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HELENA KuRZOVÁ, Prom lndo-European to Latin. The Evo
lution oj a Morphosyntactic Type. Amsterdam - Philadelphia, 
J. Benjamins Publishing Company 1993, 250 s. 

Helenu Kurzovou není třeba naší odborné veřejnosti představovat. Její 
monografie jsou dostatečně známy a oceňovány nejen u nás, ale i v zahraničí, 
stejně jako četné studie, publikované jak v našich odborných periodikách 
(Listy filologické, Eirene, SPFFBU, ZJKF), tak i v zahraničním tisku. Mono
grafie Prom Indo-European to Latin představuje výsledek mnohaletého 
plodného badatelského úsilí, které autorka věnovala zkoumání řecké a la
tinské morfologie a morfosyntaxe z hlediska rekonstrukce jejich starších 
vývojových etap a projekce výsledků této rekonstrukce do IE stadia, a to 
zejména po stránce typologické. 

Ve své studii autorka vychází z hypotézy o flexivní povaze indoevrop
ského jazykového typu, který se vyvíjel od struktury derivačně flexivní, cha
rakteristické pro nejstarší období, ke struktuře paradigmaticky flexivní, re
prezentované na různé úrovni jednotlivými jazyky. To znamená odklon od 
tradičních a běžně přijímaných teorií, které počítají se změnou IE jazykové
ho typu od izolace (gramatické kategorie jsou vyjadřovány pomocnými slo
vy) přes aglutinaci Qednotlivé gramatické kategorie jsou vyjadřovány při
pojováním [aglutinací] zvláštních morfémů, každá kategorie má svůj vlastní 
morfém) až po flexi Geden morfém vyjadřuje několik gramatických kate
gorií). 

Monografie je rozdělena tematicky do tří částí: v první části autorka po
dává obecnou charakteristiku IE morfosyntaktické struktury a definuje zá
kladní rozdíly mezi oběma typy IE flexe (1-46), tj. mezi stadiem derivačně
flexivním (d-f) a stadiem paradigmaticky-flexivním (p-f). Teoretické postu
láty a hypotézy z první části jsou pak dokumentovány konkrétními příklady 
v části druhé, která je věnována systematickému rozboru a rekonstrukci star
ších vývojových fází nominálního systému (47-104), a v části třetí (a posled
ní), kde se autorka podrobně zabývá vývojem některých částí systému ver
bálního (105-189). 

Morfologické kategorie v obou IE flektivních typech jsou vyjadřovány 
kombinací interní a externí flexe, tj. zejména ablautem a sufixací, přičemž 
ablautje realizován nejen v kořenech, ale i v sufixech, a v p-f stadiu podlehl 
jako celek destrukčním tendencím. Pro IE morfologii je charakteristické tzv. 
kumulativní vyjadřování gramatických kategorií, kdy jediný morfém v sobě 
kumuluje označení několika kategorií, např. morfém jmenné flexe zahrnuje 
kategorii pádu, čísla a životnosti/neživotnosti, morfém slovesné flexe (osob
ní koncovka) kumuluje označení osoby, čísla a aktivní/neaktivní třídy. Struk
tura morfému přitom není aditivní, takže nelze rozlišit, která část morfému 
označuje kterou kategorii. Dalším důležitým rysem IE morfologického typu 
je alomorfie, která s vývojem p-f struktury hraje stále výraznější roli. V po
jetí H. Kurzové spočívá alomorfie ve vyjadřování komplexních morfémů 
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(např. ak. sg.) v různých deklinačních třídách různým způsobem a je moti
vována buď morfonologicky, tj. fúzí kmenové samohlásky se sufixovou sa
mohláskou, nebo odlišnou distribucí formantů v jednotlivých deklinačních 
a konjugačních třídách (např. formant gen. pl. -iirum byl přenesen ze zájmen
né deklinace do 1. deklinace substantiv a dále byl analogicky použit i ve 
2. deklinaci). 

Přechod z d-f stadia do p-f stadia je charakterizován procesem paradig
matizace. V původním d-f stadiu je gramatická sémantika implikována nebo 
determinována lexikálně-derivačním kmenem. Některé gramaticky relevant
ní rysy, jako např. životnost x neživotnost, aktivnost x neaktivnost, perfek
tivnost x imperfektivnost, jsou původně obsaženy v lexikálním kmeni jako 
charakteristiky různých tříd, jiné, jako např. číslo, jsou fakultativně označo
vány různými formanty. Také gramatické kategorie, které nejsou inherentní 
lexikálnímu kmeni (např. kategorie osoby), jsou řízeny rysy obsaženými 
v lexikálním kmeni, které determinují jednotlivé lexikální třídy (aktivní x ne
aktivní slovesa). D-f stadium je charakterizováno nesystematickými paradig
matickými vztahy, vyjadřovanými derivačními páry. Naproti tomu v p-f sta
diu vytvářejí na základě opozic tvary odvozené od téhož lexému pevná pa
radigmata, a získávají tak plně flexivní charakter. 

Latinský a řecký morfologický systém představuje různé výsledky pro
cesu paradigmatizace původní d-f struktury, zejména pokud jde o sloveso: 
zatímco řečtina alespoň zčásti zachovala různorodost slovesných forem, ty
pickou pro d-f stadium, v latině byla tato různorodost redukována na čtyři 
konjugační třídy, které jsou jednoznačně definovány na základě flektivních 
přípon indikativu prézentu, jakož i typem futura a konjunktivu. 

V obou stadiích/jazykových typech představuje podle autorky slovo re
lativně autonomní a hierarchicky strukturovanou jednotku nesoucí ve své 
vnitřní struktuře lexikální a gramatickou informaci. Vývoj probíhal od for
málně a sémanticky nediferencovaných jednotek k jednotkám více diferen
covaným a relativně analyzovatelným ("dekomponovatelným"), a tudíž k ex
plicitnímu vyjadřování gramatické sémantiky a jejímu oddělení od sémanti
ky lexikálně derivační. Flexivní vyjadřování gramatických kategorií chápe 
autorka jako integrální modifikaci struktury slova. Pracuje přitom s roz
šířeným pojmem "morfosyntaktická forma", který naznačuje, že gramatická 
sémantika je vyjadřována nejen morfologickými flexivními procesy, ale 
i syntaktickými prostředky (rekcí a kongruencí), lexikální subkategorizací 
a různými substitucemi. 

V rámci studia nominálního systému věnuje autorka pozornost rozlišení 
životných a neživotnýchjmen v souvislosti s tripartitním členěním na tři gra
matické rody (61-68), analyzuje kategorii čísla a roli duálové, resp. nesingu
lárové formy při vzniku plurálu (69-76) a především se podrobně zabývá 
pádovým systémem (77-104). V oblasti slovesa se autorka zaměřila na re
konstrukci dvou základních slovesných tříd (aktivní a neaktivní slovesa, 225-
142), konstituování lat. perfekta (143-156) a problematiku medio-pasiva 
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(157-171), injunktivu a vytváření dalších kategorií v latině, zejm. lat. imper
fekta -bam a futura -b6(187-190). Jmenné tvary, participium a infinitiv, ne
jsou předmětem zkoumání. 

Studie H. Kurzové představuje významný a podnětný příspěvek k typo
logicky orientovanému zkoumání vzniku a vývoje IE morfologie a morfo
syntaxe. V systematicky a přehledně podaném výkladu prezentuje autorka 
svou vlastní koncepci vývoje IE morfologického typu, která v mnohém pod
nětně rozvíjí starší/jiné teorie. Nakolik se od těchto teorií liší, o tom si může
me udělat představu např. srovnáním se dvěma monografiemi, které vyšly 
v nedávné době (Das indoeuropiiische Verba/system, Brno 1989 [1991] 
a Die indogermanische Nominalflexion und ihre Genese, Innsbruck 1993) 
a jejichž autorem je brněnský indoevropeista Adolf Erhart. 

Dagmar Muchnová 

BoHUMILA MoucHOVÁ- EvA KuŤÁKOVÁ- VÁcLAv MAREK, 

Disco Latine 1, 2. Praha, Nakladatelství Scientia 1995, 1996, 
198 + 284 str. 

Učebnice Disco Latine vznikla jako doprovodný text k televiznímu kur
su latiny, který pro vysílání na ČT 2 připravila Česká televize. Koncepce 
učebnice proto odpovídá cílům a možnostem vzdělávacího kursu, zprostřed
kovaného širokému okruhu zájemců o latinu a antiku televizní obrazovkou. 
Přesto je možné užívat i posuzovat učební text Disco Latine samostatně, 
nezávisle na audiovizuální složce vzdělávacího televizního pořadu, a chápat 
jej jako alternativní učebnici pro výuku latiny na středních školách nebo 
učebnici pro samouky. 

Učebnice obsahuje veškerou látku televizního kursu a je stejně jako tento 
kurs rozdělena na 35 lekcí, ve kterých se pravidelně střídají oddíly zaměřené 
na gramatické a jiné jazykové jevy a oddíly věnované tématům z římských 
dějin a reálií i antické kultury. V celé učebnici se tak systematicky a organic
ky prolíná látka jazyková a kulturněhistorická a důraz je přitom kladen na 
působení odkazu antiky ve vývoji evropské civilizace až po dnešní dobu. 

Osnovu učebnice stejně jako u jiných učebnic latiny tvoří výklad základ
ní gramatiky, uváděný v jednotlivých lekcích v části nadepsané Ars gram
matica. Uspořádání gramatické látky ale na rozdíl od jiných učebnic respek
tuje nejen její systé~, ale také didaktická kritéria. Výklad je podán stručně 
a srozumitelně. Všechny nově užité termíny jsou jasně definovány. Paradig
mata a gramatická pravidla jsou vhodně graficky zdůrazněna. Látka je pro
myšleně rozvržena do jednotlivých lekcí s ohledem na obtížnost, frekvenci 
a možnost srovnávání latiny s češtinou. Výklad gramatiky doplňují přehled
né tabulky skloňování a časování a podřadicích spojek. Ve srovnání s jinými 
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učebnicemi umožňuje posuzovaná učebnice rychleji zvládnout systém tva
rosloví a frekventované syntaktické jevy a dříve přistoupit k překladu jedno
duchých originálních textů i oživit výuku dialogy. 

Na oddíl Ars grammatica navazují v každé lekci části nazvané Dialogus 
a Pellicula cinematographica, ve kterých jsou uvedeny běžné hovorové frá
ze či originální výroky, obsahující nově probírané gramatické jevy. Tyto 
pasáže gramatickou látku oživují a přibližují výuku latiny výuce živých ja
zyků. Dále jsou ve všech lekcích pod nadpisem Exercitatio různorodá gra
matická cvičení, jež umožňují nejen dostatečné procvičení nové látky, ale 
i soustavné opakování gramatiky a slovní zásoby. Mnohá cvičení svým za
dáním a grafickou úpravou připomínají moderní učebnice živých jazyků 
a podobně jako výše popsané části lekcí přibližují výuku latiny výuce jiných 
jazyků. K tomuto cíli směřuje také výběr slovní zásoby. Důraz je kladen na 
slova, která byla přejata do živých jazyků nebo dala základ internacionalis
mům či terminologii důležitých vědních oborů. Celkovým počtem lexikál
ních jednotek se učebnice neliší od jiných učebnic pro gymnázia a odpovídá 
nárokům a možnostem základního jazykového kursu. 

Jazykovou látku jednotlivých lekcí doplňují a rozšiřují obecně známé 
latinské výroky, uváděné jako verba alata, a krátké úryvky z děl římské lite
ratury nebo jednoduché vyprávěcí texty, obsahující mytologické či historic
ké příběhy. Tak je jazykové učivo vhodně spojeno s látkou kulturněhistoric
kou a studiu latiny je dán hlubší vzdělávací i výchovný smysl. 

Do širších kulturních a historických souvislostí uvádějí studium latiny 
také další části jednotlivých lekcí. Formou latinských výroků nebo krátkých 
výkladových textů připomínají či probírají látku z římských dějin, reálií 
a kultury. Dohromady tvoří tyto oddíly, uvedené pod nadpisy Res, Schola, 
Vita Romana a Valedictio, podstatnou část obou dílů učebnice, a tím ji odli
šují od jiných učebnic latiny. 

Ve srovnání se staršími i nově vydanými učebnicemi působí Disco Lati
ne netradičně a přináší cenné náměty pro obohacení, zpestření a aktualizaci 
výuky latiny i podněty k tvorbě nových učebnic. Po obsahové i metodické 
stránce odpovídá požadavkům osnov a postavení latiny v učebním plánu 
gymnázií, a proto byla zařazena mezi učebnice schválené MŠMT ČR. 

Lenka Dvořáková 

JozEF HRABOVSKÝ, Marcus Tullius Cicero, prvý najlepší reč
ník v Európe. Bratislava, Veda- Vydavatefstvo Slovenskej 
akadémie vied 1996, 164 str.+ 2 mapy. 

J. Hrabovský je širšímu okruhu znám mj. jako překladatel i jako autor uží
vaného slovensko-latinského slovníku. V odborné literatuře na sebe upozor-
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nil již v roce 1943, kdy zásluhou Matice slovenské vyšla jeho monografie 
Démosthenés a Cicero - dvaja vynikajúce vzory starovekého rečníctva, Tur
čiansky Sv. Martin, 270 str. S plútarchovským tématem seJ. Hrabovský vy
rovnal způsobem blízkým antickému vzoru. Po životopisném nástinu a ob
šírném přehledu řečnického díla Démosthenova a Ciceronova následuje je
jich politický a řečnický profil spolu s celkovou charakteristikou a hodnotí
cím pohledem na jejich veřejnou činnost. Dílo je uzavřeno srovnáním obou 
sledovaných osobností (str. 252-262). Pro výsledky dosažené ve vzpomína
né práci je svým způsobem příznačná její závěrečná věta: "Myslím, že nebu
de daleko od objektivní pravdy, vyslovíme-li zjištění, že Démosthena ie třeba 
chápat jako nejdokonalejšího a výborného politického řečníka, kdežto na 
Cicerona je třeba hledět jako na jedinečného a ne překonatelného řečn{ka 
na soudních vystoupen{ch, jako na výtečného advokáta" (podtrženo J. H.). 

Záměrem J. Hrabovského nepochybně bylo vytvořit obraz obou řečníků 
na co nejbohatším, podle možnosti vyčerpávajícím faktografickém základě. 
Toho cíle se mu podařilo dosáhnout, a zvláště partie, věnované Ciceronovi 
(str. 117-251), připomínají svou věcnou koncizností encyklopedické heslo. 
U Démosthena i u Cicerona vyzdvihuje autor jejich lásku k demokratickému 
(republikánskému) zřízení a touhu po svobodě; kladné hodnocení těchto rysů 
osobního i politického profilu obou politiků a řečníků bylo nepochybně vý
razem i autorova přesvědčení, jehož vyjádření, byť v souvislosti s antickým 
materiálem, nemuselo být ve válečné době bez eventuálního rizika. 

