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ČLÁNKY - COMMENTATIONES

ČLENENIE DAKTYLSKEHO HEXAMETRA 
V POÉZII GREGORA Z NAZIANZU

Erika BRODŇANSKÁ (Prešov)

Prvé grécke křesťanské hymny boli napísané v hovorenom všeobecnom ja
zyku opierajúcom sa o přízvuk. To, že boli napísané rytmicky, nebolo ani ná
hodné, ani výsledkom slobodnej volTy. Stará poézia překonávala hlbokú vnú- 
tornú krízu. Zároveň však nebolo ničím nezvyčajným, aj v klasickom alebo 
helenistickom období, ak bola v textoch hymnografického charakteru použitá 
próza. Prózu teda, možno preto, že bola oslobodená od pravidiel archaickej 
prozódie a nachádzala sa vo váčšej harmónii s rytmom hovorovej řeči, použí
vali počas prvých storočí šírenia křesťanstva v hymnoch tak kresťanski, ako 
aj národní básnici. Popři používaní rytmickej poézie sa však naďalej používa
li aj prozodické metrické systémy.

Potřeba písania kresťanskej poézie v prozodických metrických systémoch 
bola možno dósledkom toho, že křesťanská vieru přijali mnohí Gréci s kla
sickým vzděláním. Tito sa nemohli uspokojit’ s jednoduchými a málo vycib- 
renými křesťanskými hymnami, ktoré sa příliš lišili od velkých diel starých 
básnikov nielen svojou metrickou formou, ale aj jazykom. A možno bola tým 
pravým dóvodom potřeba obohatit’ chudobná křesťanská literatáru dielami, 
ktoré by vyjadřovali charakter a morálku nového náboženstva bez toho, aby 
zaostávali v básnickom rozhlade.

V sávislosti s prozodickými křesťanskými hymnami je niekedy vel’mi ťaž
ké určiť, či ide o poéziu liturgická alebo o osobná náboženská poéziu. Napro
ti tomu hymny Klementa Alexandrijského (2. stor.), Metoda Olympského 
(3. stor.), Gregora Nazianzského (4. stor.) a Synesia Kyrénskeho (4./5. stor.) 
nepatria k cirkevnej poézii. Autoři v nich vyjadrujá svoje vnátorné pocity ácty 
k Bohu, uvažujá nad smrťou i nad svojimi hriechmi. Tieto hymny sá prvými 
svetielkami kresťanskej lyriky. Sá zložené v metrických systémoch ako napr. 
daktylský hexameter a jambický trimeter napriek tomu, že nebolo dovolené, 
aby ich kresťania používali. Tieto básnické formy totiž používali aj heretici 
a poézia národných básnikov v týchto formách mala zvádzajácu přitažlivost’.’

Daktylský hexameter nebol pravděpodobně gréckym výtvorom. Jeho naj- 
póvodnejšiu podobu zrejme Gréci přebrali už ako niečo hotové od niektorého

' Mitsakis, Kariofilis: Byzantini ymnografia. Tomos A. Thessaloniki 1971, 
107-110.
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z národov, ktoré obývali Malú Áziu. Samozřejmé, že od chvíle ako ho přijali 
až do čias, kedy ho použil Homér, prešiel viacerými štádiami vývoja^ a po 
Homérovi sa vyvřjal naďalej. Básnici ním skládali hrdinské eposy, ale tiež 
didaktické a oslavné hymny. Gregor Nazianzský si tento verš vybral pre svo
je povzbudzujúce a napomínacie básně, tiež však pre básně dogmatické.^ 
Obsah jedných i druhých je závažný. Prvé majú poučit’, druhé poukázat’ na 
velkost’ Boha a v určitom zmysle ho tak osláviť. Tento verš si však Gregor 
určité vybral aj pre jednu vlastnost’, ktorá je pre daktylský hexameter najcha- 
rakteristickejšia, pre jeho variabilitu.

Mnohotvárnost’ daktylského hexametra je daná v prvom radě možnosťou 
nahradit’ daktyl spondejom. Týmto spósobom je možné vytvořit’ 64 róznych 
tvarov tohto metra. S prihliadnutím na bukolskú dierézu a všetky cezúry,^ kto
ré rozčleňujú verš na menšie časti, kóla, sa ich počet ešte zváčší. Členenie he
xametrov móžeme pozorovat’ už u Homéra.

Je vefmi dóležité, aby sa v poézii obsahové členenie textu a mechanický 
rytmus metra navzájom přehnali. V opačnom případe by jednotlivé obsahové 
celky narúšali jednotu verša a metrické členenie textu by zase narúšalo ucele
nost’ obsahu.

Najviac zjavným ukazovatefom členenia textu, či už ide o prózu alebo po
éziu, je interpunkcia. Umiestnenie cezúr vo verši však nemusí byť vždy dané 
len interpunkciou. Aj v řeči alebo pri čítaní textu robíme často pauzy, ktoré 
nie sú špeciálne graficky vyznačené. Pauza je vtedy silná a účinná, keď vzni
ká na nečakanom mieste.To isté platí aj pre verše, zvlášť epické, teda aj pre 
daktylský hexameter. Takéto pauzy, ale aj interpunkcia, sa v ňom nachádzajú 
na miestach, ktoré vyznačil H. Fränkel vo svojej práci Wege und Formen früh-

Kakridjs, I. Th.: Daktylikon exametron'. kata tis paradosis tu kathigitu I. Th. Ka- 
kridi. 1948, s. 38.

Poézia Gregora Nazianzského je rozdělená do štyroch knih, ktoré Patrologia 
Graeca sústredila tematicky po dve do knih poemata theologica a poemata historica. 
Kniha I, I Poemata dogmatica obsahuje 38 básní a daktylský hexameter (DH) je po
užitý v 20 z nich. Gregor tu používá DH najma vtedy, keď spracúva témy závažnejšie- 
ho obsahu, keď pojednává o zložitých teologických otázkách. Knihu I, II Poemata 
moralia tvoří 40 básní, ale len 4 sú napísané v DH. Zamýšía sa v nich nad panenstvom, 
ukazuje pannám cestu k spáse, ak budú poslúchať jeho poučenia. Prihovára sa tiež 
mníchom a ukazuje im, ako sa vyhnúť róznym nástrahám. Napokon sa venuje fudskej 
cnosti, ktorá je neistá a nedokonalá. Kniha II, I Poemata de se ipso obsahuje 99 básní, 
z toho 12 v DH. Gregor v nich opisuje svoj život, svoje starosti, zamýšfa sa nad po- 
vrchnostou a neistotou života. V knihe II, II Poemata quae spectant ad alios je 8 básní 
a z nich 5 je zložených v DH. Gregor sa v nich obracia na známých fudí a dohovára im 
pre rožne příčiny, najčastejšie však nie vo svojom mene.

O dieréze hovoříme, ak sa slovo končí zároveň so stopou, ak však slovo preseká- 
va stopu, hovoříme o cezúre.

5 Mistrík, Jozef: Modernd slovenčina. Bratislava 1988, s. 251.

griechischen Denkens v kapitole Der homerische und der kallimachische 
Hexameter. Udává nasledujúcu schému:

AI A2 A3 A4
— U U -- u

Bl B2
— U U'

CI C2^
— u •U — —

Fränkel uvádza, že silná prerývka, miesto na oddych, sa móže nachádzať 
na troch miestach verša: A, B, Č. V rámci každého z nich existuje viac va
riant na jej umiestnenie (4 možnosti pre A, po dve možnosti pre B a C).'^

Týmto spósobom móžeme verše napísané v daktylskom hexametri, a verše 
Gregora Nazianzského nie sú výnimkou, rozdělit’ na 2, 3 alebo 4 kóla v závis
losti od toho, kofko cezúr sa vo verši nachádza. Tieto kóla potom často fun- 
gujú ako významové časti verša.

Gregorova kniha I, I Carmina dogmatica sa skládá z 983 daktylských he
xametrov. Nachádza sa v nich spolu 2 813 cezúr, z toho 819 je vytvořených 
interpunkciou. Móžeme si to názorné ukázat’ v tabufke:

Cezúry dané 
interpunkciou

Cezúry bez 
interpunkcie

Al 3 6
A2 19 44
A3 92 298
A4 106 292
Bl 68 131
B2 229 479
Cl 58 166
C2 226 358
iné 18 220

Spolu 819 1994

Písmenami a číslicami označené prerývky majú nasledujúce názvy:
A4 = caesura semitrinaria;
Bl = caesura semiquinaria;
B2 = caesura post tertium trochaeum;
Cl = caesura semiseptenaria;
C2 = bukolská dieréza;

Frankel, Hermann: Wege und Formen frühgriechischen Denkens. München 
1960, s. 111.
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V oboch prřpadoch (teda s použitím, aj bez použitia interpunkcie) je naj- 
častejšou cezúrou vo veršoch cezúra B2 (post tertium trochaeum), ktorá ich 
rozdeíuje v pomere 11:13. Táto cezúra nenarúša jednotu verša a poskytuje, 
pódia nášho názoru, velmi logická pauzu po treťom trocheji, teda přibližné 
uprostřed verša. Druhou najviac používanou cezúrou, a to lak s pomocou in
terpunkcie, ako aj bez nej, je bukolská dieréza (C2). Vzhiadom na to, že obe 
tieto prerývky, B2 aj C2, vyznievajú pri recitácii azda najviac harmonicky, nie 
je zhoda vo frekvencii ich použřvania nijako zvlášť prekvapujúca.

Odchylka, i keď len minimálna, sa nachádza vo využití cezúr A3 a A4. Je 
zaujímavé, že Gregor uplatňuje o cosi častejšie interpunkčně znamienka 
v cezúre A4 ako v cezúre A3. Avšak naopak, bez interpunkcie sa zmyslová 
prerývka nachádza viackrát na mieste A3 a nie na mieste A4. Tento rozdiel je 
však skutočne zanedbatelný. Obidve cezúry sú v tejto knihe využívané takmer 
rovnako často.

Podstatnější rozdiel nachádzame pri cezúre B1 (caesura semiquinaria). Je 
v poradí piatou najfrekventovanejšou cezúrou, pokial’je jej výskyt vo veršoch 
daný interpunkciou. Vo veršoch, v ktorých túto cezúru nevymedzujú inter
punkčně znamienka, je však až siedmou v poradí za inými (t.j. posunutými)^ 
cezúrami a cezúrou Cl (caesura semiseptenaria). Caesura semiseptenaria je 
pri porovnávaní frekvencie jej využívania vo veršoch na šiestom mieste, ak je 
určená interpunkciou, ale aj bez nej.

Čo sa týká rozdielov vo frekvencii výskytu cezúr B1 a Cl vo veršoch 
s cezúrami danými interpunkciou a vo veršoch bez nej, nepřikládáme im pří
liš vefký význam. Tieto dve cezúry rozdeíujú totiž verš vo velmi podobnom

8 A- a C-cezúry móžu byť posunuté o jedno alebo viac miest za svoje zvyčaj- 
né umiestnenie. To znamená, že cezúry sa móžu nachádzať aj za miestami A4 a C2. 
Takto posunuté cezúry označuje Fränkel ako A!, C! alebo presne určuje, o kolko miest 
bola cezúra posunutá, napr. A posunutá o jedno miesto A-1, C posunutá o dve miesta 
C-2:

’AvtoXíti xe Súau; xe Kal 'EXXáSo^ euxoc; A0T]vai. A-1 B2 C2
— uu— u u — u u — uu — u u— u (Greg. Naz. II, I, I, 97)
Eú^ápevoc; Kal évl OTLÁdyzvoioi xavúnaac;- A4 B2 C-2

— uu — — — u u — — — uu — — (Greg. Naz. II, I, 1, 7).
Cezúry A a B móžu byť posunuté tým spósobom, že splynú s cezúrou nasledujúcou. 
Vo svojej schéme potom „neexistujúce“ cezúry označuje ako Ax, Bx. A-cezúra posu
nutá o 3 miesta splývá napr. s cezúrou B1:

OúxE KaoiyvT|x(ov, oug poi xácpog ápípiKaXÚKxei Ax B1 C2 
— u u-----------— — uu — uu---------- - (Greg. Naz. II, I, I, 227).

K posunu cezúr dochádza vtedy, keď sa vo verši nachádza tzv. ťažké slo- 
V o , ktoré zaberá najmenej 6 mór, teda 6 základných dób (Fränkel, Hermann: Wege 
und Formen frühgriechischen Denkens. München 1960, s- 111).

pomere 5 : 7 a 7 : 5. Mohli by sme tu dokonca hovořit’ o akomsi vzájomnom 
prelínaní sa.

Pri cezúrach, ktoré sú posunuté, musíme prihliadnuť na to, že pod označe
ním iné sú zahrnuté všetky posunuté cezúry A, B aj C. Nie je nezaujímavé, že 
zmyslové prerývky na týchto miestach sú poměrně časté, ale len v případe, ak 
Gregor nepoužil interpunkciu. Cezúry, ktoré by boli dané na týchto miestach 
interpunkčnými znamienkami, sú málo početné.

Najmenej využívanou cezúrou je AI, ktorá rozdeíuje verš v pomere 1:11, 
čo je veími málo harmonické. Snáď právě preto využívá Gregor z Nazianzu 
cezúru na tomto mieste len minimálně.

Cezúry dané 
interpunkciou

Cezúry bez 
interpunkcie

AI 2 8
A2 19 82
A3 130 542
A4 197 726
Bl 132 245
B2 356 841
Cl 105 297
C2 348 573
iné 27 314

Spolu 1316 3301

Kniha I, II Carmina moralia obsahuje 1 592 veršov, ktoré sú zložené 
v daktylskom hexametri. Tieto hexametre obsahujú 4 617 róznych cezúr.

Pri pohíade na čísla zisťujeme, že s interpunkciou, i bez nej, sa zmyslové 
prerývky nachádzajú najčastejšie na mieste B2, potom nasledujú frekvenciou 
výskytu cezúry C2 a A4.

Prvý rozdiel vo využívaní prerývok sa v knihe I, II nachádza v cezúre A3. 
Je to štvrtá najčastejšia prerývka vo veršoch, v ktorých nie je na tomto mieste 
použitá interpunkcia. Vo veršoch s interpunkciou má před ňou přednost’ cezú
ra Bl, i keď využitie A3 a Bl je v tejto knihe takmer zhodné.

Podstatné inak to však vyzerá vo veršoch bez interpunkčných znamienok. 
V tých majú totiž převahu nad Bl cezúry Cl a iné (posunuté) cezúry (opáť zo 
všetkých troch skupin A, B, C).

Keď si spátne porovnáme používanie zmyslových prerývok neurčených 
interpunkciou v knihách I, II a I, I, zistíme, že jediný rozdiel medzi nimi spo-
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čiva při uplatnění prerývky na miestach A3 a A4. V prvej knihe (I, I) dává 
Gregor přednost’ cezúre A4, kým v druhej (1,11) cezúre A3.

Cezúry dané 
interpunkcíou

Cezúry bez 
interpunkcie

AI

A2 20
A3
A4
Bl
B2
Cl
C2
ine

101
149
87

236
80

262
16

60
215
386
179
541
188
370
211

Cezúry dané 
interpunkciou

Cezúry bez 
interpunkcie

AI 5 0
A2 17 63
A3 122 322
A4 145 484
Bl 79 170
B2 321 698
Cl 87 211
C2 302 438
iné 37 289

Spolu 1115 2675

0

Spolu 954 2150

Carmina de se ipso sú ďalšou knihou Gregora z Nazianzu, ktorú Patro- 
logia Graeca označuje ako II, I. Táto kniha v sebe zahfňa okrem iných aj 
1083 veršov v hexametroch spolu s ich 3 104 cezúrarrú.

Už prvé nahliadnutie do tabulky nám ukazuje rozdiel vo využívaní cezúr 
v tejto knihe oproti predchádzajúcim dvom knihám. Přibližné rovnako využí
vá Gregor zmyslové prerývky s interpunkciou i bez nej len pri cezúrach na 
miestach A3, Cl a AI. Vo všetkých ostatných prípadoch nachádzame odliš
nosti.

Kým pri použití interpunkcie je najčastejšie využívanou bukolská dieréza 
(C2), jej využitie vo veršoch bez interpunkcie je až na trcťom mieste po cezú
rach B2 (tak ako v prvých dvoch knihách jej využitie je najfrekventovanejšie) 
a A4. Gregorova interpunkcia sa týmto dvom cezúram nevyhýba ani v tejto 
knihe, sú však menej časté ako C2.

Ako v predchádzajúcich knihách, aj tu je piatou najčastejšou cezúrou vo 
veršoch s interpunkciou Bl, ale vo veršoch, kde na tomto mieste interpunkč- 
né znamienka chýbajú, prevažujú nad ňou cezúry Cl a iné, teda posunuté 
cezúry.

Aj v tejto knihe je v oboch prípadoch najmenej používanou cezúrou cezú- 
ra AI.

Napokon štvrtá kniha označovaná ako II, II Carmina quae spectant ad 
alios obsahuje 1 287 veršov v daktylskom hexametri a 3 790 cezúr.

Štvrtá kniha je podobná prvým dvom skutočnosťou, že najviac využíva
nou cezúrou vo veršoch s interpunkciou a tiež vo veršoch bez nej je cezúra 
B2. Vo veršoch, kde sú cezúry dané interpunkciou, sú ďalšími často používa
nými cezúrami cezúry C2, A4, A3, čo je zhodné poradie frekvencie cezúr 
s knihou I, I. Nad cezúrou Bl má tu převahu Cl, čo je změna oproti predchá
dzajúcim trom knihám.

Vo veršoch bez interpunkčných znamienok je druhou najfrek vento vanej- 
šou caesura semitrinaria (A4) a až za ňou následuje bukolská dieréza (C2). Pri 
ostatných cezúrach oproti vyššie spomenutým knihám nenachádzame podstat- 
nejšie rozdiely vo frekvencii ich výskytu.

Pre prehladné porovnanie všetkých štyroch Gregorových knih sme jednot
livé údaje spracovali aj percentuálně a zhrnuli v tabul’ke. Keďže sa pri čítaní, 
či už poézie alebo prózy, neriadime striktně len interpunkčnými znamienka- 
mi, ale miesta na oddych, na zvýraznenie povedaného, resp. prečítaného, si 
vyberáme podl á zmyslu bez ohl’adu na to, či tam je alebo nie je použitá inter
punkcia, nerozlišujeme ani v nasledujúcej tabul’ke cezúry, ktoré sú tvořené 
interpunkciou a ktoré nie. Obe tvoria jeden celok.

Z uvedeného vyplývá, že najčastejšie používanou cezúrou v poézii Gre
gora Nazianzského je caesura post tertium trochaeum (B2). Nie je to náhoda. 
Zmyslová prerývka, ktorá by sa nachádzala presne uprostřed hexametra, by 
narušila jednotu verša. Cezúra B2 však rozdel’uje verš rnierne asymetricky 
(v pomere 11 : 13), čím prispieva k udržaniu jeho rytmu. Ďalšou často využí
vanou prerývkou je bukolská dieréza (C2). Dělí verš na dve časti v číselnom 
pomere 2 ; 1. Je pochopitelné, že právě tieto dve cezúry v Gregorových ver
šoch prevládajú. Rozdefujú verše v pomeroch lahodiacich uchu. Ich upred-
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A1
A2 63
A3
A4
BI
B2
Cl
C2
me

Spolu

I, I
0 %

390
398
199
708
224
584
238

2813

14 %
14 %
1 %

25 %

21 %
9 %

100 %

I, II
10

101
542
726
377
1197
402
921
341

4617

0 %
2 %
12 %
16 %
8 %

26 %
9 %

20 %
7 %

100 %

II, I
0 %

II, II
0%

80
316
535
266

268
632
227

3104

3 %
10 %
17 %
9 %

25 %
9 %

20 %
7 %

100 %

80
444
629
249
1019
298
740
326

3790

2 %
12 %
17 %
6 %

27 %
8 %
19 %
9 %

100 %

nostňovanie teda vyplývá z toho, že vyznievajú pri čítaní i počúvaní veími 
harmonicky. Za nimi nasledujú cezúry A4 ^caesura semitrinaria) a A3.

Už skór sme spomínali, že všetky verše Gregora z Nazianzu sú prostred- 
níctvom cezúr rozdělené na 3 až 4 kóla. Keď si představíme schému daktyl- 
ského hexametra a vyznačíme do nej vyššie spomenuté cezúry,^ zistíme, že 
právě tieto štyri zmyslové prerývky (B2, C2, A4, A3) rozdeíujú verš na štyri 
takmer rovnaké časti. Táto skutočnosť významnou mierou prispieva k počet
nosti ich výskytu.

Gregorové hexametre sú z hladiska ich členenia na kóla prostredníctvom 
cezúr veími vyvážené. Frekvencia využívania jednotlivých cezúr je závislá na 
ich hajmónii, teda na tom, ako harmonicky, v akom pomere, členia verš na 
menšie časti, kóla. Snaží sa verše členit’ tak, aby zněli v uchu čo najlepšie. 
Udržiava určitý, móžeme povedať až pravidelný rytmus veršov.

V daktylských hexametroch Gregora z Nazianzu však majú svoje pevné 
miesto aj posunuté cezúry.Sú u něho zastúpené všetky možnosti posunutia 
cezúr. Kvóli váčšej prchíadnosti sme opáť vytvořili tabulku, ktorá uvádza ich 
výskyt v jednotlivých knihách.

UU U O U U   o o ■—■ U U   ■—
A3 A4 B2 C2

Posunuté cezúry si móžeme opáť znázornit’ na scheme daktylského hexametra:
U o -- U -- UU -- UU -- u O------

A-lA-2 B-1 C-lC!C-2

i,n II, I II, II
A-1 70 104 42 75
A-2 9 20 8 11
B-1 - 1 1 2
C-l 65 110 80 78
c-2 3 7 3 6
C! 1 1 1 2
Ax 27 60 21 44
Bx - 5 - 1

Najpoužívanejšími posunutými cezúrami sú cezúry C-2 a C-1. Vyplývá to 
z toho, že Gregor právě na týchto miestach, teda v druhej polovici verša, po
užívá dlhšie šlová."

