 do vinárny 
U Možných německý telegram tohoto znění: "Kollegialen 
Slückwunsch dem Kandidstenschreck vom Bauernochreck".
,Tehdy se totiž objevila, podle no-vinářských zpráv, 

v Tyrolsku zvláštní obluda, která trhala dobytek pasoucí se 
na horách. Dali jí jméno Bauernschreck - postrach sedláků.
A tak Dr. NováSek poslal našemu "postrachu kandidátů" kole- 
giální pozdrav od tyrolské příšery. - To byl ovšem žert, kte
rému se otec srdeSně zasmál. Ale jinak pochopitelně nebyl 
svou hrůzostrašnou pověstí nijak nadšen. Někdy však byl ví
ce zdrcen z odpovědí kandidátů něž z pověsti zlého kantora.
Kandidáti přicházeli někdy ke zkouškám s tak nedostatečnými 
vědomostmi, že otec pak při společném domácím stolování před
kládal jejich odpovědi nám dětem, v té době sekundánům a 
terciánům. A my nestačili kulit oči a žasnout nad tím, že 
"ti volci studenti" neznají to, co jsme se učili už na niž
ší střední škole.

Přihodily se však také některé komické příhody kolem 
vysokoškolských zkoušek, které tatínka rozzlobily, ale jimiž 
jsme se později královsky bavili. Ťak ai vzpomínám, že jed
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notí byla tatínkovi doručena do bytu - tuším, 4ě jams už teh

dy bydleli v Mánisově ulici na Vinohradech - nůše vajec, kte
rými chtěl kterýsi dobromyslný venkovský tatik naklonit pana 
profseora - postrach kandidátů, aby mu při zkouškách "neroz
trhal" nadějného, leč málo nadaného eyno. Syrové vejce nosKlá- 
dané bas obalu do nůše transport nevydržela a pod nůší se ne 
čisloučké podleze začala objevovat typická loužička. Co .lě- 
lat? Nůši 8 beznadějně potlučeným obsahem nebylo možno po'^ 

slat zpět - a ponechat si ji, znamenalo přijmout úplatek a 
to by snad náš poctivý otec nepřežil. Vyřešil tedy celou věc 
kompromisem; na trhu nakoupil nová vejce, která poslal zpět 

odesilateli. Potlučená vajíčka z nůše konsusovola pak celá 
rodina několik dní ve všech možných podobách ...

A tak se mi vybavuje vzpomínka za vzpomínkou, veselé 
i smutné, jak to už život a sebou přináší. Nikdo z nás v té 

době ani netušil, že otcova života je už namále. Jeho bystrý 
duch, geniální patiěí, snadná tvílrčí- práce, ne úmorná píle a 

železná, zdánlivě neotřesitelné zdraví učinily z něho výteč
ného védcs a na slovo vzatého odborníka, jehož díla jsou 
dosud základě» vědecké prácfe v oboru klasické filologie. Stál 
v té době na vrcholu své vědecké činnosti, které zasvétil 
svůj život. Ale i silná struna neustály;; přepínáním jednou 

praskne.
Otcovo, zdraví, v mládí silně otřesené podvýživou a nsd- 

měrnýa přemáháním, e nímž mueel překonávat svou chudobu, mi
mořádně rozsáhlá vědecká činnopt v mužném věku a další práce 

.a úkoly, v nichž neznal téměř oddechu, neustálé překonávání

vBonožných překážek, intrik a zloby, která ztěžovaly jaho ve-
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řajnou práci a dotýkaly sa i jaho soukroaého života, sa po 
žadasátoa valaa horšilo. Zdánliví svšžl a silný podlehl první
mu útoku nemoci sa první světová války, kdy taká otázka našeho 

národního osvobozeni se dlouho jevila za hranicemi nerozluš^ 
titelnou a kdy k ostatním starostem přibyly i starosti a oba

vy o osud vroucně milovaného národa. A navíc válka zasáhla 
i do jeho rodinného zátiší. O^a synové byli odvedeni no vojnu. 
Sntid se na nějaký Sas jejich odchod na frontu .>odaM odsunout. 
Ale no jak dlouho? A jak dlouho ještě válka potrvá? Vidi 
odcházet na vojnu svá bývalá žáky, dovídá se o padlých a raně
ných. A vidi za nimi svá syny. Není co jist. Celý národ kru
té strádá, nedostatek doléhá na jeho vlastni rodinu, která 

toužil zajistit spokojený život v mírném blahobytu. Mnozí 
z dávných přátel odešli na věčnost, zbyli jsou zakřiknuti.
Bída a policejní ter.vr nepřeje přátelským sch lákám v kavárnách, 
odkud stejné káva až dávno zmizals. Odporně páchnoucí "krát
ké" oe stalo .-'řepychen. Zbývá t.-dy jen práce. Znovu jeko za 
dávných studentských let se zcela noří do hlubin antického 
světa, obklo:>eněho íarokrásnoa jižní přírodou. Horečně tvo

ři, překládá, verš lehce plyne z jeho jxra. Dokončuje a vydá
vá Terontiova Kleštěnce a hned se poušti do další práce.

A náhle přichází náraz. Přepracované télo si žádá odpo
činek. .irdce jj unaveno, .«po podá z ochabující ruky. Lékař 
radí kůru v Podéhradcch. V létě odjíždí otec do Poděbrad, 
ale únnv i trvá o duš vnl ani fyzický stav se r.alepšl. Jenom 

když někdo z rodiny přijede na návštěvu, nutí ae být stejně 

pozorným společníkem, jako kdysi ... Léto se chýlí ke konci, 
léčebná kůro je vyčeraána, aniž by však pacientovi přílií po-
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mohla. Vrací se do Prahy, kde se mezi svými blízkými přece 

cltl nejlépe. A hned se zase vrhá s celou energii do práce.

Leží přede mnou obyčejný školní sešit v černých deskách. 
Seat stránek je tu popsáno rázovitým otcovým rukopisem. Obál

ka je nadepsána: Luc i ani Samosetensis opero ex recognitione 

Caroli Jakohitz, Lipsiae, 1881, vol. III. str. 322- 326. 
Obsahuje zlomek překladu dialogu Filóna a Lyklna. Inkoust i 
chorokter písma ukazuje, že se otec jen téžce soustřeňoval a 

často práci přerušoval. Pracoval však na tomto svém rukopise 
houževnaté dál ještě dopoledne dne 10. září 1917, až jeho 

práci přerušila náhlá nevolnost, která ho přiměla ulehnout na 

lůžko. Přivolané koncilium lékařů v rozpacích usuzovilo na 

náhlý záchvat mrtvice. Nemocný ztrácel vědomí, nikoho nepo
znával a po krátké nempci skonal dne 17. září 1917 ve věku 

64 let, aniž by se dočkal osvobození sve vlasti, které slou
žil celým svým životem, jíž věnov;,! vóechnu svou práci a jíž 
obětoval i většinu svého rodin.ného života.

Ji-ho chot Anna, která mu vždy stála vérné po boku a sna
žila ae být mu opravJu oporou, které dokonce vypomáhala i 
v opisováni jeho připravovaných vědeckých prací a v přípravě 

materiálu, pokud ji péče o plynulý chod domácnosti a čtyři 
děti neodvedly k jiným povinnostem, přežila svého manžela, 
o 14 let staršího, o plných 28 let. Přežila ještě i druhou 

světovou válku a teprve po novém našem osvobozeni zemřela 
v r. 1945.

A tak náě otec zemřel. Ale jeho upříomé češstvl, jeho
láska k pravdě, jeho poctivá a hluboká vědecká práce, daleko

přesahujíc! obvyklý rámec povinnosti universitního profesora 
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a ovšem také úzký rámec klasické filologie, z'lstsla hluboko 

▼ •srdcích jeho dětí, jeho posluchačů a jeho přátel. A těch 
bylo opravdu velmi, velmi mnoho. Prozradily to nejen nesčetné 
vzpomínky na zesnulého, otiskované snad ve všech tehdejších 
novinách, časopisech a odborných listech, ale také rozhod
nutí, £e jeho tálo bude uloženo na místš národu nejposvát- 
nšjším - do Slavína. Za obrovské účasti lidu ubíral se jeho 
pohřeb z vinohradského kostela sv. Ludmily na Vyšehrad, kde 
ve SlavínS bylo tělo zesnulého uloženo hned vedle Jaroslava 
Vrchlického.

Ještě dlouho po jeho smrti objevovaly se všeliké oslavné»
články, zhodnocující dílo vědce, jehož práce daleko přesáhla 
hranice naší vlasti. Vzpomínalo se osobnosti toho, který za 
života jen těžce hájil své přesvědčení. Za všechny budiž tu 
citován úryvek alespoň jednoho nekrologu:

"Ne rektora, ne vynikajícího učence, ne presidente uče
ných společností, ale svého Krále jsme pochovávali - 
a tím se lišil jeh^ pohřeb od tolika jiných, rovněž slavných 
pohřbů ... Kdokoliv šel českou vědou v posledních třicíti le
tech, musel se zastavit u Krále, al byl oboru jakéhokoliv, 
musel se zamyslet nad jeho dílem a povahou, musel se s ním 
v sobě nějak vyrovnat. Tak silně působil jeho zjev na každého, 
komu věda byla více než jen zaměstnáním, komu byla plným 
a skutečným životem ... Žil jen vědou, živou vědou, a v tom 
byl zjevem, připomínajícím naše buditele. A zdá se mi, že 
opravdu nelze ho charakterisovat lépe, než jako posled

ního obrozeneckého buditele na na
ší universitě, nebol tento typ českého učence z naší univer-
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alty mizí. Ke pro sebe a pro svou uč^í v’du, «le pro celou 

českou vidu pracoval Král vřemi svými silami jako nrnvý čeeký 

učenec podle ideálů obrozeneckých, j-ký div, že kas Král větou 

pil, tnm všechno vzkvétalo a přinášelo plody trvalé, nepomí
jející ceny...” Takto znělo ocenění jaho práce z pera jednohc 
z otcových kolegů, který však po létec- jako ministr školství 
velmi podatBtr.ě změnil své názory a postoj k české vědě.

. A tak vlastně teprve po otcově smrti se cu čostnlo plné
ho uznání a zadostiučinění. Teprve pe'< byla oceněna jeho ob- 
rovaká, poctivá a ideální vědecké práč-', kterou vykonal přea 

všechny náatrah.y a překážky, které so mu k’ndly v cestu. Ale 

to už je v nsřem Životě, svlářtě vědeckém, věcí běžnou ....
Dne 3. říjne r. 1637 byle péčí Jednoty í-eských filologů 

odhalena ns rodném domě mého otce pscětní deska. To byla anad 

poslední větří připomínka oaobnorti a díla Josefa Krále šir
ší veřejnosti.