Přesto, že Démosthenovi a zvláště Ciceronovi byla ve světové literatuře 
věnována v poválečné době celá řada časopiseckých studií i monografií, 
zůstávalo knižní zpracování Ciceronovy osobnosti ve slovenské stejně jako 
v české odborné literatuře jen naléhavým deziderátem. Odstranit tuto meze
ru a vyjít vstříc poptávce po publikaci odborné úrovně, ale přístupné i širší
mu okruhu zájemců, se rozhodlo vyřešit nakladatelství SA V návratem 
k Hrabovského knize z roku 1943 a samostatnou reedicí partie, věnované Ci
ceronovi (str. 123-251). Přes časový odstup více než pěti desetiletí byl tento 
návrat autora ke svým publikačním začátkům usnadněn širokým a v podsta
tě neměnícím se faktografickým východiskem jeho díla i přijatelnou výkla
dovou koncepcí Ciceronovy osobnosti. Původní text ve svém opětném vy
dání však doznal jen malý počet drobných stylistických úprav, takže lze říci, 
že byl přejat prakticky v původní podobě. O mechanickém přístupu autora 
i redakce k přípravě reedice svědčí mj. i chybné číslování a sled odkazů na 
poznámky na stranách 137 a 138 ve vydání z roku 1943, kde se poznámka 
č. 98 vyskytuje 5x, zatímco v publikaci z roku 1996 na str. 26-27 ve stejných 
souvislostech sice pouze 4x, to však jen díky provedené stylistické úpravě. 
V obou případech v textu absentuje poznámka č. 100. Literatura, která 
v původním vydání končí z pochopitelných důvodů třicátými lety, je v re
edici rozšířena o šest titulů a dílem M. Gelzera, Cicero- ein biographischer 
Versuch je dovedena k roku 1969. Je překvapující, že do díla tohoto zaměře
ní nebyly zařazeny údaje o existujících starších i novějších slovenských, 
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popř. českých překladech z Ciceronovy tvorby. Hlavní rozdíl mezi původ
ním vydáním a "samostatným" Ciceronem je možno nalézt jen v podtitulu 
obou děl: Zatímco v pohledu z roku 1943 představuje Cicero spolu s Dé
mosthenem dva vynikající vzory antického řečnictví, stává se v naší součas
nosti a v samostatné monografii prvním a nejlepším řečníkem v Evropě. 

Přesto, že příležitost zpřítomnit dnešní době osobnost Cicerona na zákla
dě dnešního současného stavu poznání nebyla plně využita, zachovává si 
citovaná reedice svou informativní hodnotu a poslouží i dnes k přesnější 
orientaci v složité problematice, kterou zosobňuje Cicero a již stále vyvolá
vá jeho mnohostranná působnost. 

Jan Burian 

AuGUSTINUS AuRELms, O učitel'ovi. Z latinskej póvodiny pre
ložil a poznámkami doplnil DANIEL ŠKOVIERA. Doslov J. KoMo
ROVSKÝ: Aurelius Augustín, predchodca modernej semiológie, 
str. 91-96. Bratislava, Archa 1995, 96 str. 

Úhledná knížka, vydaná bratislavským nakladatelstvím Archa v řadě Fi
lozofie do kapsy (sv. 23) přináší prvý slovenský překlad drobného díla Aure
lia Augustina De magistro. Seznam předchozích svazků vypovídá o tom, že 
jde o edici děl, jejichž obsahová závažnost není určena, resp. spoluurčována 
jejich rozsahem, ale hloubkou myšlenek a filozofickým (gnozeologickým) 
dosahem zpracovávaných problémů. V každém případě jde o četbu nároč
nou, vyžadující hlubší zájem a předběžnou orientaci v dané problematice. 

Augustinovo dílo De magistro zapadá vhodně do tohoto rámce. Augusti
nus se tu představuje jako na svou dobu dobře informovaný průvodce (uči
tel) v oblasti složitých otázek sémiotiky, resp. sémantiky. Jádrem rozpravy, 
v níž Augustinova partnera představuje jeho syn Adeodatus, je snaha osvět
lit pojem a funkci znaku (signum) jako prostředku poznávání, vyjádření po
znaného, a tudíž mezilidské komunikace. Tomuto problému Augustinus 
věnoval pozornost i v některých svých jiných spisech. Tyto otázky nechápal 
jako předmět odtažitých, čistě vědeckých úvah, ale jako nezbytnou podmín
ku ke správnému postupu při exegetické práci. 

Myšlenkový základ De magistro tvoří široký komplex děl řeckých po
hanských i křesťanských filozofů, kdežto z latinských autorů na Augustina 
zapůsobil hlavně Marcus Tullius Cicero. Toto východisko se v duševním 
světě Augustinově propojuje s vírou v božský původ pravdy, kterou lidé sami 
nevytvářejí; ale pouze vyjadřují v mezích svých prostředků. K výkladu svých 
sémiotických názorů zvolil Augustinus formu dialogu oblíbenou u řeckých 
i římských autorů, při čemž není jasné, zda dílo napsané v letech 389/390 je 
plodem Augustinovy invence, nebo reminiscencí skutečného rozhovoru. Je 
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nutno připomenout, že autor se ve svém díle projevuje nejen jako bystrý 
myslitel, ale i jako vynikající stylista, který dovede vyjádřit své myšlenky 
s potřebnou přesností a současně i vybroušeným slohem. 

Uvedené skutečnosti jsou samy o sobě důkazem, že překlad sledovaného 
Augustinova díla navozuje řadu komplikací, které může překonat jen zkuše
ný překladatel. D. Škoviera, všestranně fundovaný klasický filolog, do této 
kategorie patří a již několikrát se osvědčil jako kvalifikovaný a uznávaný pře
kladatel. Jeho poslovenštěni Augustinova dialogu se vyznačuje dosažitelnou 
adekvátností i kultivovaným výrazem a ztotožňuje se tak se dvěma zásadní
mi rysy originálu. Zásluhy překladatele zvyšuje i skutečnosti, že pracoval bez 
použití českého překladu, pořízeného kdysi předním českým klasickým fi
lologem K. Svobodou (O pořádku. O učiteli, Praha 1942). Věcnému porozu
mění napomáhají v Škovierově překladu promyšleně vybrané poznámky 
stejně jako zasvěcený doslov J. Komorovského, který přibližuje čtenáři 
Augustinovu osobnost i díla, obírající se sémiologickou problematikou. 

V slovenském překladu se bohužel nepodařilo předejít některým drob
ným tiskovým nedopatřením, zvláště v řecky psaných slovech (uváděných 
často bez přízvuků a přídechů). Rušivě působí akusativ "Cicera" (str. 37) 
a tvrzení, že Augustinus zemřel v Hippo Regius při jeho obléhání Góty (str. 
93), ačkoliv šlo o známý vpád Vandalů. 

Jan Burian 

SvATÝ AuGUSTíN, Moja matka Monika. Zostavil ŠTEFAN SEN
číK SJ. Trnava, Dobrá kniha 1996, 96 str. 

V úvodní části (str. 5-34) rekapituluje Št. Senčík životní osudy Augusti
novy matky Moniky tak, jak se jevily samému Augustinovi zvláště v jeho 
Vyznáních. Senčík zdůrazňuje, že jeho záměrem není napsat nový životopis 
sv. Moniky, ale na základě přímých Augustinových výpovědí vést čtenáře 
k tomu, aby se sám nad nimi zamyslel a dal na sebe působit jejich krásou 
a přitažlivostí (str. 5). Svým úvodem však udává směr, čemu je z jeho pohle
du třeba věnovat při četbě hlavní pozornost. Portrét křesťanské ženy-matky, 
která měla největší zásluhu na obrácení svého syna na víru a jejíž životní 
moudrost byla jednou z Augustinových opor v jeho celkové působnosti, je 
zpracován na teologickém základě. Konkrétní rysy Moničiny osobnosti jsou 
pak ve druhé části knihy dokumentovány výňatky z Augustinových Vyznání 
a v několika případech i z jiných děl, např. ze spisů O pořádku (De ordine ), 
O blaženém životě (De vita beata) a z dalších. 

Hlavním zdrojem pro zpracování portrétu sv. Moniky byl Št. Senčíkovi 
slovenský překlad Augustinových Vyznání pořízený J. Kováčem (Sv. Aure
lius Augustinus, Vyznania, 3. vyd. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1948, s do-
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slovem z roku 1941). Výňatky přejaté Senčíkem z tohoto překladu byly leh
ce upraveny tak, aby odpovídaly současnému slovenskému úzu, resp. aby 
zejména v úvodní části navazovaly plynule na daný kontext. Sama existence 
tohoto překladu však dnešnímu čtenáři překvapivě připomenuta není. Věcné 
(výkladové) poznámky jsou zaměřeny na stručnou charakteristiku pozdně 
antického donatismu a manicheismu a moderní literatura se omezuje na dva 
italské tituly v poznámce 2 na str. 94. 

Je jistě záslužné, že Št. Senčík svým zpusobem přibližuje dnešním čtená
řum osobnost sv. Moniky jako významné představitelky pozdně antického 
křesťanství. Dt'Hežité by však právě v této souvislosti bylo poukázat na vliv, 
jemuž se těšily v širokém měřítku i jiné věřící ženy v mnoha antických křes
ťanských pospolitostech, a na zásluhy, jež si získávaly při propagaci křes
ťanství i při upevňování církve. 

Jan Burian 

PA VEL OuvA, Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha, Acade
mia 1995, 322 str. 

Nová monografie P. Olivy se zabývá tématem, kterému dosud byla v čes
ké odborné literatuře věnována malá pozornost. Jejím cílem je detailně vylí
čit složitý politický vývoj řeckého světa v helénistickém období. Tuto pro
blematiku postihuje u nás pouze český překlad práce polské badatelky 
A. Swiderkové Helada králů (Praha 1972) a částečně další monografie 
P. Olivy Sparta a její sociální problémy (Praha 1971), kde se autor věnoval 
také helénistické Spartě. Práce na této publikaci podnítila prof. Olivu k dlou
hodobým studiím závěrečného období starořeckých dějin, a tak po sérii člán
ku v českých i zahraničních časopisech vznikl ucelený přehled vzájemných 
politických vztahu Makedonie, Athén, Sparty, aitolského a achajského spol
ku, ovlivňovaných také zahraniční politikou dalších helénistických státu 
(Egypta, seleukovské říše, Pergamonu, Rhodu) a nastupujícího Říma. 

I když je v předmluvě monografie zdurazněno její určení širší veřejnosti, 
domnívám se, že vyčerpávající detailní popis politických konfliktů uvede
ných státu od pol. 4. století do pol. 2. století př. n. l. poslouží spíše odborní
kům v oblasti antických dějin. Na sociální problémy je poukázáno pouze při 
charakteristice vnitřních poměru v helénistické Spartě a v úvodních kapito
lách, které vysvětlují základní tendence vývoje řeckých poleis v klasické 
době (včetně odkazů na nárUst mocenských ambicí Sparty a Athén) a probí
rají politické a sociální proměny řecké společnosti v pozdně klasické době. 

Při psaní práce P. Oliva vycházel jako ve všech svých publikacích z roz
sáhlého pramenného materiálu i sekundární odborné literatury. Kromě děl 
antických historiků, filozofů a řečníků (často citovaných přímo v textu) vy-
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užil především nejnovější výsledky epigrafických bádání, neboť přinášejí 
cenné informace osvětlující některé události zkoumaného období. Význam
nými epigrafickými památkami, které jsou podrobně rozebrány, je athénský 
dekret na počest politika Kallia, uvádějící nové údaje o povstání Athéňanů 
proti Démétriovi Poliorkétovi po jeho vypuzení z Makedonie (s. 131). Chré
monidův dekret přináší detailní pohled na vznik koalice řeckých států 
a egyptského krále Ptolemaia II. v průběhu Chrémonidovy války (s. 145-
146). Fragment nápisu nalezeného v Thyrrheu v Akarnánii doplňuje Poly
biovy a Liviovy zprávy o spojenecké smlouvě mezi aitolským spolkem 
a Římem (s. 182-183). Fragment nápisu objeveného nedávno na athénské 
agoře potom poukazuje na důležitou roli Athén při obnovení delfské am
fiktyonie (s. 212). 

Významnou tendencí projevující se ve sledovaném období byla snaha sil
nějších států o získání hegemonie nad slabšími poleis. Zároveň se ovšem 
neustále objevují proklamace o svobodě a autonomii řeckých obcí. P. Oliva 
se v celé.své práci zaměřil na postižení vzájemného prolínání i křížení těchto 
dvou faktorů a všímá si zejména snahy Makedonie a později Říma využít 
hesla o svobodě a autonomii poleis ve svůj prospěch. Zaměřuje se na podrob
né studium dokumentů přinášejících údaje o tak častém vyhlašování svobo
dy a autonomie (závěry korintského kongresu, prohlášení Alexandra po ná
stupu na trůn r. 336 př. n. 1., proklamace Polyperchonta a Antigona Jedno
okého, "osvoboditelská role" Démétria Poliorkéta, vystoupení Tita Flamini
na na isthmických hrách) a konfrontuje je s reálným postavením obcí. Doka
zuje, že přes veškerá prohlášení byly městské státy i spolky pod faktickou 
kontrolou makedonského krále a postupně i římského senátu (tažení Filipa 
proti Persii, Alexandrovy dekrety zasahující do vnitřních záležitostí obcí, 
popis situace v Řecku po lamijské a Chrémonidově válce či po porážce aitol
ského a achajského spolku). 

Monografie poukazuje i na významnou roli aitolského a achajského spol
ku v helénistické době. Charakterizuje nejenom jejich politický vývoj, ale 
nastiňuje i rozdíly se spolky klasického období řeckých dějin (dvojí občan
ství a možnost navazovat kontakty s cizími obcemi - s. 138). V souvislosti 
s aitolským spolkem zdůrazňuje vzájemné udělování práv a výsad sympoli
teie, asýlie a symboly (s. 164-165). 