Čiastočne sa používanie dlhších slov a z toho vyplývajúce posunutie cezú
ry prejavuje aj na začiatku verša pri cezúre A-IJ^

Častejšie sa tu však střetáváme s tzv. „ťažkými slovami“.’^ Ako příklad si 
móžeme uviesť nasledujúce verše:

o o u u

-- -- -- UkJ — U U • U U --
Ele; ©eóc; év Tpioooiaiv ávovyógcvog
— UU------UU -------- -- UU--u

UU -- u u u u
’Hpexépoio xopoío Oeripá/ov niop e/oviat;.
— U --o U---U U---u <u u o u

o u u
A4 B2 C-2 (I, I, 2, 47)

A-1 B2 C-2 (I, II, 1,9)

A4 B2 C-l (I, I, 3, 26)

A3 B2 C-l (1,11,1,29)

A4 B2 C-l (II, 1,1,72)

A-1 B2 C2 (I, I, 1, 15)

A-1 B2C2 (I,n, 1,18)
U U --  u u

" v metrike sa výraz „slovo“ používá v špeciálnom význame. Neznamená každé 
slovo, ktoré je samostatné napísané, ale len to, ktoré uzatvára svoj vlastný význam 
v sebe samom spolu s členmi, předložkami, záměnami atď. V uchu totiž tvoria šlová 
jednotu vždy s dalšími členmi, ktoré k nim patria.
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riapSáXtái; te abac; te ßocov ťayéÁriv éý^iKWJtcov A-1 B2C1 (II, II, 3, 130)
U U --  U U --  UU --- UU --- UU-------

Ot 00ovEpot 8e OípTiGív é7Cí(t)páaooiG0e áKouác;- A-1 B2 C-2 (I, II, 1, 9)
-- UU -- UU --- UU --- -- -- UU-------

Obidva tieto verše majú inú štruktúru danú cezúrami. Jeden prvok však 
majú predsa spoločný, a to posunutá cezúru A o jedno miesto oproti pravi
delné] cezúre A4. Toto posunutie spósobilo „ťažké slovo“.

Posunutie o dve miesta pri A-cezúrach a o tri miesta pri C-cezúrach je 
zriedkavé, hoci aj s takýmito cezúrami sa u Gregora střetáváme.

V Gregorových hexametroch sa nachádza tiež cezúra, ktorú sme označili 
B-1. Vyskytuje sa napr. v štvrtej knihe, ktorá obsahuje carmina, quae spec
tant ad alios:
’H <t)r|creL<;. Tí p’ ěieD^ac;, koi tí pe Soú^iov aÍTeic;; A4 B-1 C2 (II, II, 5, 87)
---------- u U --- --- --- UU --  u U-------
Tento verš je jedným zo štyroch'^ Gregorových veršov v daktylských hexa
metroch, v ktorých sa táto cezúra nachádza. Jej použitic je skutočne výnimoč- 
né.'^ Rozděluje totiž verš na přesné dve polovice, a tým narúša jeho harmo
niu. Pre hexameter totiž platí, že jedna jeho časť by mala byť vzostupná 
a druhá zostupná, čo vylučuje prerývku v B-1. Korzeniewski uvádza, že tento 
zakázaný koniec slova v dieréze medzi 3. a 4. stopou je možné zmierniť, ak tu 
predchádza dvojslabičný daktyl. Gregor z Nazianzu však toto zmiernenie ne- 
rešpektoval, s výnimkou jedného verša - I, II, 2, 659:
'Qoapévri, XpioTob TréXac; 'ÍQTaoo Z^apTieTocovToc; A4 B-1 C2 (I, II, 2, 659)

o U ‘ -- UU —U kj -- U U--u
Okrem cezúry B-1 stojí v týchto veršoch za povšimnutie tiež fakt, že 

v troch z nich využil Gregor rovnaké cezúry (A4 B-1 C2). Takéto zhodné

Kal xa pěv évOáSc, wia. Tá 6’ úvvóqi, tioX^óv dpelw. A-2 B2C2 (I, II, l, 261)
----- u u U U -----u U ------ u U ----- U o-----------

riveúpaTí, Kal (páog TjÄ.0ev, ĚTitóvvplriv té ye aepvhv, A3 B2 C-3 (I, II, 2, 118)
UU UU ----- VJ o U U —• U U ----- -----

'5’í>GapÉvr|, Xpiawu TiÉZat; iGTaöo XapnewcovToc; A4 B-1 C2 (1,11,2,659)
o LJ ----- ----- ----- UU -----O kj ------ kj U ----- kj

’H TI p’ ÉTeu^ac;, Kal tí pe óoúXiov alTCig; A4 B-1 C2 (II, II, 5,87)
• U kj   —   kJkJ   --------

Kal 7IÁÉOV, TÍv ae nóOoial xe Xeioiépou; ayaná^T] A3 B-1 C-1 (11,11,6, 15)
U o kJU^k-JkJ -----kj ----- UkJ------------

Teipópevoc;, KápKiíú ooi yoúvaxa. nép\|íov epoiye A4 B-1 C2 (11,1,1,577)
UU " LJO ----- kJ U ----- U

Korzeniewski, Dietmar: Griechische Metrik. Darmstadt 1968, s. 34.

členenie veršov potom spósobuje, že aj v uchu poslucháča znejú takmer rov- 
nako.

V poézii Gregora z Nazianzu nájdeme tiež hexametre, v ktorých sa medzi 
prerývkami Cl a C2 vyskytuje cezúra, ktorú sme označili C!. Je to miesto vo 
verši, kde sa už od čias Homéra básnici snažia vyhnúť konců slova, ak je štvr- 
tý daktyl 3-slabičný. Formuloval to však až G. Hermann ako „Hermannov 
zákon“ alebo „most“ (^eóypo). H Homéra připadá asi na každých 1 000 ver
šov 1 verš s cezúrou C!. Neskór jc jej výskyt ešte zriedkavejší.'^ Napriek tomu 
v každej z Gregorových knih nachádzame aspoň jeden verš s touto cezúrou: 
O£to())ópcov xópripa, póvoi^ xe vóeoai 0et|tóv A4 B2 C! (I, I, 4, 94)

o O“ U U-
’'HXuOec;, áZr ČTI paA.>iov íok; te kol í?iaoc; elrig. A3 B2 C! (I, II, 1, 354)

o kJ ----- kJ kJ----  ----  kJkJ----------

'H xpovóc; f|É 0EOÍO. Nópoc; Sě ekegket’ á^iTpoc;. A3 B2 C! (II, I, 1, 82)
----- kJ U U o o kJ ----- u U-----U U --------  u

XpiGTÓc; öva^, /aTeeic; Se kol aÚTÓg EúpEvéovTOc;. A4 B2 C! (II, II, 3,293)
----- U U ----- UU U — kJ U-----uu------ u

MolpT] KXeioxépTi. XpioTÓc; yáp oTravTOí koteo/ev A3 B1 C! (11,11,7, 169)
-------------  U      UkJ —^kJU   u

Počet Gregorových hexametro v vo všetkých štyroch knihách je 4 945. 
V týchto takmer 5 000 veršoch sme našli cezúru C! použitá 5-krát, čo zname
ná, že jeden verš s takouto cezúrou připadá přibližné na každých 989 veršov, 
čím sa Gregor přibližuje Homérovi, i keď tu je len ťažké hovořit’ o napodob- 
ňovaní. Gregor sice poznal Homéra, ale poznal i neskorších básnikov, ktorí 
sa vyhýbali vo svojich veršoch „metrickým chybám“. Je preto hodné zamys- 
lenia, že napriek tomuto poznaniu v jeho veršoch cezúru C! nachádzame.

V daných veršoch stojí za povšimnutie tiež skutočnosť, že v štyroch z nich 
je použitá cezúra B2 a za ňou následuje trojslabičné slovo, ktorého druhá sla
bikuje dlhá. Je to úplné rovnaká schéma a teda aj celkom zhodná chyba, kto- 
rej sa Gregor dopustil pri písaní svojich veršov.

To isté, čo o cezúre C!, platí aj o přemostění cezúry B (Bx). Toto pre- 
mostenie je u Homéra ešte poměrně časté, avšak u Kallimacha ho už nenájde- 
me. Všetky jeho verše majú cezúru v B1 alebo B2.'^

Ako Bx, Ax označujeme akoby vynechané cezúry. Vznikajú vtedy, keď 
posunutá cezúra jednej skupiny (A, B) splývá s cezúrou ďalšej skupiny (B, C). 
Na ilustráciu si móžeme uviesť po jednom příklade:

Frankel, Hermann: Wege und Formen fruhgriechischen Denkens. München 
1960, s. 120.

'«Ibidem, s. 127.
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"Qc; Kev EKi^Oovíoiai yépac; Kai kC8o<; ónaocn] Ax B2 Cl (II, II, 3, 3)
U U-- U U ■ U U ---

'Pí^a yágog. Kai yáp xe TiéZei Kai pí^a Kai áp/T). A4 Bx Cl (I, D, 1,386)
— U <J --- -- -- UU--- -- ---U U--------

Gregor Nazianzský vo svojich veršoch premostenie B-cezúry použil len 
výnimočne?^ Svědčí to snáď o tom, že vedel o snahe vyhnúť sa tomuto pre- 
mosteniu, ale vedel i to, že Homér a další básnici ho v určitej miere používa
li. Dá sa preto předpokládat’, že sám sa snažil nepoužívat’ Bx, avšak dovolil si 
ho uplatnit’ v nepatrnom množstve veršov opierajúc sa najmä o svoj vzor Ho- 
méra. Týmto spósobom je možné ospravedlnit’ skutočnosť, že nie vždy doká
zal zložiť verše tak, aby zodpovedali daným metrickým požiadavkám.

Premostenie cezúry A je naproti tomu vefmi časté. Móžeme si uviesť as
poň jeden příklad:
Ei pěv Sp yévvriaiv ě/ei Aóyoc;, ouxe HaTrip ti Ax B2 C2 (I, I, 2, 36)
------------------- - u U-- U o -- U U---- u

Verše s cezúrou Ax nájdeme v každej zo štyroch knih Gregorovej poézie. 
A-cezúra splývá v jeho hexametroch častejšie s cezúrou B2 ako s Bl, hoci 
z hradiska harmonie verša by bolo logickejšie premostenie Ax do Bl. Tak by 
totiž mohol byť pri použití cezúry C2 verš rozdělený vefmi harmonicky na 
3 kola v pomere 5:3:4.

Všetky tri posledné spomenuté cezúry (C!, Ax, Bx) istým spósobom na- 
rúšajú harmóniu veršov. Premostenie B-cezúry bolo právě z tohto dóvodu 
zriedkavé a na ústupe už v starých eposoch. Ani u Gregora nie sú častým ja- 
vom, predsa sa však v jeho veršoch vyskytujú. Aj na základe toho vidíme, že 
Gregor Nazianzský nerešpektoval příliš pravidlá, ktoré vytvořili básnici ale
xandrijského hexametra, ako napr. Kallimachos alebo Nonnos. Ich hexame
ter bol oproti Homérovmu uhladenejší a rovnoměrnější, čo logicky vyplývá 
z jeho neustálého vývoja. Kallimachov hexameter sa okrem toho vyznačoval 
aj přísnými pravidlami členenia veršov.

Gregor z Nazianzu pri písaní svojej poézie naplno využil rozmanitost’ dak
tylského hexametra a snažil sa o čo najváčšiu harmóniu veršov. Napriek tomu 
má však aj nedostatky, ktoré mohli byť zapříčiněné viacerými skutočnosťami. 
Vieme, že Gregor sa pri písaní poézie nesústredil len na daktylské verše, ale 
v hojnej miere využíval tiež jamby, anakreonteá a ďalšie metrá. Okrem toho 
žil v období, keď sa pri veršovaní přestává dbať o kvantitu slabik a básnici 
skladajú poéziu, ktorá sa opiera o přízvuk. Sv. Gregor sa snažil vyhnúť jedno
tvárnosti svojich veršov, pričom sa pri písaní častejšie vracal k hexametrom 
Homéra a len v menšej miere sa opieral o poéziu mladších básnikov, ktorí 
vytvořili nové pravidlá písania daktylského hexametra a boli omnoho bližší 
době, v ktorej žil.

Hoci Gregor z Nazianzu nebol pri skládání daktylských hexametrov na- 
tofko zručný, aby sa vyhol chybám, predsa je však významný už len snahou 
o jeho zachovanie a poukázanie na to, že aj novů látku je možné podat’ v starej 
forme, že nie všetko, čo je antické, a teda pohanské, musí byť zavrhnuté.

Bx obsahujú nasledujúce verše: I, II, 1, 180; I, II, 1,386; I, II, 1,466; I, II, 1,582; 
I, II, 1,595; II, II, 6, 96

Ei pév 8fi yévvriaiv Aóyog, oúte Höttip ti Ax B2 C2 (I, I, 2, 36)
----------------- u o--- U U --u u u
’Ev 8é Kai oípavíSrív, x^óviov, peyaÁr|vopa, OvriTÓv, Ax Bl Cl (I, II, 1, 54)

OÚTe KaaiyvriTCúv, oúc; poi tó^oc; áp(()iKaXÚ7iTei,
— u U--------------  -- U U --U ---
’A}i(í)ixo^íúaapévr| Xex£ö)v kqí Tiaipoc; épcoTot;.
— U u--U-----  UU-- -- •--- U U--u

Ax Bl C2 (n, 1,1,227)

AxBl Cl (n,II, 3,59)

U o u - U U-- o o --  u u
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ZUSAMMENFASSUNG
Gliederung des daktylischen Hexameters 

in der Poesie Gregors von Nazianz
Gregor von Nazianz, einer der Kirchenväter, war ein Denker, ein ausge

zeichneter Redner und Dichter. In seinem Schaffen verwendete er vor allem 
Formen der klassischen Poesie, am häufigsten den iambischen Trimeter und 
den daktylischen Hexameter, der durch seine Variabilität charakteristisch ist. 
Diese ist durch die Möglichkeit gegeben, den Daktylus durch den Spondeus 
zu ersetzen. Außerdem kann jeder Vers in kleinere Teile, in Kola, gegliedert 
werden.

Gregors Hexameter sind hinsichtlich ihrer Gliederung in Kola sehr ausge
wogen. Die Frequenz der Nutzung einzelner Zäsuren hängt davon ab, wie 
harmonisch, bzw. in welchem Verhältnis diese den Vers in kleinere Einhei
ten gliedern. Die am häufigsten verwendete Zäsur in seiner Poesie ist B2 (cae
sura post tertium trochaeum}. Sie ist sehr harmonisch, denn sie teilt den Vers 
leicht asymmetrisch in zwei Hälften. Der Einsatz der unharmonischen Zäsur 
Al ist fast vernachlässigbar.

In den daktylischen Versen von Gregor von Nazianz kann man auch den 
Bedeutungssinneseinschnitten begegnen, die im Unterschied zu den regel
mäßigen Sinneseinschnitten in gewisser Weise verschoben sind (A-1, A-2, 
B-1, C-1, C-2). Diese Verschiebung wurde in den meisten Fällen durch sog. 
schwere Wörter verursacht. Außerdem befinden sich in Gregors Versen auch 
Sinneseinschnitte (C!, Bx), die die Dichter in ihren Versen zu vermeiden ver
suchten.

Obwohl Gregor von Nazianz beim Verfassen von daktylischen Hexame
tern nicht so gewandt war, um Fehler zu vermeiden, ist er doch bedeutend, vor 
allem durch sein Bestreben um ihre Erhaltung und die Demonstration, dass 
auch ein neuer Stoff durch eine alte Form wiedergegeben werden kann, und 
dass nicht alles, was antik, also heidnisch ist, auch verworfen werden muss.

SLOVESO HABERE A JEHO PERIFRASTICKE UZITI 
VE VULGÁRNÍ A POZDNÍ LATINĚ. 
Příspěvek k analytičnosti pozdní latiny

Drahomíra TESAŘOVÁ (Praha)

Pojmem „vulgární latina“ (ciceronský termín sermo vulgaris) bývá zpra
vidla označován jazyk, kterým mluvily vrstvy málo ovlivněné nebo vůbec 
neovlivněné školním vyučováním a literárními vzory.' Jako jazyk mluvený 
stála vulgární latina v protikladu k jazyku psanému a lišila se od něho volněj
ším, méně kultivovaným a nedbalejším vyjadřováním, otevřeným přístupem 
ke změnám i tendencí k expresivnosti. Početnější a soustavnější doklady 
o vulgární latině pocházejí z 1. stol. n. 1. (nápisy v Pompejích, dílo Petronio- 
vo); její vývoj však můžeme více méně sledovat od doby Plantovy až do kon
ce starověku.

„Pozdní latina“ je jazyk, kterým se psalo po rozpadu římského impéria. 
Vulgární latina však nadále existovala jako mluvený jazyk, který se vzrůsta
jícím vzděláním nižších vrstev pronikal do literatury a v němž se znatelně pro
jevovaly jazykové změny. Vulgární latina tak prošla v pozdním období pod
statným vývojem a předznamenala vznik románských jazyků.^

V latině se projevovaly všeobecné procesy, jež zasahovaly do mnoha ob
lastí jazykové výstavby. Je to především tendence k analytickému způsobu 
vyjadřování místo vyjadřování syntetického, projevující se jak ve flexi jmen
né, tak i v oblasti slovesné a odpovídající snaze po expresivním výrazu 
i potřebě jednoduchosti mluveného jazyka. V procesu zanikání morfologické 
i syntaktické výraznosti pádů se stávají hlavními ukazateli syntaktických vzta
hů jména předložky; předložkové pády zastupují pády jednoduché, přičemž 
mizí smysl pro užívání správných předložek a pro jejich spojování se správ
nými pády. Dále se rozšiřuje opisné stupňování adjektiv a zájmeno Hle nabý
vá funkce členu určitého, číslovka unus členu neurčitého. V oblasti slovesné 
jsou prosté tvary pasivní se znakem -r nahrazovány vazbou reflexivní nebo 
opisnými tvary; různé opisy nahrazují tvary futura, místo jednoduchého tvaru 
perfekta se užívá opisné vazby sloves habeo a sum s participii perfekta pasi

’ Herman, J.: Le latin vulgaire. Paris 1975.
- Stolz, Fr. - Debrunner, A. - Schmid, W. P.: Geschichte der lateinischen Spra~ 

ehe. Berlin 1966, s. 110, 124; Herman, J.: op. cit., s. 16n., a Väänänen, V.: Introduc
tion au latin vulgaire. Paris 1981.
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va? Slovesa habere a facere s akuzativním objektem slouží často k opisu jed
noduchých forem sloves specializovanějších. Sloveso habere, které bylo 
v klasické latině plnovýznamovým tranzitivním slovesem, tak mění svou 
funkci a postupně se stává důležitým pomocným slovesem.

O tom, v jakých konstrukcích a významech se vyskytuje v pozdní latině, 
bychom chtěli pojednat v následujícím článku a doložit je materiálem ze zá
kladních textů vulgární a pozdní latiny.

Pro excerpci jsme zvolili tyto texty: Itinerarium Egeriae {Peregrinatio Ae
theriae ad loca sancta), který vypovídá o cestě vysoce postavené ženy do 
Svaté země.'^ Otázka původu Egerie i její pnslušnosti k náboženskému spole
čenství však zůstává dosud otevřena. Dále jsme materiál vybírali z Vulgáty, 
latinského překladu bible pořízeného církevním otcem Hieronymem v letech 
383 až 405 n. L, a to především z evangelií a Skutků apoštolských, a konečně 
ze spisu Antonini Placentini Itinerariumý

Nebudeme se zde zabývat plnovýznamovým tranzitivním slovesem habe
re se základním významem mít, ale přejdeme k takovým vazbám a konstruk
cím, kdy sloveso habere nemá již plný lexikální význam, aleje ho užito pcri- 
frasticky, tzn. jako slovesa pomocného. Tyto konstrukce rozdělíme do dvou 
základních skupin:
1. konstrukce habere s jinými participanty než s infinitivem;
2. konstrukce habere s infinitivem.

■’ Viz Novotný, F.: Historická mluvnice latinského jazyka. Praha 1955, sv. 2, 
s. 303-306, a též Hofmann, J. B.: Lateinische Umgangssprache. Heidelberg 1936, 
s. 165-166.

Dříve se pro spis užíval název Peregrinatio Aetheriae, dle nového bádání je od 
60. let preferováno označení Itinerarium Egeriae (Hejtmanova, M.: Itinerarium Ege
riae. Putování Egeriino. České Budějovice 1999, s. 8). O datování cesty existují růz
né domněnky. P. Devos např. vymezuje cestu lety 381-384 n. I. (Devos, P.: La date du 
voyage d'Egerie, in: Analecta Bollandiana 85, 1967, s. 165-194).

5 Antonini Piacentini Itinerarium je známé, ale existují o něm sporné názory. Dří
vější badatelé - Fr. Tuch a A. Tobler - zastávali názor, že se jedná o pouť Antonina 
2 Placentie (Piacenza) ve druhé polovině 6. století do Palestiny, o kterě podává zprávu 
jeho společník. Naproti tomu H. Grisar upozornil na to, že nejde o účast na cestě, ale 
o duševní přípravu pro poutníky (viz Grisar, H.: Nochmals das Palästinaitinerar des 
Anonymus von Piacenza, in: Zeitschrift für katholische Theologie 27, 1903, s. 776- 
780). Nové pojetí přináší A. Elter: Itinerarstudien 1 (Universitätsprogr.). Bonn 1908, 
který se domnívá, že spis představuje křesťanské zpracování úředního Itinerarium pro
vinciarum pro poutníky do Jeruzaléma ze 4. století (podle Bardenhewera, O.: Ge
schichte der altkirchlichen Literatur. T. 5. Freiburg im Breisgau 1932, s. 33 In.).

1. Konstrukce habere s jinými participanty než s infinitivem
a) habere 4- abstractum

Tyto konstrukce lze považovat za expresi vnější substitut jednoduchého slo
vesa:

(1) item ostenderunt locum, ubi filii Israhel habuerunt concupiscentiam esca
rum {Per. Aeth. 5, 7); concupiscentiam habere = concupiscere;

(2) inter pomaria et agros cultissimos et hortos plurimos iter habuimus (ibid,
9, 4); iter habere = ire;

(3) ita enim decurrit habens impetum (sc. Eufrates) (ibid. 18, 2); impetum 
habere = impetrare;

(4) spem habens in Deum {Vulg. act. apost. 24, 15); spem habere = sperare;

(5) qui e xenodochio habent de publico delicias {Itin. Anton. Plac. 7, 21); de
licias habere = delectari.

b) habere 4- predikativnipředložková konstrukce
(6) venit ad regem Salomonem, et locuta est ei universa, quae habebat in cor
de suo {Vulg. reg. III 10, 2);

(7) et monent vos, ut habeatis illos abundantius in caritate propter opus illo
rum {Vulg. Thess. 15, 13).

c) habere 4- predikativni adjektivum / adverbium
(8) qui sanctus monachus vir ascitis necesse habuit post tot annos, [...], mo
vere se et descendere ad civitatem Carneas {Per. Aeth. 16, 5);

(9) quia libenter haberetis haec cognoscere (ibid. 24, 1);

(10) de hora enim sexta denuo necesse habemus hic omnes convenire in isto 
loco (ibid. 36, 5);

(11) interrogabat ergo horam ab eis, in qua melius habuerit {Vulg. Ioh. 4, 52).
Jestliže se jedná o predikativum modální, jde o význam modální. Objektem 
je infinitiv.

d) habere 4- participium perf pass.
(12) tunc dictum est nobis, quia in isdem diebus, qua sanctus Moyses vel filii 
Israhel contra illas civitates pugnaverant, castra ibi fixa habuissent {Per. 
Aeth. 12, 9);

(13) tantum autem auditum habebant {Vulg. Gal. 1, 23);
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(14) ibi etiam sedet in synagoga tomus, in quo ABC A habuit dominus impo
situm {Itin. Anton. Plac. 5, 2);

(15) nam foris vico unam condomam habent positam, qui faciunt responsum
(ibid. 8, 1).

