
REFERÁTY CENSVRAE LIBRORVM 

NOVÉ UČEBNICE A MLUVNICE STAROŘEČTINY 
Z FRANKOFONNÍHO PROSTŘEDÍ 

V tomto článku chceme čtenáře informovat o několika zahraničních 
učebnicích a gramatikách staré řečtiny, které se objevi]y na trhu v posled
ních pěti letech. Dvě z nich vyšly ve Francii, čtyři ve Svýcarsku. Všechny 
jsou určeny začátečníkům, ale svým pojetím i obsahem jsou značně odlišné. 

M. BIRAUD- E. GNECH- G. GNECH- P. HoLZERNY- C. MAN

DELLI, Initiation au grec en troisieme. Nice 1989, 127 str. 
Francouzská "troisieme" je třída, která odpovídá zhruba našemu první

mu ročníku čtyřletého gymnázia. Učebnice je tedy určena pro středoškolá
ky, kteří projevují zájem o antiku a specificky o řečtinu. Není však věnována 
přímo výuce jazyka, nýbrž reáliím, které mohou studenta spíše zaujmout, 
třeba i natolik, aby chtěl později z řečtiny maturovat. Učebnice obsahuje dva 
větší celky. První z nich je tematicky zaměřen na obecné reálie: sport, hud
bu, typy vlády a řecké mýty, druhý celek na reálie jazykové: slovní zásobu 
pocházející z řečtiny (kořeny a afixace), řeckou abecedu, přehled řeckých 
deklinací a krátký autentický text. Jazykové dovednosti získávájí studenti 
jen v kapitole o řeckém skloňování, nicméně by měli být schopni po absol
vování kursu číst řecky a orientovat se v jednoduchých větách. 

Každému z uvedených témat je věnována jedna kapitola. Každá kapitola 
obsahuje základní informace k danému tématu, několik ilustrativních úryv
ků z řecké literatury (v překladu) nebo z moderních děl, dále otázky, které 
mají ověřit pochopení probírané látky, řecká rčení nebo známý citát v origi
nálním znění, bohatý obrazový materiál (řecké vázy, náčrtky, plánky) a ko
nečně bibliografické údaje k danému tématu. 

Učebnice je podle (nejen) francouzského zvyku zpracována ve dvou va
riantách, z nichž jedna je určena pro studenty a druhá pro profesory. 

L. GRAZ, Introduction ii Ia langue grecque I. Lausanne 1986. 
Učebnice má formu skript a je určena vysokoškolským studentům, kteří 

nestudují řečtinu jako obor. Počítá s dvouletou výukou po 4 hodinách týdně 
v prvním roce a po dvou hodinách týdně v roce druhém. Učivo prvního roku, 
obsažené v této učebnici, je rozloženo do 15 lekcí a má umožnit zájemcům 
zvládnout pasivně základy řečtiny (s výjimkou čtyř "velkých" sloves na 
-mi). Na rozdíl od většiny učebnic je výklad pojat induktivně, takže vede stu
denty k větší aktivitě a samostatnému formulování gramatických pravidel. 
Na počátku každé lekce (s výjimkou prvních tří) je uvedeno několik krátkých 
autentických textů, i neliterárních, jejichž cílem je nejen jazyková výuka, ale 
i seznámení se s řeckou literaturou, filozofií a kulturou vůbec. K tomu při
spívají i četné literární úryvky v překladech a bohatý obrazový materiál (fo-
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tografie řeckých váz, soch a stavebních památek, faksimile nápisů a rukopi
sů apod.). Přínos těchto obrazových příloh poněkud snižuje jejich nekvalitní 
reprodukce. 

V každé lekci je po úvodních textech zařazen seznam nových slovíček, 
dále jsou uvedena po vzoru živých jazyků strukturální cvičení, jež mohou 
studenty zaujmout jak svou živostí, tak i vtipným obsahem a neodradí zájem
ce o antiku, kteří jsou nepřáteli nudného memorování. Výklad gramatiky se 
omezuje na tabulky na konci učebnice (40 stran), které obsahují přehledné 
shrnutí probraných morfologických a syntaktických jevů. 

Orientaci usnadňuje index slovíček (včetně některých obtížnějších slo
vesných tvarů). Na rozdíl od jiných učebnic autor nevěnuje žádnou pozor
nost slovům převzatým z řečtiny. 

Velmi příjemnou inovací je učebnice řečtiny určená jak pro samouky a 
korespondeční kursy1, tak i pro středoškolské a vysokoškolské studenty: 

J.-V. VERNHES, Jnitiation au grec ancien. Gap- Paris 1989, 
321 str. 

Na rozdíl od ostatních učebnic obsahuje rovněž gramatické výklady, takže 
student již nepotřebuje žádnou další pomůcku. 

Látka je rovržena do 27 etap, každá etapa začíná netradičně výkladem 
gramatiky, po němž následují slovíčka a etymologické či sémantické po
známky, upozorňující na slova převzatá z řečtiny. Dále jsou uvedena cviče
ní: několik překladů souvislého textu nebo jednotlivých vět z řečtiny do fran
couzštiny, které umožnují studentům důkladné procvičení nové i starší lát
ky, dále tzv. "gymnastique", což není nic jiného než časování a skloňování, 
jak je známe z našich cvičebnic, a konečně překlad z francouzštiny do řečti
ny, který je variací na věty z předcházejících cvičení. (Klíč ke cvičením vy
šel jako zvláštní svazek.) Teprve po důkladném zvládnutí gramatiky a sloví
ček následují řecké texty, někdy trochu upravené, jindy autentické, se struč
ným úvodem k autorovi nebo dílu. Celou knihou studenty provázejí Menan
drovy maximy. 

Součástí učebnice je přehledná mapka Řecka, stručný nástin historické
ho a kulturního vývoje až po současnost, francouzsko-řecký a řecko-fran
couzský slovníček a index nejdůležitějších řeckých osobností a institucí. 
Fotografie a vtipné kresbičky ilustrující některé gramatické jevy, např. vý
znam jednotlivých předložek, působí osvěžujícím dojmem. V učebnici bo
hužel chybí orientační seznam použitých textů. 

Jinou inovací v oblasti řeckých učebnic jsou skripta, doplněná audioka
zetou: 

1 Korespondenční kursy zajišťuje universita v Aix-en-Provence, kde působí autor 
uvedené učebnice. 
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ANDRÉ HuRST- ALESSANDRA LuKINOVICHOVÁ, Grec ancien. 
Travaux pour Ze laboratoire de Langue s 1. Geneve 19883, 343 
str. 

Jak již titul napovídá, jde o tentokrát o metodu, která využívá k výuce 
řečtiny jazykové laboratoře. Metoda vychází z postupů používaných při vý
uce živých jazyků, tj. náslechu a fixace opětovným opakováním, a navazuje 
na známou učebnici C. D. Ellise a A Schachtera, Ancient Greek, A Structu
ral Programme. Montréal- Londres 19732. 

Učebnice je určena vysokoškolským studentům-začátečníkům. Studenti 
mají obvykle 2-4 hodiny týdně řečtiny, ale počítá se s tím, že věnují další čas 
osvojení látky samostatnou prací v laboratoři. Látka je rozvržena do 27 lek
cí. Použité texty jsou autentické: do 9. lekce jednotlivé věty, od 10. lekce 
kratší souvislé texty (obvykle několik) s dů.sledně uváděným místem citace. 

Cvičení jsou rozdělena na strukturační, imitační, identifikační a samostat
né tvoření tvarů. Cílem strukturačních cvičení je zvládnutí úvodního textu, 
který je segmentován na malé úseky, jež student slyší z kazety. K tomu má 
před očima překlad těchto vět v učebnici. Strukturace vede k zapamatování 
si textu nenamáhavým a zábavným způsobem, i když si to vyžádá stejně 
nebo i více času než při klasickém memorování. Imitační cvičení slouží 
k orientaci studenta v některých gramatických jevech prostým náslechem 
(např. protiklad indikativu imperfekta a indikativu aoristu: Kae' ŤJJlÉpav 
Ě~aÍVE'tE x 'taÚ'tTI 'tTI ŤJJ.l.Ép~ Ě~ll'tE). Identifikační cvičení mají studenta na
učit pasivně rozlišovat gramatické tvary, např. participium perfekta aktiva x 
pasiva, indikativní x optativní tvary apod. Cvičení na samostatné tvoření 
tvarů se podobají cvičením imitačním s tím rozdílem, že tentokrát student 
tvary sám aktivně tvoří. Na závěr každé lekce je uveden krátký překlad 
z francouzštiny do řečtiny, který je variací na úvodní text. 

Svou výslovností řečtiny se autoři snaží co nejvíce přiblížit klasické řečti
ně, a to mj. tím, že používají melodického přízvuku místo dnes obvyklého 
přízvuku dynamického a že slabě vyslovují i iótu v dlouhých diftonzích ~. 
n. q~. Podařilo se jim dokonce intonačně odlišit ostrý a průtažný přízvuk. 

Orientaci v učebnici znesnadňuje absence jakékoli indikace o gramatic
kých jevech, které se v dané lekci probírají. Za částečnou náhradu lze pova
žovat index slovíček a index cvičení, sestavený na základě procvičovaných 
gramatických jevů. Kromě přehledných morfologických tabulek a souhrnu 
pravidel o řeckém přízvuku neobsahují skripta žádné gramatické výklady. 
Ty jsou soustředěny v mluvnici řečtiny, na níž se autorsky podílela Alessan
dra Lukinovichová: 

ALESSANDRA LuKINOVICHOV Á - MADELEINE RoussETOV Á, Gram
maire de grec ancien. Geneve 19893, 303 str. 

Školní mluvnice řeckého jazyka, výsledek desetileté práce ověřené ve 
dvou předcházejících vydáních, je určena jak studentům gymnázií, tak i za-
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čátečníkům na univerzitách. Autorky se úspěšně pokusily o modernizaci 
výkladu jednak používáním terminologie obvyklé v gramatických příruč
kách živých jazyků a jednak tím, že při výkladu vycházejí především ze 
struktury řeckého jazyka a odsunují tak do pozadí již tradiční kadlub latiny 
(např. ve výkladu o slovese zdůrazňují převahu slovesného kmene nad slo
vesnými časy). 

Mluvnice je rozdělena do několika částí a je opatřena velmi podrobným 
obsahem. Úvodní kapitola, nazvaná Písmo a fonetika, je tradičně věnována 
řecké abecedě, přízvuku a klasifikaci řeckých hlásek, dále nejdůležitějším 
fonetickým změnám (kontrakce; kraze, afaireze apod.) a ablautu. Další část, 
zaměřená na morfologii, je rozdělena na jmenné "prvky" a na sloveso. Do 
jmenných prvků (21-70) jsou zařazena nejen substantiva, adjektiva, zájme
na, číslovky, ale i adverbia. K morfologickým výkladům jsou vhodně přiřa
zeny i výklady syntaktické, např. o užívání členu nebo o syntaxi komparati
vu a superlativu. Pasáž o slovese (71-164) začíná informací o struktuře slo
vesného tvaru a o slovesných kategoriích. Na rozdíl od našich gramatik jsou 
slovesa na -6 a slovesa na -mi probírána v jednotlivých kmenech paralelně. 

Po kapitole věnované tvoření slov pomocí odvozování a skládání (165-
174) následuje část syntaktická. 

Syntax jednoduché věty (175-188) je vystřídána syntaxí pádovou včetně 
výkladu o používání předložek a preverbií. Tradiční pojednání o vedlejších 
větách je nahrazeno výkladem o syntaxi slovesných modů, který zahrnuje 
jak užívání modů v jednoduchých větách, tak i v souvětích (výklad účelo
vých vět, vět ohavných apod.). Podrobně a velmi zdařile jsou zpracovány 
kapitoly o syntaxi infinitivu a participia, obsahující i výklady o infinitivu 
konsekutivním a infinitivu po 7tpí.v atd. Při těchto výkladech autorky vychá
zejí důsledně z formy, uvádějíce všechna její užití, čímž zamítají obvyklý 
postup od významu k formě (tj. např. věty časové se spojkou 7tpí.v, s infini
tivní konstrukcí atd.). Jestliže však chceme vyhledat souhrnné poučení např. 
o časových větách, jsme odkázáni pouze na rekapitulační tabulky vedlejších 
vět a abecední seznam partikulí a spojek s jejich užitím. I když řecká větná 
syntax v sobě tají méně úskalí než např. latina, omezení výkladu o vedlej
ších větách na několik synoptických tabulek se jeví jako příliš razantní. Po
dobně ani spojení partikulí (&v apod.) a spojek (čú.A.á, O'tt apod.) do jedno
ho seznamu není zrovna šťastné (262). V indexu řeckých slov je velmi prak
tickou inovací uvádění slovesných vazeb. 

Autorem druhé gramatické příručky je Louis Graz, o jehož učebnici jsme 
referovali výše: 

L. GRAz, Le verbe grec et l'éventail de ses emplois. Clés pour 
l'interprétation de Ia phrase grecque 1. Lausanne 1991. 

Jak název napovídá, jedná se tentokrát jen o určitý výsek řecké syntaxe, 
o sloveso, jež však tvoří v řečtině ústřední část syntaxe, a·proto se mnoho 
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kompendií soustřeďuje právě na ně (cf. Rijksbaron, Goodwin, Stahl). Gra
zova skripta (cca 50 stran) jsou rozdělena do čtyř víceméně tradičních oddí
lů: časy a slovesný systém, slovesné časy, mody a slovesný rod. Podobně 
jako Lukinovichová i Graz probírá paraleně užití slovesných tvarů v nezá
vislých i v závislých větách. Výklad je podáván stručně a jasně a je bohatě 
ilustrován příklady s francouzským překladem. 