Nedílnou součást publikace tvoří obsáhlý poznámkový aparát (s. 235-
284). Je neocenitelnou pomůckou pro zájemce o nejnovější literaturu ke 
zkoumanému tématu a vysvětluje také sporné otázky. Charakterizuje důle
žité osobnosti a naznačuje další problémy vývoje. Práce je doplněna rovněž 
rozsáhlým rejstříkem, seznamem zkratek a anglickým resumé (s. 290-302), 
které umožňuje i zahraničním badatelům udělat si představu o obsahu a hlav
ních cílech knihy. 

Ivana Koucká 
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IGOR LISOVYJz Výbor z pramenů antického starověku I. Řecké 
dějepisectví. Ceské Budějovice, Jihočeská univerzita 1996, 114 
str. 

Publikace je určena těm, "kdož přistupují ke studiu klasické filologie, a to 
dějin a kultury antického starověku" (str. 4). Okruh jejích potenciálních čte
nářů však nepochybně bude daleko širší. Z řad vysokoškolských studentů jis
tě nezůstane omezen jen na klasické filology, ale zahrne i zájemce z dalších 
oborů- historiky, archeology, filozofy aj. Výbor má však předpoklady vy
volat zájem i mimo vysoké školy, např. mezi gymnaziálními učiteli, pracov
níky v muzeích i v jiných kulturních institucích apod. 

Vstupní část tvoří výklad o vzniku a rozvoji řeckého dějepisectví, jehož 
obraz je Dionem Cassiem a Héródiánem doveden až do 3. stol. po Kr. (str. 5-
22). Tento chronologický přehled řecké historiografické tvorby je doplněn 
v závěru knihy (str. 102-113) stručným slovníkem řecké historiografie (se 
zřetelem k vývoji bádání a k existenci českých překladů), kde jsou v abeced
ním pořadí charakterizováni zejména ti autoři, jimž se z různých důvodů 
nedostalo pozornosti v předchozích částech publikace. 

Jádrem knihy je její druhá část, obsahující ukázky z děl hlavních předsta
vitelů řeckého dějepisectví- z Hérodota, Thúkýdida, Xenofónta a Plútarcha 
(str. 23-96). Ukázky z těchto autorů jsou uváděny citací použitého českého 
překladu a výběrem z moderní literatury zachycujícím především produkci 
z několika posledních desítiletí. Na tuto partii navazuje tezovitý obsah pří
slušných historických děl. Úryvky z nich jsou vybrány tak, aby dokumento
valy hlavní události a jevy řeckých dějin 5. a 4. stol. př. Kr., tedy vznik řec
ko-perských válek, bitvy u Thermopyl a Salamíny (Hérodotos), charakter 
athénské demokracie za Periklea, athénskou expedici na Sicílii (Thúkýdi
dés), zakončení peloponnéské války a okolnosti Antalkidova míru (Xeno
fón). Z bohatého materiálu Plútarchových Souběžných životopisů je zařazen 
úryvek z Démosthenovy biografie. Ve formě přílohy jsou pak připojeny vý
ňatky z Lúkiánova drobného spisuJakpsátdějiny (str. 98 -101), který se cha
rakterizuje jako "závěrečný teoretický manifest řeckého historického myš
lení" (str. 22). Je však třeba připomenout, že charakter tohoto díla je dosud 
předmětem sporu i diskusí moderních badatelů. 

Vybraná místa nejsou opatřena potřebným komentářem, ani dalším do
provodným materiálem (schématy bitev, mapou apod.). Volba výběru byla 
zřejmě podřízena záměru dát studentům a čtenářům vůbec základní možnost 
porovnat výklad klíčových momentů řeckých dějin poskytovaný moderní 
literaturou s tím, co a jak o nich vypovídají starověké prameny. Nebylo by 
nikterak obtížné rozsah ukázek podstatně rozšířit, popř. je zkonkrétnit uve
dením jiných pramenných kategorií, avšak autor výboru byl nepochybně 
nucen respektovat předpokládaný, tj. maximální rozsah knihy. 

I. Lisovyj má v plánu ve vydávání antologie z antických historických tex
tů dále pokračovat a zamýšlí věnovat další svazky řeckým dějepiscům řím-
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ského období a římské historiografii. Není pochyb, že úspěšné uskutečnění 
tohoto záměru by pomohlo kromě jiného i zvýšit úroveň vědomostí z antic
kých dějin v okruhu zájemců, kteří nemají možnost seznámit se s originál
ním zněním řeckých a římských pramenů. 

Jan Burian 

IGoR LISOVYJ, Terra col{_nita Ponti Euxini. Nástin dijin a kul
tury severozápadního Cernomoří v antické době. Ceské Bu
dějovice, Jihočeská univerzita 1996, 144 str., z toho str. 97-141 
obrazové přílohy. 

Černomořská oblast patřila již v antické době k důležitým částem staro
věkého světa. Do povědomí současníků vystupovalo především její jižní 
a západní pobřeží, zatímco její severní a zvláště východní břehy byly pova
žovány za okraj civilizovaného světa, opředený často spíše legendárními 
a fantastickými představami nežli podloženými geografickými a etno
grafickými skutečnostmi. "Pohostinné moře" při vší své nepřístupnosti 
a nevypočitatelné drsnosti však bylo pojítkem mezi antickým světem a roz
sáhlými pevninskými oblastmi na severním černomořském břehu, prostíra
jícími se do hloubky východoevropského vnitrozemí v oblasti jihoruských 
stepí. Výzkum vývoje antických osad na severním pobřeží Černého moře 
vytváří jedinečnou příležitost k osvětlení rozvojových možností antické ci
vilizace v této odlehlé oblasti starověkého světa. 

Cílem autora bylo zachytit situaci na tomto území v chronologickém sle
du od velké řecké kolonizace až do doby římské. Ne všechna období jsou 
v potřebné míře dokumentována zachovanými prameny. Zájem řeckých 
a římských autorů vyvolávaly z pochopitelných důvodů především skythské 
kmeny a jejich - z antického hlediska - neobvyklý způsob života. Antická 
svědectví jsou často všeobecná a stereotypní a kryjí se s běžnými představa
mi o životě nomádů bez ohledu na to, v které zeměpisné oblasti žijí. Tyto 
zdroje jsou v některých případech sice zkonkrétňovány archeologickými 
prameny, avšak jejich výpovědi jsou často relativizovány některými závaž
nými okolnostmi, např. roztroušeností v širokém prostoru a těžkostmi při 
jejich časovém určení. 

Závažné údaje přináší archeologie o řeckých osadách rozvíjejících se 
v Černomoří. V publikaci limitovaného rozsahu byl autor nucen soustředit 
se na podrobnější výklad jen o nejdůležitějších řeckých koloniích v sle
dované oblasti, k nimž mezi dalšími patřily zejména Olbie Pontská a Cher
sonésos Taurský. Autor se snaží zachytit časový horizont a souvislosti jejich 
vzniku a na základě dostupných literárních i archeologických svědectví po
dat jejich charakteristiku jako městského organismu (z hlediska správního, 
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architektonického, ekonomického i náboženského). Důležitým aspektem 
jeho pohledu je vztah jednotlivých osad k civilizovanému zázemí i k okol
nímu "barbarském~" světu. V tomto směru poukazuje autor na závažné po
stavení severního Cernomoří jako prostředníka kontaktů mezi antickým svě
tem a skythskými i dalšími stepními kmeny. V jiné časové rovině pak zdů
razňuje zájem Římanů na zachování svého vlivu v chersonéské oblasti za 
raného císařství. 

Svůj výklad prokládá I. Lisovyj pasážemi z antických pramenů (Hérodo
ta, Ammiana Marcellina i Ovidia, který ovšem popisoval situaci v úzkém 
prostoru střední části západopontského pobřeží). Text je doplněn řadou 
vhodně vybraných a dobře reprodukovaných perokreseb a černobílých foto
grafií. V tomto ohledu je Lisového Terra cognita důkazem, že i při použití 
jednoduchých technických postupů je možné vytvořit dílo, přitažlivé svou 
vnější úpravou. 

Při zpracování archeologického materiálu _ero danou tematiku je nutné 
brát v úvahu, že badatelský výzkum severního Cernomoří je fakticky domé
nou jen místních pracovníků. Počin I. Lisového, který se i za tohoto stavu 
pokusil o určitou faktograficky fundovanou syntézu dosažených výsledků, 
je třeba v každém případě hodnotit kladně, a to i z toho důvodu, že od vydání 
šíře zaměřené knihy J. Bouzka aR. Hoška, Antické Černomoří, Praha 1978 
u nás uplynulo již dvacet let. Je dobře, že výzkum této tematiky nachází 
v České republice nového pokračovatele. 

Publikace je věnována životnímu jubileu doc. PhDr. Heleny Kurzové, 
DrSc., naší přední a mezinárodně uznávané lingvistky, vedoucí oddělení 
klasické filologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

Jan Burian 

lb:GOBERT GůNTHER, Romische Kaiserinnen. Zwischen Liebe, 
Macht und Religion. Leipzig, Militzke Verlag 1995, 192 str. 

R. Giinther je znám ze svého dlouholetého působení na lipské univerzitě 
i jako autor řady článků a několika knižních publikací. Jejich tématem byly 
hlavně sociální a politické jevy římské historie, zejména císařské epochy. Do 
této časové roviny spadá i jeho poslední kniha, jejímž námětem je vliv vyso
ce postavených žen císařského dvora na politické, resp. náboženské dění 
v římské říši v pozdně antické době. 

Ke svému tématu přistoupil R. Giinther jako uznávaný odborník na pro
blematiku římského dominátu i jako zkušený vypravěč, který dovede za
ujmout čtenáře věcnou závažností zvoleného tématu bez toho, že by se 
v daném případě podbízel samoúčelným zdůrazňováním pikantních detailů 
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ze zákulisí dvorského života. Při jasně vymezených chronologických hrani
cích své knihy podává autor i všeobecnou charakteristiku postavení ženy 
v římské společnosti v průběhu celé doby císařské; činí tak však z dobrých 
důvodů pouze ve stručném přehledu ve vstupní kapitole (str. 7-19). Tato 
partie má čtenáři poskytnout celkovou orientaci a napomoci mu k tomu, aby 
mohl sledovat výklad o poměrech za pozdního císařství s vědomím předcho
zích souvislostí, a tedy s hlubším porozuměním. 

Při zpracování látky se autor snaží zachytit působnost římských císařo
ven v širším dobovém rámci. Všímá si proto situace, jež se v římském impé
riu utvářela v průběhu 4. a v první polovině 5. stol., a to z hlediska vnitropo
litického, zahraničního a v neposlední řadě náboženského. V konkrétním 
záběru se pak věnuje významným představitelkám západořímského ikon
stantinopolského dvora, jimiž byly Galia Placidia, Honoria, Eudoxia, Eudo
cia a Pulcheria, aby posléze ve stručném závěru (str. 161-163) charakterizo
val skutečný vliv císařoven na chod soudobých událostí lakonickým konsta
továním, že přes všechny vzpomínané události a epizody "vedoucí postave
ní muže zůstalo v antice stejně jako ve středověku nedotčeno" (str. 163). 

V rámci údajů, pojících se bezprostředně k vlastnímu tématu publikace, 
uvádí R. Gtinther i řadu charakteristických, často obecně méně známých 
faktů z pozdně antické historie, týkajících se např. vztahů mezi impériem 
a barbarským světem, situace v oblastech ovládaných Huny, poměru mezi 
státem a církví, vzniku a působnosti herezí, utváření církevní a papežské 
moci apod. Základem podávaného výkladu je v Gtintherově případě spoleh
livá znalost antických pramenů i odborné literatury. Obtížná látka je při tom 
čtenáři zprostředkována odborně fundovaným a současně zajímavým a cel
kově přístupným způsobem. Názornosti výkladu pomáhají i vhodně vybra
né ilustrace, genealogická stemmata Theodosiovy rodiny, přehledné mapky 
římského světa a Evropy v 5. stol., chronologická tabulka, rejstřík osobních 
i zeměpisných jmen a výběr ze základní literatury. 

Jan Burian 

MICHAL SKŘEJPEK, Římské právo v datech. Beckova skripta. 
Praha, C. H. Beck 1997, 116 str. 

Autor tohoto přehledu působí na právnické fakultě University Karlovy 
a při tvorbě svého dílka vychází z mnohaleté pedagogické zkušenosti - na
bitých přednášek a seminářů, na nichž není dostatek času věnovat se důklad
něji časovým posloupnostem a kde se přednost dává věcnému hledisku. 
Vzhledem k tomu, že ze středních škol přicházejí studenti nedostatečně vy
baveni potřebnými znalostmi, často pak po dlouhou dobu tápou a jen velmi 
nesnadno získávají potřebný nadhled a přehled o chronologickém sledu his
torických a právnických událostí. 
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Příručka Skřejpkova typu přesto dosud- ačkoliv si romanisté vcelku ne
mohou naříkat na nedostatek literatury - v nabídce učebnicové literatury 
chyběla, byť, jak praví sám autor, tato příručka "není výhradně učebním tex
tem", je však především určena "studentům právnických fakult jako do
plněk" (str. VII). 

Text není dělen ani podle dějin soukromého práva, ani přesně podle po
litických událostí, autor se rozhodl pro chronologii vlastní- do pěti časových 
úseků: 

I. Doba legendární a královská; 
II. Republika (1. Raná republika, 2. Rozkvět a pád republiky); 

III. Císařství (1. Principát, 2. Pozdní císařství- dominát); 
IV. Iustinianus; 
V. Byzanc a další osudy římského práva. 

Události- hlavní politické, hospodářské, kulturní (včetně biografických 
dat známých osobností) i právnické- jsou zde podávány výlučně podle ča
sové posloupnosti. Tento postup a stručnost výkladu mohou někdy způso
bovat rozpaky, na druhé straně však mohou být podnětem ke studiu další 
literatury, což je pochopitelně nezanedbatelné plus. Tak např. na str. 40 se 
čtenář dočte, že r. 43 byl M. Antonius poražen v bitvě u Mutiny senátním 
vojskem a že byl prohlášen senátem za nepřítele vlasti. Vzápětí se doví, že 
M. Antonius, M. Aemilius Lepidus a C. Octavius uzavřeli druhý triumvirát 
a členové 2. triumvirátu obdrželi k reorganizaci ústavy konzulskou moc na 
5 let. Takže to čtenáři nejspíše nedá a podívá se do podrobnějších historic
kých publikací, aby se dověděl, jak tehdy situace vypadala a proč mohlo dojít 
k takové změně v postoji senátu. Chce-li se čtenář dovědět více o některém 
ze zákonů, má možnost sáhnout např. po právnické učebnici autorů Jaromíra 
Kincla, Valentina Uduse a Michala Skřejpka, Římské právo, Praha, C. H. 
Beck 1995, Milana Bartoška, Encyklopedie římského práva, Praha 1994 aj., 
nebo přímo po souborech zachovaných zákonů. Výb§r z českých monogra
fií věnovaných římskému právu a dějinám antického Ríma nalezne čtenář na 
str. 111-113. 