Cd té doby uplynulo už více než 3C let. tójoho ee změnilo 

životní tempo se zrychlilo, nové jména zazářile na vědeckém n 

bi a na ta atará - kdo dnes už vzpomena?
rrobíral jaec se nedávno »tarými rodinnými-památkami a 

zažloutlé fotografie a liatiny mi rázem oživily léta strávená 

v bllzkeati člověka, který dovedl být nejen vynikajícím věd
cem, nýbrž i pečlivým a laskavým otcem a manlelrm. A tak snad 

není pochybné, ža jaem ae pokusil nokrealit jeho portrét, jak 

jsem ho znal.

J. K r á 1
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s LO v s í K I S I 5E D O VÍKÉ LAI I SI

Zája* o atudiuB stfadovSku, ▼ poaladnXch dasatiletleh 
stála rarústající, Tyaolal potřabu nahrudit proalulé, na stou 
dobu vynikající dílo Du Cangaovo (Oloasari^^iMdiaa at_infisja 

latinitatis, 1. vyd. 1678, 5. vyd. doplněné L.Psvroa 1883-87; 
dal'Ll vydáni Jsou anastatiekýa otiskaa 6. vyd.) novýa slovnl- 
<eB evropské středověké latiny. Požadavek zpracovat nový slov- 

-lík vyslovil právě před 50 léty, r. 1920, belgický historik 
il.Pirenne na zasedáni Mezinárodni unie akademií (l’ jnion Aca- 
démique Inte -nationale, VAT). V řadě evropských zemí a na 
podnět UAI rozvinuly .řípruvné prřce pro zpracování slovního 
bohatství středověké laťrjy v jednotlivých oblastech Bvpopy. 

éhy se ukázalo, 2e horní Sašovou hranici, stanovenou pro 
xcer:>c> stí-odclatinských textil směrnicemi UAI (r. 1000), bu- 
e třeba v některých evropských, zejména zaalpských zemích, 
le stř dovřké lotinské písemnictví dosáhlo největšího roz- 
větu ve stel. 11.-15,, překročit a zprjc vat středolatinskou 
lovní zásobu v samestatných náro-T.ich slovnících, které by 
achyccvaly c,iecjrické ryay středověké latiny v jednotlivých 

■blaa'ech a byly přípravou pro velký slovník evropské atředo- 

ěké latiny.
Dnes, po p-ll století, lze přel.lédnout dosavadní výsledky 

nsaiené v této vědní oblasti, Anda národních slovnlkd zaSa- 
a Již Vycházet, Mezi .rvními se dočkali svého slovníku atře- 

jvěké latiny Italové, Již roku ly36 počal vydávat P.Arnaldi
. 10, sv, časopisu Arc)iivuni_Lntinit{tÍ8_Bcdii jevi slovník 
Latinitatij Itjlicsa_madii_aavi ... laxison imßarfactuf.

Zahrnuje období od r. 476 do r. 1022. Jak již název naznačuje, 
nepodává úplný obraz italské středověké latiny v daném období, 
je zpracován na základě materiálu, získaného- z vybraných děl, 
z nichž některá nebyla excerpována v úplnosti. Slovník je 
ukončen, v současné době vycházejí dodatky.

Brzy začali pracovat na svém slovníku středověké latiny 
i Jugoslávci, 1. svazek slovníku vyěel prací It.Kostrenčice 
již r. 1938. Válka vSak přerušila začaté dílo, slovníkový ma
teriál byl zničen. Po válce byly práce obnoveny a jejich vý
sledkem je 1. svazek středolatinského slovníku (písmeno A), 
který vyěel pod názvem ^^icon latinitatis medii aevi_Iugo- 
slaviae r. 1968 v Záhřebu, opět za redakce U. Kostrenčice.

Jihoevropské, konkrétně italské středověké latiny, se 
i částečně dotýká i slovník německé středověké latinyCUittel-

lateinisches Wörterbuch), vynikající dílo, k jehož provedení 
se spojily něm'<cké i zahraniční akademie věd a na němž se 
pracuje na dvou pracovištích, v Mnichově a v Berlíně (hl.re
daktor 0.Prinz, od půli r. 1970 T.Payr, redakční spolupráce 
J. Schneider). Začal vycházet roku I960 a obsáhl dosud v do
končeném 1. svazku písmena A,B, v počínajícím 2. svazku úsek 
C - cei^as. Sašově je omezen koncem 13. atol. Zachycuje ne
jen středolatinské neologismy a nové významy antických slov, 
nýbrž celou zásobu německé středověké latiny, a ělastně uplat
ňuje ve zpracování hesel metodu práce Thesauru latinského 

Jazyka, na nějž i časově navazuje.
V širokém záběru materiálu zpracovává slovní zásobu 

středověké latiny své oblasti i polský slovník ^xicon mediae 

e^t_infhnae_latinitatis Polonorúm.-Slownik laciný sredniowiecz



mJ v Pol*«*. Tyehází od r. 1953 ** redakce M. Pleiii ▼ 
Xrakoo* . ukonfian 2. Bvazek (písneno C) a začal vycházet 
3. svazek, jehož 2. sadit (úsek defslco-dependeo) vyšel 
r. 1970. I polaký slovník se snaží zachytit polskou středově
kou latinu v celá álři, nezpracovává váak její slovní zásobu 

rovnoaěrná. Její Části, převzatá ze starověké latiny, věnuje 
poaornost podstatně aendl a soustřeďuje se hlavně na nová vý- 
znaigr slov a na středolutinská neologismy. Jeho nejstarěí do
klady pocházej! z doby okolo r. 1000, horní hranice přesahuje 
někdy i rok 1550 a zachycuje tak zčásti i slovní zásobu lati- 
ny huaanistická.

Anglická středověká latině se dostalo prozatímního zpra
cování již ve dvou slovnících. Jde o díla průpravná, jak na
svědčuje i’jejich název; Medieval_Latin_*ord-liet_from Bri- 

tÍ8h_«nd_Iri«h_Sourceo. První zprac^ovénl vyělo r, 1934 (po- 
toa několikrát, naposledy 1962 přetištěno) prací H. Baxtera 
a Ch. Johnson*, 2. zpracováni pořídil a r. 1965 vydal R.E. 
Lathaa (Revised Itodievaljibatin_Word-LÍ3t ...). Jde o seznam 
střadolatinských slov s překladem, bez citace míst, z období 
od 5. do 16. stol. Byl míněn především jako pomůcka pro stu
denty a jako přípravná práce pro velký slovník britské stře
dověká latiny, na němž se pracuje.

španělská středověká latina je obsažena ve slovníku, 
vynikajícím podrobným filologickým apracováním hesel, jejž 

po sešitech vydává barcelonská redakční komité pod názvem 
01oa8ariu_mediae latinitatis Cat«loniae_voce8_latinas_y

jlocum^n^ad«« tn_fuente8_catalana3_del_aňo_800_al 
1100. Doaud vyšly sešity 1.-5. (A-confrater, Barcelona
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1960-1969).
Severaká atřadoviká latirě, ,;ii dříve zčásti zpřl8tu,>r.ě- 

(iá V« dvou slovnících (K. Hasiarstroo, 01ossariua_till Pin- 

land2S_o£h_Sverige8 latinska.aedeltidsurkunder, Helsingfors 
1925; R. Hakanias, aioa8oriuB_L8tinit3tia_m«dii_eevi Pinljn- 

digas, Helsinki 195 9) sa dostává nového zpracování va slov
níku, který začala r. 1968 vydávat va Stockholmu U.Weater- 
bergn (01ossariuB_till m8deltid8latinet_i_Sveriije, Olosas; 
'rium_m«diae latinitatis Sueeiaa). Doaud vyšly3 acěity ob
sahující úsek A-diseubuit (srv. ZJXP 11,1969, str.103-105 ).

7 řadě dalších evropských zemí se dosud nepřikročilr 

k vydávání národních střadolatinských slovníků, přípravná 
práce však jit mnohde pokročily značně daleko. Excerpce je 

většinou skončena a pr.'.cuje so ne redakci jednotlivých he
sel. Tak je tomu např. v Maďarsku, kde redukční komité pracu
je na slovníku, jenž má nahradit starší práci Bartslovu 

(A. Bartal, 01o8sarium_mediao et_infinae_latinitati*_regni 
Hunggriea, Leipzig 1901), v Dánsku, Holandsku i u nás. Náš 
diferenční slovník středověká latiny v zemích bývalá Česká 
koruny z období cc* 1000 - 1500 je v rukopise připraven 

v úseku A- eulp-.
7e všech národních slovnících převládá hledisko filolo

gická '.sd encyklopedickým, která as značnou měrou uplatňova
lo ve elovníku Ou Cangeorě.

Jak ukázaly prdpravná práce. Je příprava evropského slov
níku střadovSká latiny dkolea velmi dlouhodobým. Proto se 
UAI rozhodla přistoupit k vydávání prozatímního slovníku 
evropská střmdoviká latiny. Jeho redakcí byl poviřan dánský
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Mdiavista F« Blatt. Slornlk saCal »ychfaat r. 1997 pod nte- 
WoTua glMswiua_Mdiaa latinltatia |b_anno OCCC^uaqua^od

{nnua MCC. Doaud v^ila piaaana Ltif,R. Podkládá* alorniku Ja 

pPadavAl* Bataridl s oblaati franeouaakd, ntaaekd a aoglickd,z
STd .iMspdTky aaailajl vtak radakel Blattova alovnlku 1 Sotnd 
dalki alovnlkoTd pracovittC. Úkole* alovnlfcu Jo ukdaat, Jaké 

výsledky pMnoila dosavadní práce na národních slovnících. 
Prof. Blatt zastává zajisté správný názor, 2e do slovního pod
kladu stpedovéké latiny patM nejen novotvury a nové význaay 
slov, ala i ty stnrovéké výrazy, ktorá ve otř< dováku Jeátá 

žily, a snaží aa proto ve slovníku, jejž redi);ujo, zachytit 
evropskou -tředovSkou latinu v celé její álři. Jak ováeii není 
jinak nožno vzhledem k phvaza materiálu, na jehož základě je 
dílo zpr.icováváno, podává slovník o evropské středověké lati
ně obraz jen prozatímní, přesto věak velni cenný, a poskytuje 
medieviatůo důležitou pomůcku ,>ro práci. I u tohoto prozatía- 
ního slovníku jo vöak nutno po’ltat s dlouhou dobou vycháze
ní, a proto musí badatel často sáhnout k slovníkům menáím.
Z nich je třeba na prvním místě jmenovat práci holandského mr 
dievisty J.F. Niermeyera, který začal vydávat r. 1954 v Ley- 

denu slovník nazvaný Mediae_latinitatis_lexicon_minus. čerpal 
doklady z literárních i historických pramenů, většinou z ob
dobí 550-1150. Smrt bohužel přerušila dílo před sáným jeho 
dokončeni* (seěit 11 z r. 1>64 sahá po za'átek písnene V) a 
je nutno doufat, že zbývající část slovníku bude vydána z po
zůstalosti. Posléze je třeba se zmínit i o jtručné* slovníki 
Kabelově (E. Kabel - F. Sröbel, Mittellateinischea_jlossar,
2. vyd., Pederborn 1959), který je. určen především stu iontům,
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kteří as při studiu práv, historie, ,^ritar.íatiky, a:>od. setká
vají se středolatinskýni texty.