Sloveso habere tvoří v těchto příkladech součást opisného perfekta a plus
quamperfekta.^

2. Konstrukce habere s infinitivem
Předchůdcem konstrukcí habere s infinitivem byly predikativní konstruk

ce typu quid habes dicendum^ nebo haec habeo quae dicam. K uvedené druhé 
struktuře zavedl poprvé M. Tullius Cicero variaci haec habeo dicere (srov. 
habeo etiam dicere quem de ponte in Tiberim deiecerit (Cic. 5. Rose. 100), 
jejíž vznik je spojován s vlivem řecké konstrukce ěxco + infinitiv.® Srov. např.:

(16) adolescentem hune perduc ad tribunum, habet enim aliquid indicare illi
[Vulg. act. apost. 23, 17);

(17) non quasi gentem meam habens aliquid accusare (ibid. 28, 19).
P. Raiskila^ považuje ovšem tyto konstrukce za struktury, v nichž má sloveso 
habere svůj původní, posesivní význam.

Uvedená struktura se v literární latině rané císařské doby rozvinula do pra
vé infinitivní konstrukce, která nevyžaduje žádný pronominální objekt a v níž 
se sloveso habere pojí s infinitivy rozmanitého významu. Větný vzorec této 
struktury můžeme znázornit takto: Sn - VF pers habere - INF - ADV mod., 
zatímco struktura se slovesem habere v původním posesivním významu má 
vzorec: Sn - VF pers habere - Ob acc. V infinitivních konstrukcích nabývá 
sloveso habere modálních významů.

Ve starším typu haec habeo dicere se ve volnějším užívání vyskytuje ve 
významu „moci“, v mladším typu se význam slovesa habere posunul do vý
znamu muset a habere ve významu muset se pak stalo předstupněm román-

Podobný lyp existoval ve vulgární latině již dříve - srov. Plaut. Baceh. 550: 
accuratum habuit quod posset mali faceret in me; MU. 886: multos saepe vidi regio
nem fugere consili prius quam repertam haberent (podle Thesauru linguae Lati
nae, VV3, s. 2453).

'' Pinkster, H.: The Development of Future Tense Auxiliaries in Latin, in: Glot- 
ta 63, 1985, s. 202.

Coleman, R,: The Origin and Development of Latin ‘habeo' + Infinitive, in: Clas
sical Quaterly 21, 1971, s. 215.

Raiskjla, p.: Perifrastic Use of ‘habere’ in Tertullian, in: Latin vulgaire - latin 
tardifll. Actes du Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bologne, 
29 aoút ~ 2 Septembre 1988), ed. G. Calboli, Tübingen 1990, s. 212.
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ského futura.*° Do těchto tří skupin člení doklady infinitivních konstrukcí také 
Thesaurus linguae Latinae {WI3, s. 2454), třebaže přesné rozlišení významů 
je někdy velmi nesnadné. Další modální význam - význam volitivní - přiřa
zuje ThLL k futuru podobně jako jiní badatelé.’*

Ve čtvrté skupině pak Thesaurus linguae Latinae uvádí infiniti vní kon
strukce s habere ve významu minulého času.

Uvedené typy konstrukcí můžeme dokumentovat následujícími doklady:
a) i. q. posse

(18) voca pauperes, debiles, claudos et caecos: et beatus eris, quia non ha
bent retribuere tibi (Vulg. Luc. 14, 14);

b) i. q. debere
(19) ipsam ergo vallem nos traversare habebamus, ut possimus montem in
gredi {^Per. Aeth. 2, 1);

(20) ille autem dicit eis: Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis
(Vulg. Ioh. 4, 32);

c) profuturo, de voluntate
(21) sed non ipsa parte exire habebamus, qua intraveramus {Per. Aeth. 4, 5);

(22) quod habes emere non tangas antequam pretium des {Itin. Anton. Plac.
8, 20);

d) pro praeterito
(23) dicere habebant „ecce habemus fines terrae“ (Aug. in psalm. 21,2, 28);’^

(24) nisi deus admonuisset me habueram peccare in te (Arnob. in psalm.
104)?^

V tomto příspěvku jsme se tedy pokusili podat na materiálu vulgární 
a pozdní latiny přehled významů a konstrukcí slovesa habere, kdy uvedené 
sloveso již nemá plný lexikální význam, aleje ho užito perifrasticky. Rozma
nitost těchto konstrukcí i skutečnost, že sloveso habere mělo na rozdíl od slo
vesa esse pravidelné časování, pak v dalším vývoji vedly k tomu, že se slove
so habere stalo pomocným slovesem při tvoření složených časů. Uvedený 
soubor významů a konstrukcí slovesa habere tak tento vývoj dokumentuje.

Leumann, M.: Lateinisch ‘habere’ mit Infinitiv, in: Museum Helveticum 19, 
1962, s. 65-71.

“ Coleman (1971, s. 219); Pinkster (1985, s. 201).
Cit. podle ThLL, Vl/3, s. 2458.
Ibid.
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Verb habere und seine periphrastische Verwendung 

im Vulgärlatein und Spätlatein.
Ein Beitrag zur analytischen Ausdrucksweise im Spätlatein

Der obengenannte Artikel verfolgt die Entwicklung des Verbs habere im 
Spätlatein, wann dieses Verb im Zusammenhang mit der Tendenz der Spra
che zur analytischen Ausdrucksweise seine Funktion ändert und ein wichti
ges Hilfsverb geworden ist. Konstruktionen und Bedeutungen des periphra- 
stischen Verbs habere werden in den Texten Itinerarium Egeriae {Peregri
natio Aetheriae ad loca sancta\ Vulgata und Antonini Placentini Itinerarium 
behandelt und in zwei grundlegenden Gruppen verteilt: in 1. Konstruktionen 
habere mit anderen Partizipanten als mit dem Infinitiv, die expressivere Be
deutung als das einfache Verb haben (d. h. mit dem abstrakten Substantiv, mit 
der präpositionaler Konstruktion, mit dem prädikativen Adjektiv oder Adverb 
und mit dem Partizip Perf> Pass.), und in 2. Konstruktionen mit dem Infinitiv. 
In Konstruktionen mit dem Infinitiv erscheint das Verb habere in Bedeutun
gen können, müssen und wegen seiner regelmässigen Konjugation ist es eine 
Komponente des zusammengesetzten lateinischen Futurums und Präteritums 
geworden.

ETRUSKÉ ČÍSLOVKY 
{status quaestionis}

Vladimír SLUNEČKO (Praha)

Velký význam určení správných hodnot etruských číslovek umocňovala 
od počátku reálná možnost zjistit právě jejich prostřednictvím genealogickou 
příbuznost etruštiny (minimálně v negativním smyslu). Tomu přirozeně od
povídalo i úsilí jednotlivých etruskologů nasměrované právě k tomuto problé
mu. Základ pro poznání etruských číslovek poskytly dvě hrací (vrhací) kost
ky z „Tuskánie“ (ve skutečnosti pocházejí z Vulci),’ jejichž význam byl před
určen skutečností, že na jednotlivých stranách kostek byly místo bodů přísluš
né číslovky 1 až 6 vypsány slovně (AT 0.14, AT 0.15).^

’ G. CoLONNA, Archeologia delVetá rotnantica in Etruria: i Campanari di Tosca- 
nella e la tomba dei Vipinana, in: SE 46, 1978, s. 115. Nyní uloženy v Bibliothěque 
Nationale v Paříži. Foto: M. Pallottino, Etruscologia. Milano: Hoepli (7. vyd., 3. re
print) 1992, tab. CXXXVIII.

2 Etruské nápisy jsou uváděny (číslovány) standardním způsobem podle jejich sou
borného vydání: H. Rix et al., Etruskische Texte: Editio minor, Bd. I: Einleitung, Kon
kordanz., Indices', Bd. II: Texte. Tübingen: Narr 1991, ix + 320 s., [iv] + 370 s. Novější 
doklady jsou citovány z Rivista di epigrafia etrusca (REE), každoroční epigrafické 
přílohy časopisu Studi Etruschi (SE) vydávaného ve Florencii.
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Již roku 1848 rozpoznal D. Campanari^ při zveřejnění tohoto zvláštního 
epigrafického dokladu v příslušných výrazech etruské číslovky a jako prvý se 
pokusil i o jejich etymologickou interpretaci. Tématu etruských číslovek na 
hracích kostkách, resp. systému etruských číslovek vůbec, se pak věnovali jak 
zakladatelé moderní etruskologie konce 19. století,tak později v průběhu 
20. století téměř všichni významní (i „nevýznamní“) badatelé na poli jazyka 
Etrusků.

Důkaz, že uvedené výrazy na hracích kostkách představují číslovky, po
dávaly etruské náhrobní nápisy, kde se v paralelně vystavěných formulích vy
skytují buď přímo tyto číselné slovní výrazy, anebo je zastupují (v hojnějších 
případech) římské číslice. S ohledem na charakter nápisů (náhrobní) bylo od 
počátku zřejmé, že tyto číslovky (resp. číslice) udávají věk zemřelých. Při 
neexistenci bilingvních textů obsahujících etruské číslovky (k jedné výjimce 
viz níže) se uplatnila kombinační metoda jako jediná schůdná cesta, jíž bylo 
možno dosáhnout jisté výsledky.

Prvé význačné poznatky v interpretaci číslovek získali zakladatelé moder
ní etruskologie (W. Deecke 1877:^ 269n.; C. Pauli 1882:^ passim). Ti si po
všimli, že některé číslovky na hracích kostkách jsou na náhrobních (a dalších) 
etruských nápisech následovány počítanými předměty (osobami) v plurálo
vém tvaru substantiva zakončeném morfémem - Vr-. Odtud vedla pak i jejich 
logická úvaha (negativní závěr), že číslovka, již nenásleduje předmět v plurá
lu, musí mít hodnotu „1“. Pevným bodem získaným tímto způsobem se 
v následujících letech stal poznatek, že etruské du se rovná číslovce „1“?

Dnes víme, že počítaný předmět v kombinaci se základní číslovkou může 
stát v etruských nápisech buď před číslovkou nebo za ní. Přitom substantiva 
„sociálně aktivní třídy (SAT)“ většinou číslovky následují a mají formu plu
rálu s morfémem - Vr-, u „sociálně pasivní třídy (SPT)“ číslovky většinou 
předcházejí a zůstávají v základním tvaru singuláru.^ Takto máme nyní dolo
ženy např.:

E. Braun, in: Bulletino dell’Istituto di Corrispondenza archeologiea per l'anno 
1848 (7. 4. 1848), s. 73-74.

Zcela ojedinělý a scestný byl - a to i na svou dobu - názor, který zastával 
W. CoRSSEN {Über die Sprache der Etrusker, I. Leipzig: Teubner 1874, s. 803n.), po
dle něhož výrazy na kostkách nepředstavují číselné hodnoty, nýbrž nápis votivní.

5 Die etruskischen Zahlwörter, in: BB 1, 1877, s. 257-273.
Die etruskischen Zahlwörter, in: W. Deecke - C. Pauli, Etruskische Forschun

gen und Studien, III. Stuttgart: Verlag von Albert Heitz 1882, vi + 156 s.
Nicméně dost dlouho se uvažovalo i o hodnotě ma/ „I“, neboť doklad této čís

lovky s plurálovým tvarem substantiva nebyl dlouho znám (sám Pauli o této možnosti 
alternativně uvažoval).

® K otázce plurálu viz klasický příspěvek, M. Pallottino, II plurale etrusco, in: 
SE 5, 1931, s. 235-298; nověji pak např. L. Agostiniani, Contribution á Eétude de 
répigraphie et de la linguistique étrusques, in: Actes des sessions de linguistique et

SAT^ clenarzal (AT 1.96), clenar ci (AT 1.105), ale též ci denar (Ta 1.167, 
Ta 1.169, Ta 1.171), hušur ci (Ta 1.168), hušur ma^ (Ta 1.164);

SPT du esic (LL X.21), zal esic (LL X.20/21), zal rapa (TCa’° 24), zal dirie 
(TCa 36), ci tartiria (TCa 3, 16), ci turza (TCa 16), ci zusle (TC 11), 
ci-m cleva (TCa 4), ci hal/za (LL X 21), ci avil (Cr 4.4), ale též avils 
šas (AT 1.67), tivrs šas (AT 1.22), téndur ša (TCo*’ B.3/4), hud zusle 
(TCa 9), hud naper (Vt 8.1), hut naper (Pe 8.4), ale též naper ci (Pe 
8.4).

S římskými číslicemi se počítané předměty v nápisech vyskytují dosud jen ve 
spojení s výrazy SPT, hojně s výrazy udávajícími věk zemřelých avil(s)/ ril, 
z dalších apelativ jsou pak doloženy naper XII (Pe 8.4) a muršl XX (Ta 1.182).

Deecke svůj poznatek du „1“ ovšem opíral i o další kombinační fakt, a sice 
o zjištění, že číslovky rozšířené o morfém -al/, představují desítkové odvo
zeniny od číslovek základních (1877: 270). Od číslovky du „1“ takováto de
sítka doložena není, ani bychom jí ostatně očekávat neměli.Nicméně roz
hodující průlom v interpretaci etruských číslovek znamenal až nález a zve
řejnění textu plátěné knihy {Liber linteus Zagrabiensis) v r. 1890.’^ V rámci 
textu interpretoval A. Torp (1902:^"^ 77n.) správně několik spojení s číslovka
mi jako kalendářní data. K rozpoznání funkce dat mu pomohly i jména dvou

de littérature (Cortona 20-31 aoút 1990). Lalies 11. Paris: Presses de 1’École Normale 
Supérieure 1992, s. 54n.

Kvůli zjednodušení a přehlednosti budou v tomto informativním článku pře
pisovány etruské sibilanty pouze „interpretačním“ způsobem, tj. budeme vyznačovat 
jejich fonologickou hodnotu, tedy jako 5 (dentální sibilanta) a š (palatální sibilanta). 
Nebude brán zřetel na konkrétní grafický zápis sibilanty v konkrétním textu, konkrét
ní době a konkrétní lokalitě. K dosti komplikované problematice etruských sibilant 
a k otázce jejich přepisu vůbec: M. Durante, Le sibilanti dell’etrusco, in: Studi lin- 
guistici in onore di Vittore Pisani, vol. 1. Brescia: Paideia Editrice 1969, s. 295-306;
H. Rix, Norme e variazioni nell'ortografia etrusca, in: AION, sez. ling. 5, 1983, 
s. 127-140; M. Lejeune, Notes de linguistique italique: XXXV. Comment trans- 
litérer les sifflantes étrusques?, in: REL 59, 1981 [1982], s. 79-82; R. E. Wallace, 
On the Transcription of Sibilants in Etruscan: A New Proposal, in: Glotta 69, 1991, 
s. 77-83.

Nejnovější zpracování textu desky z Capuy: M. Cristofani, Tabula Capuana: 
Un calendario festivo di etá arcaica [= Biblioteca di Studi etruschi, 29]. Firenze: Leo 
S. Olschki 1995, 136 s., 20 tab.

” Nedávno nalezený a publikovaný text: L. Agostiniani - F. Nicosia, Tabula Cor
tonensis [= Studia Archaeologica, 105]. Roma: L’Erma di Bretschneider 2000, 175 s.

’2 K desítkové soustavě podrobněji viz níže.
K zveřejnění, bibliografii i textu samotnému V. Slunečko, Etruský Liber linteus 

Zagrabiensis (ke 100. výročí výzkumu), in: Echo Latina 1993, 2, s. 7-15.
Etruskische Beiträge, L Leipzig: J. A. Barth 1902, viii 4-110 s. [ II. Zu den Zahl

wörtern, s. 64-86].
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měsíců v textu,která známe již delší dobu díky antickým glosám?^ V textu 
se tato data s uvedením dne a měsíce roku vyskytují zpravidla na začátku 
vlastních liturgických předpisů. Jedná se tedy zřetelně o dny, ve kterých se 
mají konat příslušné náboženské oslavy. Pro poznání etruských číslovek 
z toho vyplynul jasný závěr, že číslovky vyskytující se v textu ve funkci ka
lendářních dat nemohou být vyšší než 31. Doložené číslovky v plátěné knize 
spojené s kalendářními daty jsou tyto: cis sar-is (LL VIII. 1), za3rums-ne 
(LL VL9), esl-em zaOrum (LL XL8), esl-em zci6rum-is (LL VI. 14), hu3-is 
za3rum-is (LL Vlil.3, XL 15), ci-em ce-alx-us (LL IX.f2), ci-em ce-alx-uz 
(LL X.2), esl-em ci-alx-us (LL XL 17), esl-em ce-alx-us (LL XL 12), 3un-em 
ci-alx-us (LL XI. 17, XII. 10).

Již výše jsme zmínili desítkový morfém -alx-, který jako první rozeznal 
W. Deecke. Od základních číslovek se jím systémově vytváří odpovídající de
sítky. Potvrzení desítkového systému je nutné vidět mj. i v existenci římských 
číslic (založených na desítkové soustavě), používaných Etrusky. Dosud jsou 
doloženy následující desítky vytvořené pomocí morfému -alx-'> cialx-, mu- 
valx-, šealX', cezpalx- a semípalx-^ Tzn. že od šesti nejnižších etruských číslo
vek na hracích kostkách nemáme doloženy odpovídající desítkové hodnoty, 
vytvořené za pomoci morfému -alx-- U číslovky „10“ to ani nemůžeme oče
kávat, nicméně morfém neodvozuje ani číslovku pro „20“ a není dosud dolo
žen z náhrobních nápisů ani tvar '^hu3alx-‘, což jistý problém vytváří. Pro dvě 
poslední desítkové číslovky {cezpalx- a semípalx-} byl proto od počátku hle
dán základ ve vyšší základní číslovce, tedy „7“ až „9“ (k tomu se vrátíme 
níže). S velkou pravděpodobností můžeme mezi doklady desítkových číslo
vek přiřadit i číslovky z předřeckého nápisu na stéle z Lémnu, a to z nápisu 
A tvar sialx^^eš, z nápisu B tvar slalxvisV

K úvahám o možných stopách duodecimálního systému v etruštině svádě
la od počátku neobvyklá číslovka zaOrum narušující jinak jednotný systém 
tvorby desítkových odvozenin. A. Torp (1902: 75nn.) dospěl k závěru, že čís
lovka za3riim vyskytující se často v kalendářních datech musí být rovna „20“ 
a ve své podstatě vyjadřovat nějaký etymologický vztah k číslovce zal „2“.’®

‘5 Acale „červen“: eslem za3rumis acale (LL VL14), a celí „září“: celi huOis za- 
Orumis (LL VIII.3).

Etruské glosy dosud nejpřehledněji a nejdostupněji podal M. Pallottino ve své 
knize Testimonia linguae etruscae (2. vyd.), Firenze: La Nuova Italia Editrice 1968 
(zkr. TLE).

K problematice nápisů podrobnéji V. Slunečko, Die Stele von Lemnos: eine 
Bilanz, in: Relationes Budvicenses 2, 2001, s. 103-124 (s bibliografií do poloviny 
90. let), C. DE Simone, l Tirreni a Lemnos: Evidenza linguistica e tradizioni storiche 
[= Biblioteca di Studi Etruschi, 31]. Firenze: Leo S. Olschki 1996, 120 s.

Ačkoliv je číslovka za3rum „20“ zjevná výjimka ze systému desítkových odvo
zenin, její etymologická souvislost s číslovkou zal „2“ nebyla nikdy výrazně zpochyb-

Jelikož dále uznával hodnotu 3u „1“, desítková číslovka cialx- (var. cealx-) 
v kalendářních datech musela pak představovat „30“. Došel tak k poznatku, 
že z šestice číslovek doložených na hracích kostkách z „Tuskánie“ musí čís
lovky 3u, zal, ci představovat tři nejnižší hodnoty. Tento výsledek získaný 
kombinační metodou (konkrétně hodnotu ci „3“) potvrdil posléze v r. 1964 
nález etrusko-punské bilingvy z Pyrgi. Punskému výrazu šnt šlš III odpovídá 
v etruském paralelním textu A ci aviT^„3 roky“. Byla tak definitivně stvrzena 
správná hodnota etruského ci „3“.^®

V základech rozpoznal etruský systém subtrakce^’ již W. Deecke (1877:^^ 
271), nicméně právě až A. Torp (1902: 71nn.)jej při interpretaci kalendářních 
dat z Liber linteus správně vysvětlil v jeho úplnosti. Podstata subtraktivního 
způsobu spočívá v tom, že při tvorbě složených číslovek byly v etruštině adi
tivně tvořeny pouze číslovky 11-16, 21-26, 31-36 atd., zatímco u číslovek 
17-19, 27-29, 37-39 atd. se uplatňovala subtrakce. Základní číslovka (1, 2, 3) 
opatřená morfémem -em předcházela příslušnou desítku, od níž se odčítala. 
U číslovky „1“ se objevuje plný tvar krnene 3un- a číslovka „2“ používá kme
ne esl-. Např. ci-em za3rum „17“ (tj. „tři bez dvaceti“), esl-em za3rum „18“ 
(tj. „dvě bez dvaceti“), 3un-em za3rum „19“ (tj. „jedna bez dvaceti“), na roz
díl od např. ci za3rum „23“ (tj. „tři (a) dvacet“).