Domnívám se, že tato příručka tím, že se neomezuje pouze na období 
starověku, celkově přispívá k uvědomování si skutečnosti, jež mnohým stu
dentům- a nejen studentům práv- často uniká, totiž že antika má své pokra
čování v mnohých oblastech dalšího vývoje naší civilizace. Zatím se na tuto 
skutečnost poukazuje spíše jen opačným směrem, a to při líčení kulturních 
dějin pozdějších věků, kdy se odkazuje na antické kořeny (např. při výkladu 
o renesanci se uvádí vliv Liviových dějin atd., u Shakespeara se dokládá jeho 
znalost Ovidiových Metamorfóz, o nichž se mluví i ve výtvarném umění 
pozdějších dob atd.), ale je zapotřebí již při výkladu antiky stále upozorňo
vat na její tradice, recepci a vliv na pozdější věky. 

Hodnotu publikace lehce snižují gramatické chyby (obzvláště v inter
punkci). Její obsahová náplň však tímto nedostatkem trpí podstatně méně 
a jistě ji ocení nejen studenti práv. Uveďme zde jen drobné návrhy na přes-
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nější terminologii či opravy, které vznikly na základě namátkové kontroly. 
Str. 1: "Etruskové, kteří zde založili svaz městských států"- byl to svaz spo
jený pouze kultovními záležitostmi. Politický či jiný svaz Etruskové nikdy 
nezaložili; str. 1: "543-510 podle pověsti vládl poslední král Tarquinius Su
perbus"- oprav na 534; str. 3 aj.: Iuppiter se snad i podle nejnovějších pra
videl skloňuje Jova, atd., ostatně i zde na str. 28 skloňuje autor "Iova" (kde 
ovšem hned vzápětí ponechává jméno Iovovy manželky Iunony v nesklon
ném tvaru). Snad by měl být sjednocen přepis latinských názvů a jmen do 
češtiny, srov. Kampánie, Kapua atd. x Caudijská soutěska apod., Jupiter x 
Iugurtha, Hispanie x Itálie. Bylo by dobré rozlišovat dnešní a starověké ná
zvy lokalit- str. 17: "189 založena kolonie Bologna" = ant. Bononia (pův. 
Felsina), str. 12: "241- založena kolonie Spoleto" = ant. Spoletium; str. ll: 
"265- dobyto etr. město Volsinie" = dn. Orvieto; "obyvatelstvo přestěhová
no do Volsinii novum" = dn. Bolsena atd. Cremona byla jako kolonie s latin
ským právem založena r. 218, nikoli 219. 

Vzhledem k tomu, že většina římských zákonů dosud nebyla přeložena 
do češtiny, stálo by za to vyložit jejich obsah obšírněji. Pokud je mi známo, 
je latina na právnických fakultách v České republice vyučována pouze jako 
volitelné cvičení. 

Jana Kepartová 

RůžENA DosTÁLOVÁ- RADISLAV HošEK, Antická mystéria. Pra
ha, Vyšehrad 1997, 365 str. s četnými ilustracemi. 

Postmodemí situace vnímání skutečnosti kolem nás vytváří mnohé otáz
ky, na které lze tradičním způsobem vědeckého myšlení 19. století jen ne
snadno odpovídat, a i v náboženstvích a náboženských hnutích současnosti 
lze pozorovat mnoho pokusů vyrovnat se s touto novou situací. Dnešní situ
ace činí aktuálním i návraty ke způsobům náboženského myšlení minulých 
kultur, a knížka Růženy Dostálové a Radislava Hoška vychází vstříc ve 
vhodnou chvíli této aktuální potřebě. Po obecném úvodu jsou podány pře
hledy nejznámějších pramenů o vybraných řeckých mystériích (Eleusis, Sa
mothráké), o Dionýsovi a o orfismu, z egyptských mystérií významných 
v antice byl vybrán okruh Isidin, z maloasijských kult Kybély a Attida, z těch, 
které vyšly z perské tradice, Sol Invictus a mithraismus. Další kapitoly jsou 
věnovány vztahu mysterijní tradice ke křesťanství, ke gnosi a k filosofii, 
magii a theúrgii. Konečně poslední kapitola se zabývá směry, které na stará 
mystéria v novější době navázaly, zejména v zednářství. Kniha je provázena 
četnými zajímavými ilustracemi a mnoha překlady různých originálních tex
tů, týkajících se daných námětů; již tím jde o záslužnou a u nás dosud ojedi
nělou publikaci. Nadto je nutno vyzdvihnout, že se autoři již od úvodu snaží 
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přistupovat ke svému tématu s úctou, cítí, že téma je významné a aktuální, že 
nelze vystačit jen se zjednodušenou kritikou dávných mystérií, obvyklou ve 
většině běžné vědecké literatury; autoři se také vědomě vyhnuli vlastním in
terpretacím, které přenechávají čtenářům a jejich další četbě o mystériích 
v uvedené literatuře. 

Žádná práce o tak rozsáhlém tématu nemůže samozřejmě vyhovět všem 
přáním. Recenzentovi chybí zejména kapitolka o Efesu, logu a Hérakleitovi, 
který z této tradice vyšel, více by čekal o Delfách a Plútarchovi (zde bych 
rád připomněl nedávné české vydání Plútarchova spisu O delfském E Radka 
Chlupa, Herrmann a synové 1995), o pythagoreismu. V posledních letech 
vyšlo i několik dalších českých prací, které se vztahují k danému tématu. Pro 
gnosi i pro myšlenkové proudy stojící na hranici mezi filosofií a mystériemi 
by bylo vhodné vedle práce Z. Kratochvíla (Evangelium pravdy) připojit 
ještě několik jeho knížek pozdějších, zčásti ve spolupráci s J. Bouzkem (Od 
mýtu k logu, Archaické myšlení a filosofie, Proměny interpretad). Slavná 
kniha C. G. Junga a K. Kerényiho Věda o mytologii vyšla nedávno česky, 
i když v nedokonalém překladu, na rozdíl od Kerényiho Řecké mythologie 
a Eliadeho Dějin náboženského myšlení, jejichž překlady vydané naklada
telstvím Oikúmené jsou velmi dobré. Plány Eleusíny a Samothráky by usnad
nily orientaci, tzv. mykénský předchůdce Telesteria byl po nedávné kritice 
staré výkopové zprávy z dokladů o starších kořenech eleusinských mystérií 
vyřazen, a nově vydávaný Lexicon /conographicum Mythologiae Classicae, 
do kterého přispíval i jeden z autorů recenzované knihy, přináší mnoho no
vého ilustračního materiálu. Zajímavou a podnětnou studii o mithraismu 
přinesla nedávno Helga Jobst v katalogu muzea v Camuntu, nám vůbec nej
bližšího velkého antického města ( Carnuntum. Das Erbe Roms an der Do
nau, 1993), kde je dochována mozaika podobná oné zobrazené na str. 237 
recenzované knížky. 

Opatrnost v interpretaci autorů je pochopitelná- dále se nepokusil jít ani 
jinak pronikavý W. Burkert ve své nedávno vydané knize o řeckých mysté
riích. Ovšem citovaný už Kari Kerényi, W. H. Otto, Mircea Eliade a další 
mohou otvírat výraznější cestu k pochopení antických mystérií; jednu z nich 
naznačila i R. Dostálová v kapitolce o antickém románu, kde např. Erós 
a Psýché v Apuleiově Zlatém oslu jsou pravzorem mnoha evropských pohá
dek. Mýty jsou zpravidla obraznými předstupni zasvěcení v mystériích, a to 
i u moderních tzv. primitivních národů, v obrazech prostředkují přípravu 
k pochopení hlubšího poznání v iniciaci. Pěknou historku mám od austral
ského kolegy Vincenta Megawa. Za relativně velké peníze vyprávěla skupi
na australských domorodců ze Severních teritorií výzkumnému týmu jeho 
univerzity mnoho příběhů osvětlujících jejich umění. Když se skupina vráti
la domů a seděla v místní hospodě, členové jejich kmene je obvinili ze zlo
činu podobnými slovy, jako tomu bylo u antických mystérií: "Vy jste pro
zradili těm bílým ďáblům naše tajemství!" Ale oni odpověděli: "Rekli jsme 
jim jen to, co říkáme malým dětem, které z toho ještě nemají rozum." Příběh 
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jsem napřed dával dál jako ukázku způsobu, jak lze badatele o mýtech snad
no ošidit, ale přítel Megaw mne při příštím setkání opravil: "Sice nám řekli 
jen onen nejnižší výklad mýtu, ale nebyl to podvod: i tento výklad je na po
čátečním stupni poznání oprávněný a otvírá cestu k výkladu dokonalejšímu, 
takže vlastně jsme oklamáni nebyli." 

V každém případě záslužná knížka o antických mystériích může být dob
rým pomocníkem všem těm, kdo se chtějí pokusit o hlubší poznání na tomto 
poli: kupodivu mystéria z mnoha částí světa hovoří o velmi mnoha věcech 
velmi podobně: o nesmrtelnosti duše, cyklu znovuzrození, řetězení osudu, 
o duchovní dimenzi světa stojící nad světem fyzickým, a mohou být tak pod
nětem i pro naše moderní hledání po smyslu našeho osudu dnes. 

Jan Bouzek 

MIROSLAV K. ČERNÝ, Hudba antických kultur. Olomouc, Vy
davatelství Univerzity Palackého 1995, 181 str. 

Publikací předního českého muzikologa M. K. Černého se dostává do 
rukou českého čtenáře první ucelené zpracování antických hudebních teorií 
v českém jazyce, odhlédneme-li od krátké studie O. Hostinského O hudbě 
starých Řeku z roku 1888 a od výkladu o antické hudbě, který zpracoval 
Z. Nejedlý v rámci svých Všeobecných dějin hudby (Praha 1916). M. K. Čer
nému, který se již dlouho věnuje bádání právě v oblasti antické hudby, se 
podařilo napsat promyšlené, odborně fundované a faktograficky bohaté dě
jiny hudby a hudebních teorií, v nichž uplatnil svou rozsáhlou badatelskou 
zkušenost a vynikající znalost pramenů i odborné literatury. 

Vlastní studie, jíž předchází stručný, ale instruktivní přehled o stavu bá
dání v oblasti antické hudby, je rozdělena do tří částí. V první části (15-21) 
autor seznamuje čtenáře se základními pojmy řecké hudební teorie, zabývá 
se např. problematikou tónového materiálu a jeho výškové organizace, otáz
kami rytmiky a jejím vztahem k metrice, a zejména způsoby antických nota
cí (tj. dochovaných hudebních zápisů). Pro klasického filologa bez muziko
logického vzdělání je to část technicky náročná, ale pro pochopení dalšího 
výkladu velmi důležitá. 

Druhá část (33-56) je věnována přehledu a kritickému hodnocení docho
vaných historických pramenů, ať jsou to notační zápisy, prameny verbálního 
charakteru, nebo předměty hmotné kultury (hudební nástroje a jejich vyob
razení). Největší pozornost věnuje autor notačním zápisům, k nimž česky 
psaná literatura dosud přihlížela jen v omezené míře. Notační zápisy, pochá
zející vesměs z helénistického a římského období, se dochovaly zejména na 
papyrech (zlomky z Eurípidovy Ífigenie v Aulidě a Oresta, autograf z Oslo 
se dvěma fragmenty blíže neidentifikovaných tragických textů o Achilleovi 
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a Déidamei, několik papyrů z Oxyrhynchu), v byzantských a západoevrop
ských kodexech (tzv. hymny Mesomédovy, připisované stejnojmennému 
krétskému hudebníkovi, který působil na dvoře císaře Hadriana a Traiana), 
ale i na nápisech (dva hymny na Apollóna z athénské pokladnice v Delfách 
a známá Seikilova píseň, dochovaná na náhrobní stéle z 1.-2. st. n. l.). Celko
vý počet notačních nápisů je velmi malý: kromě několika desítek zlomků 
pouze sedm zápisů se nachází v relativně úplném stavu (str. 33). 

Jádro publikace (57-133) představuje ucelený přehled dějin hudby a hu
debních teorií v antice, rozvíjený na základě důkladné analýzy dochovaných 
pramenů. Po nástinu předřeckých a mykénských forem hudební produkce 
a dochovaných svědectví se autor zabývá temným a archaickým obdobím. 
Sleduje sepětí hudby a zpěvu s kultovními slavnostmi a rituály, odborně 
komentuje rozvoj zpívané chorické i monodické meliky a hudebního dopro
vodu, zabývá se vznikem a kompozicí nomu a rozvojem aulétiky, i ryze 
odbornými hudebními problémy, jako je vznik enharmoniky nebo způsoby 
ladění strunných nástrojů. Krátká pasáž je věnována počátkům řecké hudeb
ní teorie, jež dříve bývaly spojovány s osobou Pýthagora ze Samu. Obšírněji 
je pojednáno klasické období s postavami Pindara, Bakchylida a Simónida 
z Keu, problém vzniku notace, úloha Lamproklea z Athén v inovacích hudeb
ního systému a rozvoj dithyrambu. Hudební teorii v tomto období je věnová
na zvláštní subkapitola, kde jsou rozebírány teorie pýthagorovců Filoláa 
a Archyty z Tarentu, a učení tzv. harmoniků, jejichž činnost byla zřejmě za
měřena na hudební výuku laiků; dále jsou probírány Platónovy a Aristotelo
vy názory o etické a výchovné funkci múzického umění, a konečně se 
podrobněji hovoří o Aristoxenovi z Tarentu, tvůrci ucelené systematické 
teorie hudby, a jeho základní práci Harmonika stoicheia. Speciální pozor
nost je dále věnována úloze hudby v tragédiích a komediích ve spojení 
s postupnou sekularizací helénistických slavností a úloze technítů (profe
sionálních umělců). 

O hudbě na území Itálie máme mnohem méně zpráv než z oblasti řecké. 
Autor stručně informuje čtenáře o hudbě etruské a o rozvoji hudebních pro
dukcí u Římanů, velmi brzy ovlivněném hudbou helénistickou. Poslední 
kapitola se zabývá helénistickými a pozdními hudebními teoriemi. Zvýšená 
pozornost je věnována dílům Eisagógé harmoniké Gež je připisováno Kleo
neidovi), Harmonika od Klaudia Ptolemaia, jehož spis zřejmě představuje 
nejzávažnější teoretické dílo antiky, a Peri músikés od Aristida Quintiliana. 
Z latinsky psaných prací, které mají spíše kompilační, popularizační a hi
storizující charakter, se M. K. Černý zabývá zejm. spisem De musica od 
Aurelia Augustina a spisem Institutiones musicae od Boěthia. 