Jak je patrno z tohoto stručného přehledu, bylo za uply
nulé p'lstoletl vykonáno v oblasti středolntinské Iczikogr.n- 

fie nemálo záslužné práce, její větSÍ úsek vSak jeStě pracov
níky čeká. Je si jen ořát, aby Sádný ze středolotinskýcb slov
níků, z nichž jsme nejdůležitějSÍ připomněli, nezůstal 
torsen.

U. Martínková



KS KUTHEKOVfi BÁSNI

I H TBKPSSTATSM NUPBR PRAQAS

PACTAK 2 BOKU 1562

One 10. öerTonc« 1562 strhl« se nad Prahou pruúkž houfu, 
kterou vylíCil básník Martin Kuthen v jednólietosi« (18,3x13,5 

C») skladbfi In teapestaten nuper R*aga« factaa X. lulll, bo

rem circiter XII. anno 1562 (sror. Rukovfil huaanlsticktfho bá
snictví v Čechách a ns Moravá 3, Praha 1969, str. 119), se- 

chovoné v konvolutu prsSaká Universitní knihovny 52 C 17 

opívazek 18, jako znamení blížícího se konce sváté:
Vivite securi, mortales, vivite laeti,

quos non curo Dei, non timor ullus habet.
3i vos bella, fames, si vos sine nomine morbi 

nec mala tot terrent omnibus aucta loclc,
5 excutiant ualtem vobis es dira veternum 

nuper ab irato fulmina missa 0*0.
Culmina tacta ruunt, ruit aram pons saceruos,

CUR lactante puer fui ine matre ruit.
Heu nos quanta manet nist-ros mutatio rerum,

'0 ostendunt subitum prsevia signa malum.
Infima summa petent, miscentur sacra prophanis, 

nulla aetas fugiet nullus et ordo malut..
Nil tsnen htec tangunt stertentia lumin«, donec 

obruet incautos ultima et stra dies.

Töchto 14 veröl, které líčí přírodní úkaz - bouři - jako před
zvěst blížícího se konce sváta, není thematem ani inter
pretací v tahdejáí básnické produkci ničím výjimečným, blíží
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aa konvenční poeaii. V Bukováti 3, etr. 119 byl proto obsah 
Kuthanový báaná shrnut po právu do atruCnáho regastu: "Haůtia- 
tl sp'l80baná údarea blasku jaou vykládána jako ..ředzváat hlí- 

líeiho 8« konea sváta."
Situaoa sa smání, přihlédnaaa-li k liatu, který odeslal 

dna 20. července 1562 jako jednu ze svých pravidelných rela
cí praZskámu arcibiskupovi Antonínu Brusovi z Hohalnica pro

bošt pražského metropolitního kostela Or Jindřich Scribonius. 
NaaáM v d^yslu podávat zda v dplnoati pomérná rozsáhlý a ob
sahové dost různorodý list Scrlboni'lv (Praha Státní ústřední 
archiv: APA I Recepta C 67, karton č. 690 - originál, Seribo- 

niův autograf, datovaný v ft’aza dne 20.7. 1562), nýbrž ome- 
tísta se na aísto, které mé bezprostřední vztah k výáe uvsds- 
.lým verölte Kuthanovýa: Nuper, quod Oeua bene vertat, ful|pen 

turris ecclesiae nostrae suarniitatam tetigit et Daliborka 
quoqua icta fulmine eodem tempore fare a continuo est at mu
rus ruptus ita, quod fore pulveres nitratos attigerit, uti 
aeit rcvei*andiss (ima) p(atarnitae) v(8atra), quia adlwe 
nobiacum fuit. Paulo post ille Quttenus scripsit hoc carman, 
cuius axemplua mitto, et typis excudendum curavit at mihi 

exemplar per filium non admodum aanao mentis alait. Expostu
lavi modeste, quid non prius daret legendum quam imprimendum', 
quod non ita aa ros habeat, quasi sacerdos tactus ait fulmina, 
aad subita lues at tono attonitus factus et perculsus homo 
natura malancolicus ceciderit, id quod et aliis uau tu« ta«- 
poris venit. Tidatur quidam ad poenitentia« voeora oanes, aad 

tu« at aaeardota« nostru« at aaera quod(d)a« «odo «abigua 

taxsra ...
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Srovnáni« obou textů, básni Kuthenovy a úryvku x listu 

Scrihoniova, vyplývá, íe tichá nepřátelství, která se projevi

lo mexl Kuthenen a Colllnen na stráni jedná a jesuity na strá
ni druhá již r. 1556 při vydáni popisu slavnostního vjesdu 
císaře Ferdinanda I. do Prahy (Brevia et succincta descriptio, 
srov. Rukovát 3, str. llSn.; o viel podrobněji J.Martinek,
LF 82, 1959, str. 113nn], přeneslo oe v církevních krueich i 
do doby později!. Kuthen patřil tedy k autorům, jejichž iin- 

nost byla sledována. R. 1562 au Scribonius vytkl, že nedostal 
spisek k předběžná censuře, no niž měl podle tehdejiich záko
nů joko arcibiskupův zástupce právo. Prý by Kuthena upozor

nil, že jeho slova o knězi, který se zhroutil u oltáře - jen 
ze Scťiboniova listu nyni víme, že ilo o narážku na kněze 
v chrá"iu sv. Víta na Hradě pražském - dovolují dvojaký výklad, 
nejen pokud jde o osobu, nýbrž i pokud jde o samotná nábožen
ství. Zda a do Jaká míry byla tato Serihoniova interpretace 
oprávněná, lze dnes nesnadno říci. Zato ne zdá, že formálního 

nedostatku, na který Scribonius arcibiskujia upozornil na prvním 
místě, že totiž báseň nebyla poslána k předběžná censuře, byl 
si Kuthen a snad i tiskař vědom, poněvadž příležitostná verie 
vyěly bez impresa. Kuthen si dovolil obejit zákon asi pře- 
dsviía proto, že se mohl v případě nějakých obtíží dovolávat 
básnická volnosti a tvrdit, že Seriboniův výklad je subjektiv
ní a zaujatý. Zdá ua, že tato kalkulace byla správná, poně
vadž z písemností arcibiskupského archivu není známo, že by 
Antonín Brus proti Kuthenovi zasáhl.

Kuthenovy veráe i Serihoniova slova při.datavují dva póly 

táže věci: ukazují, jak těžká byla v Šachách za habsburská
eó

nadvlády posle« básníkova 1 oenaorova, kteří spolu vadli ob
tížnou, nám dnes již táměř nearostaaita lnou a po hluběím po

znání sněžnou žabomyží válku.

J. Bejnia
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SAPCEOBESl X ?ftEKLAl> EBASMOVT 

B í 3 St EXPOSTULATlU V slÍK DVOU

Českých rumamistö
▼ llataoh filologlekých S3» I960, str. 327. J««b upocor- 

nil na to, i« apia MaMtžaí Kriota Mas na navdiSnoat lldakou, 
Tytlitdný' patrni r. 1620 l^^ihoplo 6890 a poaníakou: Haajiitin 
lidný výtlak} kyl taprvn dalAla Bartlleiový* rydinln eabo apra- 
eovinlB tito littgr« Jeho pPedehoal tpracovini caloinfoo niai- 

tu ja Toriovani latinsko-iaaki • fackýa tltulaa (Praha Stra
hov: PK IZ 100 ppiv. 20; rok vydinl: 1617, ET l.s.). ▼ Suko
vití huaanietlekiho bianletvl 1, R*aha 1966, atr. 360, Jo 
uvodano, la a tajný niait ai biaoň Bxpoatulatlo laau Chrlatl 

cu* hoalna auapta eulpa poraunta va aplau Jaím Tiolava Cloa- 
dý Caata k livotu viiniau (Knlhopla 1706), TPatl iiat, fol.
M 3a (raeta: ■ 2b; rok vydial: 1607}* Baprivan aa v Sukovití 
pplpouitl Bolnoat, la autora* biana ja Cicada, v LP 93, 1970, 
atr. .30«, jaa* naanaill, la Itetllelobou pdBadlohou ja dílo 
Kraanovo. S toho vyplývi, la ja apola6ný* pramaa* obou au- 
terfl, Partllela a Cloadp. Zjlatll jaa* to arovninl* taxtu 
biani, otlitini u tiehto dvou Caakýoh huaaniatA, aa sninl* 

Braaaovýoh variA, vpdaLýeh anovu v ilinku J.C. Aranaa Sraa- 
nua*kkpo*tulatlo Zaau nagavolgd door M. Oa Caatalain 

(Tijdaohrlft voor Sadirlandaa laal- an Lattarkunda 82, 1966, 
atr. 162, 164, 166).

Cicada Braanovu bioan pPatlakl, kdalto Partllolua vydal 
va anlniaia dli* a r. 1617 jajl parafrial. Sutneat uriltých 

a*in tyla din* Jll ■atrlokýid. důvody • Xraanua *111 první 
pythlanbieki atrolý, kdalto Itartllclu* alaglckttio dlatloh*.
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Tak (tana u Era*** (v. 1, 2):
Cu* *lhl alnt unl bona, quaa val frondea tallua 

val Olyapua Infona contlnat ...»
kdalto u Partllela (v. 1, 2):

Cu* *lhl alnt unl bona, quaa val nachina aiundl 
contlnat aut aathar vaatua at aequor habet ...,

a dila n* konci Eraaaovy biani:

Invltu* aarvara nae eat aantib, ?u*o, aanoa 
at patria prohibat aaquitaa,

kdalto V poaladnlch verlieh Pertllciových:
Invltu* aervare nec eat aanae, aestiao, rentfa.