Pro posouzení číselných hodnot na hracích kostkách měly od počátku svůj 
význam i kostky samotné. Šlo o otázku, jakým způsobem jsou číslovky roz
loženy na stranách hracích kostek, tedy o dvojce 3u~hu3, zal-max, ci-ša. Roz
sáhlé sbírky hracích etruských kostek ve velkých italských muzeích prověřili

něna. Nicméně původní tvar *zal3rum., jak jej předpokládal např. již F. Skutsch (1896: 
258n.), nelze nijak prokázat. Teoretická možnost hodnoty „10“, resp. „12“ bývá od
mítána mj. na základě dokladu věku úředníka v nápise Vc 1.94, který jistý úřad 
zastával třikrát, než zemřel (ve věku) avils. maxs. za3rums.

Etr. avil- „rok“, srov. punský bilingvní text: šnt „rok“. Význam byl vydeduko
ván již koncem 18. století (L. Lanzi, 1789) na základě jeho častého výskytu v náhrob
ních nápisech ve spojení s číslovkami. K lexému podrobněji M. Lejeune, Étrusque 
avil(s): Essai lexical, in: RPh 55, 1981, s. 15-19.

K bohaté literatuře k tématu bilingvních textů a stavu jejich interpretace srov. 
V. Slunečko, Bilingvní nápisy z Pyrgi: 30 let od jejich nálezu, in: Auriga - ZJKF 
36-37, 1994/95, s. 20-37.

K subtrakci u Etrusků podrobněji M. Lejeune, Procedures soustractives dans les 
numerations e'trusque et latine, in: BSL 76, 1981, s. 241-248; V. Slunečko, O původu 
římských číslic a subtraktivním způsobu počítání, in: Echo Latina 1991, 3, s. 15-24. 
K číslicovému systému pak nej nověji L. Agostiniani, Sui numerali etruschi e la loro 
rappresentazione grafica, in: AION 17, 1995, s. 21-65.

Deecke sám však později tuto myšlenku opustil.
2^ Analogicky, i když s menším rozdílem, se začaly pod vlivem etruštiny tvořit čís

lovky i v Římě: na jedné straně aditivně (11-17,21 -27, 31 -37 atd.), na druhé straně po
mocí subtrakce (18-19,28-29, 38-39 atd.), např. duo-de-viginti „18“, un-de-viginti „19“.
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mj. W. Deecke (1877: 267n.), F. Skutsch (1907:-'^ 796nn.), a pak hlavně 
F. Slotty (1937:^^ 382nn.) a G. Camporeale (1970:^^ 186n.). Srovnáním 
s obdobnými hracími kostkami Etrusků (a jiných etnik), které měly na stra
nách vyryty body, bylo zjištěno, že u převládajícího množství kostek tvořily 
součty bodů na protilehlých stranách „sedm“ (1-6, 2-5, 3-4). Tento typ, běž
ný u Reků i Římanů,2^ převládal i v jižní Etrurii. Avšak na rozdíl od Řecka či 
Říma byla u Etrusků rozkolísanost v zápisu bodů na jednotlivá pole hracích 
kostek mnohem větší. Kromě již uvedeného komplementárního (doplňující
ho se) způsobu, poukazovali jednotliví badatelé hned od počátku i na jiné 
možné způsoby, nejčastěji na kritérium progresivní (1-2, 3-4,5-6), typ poměr
ně hojně doložený právě v Etrurii.^^ Jedenkrát se objevil v Etrurii i způsob 1-6, 
2-4, 3-5.^^ Většina badatelů se sice snažila přizpůsobit své interpretace jedno
mu ze dvou nejběžnějších principů, nicméně možnost odchylek a nejednotnost 
typu umožňovala badatelům předpokládat i další, z Etrurie dosud nedoložené 
způsoby, např. 1-4, 2-5, 3-6, s konstatním rozdílem stran „3“. Obzvláště ten
to (nedoložený) typ, předpokládající hodnoty hud „4“ a ša „6,“ představuje 
dost často diskutované a navrhované řešení. Předpokládat další dosud nedo
ložený typ uspořádání protilehlých stran je sice metodicky poněkud pochyb
né, nicméně další možnou odchylku od „klasického“ uspořádání nelze a priori 
vyloučit.

Při zběžném pohledu na kostky vidíme, že číslovky jsou na ně vyryty bez 
jakékoliv pravidelnosti v různých diagonálách a že i co do směrů těchto dia
gonál se obě kostky navzájem liší. Přesto se badatelé pokusili ze směru zápi
su jednotlivých číslovek a podob jednotlivých grafémů vysledovat pořadí, 
v jakém byly číslovky do stran (polí) kostek postupně vyryty. Již W. Deecke 
(1877: 265n.) našel jediný způsob, jak zápis na obou kostkách uvést do jisté
ho vzájemného vztahu. Pokud vezmeme za základ číslovku max, tzn. že na 
obou kostkách bude vyryta stejným směrem (na diagonále vedoucí zprava 
nahoře směrem vlevo dolů), budou se nám krýt i ostatní pole se stejnými čís
lovkami (avšak diagonály budou různé). Pokud bychom ovšem stejným způ
sobem srovnali dvě (jakékoliv) jiné číslovky zapsané stejným směrem, nikdy

Etrusker: Etruskische Sprache, in: Pauly-Wissowas Real-Encyklopädie der 
klassischen Altertumswissenschaft. bJeue Bearbeitung, Bd. VI/1. Stuttgart 1907, 
sl. 770-806.

Die etruskischen Zahlwörter, in: ArOr 9, 1937, s. 379-404.
2^ La colleüone Alia Querce: Materiali archeologici ondetani [= Biblioteca di Stu-

di Etruschi, 5]. Firenze: Leo S. Olschki 1970, 216 s., 62 tab.
22 Srov. Anthologia Palatina (XIV, 8): ěa, Tiévíe óúo, ipía Tcaoapo Kißoc

éX-aúvei.
2^ Již W. Deecke (1877: 268) jej považoval za původní, vlastní etruský princip, 

který byl později vytlačen převzatým recko-římským.
2^ Zjevný „zmetek“. Strana s třemi body je vydrápána (snad již rytcem), poté co 

byl postřehnut omyl a nezvyklé uspořádání stran (F. Skutscu 1907: 801).

bychom už nedosáhli oné shody číslovek na ostatních polích.^^ Z tohoto po
zorování vyvodil Deecke závěr, že rytec musel jako prvou vyrýt právě číslov
ku max- Mnozí badatelé tento závěr přejali a číslovce max přiřadili hodnotu 
„1“. Tak učinil např. již zmíněný C. Pauli (1882), E. Lattes (1903:^^ 229nn.) 
nebo F. Skutsch (1896:^^ 263n.), který navíc viděl potvrzení tohoto závěru 
i ve způsobu zapsání této číslovky na příslušném poli (více do kraje, menší 
grafémy). Názor, že číslovka max má hodnotu „1“ (polemizující se zastánci 
paralelního stanoviska, že 3u se rovná „1“) byl dlouhou dobu podporován 
i skutečností, že nebyl znám ve spojení s touto číslovkou žádný plurálový tvar 
substantiva. A tak bylo možno se s touto hypotézou setkávat až do začátku 
60. let (např. W. Krogmann 1958:^^ 153; V. Pisani 1959:^" 170n.). Vše se ale 
změnilo, když M. Pallottino (1964:^^ 123nn.) zveřejnil plurálové spojení hu- 
šur max z právě objeveného elogia v Tomba degli Špitu v Tarquiniích (Ta 
1.164).

Deecke se však ve své úvaze o postupu rytce nemusel mýlit. Jde jen o to, 
přiřadit číslovce max správnou hodnotu. Lze totiž odůvodněně předpokládat, 
že při rytí číselných hodnot pomocí bodů do polí hracích kostek rytec začínal 
se šesti body. Pokud se mu to povedlo (a nedošlo např. ke splynutí bodů, a tím 
ke znehodnocení kostky), pokračoval pak stále lehčími úkoly sestupně až 
k bodu jedinému. Při tomto postupu neriskoval znehodnocení své předchozí 
práce. Pokud byla takováto praxe při zhotovování běžných kostek s body, lze 
předpokládat, že ji rytec setrvačností zachoval i při této netradiční zakázce, 
když jednotlivá pole popisoval slovy. Hodnota číslovky max by pak byla na
opak „6“.

A. Torp (1902: 73n.) přiřadil při své výše zmíněné interpretaci zbylým 
třem číslovkám ša, max, hu3 na protilehlých stranách kostek hodnoty kom
plementární, součty protilehlých stran tvoří vždy sedm. Výsledkem jeho 
interpretace základních šesti číslovek se stala řada: du „1“, zal „2“, ci „3“, ša 
„4“, max ’’6“, která v průběhu 20. století získala kladnou odezvu
u mnoha předních etruskologů.^^ K její kritice se ještě vrátíme.

Nejlépe si lze ověřit toto pozorováni vyrobením vlastních papírových modelů 
kostek.

2' Contro il válo re unitario attributo dal Torp al numerale etrusco du, in: RIL, 
ser. II, 36, 1903, s. 229-238.

^2 Zu den etruskischen Zahlwörtern, in: IF 5, 1896, s. 256-265.
2^ Die etruskischen Zahlwörter von „eins“ bis „sechs“, in: Glotta 37, 1958, 

s. 150-160.
Intorno ai numerali etruschi, in: Paideia 14, 1959, s. 170-172.

25 Un gruppo di nuove iscrizioni tarquiniesi e il problema dei numerali etruschi, 
in: SE 32, 1964, s. 107-129.

2^ Prvým jejím velkým obhájcem byl S. P. Cortsen, Die etruskischen Standes- und 
Beamtentitel durch die Inschriften beleuchtet [= Det Kgl. Danske Videnskabernes 
Selskab., historisk-filolologiske Meddelelser, XI/1 ]. Kobenhavn: A. F. Host & Son,
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Z náhrobních nápisů máme doloženy tri další jednotkové číslovky (semtp, 
cezp, nurí!)'), z nichž od prvních dvou známe, jak jsme již uvedli, i jejich desít
kové odvozeniny {cezpal/- a sem())alx-\ Od počátku se celkem jednohlasně 
předpokládá, že odpovídají číslovkám „7“ až „9“. Jelikož z náhrobních nápi
sů neznáme dosud desítkovou odvozeninu "^nur^al^-, většina badatelů se 
shodla v tom, že její základ, číslovka nuríp, se bude rovnat „9“, a bude to tedy 
nejvyšší číslovka mezi „7“ a „9“. Dožít se 90 let a více muselo být u Etrusků 
rozhodně vzácným jevem, ostatně o tom svědčí i nápisy, kde je věk zemře
lých vyjádřen pomocí římské číslice?^

Kromě základních číslovek, označujících v běžných náhrobních nápisech 
stáří zemřelých, máme v rozsáhlejších elogiích bohatých aristokratů k dispo
zici i další číselné údaje, které zahrnují jak počty jejich dětí a vnuků, tak 
i počty zastávaných veřejných funkcí (magistratur). A právě v tomto případě 
se setkáváme s číslovkami násobnými tvořenými pomocí morfému -z, o nichž 
jsme dosud nehovořili?^ Z morfologického hlediska se u číslovky „1“ opět 
objevuje plný tvar kmene 3un- a číslovka „2“ používá znovu kmene esal-. 
Z násobných číslovek máme tak dosud doloženy tvary dunzy eslz, ciz (var. citz, 
cizi\ huOz, cezpz, nur^zi.

Uvedeme konkrétní příklady ze dvou obsáhlejších elogií, udávající počty 
zastávaných magistratur zemřelého aristokrata, patrně v následném pořadí: 
------cizi zila/nce meOlum rLur(l)zi canOce-------(Ta 1.170);
------zilxnu cezpz purtsvana Ounz------- (Vc 1.93).
Interpretace příslušných funkcí dotyčných aristokratů zůstává sporná, jisté je 
jen to, že v prvém nápise z Tarquinii následují násobné číslovky cizi a nur(l)ziy 
v druhém z Vulci číslovky cezpz a 3unz.

Hodnoty číslovek semí/) a cezp „8“ určil - spíše jen intuitivně - již 
mnohokrát zmíněný zakladatel moderní etruskologie W. Deecke (1877: 271). 
V číslovce cezp (*cďZ0) viděl např. etymologický vztah k základní číslovce 
ci, rekonstruoval ji tedy jako Hodnotu cezp „8“ navrhoval i jeho ko
lega C. Pauli (1882: 29), lišil se však při výkladu hodnoty číslovky sem(j) „9“.

1925, 155 s. [Exkurs 1. Die etruskischen Zahlwörter, s. 136-142.]. Převážnou podporu 
si získala nicméně až v druhé polovině 20. století od předních etruskologů, jakými byli 
Vetter, Pfiffig, (s výhradami u Číslovek ša a hu3) Palloítino, Cristofani a Lejeune.

Doklady nejvyššího věku zemřelých představují „římské“ číslovky LXXXIl (Ta
1.9), LXXXIl11 (Ta 1.6, Ta 1.218), LXXXIIIIII (AT 1.69). Spíš symbolický význam má 
stáří C v nápise AT 1.64 a stranou nechrne i nápis Ta 1.107 (se zmínkou jména Han- 
nibalova v nejasném kontextu), uvádějící stáří zemřelého plných 106 let (CVÍ).

Jako prvý je takto správně identifikoval W. Deecke (1877; 272). Číslovky ná
sobné se objevují i v delších textech náboženského rázu, kde jde většinou o výraz cZz, 
„třikrát“, dávající rituálnímu úkonu zvláštní moc.

Jelikož předpokládal ci „2“, číslovka cezp představovala podle něj 10 - 2, tedy 
„8“. Hodnota ci „3“ je však nyní, jak již bylo výše uvedeno, jednoznačně potvrzena 
bilingvou z Pyrgi.

U číslovky sem(p se jednotliví badatelé museli od počátku vyrovnávat s velmi 
lákavou představou výpůjčky z lat. septem. E. Lattes (1910:'^° 638n.) tak po
kládal cezp i semíj) za pouhá synonyma s hodnotou „7“, přičemž výraz semtp 
byl podle něj později převzatý indoevropský ekvivalent. Ve své shrnující gra
matice podal M. Pallottino 0936:^^* 50) hodnoty obou číslovek alternativně: 
cezp (nebo 8)“ a semtf) „8 (nebo 7)“, což dobře vystihovalo vzniklé rozpa
ky. Téhož roku pak předložila na podporu hodnoty číslovky cezp (*cďz0) „8“ 
E. Fiesel (1936:"^^ 324n.) glosu (TLE 858), zachycující ve výrazu Xosfer et
ruské jméno pro měsíc „říjen“."^^ Zde stojí za zmínku, že rekonstruovaný tvar 

cezp-re by umožnil mj. vysvětlit koncovku latinských měsíců September,
October, November a December - na rozdíl od koncovky předchozích měsí
ců Quin(c)tilis (později Julius) či Sextilis (později Augustus) - jako etruský 
vliv. Latinské měsíce by tak vznikly jako překlad názvů etruských, přičemž 
by došlo k mylné dekompozici tvaru (^cezp-re > "^cez-pre) a takto vzniklý 
„falešný“ morfém -pre by byl převzat latinou ve formě -ber. Jak správně po
ukázal M. H. Hoenigswald (1941:^ 206) má celá tato hypotéza slabinu hned 
v počátku, a sice v tom, že odpovídající tvar latinskému Xosfer musíme pro 
etruštinu rekonstruovat v základní podobě *cuspre (var. > *-sfre), tj.
lat. -o- odpovídá etr. -u-.

Jako další argument ve prospěch hodnoty „8“ pro číslovku cezp bývá uvá
děno toponymum Cespius (> Cispius), „osmý“ pahorek Říma. Při popisu 
slavnosti Septimontia"^^ bylo ve skutečnosti uvedeno osm pahorků (Palatium, 
Velia, Fagutal, Subura, Cermalus, Oppius, Caelius, Cispius)."^^ Nicméně ten
to pahorek mohl být ve skutečnosti i „sedmý“, jak se pokusil prokázat F. Ri- 
BEzzo"^^ (1928: 91 n.) nebo obdobně i H. L. Stoltenberg"^^ (1943: 242). Otáz
ka pahorků zůstává tak nadále sporná."’^

^Ancora dei numerali e dei nomi di mese etruschi, in; RhM 65, 1910, s. 637-639.
Elementi di lingua etrusca. Firenze; Rinascimento dei Libro 1936, Ills.

"^2 Bemerkungen und Berichtigungen [II.], in: SE 10, 1936, s. 321-325 [3. Etrus
kisch „acht“ und „Oktober'", s. 324-325].

Xosfer Tuscorum lingua October mensis dicitur (TLE 858).
On Etruscan and Latin Month-names, in: AJPh 62, 1941, s. 199-206.
V. Groh, Rim: Studie o jeho počátcích [= Facultas Philosophica Universitatis 

Carolinae Pragensis, Sbírka pojednání a rozprav, II]. Praha: Filosofická fakulta UK 
1923, s. 70nn.

Antistius Labeo apud Verr.-Eest. 524 Th.-L.
Metodi e metodo per interpretare Tetrusco, in; RIGI 12, 1928, s. 75-92. Dovo

lává se mj. starší Varronovy zprávy (de l. l. V. 50).
Die Bedeutung der etruskischen Zahlnamen, in; Glotta 30, 1943, s. 234-244. Po

kládá toponymum Subura (etr. spura) jen za jméno etruské kolonie na úpatí pahorku 
Cispius. Takto před ním již F. Slotty (1937; 397n.), nicméně stále s hodnotou cezp „8“.

Srov. např. J. Heurgon, La coupe d Aulus Vibenna, in: Me'langes J. Carcopino. 
Paris 1966, s. 515-526.
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Shrneme-li tedy dosavadní výklad, hodnoty etruských číslovek semíp, 
cezp, nuríj) nemají dosud pevné podpůrné body a předložené argumenty pro ty 
či ony hodnoty zůstávají velmi slabé. Používání subtrakce ph počítání s vyš
šími složenými číslovkami („17“ = 20-3, „18“ = 20-2 atd.) radikálně ome
zuje počet možných dokladů etruských číslovek „7“ až „9“, s nimiž se tak 
v této jejich základní podobě setkáváme jen zcela ojediněle. To vše přirozeně 
zatemňuje jejich interpretaci.

Za zmínku ještě stojí jejich shodné zakončení na labiálu (*-0), jev pro et- 
ruštinu celkem atypický, který zatím nedokážeme žádným způsobem uspoko
jivě vysvětlit. Zjevně se nejedná o náhodu a tento morfém nějakou funkci mít 
musel. Jelikož stejné zakončení má v kratším (nebilingvním) etruském textu 
z Pyrgi po počitatelném předmětu v plurálu pulumxva „hvězdy“ i výraz 
snuiaíf) (Cr 4.5), doložený pozdější variantou snuiuif) i v textu plátěné knihy 
(LL VI. 1, VI.2, VL4), pokusil se jej proto M. Durante (1965^°: 314n.) inter
pretovat - bez většího ohlasu^^ - jako další číslovku s hodnotou „10“?^

(continuabitur)

ZUSAMMENFASSUNG
Die etruskischen Zahlwörter 

{status quaestionis)
Der erste Teil einer eingehenden Diskussion über den heutigen Stand der 

sprachlichen Interpretation von den etruskischen Zahlwörtern beginnt mit der 
Bewertung einzelnen kombinatorischen Argumenten für die Zahlwortwerte 
1-9. In der Fortsetzung werden auch die etymologischen und statistischen Ar
gumente besprochen und behandelt, sowie die Argumente für die Bestim
mung der Zahlwortwerte 10-100. Nur dann, wenn alle diese Faktoren berück
sichtigt werden, ergibt sich ein Schlußresultat über den etruskischen Zahl
wortwerten.

(continuabitur)

KONFRONTACE MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI 
V POZDNĚŘÍMSKĚM DĚJEPISECTVÍ:

IV. AMMIANUS MARCELLINUS

Josef ČEŠKA {Brno)

Poggio Bracciolini počítal mezi velké úspěchy, když při svých cestách po 
klášterech, které v letech 1415-1417 jako apoštolský sekretář podnikal v pře
stávkách kostnického koncilu, získal z hesenské Fuldy latinské dílo Ammia
na Marcellina, končící ve XXXI. knize popisem osudné římské porážky 
u Adrianopole roku 378. Radost tohoto neúnavného vyhledávače i zachránce 
mnoha cenných rukopisů s antickými texty poněkud zkalilo nedochování 
prvních třinácti knih Ammianova díla a zřejmě ještě více zjištění, že text na
psaný celkem úhledně karolínskou minuskulí obsahuje bezpočet písařských 
chyb. Dověděl se sice, že jiný starý kodex s Ammianovými knihami mají 
v hersfeldském klášteře, ale získat jej se mu nepodařilo.

Nutnost učinit text Fuldského kodexu (nyní ve Vatikáně, odtud jeho znač
ka V) srozumitelným bez možnosti patřičné kolace ovlivnila další vývoj 
textové tradice Ammianova díla. Emendace přečtených koruptel se totiž 
v XV. století prováděly pouze konjekturálně a po málo hodnotném prvotisku 
A. Sabina z roku 1474 si v tomto směru zvlášť nezodpovědně počínal P. Cas
tellus v bolognské edici z roku 1517. Podstatný pokrok nastal teprve roku 
1533, kdy v květnu vyšla v Augsburgu podle tehdejších možností svědomitá 
edice Accursiova a v červenci v Basileji edice Geleniova. Při její přípravě se 
Čech Zikmund Hrubý z Jelení opřel o již neúplný, tj. knihy XIV.-XXX. ob
sahující Hersfeldský kodex, ale ten se pak nadlouho stal nezvěstným, až te
prve roku 1875 se nedaleko Hersfeldu podařilo nalézt jeho šest pergameno
vých listů. Tato tzv. Fragmenta Marburgensia se později stala podkladem 
jednak k paleografickému zjištění závislosti Fuldského kodexu na Hersfeld- 
ském^ i k upřesnění celé rukopisné filiace,^ jednak k výzkumu Geleniova pra-

Le formule conclusive dei testi etruschi di Pyrgi, in: RALincei, ser. VIII, 20, 
1965, s. 308-321.

5' S tím se nesetkal ani pokus vyložit výraz jako číslovku „12“ (G. Giannecchini, 
Un’ipotesi sul numerale etrusco per «dodici», in: PdP 52, 1997, s. 190-206).

Jako podpůrný argument pro tuto hodnotu uvádí skutečnost, že jako jediná 
(v rámci číslovek zakončených na labiálu je dvouslabičná, tudíž musí z nich být 
nejvyšší, jinak by narušovala systém monoslabičných číslovek „7“ až „9“.

’ Podrobněji o tom v české literatuře pojednal J. Češka, Textová kritika ve filolo
gické praxi, Brno 1973, 24-42.