Společným rysem většiny francouzsky psaných učebnic řečtiny je výběr 
relativně obtížných textů, opatřených slovíčky a gramatickými vysvětlivka
mi, které však nejsou z větší části určeny k zapamatování. Tím se značně 
rozšiřují možnosti výběru vhodného textu i pro začátečníky. Většina učeb
nic má řecko-francouzský (a někdy i francouzsko-řecký slovníček), v němž 
jsou u jednotlivých slovíček citovány všechny lekce s jejich výskytem. Cha
rakteristické je také bohaté využívání obrazového materiálu, menší důraz na 
aktivní zvládnutí gramatických tvarů a pravidel a naopak větší důraz na při
tažlivost a zajímavost podávané látky i na způsob její prezentace. Výuka ja
zyka není nikdy pokládána za samoúčelnou, nýbrž také za prostředek sezna
mování studentů s kulturou a historií Řecka. 

Dagmar Muchnová 

RICHARD M. KRILL, Greek und Latin in English Today. Illi
nois, Wauconda, Bolchazy-Carducci Publishers 1990. VI+ 250 
str. 

Dravý nástup angličtiny do pozície bezkonkurečne dominujúceho cudzie
ho jazyka v našom dnešnom školstve je nespornou skutočnosťou. No klasic
ký filológ v tom móže, do istej miery paradoxne, vidieť aj sui generis posilne
nie grécko-latinského prvku vo vyučovaní modemých jazykov; pravda, stra
tu prioritného postavenia francúzštiny to celkom nevyvažuje. 

Kniha amerického klasického filológa profesora R. M. Krilla vychádza 
zo skúsenosti, že študenti, ktorí sa učili latinčinu, pravidelne získavali nej
vyššie verbálne skóre v štandardizovaných celoštátnych testoch a výrazne 
predstihovali tých, čo s a učili iné cudzie jazyky, resp. nijaké. Kniha chce v sú
časnej situácii, keď nadaný dorast nedostáva klasické vzdelanie, aspoň sčasti 
odstrániť tento handicap tým, že systematicky predkladá grécke a latinské le
xikálne prvky, čiže korene, préfixy a sufixy, ktoré angličtina prevzala rozlič
nými cestami a ktoré sú v nej dodnes produktívne. 

Tomu zodpovedá obsah knihy a jej osnova. Po prehfadnom pojednaní 
o indoeurópskej rodine jazykov (s. 1-12) nasleduje prvá časť knihy Deriva
tives from Greek (s. 13-76), rozdelená do deviatich kapitol či lekcií: alfabéta 
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a transliterácia, deklinácie, adjektiva, farby a čísla, préfixy, slovesá. Kapito
ly obsahujú okrem výkladu rozličné cvičenia a lexikologický materiál. Au
tor vychádza zo štrukturálnych prístupov k slovotvorbe, flexia sa minimali
zuje na N sg. a pl., prípadne G sg., v nazretí do slovies upozorňuje na exis
tenciu viacerých krneňov. Grécku časť uzatvára súhrnný slovník; má asi 270 
hesiel. Grécke texty sa neprepisujú, ale figurujú tu v alfabéte. 

Analogická druhá časť Derivatives from Latin (s. 77 -172) v jedenástich 
lekci ách poučuje o výslovnostiach latinčiny- filologickej i tradičnej britskej, 
tzv. právnickej- podáva prehl'ad deklinácií s uvedeným pádovým minimom, 
zaoberá sa adjektívami, označeniami farieb a čísel, adverbiami, préfixmi, 
slovesami (inf. praes., part., gerundivum). Latinský slovník má asi 600 he
siel. 

V subkapitolkách Special Topics si autor všíma niektoré jazykové zvlášt
nosti, napr. dublety, hybridy, ale aj deminutiva. Cvičenia sú obohatené 
o množstvo latinských citátových výrazov, termínov, zvratov a sentencií. 

Ešte viacej priestoru sa im a špecializovanej terminológii venuje v tretej 
časti knihy Derivatives in Selected Fields (s. 173-250), kde sa ich počet blíží 
k číslu tisíc položiek a zahrna oblasti literatúry, umení, lekárstva, práva, filo
zofie, teológie, botaniky, zoológie, astronómie, chémie, farmácie, psycholó
gie a sociológie, prezentuje heslá amerických štátov a univerzit, označenia 
akademických stupňov ap. 

Nemožno pochybovať o tom, že kniha aj u nás móže dobre poslúžiť najma 
vyučujúcim a študentom klasických jazykov a angličtiny. Poučná a podnet
ná bude iste aj pre tých, čo sa zaoberajú problematikou cudzích lexikálnych 
prvkov v našom materinskom jazyku. S uznaním sa treba vysloviť o kvantite 
i kvalite materiálu, ktorý predložená kniha ponúka. Jednako predpokladám, 
že budeme súhlasiť s autorom, ktorý ju sám hodnotí v predhovore ako chu
dobnú náhražku tradičných kurzov v klasických jazykoch. Pripomína pre
chádzku po miestach, kde nachádzame fragmenty starobylých stavieb a malí 
by sme si urobiť predstavu o ich krásnej architektúre. Azda aj tadial' však 
povedie cesta k faktickému rehabilitovaniu humanistického zástoja antiky 
v ašpiráciách súčasnej európskej civilizácie. A to sa sotva zaobíde bez urči
tej renesancie štúdia klasických jazykov a s nimi spatej kultúry. 

V neposlednom rade táto kniha upozorňuje na fakt, že aj z čisto praktic
kého hl'adiska štúdium latinčiny a gréčtiny nie je mrhaním časom, ale výdat
nou pomocou aj pre toho, kto si chce osvojiť svetový jazyk na vyššej, kulti
vovanej úrovni. Veď kvóta gréckych a latinských slovných koreňov v an
glickej lexike sa odhaduje na 60 % a vo vedeckej a technologickej termino
lógii dokonca až na 90 %! 

Daniel Škoviera 
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PAVEL OuvA, Dějiny starověkého světa. Učební text pro žáky 
středních škol. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992, 
69 str. 

Citovaná učebnice P. Olivy dává dobrý příklad, jakým způsobem se může 
vědec úspěšně podílet na rozvoji didaktiky tím, že žákům i učitelům poskyt
ne základní stručnou informaci na vysoké odborné i popularizační úrovni. 
V duchu vžité tradice se au!or věnuje dějinám pravěku (str. 7-13) i starově
kého Východu (str. 14-26), Recka (str. 27-47) a Ríma (str. 48-69). Dějiny kla
sického světa jsou shrnuty ve dvou posledních kapitolách knihy a představu
jí hlavní složku celého výkladu. Jejich zpracování je ukazatelem obecného 
přístupu, který autor k studiu starověkých civilizací zvolil. 

Jedním ze základních rysů jeho postupu je rozvržení látky a periodizace 
vývoje, která je klíčem k přístupu ke složité minulosti. Při srovnání Olivovy 
učebnice s analogickou prací V. Míchovského (Dějepis. Sv. 2, Praha 1993) 
je nutné zdůraznit hlubší záběr P. Olivy ve výběru faktografického materiálu 
a rozšíření chronologického i geografického rámce výkladu. Jde zejména 
o zařazení období helénismu jako důležitého úseku starověkých dějin do 
středoškolské učební látky, jakož i o rozšíření dosavadního pohledu na řím
skou republiku a císařství. 

Jako další výrazný rys učebnice je nutné zdůraznit její vyváženou kom
pozici a argumentaci stejně jako logický výklad vybraných historických jevů. 
Při hlubším zkoumání výkladu je však nutné vidět i to, že mezi některými 
kapitolami (například mezi oddíly Archaické období a Klasické období, str. 
35 nn.) chybí jisté vnitřní spojení, které by navodilo výklad o postupu, roz
voji a kontinuitě historického procesu apod. 

Jedním z významných rysů učebnice P. Olivy je i relativně široká charak
teristika antické kultury a všech jejích hlavních aspektů, což dodává učivu 
na zajímavosti a je i dokladem úsilí o všestrannost výkladu. Jako neposlední 
pozitivní rys učebnice bych chtěl zdůraznit i její grafickou úpravu, zejména 
rozčlenění odstavců a uvádění podtitulů formou marginálií. Zdá se mi však, 
že by bylo vhodné doplnit publikaci ilustracemi, mapkami a chronologický
mi přehledy. 

Za necelé dva roky se učebnice P. Olivy stala bibliografickou raritou. 
Zájem o ni stále trvá, a proto by byla žádoucí její co nejrychlejší reedice. 
Logickým požadavkem by v této souvislosti byla i příprava čítanky vybra
ných starověkých textů, jež by strukturou odpovídala Olivově učebnici akte
rou by k svému prospěchu vděčně přijali nejen žáci a učitelé středních škol, 
ale i širší okruh zájemců o antický starověk. 

Igor Lisovy} 
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P. BLAHO - H. HAUSMANINGER, Praktické štúdie z rímskeho 
práva. Wien -Bratislava, Vydavatel'stvo MANZ 1993,220 str. 

Přes nezastupitelný význam znalosti římského práva v systému právního 
vzdělání a přes jeho důležitost v celkovém vývoji lidské společnosti bylo 
u nás v posledních desetiletích poznávání římské jurisprudence minimalizo
váno a v oficiálním pohledu považováno za historicky překonanou, a tedy už 
jen okrajovou záležitost. Neznalost principů římského práva však vedla k řa
dě těžko popiratelných negativních důsledků v celkové úrovni naší právní 
vědy i praxe. Je proto přirozené, že badatelé, pracující dnes v tomto oboru, se 
snaží odstranit co nejrychleji nedostatky z minulých let a vrátit výuce řím
ského práva úroveň i místo, které jí zvláště na právnických fakultách patří. 

V tomto smyslu je příkladná iniciativa profesorů římského práva na práv
nické fakultě Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě. Z jejich vědecké 
dílny vyšla již před časem vysokoškolská učebnice římského práva (Rímske 
právo. Vypracovali Karol Rebro a Peter Blaho. Bratislava 1991, 448 str.), 
která přináší systematický pohled na římské právo s akcentem na právo kla
sické a justiniánské, které mělo určující vliv na pozdější vývoj práva v Evro
pě i mimo ni. Hlavní pozornost je tu po zásluze věnována soukromému prá
vu, avšak není opomenut ani nezbytný výklad práva trestního a trestního pro
cesu. 

Důležitým rysem této publikace je skutečnost, že autoři berou v úvahu 
reálnou možnost, že jejich práce vyvolá pozornost i u jiných zájemců než 
'1en" u právníků, např. u klasických filologů a starověkých historiků, popř. 
i u dalších, kteří pociťují nutnost získat základní poznatky z římského práva 
nebo si prohloubit či systemizovat své předběžné vědomosti. Z toho důvodu 
koncipují K. Rebro aP. Blaho své výklady tak, aby tyto svou exaktností spl
ňovaly potřebná odborná kritéria a byly současně přístupny i ostatním zájem
cům. 

Na Rímske právo svým způsobem navazují Praktické štúdie z rímskeho 
práva, jež jsou dílem P. Blaha aH. Hausmaningera. Publikace poskytuje šir
šímu okruhu zájemců příležitost poznat římské právo bezprostředním a kon
krétním způsobem na základě četby a návazné interpretace vybraných pasá
ží přímo z děl předních římských právníků. Cílem této práce "je v první řadě 
zprostředkovat studentům právnických fakult kazuistickou tendenci římské
ho právnického myšlení a dogmatické konstrukce římské učenosti" (str. 3). 

Vydání tohoto výběru reaguje přímo i na další bolavé místo, s nímž se 
v současnosti musí v širokém měřítku vyrovnávat studium humanitních věd, 
totiž s malou znalostí či spíše s celkovou neznalostí latiny, kterou si vysoko
školští studenti dlouho "přinášeli" ze středních škol. Tento negativní stav se 
daří překonávat jen částečně a postupně, takže samozřejmý požadavek po
znávat římské právní zásady přímo z originálu příslušných textů je v součas
né době spojen s nutností pracovat i s věcně přesným překladem. Pozitivem 
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tohoto postupu však z druhé strany je soustavné a exaktní poznávání odbor
né latinské i slovenské právní terminologie. Právě v tomto ohledu mohou být 
Praktické štúdie zvlášť užitečné, neboť běžné slovníky odbornou právní ter
minologii zpravidla neregistrují v potřebné šíři a správné chápání řady poj
mů vyžaduje často mnohem hlubší výklad, nežli je možno podat v lexikál
ním přehledu. 

Z tematického hlediska se pozornost autorů soustřeďuje na věcné a zá
vazkové právo, avšak stranou nezůstávají ani další závažné sféry římské ju
risdikce jako např. právo osobní, rodinné a manželské, normy veřejného a 
soukromého práva a civilní proces. 

Ukázky mají jednotnou strukturu; za latinským textem následuje sloven
ský překlad spolu s nutnými věcnými vysvětlivkami a interpretace, k níž je 
student veden formou promyšleně kladených otázek. Většina sledovaných 
případů je uzavřena odkazem na literaturu vedoucí k hlubšímu proniknutí do 
vytčené problematiky. Jde tu nepochybně o náročnou metodu, avšak logicky 
strukturalizovanou a nepochybně pedagogicky účinnou. 