Velmi bohatá bibliografie sekundární i primární literatury (135-143) ob
sahuje bohužel značné množství formálních nedostatků a nedůsledností, 
např. při uvádění zkratek (str. 136: AKvedleAnt. knihovna), mezi spisy v pře
kladu jsou uvedeny i dva spisy v originále (Lúkiános a Iulius Pollux [nikoli 
Iúlius]), u Tacita je vedle názvu v překladu uveden i název v originále, kdež-
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to u jiných autorů nikoli, řazení jednotlivých autorů v oddíle Prameny nedo
držuje abecední řazení. K tomu přistupuje i velké množství typografických 
přehlédnutí (která se objevují, i když v menší míře, ve všech částech knihy) 
a nedodržování akcentuace ve francouzských slovech. 

Klasický filolog ocení, že M. K. Černý uvádí všechny termíny důsledně 
i v řeckém znění, i když z technických důvodů nikoliv v alfabetě. Pro psaní 
řeckých délek zvolil autor kompromis: důsledně označuje délky při přepisu 
grafémů 11 a ro, avšak kromě toho zaznamenává délku ú a á "v případech 
nutných a nesporných, zvláště v koncovkách" (str. 12). Tak vznikají pro kla
sického filologa nezvyklé podoby jmen, jako Lukianos, místo očekávaného 
Lúkiános (princip transkripce, tj. označování všech dlouhých vokálů, přijatý 
např. v Encyklopedii antiky) nebo Lúkianos (princip transliterace, tj. ozna
čování délek jen tam, kde jde o speciální grafémy, přijatý např. ve Slovníku 
řeckých spisovatelů). Kromě toho ani autorem stanovené zásady nejsou do
držovány důsledně (srov. např. str. 73: Arion místo Arión, str. 97: Sokrata 
místo Sókrata, str. 176: Helia místo Hélia atd.). 

Publikaci uzavírá hutné německé résumé, 6 tabulek znázorňujících zna
ky řecké instrumentální a vokální notace, převod antických stupnic do mo
derní notace apod., a konečně 12 notových příloh s odpovídajícími translite
racemi, které ilustrují druhou a třetí část knihy. 

Přes uvedené nedostatky, které by mohly být odstraněny pečlivější prací 
redaktora, se jedná o dějiny, napsané velmi instruktivně a s velkou odbornou 
erudicí, jaké jak muzikologové, tak i klasičtí filologové dosud postrádali. 

Dagmar Muchnová 

Pistiros I - Excavations and Studies. Edited by JAN BouzEK, 
MmczysLA w DoMARADZKI, ZoFIA HALINA ARCHIBALD. Prague, 
Charles University Press 1996, 240 str., 52 str. křídových pří
loh. 

Za podpory Grantové agentury ČR, Čokoládoven v Praze, Svazu řeckých 
podnikatelů v ČR a Kablo Kladno pracovala expedice českých klasických 
archeologů spolu s bulharskými a britskými na lokalitě ležící v těsné blíz
kosti řeky Hebru (dnes Marica), západně od Pulpudevy- Filippopole, dneš
ního Plovdivu. Díky zde nalezenému nápisu mohla být tato lokalita identifi
kována jako Pistiros. Nyní máme v rukou sborník příspěvků, které nás se
znamují s některými novými skutečnostmi i s pozoruhodnými novými nále
zy. Už sám fakt, že Hérodotos (7, 109) uvádí zřejmě jinou osadu blízkého 
jména Pistyros a že byzantské slovníky znají thráckou osadu Pistiros/Bisti
ros (vzpomeňme Filippos/maked. Billippos), činí novou lokalitu zajímavou. 
Nadto nápis obsahující 33 téměř nepoškozených řádek poskytuje mnoho 
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informací o místním vnitřním i vnějším životě, které jistě podnítí další bádá
ní. Text publikovaný a vyložený v BCH (118, 1994, 1-15) V. VELKOVEM 
a L. DoMARADZKou je zde podán v anglické verzi až v části D spolu s pří
spěvky T. LAZOVÉ o jméně Pistiru v starověké lexikografii Ueho proměny 
zařazuje do paleobalkánského systému, a tím vyřazuje makedonský vliv na 
Filippem obsazeném území) aJ. BouzKA, který se v širších souvislostech 
zmiňuje o Pistiru jako o vnitrozemském říčním přístavišti a jeho jinde leží
cích obdobách, např. i při Mušovu. Obdobnou úlohu měly ovšem i přístavy 
při ústí řeky, jako antický a středověký přístav při ústí Ropotama na Černém 
moři (Terra ant. Bale. V, 1990, 64- I. Karajotov). Konečně K. JoRDANOV 
podává politické dějiny odryského království od zavraždění Kotyse I. r. 359 
až po vznik Thráků- Tetrachoritů r. 339. Dlouhé období, pro Thrákii spoře 
dokumentované, přináší mnoho problémů i v nové důkladné interpretaci, ne 
však vždy sahající ke všem pramenům, např. opomíjí tzv. Filippův list 
Athéňanům (Dem. or. XII). 

Archeologové ovšem právem kladli důraz na výsledky své, a hned pověz
me, že úspěšné, práce. To, co předcházelo české účasti, i to, kdy už se podí
lela, zachytil M. DoMARADZKI v obsáhlém úvodním přehledu let 1988-1994, 
jímž počíná část A. Ta pokračuje zhodnocením výzkumu opevnění (V. Ko
LAROVA), jeho zařazením do vývoje antické opevňovací techniky, kde zaujme 
zvláštní způsob uzavírání brány, známý též z Kabylé (J. BouZEK), a rozborem 
střešních tašek různého typu, kde zaslouží pozornost kolkování na nepolé
vaných taškách lakónského typu (J. MusiL). Tato část je uzavřena studií 
G. LAzovA o zdobených hliněných oltářích, jaké jsme už dříve poznali ze 
Seuthopole, odkryté druhdy D. Dimitrovem. Stejná orientace oltářů na obou 
lokalitách vede autora k závěru, že i v Pistiru leží oltář v posvátném areálu 
v místech, kde byla metalurgická činnost při východní bráně. Další výklad 
o démonech metalurgie a jim podobných, jako daktylech, korybantech, ku
rétech, telchínech atp. je velmi stručný a uvedené prameny značně neúplné, 
např. chybí Diodóros, orfické hymny aj. Nepochybně však jde o příspěvek, 
jehož těžisko leží v dobrém zpracování dané problematiky oltářů. 

Část B tvoří drobné nálezy, neméně však důležité, které ještě více podtr
hují, že řecko-thrácký charakter osady se promítá do obchodu s Athénami 
(malovanou attickou keramiku zpracovala Z. H. ARCHIBALD) i s thráckým 
zázemím. Nález mincí Seutha III. srovnává V. TANEVA po typologické strán
ce s dosud známými ražbami tohoto vládce a s množstvím jejich nálezů po
rovnává množství mincí Lýsimachových z této lokality; obě strany tu vyka
zují přibližně rovnováhu. P. JuŘINA zpracoval skrovné nálezy lamp, které 
však začínají už od konce 6. století př. n. 1., a znale je popsal i zařadil časově. 
Graffiti z Pistiru tu zpracovala L. DoMARADZKA. Upozorňuje přitom, že mno
hé graffiti jsou starší než dosud známé nápisy na kamenech a že graffiti při
nášejí jak řecká, tak thrácká jména. Vzácné jméno Métrofón, které zachytil 
už Mionet jako thrácké (Pape- Benseler s. v.), vysvětluje asi správně jako 
theoforické. Jiné výklady však těžko přijmeme jako jisté. Vždyť DI nemusí-
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me doplnit ani Di(onysói) ani Di(i), nýbrž např. Dión, Diodóros aj. Také 
HR-MA je stěží věnováno Hérakleovi a Magna Mater, která je zde ovšem 
Métér Megalé a která nemůže být v okolí iónských osad Abdéry a Maróneie 
psána dórsky jako Matér. Rovněž čtení Pl. 6,2,9 není ani 1.1. ani IE, nýbrž 
EA, jak vidět z fotografie, která odhalila okem neviditelné vrypy. 

Další tři studie jsou věnovány metalurgii. D. KATINČAROVA-BoooANOVA 
sleduje metalurgickou činnost v Pistiru, ať už jde o pracovní nástroje či po
lovýrobky. Dvě studie jsou zaměřeny k rozboru pozoruhodné bronzové apli
ky v podobě herce, kterého podle menšího nenápadného fallu datuje do doby 
před novou komedií a rozebírá jeho souvislosti s řeckou produkcí 2. polovi
ny 4. století, tj. intenzivních styků řeckých a thráckých oblastí, G. LAzov. 
Jeho výklad doplňuje J. BouzEK zařazením tohoto poměrně drahého výrob
ku do makedonské oblasti severního Řecka. Současně poznamenává, že 
v thráckém prostředí tato figurka mohla být chápána jako postavička z Dio
nýsova kultu, ba i jako bůh sám. Je to nepochybně bystrý postřeh, pro nějž 
lze nalézt analogie, žel neprokazatelný. Znamenitý je ovšem příspěvek té
hož autora o textilní výrobě na základě dochovaných závaží a vřeten, která 
klasifikuje jak podle tvaru, tak i podle předchozí tradice. Tato velmi instruk
tivní studie nepochybně zasluhuje pozornosti všech badatelů, kteří se s tě
mito artefakty potkávají. 

Třetí část C přináší příklady z oblasti konzervace (E. IVANOVA) a aplikace 
moderních metod archeobotaniky (T. PoPOVA), geofyzikální prospekce 
(I. KATEVSKI), rozboru geomorfologických a paleogeografických podmínek 
pro vznik emporia (G. BALTAKOV, R. KENDEROVA, E. FnovA), archeomagne
tismu (M. KovAčEVA- V. GIGov) a analýzy absorbovaných lipidů ve stře
pech amfor. 

Cenné postřehy v úvodních odstavcích přinesli i A. PoL, J. BouzEK, M. 
DoMARADZKI a Z. H. ARCHIBALD. 

Soubor studií i menších příspěvků svědčí o vysoké úrovni účastníků ex
pedice a o jejich schopnosti přenést nové poznatky na mezinárodní scénu. 
·Důstojná vnější úprava plně odpovídá obsahu, jemuž je určena. 

Radislav Hošek 

Villa Lannl!;- Antika a Praha 1872. Uspořádal a k vydání při
pravil ]IŘÍ SUBRT. Praha, Koniasch Latin Press 1994, 160 str. 

Podstata kultury nespočívá pouze v udržování nějaké neměnné tradice, 
ale v neustálých návratech, rozhovoru s minulostí. Pokud jde o antiku a poz
dější evropskou kulturu, počínají tyto návraty už dobou karolinské renesan
ce. O tom, že ani naše země nestály stranou tohoto rozhovoru, se hovořilo 
i na pozoruhodném sympoziu. které se pod názvem Villa Lanna- antika 
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a Praha 1872 konalo ve dnech 23.-24. září 1992 v Praze. Referáty, které na 
sympoziu zazněly, shrnuje stejnojmenný sborník vydaný o dva roky později 
pražským nakladatelstvím KLP. Mýlil by se však ten, kdo by v uvedených 
referátech hledal nějaké detailní architektonicko-technické či kunsthistoric
ké popisy a rozbory známé pražské památky, zmíněné vily. 

Klasicistní, v antikizujícím pompejském slohu zbudovaná stavba je zde 
pouze leitmotivem, symbolicky spojujícím řadu rozmanitých referátů. Maji
tel a "duchovní otec" celého díla, česko-německý podnikatel Vojtěch svo
bodný pán Lanna (1836-1909) vstoupil do dějin české společnosti 2. pol. 
19. stol. jako významný mecenáš umění a vysoce poučený sběratel a znalec 
umění nejen antického. Jeho osobnost, životní styl i umělecké a intelektuál
ní zájmy vypovídají mnohé o dobovém vztahu k antické tradici a proměnách, 
jimiž tento vztah prošel. A právě zmíněný vztah představuje téma, jehož se 
v širokém kontextu dotýká většina referátů, svou formou se pohybujících od 
drobných glos až po obsáhlejší studie. 

Kdo byl česko-německý podnikatel Vojtěch Lanna a jak se jeho zájem 
o antiku projevoval v jeho sběratelských aktivitách, se dozvídáme hned v an
glické předmluvě, jejíž autorkou je PA TRICIA H. SvoBODA. Působení antických 
idejí v českém myšlení 19. stol. sleduje v širokém syntetickém záběru JoSEF 
ZuMR. Ve své studii Úloha antiky v ideových koncepcích české společnosti 
19. století si všímá vlivu německého novohumanismu na filozofické, este
tické a politické myšlení Františka Palackého, Augustina Smetany a Miro
slava Tyrše. Otázku, nakolik mohlo studium na klasickém gymnáziu ovliv
nit Lannův vztah k antice, si ve své studii Výuka antickým jazykům a litera
turám v době Lannových gymnaziálních studií klade MARTIN SvATOš. Na 
základě detailního rozboru vyučovacích plánů i forem výuky na rakouských 
klasických gymnáziích dospívá k odpovědi spíše negativní- školometský 
formalismus živé pochopení a skutečný vhled do antiky spíše ubíjel než roz
víjel. Skutečně inspirující podnět pro Lannovy antické zájmy mohlo naopak 
představovat setkání s antickým uměním v mnichovské Glyptotéce při jeho 
cestě do Německa roku 1860. Přímo na základě autentických citací z Lanno
va deníku dospívá k tomuto závěru ALENA FRoLíKovÁ ve svém příspěvku 
Lanna v Athénách nad Issarou. Architektonickému kontextu doby se věnuje 
JAN BouzEK v referátu Josef Zítek a novorenesance. Lannovu sbírku hodnotí 
MARIE DuFKOVÁ v referátu Lannova sbírka I., souboru gem se pak ve zvláštní 
studii Lannova antická sbírka II. věnuje IvA ONDŘEJOVÁ. Dobové pojetí an
tiky jako módy a hry, v níž se upřímný, někdy až romantický obdiv střídal 
s ironií a sebeironií, rozvíjí ve studii Antika jako společenská událost 1AN 

BAžANT. Lannovým mecenášstvím a dobovým mecenášstvím obecně se za
bývá referát RoMANA PRAHLA Asyl milovníka umění. Nad vztahem svobod
ných zednářů k umění a kultuře vůbec se zamýšlí HELENA LoRENzov Á v závě
rečné studii sborníku Svobodní zednáři a kulturní mecenát. 