Id lagaa veri iuatitlaaque negant.
T ppadaluvi, kteri pfedchiai před uvedený* texte*, se Psrtll- 
elua opatmi vyhýbi aalnce o pAvodu otiltóni bisni, aC bývalo 
avyka*, to vydavateli a autoři parafrixl nebo překladů uvedli 
aapoň na tento *lati avAj praaan, pokud se tak nastalo jit 
v titulu. ACkoll jo biaeS latinaki, nahradil Partliciua v ti
tulu SraanAv latlnaký niaev řecký«, a to jeiti nesprivnýn.
J* awia* nutno podotknout, le řaeki nadplay latinských spisů 
a řaeki nebo latinaki tituly prací Ceakých byly v ti dobi 

aeala bilni.
Ani v roaaihli* dli* Cleadovi jaa* nikdo nanaleal aalnku, 

I* by připojeni biaoň byla Erasnova. ▼ to*to přlpadi by bylo 

aaaCAanl anterova jnina tin povililvijll, protož* najde o pa- 

rafrinl, jako a Fartllela, aýbri o přetlak.
Cnaký **xt, otlitiný u Cleady a Bartllcla, a* naviija* 

1161. Baadll ja Jll v titulu: Sidoat Krista Fina na
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dlovtka vlastní «Inoa hynoucího «ložení (Cloada); Vafíkteí 
Krista Mna na navdítnoat lidskou, kteří aanl dobrovolná na 
sahynutí Jdou (Partlielus). Tshledea k v/cbosínn Ústa (volía 
dayslnd tento temín, protože v Fartllelovl díle to osní p6- 
vodní sndr.í Krseaovy bdsnd) Jsou překlady u Fartllcla.l Clca- 
dy velni volní, takže nlžeae epíAe aluvlt o parefrdsl« To 
Je teele ve shodí s tehdejdí překledatelakoa‘prosí.

d.Hartínek

R £ s u w £

^uo node poetae Boheai Zspostulatlonea Srseai laltatl slnt 
et in aeraonea petriua verterint

Desiderii Eresai Rotterxisai csraen, quod Bspoatuletio 
lesu Christi cua hoaine suspU eulpe pereunte inaeriptun est, 
adeo poetis littererua renstarua studiosis placuit, ut ab Ila 
dignun iudleatua sit, quod itarua atque iterua lectoribus pro> 
poneretur. Quoa .inter poetes Siasoo Partlielus Trisehinlensla 
Koravus et loannaa Vancaalaua Ciaada fragenua nuaarandl eunti 
alter dlctua csraen atrophia pythiaabiels, quae priores vocan
tur, ab Erasao coapoaitua elegia ialtandua aggressus eat, 
alter iaautatua et integrua prelo aublolandua euravlt; verba 
earelnls Latins uterque Bohaaiee reddidit, vorl auctoris 
aantlonaa neuter fecit.

BIlBOltkOS BALBOS

Marodil aa pravdapedoboa v BanAtkacb^^ aal v 60-tyeh 
rokeeb 19i aUroUa. Studoval v Bins a Fs^ania Xaota.^^

Boku 1489 podal v Pariti dlsartAclu proti graaatlka Qullalaw 

Tardiva a r. 1489 bol povolaný sa prefbaera UUratdrr aa 
universita v Pariti.Po vyjdoni Tardlevovaj abinny (Antl> 
balblca, r. 1495)^^ vydal proti Tardlvovl Blalogua da ala> 
quantla,^^ no pod tlaken svojlck neprlaUlbv odlilol r. 1498 

do Padovy, odklal* bo clsAr Haslnlllan povolal pradnASa* h»> 
nanlatlckd dlaelpliny a prdvo na universita do Tlotea«^ kda 

ut prodtýn vydal sblarku svojleb aplgraaov.*^ Ta Tladnl atal 

sa eianon lltarAmeJ spolofinoatl, salotanaj atU sa vlády krá- 

lb Mata Ja pod aanon Sodalitas litteraria Ungarorun a proalaa^ 

nanaj neskSr do Tlodno, kde od roku 1497 bola snáns oko Soda
litas Danublana.'^^ Jej predaadon bol Salbov prlaUl* , vo^rin- 

aky biskup Ján Tltás a Clacal boll okron Iných aJ Ujaanik utaar- 
skdbo králb Ján SlacbU a neskorii alenoueky biskup Aucnatin.^^ 

BAU roku 1496 Balbua posval do Tledno bunanlatlekdho báanlka 

Konráda Celta a r. 1497 přepustil nu vyuCovanls hunanlstlekýeb 
disciplin na universita a sán sl ponecbal lan právo.^^^ B. 1498 

aa vracel cas Uhersko do vlasti, ale na cebta bo přepadli sboj- 
nicl a Balbus, sbavaný flnanfinýcb prostrladkov, aa vrátil da 
Tladna^^^ a stal aa vyebovávatalBa syna Jána Selanberga, kanea- 
lára eaakábo kráXbvstva.^^? 7 lete 1499 se prosthboval do Pm> 
hy«^^ kde pokraSoval ve vyudovAni 5alenbar(ovbo ayna,^^^před-

nááal lltaratdru a právo a siakal ai valtni alávu. 16) VeBcába
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ixnonia «a au dostalo aj od Bohuslava HasKtsjnskdho, ktor/ 
ho nasval áajučannajiXa auSoa v Cáchách.Mo tanto Bohosla- 
vov obdiv pra Balba Coskoro poainul. Balbus totil ss avojho 
pobytu v Cechách naplsal aláglu Rodoaporlcon,^^ v kteráj 

vychválil Cáchy a Českých pradákov, no pra priliiná nadaadso- 
vania v chvála a najaa ta Bobualavovi v ňoa vyCitoval ostrý 
poatoj k svojia apoluobCanoa," Co tento chápal ako výCitku 
nedostatku patriotiaau, ai tohto odcudsil. Priapali k toau 
aj napriasnivá správy o Balbovi s Cias jabo pobytu v PsriSi, 
ktoré aadsitýn došli do Ciach,^®^ a tak Bohuslav Coskara

odpovadal ostrýni vsriaai na Balbovu adresu, vyCltsjde nu 
naaravnoat* a harésiu:

Attulit ia nobia Musas lagasqua lycurgi, 
attulit Auaoniua Cacropiunqua sophos:

afferat at si vis Pharios Arabunqua Mgistros, 
tantun ne nores afferat illa suos.

Barbara gens sinus, dua nullun inclinat Anilius 

hic novus, Idaei discipuluaqua Jovis;
turba rudis sinus ganinaruaqus' inscia Isfun, 

dun sinui at sinus nascis turba doli.

Svoj postoj k Balbovi snenil aj šlachta, ako vyplývá s jeho 
liatu žignundovi s Jelení s 31. okt. 1511: Xvoeavaran ante 

annos duodacin in patrias nostras ox Austria Hiorenysus Bal
bus, hosinan in studiis husanitatis at utroque iurs non asdio 

critar eruditus, ut apud nos haec aadan studia, qusa Parisiis 
at Viennae, profiteretur, proposita at ordinato sibi osrto 
pressio a raga at principe nostro, apud quas tunc socrotarli

nunus obibas. Qui in universitate PTagensi eenatitstas sen- 
nullas leetiones partis publice partis in privata legebat, 
aagnanqne auditorus frequentias habuit et it segne benare 

ab osnibus habitus fuit, nee parvas peeuniarua suasos eel- 

lagit: postquas autes pusrilius assrus seetatav st luven- 
tutis corruptor deprehensus est, iseredibile Metu est, 
quaa brevi oauxius odia contraxerit et enisos a as alieaave- 
rit.«’

Ute V roku 150* sa Balbus reasdol opustiiř Prslnt. Kas- 
celárovi Jánovi Seleabergovi poslal sveju báaai BeOseporieon, 
ktord au věnoval, a prosil ho o príhovor u králk Vladislava 

o prijatia do aluiiab v Budína.Pa presthbovaní sa do Bu
dína vstdpil do káasskáho stavu a Soskoro sa stal kananikas

Palvo Vacova.**' Ia správu o tosto jeho sanovaní Bohuslav lasil 
tajnský nsplssl slosysolbá ver*at

Xecelasiaa saabrus ast Balbus, gondata Casoaaas, 
Tartareus sesbrus scilicet ante fuit.

Censuit is nostras anises cos corpora aolvi 
at nullus in coale consuit ssse Oeua.

Mei tur et teneris iMribus non parcere, pulchrae 

praeferre et lesesi nsodasantis lylas.
lunc quoque dus sores hesiais vsstige prioris, 

ns sanctas, veror, rideat Icclasias.
PeUa sub hae agni vereor na forte luoellns 

hic subitas quaerat Bslligicnia ssor.

Vos Balbi ingasisa deducite trasite recto.

Maridss, vitas canseis turba suae 25)

■a pas>l*aks a prUsM ohovdranio Balba viak v Badiae nodali
53
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• Balbas aa Soakoro atal TxobtrnéTfttař» iuňf a IttOvitca, «ati 

kF<|a TlaBiaXaaa a roku 1515 dalnnea |trap«5t<m akHta sa. 
Martina a Sratlalaaa.^*^^ Jahn flloaoflek4 a priaaiaW aoalaatl 

a Jaho rateieka uaanla aynilU -’Mrakl brAK aJ a palltlek;^ 

lAlaSltoatlaeb. Baku 1515 poalal ha krAV Tladlalaa aka XagA> 
ta k ciaAraal Hazlalllasaal a raka 151B paalal ha laAalk 
aka lagAta da Erakcaa oa aaatfbn krAlh Zi*4aada a ■ilABrtaB 
prlncaanou Banau.^^^ Baku 1520 hal AalacAtaa faidalka aa aaaAba 
Ferdinanda a Ludalkaacü aaatraa lanau^^ a LoAaifca aaatopoaal 

aJ a Inabrucku na aa3R>e Fardiaaodoaha brata kar«la aa risAA- 

ho ciaAra.Baku 1521 aal aka LuAvlkaa lagAt aa Varaaa rai 
proti Lutaroaau uCaniu.^^^ Baku 1523 atal aa blakapa* a Qari- 
ci, prlioB ai aAak ponechal prepaitatao a Braticlaaa.^^^ Baku 

1523 poalal ho Ferdinand do Blaa k pApaioai Badriaaaai Ml., 

kda aa ayenaaanel redou, a ktaraj bajoaal prati IntarAoaa a 
Turkoa a horlil sa sjednotenia katalikoa a praaoalAaapah.^^

V toato daae bol aj poradcoa ciaAra Xarala T., ktarý ha poslal 
k pApeSoai Kliaantovi VII., pred ktor^ pradaiaaal rsA aa aJad-> 

notenie kreathnak/eh vladArov a ta ich apalaCnú v/pravu prati
Turkoa.^5) poku 1526 přenechal bratialaaakA prapaAtatra VTaa» 

tiXkovi UJlakyau a roku 1530 aa aúCaatail na kamaavAeii 

ciaAra Karola e Bologni.""' V oAaleduJdoieh rakach aa vsdal 
biskupatea a vrAtil sa do elasti, kda til v biada a saaval 
pravdapodobna e BanAtkach okolo roku 1535.^?^

LitarArna Slnnaat* Hiaronpaa Baiba posoatAva a bAaai, Ua- 
toe, dialisoT a rafii.

UX roku 1494 vydal vo Viadni tbiarku epigraaav.^^^ Zbiarka 

obsahovala kratlis bAsna rasliCnAbo obsahu i fozajr a autar Js
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věnoval francúsakeau kancelArovi Ouilelaovi de Rupe farti. 
Okroa bAsni věnovaných výtnaanýa francútakpa politiekýa osob- 

nostiaa, cirkevnýa hodnostAroa a avojia bAsnickýa priatelba, 
ad v naj aj bAane oslavujdce jaho silenku Jdliu,^^ bAane 

paiderastickA a erotické,bAane proti zlýa bAsnikoaf^^ chvA- 
loapev na vpnAlazcu knihtlafie^*^ at9. Mnohé z nich ovplývajá 

obscénnyai výrazni, napr.:

Desine, si pudor est, nostrae decerpere olivae 
poaa, val ipse legaa, quod tua ficus habet,

alebo:

Vive taaen felix nec aollibus abstine cunnis.