Závislost Fuldského kodexu (V) na Hersfeldském dokázal s poukazem na to, že 
se délka Geleniových vsuvek (G) shoduje s délkou řádků v Marburských fragmentech 
(M), R. P. Robinson, The Hersfeldensis and the Fuldensis of Ammianus Marcellinus, 
in: Philol. Studies in Honor of W. Miller, Columbia Univ. of Missouri 11,1936,118-140.

Viz J. Češka, Textová kritika, 40.
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covního postupu, konkrétně k ujasnění představy, nakolik se tento slavný čes
ký humanista věrně přidržoval rukopisné předlohy, jejíž dochované zlomky 
obsahují mnoho koruptel.

Ammianovu dílu však nebyla nepříznivá jen rukopisná tradice, nýbrž 
i jeho svérázná pozdněantická latina, která dráždivě nutila humanisty ke kla- 
sicizujícím emendacím. Mnohé z nich - dílem převzaté od svých předchůd
ců, dílem své vlastní - vnesl do textu i Gelenius a takto si počínali také další 
vydavatelé, kteří naštěstí již k textu připojovali vysvětlující poznámky. Opra
vování skutečných i domnělých chyb tradovaného textu však v porenesanční 
době zdaleka neskončilo.^ Častější využívání Ammiana Marcellina jakožto 
historického pramene leckdy totiž přímo nutilo badatele i překladatele důsled
něji nahlížet do kritického aparátu, kterým svá vydání již opatřili F. Eysscn- 
hardtroku 1871 a V. Gardthausen roku 1874-75;^ a pokud se uživatelům těch
to edic vytištěné v nich čtení nelíbilo, promýšleli textové varianty, a poněvadž 
obhájit původní rukopisné čtení nebývá snadné, velmi často vymýšleli nové 
emendace.

Určitý řád do prakticky bezbřehé emendační činnosti vnesl ve svém ber
línském vydání roku 1910 Američan Ch. U. Clark tím, že Ammianův text 
podle zásad pozdní antické prózy rytmicky rozčlenil.^ Tuto metodu zdokona
lil W. Seyfarth zvláště ve svém druhém, teubnerském vydání z roku 1978/ 
kdežto současní francouzští editoři^ se k ní chovají poněkud zdrženlivě. Zato 
zejména jejich čelný představitel, J. Fontaine, vydatně svými komentáři při-

Nejvýznamnější humanistické edice zužitkovala a z jejich komentářů všechno 
významné převzala třísvazková publikace Ammiani Marcellini quae supersunt cum 
natis integris Frid. Lindenbrogii, Henr. et Hadr. Valesiorum et lac. Gronovii quibus 
Thom. Reinesii quasdam et suas adiecit Io. Augustin. Wagner. Editionem absolvit 
Car. Gottlob. Aug. Erfurdt. Lipsiae 1808.

5 Tehdy ještě doznívalo přeceňování kodexu E (Vat. Lat. 2969), pořízeného v Římě 
r. 1445 podle kodexu V. Jeho četné a znalcem latiny provedené konjektury vzbuzova
ly totiž dojem, že jde o původní rukopisné varianty. V. Gardthausen pak ještě mylně 
spatřoval v konjekturálních odchylkách třetiřadého kodexu P (Petřin. E 27) doklad 
dochované jiné linie rukopisné tradice, než ke které patří kodex V.

Podrobněji o tom J. Češka, Textová kritika, 29n. a 34-36.
Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt. Edidit Wolfgang Sey

farth adiuvantibus L. Jacob-Karau et I. Ulmann, I-II, Teubner, Leipzig 1978. Vydá
ním této edice zastarala také z textologického hlediska nejen publikace Ammianus 
Marcellinus with an English Translation by J. C. Rolfe, I-III, London - Cambridge, 
Massachusetts 1935-1939 (a další vydání), ale i Ammianus Marcellinus, Römische 
Geschichte. Lateinisch und deutsch mit einem Kommentar versehen von W. Seyfar
th, I-IV, Berlin 1968-1971.

8 Ammien Marcellin, Histoire, Paris. Texte établi, traduit et annoté: tome I par 
É. Gallentier et J. Fontaine, 1968; 11 par Guy Sabbah, 1970; III par J. Fontaine, 
E. Frézouls et J.-D. Berger, 1996; IV 1-2 par Jacques Fontaine, 1977; V par Marie- 
Anne Marié, 1984; VI par Guy Sabbah, 1999.

spěl k obsahověmu porozumění textu. Mezitím totiž velký pokrok v rychle na
růstajícím ammianovském bádánf nastal v tvorbě samostatných komentářo
vých celků,’^jejichž autoři mají nyní konečně již k dispozici také speciální ja
zykové slovníky.” Přesto v překladech pořád ještě mnoho záleží na tom, jaká 
je jejich latinská předloha.

Ammianovo zaměření na četné válečné střety i na rozjitřené vnitřní pomě
ry v pozdní římskě říši se samo svou tematikou vemlouvá do přízně čtenářů 
zejména v dobách velkých teritoriálních mocenských zvratů. Nemíním však 
uvažovat o opakujících se podobnostech ve světových dějinách ani pídit se po 
tom, nakolik klasickofilologické studium Ammianova literárního odkazu, 
v novodobých zlomových dobách obsahově aktuálního, podnítilo hlubší his-

O průběhu bádání do roku 1981 viz K, Rosen, Ammianus Marcellinus, Darmstadt 
1982. Z monografických studií je možno upozornit zvláště na tyto: R. C. Blockley, 
Ammianus Marcellinus. A Study of his Historiography and Political Thought [= Col
lection Latomus, vol. 141], Bruxelles 1975; V. Neri, Ammiano e il cristianesimo. Re
ligione e politica nelle «Res gestae» di Ammiano Marcellino, Bologna 1985; R. L. 
Rike, Apex omnium. Religion in the Res gestae of Ammianus, Berkeley - Los Angeles 
- London 1987; J. Matthews, The Roman Empire of Ammianus, Oxford 1989; J. den 
Boeft - D. den Hengst - H. C. Teitler (red.). Cognitio gestarum rerum. The Historio
graphic Art of Ammianus Marcellinus, Amsterdam - Oxford - New York - Tokyo 
1992; Kl. Bierberstein, Ammianus Marcellinus (A. Leben, B. Werk, C. Überliefe
rung}, in: Der neue Pauly, Stuttgart - Weimar 1996, dři 1, sl. 596-598; A. Wieber- 
ScARiOT, Zwischen Polemik und Panegyrik. Trauen des Herrscherhauses und Herr
scherinnen des Ostens in den Res gestae des Ammianus Marcellinus, Trier 1999; 
A. Brandt, Moralische Werte in den Res gestae des Ammianus Marcellinus [= Hypo
mnemata, Bd. 122], Göttingen 1999; J. W. Drijvers - D. Hunt, The Late Roman World 
and its Historian. Interpreting Ammianus Marcellinus, London - New York 1999.

Největší komentářový celek vychází v Groningen. Započal jej r. 1935-1939 P. de 
JoNGE německy Sprachlicher und historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus 
ke knize XIV., načež ke knihám XV.-XIX. pokračoval r. 1948-1982 anglicky Philo
logical and Historical Commentary of Ammianus Marcellinus. Nezměněný anglický 
název podržují od r. 1987 v Groningen J. den Boeft, D. den Hengst, H. C. Teitler aj. 
W. Drijvers ke knihám XX. a dalším. - Vzestup Julianovy moci detailně objasňuje
J. SziDAT, Historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus Buch XX-XXI, Teil I-III 
[= Historia - Einzelschriften, 31, 38, 89], Wiesbaden 1977, 1981, Stuttgart 1996.

" Dlouho očekávanou lexikografickou mezeru zaplnili G. Archbold, Concor
dance to the Works of Ammianus Marcellinus, Toronto 1979; M. Chiabó, Index verbo
rum Ammiani Marcellini, I-II, Hildesheim-Zürich-New York 1983; 1. Viansino, Azrz- 
miani Marcellini rerum gestarum Lexicon, I-II, Hildesheim - Zürich - New York 1985. 

Při českém překladu Ammiana Marcellina Soumrak římské říše. Odeon, Praha
1975, vycházel J. Češka z Clarkovy edice, kdežto D. Škoviera se již ve slovenském 
překladu Římské dějiny, Bratislava 1988, opřel o Seyfarthovo latinsko-německé vydá
ní. Revizi překladu pod názvem Dějiny římské říše za soumraku antiky [= Antická kni
hovna 69, dále AK 69], Praha 2002, provedl J. Češka podle Seyfarthovy teubnerské 
edice.
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torický zájem o konec antiky, anebo zda pouhá badatelská touha vědecky po
chopit a objasnit rozkladný proces v pozdní římské říši přiměla historiky dů
kladněji se Ammianem Marcellinem zabývat. Rozhodující totiž je, že jeho 
Res gestae za dochování svých posledních zhruba tří pětin vděčí především 
zajímavému a obvykle kladně ceněnému obsahu, podávajícímu ucelený svět
ský pohled na pokonstantinovskou dobu, konkrétně na léta 354-378.

Ačkoli latinisté dlouho vynakládali mnohem více úsilí na kritiku jazykové 
stránky dochovaného textu než na jeho stránku obsahovou, přiřadil již roku 
1636 Henricus Valesius ve své edici Ammiana Marcellina k nejlepším staro
věkým historikům. Edward Gibbon, autor průkopnické dvanáctisvazkové 
History of Decline and Fall of the Roman Empire, si Ammiana cenil pro jeho 
nestrannost a roku 1776 po vylíčení bitvy u Adrianopole litoval, že se při další 
práci již nemůže opřít o pramen stejných kvalit. A Theodor Mommsen se roku 
1881 (Ges. Sehr. 7, Berlin 1919,424) nerozpakoval označit Ammiana přes je
ho nedostatky za daleko nej lepšího historika sice úpadkové, ale zároveň 
i svrchovaně významné epochy světových dějin, který se v tom, čemu rozu
měl, projevil jako svobodomyslný, břitký i dobrosrdečný vypravěč. Toto 
hodnocení a zejména následně konfrontací s jinými prameny ověřená spoleh
livost většiny Ammianových historických údajů zajistily v heuristické práci 
o konci starověku Ammianovu dílu prioritu při pramenném studiu doby v něm 
líčené.

Občasných Ammianových faktografických chyb z hlubší minulosti a ze
jména přírodovědných, geografických a etnografických omylů si sice všímali 
již první kritičtí editoři, ale teprve moderní komentáře zevrubně posuzují kaž
dou jeho větu, neřku-li každé slovo. Přitom se ovšem činí patřičný rozdfl mezi 
těmi omyly, kterým se ve starověku obecně věřilo, a těmi, kterých se antický 
vzdělanec nesměl dopustit. Právě takové případy doposud podněcují k hledá
ní přijatelných textologických řešení.

Sebe i účel svého literárního snažení představuje Ammianus v závěrečném 
dovětku (XXXI, 16, 9): „Toto jsem, započav od vlády císaře Nervy, vyložil 
jako někdejší voják a Řek podle rozsahu svých sil až k záhubě Valentově, aniž 
jsem se kdy, jak se domnívám, vědomě odvážil nějakým zamlčením nebo lží 
porušit dílo, jež si vytklo za cíl hlásat pravdu.“ Z jeho jednatřiceti knih se sice 
nedochovalo prvních třináct, ve kterých byly zřejmě jen kompilativně podle 
starších předloh vylíčeny římské dějiny v letech 96-353, ale osmnáct násle
dujících a svým obsahem nesporně hodnotnějších knih naštěstí již stejný osud 
nepotkal. A poněvadž události v nich popsané mohl již Ammianus v jejich

Srov. např. A. Demandt, Die Spätantike - Römische Geschichte von Diocletian 
bis Justinian 284-565 n. Chr., in: HdA, III/6, München 1989, 84-124.

Srov. J. Češka, De erroribus a scribis editoribusque tam infeliciter commissis, 
ut Ammianus Marcellinus immerito interdum stultus videatur, in: Listy filologické 
118 (1995), 8-19.

průběhu sám sledovat a některých se dokonce osobně zúčastnil, je v tomto 
směru jeho výklad, opřený navíc o autentické prameny,’^ spolehlivý. Autobi
ografické zmínky nadto umožňují nahlédnout do autorova životního běhu.*^

Za vlády Constantia IL (337-361) sloužil Ammianus alespoň již od roku 
353 s hodností protector domesticus ve štábu armádního náčelníka Ursicina 
a při své činnosti dobře poznal východní oblasti říše i Galii a samozřejmě ta
ké země, kudy musel cestovat. Zažil mnoho vzrušujících příhod i nebezpeč
ných situací, příležitostně se dostal i do blízkosti císařského dvora a znechu
tilo jej množství intrik. Za Julianovy vlády se roku 363 účastnil jeho válečné 
výpravy do Persie. Kdy vojenskou službu opustil, nevíme. V letech 371-372 
pobýval ještě v syrské Antiochii, ale asi již před rokem 383 přesídlil do Říma. 
Tam mu, donedávna svému spoluměšťanovi, poslal roku 392 slavný antiochij- 
ský rétor Libanios pozdravný dopis (Epist. 1063, ed. Foester) s blahopřáním 
k jeho úspěšnému veřejnému předčítání ze své rozsáhlé dějepisné práce.

Nakolik byl Ammianus samoukem a kdo z jeho učitelů pomáhal formovat 
jeho vzdělání, může být jen předmětem dohadů. Řecká mateřština, kterou 
často připomínal,i základní školní vzdělání, opřené o četbu Homéra a zpes
třené množstvím příběhů ze starých řeckých dějin i bájí, natrvalo ovlivnily 
jeho kulturní orientaci. Za své vojenské služby si však kromě latiny také plně 
osvojil římskou politickou mentalitu a ve vztahu k římskému státu, jeho in
stitucím i dějinám užíval osobního zájmena nos a přivlastňovacího noster. 
Vzhledem k autorově současnosti a zejména k armádě je to plně pochopitel
né, ale že takto Ammianus svou přináležitost k politicky chápanému římské
mu národu promítal i do hluboké minulosti,’^ se zdá podivné a pro historika 
se nehodící.

Ačkoli Ammianův výklad není ideově zaměřen ani křesťansky, ani proti
křesťansky, přece z něho jasně vyplývá autorův obdivný vztah ke slavným 
dobám tzv. pohanské rrúnulosti. Přílďadů z klasického antického období rád 
užíval ve srovnávacích hodnotících odbočkách. Ale kupodivu neměl pocho
pení pro Julianovu snahu posílit samosprávu měst příkazem, aby se na ní se 
svým majetkem podíleli také ve městech žijící vysloužili důstojníci a státní 
úředníci (XXI, 12, 23; XXII, 9, 12; XXV, 4, 21). Zřejmě si ve své stavovské 
sounáležitosti nevybavil správnou představu o municipální správě za princi
pátu, kdy byli decuriones neboli curiales zejména v pohraničních provinciích 
běžně vybíráni z řad vojenských vysloužilců.

Srov. Guy Sabbah, La methode d'Ammien Marcellin. Recherches sur la con
struction du discours historique dans les Res gestae, Paris 1978.

Viz též J. Češka, Poslední vzepětíantiky v díle Ammiana Marcellina, předmluva 
k překladu v AK 69, 8-11.

'' Viz XIV, 11, 18; XVII, 7, 11; XVIII, 6, 22; XXII, 8, 33; 15, 29; XXIII, 4, 10; 
6, 20; XXV, 2, 5; XXVI, 1, 1; XXXI, 16, 9.

" Viz např. XIV, 8, 15; XV, 12, 6; XXII, 16, 24; XXVIl, 4, 11.
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Naopak zcela v duchu antické vzdělanostní svobodomyslnosti se zastal 
křesťanských učitelů, diskriminovaných krátkou Julianovou vládou (XXÍI, 
10, 7; XXV, 4, 20), a z filozofického hlediska také oprávněně podrobil kritice 
Julianovu zálibu v hromadných porážkách obětních zvířat (XXII, 12, 6n.; 
XXV, 4, 17).

Správně Ammianus pochopil také Julianovu daňovou politiku (XVI, 5, 
14n.; XVII, 3; XVIII, 1,1; XXV, 4, 15) i její sociální stránku, když napsal 
(XVI, 5, 15): „Konečně víme, že až do konce své vlády a svého života dbal 
Julianus s prospěchem o to, aby nepromíjel daňové nedoplatky takzvanými in- 
dulgencemi. Věděl totiž, že by tím činem přidal něco pouze lidem zámožným, 
poněvadž je všude známo, že chuďasi jsou hned v samých počátcích berního 
rozpisu nuceni zaplatit všechno bez úlevy.“

Odkaz na Ciceronovu definici historie {De oratore, II, 9, 36) jakožto uči
telky života sice v dochovaných Ammianových knihách nenajdeme, ale její 
politickou modifikací je chvála vědecké vzdělanosti (XXIX, 2, 18), která na
bádá panovníka chápat vládu jako péči o obecné blaho a vystříhání se osobní 
zištnosti i pomstychtivosti a která často dokáže zušlechtit i neřestnou pova
hu. Tu si totiž může vládní činitel podle Ammiana vytříbit četbou staré litera
tury (XXX, 4, 2), aby přihlédnutím k mnoha příkladům předků dokázal „na
podobit cizí i domácí projevy lidskosti a soucitu“ (XXX, 8, 4).

Důvod, proč se Vysloužilý římský důstojník a pak vážený antiochijský 
měšťan Ammianos Markellinos rozhodl stát latinským literátem, spočíval nej
spíš v jeho celkově kladném hodnocení Juliana.*^ Ve východní části říše se 
vzdělanci mohli o zásluhách a reformním úsilí tohoto císaře o obrodu občan
ských svobod poučit z jeho vlastních řeckých spisů i z uveřejněných řeckých 
Libaniových řečí, a proto Ammianus zřejmě chtěl pravdivým vylíčením Ju- 
lianových skutků přispět k očištění jeho památky, křesťanskými spisovateli 
a kazateli bezmezně hanobené, také na latinském Západě. Poněvadž jej zájem 
o dějiny při četbě historických knih přivedl i k seznámení se s klasiky řeckého 
dějepisectví, Thúkydidem (XIX, 4, 4; XXIII, 6, 75) a Polybiem (XXIV, 
2, 16), asi si uvědomil, že Julianovu politiku nelze správně pochopit jen z ně
jakého životopisu, pojatého metodou tehdy oblíbeného Maria Maxima 
(XXVIII, 4, 14), nýbrž že je k tomu zapotřebí podrobnějšího objasnění (XV, 
1, 1) a širokého historického záběru.

Proto navázal na Tacita a započal své Res gestae vládou císaře Nervy, kte
rý spojil principatum ac libertatem (Tacit. Vita Agricolae, 3, 1), načež hned 
poté popsal dobu tzv. adoptivních císařů. Tematicky se mu ovšem tento začá
tek obzvláště hodil, neboť - jak se později (XVI, 1, 4) vyjádřil - „Julianus se 
válečnými taženími podobal Traianovi, mírný byl jako Antoninus Pius a po 
správném i dokonalém Vědění se pídil jako Marcus Aurelius, k jehož napodo

bování utvářel své skutky i mravy.“ A dále pak mohl také poukazovat na ne
gativní rysy špatných císařů, z nichž zřejmě za nejkrutější považoval Com
moda (XXI, 16, 8), Maximina Thraka (XIV, 1, 8) a Galliena (XXI, 16, 9).

Nezáleží na tom, že se ztracené knihy Ammianova díla stěží mohou kvali
tou rovnat těm, které se dochovaly. Ammianovi však poskytly mnoho příkla
dů správného i zavrženíhodného jednání, a proto je obojí i v později napsa
ných knihách připomínal. Ostré kontrasty ve vládních postupech ovšem ne
chyběly ani v době, kterou Ammianus prožil a pro niž měl kromě písemných 
pramenů také svědectví současníků i své osobní zážitky. Proti absolutistické 
vládě Constantia II., plné autokratické zvůle, podezíravosti, dvorských intrik 
i opatrnictví při obraně hranic, mohl totiž účinně postavit Julianův cit pro ob
čanská práva, snahu o obnovu řeckořímských civilizačních i duchovních hod
not, a rovněž aktivní zahraniční politiku k zastavení trvalého germánského 
i perského ohrožení.

Kolem roku 392, kdy Ammianus veřejným předčítáním prezentoval v Ří
mě své Res gestae, byla sice doba Julianovy vlády (361-363) již třicet let 
vzdálenou minulostí, ale dosud živě inspirující římské staromilce, kteří tehdy 
podnikali poslední pokusy o záchranu antických kultů. Ostatně XXV. knihou, 
obsahující neúspěšné vyústění Julianovy perské válečné výpravy, Julianovu 
smrt a krátkou - v rámci pokonstantinovského vývoje již normalizační - vlá
du Jovianovu (363-364), ukončil Ammianus svůj analisticky rozvržený vý
klad. Knihy XXVI.-XXXL, zachycující události z let 364-378, tj. z doby, kdy 
na Západě vládl Valentinianus I. a po něm Gratianus a na Východě Valens, 
vznikly totiž evidentně až v letech 395-397.O dodatečném sepsání posled
ních šesti knih svědčí zejména úvod k první z nich (XXVI, 1, In.) i změněná 
struktura historického výkladu s většími dějově spjatými celky.

V již zmíněném dovětku (XXXI, 16, 9) Ammianus tacitovsky ujišťuje čte
náře, že se při úsilí dobrat se pravdy nikdy vědomě neodvážil něco zamlčet 
nebo lživě vylíčit, a i jinde (XXXI, 5, 10) zdůrazňuje, že historický výklad 
nutně vyžaduje spolehlivou nestrannost. Z nějaké záměrné lži jej při konfron
taci s jinými prameny vskutku stěží lze usvědčit, aleje velmi problematické, 
kde máme v souborném přehledu dějin obrovského státního celku, jakým ješ
tě ve 4, století římská říše byla, vést hranice mezi událostmi úmyslně zamlče
nými a těmi, které autor opomenul z neznalosti, ze subjektivního podcenění, 
či z možného osobního ohrožení. Sám Ammianus se odvolává na to (XXVI, 
1, 1), že úkolem historie není „pídit se po podrobnostech zcela běžných pří
hod“, ale sám naznačuje (XXVIII, 1, 2; XXIX, 3, 1), že ho občas přepadala 
obava, zda si to či ono může dovolit připomenout. Vcelku ovšem - rovněž ta
citovsky - vycházel z předpokladu (XXX, 8, 1), „že pozdější doba, nespouta

” Srov. J. SziDAT, op. cit., I, 23n.
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ná ani strachem, ani hnusným pochlebnictvím, bývá neúplatnou pozorovatel- 
kou minulých událostí“. A vskutku se příležitostně nerozpakoval dát najevo, 
že také císařská bratrská dvojice, Valentinianus L (364-375) a Valens (364- 
378), zůstávala jeho představám o dobrých vladařích až příliš mnoho dlužna.