Kniha je výsledkem spolupráce specialistů bratislavské a vídeňské uni
verzity, kteří již mají s uplatněným postupem řadu zkušeností. Již tato sku
tečnost předurčila vysokou kvalitu výsledného díla. Sympatický dojem, kte
rý Praktické štúdie vyvolávají, zvyšuje i jejich dokonalá a důmyslná grafic
ká úprava, která z nich činí i po vnější stránce přitažlivou studijní příručku. 

Jan Burian 

EcKART OLSHAUSEN, Einfiihrung in die historische Geogra
phie der Alten Welt. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchge
sellschaft 1991, X+ 232 str. + 8 map. 

Charakter Olshausenovy práce je dán skutečností, že dílo vychází v pub
likační řadě Die Altertumswissenschaft. Einfiihrungen in Gegenstand, Me
thoden und Ergebnisse ihrer Teildisziplinen und Hilfswissenschaften. Záměr
ně tu tedy nejde o přehledný a vše vyčerpávající obraz historické geografie, 
zahrnující chronologicky i teritoriálně celý starověk včetně epochy Orientu, 
nýbrž o specifický pohled na řecké a římské období. V takto vymezeném 
rámci autor osvětluje teoretické základy a pracovní postupy historické geo
grafie a ukazuje na její souvislosti s jinými disciplínami" věd o antickém sta
rověku. 

E. Olshausen akcentuje úzké sepětí mezi historickou geografií a dějinami 
řecké a římské antiky; současně však zdůrazňuje velký význam klasické fi
lologie jako oboru, který prostřednictvím řady dějepiseckých, zeměpisných 
i jinak orientovaných děl zachycuje závažné poznatky, jež představují vý
znamnou složku faktografické základny historické geografie. Jako další 
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zdroje informací přistupují i nemnohé zachované starověké mapy (pinakes, 
formae), výpovědi epigrafického, papyrologického i numismatického mate
riálu, archeologická svědectví stejně jako některé středověké i novověké ces
topisy. 

Zásadního významu nabývá v Olshausenově studii pojetí historické geo
grafie jako speciální dílčí disciplíny v struktuře věd o antice. Autor tu upo
zorňuje na její odlišnost od antické topografie a chorografie a předmět jejího 
badatelského zájmu spatřuje ve zkoumání působnosti geografických faktorů 
na lidskou společnost stejně jako - z druhé strany v poznávání vlivu člověka 
na zeměpisné prostředí v určité časové rovině stejně jako v širším rámci his
torického vývoje. 

Je přirozené, že v tomto pojetí může autor představit svým čtenářům his
torickou geografii jen ve vybraném rozsahu jejího zaměření. Omezuje se tu
díž na dva konkrétní příklady historicko-geografického pracovního postupu. 
Předmětem jeho zájmu jsou v prvém případě Alpy - velehory, jež z římské
ho hlediska yředstavovaly ochranný val stejně jako překážku římské rozpí
navosti- a Cerné moře (se zaměřením na situaci na jeho jižním břehu v době 
velké řecké kolonizace a v souvislosti se střetem mocenských zájmů říše 
Urartu, Frygie, Lýdie a Persie). Tato část knihy zaujímá jen zlomek jejího 
rozsahu (str. 159-177). Ostatek je věnován podrobnějším výkladům o již 
uvedených pramenných kategoriích i závažných otázkách historicko-geogra
fického výzkumu a obšírným seznamům literatury k celkové problematice i 
k jednotlivým oblastem starověkého světa. 

Svým dílem splnil E. Olshausen záměr, který si předsevzal -sepsat úvod 
do historické geografie a naznačit možno~ti její konkrétní aplikace při hlub
ším poznávání vývoje antického světa. Siroké pole působnosti ponechává 
autor dalšímu zájmu a iniciativě svých čtenářů a následníků, jimž vytvořil 
pevnou základnu jak při rozvíjení obecných pohledů, tak při uplatňování his
toricko-geografické metody ve vymezeném chronologickém a geografickém 
rámci. Hlavní zásluhou E. Olshausena je pak skutečnost, že historické geo
grafii antického období stanoví konkrétní vědeckou náplň a posouvá tím na 
vyšší kvalitativní stupeň výzkum v oblasti, která přes velké množství litera
tury, obírající se převážně jednotlivostmi, dosud postrádala moderní shrnutí 
svých výchozích pozic, pracovních postupů a cílového zaměření. 

Jan Burian 

PLATóN, Dialógy I-III. Zlatý fond svetovej literatury.- Z gréc
keho originálu (podfa vyd. J. Bumeta, Platonis opera I-V, Ox
ford 1979-1984) preložil, úvodnú štúdiu, úvody, poznámky, 
zoznam vlastných mien a chronológiu (Platónské kalendárium) 
napísal Júuus ŠPAŇÁR. Bratislava, Vydavatefstvo Tatran 1990, 
920 (nečísl. 928) + 698 (704) + 692 (696) str. 
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Bratislavské vydavatelství Tatran realizovalo r. 1990 ambiciózní plán na 
vydání slovenského překladu všech Platónových spisů, který musel být kon
cipován mnoho let před lissopadovým převratem. Úplný překlad Platóna do 
slovenštiny je dílem Júlia Spaňára, vysoce zasloužilého klasického filologa 
a zároveň vynikajícího znalce řecké filozofie. Svým překladem prokázal J. 
Špaňár slovenské kultuře obdobnou službu, za jakou česká kultura vděčí 
Františku N ovotnému, jenž do češtiny postupně přeložil (mezi lety 1915-
1961) všechny spisy, které se zachovaly pod Platónovým jménem, včetně 
tzv. Pseudoplatonik a epigramů. 

Ve Špaňárově souborném překladu jsou Platónovy spisy seřazeny v pod
statě podle chronologického hlediska, a to v tom smyslu, jak je problematika 
chronologie chápána v platónském bádání. Při zkoumání relativní chronolo
gie Platónových spisů se badatelé shodují v tom, že Platónovy spisy se dají 
rozdělit do několika skupin (tří nebo čtyř), ale že v rámci těchto skupin nelze 
přesně určit pořadí jednotlivých dialogů. Vzhledem k tomu, že mezi počet
ností spisů ve skupinách i mezi rozsahem jednotlivých spisů existují značné 
rozdíly, nebylo možné rozčlenit svazky v úplném souladu s předpokládaný
mi obdobími, na která se Platónova spisovatelská činnost obvykle dělí. A tak 
se stalo, že I. svazek obsahuje celkem 19 spisů ze tří období. Figuruje tu ll 
spisů z raného, tzv. sokratovského období, a to Laches, Charmides, Lysis, 
Protagoras, Hippias Menší, Ion, Hippias Viičší, Alkibiades /., Eutyfron, 
Obrana Sokratova a Kriton, dále 5 spisů z tzv. přechodného období, totiž 
Gorgias, Menon, Eutydemos, Kratylos a Menexenos a 3 spisy z vrcholného 
období Platónova filozofování, a to Symposion, Faidon a Faidros. (Tituly 
dialogů jsou zde uváděny ve slovenském znění.) 

Do II. svazku zařadil J. Špaňár Štát (Ústavu), která je všeobecně považo
vána za vrcholné dílo Platónovy filozofie a patří do stejného období jako 
Symposion, Faidon a Faidros. Ke Štátu připojil překladatel několik spisů, 
které se pokládají za díla Platónova stáří, a to dialogy Parmenides, Teaitetos, 
Sofista a Štátnik (Politikos), které patří mezi jeho filozoficky nejvýznamněj
ší spisy. 

Ve III. svazku jsou další spisy Platónova stáří, a to dialogy Filebos, Tima
ios, Kritias a Zákony o 12 knihách, nejrozsáhlejší Platónův spis vůbec. Za 
Zákony zařadil překladatel ještě dva dialogy, jejichž pravost je přinejmenším 
sporná, a to Epinomis (Dodatek k Zákonum) a Minos. Dialog Minos, v němž 
se hledá definice zákona, se svým charakterem podobá raným dialogům a 
hodil by se spíše do I. svazku. Poslední svazek uzavírají Listy (13 dopisů), 
z nichž většina je pravděpodobně nepravá. Ani pravost 7. listu, který je ob
sahově nejvýznamnější, není jistá a mínění badatelů o jeho autentičnosti se 
rozcházejí. (Poznamenávám mimochodem, že sympatizuji se zastánci nepra
vosti.) 

.J. Špaňár nezařadil do svého souborného překladu 5 dialogů, které sice 
Thrasyllos, starověký vydavatel Platónových spisů, pojal do svých-tetralo-
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gií. které se však v moderním bádání považují skoro jednomyslně za nepra
vé. Jde o dialogy Alkibiades ll., Hipparchos, Anteratai (Soupeři v lásce), 
Theages a Kleitofon. Ze svého překladu vyloučil J. Špaňár i Pseudoplatoni
ka (8 drobných spisků), která byla za podvržená považována již ve starově
ku, a údajné Platónovy epigramy. 

Svým kompletním překladem se J. Špaňár zařadil mezi nečetné badatele, 
kteří přeložili z řeckého. originálu celé Platónovo dílo do jiného jazyka. Pro 
slovenskou kulturu má Spaňárův záslužný čin o to větší význam, že většina 
Platónových spisů vychází v jeho přetlumočení slovensky vůbec poprvé. Již 
v dřívějších letech vydal J. Spaňár překlady Platónových spisů v Antologii 
: diel.filozófov I (Bratislava 1970), kde byly publikovány Obrana Sokratova, 
'[imaios, Parmenides ~výbory z několika dalších dialogů. V r. 1980 vyšla ve 
Spaňarově překladu Ustava (s tímto názvem) a soubor spisů s estetickou te
matikou (Dialógy, Bratislava 1980), kde jsou obsaženy Ion, Hippias Vačší, 
Symposion, Faidros, Filebos a pasáže z Ústavy. 

Překládání Platónových spisů do moderních jazyků je úkol velmi nároč
ný. Platóna může uspěšně překládat pouze ten, kdo dobře rozumí originálu 
nejen po stránce jazykové, ale i obsahové, tzn. nejen znalec staré řečtiny, ale 
i řecké filozofie. Překladatel, který dělá tuto práci v 2. polovině 20. století, 
má ovšem pozici usnadněnou tím, že může navazovat na četné předchůdce. 
Platónovy spisy byly přeloženy mnohokrát nejen do latiny a moderních svě
tových jazyků, ale i do mnoha jazyků menších národů. Do češtiny,jak už bylo 
uvede!_lo, přeložil vše, co se pod Platónovým jménem zachovalo, F. Novot
ný. J. Spaňár tedy měl možnost opírat se ja~ o překlady do světových jazyků, 
tak o český překlad F. Novotného. Kvalita Spaňárova překladu svědčí o tom, 
že dobře rozuměl řeckému originálu a že dovedl přiměřeně využívat výsled
ků svých předchůdců. Nemohu přesně posoudit, do jaké míry mu byly uži
tečné cizojazyčné překlady, i když lze apriorně předpokládat, že mu proká
zaly cenné služby. Nesporné však se mi zdá, že Spaňárovi sloužily jako uži
tečná opora české překlady F. Novotného, které lze bez nadsázky označit za 
vynikající, snad až na překlad Zákonů. Toto konstatování nemá být výtkou 
na adresu J. Špaňára. Že noví překladatelé přihlížejí k mnoha starším překla
dům, je užitečné a nutné z mnoha důvodů, které je zbytečné blíže rozvádět. 
J. Špaňár neusiloval o originalitu za každou cenu, nýbrž kriticky a rozvážně 
navazoval na práci svých překladatelských předchůdců, zvláště pak na dílo 
překladat~le do jazyka slovenštině daleko nejbližšího. Kritické poznámky 
o vztahu Spaňárových překladů k překladům F. Novotného vyjádřil ve své 
důkladné a fundované recenzi D. Machovec (Listy filologické 114, 1991, 
299-301), aniž však měl v úmyslu zpochybňovat Špaňárovy překladatelské 
zásluhy. Za vhodné a užitečné bych považoval, kdyby byl J. Špaňár někde 
uvedl, které starší překlady měl k dispozici při své vlastní překladatelské 
činnosti, jejímž základním východiskem byl bezpochyby řecký text. Tako
výto, podle mého názoru správný postup volil v ediční poznámce k svému 
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novému překladu Ústavy R. Hošek (Antická knihovna 65, Svoboda-Liber
tas, Praha 1993, s. 522). Špaňárův překlad je nesporně výsledkem mnohaleté 
a soustavné práce, kterou musel na splnění tak rozsáhlého a obtížného úkolu 
vynaložit. Kvalitní přeložení celého Platónova díla do slovenštiny patří mezi 
nejzáslužnější činy v dějinách slovenské klasické filologie. 