Fo uaaleckaj strAnke bAsne svedCia o autorovej verfiovnickej 
technika. Oplývájd ohlasai antických autorov, najai Horatia 

a Ovidia, ale ich obsahové a výrazové strénka najaä v arotic- 

kých, psiderastických a satirických béaňach ubližila autoro
vi. 47)

Po příchode do fiiech napisal alégiu Hodoeporicon s pod- 

tituloa Bohaaiae et procerus eius laudes a věnoval ju kanca- 
lArovi JAnovi Šelanbsrgovi.^^^ Ja to rossiahla béseň, pasostA- 

vajdca to 44S slegických distich. V dvada spoaina cesty aý- 
tických hrdinov a gréckych historických osobnosti ako aj cesty 

Bohuslava Hasiitejnského, aby tak odovodnil svaj pobyt v cud- 
sine (1-74). Mal daysel vrétitf sa do vlasti, no na cesta v Pa
nonii ho propadli tbojnici, oldpili ba o vietok aajetok a aAs 

ai len thXko tachrAnil holý Xivat (75-244). Po dvahe, fio aA ro
bit' (245-272), vrAtil aa do Visdna, kda oa ho ujali kaneolAr
jAn Salanberg a krAlbvoký tajonnik JAn Šlachto, ktorý ho pri- 
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viadol de Prahy (273-332). V laltaj č«»ti Msaa relabi Bohua- 
lara Haalitajnakdho a blahotalA ai, >a aa doatal de atyku 

a takýa r/anMwiý* auto* (333-390). Velebí Bohualaroru spraro- 
dllrost* , lailernenoat*, udatnoat* a aúdroat* (3^1-402). Po ado- 
rodnenl, Za kaZd/ ad rysdrihorat* areju rlaaV, a po oplaanl 
OdysaoraJ lásky k rodnaj Ithaka (403-484) prachádsa k opisu 

polohy Ciach (485-514) a jej přednosti (515-572), salanuja sa 
o dobroa s zdrsvoa podnebí, úrodnáj seal, pohostinstva Čechov, 

Hercynskon lasa a risks Labs, o vláda králb Vladislava a Jabo 

korunovaní za Saského krélb a za králb uhorského (573-650), 
vzdává čest’ostřihomskému arcibiskupovi Toaááovi (651-668), '
znova aa vracia ku králbvi Vladislavovi, opisuja Jaho polbky 
p6vod (C69-695) a Jaho přednosti: aúdrosť a skroanost* (697-710), 
láskavosV (711-720), spravodlivosť (721-730), udatnosti (731- 
-740) a vyzývá ho k splodeniu potomstva (741-802). Pradpovadá 
mu vítbzstvo nad Turkaai a opisuja Jaho triumf (803-842). V po
sledně j části básně vyzývá Bohuslava HasiítaJnakého, aby básnou 
oslávil králbve Siny (843-896). Báseň Ja přepínaná ohlasai an- 
tickej litaratúry, nachádzaae v nej mená antických krajin, 
ostrovov, misst, mýtických 1 historických postáv a oplývá prl- 

sloviaai, uměleckými ozdobami a rétorickými prvkami.
Po menovaní za gorického biskupa napísal báseň De sucea- 

sibus at futuris victoriis Caroli Imperatoris et Ferdinandi 

Ragis vaticinatio o rozsahu 117 alagických distich.V úvo
de piSa, ako sa mu zjavil Apollón a hovořil mu o moci bývalaj 
římskaJ ríie a JaJ úpadku po naatúpení byzantských cisárov, 
zapričinanom nájazdami Skytov, Gotov a iných národov (1-36).
Naalsduja pradpovadanie Karelových a Ferdinandových vítbzstiav 
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v bejoeh Türke«, ktori aa uk saoonili aechtfoii riaskaroh
provincii (37-U*). V flelBich verieeh aalecuja slTáre 
a králk Vkrdijuada e pradpovadá la viWiMtve a kaamSný trlnaf 
(119-18C). Za leh vlády aavládM m sami zlatý vak (1SX-20Q) 
a leh dicy aa «áaluhou báanikov stand oaaarlslhýad. (201-224).
V apllógu proai Fklba, aby dodal váhy Jaho varSeai, a naeva 

pradpovkdá panovnickamu rodu vládu aad celým avatse (225-234).
Z toho obdob!a Ja aJ báseň - Os eladlbaa Italicla, vama- 

vaná kardinálovi Pompeniovi Collunnovl, o roaeaha 61 alagie- 

’ kýcb diatieb. Báseň s* naaia v duehu mármaati Ihdakýoh dial.
Sia, který kadyřl vládol avatu, Ja arananý rukám aapriatal^ I 
akýeb Soavev. J«-io hiatária Ja posaaBaaá asaiými hojmi a autor 

ai kladla atáaku, praSo králOvatvá padajd a rik aa atriadajd. 

Napoehybuja, ia avat Ja riadaný vadnými adloaml a la bviasdy 

prl nmrudani IMi 'irdajd leh oaody. Ch-sal by aaplavat* adraad- 

tova diny, ala Ja te vraj tuSdla braaasaa, ako amAda obar átlaa 
(1-122).’®’

V básni , vanevamaj kardinálovi Lanrantlovl Pneclmu prl 
prilalitosti jabo awedanin, okrem holdu vzdanáho adraaátevl, 

kterdna aa doatáva úcty o4 aaaáha pdpala, valabi Fardluanda, 
t-a vlády kterého aa vi^ vrčela zlatý v''k; t dtodi proti Lata- 
rovl a 'jtobsmrlánom (1-292).’^’

Oberake aa prlame 1 nsprlamo dotýká voMý podat bdmi, 
která Balbme napiaal podaa avojbo pobyta v Tak .T4s«-
vl Tltáaovl, vaapriaékamu blokií:;o.vl, vaaeval alokoJlm básai.’^’ 

Po vydáni Tarbócaihe Tripartita - caarnl - 8a laaibua kingariao 
a rasaaba 19 als«iakýab diatieb v^«X bald amtmimvi, který vraj 
avaJim dialam priaiaaml ^aaoa Malaraia, ktari da týab diaa peane-
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li lan krvavlho Martat aepoxuili «äkony a frévo. Aka ai 

trAtkoia etia llinea, Arcajei Ikraaaa, Sparttaia Zrkitrga a 

AttfnSania Salona, tak ai arai) Panonci bndd etitf Parkoeai-
ho.”)

T bAani - Ad Joannaa Baptiataa Calaua aodalaa apiaol 
h/rÍT/' život panónakjrcb praddkov.^*^ Varia -

Quid acat (Balboa) ai forta raqoiria, 
dadueatvo quibua taapora laata iocia,

ilia noc Aonidua par aaoana virata aororua 
ludit, honorato nae lavat aana altla.

Proh pudori Indulgat daplbua Broaioqua foranti, 
aic iubat Arctoo torra aubacta polo.

Non ibi diligitur, niai qui eratara profundua 
aiecat at annoao pocula plana naro.

Pannonii poauara ti*ueoa solatia largo 

nactara val ludia parpatuoqua cibo.
Talibus invigilant rabua noetaaqua diaaqua, '

quos intar socius cogitur assa tuus.
Non choraaa cantusqua iuvant, non plaetra Ijraoqoa; 

absunt daliciaa, Poaa baata, tuaa.
Barbara parpatuo vazantur tacta duallo 

at grava auralia aachina pulaat onus.
Tals cruora nadant, albescunt ossibus arva,

pax nullo aat aiaaria taapora, nulla quiss,^^^

pripoalnajd varia Bohuslava Hasiltajnakiho, v ktor/eh sa tan
to podobno vyjádřil o života panónskyeh pradikov -

Intor Pannonios vorsaaur, Šlachta, Panatas;

quaa agiaus, quaaris: viviaus at bibiaus.
Pannoniaa haud tantua conauaunt Turcica balla,

quaa procarta faatos pontifieuaqua siaul,^'

ala pripoalnajú aj varle M. Bakovaklho s jaho chvilospavu na 

palatine lldaldiho:

Multi coaaandant bibuloa, quoa nulla radaait 

a viciis virtus, cyathis vantriqua vacantas 

tantus airati viraa at grandibus ora 
plana ninis fortiqua volantia pocula dextra 

at vulaoa Moeaanatua da vortieo crlnaa, 
al bona ealfacti vino, aovara tuaultua,
Ignova patřila pardantoa nonan in oris 
luxuria.’’^'

la avoj pobyt v barbarakoa Uhoraku ai Balbua atbžoval aJ
V blani, vanovanaj JInovi Baptiatovi da Zoeulla.^^^ Probllaov

V Panonii sa dotpka aj blaan, v ktoroj vyspva eislra Carole, 
aby sehnal lutorinaka ara&nl, aby vytkl viatky sll, ktorl sa- 
prlSinil blud, protože vraj ataSi, ak na Panóniu útoSia Tur

ci. Podobno v bAani Da aehianatieis In Hungaria brojí jed
nak proti lutarinon, jednak poti Turkon. Oboch tr^ba potla
čit*, ala sa viCliaho sapriatolk považuje toho, kto pod vpsoroa 

ovaCky ni hruS lilky.Mllbo dsMla aa dotýká aj blaaň, v kto- 

raj osUvil Bobuslava Hasiltajnskibo a Jána Šlachtu. Cechy, ka- 
dysi bojovní sen, taras.chovájú bisnikov. DosvadCuja ta Bohua- 

Inv Hasilta jnský a JIn Šlachta, jeden oUvny politik a druhý 
alivný blsnik.*^^ EoaoCao pomrov v Uhorsku sa týká aj blaan.

vanovahl pipažavi Badriaaovi VI., v ktaraj an pradpovadl pq
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praaoiaoi berttlkov raWia tlím, »So «1 šiško' Ber«£X»3 k«j- 
■1 proti obloOtat.^^^

Medsl B«Xb?<v« «Asm ps^^ri» »4 o%»«iiar StMcovfeh

Z Bolbovýeti Xlstov aa*i<ii> poearos •• dotýkajú pr«4ov*«t> 

k^ 4«hc ďva Xlsty Bi*»tloX«Tsk»4 kapital». T pirvea »1 »ttSuj» 
n» a»X« důchodky s propositúry,^^^ T dntlioa ki«da kapittXu, 

aby vyaXaXi niakoho na ana* do Tiadna » aby au «dÍK»íí» prinaaXi. 
jabo déehodky.^^^ Na ebudobu bratlsXaTskdba p^apaitfrtTa al atk- 
iuja aj T Xiata HlkuXilovl AehaXoal.^^^