Bez zábran Ammianus kritizoval soudní praktiky za vlády již zemřelých 
císařů,^’ zejména při hromadných procesech v Římě roku 368-372 (XXVIII, 1) 
a roku 371-372 v Antiochii (XXIX, In.), a ve svém líčení uváděl konkrétní 
fakta i jména. O některých obecně známých věcech však raději pomlčel, „aby 
se vyhnul nebezpečím, jež s pravdou často souvisejí“ (XXVI, 1,1). Proto při 
popisu nákladného, zahálčivého a rozmařilého života mnohých senátorů 
dal místo konkrétních údajů přednost anonymním příkladům (XIV, 6, 7-24; 
XXVIII, 4, 7-27). Ale jméno neuvedl ani při konkrétní zmínce o tehdy ještě 
žijícím senátorovi, který jen tučným úplatkem vyvázl z obvinění, že svěřil 
svého otroka učiteli čarodějnictví, aby jej zasvětil do hříšných i zákonem za
kázaných tajů, a přesto se pak beze studu pyšně objevoval na veřejnosti 
(XXVI, 3, 4n.).

Zřejmě se Ammianus takto chtěl vyhnout možným osobním nepříjemnos
tem, kdežto s ohledem na mocenskopolitické poměry musel z existenčních 
důvodů mlčky respektovat, že vláda někdy velmi podrážděně reaguje na při
pomínky jí nemilých dřívějších událostí. Snad proto se po podrobném sezná
mení s udatnou a kázeňsky starořímským způsobem vedenou velitelskou čin
ností armádního náčelníka Theodosia, otce stejnojmenného pozdějšího císa
ře, ani v XXIX. knize, kde je jí věnována dlouhá 5. kapitola, ani následně jin
de od Ammiana nic nedovíme o Theodosiově soudním procesu a popravě 
roku 376 a o jeho pozdější rehabilitaci.

Ammianus, který zemřel někdy za společné vlády Theodosiových synů, 
Arcadia (395-408) a Honoria (395-423), pamatoval od svého dětství k roku, 
kdy dokončil své dílo, vládu třinácti legitimních císařů a nadto šest neúspěš
ných uzurpací. Vůči již nežijícím si mohl dovolit značnou míru kritického 
hodnocení, kdežto o těch, za jejichž vlády psal dochované knihy svého díla, 
se již vyjadřoval velmi opatrně. Gratiana (375-383) v jedné pochvalné cha
rakteristice (XXXI, 10, 18n.) sice pokáral za přílišný sklon k zábavám, ale 
Theodosia I. (379-395), jehož vládu do svého výkladu již nepojal, při zmínce 
o jeho dřívější velitelské činnosti (XXIX, 6, 15n.) charakterizoval pouze loa
jálním označením princeps postea perspectissimus. O křesťansky rigorózní 
náboženské politice těchto císařů, ostře zaměřené proti tradičním antickým 
kultům, se neodvážil připojit žádnou kritickou poznámku, byť jen zcela okra
jovou.

Ostatně po roce 380, v němž východní císař Theodosius I. za plného zá
padního Gratianova souhlasu povýšil svým ediktem (Cod. Theod., XVI, 1, 2)

Srov. J. Češka, Politické procesy v pozdně římském soudnictví. Auriga - ZJKF 
34-35 (1992-1993), 7-1 1.

katolické křesťanství na jediné římským státem uznávané a podporované ná
boženství, se každý autor, který by otevřeně odmítal pokonstantinovský vý
voj, jen nakrátko přerušený Julianem Apostatou, vystavoval hrozícímu ne-li 
ještě trestnímu postihu, tedy zcela jistě úřednímu zákazu šíření svého díla. 
Proto se Ammianus odvážil i Constantiu II., který tíhl k arianismu, ohledně 
změn ve státním kultu pouze vytknout (XXI, 16, 18), že „křesťanské nábožen
ství, jasné a jednoduché, slučoval s babskou pověrčivostí a jeho spíše spleti
tým zkoumáním než důrazným ujednocováním podnítil velmi mnoho roze
pří.“

Nic jiného než uváženou autocenzuru nelze tudíž spatřovat v poměrně po
drobném Ammianově popisu Constantiovy triumfální návštěvy Říma roku 
357 (XVI, 10), v němž je zcela zamlčen císařův příkaz odstranit ze zasedací 
síně (kurie) římského senátu oltář se sochou bohyně Vítězství (Victorie). Ná
hodné autorovo opominutí zde můžeme vyloučit, neboť o tento Octavianem 
Augustem zavedený symbol římského impéria, vrácený do kurie za Juliano- 
vy vlády a znovu odstraněný Gratianem, se v době Ammianovy literární čin
nosti sváděl ostrý ideový boj. Proslulá Symmachova relatio (Rei, 3), zdůraz
ňující dvoru císaře Valentiniana 11. (383-392) - a formálně i Theodosiu I. - 
společenskou prospěšnost úcty k tradičním kultovním hodnotám, přitom roku 
384 vzbudila ve vzdělaném světě obdivný rozruch, záhy ovšem zmrazený roz
hodným odporem mediolanského (milánského) biskupa Ambrosia.

Ammianus zcela jistě nepodceňoval kultovní symboliku státu, neboť uzná
val, že terrenis divina praecellunt (XVI, 10, 14), ale náboženské přesvědčení 
pokládal za soukromou věc: Julianus se při rozsuzování sporů podle jeho ná
zoru (XXII, 10, 2) občas nevhodně (intempestive) dotazoval, „co kdo ze sou
dících se lidí uctívá“. A Valentiniana L, ačkoli mu vytýkal občasné záchvaty 
krutého vzteku, pochválil za náboženskou nestrannost (XXX, 9, 5). Nevíme, 
jak či spíše zda vůbec ve ztracených knihách Ammianus pojednal o Dědo
vých, Valerianových a Diocletianových protikřesťansky zaměřených dekre
tech, neboť později se o císařích Deciovi (XXXI, 5, 16; 13, 13) a Diocletianovi 
(XIV, 11, 10; XV, 5, 18; XVI, 8, 4; XIX, 11, 4; XXIII, 1, 1; 5, 2; XXVIII, 
1, 5) zmínil vždy jen v jiných souvislostech a Valeriana nepřipomněl nikde.

Po porážce Arbogastova a Eugeniova odboje, spojeného v Itálii v letech 
392-394 s poslední zoufalou akcí k záchraně antických kultů, musel ovšem 
Ammianus zvláště bedlivě uvažovat, o kterých věcech není v křesťansky or
todoxně reglementované společnosti radno hlasitě mluvit a publikovatelně 
psát. Na svém základním pojetí dějin však nic neměnil. Mohutnějící sílu křes
ťanství a rostoucí moc katolické církve na úkor antických forem společenské
ho zřízení mlčky ignoroval, a jako by nebylo Konstantinova přelomového 
a Julianem příkře posouzeného „novotářství, uvádějícího ve zmatek staré zá
kony i mravy“ (XXI, 10, 8), uznával nenarušitelnou trvalost civilizačních hod
not. Proto se také podle Ammianova přesvědčení mohou minulostní zkuše
nosti stát pro každé přítomné jednání prospěšnou inspirací i spolehlivým ko- 
rektivem.
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SUMMARIUM
De praeteritis et praesentibus

apud rerum scriptores Romanos aevo antiquo exeunte comparatis:
IV. Ammianus Marcellinus

Ammianus Marcellinus, cuius librorum XIV.-XXXL asservatorum textus 
forma authentica ex archetypo mendoso diu aegerrimeque restituebatur, tem
poris sui testis locuples vulgo putatur, qui mores hominum ex factis ac facta 
ex eventu semper aestimabat. Res gestas hic miles quondam et Graecus Lati
ne scribens lulianum laudibus extulit, quia cives liberos esse voluerat, Con
stantium autem antea necnon Valentinianum et Valentem postea regnantes re
prehensionibus oneravit, quia magnanimitatem ac humanitatem contemnere 
assueti crudeles erant. Acta posteriorum cum iisdem pristinorum Ammianus 
coaequare numquam neglexit, nam imperatores ac rectores cuiuscumque or
dinis emonere voluit, ut maiorum suorum facta et egregia imitarent et prava 
vitarent. Vita forensis post annum 380 p. Chr. n., cum librorum XIV.-XXXI. 
textus formaretur, talis certe non fuit, ut rerum scriptor consideratus quodli
bet personis potentissimis molestum audere posset in memoriam revocare, 
nedum aliquid a clero Christiano stimulatum atque auctoritate publica proba
tum vituperare. His duris conditionibus coactus Ammianus naturae saeculi 
narrationem suam accommodavit, cum themata sibi periculosissima tamquam 
omnibus nota reticuit, sincero forsitan animo, si postremo professus est se 
numquam veritatem silentio vel mendatio corrupisse.

CESKY „HEXAMETR“ 
ANEB POKUS O NEMOŽNÉ

Dana SVOBODOVÁ (Praha)

Procházíme-li se paletou názorů na poslání a možnosti uměleckého pře
kladu z pera teoretiků i praktiků, utvrdíme se - nikoli bez pobavení - v tušené 
pravdě: výsledkem i toho nejserióznějšího pokusu o kvalitní (věrný, krásný 
etc.) překlad bude nejspíš nějaká další infiděle (v lepším případě aspoň bel
le)'. vždyť k nepopiratelně mnohovrstevné rozdílnosti mezi libovolnými dvě
ma jazyky a k jedinečnosti autora originálu i jeho výtvoru přistupuje vratkost 
hodnocení založeného na licenci vkusu (neboť - s Ovidiem - Quot apes pas
cuntur in Hybla...).^ Tak málo uspokojivá perspektiva se zdá být dostatečným 
důvodem k apriorní rezignaci na roli zprostředkovatele hodnot dost možná 
nezprostředkovatelných...

Avšak není podle mého mínění nejen možné, ale ani nutné, aby se pře
kladatel stavěl do pozice chladného „třetího oka“ fotoaparátu, které je na 
rozdíl od oka lidského schopno uchopit vše - celek i detaily - současně... 
Ostatně, jak nedostačivě by si mohla připadat nehybná fotografie ve srov
nání s ozvučeným filmem! (A i tomu chybí vůně - aspoň prozatím: vždyť „vir
tuální skutečnost“ již klepe na dveře...). Při nemožnosti provést kopii ori
ginálu se ocitáme v situaci vnuceného výběru a tuje pouze věcí osobního roz
hodnutí, které z vrstev a kvalit originálu vnímáme jako určující, pro autora 
nebo dílo typické či v kontextu žánru nebo doby mimořádné a hodné sdělení, 
a které naopak, byť s krvácejícím srdcem, oželíme. (Pravda: oželí kritik? „čte
nář“?)

Kolik papíru bylo popsáno problematikou „věrnosti formě“ - podnes sub 
iudice lis est. Podívejme se, jak vypadá tento problém na půdě překladu kla
sických básnických děl, vycházejících z principu časo měrného, do 
prozodického systému sylabotonického, který je doma ve zdej
ších luzích a hájích. Z uvedeného je zřejmé, že sebekultivovanější snaha 
o nápodobu nekompatibilních systémů může sdělit právě jen onu snahu 
o nápodobu - úsilí oceňované zvláště příjemci znalými antických meter. Po

' Srov. sondu do čtenářského vkusu provedenou na 2 skupinách respondentů 
(19 latinářů versus 41 laiků) ve vztahu k různým možnostem překladu vstupních ver
šů Ovidiových Léků (D. Svobodová: Příspěvek k recepci překladu, in: LF 114, 1991: 
232-236).
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kusy o emancipaci z tohoto nepohodlného úzu^ bývají vnímány jako projev 
podivínství, nepatřičnosti anebo i nepokory. Nabízí se otázka, jak by asi při 
lpění na tomto způsobu věrnosti vypadal například „překlad“ staré čínské 
poezie s její jazykovou a interpretační vágností a formální neuchopitelností...

Názory na kvality a možnosti překladu prošly bohatým a nesmírně zají
mavým „fylogenetickým“ vývojem. Neméně zajímavé by bylo sledovat 
i posuny „ontogenetické“, neboť tyto postihly jistě i některé překladatele sa
motné.^ Dovoluji si pro pobavení nabídnout svoji vlastní zkušenost člověka, 
který se nevyznačuje přílišnou proměnlivostí názorů, a její momentální fázi - 
„prozatím definitivní“.

Zatímco při prvních pokusech s Ovidiem {Paris Heleně a Helena Parido- 
viY mi šlo o zdůraznění „pravidelnosti pravidla“ (vznikl tedy konstrukt 
s pevným metrickým půdorysem) a představa volného verše (a tím spíše pró
zy) mi připadala zcela nepřijatelná, v kolektivním výboru z Catulla^ jsme se 
rozhodli předvést tohoto novátora v oblasti (nejen) formy rovněž „moderně“ 
- pestře, živě, bez lpění na formální složitosti meter, jejichž estetika by cel
kový dojem pravděpodobně spíše oslabila. Podobně netradiční přístup, ne
ulpívající na formální doslovnosti, je patrný v kolektivním uchopení výboru 
z poezie pozdní antiky,^ v němž vedle ozvěn klasických děl již cítíme názvu- 
ky hravosti poezie středověké. V Ovidiově Umění milovat spolu s LékyP jsem 
cítila nutnost přetlumočit krok Ovidiovy „lehkonohé Elegie“ a živost udělo
vaných „pouček“: překlad pak rozbil disticha do dvojnásobného počtu střída
vě mužsky a žensky srýmovaných, běžících poloveršů. Stejně jako jiným jed
notlivostem publikovaným v dílech, sdružujících více překladatelů nebo pů
vodních děl,^ bylo i zlomku Prostředků k pěstění íenskě tváře souzeno s ohle
dem na celkovou strategii svazku (reedice „klasického“ Mertlíkova překladu

Ovidiových erotik^) objevit se v tradičním hávu (česká nápodoba disticha). 
Ale i v nedávné Horatiově Poetice^^ se vzhledem k charakteru předlohy vra
cím - dobrovolně (i když s určitými licencemi, vycházejícími vstříc životu) - 
k „českému hexametru“, a to proto, že tuto formu vnímám jako adekvátní 
mentorující poloze vážně míněného klasikovajDočinu. Konečně v rodících se 
ProměnáM^ se (s obdivem ke kongeniálnímu Srámkovu překladu Odysseie^^ 
uchyluji k volnému verši...

Summa summarum: Ohlížím-li se za lety více či méně marných (a přesto 
radostných) pokusů o můstky mezi kulturami napříč časem, zdá se mi, že 
k otázce básnické formy z hlediska překladu lze celkem bez rizik přihodit 
myšlenku, která zřejmě vykrystalizovala z mlhoviny pocitů, provázejících mé 
dosavadní tápání: Tak jako nevážíme gramy, nýbrž 
zlato nebo sůl, nepřekládáme nikdy hexamet- 
ry, nýbrž konkrétní báseň. Není to konstatování nikterak 
geniální, ale vedle závazku k originálu poskytuje dosti prostoru pro přístup 
opravdu tvůrčí.

Pro ilustraci problému uvádím několik veršů z Proměn (Ov. met., 1, 567- 
575) v překladu „klasickém“ (Ferdinand Stiebitz) a mém, který se nesoustře
ďuje na formální pravidla časoměrné předlohy a doslovnost, nýbrž v zájmu 
věrnosti podstatnému (vystižení atmosféry a vnitřního napětí [verše i děje]) 
rezignuje na věrnost detailu. Následující souvislý blok - příběh Faethontův*^ 
(2, 1-328) - je vzat z výboru z chystaných Proměn.

2 Srov. novátorské překlady Julie Novákové (pětistopý „hexametr“ v Lucretiovi 
[1945], máchovsky znějící alexandríny v Músaiově Héró a Leandrovi [1946], dřevně 
slovanské oktosyllaby v Hésiodových Pracích a dnech [1950] vedle běžného „hexa- 
metru“ v Hésiodově Zrození bohů [1959] nebo opět originální kombinaci „hexamet- 
ru“ s alexandrínem ve 4. knize Aeneidy [1982]) či havlíčkovsky jadrného Martiala 
z pera Radovana Krátkého {Posměšky a jízlivosti [1966]).

’ Srov. návrat J. Novákové k uzuálním quasi-hexametrům (Práce a dny) pro sou
borné, uniformní vydání Hésioda (Železný věk [1976]).

In: Velké milostné dvojice starověku (1979).
5 Spolu s J. Žáčkem a Z. Hronem in: Zhořklé polibky (1980), reed. Veršíky a verše 

(2001).
Sbohem, starý Říme (1983).
P. Ovidius Naso: Umění milovat a nemilovat (1992); nová vydání Umění milovat 

(2002) a Léky na mor Amora (2002).
® Smích a pláč středověku (1987); Sestra Múza. Světská poezie latinského středo

věku (1990).

Ovidius: O lásce a milování (1990).
Q. Horatius Flaccus: De arte poetica - O umění básnickém (2002).

*’ Ovidius: Proměny (Výbor) (2001).
Homér: Odysseia (1940).
Transkripce antických jmen a názvů je další zapeklitost, která problém překladu 

ještě komplikuje: jako kulturní fenomén, infiltrující do naší scény v průběhu staletí, 
vymyká se systematickému uchopení (viz rezignace bohemisty prof. A. Sticha na 
vnesení řádu začátkem 90. let minulého století). Vzhledem k charakteru výpravné 
poezie (která je určena k soukromé četbě, ale i k recitaci), jakož i s ohledem na laické
ho konzumenta volím jednoznačné řešení v otázce jazyka jmen: tedy jakkoli byl Ovi
dius Říman, řecké postavy nechávám vystupovat v řecké podobě. A protože znalec ví, 
jak se Faethón vyslovuje, a neznalec neví, že výslovnost dvojhlásky ae v řeckém slo
vě by mohla k „středověké“ latinské výslovnosti svádět jen málo zkušené latináře, re
zignuji na rozdélovník.
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Est nemus Haemoniae, praerupta quod undique claudit 
silva, vocant Tempe, per quae Peneus ab imo 
effusus Pindo spumosis volvitur undis 
deiectusque gravi tenues agitantia fumos 
nubila conducit, summisque aspergine silvis 
impluit et sonitu plus quam vicina fatigat.

V haimonské zemi je místo, jež srázné lesnaté stráně 
lemují všude, a zve se Tempé. Péneios tudy,
vyliv se z úpatí Pindu, své vlny zpěněné valí; 
prudkým spádem hromadí oblaky lehounké páry 
plynoucí vzhůru a stříká až na samé vrcholky lesů 
krůpějí déšť a daleké sousedství hukotem souží.

F. Stiebitz

V haimonské zemi je háj, jejž věnčí lesnaté 
srázy: Tempé zvou lidé ten kraj, kudy Péneus 
z úpatí Pindu vytrysknuvší se v kotrmelcích
vln valí střemhlav a stříká až ke špičkám stromů, 
zahalených v záclony par, k nimž vysílá vodní 
tříšť spolu s burácením, jež ohlušuje vše kolem.

D. Svobodová

Faethón
Vysoko, na vznosných sloupech, stál hrad boha Slunce, 
blyštící se zlatém a pyropem, jako by hořel.
Bělostnou slonovinou měl pokryty krovy, 
stříbrem se třpytily dvoukřídlé dveře.

5 Vzácný kov však předčila hodnota díla - vždyť sem 
byla vtepána Héfaistem i moře s ostrovy pevnin 
i okrsek zemský a nebe, jež nad zemí visí: 
ve vlnách blankytná božstva - v lasturu dující Trítón 
a měnlivý Próteus i storuký Aigaión, jak

10 tiskne tu té, tu oné velryby mohutný hřbet;
pak Dóris a Néreidky, z nichž část právě plave, 
část sedí na skále a suší si zelený vlas 
a další se prohání na hřbetech ryb... Jak se na sestry sluší, 
jejich tvář není jedna a táž, ani rozdílných rysů.

15 Plná lidí a měst i lesů a zvěře,
říček a Nymf i ostatních venkovských božstev je země.
A nad tím vším visí klenba jasného nebe
a hvězdy - šestero na křídle pravém, šest zleva.

Po stezce stoupající až sem když dospěl
20 Klymenin syn a do domu otce (otce?) když vkročil, 

ihned se vydal v onen směr, kde rodiče tušil.
Blíž se však nedostal: tak silný byl totiž jas, 
že stanul opodál. - Na třpytném trůnu smaragdovém 
tu seděl, zahalen v purpur, sám Zářivý bůh.

25 V přesných rozestupech ho věnčí zprava i zleva 
sbor Hodin, pak Den a Měsíc, Rok - celá Staletí, 
s kvítky okolo čela tvář svěžího Jara 
a Léto, až na věnec z klasů docela nahé, 
pak Podzim v tunice samý flek, jak šlapal hrozny,

30 a mrazná Zima, vlas zježený šedivým jíním.

Uprostřed síní uviděl Sól, jehož zraku 
nic neujde, jak to vše hocha vyvedlo z míry.
„Pročpak jsi přišel?“ se ptá, „co tě přivádí do mého hradu, 
Faethonte, můj synu, jenž nezapřeš otce?“

35 „Foibe, ty, který na širý svět vrháš světlo - 
můj otče: takto smím-li tě zvát, 
a pokud to není jen báchorka matky, jež cítí se vinna, 
dej mi důkaz, můj otče, ať za tvého syna 
jsem pokládán všemi, a zbav mě už nejistot!“

40 Na ta slova odložil otec zář, jak ohňostroj
obklopující jeho hlavu, a kázal mu přistoupit blíž.
Pak ho objal a pravil: „Pravdu ti říkala matka - 
nikdo už nesmí tvrdit, že nejsi můj syn.
A abych tě zbavil všech pochybností, jen přej si

45 cokoli - všechno ti dám! Na to při styžských vodách, 
jež sám nikdy nespatřím, neodvolatelně přísahám!“

Ještě nedomluvil, už syn žádá sluneční vůz 
a právo najeden den řídit křídlaté koně...
Hned mrzí otce, že přísahal. Dvakrát či třikrát

50 bůh potřásl hlavou a pravil: „Tvá řeč
viní moji řeč z nerozvážnosti. Kéž bych jen směl 
vzít zpátky svůj slib... Jen to bych ti totiž odepřel, synku. 
Roznüouvat ti tvé přání však smím: číhá v něm 
nebezpečí! Ten dar, milý chlapče, jejž žádáš,

55 je úkol nad tvé síly. Faethonte, vždyť ty
jsi smrtelník: co žádáš, je výsadou nesmrtelných!
Aniž to víš, se domáháš věcí, jež samým 
bohům (i nejhrdějším z nich!) jsou nedotknutelné: 
na žhoucí vůz nesmí vystoupit nikdo

60 s výjimkou mne! Ani ten, jenž nade vším z Olympu vládne.
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jenž hrozivou pravicí metá divoké blesky, 
by nezvládl tento můj spřah - a kdo je větší než Zeus?
Cesta je zprvu strmá, že zrána se po ní
koně (ač svěží!) jen stěží vyškrábou. Uprostřed nebe

65 pak kulminuje: já sám se často obávám v propast
s moři a zeměmi shlédnout a srdce mi rozbuší strach.
A poslední úsek je sráz, jejž nezdolá bázlivá oprať: 
v tu chvíli se sama Téthys tam dole zachvívá 
strachy, abych se nezřítil střemhlav do jejích vln...