Veliké množství práce musel překladatel vynaložit i na zpracování dopro
vodných složek, jimiž je souborný př«?klad Platóna vybaven, tj. na úvody, 
poznámky a seznamy vlastních jmen. U vodní studie na začátku I. svazku (7-
30), která dostala název Platón- otec idealizmu, má charakter standardní in
formace, nikoli podrobné a hluboké filozofické analýzy. Autor zde podává 
běžné informace o Platónově životopise, o jeho spisovatelské činnosti a dě
lení spisů, načrtává Platónův filozofický vývoj, podává stručnou charakte
ristiku hlavních složek jeho filozofie a letmo poukazuje i na jeho vliv v ději
nách evropského myšlení. Užitečným doplňkem k životopisu a datování spi
sovatelské činnosti je Platónské kalendárium na konci třetího svazku (692-3). 
Celková koncepce úvodní studie svědčí o tom, že byla napsána ještě v době 
předlistopadového režimu, kdX kritický postoj k tvůrci filozofického idea
lizmu byl téměř povinností. K Spaňárově cti budiž řečeno, že kritičnost vůči 
Platónovi nepřehnal a že velmi důrazně poukázal 'i na jeho filozofickou a 
uměleckou velikost. 

Stručnými. úvody, které mají čtenářům sloužit jako základní orientace, 
jsou opatřeny i jednotlivé spisy. Jejich rozsah s~ pohybuje v ro~mezí od jed
né (např.Lysis, Hippias Menší) do 7-8 stránek (Stát, Zákony). J. Spaňár v nich 
úsporně, výstižně a obratně informuje o tematice jednotlivých spisů, jejich 
kompozici, filozofickém významu a eventuálně i vlivu v dalším vývoji ev
ropské filozofie. Pro hlubší filozofickou analýzu dialogů nezůstal pochopi
telně v tak stručných úvodech prostor. Nevyskytují se ani odkazy na odbor
nou literaturu, a to ani u filozoficky nejzávažnějších dialogů. Výjimku tvoří 
úvod k dialogu Kritias, kde se překladatel zmiňuje, že existuje rozsáhlá lite
ratura k problematice Atlantidy a výslovně uvádí v této souvislosti tituly knih 
L. Zajdlera a Zd. Kukala. Je pravděpodobné, že J. Špaňár zpracoval úvody 
podle zásad dohodnutých s vydavatelstvím, které mu asi nedovolovaly pří
lišný rozlet. 

Za překlady dialogů následují v každém svazku poznámky, vytištěné pe
titem (I 857-902; ll 658-689; III 643-680). Z uvedeného je patrné, že celko
vý rozsah poznámek je nevelký. Některé dialogy, jako např. Lysis, Hippias 
Větší, Hippias Menší, Parmenides, jsou komentov~ny tak stručně, že po
známky zabírají přibližně jen stránku; komentář k Ustavě (10 knih) má při
bližně 22 stran a k Zákonům ( 12 knih) okolo 20 stran. I poznámky k tak ob
tížnému dialogu, jakým je Timaios, zkoncentroval J. Špaňár na pouhé 3 strán
ky. Již stručností poznámek je podmíněno, že mají většinou elementární ráz, 
a to v tom smyslu, že se v nich podávají věcné vysvětlivky k reáliím z řecké 
kultury, o nichž lze sotva předpokládat u dnešních čtenářů potřebnou infor-
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movanost. Kromě elementárních vysvětlivek obsahují Špaňárovy poznámky 
i výklady nejasných míst. ktení pí'lsobí interpretační obtíže i specialistí'lm 
v oblasti platonského bád<íní. 

Také v komentátorské práci sloužily J. Špaňárovi v mnoha případechjako 
určité vodítko pozmímky F. Novotného. Na Novotného poznámky se Špaňár 
výslovně odvolává v komentáři k Menonovi (82 B, 86 E, I 870, 880). Na roz
díl od F. Novotného však J. Špaňár neuvádí žádné textově kritické poznám
ky. v nichž Novotný poukazoval na odchylky na Burnetova vydání. Vypuš
tění textově kritických poznámek je v dnešní době s oJlledem na většinu před
pokládaných čtenúřů pochopitelné. K přehlednosti Spaňárových poznámek 
přispívá ta okolnost, že při jejich uspořádání se neodkazuje na stránku slo
venského překladu, nýbrž na paginaci a oddíly stránek (A-E) vydání H. 
Stephana z r. 1578, podle něhož se Platónovy spisy v odborné literatuře do
dnes citují. Paginace Stephanova vyd~iní i s oddíly stránek je pečlivě vyzna
čena na okrajích slovenského překladu, aniž je podáno vysvětlení, co tato 
čísla a písmena znamenají. 

J. Špaňár opatřil každý ze tří svazků výkladovým seznamem vlastních 
jmen, kde se podávají stručné informace o osobnostech, zemích, městech, 
řek<ích ap., s jejichž jmény se čtenář v textu setkává. Pro uživatele je sice 
pohodlnější, že takovýto seznam je zařazen na konci každého svazku (1903-
921; II 690-699; III 681-691 ), má to však i ten důsledek, že některé výklady 
k vlastním jménům se opakují v každém svazku, a to někdy doslova, někdy 
s určitými variacemi. Vzniklo při tom dost nesrovnalostí, které jsou někdy 
čistě formálního, někdy však i věcného rázu. Při kontrolních sondách jsem 
zjistil mezi údaji v jednotlivých svazcích v několika případech rozpory. Pro 
přepis vlastních jmen do slovenštiny stanovil překladatel značně progresivní 
zásady. Q a TJ se většinou přepisují krátce, ekvivalentem pro ou je většinou 
krátké u a za e bývá ve slovenštině převážně pouhé t. Několik příkladů: 
Demeter, Eutydemos, Euf)ji·on, Prometeus, Tales, Teseus, Tukydides, Uranos. 

Jsem si vědom, že tento referát přichází post festum. Napsal jsem jej do
datečně (v srpnu 1994) na výzvu redakce tohoto časopisu. Od publikování 
Špaň<írova překladu se u nás, jak všichni víme, mnoho a mnoho změnilo. 
Jednotný stát Čechů a Slováků přestal existovat. Tato pro mnohé z nás smut
ná realita však neznamemi, že slovenština pro Čechy a čeština pro Slováky 
se stala méně srozumitelnou, než tomu bylo donedávna. ~hci tím mj. říci, že 
Špaňárův překlad Platóna, podobně jako jiné slovenské překlady z antických 
jazyků, nám zůstanou neméně blízké než překlady české. ~a nový překlad 
Platóna a všechnu další velikou práci s tím spojenou patří J. Spaňárovi uzná
ní a díky nejen ze strany čtenářů slovenských, ale i českých. Doufejme, že 
dobrá kondice J. Špaňárovi umožní, aby kulturu našich národů obohacoval 
novými zdařilými překlady nebo publikacemi o antické filozofii. 

Opožděné napsání tohoto referátu mi dává možnost zmínit se na závěr 
o několika významných novinkách z našeho knižního trhu, které se týkají 
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Platóna. Pracovníci edice Oikúmenépojali chvályhodný záměr vydat postup
ně v 21 svazcích české překlady všech Platónových spisů. Je přirozené a 
správné, že skupina vydavatelů v čele s A. Havlíčkem použila k tomuto úče
lu překladů F. Novotného, včetně jeho předmluv a poznámek. Pouze s men
šími a užitečnými úpravami vyšlo do r. 1994 sedm svazků: 1. Prótagoras, 2. 
Euthydémos, Menón, 3. Gorgias, 4. Symposion, 5. Faidros, 6. Kratylos, 7. 
Filébos. Při takovémto tempu by celá reedice Novotného překladů mohla být 
ukončena ještě před koncem tohoto století. O zpřístupnění Plátónova díla 
českým (a snad i slovenským) čtenářům má značný význam i vydání nového 
a originálního překladu Ústavy od R. Hoška, o kterém byla zmínka již výše. 

Z odborné literatury o Platónovi, která u nás po vydání Špaňárova překla
du vyšla, má zřejmě největší hodnotu monografie J. Patočky Platón (Praha 
1991, 371 str.), jejímž základem jsou autorovy přednášky na filozofické fa
kultě UK z let 194 7-49. Pozornost si zaslouží i plastický portrét Platóna, jejž 
načrtl R. M. Hare v knize Zakladatelé myšlení (Praha 1994, str. 15-94; z angl. 
přeložil K. Berka). Nejmarkantnějším dokladem toho, že se i v oblasti pla
tónského bádání otvíráme světu, podává vydání českého překladu proslulé 
knihy K. R. Poppera Otevřená společnost a její ne přátelé I (Edice Oikúme
né, Praha 1994, 354 str.). Vydání této knihy bylo u nás za předlistopadového 
režimu naprosto nemyslitelné. Jako hlavní objekty svého razantního útoku si 
K. R. Popper, jak známo, vybral Platóna, jemuž v rámci své koncepce přidě
lil úlohu teoretického praotce totalitarismu (1. díl) a K. Marxe, kterého vy
kreslil jako ideového dovršitele totalitarismu novodobého (II. díl). Vehemen
ce, s jakou Popper Platónovy společenské názory napadá, svědčí o tom, že 
v Platónově díle existují významné myšlenky, které přes propast času živě 
oslovují i lidi 20. století. Platón vždy měl i bude mít mnoho nadšených stou
penců i mnoho radikálních odpůrců. Obě strany se však asi shodnou v tom, 
že žádný jiný myslitel nedal evropské filozofii tolik podnětů jako právě on. 

Jan Janda 

EvA STEHLÍKOVÁ, Řecké divadlo klasické doby. Praha, Ústav 
pro klasická studia 1991, 130 str. 

Tato recenze je sice opožděná, ale vzhledem k tomu, že bude vytištěna 
vedle informace o díle Římské divadlo od téže autorky, chápejte ji, prosím, 
jako úvod k této poněkud aktuálnější recenzi. 

Eva Stehlíková je v povědomí naší kulturní veřejnosti právem zapsána 
jako ten, kdo toho o antickém divadle nejvíce ví a kdo se o popularjzaci vě
deckého poznání v tomto důležitém oboru nejvíce zasloužil. Její Recké di
vadlo zrálo dlouho a vydařilo se, lze jen obdivovat, do jak malého prostoru 
autorka dokázala směstnat to nejpodstatnější z moře různorodých informací 
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o řeckém divadle. Můj obdiv je o to větší, že této stručnosti nebylo dosaženo 
zjednodušováním - autorce se podařilo čtivou formou podat to, co se o da
ném tématu dnes ví, aniž by zamlčovala, že celou řadu velmi důležitých in
formací prostě neznáme a patrně ani již nikdy znát nebudeme. 

Práce je rozdělena do tří samostatných, ale navzájem se doplňujících čás
tí. V první části, Divadlo-obřad, autorka zasazuje řecké divadlo do jeho do
bového kontextu a právem zdůrazňuje jeho silnou provázanost s kultem a 
politickým a společenským životem řecké polis. Současně analyzuje jeho 
specifický způsob vyjadřování založený na paralelnosti akustického a vizu
álního vnímání. Tento výklad postupuje do značné míry chronologicky a je 
tedy současně dějinami řeckého divadla od počátků na konci 6. stol. př. Kr. 
k jeho dalším osudům v pozdějších staletích. Druhá kapitola, Lidé, dílo, čas, 
je věnována nutné faktografii - informacím o dramaticích, jejich hrách a 
základním datům. Obsah třetí kapitoly plně vystihuje její název Malá anto
logie antického dramatu. Dílo je doplněno věcným rejstříkem a základní 
bibliografií. v 

Je jistě výborné, že Recké divadlo vyšlo, a jednou z výhod opožděnosti 
této recenze je to, že vím, že je to úspěšná publikace, která si své čtenáře 
našla. Na druhé straně je škoda, že vzhledem k tehdejší krizi české knihy toto 
záslužné dílo vyšlo ve velmi nedůstojné poc.lobě, v podstatě jako holý text. 
Dovedu si velmi dobře představit Řecké divadlo jako krásnou velkou knihu 
vytištěnou na křídovém papíře, s mnoha barevnými fotografiemi a kresbami. 
Snad se toho dočkáme v dalším vydání. 

Jan Bažant 

EvA STEHLíKOVÁ, Římské divadlo. Praha, KLP- Koniasch La
tin Press ve spolupráci s divadelní fakultou AMU Praha 1993, 
132 str., 1 příloha. 

Historii divadelního umění v Římě se na rozdíl od řecké klasické divadel
ní tvorby dlouho nedostávalo ve vědeckém bádání pozornosti, kterou by si 
při svém významu zasloužila. Svůj podíl na tom měla kromě jiného nepo
chybně vžitá představa o odvozeném charakteru a výrazně nižší umělecké 
úrovni římské divadelní tvorby stejně jako přesvědčení, že soudobému řím
skému publiku byly bližší gladiátorské hry, závody v cirku či vystoupení 
kejklířů než účast na divadelních představeních. 

Zvýšený zájem o římské divadlo lze ve vědecké světové literatuře zazna
menat zhruba od šedesátých let. Díla, publikovaná od této doby, prohlubují 
celkový pohled na jednotlivé žánry římské div~delní tvorby, jejich předsta
vitele, jakož i na charakter divadelní kultury v Rímě v jednotlivých vývojo
vých etapách. 
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V české literatuře bylo i v této době bohužel zájmu o římské divadlo dlou
ho souzeno hledat živnou půdu jen na mírně kypřeném poli. Tím více je tře
ba uvítat pokus E. Stehlíkové tuto mezeru v mezích možností odstranit a 
učinit tak způsobem na úrovni současného vědeckého poznání a uspokojit 
základní požadavky odborných i řadových zájemců. Tento přístup však 
usnadňoval autorce její práci jen zdánlivě, neboť ji tím více nutil promýšlet 
pečl!vě výběr faktů, rozvržení látky, konkrétní formulace apod. 