PoXitiďkýeb a ndboSan»k;ýeh poaaroa v Uboraku aa týkd ras- 

slábly list krdltoal Fardinandovl, neplatný a Mlaa a poaXan/ po 

alsdoa Indrajoai Oudldoal. Horli a ňoa s« apojanla kraaUtnakýeb 

aläddx*oa »s clalba aybubania Turkoa. Pohorkuja sa nad tý«, Xa 

aojsko clsdra Karela ayplxanlXo Bia a aäsaxXo pdpalo a Anjal- 
akoB brada, bod ciadr sl araj pdpala cti. OzaaBuja Fardinan- 

doai, ka Baadtiania podnaeoaall Jána Zdpolkkébo a Ttu’koa do 
boja proti naau.^^^ V bdanlckou lišta dadroal Karcloal ays^- 

aa dsdra, aby potleSll noad dogay. 5l nia Jo dost'. Ca IMrd 
brosisT V lišta Kriítoícal Sydloalcaoai inforauja polkkd- 

ho aleakoncaldra o ponaroch a Vboraku a inťaxw^jjt ho o aolba 
buddeabo dsdra. Naanafiuja au. Ca sdlažltostl Oboraka aa aaao- 
Su udrCat* bas ochrany poXbkdho kr«lb.^^^ KenaSna s llatu Ja- 

kuboai Jocbaroai aa doxaaddas o Balboaoa dobroa aitlthu k Alasso 
joai Tupsoal.^®^

Casks j litarstdry aa dotýkáJd Balboas listy ./dneal filaob- 
toai, Bohuslaaoal Hasldtajnakdau a Jdnoal so Salanbarku. V liš

ta Slsehtoal ao dna 13. 3. 1499 Balbua aalabi adrasdta aa ayds-

Ble bdani (Jdna Panaoniay} • pioai bo, alty pripoaansLi kaooald- 

roal Jdnoai ao SslauboiňQa, la au sBta nosapXartll plat aa apuB^ 
WBlc oysa JiadHdi«.^ Y Uata BoixuaOjaaoal aaad.Stcjaakd3m 

a roku 1900 al atkluja na adx^adtoao ootrd krltlaotastle sao-

bdani, ebadi.i Slaohtoa Mikrcdcosaua a pí*» o «aojleb fl-
oonfinýeh tUSkoati«^ 72) T llata Jdnoal ao BalanCiarta a roka
1900 «diadli sdraadtoatao ar»*, aaojbo Üaka, a prosí kaMSlin 
o prihovor u trdlk Tladialaaa.^ KonaSaa a krdtkaj hdmi Ad 

Bdheaoe pradpoaadd Ca^Msa.aldau aa krdBs Tladlalaaa, ktorý ax«J
boa bojoa siakal adatky aaatd, ktord krdX* Mataj aydcbgrX tia»-
- . 743naatí..’*'

ihidsl EkliMaýai dialog saujis-. popradnd alaato jobo 

Bbstotr eXerloona «lva dialocua da Sleq'Wttla, ajrtladaoý a í»-
rXH r. 1499 73) Posostdva a úvodu, bdari.ekttio okaaba a aXaat •

ndbp dialť-ga. T úaada autos* prosi afiraodta OuXdona, atogr OiaXo 
craditax a sXapdil pripadnd nadoatetky. Stfrodoa napieaala 
dlala koX Xaxdlaoa útok n* jabo apl<i»ap.*^ Po úvoda sa 

a jaabiokýidi aandroota poddaa ohaah ůísUigať^^ Konadaa ao 

alaataoa dlaXa oa poddaa dlaX4s aodsi parilakya krdXbvskýB ad« 
a^toa PatrcM Cobaxdoa, XaroXoa l^mosidoa a profeaaroa OulXaX- 
SHB lardlaoa.

Potav CokaedtM «dal knClkaaký» sdaokdtoa a ZdroX Par- 
nwadsa an pridioX bXabokoXat^ k dapaeb». Nadsl dal aa rosal- 
ala dlckuala, fil adkraardm tlaotu traka dadP pvadboaV prad 
aarajpýau Ooiaaeduo «taadXl udkreaaý baet, Pansaatea aaopak 

prliTondaa aorajnýob bsltaXtnr k boboa. Oebardua aebvaXttJa Pl»- 

tflOOTO adsoiy o flXosePbob ako abodoýdt politiko^, ala prlp^

aoCaa n^aspaSanotvo, kterd brosi poHWcaa, a ako prDúad uvddsa 
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po&et grAflkroh a rlwkTeb polltlkor. Foto* aa prajda na 

na otAidnx, Bl Ja pnnrda, Sa Balbua wnachal rafinXotvo. Faman^ 

dua obvili Balba« ktozý aa taras vraj vanuja filosofii. Od rad- 
nlotVB bo odvladla Itriaki sirlst'« konkritna Xardlvua, ktorý aa 
pokdall snabodnotlV Jabo kňltav.'^

E dlakutujilola prltíiidsa Tsxdlvua a 3alSl rosbovor aa ros- 
vlja okolo Tar<ilvovho oporu a Balboa a Tardlvua aa ataria do 

avatla povýSanoa a saataaan aoflatlekibo basoblbdnibo poatnpu 
DX*1 ziakavaal aliv;. Obvlňuja Balba, Sa sa vydita sa noblla, Sa 

uvledol Adama ako prvibo gramatika , Sa naovlida parropla, dakll- 
nácie, sámeni. Se robi ajutaktloki ebyt^, pouSlva arebaingr, na- 
posaá rod aubatantlv, pouSlva naaatatldci výraajr a Sa Ja kosao- 
polltoa, Sa sa prebreSuJe proti clrkarzch* sikonoa a dokonoa Sa 
Je haratlkom. Cohardus a Femandus naopak brinia Balba a obrlňu- 
Jú Tardiva z chvaatúnatva a Jabo kritiku Balbovýcb "nadostatkov" 
vyvratoajú dOkazai a eltital z antlokýoh autorov. Icb obrana Bal
ba Je prajavoa Balbových gramatleiq^ob, lltarámF^i aatatlok^ob 

a fllosofiokýďi názorov. Mobilita aa podlb niob naprajavuja ob- 
raani pradkov, ale duebom. Pravopis aa rladl svTkoa. Proti obvl- 

neniu z kozmopolitlaau tvrdla, Sa mudrci tvorla na svata Jadan 
Stát a hranice vlasti marajú sinke». Proti obvlnanlu, Sa Balbua 

pouSiva arcbaiQQr, dovolávajú sa Plauta a Qulntllianovbo výroku 
Se arohaleká výrazy maJú pdvab a Se aa nimi dlelu a rafii dodiva 
vitoostS*^^) Ma konci dialogu Balbovi obranoovla vyfiltujú lardl- 

vovl, Sa ohováranim Balbe sl ebcel siskaV alivu. Tardivus al 
atbSuJa na naspravodllvoatf a Cobardus a Famandua ad ap^cojní.

Sa bránili prlatalb eo)
V dlalďgu Julius sa predvádza rosbovor medzl i^lvyu pápa-

Sob JtiUuaoB n., Jabo OanlOB b nahiakja vritnlkOB Patron^ kto- 
Vt naäiaa JuUuaa vpustit* do OS na aafilatka ddaXigu
Ja JtiUoa uvadamý ako oSran, s ktorábo aJ po aartl eitllř alk»- 
bbl. Jbllua aa pýSl svojisd bulaad., svojou bosou a bobatstvoa, 
ktorá aíakal pro eirkav. Petar naopak kladlo dteaa na duSpa- 

stlaraku práon, na konanla sáarakov, na aodlitkgr • pisty s vy- 
sdvibujt obudobný^. Bs Petrovu výfiltkn, Sa pápaSl sojd Sány 
a datl, Jbllua odpovadá, Sa nla ad pradaa awtaebovla. T IslSoa 
roAovora prablasuja Julius naltaleká národy aa baoborov, bas 
obVada na to, 61 od krosVsnai, valobl aoo pápaSov a lob ma
nia vniSatf rospozy aadzl národy, 6o Ja vraJ olrfcvl na osob. Js- 
bo sáslobou elrfcav Jo bohatá, aá vSatko; na fio Oanlua poanaaMiá 
va, Sa sj prostltdtky a kupUarov. Kal Pater vyhlásí Jbliuaa sa 

oobana a vyfilts au, Sa rosvrátU elrfcav, tento bo obviní ao si
visti a snosBsSňaJs Petrovo enoatl a dovoliv* aa Arlstotalovbo 

nisoru na dobrá. Pater radí Jullusovl, aby si m avoja oanlasa 
noste vU nový raj. Julius prljísa nivxb, ala aa vyboriSs, Ss do
by Js Petrov palie. V zivagra Pater oddvodňujo avoj poatoj Jnlli»- 
aovýai ntftodnýai filnai, pobitía tlaíeov IVdí a Jsho roakofeiíetv«* 

s Oanlua adblaai a Patroa.

Malčg vanikol nadal reken 1913 (art oinaSa Julluaa IX.) 
a rokoa 1516, v ktoroa aa Frana brinll proti autorstvu dla- 
ligu, praatoSa Balbovo autorstvo nla Jo aalkoa aarufiaoá.^^^

Od Hlaromna Balba sa náa aatíiavall tri rafii. V prvej - 
Balbl ad Caaoaraa at IteMtli Prlnslpaa pro ia(>atrBBdla auppa 

tUa, pradaaaanaj ns elairakoa anaaa vo Wonaa 3* apríla 1521, 

P<wirÍBa3 na vaziMt aool Tnrfcov, ktorí aabarajd Solila daaaria 
ríBa. ik alsir napoalgtaa paaoa, padas nialoa nidaj na anovn-

103102



siaxMiie «le bud« >« tr*l» obévalřaj o «tvBta

£Cbs. KrMt*a&atd vladaři t*>jujú ia<!Ui «abou a íurci pouSivaJd 

kravtkcos-, aj Imawv, ako dobrtok a kraaCk&alcd dxidagr prvacili 

na atajna a navastinaa. Wicreke uS 140 rokov bojoja proti als a 
každá rodina už »tratila nlaktorábo Slam« 4k padoa Uhoraco, b»- 
da 8® bojovatf v aaxBáiú.1» prl l<eba a S^řna.®^^

T drubaj raSi - Oratlo habita ab alo<u«ntiaalaK> viro Hla- 
roacriBo Balbo, praeaule ďureen»)., Saraeisslnl Frinoipla Fardinan- 
di eto. orátore coraa Adriano TI. 7<»t. Maa;., opátt horlil proti 
Turkom. Mohaoted zdrl o iiroaia otravuá baraaio, a piato Ja potrab- 
ná starostlivost a bdnloaM Po V7«hválanl Badbrlana a Jabo cvo- 
lenia za pápaža autor velabi ferdlnacda. Ja oddaaiý kraadbiiatáwi 
učanlu, oalobodll už nlektorá oborvAtaka bradj od Turkov a to
rax .obráni Kamlu, odkia? Ja oesta do Itálla. Toroi dotgrli B*- 
lebsad a pozatili . uhoraké vojaká. Autor kára naavoznoa* kraalfc 
nov. Siada pápaža, abgr poslal poslov do Hiapanla, Qalia, Oanaá- 
nla a Anglia, aby vladárl uzavrali alar a atarall aa o apolodná 
blaho.®*’