O tom, že pojetí antiky jako hry a společenské události neodešlo s Lan
novou dobou, nás velmi zdařile přesvědčují pořadatelé sympozia i autoři jed-
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notlivých příspěvků. Sympozium totiž probíhalo přímo ve vile, která byla 
jeho motivem i tématem, a zastřešovala ho - řečeno nepěkným dobovým 
slovem - nejen symbolicky, nýbrž i přímo konkrétně fyzicky. Rovněž tak 
styl některých příspěvků vyniká vtipem a hravostí, jíž nechybí ani duchapl
né astrologické paralelismy a metafory (v závěru studie Romana Prahla). 
Setkání a dialog badatelů z různých oborů umožňuje vskutku interdiscipli
nární hledání a odvážné klenutí souvislostí prosté jakékoliv specializované 
pedanterie, do níž někdy bádání o antice upadá. Navzdory výše zmíněné 
hravosti (a možná právě díky ní) zachovávají přispěvatelé i editoři sborníku 
všechna nezbytná pravidla hry. Každý z referátů stručně shrnuje německé 
resumé, většina z nich je opatřena i bohatým poznámkovým aparátem a pře
hledem literatury. 

Vedle referátů přednesených na sympoziu tvoří druhou část sborníku 
Lannovy vlastní biografické poznámky, vydané pod titulem Chronologické 
poznámky pro autobiografii Vojtěcha svob. pána Lanny jím vlastní rukou 
sepsané a korespondence Vojtěcha Lanny s jeho přítelem, německým kla
sickým archeologem profesorem Otto Benndorfem. Pečliví editoři (českým 
textům se věnoval JIŘÍ ŠuBRT, německým pak JANA KEPARTOVÁ), nezapomně
li ani na seznam osobností zmíněných v Lannových německy psaných po
známkách a dopisech, index osobních a místních jmen, jakož i stručný, leč 
výstižný úvod. Tvář celého sborníku pak ještě zkrášlují reprodukce Lanno
va portrétu, karikatury, jeho autograf a návrh malířské výzdoby jeho vily. 
Pražská vila Vojtěcha Lanny stejně jako sympozium, které v ní proběhlo po 
120 letech od její dostavby, dokazují, že klasická tradice představuje neu
končený, živoucí rozhovor. 

Závěrem nezbývá, než si jen přát, aby i naše doba měla zájem a odvahu 
v něm pokračovat a aby i její ekonomičtí koryfejové nalezli v sobě stejné 
porozumění pro kulturní hodnoty jako Vojtěch Lanna před více než 100 lety. 

Lubor Kysučan 

Locus amoenus- Místo líbezné. Sborník příspěvků ze sympo
sia o české hymně, uspořádaného v Praze dne 27.10.1993. 
Uspořádal JIŘÍ ŠUBRT, k vydání připravil JIŘÍ K. KRoUPA. Pra
ha, Koniasch Latin Press 1994, 78 s. 

Mezioborový přístup patří ve vědeckém bádání bezesporu k těm nejplod
nějším a nejzajímavějším. U nás byl v průběhu posledního dvacetiletí před
stavován především každoročními plzeňskými sympozii věnovanými kultu
ře 19. století. Zkušenosti z těchto pravidelných setkání historiků, literárních 
a hudebních vědců, historiků umění, ale také filozofů, či psychologů byly 
myslím veskrze pozitivní. Proto není divu, že před několika lety dostala pl
zeňská sympozia péčí dvou akademických ústavů (Ústavu pro českou litera-
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turu AV ČR a Ústavu pro klasická studia AV ČR) svou mladší pražskou 
odnož. Jde o jednodenní pracovní konference, pořádané každoročně na pod
zim v půvabném prostředí bubenečské Vily Lanna. Zabývají se vystopová
ním antických tradic v české kultuře, jež jsou často v jejím lůně zabydleny 
tak důkladně, že si už jejich přítomnost vůbec neuvědomujeme. Na rozdíl od 
plzeňských sympozií, provádějících široce pojaté synchronní řezy napříč 
kulturou 19. století, bývá téma těchto pražských setkání podstatně užší (vět
šinou jde o sledování jednoho motivu či topu), zato je však nazíráno ve vý
vojové perspektivě plných dvou tisíciletí. 

Jako druhé se v r. 1993 konalo sympozium o české hymně nazvané Lo
cus amoenus- místo líbezné. Pod stejným titulem je k dispozici sborník re
ferátů na této konferenci přednesených. Jistým inspirativním podnětem a jed
ním z možných východisek úvah se stala starší stať MILADY SoučKOVÉ Locus 
amoenus: jeden z aspektů české národní tradice, jíž je také celý sborník 
uvozen. Autorka tu ve svém zamyšlení nad poněkud atypickým charakterem 
české národní hymny poukázala na to, že jedním z možných zdrojů známé
ho obrazu kvetoucích lučin, šumících borů a hučících vod mohla být Kos
mova kronika, v období národního obrození aktualizovaná a Tylem jako 
zdroj využitá také v próze Čech a Lech. Ani Kosmův obraz Čech jakožto 
líbezného místa však nebyl zcela originální. Součková poukázala na neza
nedbatelný vliv řeckých a latinských klasiků, jež Kosmas, jakožto typický 
vzdělanec své doby, odchovaný mj. citáty z antických autorů, bezesporu 
znal. A právě jimi oblíbený topos líbezného místa stojí podle Součkové 
v pozadí Kosmova vylíčení "země zaslíbené". 

Referáty z konference jednak rozvíjejí a konkretizují uvedené teze, záro
veň však poukazují také k jiným souvislostem, v nichž je možné text české 
hymny vnímat. JIŘÍ ŠUBRT se v referátu nazvaném Locus amoenus v antické 
literatuře zabývá podobami, jež měl topos líbezného místa u různých antic
kých autorů od Homéra přes zakladatele pastorální idyly Theokrita ze Syrá
kús až k Vergiliovi. Na něj pak chronologicky navazuje referát PAVLA SPUNA
RA Paradisus et patria, sledující podobu uvedeného topu v Kosmově kroni
ce. Spunar sice nepopírá hypotézu Součkové, nicméně zdůrazňuje další in
spirační zdroj pro kronikářův obraz ideální krajiny - biblický popis ráje 
v knize Genesis a některé přírodní obrazy z Písně písní. Obě literární inspi
race se podle něho v Kosmově kronice protínají, aniž přitom byly korigová
ny reálným vzhledem české krajiny. Středověký člověk totiž neměl smysl 
pro krásu přírody, takže Kosmův obraz Čech je čistě literární záležitostí, od
vozenou od antické a biblické tradice. 

Referát MARTINA SvATOšE Kde domov barokního Čecha? se k hlavnímu 
tématu konference - sledování pouti topu líbezného místa českou kulturou -
vztahuje volněji. Zabývá se vymezením pojmu vlast v představách člověka 
barokní doby a zdůrazňuje přitom jeho dvě základní roviny: konkrétně fak
tickou, danou reálnou podobou pozemského domova, a metafyzickou, spo
jen.ou se směřováním k Bohu. A právě tato vertikální, transcendentální per-
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spektiva už v Tylově pojetí vlasti chybí, neboť v duchu sekularizovaného 
cítění člověka 19. století byl rajský domov na nebesích nahrazen "zemským 
rájem". 

Další tři referáty začleňují českou hymnu do kontextů doby jejího vzni
ku. Historik JIŘÍ RAK se zabývá zejména souvislostmi politickými. Na rozdíl 
od většiny ostatních referentů přitom klade důraz nikoli na první, nýbrž na 
druhou sloku hymny. Ta se mu pak nejeví jako sentimentální popěvek roz
plývající se nad krásami české krajiny, nýbrž jako píseň veskrze politická, 
nesmlouvavě tuto krajinu nárokující výhradně pro příslušníky českého ná
roda. Na tuto problematiku volně navazuje MoJMÍR OTRUBA, který ve stati 
Hledání národa sleduje postupné významové vyprazdňování pojmu národ, 
probíhající souběžně s jeho hodnotovou absolutizací. 

VLADIMÍR MACURA se v příspěvku nazvaném Krajina hymny a krajina li
teratury vrací od politických souvislostí Tylovy písně opět ke kontextům li
terárním. Zdůrazňuje, že česká země je v této písni vypodobněna jako kraji
na veskrze ideální, obdobně jako v dobově oblíbené Mignonině písni z Go
ethova románu Viléma Meistera léta učednická. V souvislosti s tím upozor
ňuje na to, že tato ideální vlast českých obrozenců byla po dlouhou dobu ne
rozlučně spjata s literaturou: uvědomělí vlastenci nacházeli svou pravou vlast 
v utvářejícím se národním písemnictví, jež na druhou stranu nezřídka přirov
návali k utěšenému sadu, či rozkvetlé louce. 

Referát JANA BAžANTA Which land is dreamier, Arcadia or Bohemia? 
obohacuje uvažování o české hymně o potřebný aspekt ku!lsthistorický: upo
zorňuje totiž na možné ovlivnění Tylova vypodobnění Cech jako idylické 
Arkadie soudobou německou krajinomalbou. Připomíná v této souvislosti 
zejména oblíbeného idylika Solomona Gessnera, jenž byl sice na počátku 19. 
století v Evropě již za zenitem své slávy, ale v Čechách se těšil nebývalé 
popularitě po celé obrození. 

Závěrečný referát EVY STEHLÍKOVÉ Domov v nás je působivým zamyšle
ním nad tím, čím je nám pojem vlasti dnes, po více než stu padesáti letech od 
vzniku české hymny. Zjišťuje, že pro nás má stejný citový náboj jako pro 
někdejší obrozence, a to zejména tehdy, jsme-li od svého domova násilně 
odloučeni. V této souvislosti připomíná verše českých poúnorových a posrp
nových exulantů a dospívá k závěru, že hymna je víc než znárodnělá česká 
píseň, stejně jako domov je víc než locus amoenus, byť se tento topos pro 
jeho vypodobnění zvlášť dobře hodí. 

Sborník obsahuje kromě referátů také zajímavou materiálovou přílohu, 
přinášející různá znění textu české hymny, včetně pozoruhodných dobových 
parafrází, vzniklých evidentně na vlně popularity Tylovy písně a pokoušejí
cích se onen mlhavě ideální a svou převahou literární obraz vlasti konkreti
zovat vsouváním rozmanitých dobových reálií, působících dnes často naiv
ním kouzlem nechtěného. 

Jak již bylo v úvodu řečeno, sympozium o české hymně nebylo izolova
nou akcí, nýbrž pomohlo založit jistou kontinuitu mezioborových setkávání. 
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Tradice je to sice zatím nedlouhá, vyhlíží však velmi slibně, jak o tom svědčí 
i obsah recenzovaného sborníku. Lze si tedy jen přát, aby organizátorům 
nedošel dech a aby se jim podařilo udržet vysoko nasazenou laťku kvality. 

Dagmar Mocná 

Veritas vincit- Pravda vítězí. Sborník příspěvků ze symposia 
uspořádaného v Praze dne 20. 10. 1994 Ústavem pro klasická 
studia A V ČR, doplněný překladem vybraných kapitol z knihy 
Paula Veyna Věřili Řekové svým mýtum? Praha, Koniasch La
tin Press 1995, 112 str. 

Když na podzim r. 1992 Ústav pro klasická studia A V ČR uspořádal ve 
vile Lanna symposium Antika a Praha 1872, málokdo z jeho účastníků tušil, 
že se zde zakládá tradice příjemných diskusních setkání věnovaných myti
zovaným národním symbolům. V dalších letech následovala, již ve spolu
práci s Ústavem pro českou literaturu A V ČR, symposia: Den hymny (1993), 
Veritas vincit- Pravda vítězí (1994) a Amazonomachia- Dívčí válka (1995). 
Představovaný sborník přináší příspěvky z předposledního symposia věno
vaného kritickému srovnávání různých výkladů pojmu, jenž se stal zásluhou 
TGM součástí politického kréda mladého státu. Citlivý a promyšlený výběr 
hlavních řečníků umožnil sledovat ústřední téma ve všech hlavních evrop
ských kulturně historických kontextech. 

Nebylo lze začít jinak než ohlédnutím k židovským a biblickým zdrojům; 
vždyť představa vítězící pravdy pochází z apokryfní 3. Ezdrášovy knihy 
(3, 12). Pravda, která vládne tím, že zasahuje jako živá, zosobněná moc, je 
Bůh sám (3Ezd 4,38nn.) JAN HELLER si proto klade otázku, zda toto pojetí 
pravdy, jež je ve zjevném protikladu s tím, co se běžně nazývá pravdou dnes, 
je jen okrajovým ohlasem staršího mýtu či zda vystihuje takové pojetí prav
dy, které bible zastává ve svém celku. Po sémantickém ohledání slovesného 
kmene EMÚNÁ a jeho nejčastější jmenné odvozeniny EMET ve SZ dochází 
k závěru, že v celé bibli se jeví jako klíčová časová dimenze pravdy: "Prav
da je to, co se i nadále osvědčí či bude osvědčovat jako pevné a spolehlivé. 
Pravda je tedy dynamická, má rozměr naplnění, či odborněji, eschatologic
ký úběžník. Její 'fakticita' nenípředmětná, nejde o něco, co bezčasově odpo
vídá skutečnosti, nýbrž je děj(nná. Nejde tu ovšem o dějiny v imanentně-evo
lučním smyslu. V biblickém smyslu jsou dějiny tvořeny posloupností Božích 
zásahU do dění. Tak je asi nejpřesnější říci, že starozákonní pojetí pravdy je 
pojetí dějové, eschatologické. Spočívá v tom, že pravda se prokazuje činem, 
když se ukazuje, že slib, slovo, zaslíbení nebyly klamem. " Řecký výraz ALÉ
THEIA je přes svou odlišnou etymologii a sémantickou strukturu pak v no
vozákonní zvěsti přeznačen ve stejném smyslu, tj. je personalizován a stává 
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se ekvivalentem hebrejského EMET. Osobní Bůh~pravda ovšem transcen
duje lidskou představivost. Pravda jako shoda se skutečností a evidence, 
vědecká pravda, tedy nemůže být onou pravdou, jež vítězí nad smrtí, nico
tou, nesmyslností života. Vítězí pouze "Pravda živá, Pravda transcendent
ní, taková, která je nad námi a před námi, kterou je třeba hledat, a nikoli 
tvořit, podřizovat se jí, a nikoli ji manipulovat, krátce být pod ní, a ne nad 
ní" - tak zní závěr Hellerova zdařilého uvedení do problematiky. 