Rímské divadlo E. Stehlíkové navazuje na předchozí monografii věnova
nou řeckému divadlu, tvoří však samostatný celek, čímž se již naznačuje, že 
divadelní kultura republikánského a císařského Říma má svou osobitou dy
namiku a problematiku. V obecném pohledu, zpracovaném v nejrozsáh
lejší 1. kapitole (str. 5-83), se hlavní rozdíl mezi řeckým divadlem klasické 
doby a divadlem římským autorce jeví jako typologická diference mezi di
vadlem-obřadem a divadlem-zábavou. Tento náhled postihuje samozřejmě 
především nejvýraznější rozdílový rys a E. Stehlíková správně konstatuje, že 
ob~a typy existovaly paralelně vedle sebe i v době, kdy divadlo-obřad mělo 
v Recku dominantní postavení; k tomu lze jen dodat, že i divadlo-obřad ne
bylo nikdy jen obřadem a že divadlo-zábava se většinou neomezovalo pouze 
na navození bezobsažného a nic hlubšího neříkajícího veselí. Jinak bychom 
v Římě těžko vysvětlovali oblibu her s historickými náměty, nebezpečnost 
látky Pseudosenekovy Oktavie nebo etickou nadčasovost antických skrblí
ků, omezených tatíků, vychytralých sluhů apod. 

V období rané republiky, kdy se vlastní římská divadelní kultura ještě 
neprojevovala jako historicky jasně postižitelný fenomén, zdůrazňuje autor
ka právem působnost řeckého (helénistického) a etruského vlivu, přičemž 
přirozeně nezapomíná na osvětlení "domácích" italských kořenů římského 
divadla. Rozvoj římské divadelní kultury pak sleduje logicky v časové rovi
ně republikánského a císařského Říma. V této souvislosti věnuje pozornost i 
vehementně odmítavým postojům, které k antickému divadlu zaujímali křes
ťanští autoři. Fakta, jež zde uvádí, však dokazují oblibu a nepochybně i obsa
hovou funkčnost divadelních představení i v pozdní antické době. Na tento 
přehled historického vývoje navazuje chronologicky koncipovaný pohled na 
jednotlivé žánry římského divadla (mimus, atellana, komedie, tragédie, pan
tomimus), čímž je vlastní výklad o divadle v Římě v podstatě ukončen (str. 
14-83). 

Další partie pak prohlubují, shrnují a systemizují určité stránky předcho
zího výkladu. Druhá kapitola, nazvaná Lidé a dílo (str. 84-1 06), uvádí v abe
cedním pořadí autory divadelních her, popř. i jiné osobnosti, jejichž život čj 
tvorba jsou v souvislosti s vývojem římského divadla. Toto zakomponování 
závažných dat či podrobností, jejichž uvedení by z různých příčin zatěžova
lo předcházející výklad, nebo zpomalovalo jeho přirozený spád, je nepochyb
ně vhodným řešením, jehož účinek však závisí na zvídavosti a ochotě čtená
ře, zda a jak využije této nabídky k doplnění svých vědomostí. 
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Knihu uzavírá 3. kapitola Malá antologie z římského dramatu (str. 107-
127), kde jsou uvedeny úryvky z vybraných římských divadelních her, jakož 
i pasáže z jiných autorů dotýkající se problematiky římského divadla. V této 
části jistě nebyl problém v nedostatku materiálu, jako spíše v tom, co do kni
hy zařadit. Z ukázkami z původních textů ostatně autorka vhodně pracuje i 
ve vlastním výkladu, čímž mu dodává plastičnosti a věcné přesvědčivosti. 

Úsilí o názornost je patrná i z výběru ilustrací, z připojené mapy výskytu 
divadel a amfiteátrů v římské říši stejně jako z chronologické tabulky "histo
rie" římského divadla od 4. stol. př. Kr. až do pozdní antiky (str. 102-106). 
Ke kladům práce patří zřetelně její stylistická stránka; autorce se podařilo 
zpracovat látku jazykově vybroušeným způsobem, což nepochybně pomáhá 
zvyšovat a udržovat zájem čtenáře. Mezi pozitivními stránkami díla lze ko
nečně uvést i to, že v heslech 2. kapitoly jsou soustavně evidovány české 
překlady římských divadelních her a jejich premiéry na našich scénách. 
Vhodným doplňkem obsahu publikace je i vzpomenutá mapka divadel a 
amfiteátrů v římské říši, která sice nezachycuje početní vztah zachovaných 
amfiteátrů na jedné straně a divadel na druhé, dokládá však zřetelně geogra
fický rámec zájmu o veřejné yodívané v obřím komplexu římské říše. 

Při celkovém posouzení Rímského divadla je nutno vycházet z naznače
ného již faktu, že záměrně nejde o dílo přísně vědeckého zaměření, nýbrž 
o všeobecný a široce srozumitelný úvod do problematiky podstaty a charak
teru římského divadla. V této souvislosti se však nelze vyhnout několika při
pomínkám. 

Právě v publikaci obecného zaměření by bylo nepochybně užitečné uvést 
Přehled základní literatury a neomezovat se na seznam Použité literatury 
(str. 128-130). Není např. zřejmé, proč autorka necituje známý sborník Das 
romische Drama, vydaný Eckardem Lefevrem (Darmstadt 1978) i jako ce
lek s uvedením jména editora a omezuje se na citaci tří příspěvků bez toho, 
že by v odkazech uvedla jméno vydavatele, pod nímž lze v katalozích dílo 
běžně nalézt. Samostatná citace tohoto tematického souboru měla být uve
dena i z toho důvodu, že toto dílo působilo nepochybně jako předobraz a 
vodítko při zpracování Žánrů římského divadla (str. 35-83). Pokud jde o po
žadované rozšíření bibliografického oddílu tak, aby postihoval v širší míře 
základ, z něhož lze - či spíše je nutno - vycházet, není zřejmě třeba uvádět 
zde jednotlivě seznam děl, přicházejících v této souvislosti v úvahu. Pro au
torku jistě nebude obtížné vyhovět tomuto požadavku v eventuálním 2. vy
dání knihy. 

Za podobný podnět je třeba považovat i následující poz~ámky: 
Pohled na historii divadla v republikánském i císařském Rímě by zřejmě 

prohloubilo zkoumání společenského vlivu herců, jímž se v poslední době 
zabýval H. Leppin (Histrionen. Untersuchungen zur sozialen Stellung der 
Buhnenkunstler zur Zeit der Republik und des Principats. Bonn 1992). 
E. Stehlíková nemohla samozřejmě tuto studii pro svou práci již přímo vy-
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užít. Problematika se však nabízela i bez toho a zasloužila by si v Římském 
divadle přiměřenou pozornost. 

Dále: Věcně zajímavé a čtenářsky přitažlivé by jistě bylo rozšířit 3. kapi
tolu o ukázku, která by konkrétně dokumentovala postoj některého ze vzpo
mínaných, resp. parafrázovaných křesťanských autorů k antickým divadel
ním výtvorům. 

Poslední připomínka se konečně týká struktury recenzovaného díla. Jak 
již bylo řečeno, kryje se logické vyústění vlastního výkladu s koncem 1. ka
pitoly na str. 83. V této formě je však výsledný dojem celé knihy poněkud 
neurčitý a na tomto stavu nemění nic ani pasáže věnované postavení divadla 
v pozdní antice (str. 32 nn.). Zdá se tedy, že kniha postrádá takový závěr, 
který by shrnoval a z historického hlediska či uměleckého aspektu prohlubo
val předcházej~cí výklady nebo který by aspoň v nejzávažnějších souvislos
tech sledoval pozdější působnost římské divadelní tvorby a zdůraznil tak i 
její životaschopnost v jiném společenském prostředí. 

Jan Burian 

LEONHARD ALEXANDER BuRCKHARDT, Politische Strategien der 
Optimaten in der spiiten romischen Republik. Historia Einzel
schriften Heft 57. Stuttgart, Frariz Steiner Verlag 1988, 296 str. 

Poslední století římské republiky patří k těm obdobím starověkých dějin, 
která pro svůj kulturně historický význam vešla do obecného povědomí a je
jichž všeobecná znalost se tudíž stala i jedním z cílů základní školské výuky 
starověkým dějinám. Z tohoto hlediska budí zájem i každá novější vědecká 
publikace, která zásadním způsobem přispívá k hlubšímu poznání těchto 
údobí. Počet takto orientovaných děl byl rozmnožen rozsáhlou studií L. A. 
Burckhardta, která blíže osvětluje některé rysy politických konfliktů v době, 
kdy v Řimě hynulo republikánské zřízení a vytvářely se předpoklady k na
stolení císařského zřízení. 

Svou pozornost autor zaměřuje na zkoumání taktiky, uplatňované řím
ským senátem a optimáty v boji s nemajetnými vrstvami římských občanů, 
zatlačovanými fakticky na okraj soudobých politických i sociálních mocen
ských struktur. Detailně sleduje zvláště události grakchovského období, po
važovaného právem za význačný předěl ve vývoji římské republiky. Jeho 
cílem ovšem není systematické zobrazení průběhu politického boje v posled
ní fázi římské republiky, ale zkoumání způsobu, jímž optimáti prostřednic
tvím senátu reagovali na politické a sociální požadavky svých odpůrců, ozna
čovaných globálně jako plebs, resp. populáři. Význam grakchovského ob
dobí vidí Burckhardt hlavně v tom, že se v jeho průběhu vyhraňovaly tra-
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diční postoje senátu, požadavky protisenátních "lidových" skupin a v sou
vislosti s tím i politická strategie jedné i druhé strany. 

Protisenátní vrstvy vystupovaly se širokou škálou politických i sociálních 
požadavků, k nimž patřilo mimo jiné nové rozdělení půdy a zakládání kolo
nií, a snažily se co možná nejvíce zmenšit vliv senátu. V úsilí uhájit své posta
vení se římský senát omezil na obranu stávajících poměrů víceméně represiv
ními prostředky, aniž dokázal rozvinout vlastní iniciativu proti aktivitě svých 
odpůrců. Obhajoba starých pořádků, sílící praxe hájit pozice optimátů i nási
lím a propagandistické zdůrazňování principu občanské svornosti (concor
dia) patřily již v grakchovské době k charakteristickým rysům senátní politiky. 

Významné místo mezi prostředky politického zápasu mělo ve strategii se
nátu vyhlášení výjimečného stavu, jehož počátek představovalo známé sena
tus consultum ultimum. Jeho vzniku, obsahu a cílům z hlediska senátní poli
tiky věnuje Burckhardt systematickou pozornost. Jiným nástrojem politic
kého boje, běžně užívaného optimáty proti populárům, byl důraz na důsled
né plnění sakrálních předpisů, nezbytných pro jednotlivé státoprávní akty. 

Třebaže v průběhu krize republiky senát zachovával většinou strnulý po
stoj k překotně se měnící politické situaci, byl alespoň v některých případech 
donucen zaujmout pružnější stanovisko. Projevilo se to zejména v pozornos
ti, kterou z pochopitelných důvodů věnoval zásobování římského lidu obi
lím a v neposlední řadě i v tom, že v rostoucí míře začal proti populárům 
využívat jejich vlastní politické taktiky. V tomto duchu optimáti používali 
k prosazení svých záměrů tribunské intercesse a dokonce i jednání v lidovém 
sněmu. 

Kromě řady dalších podnětných závěrů osvětluje Burckhardt blíže i poli
tické záměry Livia Drusa, tribuna lidu z roku 122, jakož i M. Livia Drusa, 
lidového tribuna roku 91 př. n. 1., zejména v jejich vztahu k optimátům a je
jich politickým zájmům. Stejně tak staví do jasnějšího světla i politické sna
hy Sullovy, státoprávní teorie Ciceronovy, politické zákonodárství pozdní 
republiky apod. Je přirozené, že se Burckhardt nemohl vyhnout ani obecněj
ším aspektům vývoje, který vedl k poklesu uznávané autority a faktické moci 
senátu a v konečném výsledku i k zániku republiky. 

Neschopnost senátu vypracovat v době krize republiky takovou koncepci 
římského státního zřízení, které by odpovídalo novým existenčním podmín
kám římského státu, a projevit dostatečnou míru pružnosti i faktické síly 
k jeho realizaci, byla příčinou vleklých občanských válek, v nichž se postup
ně lámaly tradiční mechanismy senátní vlády. Obecně zakořeněnou víru v ži
votaschopnost republiky se však potlačit nikomu nepodařilo a rodící se prin
cipál byl nucen maskovat se jako obnovená republika. 

Burckhardtova studie patří k dílům, jež mají pevné místo v moderním 
výzkumu krize a zániku římské republiky a jež nepochybně zapůsobí pozi
tivním směrem na další badatelskou práci na tomto úseku. 

Jan Burian 
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JoHANNES PRAMMER, Das romische Straubing (Ausgrabungen 
- Schatzj'und- Giiubodenmuseum). Bayerische Museen Band 
ll. Miinchen- Ziirich, Verlag Schnell u. Steiner 1989, 108 str.. 