70 Připočti vír v patách krouživému pohybu nebe,
jenž unáší hvězdnou tříšť a valí ji v zběsilém kruhu.
Vší silou se musím opřít, jen tak tu smršť vždycky zdolám 
(jen já!) a proti pohybu sfér razím cestu.

- Představ si sebe: máš vůz - co si počneš? Dokážeš jet
75 vstříc točnám, aniž tě vymrští z dráhy spin osy?

Možná už vidíš háje s božskými městy, 
jakož i chrámy, vše téměř nadosah...
Tvá pouť je záludná a k podivným zvířatům vede!
I kdybys udržel směr a nezbloudil z cesty,

80 přes čelní střet s rohy Býka se musíš dostat, 
přes Lučištníka, přes násilného Lva s jeho 
tlamou, dál přes Stírá, který doširoka rozvírá 
břit krutých klepet, a přes Raka s klepety v protisměru.
A uřídit koně tak temperamentní, jako jsou ti,

85 kteří z nozder a tlam chrlí žár, jenž v hrudích jim plane, 
to dokážeš stěží: i mne málem shodí, sotvaže se 
rozparádí a mocně se snaží ohlávky střást.

Tak tedy, synku, buď opatrný, dokud je čas: 
ať nezemřeš na můj dar, honem pozměň své přání!

90 - Žádáš si důkaz skálopevný, že vskutku jsi
rodný můj syn? Což není důkazem skálopevným 
můj strach? Jako každý otec se bojím! Jen se mi 
podívej do očí: kéž bys mi tudy až
do srdce viděl, jak plné je chmur vlastních rodiči...

95 - Dobrá. Ze všech vybraných darů nebes, země
i moří, jimiž přetéká svět (jen se rozhlédni kolem), 
chtěj cokoli: žádné tvé přání už neoslyším.
Jen jedno, prosím tě, nechtěj, co spíše trestu se blíží 
než vyznamenání: chceš trest, ne dar, Faethonte!

100 Co se mi, blázínku, věšíš na krk? Ty loudíš?
Styx je mi svědkem, tak věř, že ti splním vše, 
co si budeš přát... Jen moudřeji přej si!“

Přestal mu mluvit do duše. Syn beztak se zdráhá 
slyšet a dál hoří touhou řídit sluneční vůz.

105 Loudavým krokem, jak jen to šlo, otec mladíka vedl 
k nebeskému vozu, jejž Héfaistos mu ukul.
Nápravu ze zlata má ten vůz, také oj celou ze zlata, 
zlatisté loukotě má a stříbrné paprsky kol.
V řadách perel a topasů, zdobících jařmo,

110 hrou odrazu zdvojen se blyští sluneční jas...
Jak si to vše - celý zmámený - po kousku kousek 
prohlíží Faethón, tu procitnuvší Jitřenka 
rozevře křídla vrat, zrudlá úsvitem, a vpustí 
červánky do komnat. - Rozprchnou se stádečka hvězd

115 a z nebeské varty jim v patách mizí i Světlonoš-ovčák. 
Jakmile viděl bůh slunce, že k obzoru prchá, 
že nachem se zalévá svět a i růžky vybledlé Luny 
jsou takřka ty tam, velí čiperným Hórám zapřahat. 
Božstva v mžiku ten příkaz splní a od vzdušných žlabů,

120 z nichž nasáli ambrózii, mu předvedou kvarteto koní 
s plameny u nozder a zvonivé uzdy jim připnou. 
Posvátnou mastí pak otec pomazal synovu tvář, 
aby odolávala spalujícím jazykům ohně, 
paprsky do vlasů mu dal a mezi vzdechy,

125 jež věstily žal, ho s obavou v duši napomínal:
„Aspoň tohoto dbej (snad můžeš poslechnout otce):
S bodcem si nezahrávej, tím víc koně opratí kroť - 
vždyť pádí i tak a dá to práci tlumit je v letu.
A nedej se zlákat k projetí všech pěti pásem:

130 širokým obloukem odklání se vyjetá cesta
a obchvatem míjejíc jak jižní, tak severní pól 
včetně Medvědic tak pouhá tři pásma zdolává - 
dej se tudy, kde uvidíš otisky kol.
A aby se zemi i nebi dostalo úměrných teplot,

135 netlač vůz dolů a nervi ho ani do nadoblačen:
vystoupáš příliš vzhůru, a olympské paláce shoří, 
příliš nízko - pak zem. Zcela bezpečná trať vede středem. 
Pozor, ať vůz ti nesjede k spirále Hada tam vpravo, 
ať ani vlevo tě nezaveze až k Oltáři dolů:

140 mezi nimi se drž! Vše další Štěstěně přenechávám: 
kéž je s tebou a radí ti lip než ty sám.
- Vlhká noc zatím posedla západní břehy,
cíl tvé cesty... Je nejvyšší čas
a povinnost volá: již Jitřenka odbila tmám a září...

145 Opratí, chlapče, se chop - nebo máš-li chuť plány změnit.
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pak nikoli vůz můj, nýbrž mé rady si vezmi: 
dokud to jde, dokud stojíš tady, na pevné zemi, 
mimo vůz, jejž - aniž to víš - tak smolně sis vyprosil, 
mně přenech úkol svítit a sám se z bezpečí dívej.“

150 Mrštně se mladík vyhoupne na lehký vůz 
a v póze vozataje teď v dlaních otěže laská, 
otci vzdávaje dík, ač ten o něj pramálo stojí... 
Ohnivým ržáním se plní vzduch, jak čtvero 
létavých koní Héliových - Žár s Červánkem

155 a Plamínek s Ohnivákem - stem kopyt v závory buší. 
Jen Téthys (neznalá toho, co čeká jejího vnuka) 
otevřela, vstříc širému vesmíru bez hranic 
se vyřítí vpřed: hrabou kopyty a vznášejíce se 
na perutích se prodírají záclonou mlh,

160 ba předbíhají i vichry, jež rovněž k západu vějí.

Příliš lehké však bylo břímě, než aby ho koně 
pocítili, a stejně i jho dnes jako by vlálo.
Jako je dutá loď, jíž chybí nezbytná zátěž, 
vratká a lehká jak korek vrávorá uprostřed vod,

165 tak obvyklé zátěže prost vozík ve vzduchu poskakuje 
a střídavě vymršťován se zmítá jak dočista prázdný.
- Jakmile volnost ucítí spřah, tryskem opustí 
vyjetou dráhu a jinudy se řítí než dřív.
Chlapec má strach, neboť neví, co s opratí zapůjčenou,

170 nezná cestu, a i kdyby znal, koně po svém se ženou...

Lední volci, otáčející pólem, se tenkrát 
zbroceni potem přes zákaz vrhli do mořských pěn 
a Had, dosud klimbající v blízkosti mrazivé točny, 
jenž doposud v nikom nebudil děs,

175 tím horkem rozparáděn si začal vést útočně, 
že prý ses, Vozko, i ty dal na zděšený ústup 
(pravda, jen pozvolný, jak brzdil tě hamatný vůz). 
Právě z nejvyšších sfér dostal Faethón nápad 
si prohlédnout zem tam hluboko, hluboko dole...

180 Zbledl nešťastný hoch a strach mu do kolen sedl, 
v té záplavě slunce mu víčka obestře mrákotná tma.
Už lituje, že se kdy dotkl otcových koní, 
že otce již zná a prosbou že dosáhl svého 
(klidně by dál byl jen Meropův syn} - a zatím

185 letí jak loď hnaná uragánem, když kormidelník 
řízení vzdal a na bohy se obrací v prosbách.
Co počít? Velký kus oblohy má již v zádech,

a větší má před očima... Zvažuje obé:
tu k západu, jejž dosáhnout mu nepřeje osud,

190 upírá zrak, tu se ohlíží východním směrem.
Neschopen akce, neví, co dál: uzdu neudrží 
a pustit ji nechce a nezná ani jména svých koní. 
Roztřesen do morku kostí dost podivných scén 
on kolkolem vidí, šelmy všech velikostí...

195 Je místo, v němž obloukem šavlovitým svá klepeta 
svírá Štír, jehož ocas a chapadlo dvojí 
se roztahují na ploše souhvězdí dvou.
Jak spatřil to lesklé tělo a čerň jeho jedovatou, 
ten hrozivě zahnutý hrot - jen jen bodnout,

200 hoch hrůzou omdlel a řemení otěží pustil.
Jakmile dotkly se zad, zcela volně vlajíce větrem, 
všech zábran prosto se čtyřspřeží o překot řítí 
do neznáma, a kamkoli rozmar jím cloumá, 
tam splašeně pádí. Do hvězd na báni nebes

205 co chvíli vrazí a cestou necestou vláčí i vůz -
hned k vrcholu klenby a vzápětí střemhlavý pád, 
jejž střídá šílený cval těsně nad zemí.

Žasne Luna, když vidí bratrovy oře 
pobíhat níže než své. A z popálených oblak

210 jde dým, i temena hor již zachvátil požár
a povrchem rozpukaným se šklebí vyprahlá zem.
Zeleň se vytrácí z trav, trpí listnaté stromy, 
usychání a zmar čeká na osení.
A víc je důvodů k pláči: zánik kamenných měst,

215 ba celých krajin i s národy, jež mění 
se v troud. Jak louč hoří lesnaté hory: 
jsou v plameni Athós, Tauros i Kilix, Tmólos a Oita 
i kdysi ta prameny proslulá ída, dnes bez kapky vody, 
Helikón, příbytek Múz, i Haimos, jenž Orfea zrodí.

220 V plamenech nezměrně umocněných je Aetna
i dvojhrotý Pamássos, s ním Othrys, Eryx a Kynthos 
i Mimás a Rhodopé, jíž zvolna roztává sníh, 
i Dindyma s Mykalou a Kithairón svatyní plný.
Málo platný je Skýthii mráz: hoří Kavkaz

225 i Ossa s Pindem, sám Olymp, nejvyšší z nich,
též vrcholy vzdušných Alp i Appennín s oblačnou kápí..

V tu chvíli Faethón vidí svět v jednom plameni 
a nesnesitelný žár je nad jeho síly.
Ústy vdechuje vzduch jako z útrob výhně
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230 a doběla rozpálený vůz ho do těla řeže.
Nedokáže už snášet odletujících jisker 
a popela tříšť a neprodyšný chuchvalec kouře, 
černočernou temnotou kryt nezná směr, 
ani kde by teď mohl být, čtyř létavců hříčka.

235 Má se za to, že právě teď se vzkypělou krví 
dočerna zbarvila pleť lidí v Aithiopii, 
teď, když žár vypil všechnu vláhu, se z Libye stala 
poušť. S vlasy rozpuštěnými proudy slz lijí nymfy 
jezer a studánek vyschlých: Dirké se hledá po Boiótii,

240 Argos chce Amýmóně a Korint zas Peirénin pramen. 
Ani řeky, jež k vzdáleným břehům se vrhly, 
však nejsou v bezpečí: uprostřed vln začal Tanais vřít, 
s ním stařičký Péneus, až v Mýsii Káikos, 
též Isménos rychlý a Eurymanthos až v Arkádii,

245 Xanthos, jenž znovu má vzplát a Lykormás plavý, 
i říčka Maiandros, v kličkách se hravě proplétající, 
fryžský Melás i Eurótás, tekoucí Spartou.
Babylónský Eufrat se vzňal, i Orontés vzňal se, 
běhutý Thermódón i Gangés, Istros i Fásis.

250 Alfeios vře, jsou v plamenech Spercheia srázy,
zlato, jež Tágu plavívá proud, pluje ohnivým polem. 
Říční ptactvo, jehož zpěv kdysi plnil
břehy tyrrhénských řek, se v nitru Lýdie škvaří.
Nil, celý vystrašený, se ztratil až na světa kraji

255 a tam hlavu skryl (a podnes ji tají): sedmero ústí 
přesýpá písek - jen sedmero koryt bez vody.
Tatáž moc mění v souš thrácký Hebros se Strymonem 
i západní vodstva - Rýn, Rhónu a Pád a s ním 
ba i Tiber s příslibem světovládným...

260 Křížem kráž puká půda a k zděšení pána temnot 
i s paní se jas dere průrvami do říše stínů.
V obří písčitou pláň se smrsklo moře 
v místech, kde býval oceán, a namísto hlubin 
teď hory z vod ční a kykladský houfec rozmnožují.

265 Ke dnu se stahují hejna ryb a dělat svá salta 
nad hladinou se pružní delfíni bojí.
Břichem vzhůru po vodě plují
neživá těla tuleňů. Sám Néreus prý
se s Dóridou i dcerami v sluji skryl (a ta hřála)...

270 Třikrát Poseidón svraštil tvář a přeci se odhodlal
vystrčit ruce z vod - třikrát ucukl před vzdušnou pecí.

Matka Zem, dosud obklopená mořem a jeho
vláhou i prosycená toky, jež odevšad
stáhly se k ní a v stínu vlídných útrob se ski'yly,

275 pozvedla ztrápenou tvář, až po krk vyschlou, 
a dlaní čelo si cloníc a celá se mocně 
otřásajíc, se nurně sesedla a 
přikrčenější než jindy drsný vydala hlas:

„Je-li to vůle tvá, ó nejvyšší z bohů, a pakli
280 to vše i zasloužím - nač váhá tvůj blesk? Mám-li zhynout 

ohněm, kéž ohněm tvým, jenž zkrátí mé trápení!
Vždyť už mi slova málem nechtějí z úst... A vidíš 
cár kouře ji umlčel - „ty ohořelé vlasy? 
co řeřavých uhlíků mám v očích a v tváři?

285 Tohle je tedy vděk za mé dary a služby
na poli plodnosti? Za to, že křivého rádla a bran 
trpím břit a po celý rok jsem vydána trýzni?
Že lupení dobytčatům, že chutné pokrmy lidem 
a vám, bozi, kadidlo řádně že nabízím k sklizni?

290 - Budiž, já snad zasloužím smrt: ale vlny?
tvůj bratr? Proč plocha vod, které dostal losem, 
je čím dál menší, čím dál nebi vzdálenější?
Jestli tě láska má ani bratrova nedojímá, 
pak nad vlastním nebem se slituj. Na póly hleď:

295 už teď z obou stoupá dým, a poškodí-li je požár, 
zřítí se nebeský chrám: jen s krajním vypětím 
jas nebeské klenby sám Atlas vzpírá...
Zajdou-li moře a země i říše olympských bohů, 
starý beztvarý Chaos je zpět. - Co ještě zbývá,

300 plamenům vyrvi a s nebem spas celý svět!“

Skončila Země svou řeč, neboť dusivé páry 
jí bránily povědět víc, a schoulila se 
tváří dovnitř, co nejblíž hlubinám Hádu.
Tu Otec Všemohoucí všem bohům i tomu,

305 jenž poskytl vůz, sdělil trpkou sudbu, jež zničí svět, 
pokud nezakročí. -1 vznesl se na vrchol svého sídla, 
odkud má ve zvyku rozprostírat nad zemí mračna 
a hřmění a odkud metá rozkomíhané blesky.
Jenomže není již mračen k rozprostření

310 ani dešťů, které by mohl z oblohy spustit...
Udeří v hrom, a pravicí u hlavy vyváživ hrot, 
vyšle blesk proti vozataji: jej zároveň vozu 
i duše zbaví a hltavým ohněm ty plameny stráví.
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Koně strnou, pak skočí ten tam, ten onam a šíje
315 postroji vyrvou, cár opratí nechají vlát...

Tam se válejí uzdy, tam bez urvané nápravy 
vůz, tady paprsky rozlámaných koles - 
do daleka se rozprskly trosky vozu.
A Faethón, s pustošivě ohnivou kšticí, jak louč

320 se v nekonečných kotrmelcích - střemhlavý pád - 
řítí vzduchem jak padající hvězda, 
jež zdánlivým letem po jasném nebi klame náš zrak.
Až na druhém konci světa, daleko od domova 
tok Éridanu ho mohutně objal a zchladil mu tváře.

325 Najády západních vod to tělo, dýmající
od trojhrotého blesku, j>obřbí a kámen označí verši:

ZDE LEŽÍ FAETHÓN, JENŽ ŘÍDIL LET OTCOVÝCH KONÍ. 
PŘESTOŽE NEMĚL DOST SIL A KLESL, MĚL VYSOKÝ CÍL.

K životnímu jubileu 
PROFESORKY BOHUMILY MOUCHOVÉ

Prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc., významná badatelka, úspěšná 
a oblíbená vysokoškolská učitelka, vytrvalá obhájkyně tradic výuky latiny na 
gymnáziích i na vysokých školách a v neposlední řadě dlouholetá ředitelka 
Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, slaví v letošním roce důležité ži
votní jubileum.

Narodila se 5. listopadu 1933 v Blažících na Kroměřížsku. Po maturitě na 
gymnáziu v moravském Holešově odešla studovat do Prahy na Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy, která sejí stala osudem. V roce 1957 absolvova
la hned ve třech oborech: latinský jazyk, historie a řecký jazyk. Po jednoroč
ním intermezzu na základní škole se vrátila na místo svých vysokoškolských 
studií: začala pracovat jako asistentka, později jako odborná asistentka na 
Katedře věd o antickém starověku. V roce 1964 obdržela titul CSc. (filolo
gických věd) a o tři roky později i titul PhDr. V akademickém roce 1967-1968 
získala prestižní stipendium Humboldtovy nadace a studovala u profesora 
Strauba na univerzitě v Bonnu.

Svou energii a organizační schopnosti rozvinula profesorka Mouchová na
plno po roce 1989. Hned v r. 1990 byla jmenována docentkou klasické filolo
gie a o dva roky později profesorkou. Mezitím, v roce 1991, byla zvolena ve
doucí Katedry věd o antickém starověku, kterou zůstala až do dubna 2000 (ka
tedra byla mezitím v roce 1993 přejmenována na Ústav řeckých a latinských 
studií). Jako vedoucí katedry a později ředitelka ústavu přispěla značnou mě
rou k zintenzivnění a podstatnému zkvalitnění výuky latiny a příbuzných obo
rů na Filozofické fakultě a iniciovala pravidelné otevírání oborového studia 
latiny s roční periodicitou a řečtiny s periodicitou dvouletou.

Na FF UK vedla po svém návratu z Bonnu intenzivní kursy latinského 
a řeckého jazyka, interpretační semináře latinských a řeckých autorů, latinské 
biografie, semináře z latinské stylistiky, latinské lingvistiky a lexikologie a po 
odchodu prof. Janáčka i přednášky a semináře z historické gramatiky řeckého 
a latinského jazyka a textové kritiky. Zatímco vedení jazykových kurzů pře
nechala časem mladším kolegům, speciálním seminářům a přednáškám se 
věnuje neúnavně i dnes. Nedílnou součástí její pedagogické činnosti je i ve
dení mnoha seminárních a diplomových prací. Je předsedkyní státní zkušební 
komise a komise pro doktorandské studium v oboru klasická filologie a od 
roku 1996 působí jako velmi úspěšná školitelka doktorandského studia. Ač
koliv se profesorka Mouchová nikdy nepokládala za profilovanou lingvistku, 
podařilo sejí získat pro studium a zkoumání otázek latinské a řecké lingvisti-
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ky četné zájemce, a tak vybudovat v ústavu lingvistickou základnu oceňova
nou i v mezinárodním měřítku.

Množství studentů, kterým ukazovala cestu mnohdy trnitými stezkami po
znání a jimž vštípila lásku k antickým jazykům, na ni stále vzpomíná s láskou 
a úctou, jako na milou „Bohunku“, jak jsme ji mezi sebou důvěrně nazývali. 
Byla (a je) přísnou učitelkou, ale o to je její pochvala nebo jednička ze zkouš
ky cennější. A přitom se dovede ke studentům přiblížit, získat si jejich důvě
ru a probudit v nich nadšení. Příležitost ke vzácným chvilkám vzájemného 
sblížení poskytují často exkurze, za jejichž neúnavnou organizátorku paní 
profesorka vždy platila, ať to byla návštěva berlínských muzeí nebo Budapeš
ti v době, kdy cestovat nebylo jednoduché, anebo později odvážnější exkurze 
do Pompejí, Herculanea a Neapole či do Říma nebo Trevíru, o něž byl mezi 
studenty vždy velký zájem.

Při výuce latiny propaguje profesorka Mouchová mj. aktivní přístup k la
tinskému jazyku: vede studenty k tomu, aby si na základě četby latinských au
torů a interpretace jejich děl v latinském jazyce uvědomovali meze svého 
vlastního latinského sdělení a jeho rozdíly ve srovnání s uměleckým vyjádře
ním autora. Aktivní zvládnutí latiny si studenti mohou procvičovat a ověřovat 
také v kroužku živé latiny, který profesorka Mouchová založila v polovině de
vadesátých let. S jejím zájmem o živou latinu souvisí i organizace - již třikrát 
- velmi oblíbeného Seminarium Pragense Latinitatis vivae, jehož se zúčast
nili nejen zájemci z českých zemí, ale i z Polska, Německa, Itálie, Velké Bri
tánie (r. 1992, 1994, 1998).