Tratla xwC - Hleronynl Balbi, oplsoopi Oureeasla, omtio
babite coram Clamanta VII. de conf oadaratl ona nvfxr lni ta pa-

caque univaraall stqua ezpaditiona advaraua Tureaa auoelpianda
má tri části. V px*vaj - da univaraall paea inter efariátiaDoa
pidnoipl concilianda poukazuLlo na miarová úsllia eiaáia Auffua-
ta a Conatantina a obraaia sa na auropal^ob vojvodeov. Sabva-
Itija zvolanla claáza Karola za vodou a poukazuje na Jabo prad-

zwwti a na podporu, ktord mu praukazuja fardinand. 7 dnteaj fiá»-
ti - ^uaa aint doaiwda paoia poukazuje na osob z zdaru a na iko-

dtar z naavomoati, dovoláva.lúe za přitom avadaetva antických auto- 
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rov, Xonedne v xretej čázti - de expeditione advorzua fidei hoB~ 

tee ausci; i«ida burcuje za vý.-ravu proti Turkoo, pretože ide 
Jcdiuik o náboienztvo, Jednak o ríňu.®^^

To nenovaní za gorickélio biskupa Ualbun naplzal vaddi po-
iet fil-'zofíekopoliticlíich spi sov. V traktáte De fortitudine,
venovanon pápežovi Kli;~i.ntovi VII., v úvode poukazuje na vý- 

E7^znám slevy, ktort sa ziskava z udatnosti. Odsudzuje ztoleká 
ucer.ie, ie sudrc němí mať vcftna, povižuje váňne za vrodené, ale 
ziada ich uo:.erňovať rozuaom.®®’ Rozliíujp váftne na dobré a zlé 

(volurtaa, libido, piclus, ae,;ritudo) a nodávA ich ohaiakterieti- 
ky.®^’ V zliode s Aiústotelovým učením udatnost’ mu spočívá v stře

de uvúzi atracho.: a ;.i>rozvážnou odvúžnoalíou. Udntnoatf sa nepre- 
.:avujc len v boji, ale aj za xieru, a udatnost* v občianskom ži
vote autor nckladle o nič nižSio ako udatnost*' vojenská. Je po- 
pctrebná v žtbstí i neöt’a stí a ; re javuje sa v pohrdaní IXidskýml
vecani. Udatny tile je bez bolesti, ale zr.éša ju i-0) Autor dává

rady, a.;o sl má -udatny' nuž počínat* Iři ■výchove k udatnoatl aú 
dOležité vzory.Ako na jednej stinné zbožnosV prispieva k i.Jat- 
ností, tok na druhej straně bez a; ravodlivosti niot udatnosti. 

Služobničkami udatnosti sii tolerantia, ; erseveiwtia, generosi- 
tas a patientia, Ha konci opisu autor naČrtáva popudy, ktoré 

vedú k udatnosti, nedzl ktorými významné mieuto zaujíma túžba po 

politických hodnostlech. Dielo uzavlera výzva kreathnsky'ch vla- 
darov do boja proti Ttirkoo.^^’

V spiae De rebus Turcicis, venovanoa tíež pápežovi Kletuen- 
tovl VII., píše najpiT/ o tureckou nebez; ečenstve, -»ymenCva doby

té px^vlnclc a poukazuje na úmysel Turkov -vpadnúV do Geniánle
a Itálie.5*) Po načrtnutí mravov Turkov, ktorí ž-thstle merajú
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roiIrnásBl, naposnajú nanielaké právo a obSlandca zrladanla, a 

po prlpooanutl poráiok krasthnov od Turkov, vazuja prod uaavra- 
tln Maru a ninl,^^ poukazuje na vhodný 6aa na podnlknutla vý

pravy proti nla a prltna slkhSuJe silu turaekáho vojaka«^^ la- 

aladUela podrobný výpodat kresthcakýoh krajin, ktcrýdi aa u2 Tur

ci saoQnlll, a příčinu tobto nečthatla vidi v bplcB raabcdnutl 
trestat^ krestinov za brlediy, ako aj leh nesvonxoať.^ Tiatka 

nádej na mler modal kreathnml spočívá v pápaSovl, ktorý by al 

z tohto mloini zlrical velkú slávu. Hier vlak noiao ah"*5‘T lén 

zbraňanl a autor uvádza početné příklady so StarAo zákona a 
z hlstérle.^ V SalMeJ časti autor plic o pčvode Turkov a Sa- 

racenov, o vlthzstvach Hunyadovoov nad tureckýn vojakon a o aá- 
aluhách Benátčanov o krasthnatvo.^^ Po znlenke o porálkach Tur

kov od králk Uatnja, autor pltě o krajinách a národech JuinaJ a ,
východnej Európy a veXku pozomoair vanuje opisu hlatórll Pan6- ! 

nie, ktorej hranice sa v6ak nakryjú a hranlcaml taraJAlaho Uhoz>- 
aka.^^^ Následuje výklad o Hunoch a liaSaroch, o leh pOvodé, |

mravneh a bojoch v Europe.Uhorako Je vhodná krajina, aby aa ' 
stadial* podnikla výprava proti Turkom. Kreatknla včak auaia po
stavit’ silné liJatvo, zlslcat* nazad Paloi>onésos a lataoa a ne
smi aa dat* odatraáltf od výpravy ani velkými nákladní, lebo šlak 

•. 102) tla konci apieu znovu vyzývá kractk- 
lOJ)

z vltfazatva bula velSCý
iu>v do boja, aoelujúc na pápe2a a kreatbfxakých vladázcv.

V anise De pace Inter Christianos Prlndoas Ineunda, veno-
vanoD kardinálovi Pompelovl Colunnovl,^^ oplauja n»Jprv ColuB- 

novn čnoatl (anxnvodllvoat*, nüdrosV, udatnoatf, stálosti, láska- 

vosV) , ktord proukdzal vo svojbm Zlvot«*, prison bohato rozvádsa
charakteristiku Jednotlivých čnoatl a podává názoxy ataz*ovek3Foh 
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fllozofov, najma perlnatetlkov a stolkov.^®^) y a^nej časti 

spisu plče o výaiame svornosti aedzl vladáral a vyzývá Pompeia 
k aktivitě za tanto clei.^®^ Církev Je choré a třeba Ju refoi?- 

novatř Po jej obrodenl třeba podnlkruiV výnavu proti Tur-
kom. Vodenm výpratvy má byt* clsár Karol a Pompeius ho né apre-
védzat* na výpravě.^®’ Velkou chválou zahxř.uje Balbua Ferdlnan- 

10^da a posledná časV spisu Je věnované chvále habsburgakého 
domu. Po načrtnuti rozdlelu medzl dobrým vladérom a tyranoa au
tor onaV chválí habsburgský dom a predpovedá Karelovi vládu nad 
celým avetom.^^®^

fialSi spis - De virtutibus liber oi*lmus Je znovu věnovaný 
Klementovi VII.V úvode prejavuje svoju radostf nad adresá
tovým zvolením za pápeža, lebo vraj Boh ai ho vybral na zachré- 
nenle óvečlek před vlkml. Jeho doteraj&le činy u2 vyvolMl Jeho 
oslavu od vlacerych autorov a Balbua aa chce k nim prlpojltl^^® 

Po úvode podává plén svojho dlela: poukázav im vlohy adresáta a 
na Jeho činy za pontifikátu Leva X., Jeho strýka.V časti vs- 
novanej chvále adresáta píše o Jeho pČvode, o Jeho výchove, né-
boZenskom oiteni, umlemenostl v i*ečl, rozvážnosti, spravodll- 

llsl *voatl a udatnosti a potom o význame Jeho rodu (UedleeJ- 
ských) pre Florenclu.^^^^ V divhej části spisu aa neširoko roz* 

plsuje o prozretalboatl božej, kritizuje fllozofov, ktori Ju po- 
plerall a podává dOkazy o Jej exlstencll.^^ Spis ukončuje vele

bením pápeža Leva X. 117)

V druhej, nezaehovanej kniha, plaal pravděpodobně o hlav- 
ných čnostlach vladárov, ktoré aú sloa nadhodené v prvej kniha, 
ale nerozvedaxiá.^^^ V tretej knlhe^^^ chvál! najprv Klementova 

dotaaMjiia úspěchy na obrodsovanl církvi, zavrhuje tyxanldu
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a nacpat velebí lAakavýob vladArov. A kaSí« Elea«Esa cáato- 

poK pontifikátu převzal na a«be božaké Cnoati, Balbua aa 1« 
ebea venova1f3^^ Celá Sa}.Bla áaai^ spiau Je věnovaná analýza

a hodnotaniu riatonových ideí a leh obrané proti atarovekýc 
lži1 Bodemým krltlkoa»

Sola Da foi*tuca et providentia, věnovaný páoeáovi Klesen-
tovi Vil., má dve knihy.V prvej autor poukazuji na neatá-
loaf vSatkáho na svete a z nej vyplýváJúeu sthSnoaO l’udi.na ne- 

12*?)«prftvodllvoai^ a neatálocrtf osudu, " vyavetíujo rozdiel medzi 
átkatÍD (fortuna) a náhodou (casus) , ” uvádza átyi*l aristo
telovská příčiny ( materiálnu, formálau, efleientnú a flnálnu) 

a uvažuje, ol možno Stkstle 1 náhodu zařadit'do niektorej z nldi, 
a napoálcdok leh zaraáuje medzi eficientné příčiny.Po nad-
hodení otázky, koho možno nazvať fitkstnýn, a či mflžu byťáthst- 

*12í JnýrJ. aj zvíeratá, uzavlero, že ten, kto je čnostný aij v ne- 
áthstí, je šthstný, a kto Je raz fittistný, nemOže nikdy byť bled- 
ny^^®) a že Jedlns čnostibu možno prevyálV áthatie.^^®^

V druhej luiihe^^^^. poukazuje na bludné názory filozofov 

na otázku božej prozrcteDiostl a poukazuje na nemožnostt brať 
z Aristotela poučanie pře vieru.^^^^ V druhej časti opisu chvá

lí Platonovo učenic o božej prozretelhostl a dokazuje, že táto 
se týká aJ nlžáích bytostí a veeí.^^^^ Na konci spisu ódsudzuje 
Aidstotelovu kritiku Platonových ideí.^^^’

Konečno v spise Liber de coronatione, venovanom clsárovl 
Karlovi V.,autor píše o pdvodc, vzraste a přeměnách vladnsj 
moel a najma o vzájomiiých vzttdioch svetskej a clrksvnej moci. 

Clsár a pá; ež majú rozličná moci a nemejú aa mleáeť Jeden dru

hému do právonocl. Clsárstvo Je pOvodom atarčie. Svetaká moc bo-
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la najpxv dědičné, no neakor aa získavala volbou. Spočlatku oi- 
sár mohol pi*ejavovať srvoju autoritu prl volba pápeža, no neakor 

naopak pépež ustanovoval cisára. Podlb Bolba viak clsárova moo 
vynlýva z Jeho volby a z korunovanla pánežom mu vraj neplynle 
nijaká nová právo. Na stranu claára aa Balbua stavia aJ v otáz
ka mleata korunovacle: nezáleží, čl přijímá korunu v Říme alebo 
Inde. V poslednej kapitole píSe o KaroloveJ dobročinnosti a Štěd
rosti vočl SváteJ stolici a celej Itálii.