Město Straubing - římské Sorviodurum při hornodunajském limitu -, 
které je u nás známo ponejvíce podle bronzové kultury straubinské, je v na
šem podvědomí poněkud zastíněno římským Řeznem a pozdně antickým 
Pasovem. Nálezy, které tu jsou zaznamenány od r. 1566, vedly od r. 1898 
k systematickým výkopům s některými časovými prolukami. Během nich se 
podařilo odkrýt čtyři oddělené kastely z různých časových údobí: I - období 
pozdně vespasiánské - raně domitiánské, II - z doby Domitianovy až Traia
novy, lila- pol. 2. stol., Illb- kamenná stavba vzniklá po období marko
manských válek, která snad překonala alamánský vpád r. 233. Tato stavba 
se dochovala nejlépe a je zde možno spatřit pozůstatky hlavních táborových 
zařízení, principia, valetudinarium, praetorium, horreum i obydlí pro muž
stvo. 

Dosavadní nálezy, které odpovídají odkrývaným objektům, byly však 
překonány nálezem v říjnu 1950, kdy náhodně odkrytý kotel byl násilně ote
vřen a vydal na světlo poklad mimořádné hodnoty. Jde o soubor slavnostní 
výzbroje jízdy, kterou tvoří čtyři dvoudílné obličejové helmy helénistické
ho typu a tři orientálního typu, bohatě zdobené chrániče holení s chráničem 
kolena - celkem pět kusů - a početné chrániče koňské hlavy, rovněž bohatě 
vyzdobené, především postavou Marta. Spólu s tím se nalezly přibaleny soš
ky, zbraně a různé předměty, z nichž zaujmou železné chrániče kopyt. Ten
to nález masek hodnotí autor jako alamánský lup z táborové zbrojnice, ostat
ní předměty lokalizuje do rozbořené villy rustiky, na jejímž zbořeništi byl 
poklad uschován. 

V dalším se v publikaci seznamujeme s výkopem táborové vesnice - vi
cus- a přístaviště na Dunaji s dochovanými dřevěnými podpěrami. Velkou 
pozornost autor věnuje i pohřebištím a táborovému zázemí. Upoutají také 
dvě pozdně antická pohřebiště, která se váží k dosud neobjevenému pozdní
mu kastellu, který je však třeba hledat na protilehlé straně protékajícího po
toka. Obě pohřebiště už vykazují germánské obyvatelstvo. Před zničením 
tábora r. 357 Juthungy tvořily jeho osazenstvo polabští Germáni, odjeho 
obnovení až do první poloviny 5. století byli zde posádkou Germáni z Cech, 
kteří jsou spojeni s tamní kulturou (typu Přeštovice). Tato kultura se objevu
je - po opuštění sídliště - i na novém místě vzdáleném asi 3 km proti proudu 
a dokládá kontinuitu obyvatelstva. 

Publikace je velmi umně sestavena: všechny předměty jsou poysány dy
namicky tak, aby vedle exaktního popisu vysvitla i jejich funkce. Uvodní ka
pitola nás seznamuje s dějinami výkopů, závěrečná je průvodcem po řím
ském oddělení. Celkem 136 vyobrazení, z toho řada, mj. téměř celý nález po
kladu s výstrojí, je celostránkových v barvě. Protože publikace je vytištěna 
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celá na křídě, představuje opravdu přínos pro každou knihovnu. Návštěvník 
bavorského Straubingu uvítá řadu mapek a bližší zájemce nalezne soupis li
teratury vážící se k této římské lokalitě, kterou vynesl náhodný nález. 

Radislav Hošek 

Ks. AUGUSTYN EcKMANN, Dialog swi~tego Augustyna ze swia
tem poganskim w swietle }ego korespondencji. Lublin, Kato
licki uniwersytet Lubelski 1987, 448 str. 

S opožděním se nám dostala do rukou habilitační práce podaná na teolo
gickém odboru Katolické univerzity v Lublině. Je to práce obsáhlá, která 
zasahuje do pozdní antické prosopografie, do duchovního klimatu Afriky, 
jak se jeví v oblasti filozoficko-náboženských názorů a ve vztahu pohanů ke 
křesťanství i k římskému státu, a která osvětluje církevní poslání Augustino
vo. Autor se v ní opírá nejen o důkladnou znalost obrovského Augustinova 
díla, ale dobře pronikl i do bohaté literatury o něm. Augustinovy dopisy, 
nedávno obohacené o nález několika dalších listů, jsou vděčné svým boha
tým obsahem k četbě i k pramennému studiu. Lze v nich poznat nejen otáz
ky týkající se dvou odlišných názorů na svět v bohaté pestrosti, ať už jsou 
tlumočeny filozofy či heretiky, ale i poměry afrického venkova, vztahy mezi 
lidmi a také názory, které Augustin vtělil anebo teprve vtělí do svých knih. 

V publikaci Eckmannově se setkáváme i se zpracováním takových jevů, 
které bývají jen zřídka předmětem obecného bádání o Augustinovi. Jsou to 
především otázky dogmatické, jako vstup do Panny Marie, který u mnohých 
vyvolával dotaz, zda se tím Ježíš nevzdává vlády nad světem, nebo otázka 
Kristova zmrtvýchvstání, hříchu či Jonášova zachránění. Byly to vesměs 
problémy, s nimiž se setkáváme už u apologetů 2. století, na něž však dal 
v latinském světě definitivní odpověď až Augustin. Jinou takovou řídce zpra
covávanou otázkou je Augustinův osobní postoj ve veřejném životě. Autor 
rozebírá tuto stránku Augustinovy činnosti jako poslání služebníka církve, 
v němž se Augustin jeví jako trpělivý člověk dialogu s každým, bez rozdílu 
věku, postavení a názoru. 

Bohatá náplň Augustinových dopisů nemůže být vyčerpána v jediné, byť 
statné publikaci. To, co však autor čtenářům předložil, představuje čtivý a 
bohatě dokumentovaný přínos k Augustinovi-člověku a jeho době. 

Radislav Hošek 
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JozEF IJSEWUN, Companion to Neo-Latin Studies. Part I: His
tory and Dijjusion oj Neo-Latin Literature. Second entirely 
rewritten edition. Leuven, University Press 1990, XII + 370 str. 

Rozšírenie záujmu klasických filológov a literárnovedného skúmania 
popri antike a stredoveku takisto na novodobú latinskú spisbu a efektívne 
stimu1ovanie takéhoto bádania patrí medzi neodškriepitefné zásluhy profe
sora Jozefa Ijsewijna, ktorý vedie Seminarium Philologiae Humanisticae na 
Katolíckej univerzite v Lovani. Už prvá verzia jeho Sprievodcu po novola
tinských štúdiách ( 1977) demonštrovala, že je prospešné a potrebné skúmať 
renesančno-humanistické i mladšie latinské texty filologickými metódami 
najma preto, že tieto texty- užšie alebo vzdialenejšie spojené s antickou kul
túrou- ponúkajú navyše svojské myšlienkové a estetické hodnoty. 

Z Ijsewijnovho jedinečného erudovaného rozhfadu a z jeho neprestajné
ho systematického zhromažďovania informacií sa zrodilo nové vydanie prí
ručky Companion to Neo-Latin Studies, ktorú vzhfadom na enormný príras
tok údajov rozdelil autor na dve čas ti. Zatiaf teda máme pred sebou prvú časť 
- History and Dijfusion oj Neo-Latin Literature, ktorá vychádza ako supple
mentum autorom redigovaného časopisu Humanistica Lovaniensia. Oproti 
prvej verzii Companiona táto časť nielenže narástla do dvojnásobného roz
sahu, ale predstavuje sa v celkom prepracovanej podobe v prehfadnejšom 
členení. 

Prvá kapitola Classical, Medieval and Neo-Latin (s. 1-38) podáva prehfad 
najdóležitejších bibliografických zdrojov a odbornej literatúry pre poznanie 
antického dedičstva (asi 270 bibliografických jednotiek), stredovekého prí
nosu do dejín latinského jazyka a vzdelanosti (41 bgf. jedn.) a napokon no
volatinského obdobia (76 jedn.). 

Jadrom publikácie je druhá kapitola - Neo-Latin Literature: Its History 
and Diffusion (s. 39-327). Podáva prehfad novolatinskej literatúry a jej vý
skumu v rozličných krajinách sveta; pravda, najobšírnejší je výklad o európ
ských krajinách resp. územných areáloch. Najrozsiahlejšia subkapitola patrí 
Taliansku (256 bgf. jedn.), nasledujú nemecky hovoriace krajiny (196), Fran
cúzsko (113), Nizozemsko (The Low Countries, 110). Dovedna obsahuje táto 
kapitola takmer 1 500 bibliografických jednotiek. 

Treba povedať, že bibliografickú časť nového Companiona postihli prísne 
selektívne opatrenia oproti prvému vydaniu. Zostavovatef to v predhovore 
zdóvodňuje množstvom novolatinských spisovatefov, ktoré sa ráta na tisíce 
(v indexe sa ich počet blíži k 2 000), a hranicami svojho poznania pri nepre
tržitom prírastku nových zistení. Preto odstránenie omylov a opomenutí po
kladá sčasti aj za úlohu kritikov a užívatefov príručky. Selektívny prístup 
dokumentuje aj subkapitolka Czechoslovakia (s. 228-238), kde napr. v oso
bitnej časti o Slovensku nájdeme iba jednu zhodnú bibliografickú položku 
s prvým vydaním; ostatné sú nové. Za týchto okolností teda ani prvá verzia 
Companiona nestráca svoju užitečnosť. 
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Ak už sme sa zmienili o Slovensku, v expozé (s. 233-235) sa objavujú 
J. Antoninus z Košíc, P. Rubigal, J. Kollár, Martin Rakovský, J. Filický, 
J. Jessenius, V. Benedicti Nodozierinus, J. Jacobaeus, D. Sinapius, M. Bel a 
jeho syn Karol a napokon František Eder (1727-1772), ktorého táto príručka 
vlastne objavuje aj pre nejedného slovenského vzdelanca- banskoštiavnický 
rodák Eder, misionár zo Spoločnosti Ježišovej v Peru a v Bolívii, napísal po
smrtne vydanú prácu (Budín 1791), která dosial' ostáva fundamentálnym die
lom pre dejiny a etnografiu oblastí pri jazere Titicaca! Zostavovatel' nášho 
Companiona zároveň upozorňuje, že o slovenských autoroch možno hl'adať 
informácie aj pod Hungary aBohemia. V subkapitolke Hungary (s. 214-222, 
60 bgf. jedn.) figurujú teda aj J. Sambucus, J. Purkircher, P. Valaský, 
D. Czwittinger, Malohontská učená spoločnosť. 

Výklad o Čechách a Morave (s. 228-233) predstavuje tridsiatku autorov 
a vzdelancov z renesančno-humanistického a reformačného obdobia (Jan ze 
Středy- von Neumarkt, B. Hasištejnský, Jan z Rabštejna, J. Šlechta, Augus
tin Olomoucký, Stanislav Thurzo, S. Taurinus, J. Dubravius, C. Cropacius, 
G. Bartholdus, Pavel z Jizbice, C. Bruschius, J. Pontanus, S. Proxenus, 
T. Hájek z Hájku), z obdobia baroka (J. A. Komenský, B. Balbín, Q. A. Mickl) 
aj z moderných čias (A. Pilař a F. Moravec, V. A. Svoboda, F. Palacký, A. 
Kolář, J. Martínek, F. Palata, J. Novák), pričom latinčinu týchto posledných 
autor hodnotí výrazom excellent a ako vhodný nástroj na to, aby sa ich dielo 
stalo prístupným širšiemu publiku. V bibliografii neolatinistickej vedeckej 
produkcie (34 bgf. jedn.) zaujíma čestné miesto Rukověť (s anotáciou), mo
nografia J. Truhlářa, štúdie J. Martínka, J. Hejnica, bibliografia Melanovej a 
Svatošova k dejinám pražskej univerzity do roku 1622. Ako naše osobitne 
dóležité časopisy sa tu uvádzajú Listy filologické, bratislavské Graecolatina 
et Orientalia, Zprávy Jednoty klasických filologů s dvojročnou bibliografiou, 
AUC- Historia Universitatis Carolinae Pragensis a Strahovská knihovna. 

Autor, ktorý si uvedomuje nejednoduché etnické pomery najma v stred
nej Európe, prízvukuje, že pristupovať k tejto príručke ako k meradlu národ
nej prestíže jednotlivých štátov by bol o naskrze pomýlené- cf. s. 214 v súvis
losti s J. Pannoniom: "The truth is that attribution ofnationality in a modem 
sense is anachronistic in the case oj such humanists. " Preto sa riadil skór geo
graficko-politických hl'adiskom. Vidno to aj na rozsiahlej a pre našich užíva
tel'ov popri nemeckej takisto vel'mi zaujímavej pol'skej subkapitole (60 bgf. 
jedn.), ktorá zahrnuje aj Litvu, Bielorusko a Ukrajinu, kde sa zostavovatel' 
zaoberá aj Rusínmi - do bibliografie o ich problematike by sa tu azda mala 
zaradiť latinská vedecká monografia nášho Michala Lacka SJ, Unio Užhoro
densis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia Catholica (Roma 1955, 1965). 

Aj keď subkapitolky o novolatinskej spisbe napr. na Jamaike, v Afrike, 
Ázii, Austrálii vyzerajú skór ako kuriozita, zároveň potvrdzujú významný 
zástoj latinskej vzdelanosti vo svetovej kultúre a nemalé možnosti latinčiny 
ako komunikatívneho prostriedku. 
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Bibliografické údaje zaradil v tejto druh~j kapitole autor vždy za prezen
táciu jednotlivých krajín či skupiny krajín. Clenia sa do skupín na všeobecné 
pomócky a príručky, podfa regiónov, reholí, literárnych žánrov ap. Osobitná 
pozomosť sa venuje antológiám, zbierkam nápisov a vedeckým časopisom. 