Nesouměřitelnost těchto dvou naznačených základních přístupů ilustruje 
na modelovém příkladu z našich dějin- kostnické přiM. Jana Husa- PAVEL 
SPUNAR: "Kostnické drama se mohlo odehrát jen tehdy, měl-li pražský mistr 
za sebou jistotu neměnné, nezpochybnitelné a transcendentální pravdy, pev
né opory lidského konání. ... Naše dnešní chvějné pojetí pravdy nás od stře
dověkých věřících vzdaluje. Měli bychom sílu umírat jen za relativní prav
dy?" P. Spunar navíc (podobně jako A. Molnár) vyzdvihuje u Husa jeden 
příznačný aspekt- pojetí pravdy jako výzvy k člověku a lidstvu. Hus přenesl 
spor o pravdu z akademické půdy do praktického života, učinil z Pravdy -
Krista kategorický imperativ. Jen odtud lze vysvětlit a pochopit důslednost, 
s níž dovedl své zápasy až na nejzazší mez. Při veškerém obdivu k Husovu 
noetickému optimismu autor s určitou lítostí konstatuje, že již nejsme schop
ni jej sdílet. Zatímco podle jeho předřečníka J. Hellera má Pilátova otázka 
po pravdě smysl pouze je-li položena z pozice "majetnictví pravdy" (kdo se 
takto ptá, neuznává, že pravda je nad námi, že můžeme být nejvýš jejími 
služebníky), přiznává P. Spunar, že Pilátova tázavost, pochybnost a nejisto
ta je nám bližší. 

Oscilace mezi oběma naznačenými póly a pokusy o způsob jejího překo
nání v současném katolickém myšlení tvoří jádro příspěvku TOMÁŠE HALÍKA, 
jenž dokázal artikulovat aktuální potřebu "vyrovnat se s velkým tématem 
postmoderny: jak vzít vážně mnohovrstevnost pravdy, dnes více než jindy za
hlédnutelnou skrze faktickou kulturní pluralitu našeho světa, a neupadnout 
přitom do morálního relativismu, zpochybňujícího nejvlastnější základy ev
ropské duchovnítradice a kulturní identity". Autor uvádí dvě polohy soudo
bého katolického myšlení, z nichž jednu reprezentuje H. Kiing aD. Tracy, 
druhou pak vysocí představitelé církve- Jan Pavel II. a kardinál J. Ratzin
ger. Tyto dvě polohy nejsou podle jeho názoru tak divergentní, za jaké jsou 
vydávány. T. Halík zde velmi kultivovaně uplatňuje svou schopnost smiřo
vat protiklady (uvědomme si, žeH. Kiing pozbyl pro svou kritiku dogmatu 
papežské neomylnosti církevního magisteria), a ač jeho sympatie přece jen 
patří dvěma posledně jmenovaným, dokáže pozorně vnímat rebela Kiinga 
i "postmodernistu" Tracyho a ocenit jejich podněty. Právě tak se mu daří 
vyhmátnutím klíčových formulací (např. Ratzingerův poukaz na paradox, že 
"demokracie žije z hodnot, které si sama nedala a nemůže je zdůvodnit bez 
odvolání na pravdu, jejíž platnost ne lze založit na hlasování)" zpochybnit 
nálepku konzervatismu a fundamentalismu, jíž se oběma církevním předsta
vitelům pro jejich kritiku etického relativismu dostává. 
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Pojem pravdy v judaistické tradici je tráktován ve dvou příspěvcích. 
KAROL SmoN se nezabývá nikým menším než pražským rabínem Jehudou 
Liwa ben Becalel, známým v židovském světě jako pražský Maharal. Ten 
důvtipně odhaloval skrytou zákonitost slova EMET, v němž poslední písme
no Tav jako poslední písmeno abecedy nutně pečetí pravdu: " ... jakmile se 
věc odchýlí od pravdy, i kdyby jen o písmeno, je okamžitě lží. A to je důvod, 
proč je Šin, lež, bezprostředním sousedem pravdy, Tav. Ať tedy nikdo neříká, 
že ubere-li z pravdy něco málo, ještě většina z ní zbyla. Naopak, uhne-li kdo 
nepatrně od pravdy, už je to lež! Takže, odstraníš-li Alej z EMET, i když je 
Alej 'jen' jedna, zbude z pravdy MET, a to je opak pravdy. To proto, že prav
da je trvalá, a jakmile z pravdy něco vezmeš, nemá ta věc již trvání a je mrt
vá." V této souvislosti K. Sidon poznamenává, že koncentrace hebrejského 
myšlení na slovo Tóry způsobuje, že ani skladba slova nemůže být v očích 
jejích vykladačů dílem náhody. 

Do moderního židovského myšlení dává nahlédnout MILAN LYčKA. Po 
rekapitulaci nosných principů judaismu (zjevení, tradice, rozum) a jejich 
vzájemného poměru v historickém vývoji od středověku po dnešek se sou
střeďuje na pojem halacha, tj. předpisový způsob života jedince i židovské 
komunity, založený na zjevení na Sinaji. Zjevená pravda ovšem nemá v ju
daismu povahu jednorázového odhalení struktur světa, nýbrž je "především 
dynamismem aktivit vedoucích k orientaci v tomto světě a k postupnému 
rozkrývání jeho smyslu naplňováním přikázání služby Stvořiteli a bližnímu". 
V jedné z odnoží moderního judaismu, tzv. analytickém hnutí, není rozum 
omezen jen na aktualizaci a rozvíjení zjevených pravd, nýbrž je konstituuje: 
"Halachický člověk nejen svět poznává a ve světě žije, ale také jej tvoří. Svůj 
úděl naplňuje jako 'spolupracovntk' Boha, jako stvořitel světů. Pravda bytí 
je pravdou stvořen{." Autor uznává, že tato koncepce vyvolala řadu polemik, 
nicméně předkládá k úvaze, zda idea odhalené pravdy jako řádu světa (vždyť 
halacha je zde chápána jako apriorní struktura, skrze kterou má Žid přístup 
ke světu, která však zároveň tento svět ustavuje) nepředstavuje nosnou alter
nativu ke každému pokusu o pojetí světa založeném na nezakotvené gnose
ologické i ontologické pluralitě. 

Příspěvek LENKY KARFÍKOVÉ Summa similitudo principii (Pravda jako 
vnitrobožská adekvace podle Augustinova spisu De vera religione 25,52 -
39,73) je precizním rozborem náročného filozofického textu. Jeho propra
covanost (podrobný poznámkový aparát, v němž je vedle obligátních bibli
ografických údajů důsledně uváděno latinské znění všech v textu česky cito
vaných míst) dává tušit, že příspěvek nevznikl ad hoc, nýbrž je zjevně vý
sledkem dlouhodobého hlubšího studia. V tomto ohledu převyšuje ostatní 
referáty, které přece jen místy nezapřou svůj příležitostný ráz. Ocenění si 
zaslouží i zdařilý autorčin překlad Augustinových pasáží, který je výstižný, 
přitom srozumitelný a hladce plynoucí. Její poučený výklad sleduje složitý 
myšlenkový postup, jímž Augustin dovozuje, že pravda jako inteligibilní 
norma překračující individuálního ducha se uplatňuje v oblasti časoprosto-

A VRJGA - ZJKF 40, 1998 



150 

rových věcí jako symetrie a harmonie. Zákon, jímž duše časné věci poměřu
je, je nad ni samu vyvýšen. Tímto neměnným zákonem je u Augustina jedi
ně trojjediný Bůh, v němž Pravda-Syn "dokonale naplňuje podobu se svým 
počátkem, tj. Otcem, a tato dokonalá vnitrobožská adekvace je také 'pravi
dlem, formou či vzorem' veškeré harmonie v časoprostorové oblasti". Dále 
autorka záslužně upozorňuje na motiv sebezkušenosti ducha jako elemen
tární jistoty a východiska při hledání pravdy ("augustinovské cogito"), vyjá
dřený v Boží obci dávno před Descartem formulací Si enim fallor, sum. 

MARTIN SvATOš názvem svého příspěvku Historie jako království pravdy 
postihl základní stanovisko a krédo Bohuslava Balbína. Autor, jenž je zna
menitě kvalifikován svou detailní znalostí díla našeho význačného barokní
ho dějepisce, se při svém soudu opírá o nejnovější metodologické studie 
(např. Z. Beneš, Historický text a historická skutečnost, Praha 1994). Svým 
neproblematickým nazíráním historie jako konkrétní manifestace jednoznač
né pravdy se Balbín hlásí ke středověkému pojetí pravdy ''jako něčeho jed
nou daného, existujícího mimo nás, co je třeba znovu odhalit, nikoliv vybá
dat, vyzkoumávat". Úkolem historiografa pak je omezit se na pouhé zapiso
vání historie sine ira et studio; i tak se může dostat do obtíží v době, která 
nepřeje pravdě, jak si soukromě povzdechl: "psát nepravdu jsem se nenau
čil, psát pravdu se neodvažuji". V závěru svého vystoupení seM. Svatoš vrá
til k dilematu, jemuž se nemohli vyhnout ani jeho předřečníci: lze najít něja
kou střední cestu mezi patrně neudržitelným pojetím jednoznačné pravdy 
jako objektivního poznání skutečnosti a opačným postmodernistickým ex
trémem relativismu? 

Provokující, a to v několikerém směru, je nepřednesený, pouze otištěný 
esej s nevinným názvem Myšlenka vítězné pravdy jako perspektiva pro Ev
ropu z pera LADISLAVA HEJDÁNKA. Jeho autor v hutné zkratce srovnává vklad 
hebrejského a řeckého myšlení a zvažuje nosnost toho kterého pro kulturní 
a duchovní budoucnost Evropy. Skepticky z tohoto úhlu pohledu posuzuje 
možnosti založené v řeckém myšlení, jež je obsaženo v základech adekvač
ní teorie pravdy včetně všech jejích odvozených odnoží, které byly pro ev
ropskou kulturu až donedávna určující; v hebrejské tradici, podle níž se ve 
světle pravdy jsoucno teprve "stává tím, čím jest", spatřuje jednu z nosných 
alternativ ne-řeckého pojetí pravdy, kterou by bylo lze překonat nihilismus 
(jehož počátky jsou ostatně dány rovněž ve starém Řecku): "Dnes se post
modernisté odvracejí od modernity, ale zatím není dost zjevné, zda tento 
odvrat je také odvratem od onoho nihilismu nebo zda je jen jeho prohloube
ním (či zpovrchněním)." Uplatnění neřeckého pojetí vítězící pravdy Hejdá
nek nachází v českých duchovních dějinách u Petra Payna ( Oratio ad Sigis
mundum regem z r. 1429), inspirující náznaky u TGM, jejich rozvití u E. 
Rádla, u nichž "mohlo demonstrovat svou vnitřní přesvědčivost a přinejmen
ším virtuální filosofickou razanci". Pohotově navrhuje zpracovat jej tak, 
"aby představovalo český vklad do evropské myšlenkové a duchovní, ale také 
společenské a politické budoucnosti. Podmínkou efektivnosti takového zpra-
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cování je však nejen co nejdůkladnější promyšlení starých hebrejských myš
lenek, ale zejména nové kritické přezkoumání řeckého myšlenkového 'zázra
ku' a pečlivé odhalení všech deviací, k nimž v evropské historii došlo a na 
něž lze ukázat jako na třeba jen vzdálené důsledky a následky vadných teo
retických počátků a jejich (často ani nevyslovených nebo velmi pozdě reflek
tovaných) předpokladů." 

Některé osobnosti, o nichž seL. Hejdánek zmiňuje, se staly samostatným 
námětem pro další dva referující: podnět k zamyšlení nad Masarykovou 
pravdou poskytla JosEFU ZuMRovr příležitostná polemika s laciným žurnalis
tickým odsudkem "mýtu 28. října". U TGM konstatuje vývoj od scientistic
kého ztotožnění pravdivosti s vědeckostí (Základové konkretné logiky) 
k důrazu na etický rozměr pravdy (Otázka sociálnz). Své zjištění dokládá 
Masarykovými definicemi pravdy z Čapkových Hovoru s TGM. Jeho závěr 
"- Ovšem žádná podobná definice nemuže zachytit onu šíři mravní angažo
vanosti, která je pro Masarykův postoj charakteristická, která obsahuje onen 
nutný transcendentální přesah a která v naší době tolik chybí. A to je právě 
Masarykova pravda celá -" sice nezní tak radikálně, nicméně Hejdánkovu 
tezi o průniku neřeckého pojetí pravdy do myšlení TGM nijak neoslabuje. 

Hejdánkovu zmínku o Nietzschově "znehodnocení" všech tradičních 
hodnot se nezávisle na něm pokouší uvést na pravou míru PAVEL KouBA: 
vycházeje z úvah M. Heideggera a F. Nietzscheho, u nichž by se dal stěží 
předpokládat pathos "vítězné pravdy", dovozuje dílčí oprávněnost tohoto 
výroku i pro jejich filosofické systémy. Očišťuje Nietzscheho od zjednodu- · 
šujícího odsudku založeného na jeho rehabilitaci nepravdy jako "možnosti" 
pravdy: čím důrazněji Nietzsche odmítá jakékoli obecné řešení rozdílu mezi 
pravdou a nepravdou, tedy "jakékoli vítězství pravdy, tím větší roli u něho 
napětí tohoto rozdílu hraje. O to důležitější je totiž uplatňování tohoto roz
lišenív boji proti přemoci ne-pravdy". P. Kouba zakládá svou tezi, že zvítě
zivší pravda je contradictio in adiecto, na prosté úvaze, že pravda je určena 
jako to, "co musíme hájit, co naléhavě potřebujeme proti ne-pravdě". Pak je 
nemožná jako to, co by snad mohlo někdy zvítězit. V závěru svého exposé 
se tak autor vlastně velkým obloukem, ať vědomě či nevědomě, přibližuje 
k jádru křesťanské zvěsti: "Ano, pravda neustále vítězí, ale zároveň neustále 
prohrává, protože vítězná pravda muže vládnout v nejlepším případě jen jako 
banální iluze. Vítězství pravdy se stává její prohrou. " 

Poslední příspěvek symposia se nesl v hravém duchu, jak odpovídá natu
relu VLADIMíRA MACURY; ten v něm rekapituluje jednotlivé etapy etatizace 
hesla na presidentské standartě od doby TGM po dnešek. Plasticky líčí pro
měny jeho chápání v poúnorové době, která se přivlastněním husitské tradi
ce zbavila problému jak se vypořádat s "buržoazní" presidentskou vlajkou, 
i v době polistopadové, kdy V. Havel toto heslo aktualizoval spojením prav
dy s láskou a tím je zařadil zpět do teologického či spíše teologizovaného 
kontextu. Posléze se heslo "Pravda vítězí" stalo znakem "nového režimu" 
a jako takové předmětem přímé polemiky, nakolik se politická realita roz-
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chází s ideálem, který je heslem postulován. Macura též glosuje známou pe
ripetii s dočasným zpětným polatinštěním hesla v posledních letech federa
ce, jejíž rozpad paradoxně zachránil původní znění. Nakonec si Macura ne
odpustí ocitovat půvabný pokus o vytvoření vlastní slovenské tradice: "Prav
da nakoniec vždy zvíťazí", jenž se objevil mezi návrhy na státní znak po vy
hlášení nezávislosti Slovenska. 