Balbovo mlesto v dějinách Uhoráca na konci 15.' a na začlat- 
ku 16. storočla je mimoriadne ddlsžltá. Služby, ktoré oreukázal 
třem uborským králbn, neboli malá a rovnako neboli malá hodnosti, 
kterých sa au dostalo, a*funkele, kkorými ho uvedení králi povo- 
rlll. Jeho orednöstl uznávali mnohí církevní a polltlckí hodnot 
táli. Pravda, Balbovi tlete hodnosti a funkele lichotili, no 
v Uhoraku aa dobr« necítil. Svedčla o tom básně, v ktozých sl 
sťažuje na svoj pobyt v barbarskéJ zemi. Jeho básnl^á činností, 
najma básně, v ktcrýoh burcoval proti Turkem, mu salste získali 
ays^tle uhorakých vlastnncov, 1 ksfl nssiuaeli adhlaaiť a Jeho 
opiaoB života uhorakých oagnátov. Bakovdeáho kritika cudzícb 
báanikov, ospsvujúcieb rozkolnícky život uherských predákov, 
heci VTSj hřlinstvo UhorslQ^eh vojakov v bojoiál proti Turkem by 
sl saslůžllo oslavy,Je saiats JsAnýa a prajavov rsakele aJ 
na táto stránku Balbovýtí» básní. Ho napilak tosm Balbovs bámxs 
bolí snám« a čítali aa v žkoláeh, ako svědčí zoált nasnáoMho 
kreasiickábo Studenta so 16. storočla,v ktorem asdsi vsrča- 
al sntlekýeh autorov naehéfltsas aJ varle a BalboveJ báans apol- 
tolákáan orotonotárovl Tlanaslovl Albsrgatovl.^'*

H. 0 k á 1
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RESUMÉ

J é r 0 o Balbus

JčrSne Balbus naqult dans la septimae décade du 15* allele 
a Ver.isc. Il dtuťialt a Home chez Pomponius Laetus. £n 1485 il 
ptlblia la dissertation contre Io grammaire de G. Tardivus et en 
14tS il ťut r.o.iuné nrofesseur de la llttdi'ature a 1* Universitě de 
Parks. Sous la nression de aes ennemis il s* er. alia en 1496 a

«•’oue, ď ou 1’ emperour Laxlmllien 1’invita a Vienne pour y en- 
soigiier les disci, lines .humanistes et le droit. Ia, 11 devlnt 
□embre de la ;'.nciété littéraire Dauublenne. Rn 1496, retoumant 
dans su natrie nar la r'.ongrie, 11 fut attaquě par des brigands 
et, arivú dc scs tconomies, rentra a Vienne, ou 11 devlnt pou- 
vemeur du fils de Jeer, de Selenber;:, chancelier du royaume de 
la LcliCme. Bn ító 1499, 11 alle .habiter a Irague, ou 11 falsalt 
dee COUPS de la llttdrature et du droit suasl et en ga^ia une 
grande gloire, mais, a cause de sa conduite et de sa servilité 
ddnesuri'c, ll sc détacha scs amis boh&nea B. HasiAteJnský et 
J. Šlechta et, en 1500, il s’ en alia a la cour royale a Budin, 
ou 11 devlnt couvemeur des eni'ants du roi Vladislav et en 1515 
il fut nommé rrcvöt de la cathédralc de .St. Martin de Bratisla
va. De scs connaisaances de nhllosophle et de droit et de son 
art orcitoire pixsfiterent les rois hongrois möffie dann les affai
res politlqucs. 2n 1515, le roi Vladialnv 1' envoys en fonctlon 
de légat Chez 1* empsreur Laximilien et en 1518 11 fUt délóguě 
par le roi Louis a Cracovie auz noces du roi de Pologne Slgls- 
mond avec Bona, la prlncesse de Milan. Rn 1520, il fut dělégué 
de Louis aux .soces de Ferdinand avec Anna, la soeur de Louis,
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et ce fut encore lui qui reurésenta Louis i Innsbruck a i'élec- 
tiori de 1'empereur romalr Charles, fTere de Ferdinand. Rn 1521, 
en tant que lógat de Louis, 11 oronon^, a Vorma, un dlscours 
contre Is doctrine de Luther. En 1521, 11 devint 1’éveque de Go- 
rizla et bientflt, accredlté oar Ferdinand, il partit oour Ro
me chez le pape Hadrlen VI, ou 11 pr^nonfa un dlscours aussl 
bien contre les luthériens que contre les Turcs, et en mdme 
tops 11 témoigna du zěle poui' 1'union des catholiques et des 
orthodoxes. L’empei^ur Charles l’envoya chez le psoe Clěoent VII, 
aupres duquel 11 nrononca un dlscours en faveur de 1'union des 
souvoralns chrttlens et de leuer expédltion commune contre les 
Turcs. Enl526, il céde la crcvCté de Bratislava a Francois UJ- 
laky et, en 1530, 11 asslsta au couronnement de 1’ empsreur 
Charles a Bologne. Dana les années b>ilvantea, 11 abdlqua 1* év#- 
ché et rentra dana sě o.atrie, ou 11 vlvalt dans la mia^re et 
mounjt, probablement a Veniae, vers 1’an 1535.

V activité littéraire de JérSme Balbua se compose das 
ooimes, des lettres, des dialogues, des dlscours et des écrits 
polltiques et éthiquea. Déja en 1494, il publia a Vienne un rs- 
cuoil ď éplgraomea. Celui-cl contenait lea petita po^es dlffé- 
rant et par leur contenu et par leur forme. A part lea pojmeš, 
dédiés aux porsonnages polltlques fran^aia, aux dlgnltaires ec- 
clésiastiquea et a ses amis llttérairea, on y tróuve aussl les 
poimea érotiques et satirlquea. Quant a leur art, ils témolg- 
nent de 1' adresse de la technique de veralficatlca ds 1* suteur. 
Ha sent pleina ďěebos des auteurs antiquos. Apres son arrtvóe 
en BohSme, il décrivit 1'ólégie Hodoeporicon en 448 distiques 
ólěgiaques. Aprea avoir donné la raison de son séjour a 1’ etran- 
ger at apres avoir děcrit son avanture avec les brigands a son 
retour dana la patrie et itpris avoir glorifiě aes patrona §e- 
Xonborg, Šlechta et B. Hasištejnalcs; , il célébra la Bohltee, aa 
situation, ass priorltěa et le xegne favorable du rol Vladislav 
avec la pródlctiom de se vlctolre aur les Turcs et avec 1' appel 
ii Bohualsv HaaiSteJnalq^ de glorifler lea faita du rol par txi 
poins ěpique. Le poiae eat plein ď ěeboa prt a de la littóratu- 
ra antiqua et abonde de prc^erbea, de figures aa-tiflolelles et 
de procéděs rbétorlques. Nonimé 1'ěvtqas de Gort sia, Balbua «orl-
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vit le po^e De successibus et futuris victoriis Csroll Impera
toris et Ferdinandi regis vaticinatio, en 117 dlstlques élógla- 
ques. H 7 dócrlvlt la grandeur passée de 1* eiq>lre ronialn et les 
causes de sa dócadence et prédlt i Charles et a Ferdinand non 
seulement la vlctolre dans les conbats centre las Turcs, nals 
aussl leur gouvemement heureux et leur glorification dans 1* ave- 
nlr par les poetes. La Hongrle eat concemée dlrectement ou In- 
dlrectement par un grand nooibre des po^es que Balbus éčrlvlt 
pendant son séjour en Hongrle. 11 célóbra les dlffdrents person- 
rnlltés vedettes de la Hongrle (Jean Vltéa, Etienne Verboczl^ . 
Cons les poemes, dédlés a ses amis Italiens, 11 se plalgnalt sou- 
vent de son séjour dans ce pa7S barbara. Les probites touchant 
la Hongrle sont contenus également dans le po^e, ou 11 adresse 
un défl a 1* empereur Charles concernant la lutte contra le lut- 
hérianlsme. Dans le poeme Ue schismaticis In Hungarla, 11 #op- 
rosa aussl bien centre les luthérlens que centre les Turcs.

Des lett]?es de Balbus touchant notre terrltolre, ce sont 
surtout ses deux lettres adresséés au chapltre de Bratislava.
La situ'ition politique de la Hongrle est mentionnée encore dans 
la longue lettre, sdressée a Ferdinand de Rome, ou 11 emporta 
au suJet de 1' union des souverains chrdtlens pour cause d* extern 
o[nation des Turcs. Dans la lettre, dédlée a 1* empereur Charles, 
11 invite le deotirintaire a supprimor les dogmes nouveaux. Dans 
lu lettre, destinüo a Christophe Sydlovics, 11 Informe le chan- 
colicr de i oloi^ie de la situation politique en Hongrle et de 
1* ólection i rocliaine de li empereur. Les lettres, adresséea a 
Šlechta, a 3. HosičtejnsKj et Selenberg, portent sur la litté- 
TOlure tcheque.

La dialogue étendu de Bolbus - Rhetor gloriosus est non 
aeule.-Lcnt une défense centre la déprúclation de 1* activi té poé- 
tlque de Balbus, faitc par Tardivus, male aussl ureexposition 
do ses idées concernant la grariraire, la politique et la nhi- 
losoJiie aussl. Le dialogue Julius est une satire conti*e le ca
pe Julfco II. Cr. 7 donne son dialogue avec le nortier céleste 
I’ierre qui réfusa au Jules ď entjxsr au ciel.

..uant aux trois discours conservés de Balbus, dans le 
premier, urononcé en 1^21 o 1* assenblée impérlale de Vorms,

li:

1* autaur fit reoarqucr le grandeur du danger ture. Dans le se
cond, proxxoocé a Rome devont le cape Hadrien, Balbus s’ emoox*ta 
contre les Turcs et demanda le nape d> Inviter les souverains 
chrót'ens de faire Io : aix et de prépax*er uiiO expéditlon commu
ne oontre les Turcs. De t>Qreil, dans le trolaleme discoura, ’ 
srononcé devont le na-e Clément VII, il s» empoz^it au sujet 
de la oaix conclue «ntre les princes chrétlena, 11 fsisslt re- 
marquer 1' iniportancc de la oaix et il les noueaait dans le com- 
bnt commur. contr* les Turcs.

Des ..crita polltiqucs et philosophiquea de Baibus c’est 
1’oeuvre Do rebus Turcicis qui concerr.e notre territoire.

La place de Jalbus dans 1* histoire de la Hciigrie de la fln 
du 15® et au début du 16® slecles est trea importante. Ses qua- 
litea ont été appréciées de nombicux dlgnitsires aussi bien ac- 
cléslastlquca que lailques. Et ulenque Balbus se plalnlt souvent 
de son séjour dans u:. ravs "barbare", par sea poraes, ou 11 s* e»- 
poi*talt centre les Turcs, 11 rut les bonnes grfices des patriots 
hongrois et ses ouvrages étaient les écoles ds la Hongrle.
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