Aby táto mimoriadne cenná publikácía skutočne napÍňala svoje označe
nie Companion, zostavovatel' ufahčuje užívalefovi orientácíu piatimi index
mi (menný, zemepísný, žánrov, dóležitých pojmov, rukopisov) a prehl'adom 
skratiek najfrekventovanejších odborných časopisov. Akiste každý, kto pra
cuje v oblasti latínistiky, národných literatúr staršieho i novšieho obdobia, 
literárnej komparatistiky aj ďalších historicky a filologicky orientovaných 
disciplín, preto kladne ocení túto Ijsewijnovu příručku ako zdroj spol'ahli
vých základných informácií aj ako knihu, ktorá pomáha rozšíriť vlastné bá
datel'ské obzory. Ostáva iba vysloviť nádej, že sa onedlho stretneme aj s dru
hým zvazkom tohto Sprievodcu. 

Daniel Škoviera 

GIAMBATTISTA V1co, Základy nové vědy o společné přirozenos
ti národů. Přeložil M. QuoTIDIAN, předmluvu napsal J. KuDRNA. 
Praha, Academia 1991, 466 str. 

Kniha, kterou G. Vico vydal r. 1725, byla jedním z výplodů, který dala 
Itálie světu v době svého politického útlumu, doprovázeného rozkvětem hud
by, divadla, malířství i vědy. Vedle Galvaniho a Volty byli tu ekonomové, 
jako P. Verri, právníci, jako zakladatel trestního práva C. Beccaria, i histori
kové, především proticírkevní historik P. Giannone, kteří všichni byli prů
kopníky nových postupů. Mezí ně patřil i Vico, který se vzepřel kartuzián
skému racionalismu a opět jako druhdy v renesanci se začal zabývat tím, co 
nelze bezprostředně rozumem poznat, a to byl mýtos. 

Vico snesl mnoho materiálu, který uspořádal do tabulek tak, aby proká
zal, že člověk prochází třemi věky: božským, herojským a lidským a že po 
projití těmito věky anebo i v nich můžeme pozorovat věčné návraty určitých 
jevů. Vicovo dílo důsledně aplikuje tuto triádu v tom, že rozeznává tři druhy 
přirozenosti, obyčejů, přirozeného práva, jazyků, písem atp., kterými prochá
zejí všechny národy. Vico k těmto názorům nedošel pouze spekulativně, 
nýbrž i rozborem archaického myšlení, především Homérova. Vůbec antic
ké tradice se zde projevují přebohatě, ba mnohdy se u mnohých názorů ani 
neuvádí jejich antické východisko, jako při ovlivnění povah podnebím, kte
rýžto výklad Poseidoniův znal autor ze Seneky a Livia. 

Víco uznává vývoj v kruhu, a to jej sbližuje s novoplatonovcí, na druhé 
straně však první objevuje společenské třídy. Jeho výklady o právu, morál
ce, náboženství atd., i když byly namnoze později korigovány, mají trvalou 
hodnotu pro historii, právo a společenské vědy pozdějších dob. 
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Nesnadný text přeložil dnes už mrtvý překladatel velmi čtivě, avšak řadu 
věcí nepřeložil z latiny, ponechal řecká slova - namnoze špatně vysázená a 
pro dnešního čtenáře ve značné míře nejen nesrozumitelná, ale i nečitelná, 
nesestavil rejstřík- což vše jeho zásluhy nezmenšuje. Do poslední verze stá
le odkládané publikace nemohl ovšem zasáhnout. Aby publikace vůbec spat
řila světlo světa, o to se postarali dnes už rovněž zesnulí akademici L. Svobo
da aJ. Netopilík. Stejně tak se o vyjití zasloužil J. Kudrna svou předmluvou 
-podobně jako tak učinil u řady dalších prací. Je škoda, že v průběhu posled
ních bouřných let se kniha v českém kulturním životě - snad jen s výjimkou 
recenze Čornejovy v K vartu - výrazněji neprosadila. O to více by bylo zá
služné, kdyby neprošla nepozorovaně mimo znalce a ctitele antické kultury. 

Radislav Hošek 
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SPOLKOVÉ ZPRÁVY DE VITA SOCIETA TVM JKF ET SJKF 

ZPRÁV A O ČINNOSTI JKF V ROCE 1993 

VýborJKF 
v se scházel podle potřeby; pracoval v novém složení, na místo dr. Petra 
Corneje, CSc., se vedení medievistické sekce ujal dr. Michal Svatoš, CSc. 
Výbor tedy pracoval v tomto složení: 
předseda: prof dr. Pavel Oliva, DrSc. 
místopředseda: prof dr. Bohumila Mouchová, CSc. (KV AS =nyní ÚŘLS FF 
u~ . v 

místopředseda: doc. dr. Pavel Spunar, CSc. (UKS A V CR) 
ved. med. sekce: dr. Michal Svatoš, CSc. (ÚD A V ČR) 
věd. tajemník: dr. Jana Kepartová (KD PaedF UK) 
hospodář: dr. Zuzana Pospíšilová (ÚKS A V ČR) 
revizní komise: dr. Zuzana Vaněčková (KJ FF UK) 
revizní komise: doc. dr. Růžena Dostálová, CSc. 
školská komise: dr. Lenka Dvořáková (gymnázium Praha, Arabská; zástup-

ce Asociace učitelů latiny f\.LFA2 
člen: dr. Markéta Klosová (FU A V CR) 
člen: dr. Jaroslav Červinka 
člen: doc. dr. Eva Kuťáková, CSc. (KV AS = ÚŘLS FF UK) 
člen: dr. Jan Kalivoda, CSc. (KV AS = ÚŘLS FF UK) 
člen: dr. Jan Janda, CSc. 

Členská základna 
V roce 1993 bylo do naší společnosti přijato 5 nových členů; potěšitelné 

je, že o členství projevili zájem i studenti filozofické fakulty. Nově byla zpra
cována členská kartotéka medievistické sekce, zpracování antické sekce 
bude provedeno v příštím roce. Byl vypracován počítačový program, který 
usnadní administrativní činnost a tuto agendu povede studentská pomocná 
síla. Tím ušetříme finanční prostředky JKF. 

Finanční situace 
Jednota klasických filologů prožila po finan§ní stránce (tak jako jiné vě

decké společnosti A V) dosti problémový rok. Clenské příspěvky nestačí na 
krytí nákladů spojených s činností naší společnosti, proto jsme žádali Radu 
vědeckých společností o dotaci. Za tímto účelem jsme vypracovali několik 
projektů (Koordinace činnosti JKF, Knihovna, Přednášková činnost, Vydá
vání ZJKF a Bibliografie). Část nákladů se ná!fl tedy podařilo pokrýt. Během 
2. letní školy klasických studií, pořádaných Ustavem pro klasická studia ve 
spolupráci s Asociací učitelů klasických jazyků, se prodaly některé publika
ce z fondu JKF, které k tomuto účelu byly určeny, a pomohly nám pokrýt 
malou část nákladů na činnost JednotY, 
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Pozvánky na přednášky Jednoty budou v budoucnu rozesílány pouze na 
počátku přednáškového cyklu, aby se ušetřilo na poštovném. Přednášky 
v JKF už nehonorujeme. Veškeré aktivity provádí členové výboru tak jako 
vždy bez nároku na odměnu. Museli jsme se zříci i naší administrativní pra
covnice a činnost knihovny byla definitivně zastavena. Účetnictví bude pro
váděno v závěru roku dohodou o provedení práce. 

Přednášková činnost 
Jednota klasických filologů pořádala pravidelně vědecké přednášky jak 

v antické, tak v medievistické sekci (viz seznam přednášek v závěru této zprá
vy). Zatímco v antické sekci byly přednášky různorodé, navázala medievis
tická sekce na koncepci ucelených přednáškových souborů, vymezených 
tematicky nebo chronologicky. Zároveň plánuje doplnění těchto přednáško
vých bloků o obecná metodologická témata, diskuse o knihách či polemiky 
a pravidelné presentování jednotlivých projektů, týmových prací nebo před
stavení činnosti celých ústavů. Přednášky antické i medievistické sekce se 
konají od školního roku 1993-94 v budově filozofické fakulty v Celetné 20. 
Zůstaly zachovány měsíční odstupy a přednáškové čtvrtky pro antickou a 
úterky pro medievistickou sekci. 

I v tomto roce se podařilo zajistit mimořádné přednášky zahraničních 
hostů (letos např. Prof. Heikki Solin z Finska). 

Publikační činnost 
JKF vydává i nadále časopis ZJKF. Z finanšních důvodů došlo v letoš

ním roce ke zpoždění, ale práce se nezastavily. Casopis je i nadále rozesílán 
pouze členům JKF. Bibliografická komise JKF vydává jednou za dva roky 
Bibliografii řeckých a latinských studií v Ceskoslovensku. V tisku je ZJKF 
32, 1990, č. 4 =Bibliografie za léta 1988-1989. K tisku je připraven dvojsva
zek ZJKF 34/35,1992, č. 1-3 a 1993, č. 1-4. Připravuje se Bibliografie prací 
za léta 1990-1992 (toto tříleté období bylo zvoleno s ohledem na rozdělení 
Československa). 

Knihovna 
Jednota klasických filologů má léta problémy s prostorami. Knihovna 

JKF byla vystěhována ze sklepních prostor ve Slovenské ulici a v Mánesově 
ulici, protože nájem (i za nevyhovující sklepní prostory) je v Praze pro spo
lečnost neúnosně vysoký. Z velké části byla dána do trvalé výpůjčky praž
ským ústavům a archívům, aby mohla sloužit veřejnosti. 

Kooperace s jinými společnostmi a ústavy 
Školská skupina navázala úzkou spolupráci s Asociací učitelů klasických 

jazyků (ALFA), která je zapojena i do mezinárodní sítě. JKF i nadále úzce 
spolupracuje s Katedrou věd o antickém starověku = Ústavem řeckých a la-
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tinských studií FF UK a s Ústavem pro klasická studia AV ČR, v jehož pro
storách i nadále sídlí (POZOR: změna adresy: Máchova 7, Praha 2!). 

Zahraniční styky 
Se sekretariátem FIEC ve Švýcarsku udržuje JKF písemný styk. JKF je i 

nadále členem FIEC a jejím prostřednictvím je zastupena i v Conseil Interna
tional de Za Philosophie et des Science s Humaines. Příští kongres FIEC bude 
uspořádán v roce 1994 v kanadském Quebecku, což je pro nás nepřekonatel
ná (finanční) vzdálenost. 

Přednášky antické sekce 
1. - PhDr. Dagmar Muchnová, Řecké texty na CD-ROM 
2. - Ing. Vladimír Slunečko, Struktura etruské společnosti ve světle epigra

fických památek 
3.- Doc. PhDr. Václav Marek, CSc., Stoicismus a politika ve starém Římě 
4. - Doc. PhDr. Dušan Machovec, CSc., O platónském předznamenání Aris-

totelovy teorie tří podstat 
5.- Prof. Heikki Solin, Římská aristokracie a onomastika 
6. - Ing. Vladimír Slunečko, Etruská literatura ve světle antických pramenů 
7. - PhDr. Martin Svatoš, CSc., 125 let filologické Jednoty 

Přednášky medievistické sekce 
1. - PhDr. Jiří Spěváček, DrSc., Krize principu autority v mocenském systé

mu pozdněstředověké Evropy 
2. - Doc. PhDr. František Šmahel, DrSc., Spectaculum et pompa funebris: 

Pohřeb císaře Karla IV. 
3. - PhDr. Zdeněk Uhlíř, Svatováclavské legendy 
4. - Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Zamyšlení nad nejstarším vývojem 

knihovny břevnovského kláštera 
5. - PhDr. Vladimír Růžek, Gotické fresky na chebské radnici 
6.-7.- Cyklus: 13. století v Čechách. Pozdní kapitola vzestupu středověké 

Evropy: 
PhDr. Jan Klápště, Středověká transformace a její předpoklady 
Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. -Doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, 
CSc., Odraz změn 13. století ve vesnickém a městském obydlí 

8.- Prof. PhDr. Jaroslav V. Polc, Proč nebyl do Vltavy shozen arcibiskup 
Jan z Jenštejna 

Jana Kepartová 
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SPRÁV A O ČINNOSTI 
SLOVENSKEJ JEDNOTY KLASICKÝCH FILOLÓGOV 

PRI SA V ZA ROK 1993 

Tento rok bol záverečným rokom funkčného obdobia výboru, ktorý vie
dol predseda SJKF prof. Peter Kuklica. Výbor nepracoval formou pravidel
ných schódzí, ale skór operatívnych stretnutí, ktoré podporovala skutočnosť, 
že vačšina členov výboru pracuje na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 
Schódze celého výboru v závere roka riešili otázky plnenia úloh, ktoré si naša 
vedecká spoločnosť vytýčila, problematiku čerpania rozpočtu a zostavenia 
rozpočtu na najbližší rok, prípravou plánu činnosti na rok 1994 a Valného 
zhromaždenia SJKF najanuár 1994. Výbor SJKF bol v uplynulom roku osla
bený o jedného člena (Dr. J. Bartosiewiczová odišla do diplomatických slu
žieb do Grécka); náhradník povolaný nebol. 