Jak patrno, zazněly na symposiu různorodé příspěvky směřující k zada
nému tématu z rozličných výchozích pozic, daných světonázorovou orienta
cí a odbornou průpravou přednášejících. Žádnému z nich ne lze upřít poctivý 
přístup k uchopení a zpracovánívytčeného problému. Všechny příspěvky 
tvoří vzájemně se doplňující názorovou mozaiku a je po mém soudu zásluž
né, že se pořadatel symposia rozhodl vydat je v plném zněrií. Naopak poklá
dám za nadbytečné a neústrojné otištění výboru z Eseje o konstitutivní ima
ginaci Paula Veyna, jenž s tématem a zaměřením symposia i sborníku sou
visí jen zcela okrajově. Obligátní výtka na úplný závěr: přestože se publika
ce vyznačuje pečlivým redakčním zpracováním, neměla by oku klasického 
filologa uniknout hned v první větě prvního příspěvku zkomolenina prothe
ické za proteovské (str. 7), na následující straně nomen apelativum namísto 
nomen appellativum; v mezích korektorské tolerance je tisková chyba na str. 
63 - M. Scheler tu figuruje jako M. Schaler. 

Jiří Beneš 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
JKF V ROCE 1997 

VýborJKF 
Výbor JKF se během roku scházel ve stejném složení jako v loňském roce 

podle potřeby tak, aby řešil všechny problémy a organizační záležitosti, kte
ré se naskytly. 

Členská základna 
Členská základna se v roce 1997 zásadně neproměnila (přijato 5 nových 

členů, 9 členů své členství ukončilo). 

Hospodaření JKF 
Finanční situace se oproti minulým letům nijak podstatně nezměnila. Fi

nanční možnosti JKF byly poznamenány snížením státní dotace poskytova
né Akademií věd ČR, která letos činila 54 000,- Kč. Další peněžní prostřed
ky byly získány z členských příspěvků v přibližné výši 22 555,- Kč. Tyto 
prostředky sloužily ke krytí těchto výdajů: 
- semináře a přednášky JKF 
-časopis Auriga-ZJKF a Bibliografie (2x) 
- koordinace poboček a skupin 
- příspěvek na vydání pamětí L. Vidmana. 

Přednášková činnost 
JKF pořádala i v roce 1997 pravidelné přednášky v antické i medievistic

ké sekci. V antické sekci se jednalo celkem o 8 přednášek, z nichž jedna (le
den 97) byla -jako již v předešlých letech - věnována problémům středo
školské výuky klasických jazyků. Přednáška prof. K. Berky, určená na listo
padový termín s názvem K problémům Aristotelovy logiky, se nekonala 
z důvodu cesty přednášejícího do zahraničí. Bude uskutečněna v náhradním 
termínu v roce 1998. 

30. 1.: 

27. 2.: 
27. 3.: 

24. 4.: 
29. 5.: 
30.10.: 

Přednášky antické sekce v roce 1997: 
PhDr. L. Dvořáková- PhDr. P. Krátký - PhDr. A. Nechvílová -
p. H. Kušková: Výuka klasických jazyků na církevních gymnáziích 
Ing. V. Slunečko, K jazykové problematice předřecké Egeidy 
PhDr. K. Kurz, CSc., Minulost- prameny- rekonstrukce (nápisy 
a mince jako historický pramen) 
PhDr. J. Kepartová, CSc., J. Dvořák a Pompeje 
Prof. PhDr. J. Burian, CSc., Vznik dominátu v římské historiografii 
Ing. V. Slunečko, Etrusko-latinský jazykový kontakt v raném Římě 
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Publikační činnost 
V prosinci tohoto roku vyšlo dvojčíslo ZJKF-Auriga 38/1996-39/1997 

(předchozí dvojčíslo 36/1994-3711995 vyšlo již na konci minulého roku). 
Redakční rada časopisu také pracovala na přípravě dalšího svazku časopisu 
Auriga 40/1998, který byl už dán do tisku a vyjde pravděpodobně na podzim 
roku 1998. V listopadu roku 1997 vyšla Bibliografie řeckých a latinských 
studií v Československu za léta 1990-1992, kterou sestavili EvA STEHLíKOVÁ, 
ALENA FROLíKOVÁ a PETR ZAVADIL, a bibliografická příručka s názvem Česko
slovenskáprávna romanistika v rokoch 1882-1945, jejímž autorem je PETER 
BLAHO. 

Magdalena Moravová 

ZPRÁVA O ČINNOSTI MEDIEVISTICKÉ SEKCE JKF 
ZAROK1997 

Základní aktivitou medievistické sekce Jednoty klasických filologů byla 
i v roce 1997 přednášková činnost, tradičně zaměřená k prezentaci nových 
badatelských výzkumvů, představování činnosti)nstitucí zabývajících se stře
dověkými dějinami (Ceský historický ústav v Rímě), na ediční projekty a ve 
druhé polovině roku 1997 ke svatovojtěšskému miléniu. 

Zachována zůstala periodicita přednášek (jednou měsíčně v akademic
kém roce). Konalo se celkem 7 přednášek (jedna přednáška odpadla pro 
onemocnění referentky) v tzv. zelené posluchárně Univerzity Karlovy v Pra
ze 1, Celetné ul. 20. 

V roce 1997 byly uspořádány tyto přednášky: 
7. 1.: doc. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Filozofická fakulta UK, Pra

ha): Český historický ústav v Římě a medievální výzkumy 
ll. 2.: PhDr. Hana Pátková (Historický ústav A V ČR, Praha), Bratrstva 

ve středověkých Čechách 
18. 3.: PhDr. Zuzana Všetečková (Ústav dějin umění AV ČR, Praha), 

K problematice emauzských maleb (přednáška se nekonala pro ná
hlé onemocnění referentky) 

8. 4.: PhDr. Božena Kopičková (Historický ústav AV ČR, Praha) -
PhDr. Anežka Vidmanová (Praha, dříve Ústav klasických studií 
AV ČR), Listy na Husovu obranu z let 1410-1412 

27. 5.: doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc., (Filozofická fakulta UK, Praha), 
Horní Lužice za prvních Lucemburku 

25.10.: doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. (Filozofická fakulta UK): Sv. 
Vojtěch a byzantský ritus 

25.11.: PhDr. Dušan Třeštík, CSc. (Historický ústav AV ČR): Sedm bis
kupu Metodějových 
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2.12.: doc. Petr Čornej, CSc. (Pedagogická fakulta UK, Praha): Národ
nostní a sociální proměny Prahy v průběhu husitské revoluce 

Medievistická sekce JKF pracovala pod vedením dr. Michala Svatoše 
(Ústav dějin UK) a na administrativních pracích se podílel student FF UK 
F. Outrata. V roce 1997 došlo na základě aktualizace databáze členů medie
vistické sekce a doplnění o další členy JKF k podstatnému rozšíření admi
nistrativních prací. Korespondence (pozvánky na přednášky) byla od března 
1997 rozesílána všem platícím členům JKF a vybraným institucím zabývají
cím se dějinami středověku (157 osob a institucí), což vedle vyšší sazby za 
poštovné bylo příčinou dalšího zvýšení finančních výdajů sekce. 

Na činnost sekce (rozesílání pozvánek, kancelářský materiál, poštovné, 
pravidelná úprava databáze členů) bylo v roce 1997 vynaloženo 6.884,80 Kč. 
V roce 1998 je nutno počítat s dalším nárůstem finančních nákladů na čin
nost medievistické sekce JKF (předpokládané zvýšení cen atd.). 

V roce 1998 bude přednášková činnost zaměřena k 650. výročí Univerzi
ty Karlovy (cyklus přednášek v prvním pololetí 98). Jedna z přednášek, uspo
řádaná ve spolupráci s Ústavem klasických studií A V ČR k 70. narozeninám 
prof. dr. P. Spunara, spoluzakladatele a dlouholetého předsedy medievistic
ké sekce JKF, bude zaměřena k českým kulturním dějinám. Pokračovat bude 
nadále prezentace nových výzkumů a badatelských projektů, zvláště inter
disciplinárních (středověká epigrafika, bohemikální rukopisy v archivech 
České republiky ad.). Aktualizována by měla být opět databáze členů, aby 
medievistická sekce JKF dále rozšířila okruh posluchačů a spolupracovníků. 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ JKF 
VROCE1997 

Počáteční hotovost k 1. 1. 1997 
z toho na běžném účtu u České spořitelny 

v pokladně 

Příjmy: 

Členské příspěvky 
Prodej vydaných časopisů a bibliografií 
Prodej učebnic ze zásob JKF 
Úroky z běžného účtu 

Příjmy celkem 

Michal Svatoš 

121158,78 Kč 
117 107,08 Kč 

4 051,70 Kč 

24 860,00 Kč 
13 590,40 Kč 

495,00 Kč 
677,30 Kč 

39 622,70 Kč 
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Výdaje: 
Přednášky JKF 
Vydávání Aurigy-ZJKF a Bibliografie 
Koordinace činnosti JKF (vybírání členských příspěvků, 
vedení běžného účtu u České spořitelny apod.) 
Spoluúčast na vydání vzpomínek prof. Vidmana 
na stipendijní pobyt v Itálii 

Výdaje celkem 

Dotace od Rady vědeckých společností A V ČR: 
Dotace poskytnutá na rok 1998 
Vrácení nevyčerpané dotace za rok 1997 

Zůstatek hotovosti k 31. 12. 1997 
z toho na běžném účtu u České spořitelny 

v pokladně 

Hospodářský výsledek za rok 1998 

13 452,40 Kč 
50 479,60 Kč 

5 031,30 Kč 

10 000,00 Kč 

78 963,30 Kč 

54 000,00 Kč 
- 13 098,90 Kč 

122 719,28 Kč 
119 180,28 Kč 

3 539,00 Kč 

+ 1 560,50 Kč 

Využití dotace od Rady vědeckých společností A V ČR: 
Rozdělení dotace na jednotlivé projekty: 

Přednášky JKF 
poskytnutá částka 
čerpáno 
vráceno RVS 

Vydávání Aurigy-ZJKF a Bibliografie 
poskytnutá částka 
čerpáno 
vráceno RVS 

Koordinace činnosti JKF 
poskytnutá částka 
čerpáno 
vráceno RYS 

Spoluúčast na vydání vzpomínek prof. Vidmana 
poskytnutá částka 
čerpáno 

vráceno RVS 

Poskytnutá dotace celkem 
Čerpáno celkem 
Vráceno RVS celkem 
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9 360, 90 Kč 
9 360, 90 Kč 

0,00 Kč 

35 336,00 Kč 
35 336,00 Kč 

0,00 Kč 

2 914,30 Kč 
2 914, 30 Kč 

0,00 Kč 

6 388, 80 Kč 
6 388, 80 Kč 

0,00 Kč 

54 000,00 Kč 
54 000,00 Kč 

0,00 Kč 

Barbora Krylová 
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SPRÁVA O ČINNOSTI SJKF V ROKU 1997 

Slovenská jednota klasických filológov pokračovala aj v roku 1997 vo 
svojej činnosti, aj keď nie takej bohatej ako minulé roky, čo bolo zapríčinené 
okrem iného prechodom na inú formu financovania z prostriedkov SA V a na 
inú formu hospodárenia vnútri všetkých vedeckých spoločností v rámci 
SAV. 

V roku 1997 mala SJKF cca 90 členov, rovnako ako počas doterajších 
rokov. V tomto roku však nielenjednotu, ale celú slovenskú kultúru- a s pri
hliadnutím na predchádzajúci vývin aj československú - postihla nenahra
ditefná strata: po krátkej chorobe zomrel vo veku 84 rokov nestor slovenskej 
klasickej filológie, profesor PhDr. Miloslav Okál, DrSc., s ktorým sme sa 
návždy rozlúčili v posledný februárový deň t. r. O tri mesiace neskór zomre
la aj PhDr. Tatiana Pišútová, tiež naša členka a dlhoročná pedagogička FF 
UK v Bratislave v odbore antickej histórie. 

Na druhej strane sme 12. novembra t. r. pripomenuli vzácne 80. narode
niny nášho člena a ďalšej zakladatefskej osobnosti slovenskej klasickej filo
lógie - profesora PhDr. Júliusa Špaňára, CSc. 

V roku 1997 sa uskutočnili dve prednášky, a to: 
1. Dňa 22. 5. prednášala Mgr. Jana Grusková z FF UK v Bratislave na tému 
Antickí autori na papyrusoch a starovekých pergamenoch za účasti cca 20 
poslucháčov. Po prednáške sa rozvinula diskusia. 
2. Dňa 29. 10. prednášal na pode SJKF prof. Antonín Bartoněk, DrSc., z FF 
Masarykovej univerzity v Brne na témuAbeceda, písmo a pamiatky na ostro
ve Ischia. Prednášku spojenú s bohatou diskusiou navštívilo cca 40 záujem
cov. 

Výbor SJKF mal tohto roku ukončiť svoju činnosť v tomto volebnom 
období. Nové valné zhromaždenie sa nám však nepodarilo zorganizovať, 
takže nás to čaká ako jedna z najdóležitejších úloh na začiatku roku 1998. 

Tomáš Oravec 
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PODĚKOVÁNÍ 

K naší velké lítosti rezignoval k 1. 1. 1997 prof. dr. Jan Burian, CSc., na 
funkci hlavního editora ZJKF- Aurigy, kterou zastával po dlouhou řadu let. 
Tímto chceme poděkovat za jeho dlouholetou obětavou práci při vydávání 
Zpráv JKF a vyjádřit přesvědčení, že jeho zkušenost, laskavé vedení i jeho 
spiritus agens budeme při redakční práci velmi postrádat. 

Redakce 
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