Roku 1993 usporiadala SJKF 4 prednášky, a to: 
1. Pompeje (P. Valachovič, ll. 3.); 
2. Vlastivedné a filologické dieto kňaza a národovca lgnáca Hrdinu (M. Ba
van, 6. 5.; 
3. Dionysios Areopagites- stále záhadný autor (R. Hošek, 14. 10.); 
4. Thukydides- mor v Aténach z aspektov medicíny (F. Šimon, ll. ll.). 
Na prednáškach sa zúčastnilo 150 poslucháčov, pomerne vel'ký bol záujem 
o niektoré témy medzi študentmi FF UK, na prednášky však prichádzali pra
videlne aj študenti z Trnavskej univerzity. Z radov členov SJKF bolo 39 po
slucháčov. Vedecká úroveň prednášok bola vel'mi dobrá, ako podnetné mož
no hodnotiť aj diskusie, ktoré nasledovali po každej prednáške. Najnavšte
vovanejšie prednášky boli tie, pri ktorých sa výklad ilustroval aj premieta
ním diapozitívov. 

V minulom roku sme neuskutočnili ani odbornú exkurziu, ani podujatia 
konferečného charakteru. Kontakty so stredoškolskými profesormi resp. 
s asociáciou latinčinárov vyučujúcich na stredných školách na Slovensku, 
s ktorej vznikom sme rátali, sa nepodarilo udržať na minuloročnej úrovni. 

Najužšia bola v minulom roku spolupráca s českou Jednotou klasických 
filologů. Premietla sa jednak v spolupráci pri príprave ďalších čísel spoloč
ného časopisu Auriga- Zprávy Jednoty klasických filologů, jednak v pozva
ní prof. R. Hoška z Brna na uvedenú prednášku. Podarilo s a nám zintenzívniť 
kontakEY s novo zriadenou katedrou klasickej filológie na Filozofickej fakul
te UPJS v Prešove. Zapojenie do medzinárodnej spolupráce (FIEC) sa zatiaf 
neuskutočnilo. Bude zrejme úlohou nového výboru, aby sa energicky ujal 
tejto úlohy vstupu slovenskej organizácie klasických filológov do medziná
rodnej federácie asociácií pre klasické štúdiá. 

Aj v minulom roku našla naša vedecká spoločnosť dobré podmienky pre 
svoje riadne fungovanie vďaka porozumeniu Filozofickej fakulty UK, na 
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pode ktorej sa uskutočňuje vel'ká vačšina našich podujatí. Propagácia našich 
akcií medzi členmi i nečlenmi bola na štandardnej úrovni, a to jednak vo 
forme pozvánok, jednak plagátmi v budove UK, jednak oznamami v brati
slav§kom Večerníku a v rozhlasovom vysielaní pre Bratislavu. 

Clenská základňa nezaznamenala r. 1993 nijaký pohyb. Počet členov 
SJKF pri SA V je 89. Nikto neprestal byť členom, nikto sa nestal novým čle
nom SJKF. 

Vedenie hospodárskej agendy nám zabezpečuje Organizačné stredisko 
vedeckých spoločností pri SAV. Jeho služby hodnotíme ako vysoko profe
sionálne, pohotové a osožné. 

Daniel Škoviera, vedecký tajomník SJKF pri SA V 

ZPRÁV A O ČINNOSTI JKF V ROCE 1994 

VýborJKF 
se scházel podle potřeby; pracoval v novém složení, místo dr. Zuzany 

Silagiové se funkce hospodářky ujala Barbora Krylová. 

Členská základna 
V roce 1994 bylo do naší společnosti přijato 10 nových členů, převážně 

studentů pražské filozofické fakulty. Formou databáze byla zpracována už i 
členská kartotéka antické sekce a databáze všech členů pro potřeby adminis
trativní. 

Finanční situace 
Jednotě klasických filologů se podařilo získat finanční dar od Komerční 

banky, který pomůže pokrýt náklady na práce spojené se sanací a zviditelně
ním knihovního fondu, který je na několika místech v Praze. Tak budou moci 
být již zase půjčovány i knihy uložené v ÚKS (v místnostech v Legerově ul. 
61, Praha 2). Vedle členských příspěvků jsme také dostali dotaci na několik 
projektů (Koordinace činnosti JKF, Knihovna, Přednášková činnost, Vydá
vání ZJKF a Bibliografie). 

Přednášková činnost 
Jednota klasických filologů pořádala pravidelně vědecké přednášky jak 

v antické, tak v medievistické sekci (viz seznam přednášek v závěru této zprá
vy). I letos byly přednášky v antické sekci různorodé, v medievistické sekci 
směřovaly přednášky k několika tematickým celkům: stav výzkumu prame
nů, zahraniční bádání a možnosti interdisciplinárního výzkumu, byly tu pre
zentovány jednotlivé medievistické projekty, výsledky týmových prací i ce
lých ústavů. Medievistická sekce uspořádala též přednášku zahraničního 
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hosta, prof. Dr. R. Ch. Schwingese ze Švýcarska, a podílela se na pražské 
přednášce prof. G. Heisse z Vídně. Zůstaly zachovány měsíční odstupy a 
přednáškové čtvrtky pro antickou a úterky pro medievistickou sekci. 

Publikační činnost 
Samostatně vyšla Bibliografie za léta 1988-1989, kterou sestavily Jana 

Gombárová a Alena Frolíková a vydalo nakladatelství KLP ve spolupráci 
s JKF. Dr. Frolíková připravovala Bibliografii prac[ za léta 1990-1992 (toto 
tříleté období bylo zvoleno s ohledem na rozdělení Ceskoslovenska), od 1. 1. 
1995 však odchází do důchodu. K tisku je připraven dvojsvazek ZJKF 34/35 
(1992/93) s tematickým zaměřením na pozdní antiku a na problémy výuky 
latiny u nás i v zahraničí a připravuje se dvojsvazek 36/37 (1994/95), zamě
řený na jubileum JKF a Katedry klasické filologie na bratislavské univerzitě, 
který obsahuje kromě toho i několik dalších příspěvků aktuálního tematické
ho zaměření. I tento svazek by měl vyjít v roce 1995, čímž by byl odstraněn 
skluz ve vydávání ZJKF. Výbor JKF schválil personální změny vRR ZJKF, 
která bude pracovat ve složení prof. dr. Jan Burian, CSc., dr. Dagmar Much
nová, CSc., dr. Helena Kurzová, DrSc., dr. Jan Souček, CSc., dr. Jan Kalivo
da, dr. Jiří Musil, dr. Jana Kepartová a doc. dr. Daniel Škoviera. 

Přednášky antické sekce 
leden 1994: dr. Lenka Dvořáková, Výuka latiny na gymnáziích 
únor 1994: prof. dr. Petr Pokorný, DrSc., Řecká přísloví v Novém zákoně 
březen 1994: doc. dr. Eva Kuťáková, CSc., Horatiův list Pisonům v překladu 

S. K. Macháčka (1827) 
duben 1994: prof. dr. Bohumila Mouchová, CSc., Římská biografie a její 

charakteristika 
květen 1994: dr. Ivana Koucká, Athénská demokracie na českých vysokých 

školách 1890-1945 
říjen 1994: Ing. Vladimír Slunečko, Autochtonní obyvatelstvo Sicílie ve svět

le vlastních epigrafických poznámek 
listopad 1994: prof. dr. Radislav Hošek, CSc., O překládání Platónovy Ústavy 

Přednášky medievistické sekce 
leden 1994: prof. dr. Jana Nechutová, CSc., dr. Dagmar Peňázová, Dokon

čení edice Regulí Matěje z Janova a další ediční záměry brněnských pra
covišť 

únor 1994: dr. Božena Kapičková, dr. Jana Zachová, CSc., Regesta doby 
Karlovy a Václavovy a ostatní ediční záměry Historického ústavu A V ČR 

březen 1994: prof. dr. Rainer Ch. Schwinges, Studenten in Reich und Europa 
im ausgehenden Mittelqlter 

duben 1994: doc. dr. Petr Cornej, CSc., Problém datace Písně o bitvě před 
Ústím 
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květen 1994: doc. JUDr. Jiří Kejř, CSc., Historie a právo. Úvahy o interdis
ciplinaritě 

říjen 1994: dr. Jaroslava Pečírková, Dějiny české bible 
listopad 1994: dr. Miloslav Polívka, CSc., Prameny k drobné válce české 

šlechty s městem Norimberkem v 15. století. 
Jana Kepartová- Michal Svatoš 

SPRÁVA O ČINNOSTI 
SLOVENSKEJ JEDNOTY KLASICKÝCH FILOLÓGOV 

ZAROK1994 

Najdóležitejšou udalosťou v živote SJKF pri SAV v roku 1994 bolo Val
né zhromaždenie, ktoré sa konalo 20. 1. Na ňom bol zvolený nový výbor na 
čele s predsedom; v tejto funkcii bol potvrdený prof. Dr. Peter Kuklica, CSc. 
Valné zhromaždenie prijalo návrh odstupujúceho výboru a zvolilo zaklada
tefa a dlhoročného predsedu SJKF prof. Dr. M. Okála, DrSc., za čestného 
predsedu spoločnosti. Laudatio predniesol doc. Dr. D. Škovjera. Tajomní
kom výboru sa stal Dr. Tomáš Oravec, dovtedajší hospodár. Dalšími členmi 
výboru sú: Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., Mgr. ť.udmila Buzássyová, Dr. 
Alexandra Mallá, doc. Dr. František Šimon, CSc., a doc. Dr. Pavol Valacho
vič, CSc. Revízna komisia bola zvolená v zložení: Dr. I. Haramia a doc. Dr. 
Daniel Škoviera. Výbor sa schádzal spravidla pri konaní prednášok, opera
tívne stretnutia predsedu s kompetentnými členmi výboru mali za ciel' 
promptné riešenie súrnych problémov. 

Hlavným obsahom činnosti Jednoty bolo konanie prednášok: 
1. Posobenie slovensl9ch klasickýchfilológov v Rusku v 2. pol. 19. stor.

prednáška doc. š. Švagrovského 9. 3. 1994 
2. Emblémy Jána Sambucca - prednáška Dr. Zuzany Kákošovej 28. 4. 1994 
3. Grécko-rímska kultúrna paralela- prednáška prof. P. Kuklicu 27. 10. 

1994 
4. Roma aeterna- prednáška prof. J. Buriana 24. ll. 1994 

Prednášky prebiehali vo vel'mi dobrej atmosfére s pomerne živou disku
siou. Pri účasti priemverne 25 poslucháčov na prednáške potešila najma prí
tomnosť študentov VS, a to nielen z Bratislavy, ale aj z Trnavy; niektorí tr
navskí študenti latin činy vyjadrili želanie, aby sa podobný cyklus prednášok 
konal aj na tamojšej univerzitnej pode. 

Aj keď VZ uložilo výboru organizovať odborné exkurzie pre členov a 
ďalších záujemcov, nepodarilo sa takúto akciu dostatočne organizačne pri
praviť. S opatovným usporiadaním ankety o postavení latinčiny na stredných 
školách Slovenskej republiky ráta výbor najskór v školskom roku 1995/1996. 
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Propagovanie podujatí SJKF zachovalo štandardnú úroveň: každý člen 
dostáva osobnú pozvánku, čo je pri súčasnom raste výdavkov na poštovné 
značná finančná záťaž, okrem toho je verejnosť informovaná prostredníctvom 
plagátov, ktoré už tradične na vynikajúcej úrovni zhotovuje P. Kuklica; na 
naše podujatia upozorňuje aj obl'úbený bratislavský Večerník. 

Koncom roku 1994 sa predseda SJKF skontaktoval s príslušným členom 
predsedníctva SA V prof. Brillom a rokoval s ním o predpokladoch členstva 
SJKF vo svetovej organizácii FIEC. 

Red. 

POKYNY PŘISPĚVATELŮM 
Prosíme přispěvatele, kteří jsou zvyklí psát své články na počítači, aby 

k tištěnému textu připojili disketu s poznámkou, v jakém editoru (včetně jeho 
číselné verze) byl text pořízen a pod jakou platformou (DOS I Windows I 
MAC). Disketa jim bude po vydání časopisu vrácena. 

Formální úprava textu: 
- text odstavců odsazovat pomocí tabulátoru (nikoli mezerníkem); 
- po čárce, tečce, dvojtečce a středníku dělat mezeru; 
- nepoužívat dělení slov; 
- používat přednostně kulaté závorky; 
- citáty (i v úvozovkách), názvy knih apod. psát kurzívou (italic); 
- nerozdělovat poznámky ifootnotes, endnotes) a vlastní tělo článku do 

dvou souborů; 
- číslo poznámky indexovat bez závorky, např .... 3; 
- text poznámky odsazovat tabulátorem; 
- dodržovat normostrany, tj. psát na jednu stranu cca 30 řádek o 60 úho-

zech 
- článek - nadpis psát normálně (ne majuskulí nebo zvýrazněně), připo

jit jméno autora a v závorce místo jeho působiště; 
- každý článek na konci opatřit cizojazyčným résumé včetně ci

zojazyčného názvu; 
- recenze - název minuskulí, jméno autora pod recenzí vpravo; 
- nekrolog - název minuskulí, jméno autora pod nekrologem vpravo. 
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