Pedagogická činnost profesorky Mouchové je úzce spjata s prací na skrip
tech a dalších učebních pomůckách. Spolupracovala (spolu s A. Bartoňkem 
a E. Kamínkovou) na vysokoškolských skriptech Cvičebnice latinské synta
xe (Praha 1973, 1993^), Repetitorium syntaxis Latinae (Praha 1977; spolu 
s E. Kuřákovou a J. Záchovou) a Linguae Latinae studeamus (Praha 1998; 
spolu s E. Kuřákovou a D. Slabochovou). Mimořádným počinem s mnoha 
kladnými ohlasy bylo vypracování (spolu s E. Kuřákovou a V. Markem) 
úspěšného pětatřicetidílného televizního kursu latiny a antické kultury pro 
gymnázia a jeho převedení do knižní podoby pod názvem Disco latine / a // 
(Praha, Scientia 1995, 1996).

S pedagogickou činností souvisí také snaha profesorky Mouchové o za
chování, resp. o rozšíření výuky latiny na gymnáziích. V rámci mezinárodní 
konference Eiréné byla profesorka Mouchová v roce 1982 pověřena organi
zací kolokvia o významu výuky latiny pro všeobecné vzdělání. Po roce 1989 
spolupracovala intenzivně na koncepci a na osnovách gymnaziální výuky la
tiny a na pedagogických programech pro obor latina na FF UK. Stala se ini- 
ciátorkou a spoluzakladatelkou Asociace učitelů klasických jazyků v ČR 
(ALFA), která sdružuje zejména středoškolské profesory klasických jazyků, 
a zasloužila se o její začlenění do mezinárodních struktur {Euroclassica). Je 
členkou organizace Academia Latinitati fovendae v Římě a v současné době 
se věnuje také spolupráci s mezivládní organizací Union latine, jež zahrnuje 
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na třicet pět členských zemí mluvících románskými jazyky a pěstujících vzá
jemné kulturní, odborné, pedagogické i vědecké kontakty. V rámci propaga
ce výuky latiny a jejího významu se profesorka Mouchová zúčastnila mnoha 
konferencí tuzemských i zahraničních (např. Jyväskylä, Montela, Terst, Tre
viso apod.) a publikovala různé články, často i v zahraničním tisku, např. 
Quae damna facultas linguae Latinae colendae adempta iuventuti Bohemo- 
Slovacae attulerit (Symposium Latinum, Fundatio Melissa Bruxellis 1991, 
45-49), De litteris Latinis in Bohemia et Moravia renoscentibus (Der Alt
sprachlicher Unterricht 1994, 5, 58-59), De institutione linguae Latinae cor
roboranda {yQX Latina, 125, 1995, 483-492), Quomodo conversionis e ser
mone patrio in linguam Latinam difficultates superentur (Acta selecta noni 
conventus Academiae Latinitati fovendae [in urbe Jyväskylä, 6-12 Augusti 
MCMXCVII], Romae in aedibus Herder 2002, 187-197) apod.

Jako neúnavná organizátorka se profesorka Mouchová projevila mj. také 
v oblasti navazování zahraničních styků a odborné mezinárodní spolupráce. 
Díky spolupráci s pracovištěm mnichovské Akademie věd, které se zabývá 
zpracováváním monumentálního Thesauru Linguae Latinae, se jí podařilo 
získat jednoroční stipendium a vyslat úspěšnou absolventku doktorského stu
dia na jednoroční stáž do Mnichova. Zasloužila se také o realizaci doktorské
ho studia nadaných studentů v Paříži, v rámci tzv. co-tutelle. Díky spolupráci 
se Ženevou mohou získat nadaní studenti půlroční stipendia na ženevské uni
verzitě a každoročně vyjíždí několik studentů na čtrnáctidenní kurzy latiny 
a řečtiny do Anglie. Kromě toho profesorka Mouchová iniciovala z české stra
ny badatelskou spolupráci s Freie Universität Berlin; první kolokvium se ko
nalo r. 2000 v Berlíně, druhé kolokvium naopak v Praze o dva roky později. 
Sborník příspěvků z berlínského kolokvia byl vydán v Německu r. 2001, re
feráty z pražského setkání jsou připraveny do tisku v Praze.

Díky profesorce Mouchové měli studenti i učitelé možnost vyslechnout si 
množství zajímavých přednášek profesorů ze zahraničních univerzit a insti
tucí z Německa, Holandska, Anglie nebo Švýcarska.

Pokud jde o vědecko-výzkumnou činnost, věnuje se profesorka Moucho
vá zkoumání otázek týkajících se latinské biografie, zejména biografie řím
ských císařů. Z této oblasti publikovala také dvě monografie, které získaly 
značný mezinárodní ohlas, Studien zu Kaiserbiographien Suetons (Praha 
1968), kde podává charakteristiku Suetoniova literárního díla v souvislosti 
s diskusí o jeho místě v dějinách římské literatury, a Untersuchungen zu den 
Scriptores Historiae Augustae (Praha 1975), kde analyzuje charakter a autor
ství pozdnělatinského souboru císařských biografií. K této problematice vy
dala také několik významných časopiseckých studií, např. Textkritisches zur 
Historia Augusta (Listy filologické 92, 1969, 257-259), Omina mortis in 
der Historia Augusta (Bonner-Historia-Augusta-Colloquien, Bonn 1968/9, 
111-149), Crudelitas principis optimi (Bonner-Historia-Augusta-Colloquien, 
Bonn 1970, 167-194), Zur Charakteristik von Pescennius Niger in seiner Bio
graphie in der Historia Augusta (Graecolatina Pragensia 15, 1998, 113-122), 

AVRIGA - ZJKF 45, 2003, s. 57-61



60 61
Eutropius' Charakteristik der römischen Kaiser und ihre weitere Tradition 
(in: Es hat sich viel ereignet, Gutes wie Böses. Lateinische Geschichtsschrei
bung der Spät- und Nachantike. München - Leipzig 2001, 15-25) apod.

Další oblastí vědeckého zájmu profesorky Mouchové je sémantická ana
lýza výrazů jako populus, plebs a vulgus, dále vilitas, vilis a dalších výrazů 
označujících negativní vlastnosti, jíž přispěla k lepšímu pochopení některých 
aspektů těchto pojmů, cf. např. studie 'Vilitas' als Ausdruck des sozial-mo
ralischen Despekts (in: Eest gäbe für Professor Johannes Straub, Athen 1989, 
156-167), 'Vilis origo' (in: Speculum antiquitatis Gr aeco-Romanae. Praha 
1991, 289-301), Ausdrücke 'populus', 'plebs', 'vulgus' bei Suetonius (Grae
colatina Pragensia 13, 1991, SJ-iOlf Arrogantia (Graecolatina Pragensia 18- 
19, 2002, 105-117) a další.

Důležitá je také recenzní činnost profesorky Mouchové v časopisech do
mácích i zahraničních (především Gymnasium, ale i Gnomonf jež svou za- 
svěceností, pečlivostí a precizností představuje cenný zdroj informací nejen 
pro čtenáře, ale i pro autory recenzovaných děl.

Nezanedbatelná je i vydavatelská činnost profesorky Mouchové: již od 
r. 1976 je spoluredaktorkou univerzitního časopisu Graecolatina Pragensia 
a členkou širší redakční rady Listu filologických. A protože náš časopis vydá
vá Jednota klasických filologů, musíme připomenout profesorku Mouchovou 
jako dlouholetou členku výboru JKF a oceňovanou přispěvatelku našeho pe
riodika.

Neméně důležitou činností profesorky Mouchové je její činnost překlada
telská a popularizační, zaměřená většinou také na římskou biografii. Je autor
kou několika překladů z latiny i z řečtiny (spolu s J. Burianem), jako např. 
Héródianos, Rím po Marku Aureliovi, Sextus Aurelius Victor, Kniha o císa
řích (AK 30, Praha 1975), Synové slávy - oběti iluzí. Z pozdních římských 
panegyriků (AK 38, Praha 1977), Portréty světovládců (Historia Augusta) 
I a II (AK 47 a 49, Praha 1982), Appiános, Zrod římského impéria (AK 55, 
Praha 1986) a Appiános, Krize římského impéria (AK 59, Praha 1989). K ně
kterým z uvedených děl napsala B. Mouchová také předmluvu, cf. Pozdně- 
antická biografie a její ideový záměr (AK 49, Praha 1982, 7-16), Appiános 
a krize římského impéria (AK 59, Praha 1989, 7-18); další předmluvy se tý
kaly Suetonia, cf. Gaius^ Suetonius Tranquillus (Praha 1966, 7-16) a Gaius 
Suetonius Tranquillus. Život a dílo (AK 24, Praha 1974, 7-15). Významnou 
populárně-vědeckou prací, tentokrát ze zcela jiné oblasti, byla kniha Záhadní 
Etruskové (Praha 1966, 1977), publikovaná opět ve spolupráci s J. Burianem. 
O jejím velkém ohlasu svědčí nejen řada kladných recenzí, ale i překlady do 
několika cizích jazyků. Nelze nevzpomenout ani na podíl B. Mouchové na 
zpracování hesel v tak významných publikacích, jako je Encyklopedie antiky 
(Praha 1973), Slovník latinských spisovatelů (Praha 1984) a Encyklopédia 
archeológie (Bratislava 1986).

Jinou popularizační oblastí, kde se profesorka Mouchová angažuje, je roz
hlas a televize. O televizním kursu latiny jsme se zmiňovali již na začátku; zde 
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chceme připomenout popularizační práci pro rozhlas, zejména v letech 1967- 
1969 pořady Elistoria magistra a Latina ještě žije a v roce 2000 Millennia 
rum maiora et minora, každodenní rozhlasový porad krátkých latinsko-čes- 
kých zpráv z české i světové historie vysílaný Českým rozhlasem 3 a publi
kovaný i na internetu.

Tento příspěvek je jen skromným oceněním dlouholeté vynikající práce 
profesorky Mouchové a neumělým díkem za ni. Jistě se ke mně připojí ne
přehledná řada jejích současných studentů, bývalých studentů i kolegů při 
přání, aby nás paní profesorka ještě dlouho inspirovala svou neúnavnou ener
gií, svými vědomostmi, neocenitelnými zkušenostmi a laskavou pobídkou.

Dagmar Muchnová (Praha)
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PROFESOR PAVEL OLIVA 
OCTOGENARIUS

23. listopadu 2003 se dožívá osmdesáti let prof. dr. Pavel Oliva, DrSc. 
Jeho osobní, pedagogické i vědecké curriculum vitae bylo již v odborných 
i populárně naučných časopisech několikrát prezentováno u příležitosti dřívěj
ších životních výročí. Mám na mysli především články a zprávy J. Buriana 
a J. Součka v Listech filologických a v časopise Auriga (poslední zhodnocení 
podal J. Souček v příspěvku Sedmdesát pět let prof Pavla Olivy, Auriga - 
ZJKF 41, 1999, s. 72) a dále komplexní životopis s vyčerpávající bibliografií 
od I. Lisového. Proto se koncentruji na zhodnocení činnosti od počátku deva
desátých let 20. století do současnosti a budu se věnovat dominantní části ju- 
bilantova působení, práci vědecké a publikační.

K významným autorským počinům české vědy o dějinách antického Řec
ka v uplynulém desetiletí náleží především Olivová trilogie mapující postup
ně vývoj řeckého světa od neolitu až po helénismus včetně; Zrození evropské 
civilizace (Praha, Scientia 1995), Kolébka demokracie (Praha, Arista 2000), 
Svět helénismu (Praha, Arista 2001). Zrození evropské civilizace pak nakla
datelství Arista vydalo znovu v roce 2003 s nepatrnými úpravami od původ
ního vydání, které spočívají zejména v doplnění nové literatury.

Zmíněná trilogie představuje v současné české odborné literatuře nejkom
plexnější zpracování nejen j^olitických dějů, ale ve stručné podobě i přehled 
kulturních dějin antického Řecka. Její velké pozitivum spočívá také v tom, že 
si kromě Athén a Sparty všímá i ostatních řeckých poleis, a to zejména v pa
sážích o velké řecké kolonizaci a rané řecké lyranidě, v kapitolách o Syrákú- 
sách a období tzv. přechodných hegemonií a samozřejmě v třetí části věnova
né epoše helénismu. Snaha o překonání tradičního podání řeckých dějin 
z pohledu Athén a Sparty je velmi sympatická a měla by se u badatelů v ob
lasti řeckého starověku projevovat markantněji.

Další kladný rys trilogie pak vidím v přiblížení důležitých událostí ukáz
kami z primárních pramenů, ať už se jedná o vyprávěcí literární díla, či o epi- 
grafický materiál. Pro hlubší zájemce o popisovanou problematiku nabízí 
publikace nejen prostý výčet faktografických údajů, ale i zamyšlení se nad ně
kterými spornými otázkami řeckých dějin. Typickou součástí publikací prof. 
Olivy je také obsáhlý oddíl doporučené literatury české i zahraniční prove
nience.

Vzhledem k rozsahu a hloubce výkladu lze chápat soubor hodnocených 
monografií také jako základní studijní příručku pro studenty vysokých škol 
i další zájemce o detailnější výklad řeckých dějin z řad laické veřejnosti. Ve

srovnání s vysokoškolskou učebnicí J. Pečírky a kol., Dějiny pravěku a sta
rověku (2 sv., 3. vyd., Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1989) a popu
lárně vědeckou publikací J. Buriana a P. Olivy Civilizace starověkého Stře
domoří (Praha, Svoboda 1984) nabízí výsledky nejnovějších výzkumů a růz
né hypotézy k doposud ne zcela objasněným problémům.

P. Oliva se autorsky podílel také na dalším velmi záslužném edičním po
činu, na prvním českém souhrnném zpracování řecké historie pro ediční řadu 
Dějiny států v nakladatelství Lidové noviny, kde spatřila světlo světa publi
kace J. Hradečného a kol. Dějiny Řecka (Praha, Lidové noviny 1998). I když 
zde autoři představují především novodobé osudy Řeků, úvodní kapitola 
s názvem Antické Řecko - základ evropské civilizace (s. 15-75 z celkem 765 
s.) poukazuje na nejdůležitější momenty v jeho dějinách, které ovlivnily poz
dější vývoj lidské společnosti. Z tohoto důvodu věnuje prof. Oliva menší po
zornost politickým dějům a všímá si zejména kulturního přínosu řeckých po
leis. Svůj výklad začíná dobou neolitu a završuje římským císařstvím, kon
krétně vládou Diocletianovou. Nejvíce prostoru věnuje helénistické kultuře, 
neboť právě jejím prostřednictvím „Graecia capta ferum victorem cepit et 
artes intulit agresti Latio''.

V edici Dějiny států jde především o přehledný a jasný faktografický vý
klad, není zde prostor pro vědeckou diskusi jako např. ve Zrození evropské 
civilizace. Ještě více se tento záměr projevuje ve stručném výtahu z Dějin 
Řecka s názvem Stručná historie státu. Řecko od R. Dostálové, P. Olivy 
a V. Vavřínka (Praha, Libri 2002). V kapitole Pravěcí obyvatelé a řecký sta
rověk (s. 7-37 z celkového počtu 147 s.) jsou dále redukovány politické udá
losti a je akcentován kulturní význam řeckého národa. Obě publikace jsou 
tedy určeny širšímu čtenářskému publiku.

Své všestranné znalosti starověkých dějin, nejen jejich antického úseku, 
ale také nejstarších států Předního a Dálného východu, i zkušenosti pedago
gické zúročil jubilant ve středoškolské učebnici Dějiny starověkého světa 
(Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992, 2. vyd. Scientia 1994, dotisk 
1995, rozš. vyd. Scientia 1998). V roce prvního vydání obohatily okruh čes
kých středoškolských učebnic, neboť do té doby si mohli středoškolští učitelé 
a studenti vybrat pouze z učebnic P. Augusty - F. Honzáka a V. Michovské- 
ho. V současné době již existuje úctyhodné množství dalších alternativních 
studijních textů vydávaných v různých nakladatelstvích. Ke kladným strán
kám Olivový učebnice jistě patří konkrétní a věcně spolehlivé informace, po
měrně obsáhlé partie o dějinách zemí Předního a Dálného východu a zařazení 
četných ukázek z literárních děl (s výjimkou římské literatury).

Vrcholem vědecké činnosti prof. Olivy se v devadesátých letech stala ne
pochybně monografie Řecko mezi Makedonií a Římem (Praha, Academia 
1995). Jejímu tématu doposud věnovala česká literatura minimální pozornost. 
Vychází částečně z titulu Sparta a její sociální problémy (Praha, Academia 
1971) a novějších časopiseckých článků. Detailně vykresluje složitý politic
ký vývoj řeckého světa v helénistickém období, opět na základě rozboru lite- 
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rámích děl i epigrafických pramenů, např. usnesení athénské ekklésie. Jeden 
z nejobsáhlejších poznámkových aparátů v české vědecké literatuře vůbec pak 
nabízí informace o nejnovější literatuře a množství hypotéz k jednotlivým 
problémům. Právě v konfrontaci s poznámkovým aparátem neobstojí úvodní 
konstatování, že se jedná o dílo určené širšímu okruhu čtenářů. K jeho pře
čtení může přistoupit pouze připravený zájemce se základní sumou znalostí 
o řeckých dějinách. Domnívám se, že tato práce patří k vůbec nejlepším pra
cím prof. Olivy za celou dobu jeho velmi plodné publikační činnosti.

Ve zcela nedávné době pak obohatil P. Oliva své badatelské aktivity 
o zcela novou dimenzi. Nakladatelství Arista a Baset totiž vydala jako 70. sva
zek Antické knihovny jeho překlad třinácti Démosthénových řečí přednese
ních v athénském sněmu mezi lety 354-335 př. n. 1. Publikace Démosthenes. 
Reci na sněmu (Praha, Arista a Baset 2002) obsahuje tři hlavní oddíly. 
V předmluvě se dočteme o řečníkově životě a politické situaci jeho doby, 
o hodnocení jeho osobnosti, řečí a řečnického stylu v antice i v pozdějších ob
dobích a konečně o souboru celkem 60 řečí dochovaných pod Démostheno- 
vým jménem. V druhé části následuje první český souborný překlad Démo- 
sthenových démégorií (11 řečí vydal E. Novotný, 8 řečí J. V. Zahradník 
a 9 řečí F. Stiebitz ve vynikající práci Démosthenes. Poslední zápas Řeků 
o svobodu, Praha, Jan Laichter 1940). V přeloženém souboru dominují řeči 
nejslavnějšj, tj. Za svobodu Rhoďanů, tři řeči Olyníhské, řeč O míru a čtyři 
Filipiky. Čtvrtá řeč proti Filipovi a Řeč o správě financí byly do češtiny pře
loženy poprvé. Třetí oddíl, jak se již stalo typickým znakem Olivových prací, 
rozebírá v poznámkách politickou situaci, za níž řeč vznikala a byla předne
sena, a podává rovněž vysvětlivky k historickým faktům.

Jako historika mě velmi potěšily příspěvky v ústředním časopise českých 
historiků Polis v archaickém období řeckých dějin (Český časopis historický 
1995, s. 189-204) a Athénská demokracie (Český časopis historický 2000, 
s. 213-234) či populárně naučné články v časopise Dějiny a současnost. 
Antické dějiny jsou ještě stále prezentovány spíše v rámci klasické filologie 
a v ryze historických časopisech se objevují zřídka. Již z tohoto důvodu za
slouží velké ocenění snaha prof. Olivy přiblížit alespoň ve stručné podobě nej
novější výsledky historického bádání širšímu okruhu historiků a studentů to
hoto oboru. V přehledu jubilantových aktivit pak nemohou scházet ani další 
časopisecké studie, prezentované ve filologických zahraničních časopisech 
{Graecolatina et Orientalia, Gymnasium, SIFC) i v českých zemích (^Graeco- 
latina Pragensia, Auriga, Menerva, Listy filologické. Relationes Budvicenses).

Přehled a rozbor publikační činnosti prof. Olivy od devadesátých let 20. 
století je dokladem jeho neutuchajícího zájmu především o archaické a helé
nistické období řeckých dějin, kterým se začal věnovat již na počátku své vě
decké kariéry v padesátých a šedesátých letech. Aby se jimi mohl nadále 
k potěšení svých čtenářů zabývat, popřejme mu hlavně pevné zdraví a hodně 
daJší tvůrčí invence.

Ivana Koucká (Olomouc)

PROFESOR JULIUS SPANAR 
85-ROČNÝ

Významná osobnost’ našej klasickej filologie, univerzitný profesor PhDr. 
Július Špaňár, CSc., dňa 12. novembra 2002 oslávil krásné životné jubileum 
85 rokov. Narodil sa vo Vefkej Máni v dnešnom okrese Nové Zámky (vtedy 
okres Vráble) v rodině drobného remeselníka, obuvníka. Udalosťou, ktorá 
předznamenala jeho cestu k vědeckému štúdiu antiky, bol podfa jeho spomie- 
nok úspěch v prvej písomnej práci z latinčiny a pochvala před celou triedou. 
Hoci na gymnáziu v Zlatých Moravciach podobné exceloval v matematike, 
převážila latinčina, ktorá ho sprevádzala hněď od primy, a tak po maturitě 
r. 1937 dal prednosť štúdiu klasickej filologie a němčiny, ktorú si zapísal na 
Filozofickej fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Spomedzi vtedaj- 
ších profesorov mu bol spektrom svojich odborných záujmov a najmä letorou 
najbližší Jaroslav Ludvíkovský. Po absolvovaní študoval v r. 1941/2 ešte na 
univerzitě v Lipsku, kde sa do jeho spomienok ako učitelia najhlbšie zapísali 
profesoři K. Reinhardt, F. Klingner a H. G. Gadamer.

Po absolvovaní univerzitných štúdií sa nevrátil do rodného kraja, ale na- 
stúpil na 1. štátnom gymnáziu v Bratislavě 1. 10. 1942. Keď však r. 1944 
dosiahol na filozofickej fakultě stupeň PhDr., začal tu pósobiť najprv ako vý
pomocný asistent, od 1. 10. 1951 ako odborný asistent na plný úvázok. Po 
habilitácii (1961) bol r. 1963 vyměňovaný za štátneho docenta a napokon od 
1. 2. 1969 za riadneho profesora klasickej filologie.

Publikačně začal vystupovat’ od r. 1943 recenziami slovenských práč 
o antike v dennej i odbornej tlači a prekladmi v Čečetkovom výbere k dějinám 
pedagogiky na Slovensku. Výše 230 položiek bibliografie jubilanta, ktorú 
publikovala J. Bartosiewiczová v zbomíku FiF UK Graecolatina et Orienta
lia XXV-XXVI, s. 8-19, ukazuje, že stredobodom jeho výskumných záujmov 
sa stala antická filozofia, osobitne predsokratovská; ohlas v zahraničí získali 
najmä práce o Herakleitovi z Efezu, ktorého zlomky interpretoval v překlade, 
analyzoval v sérii štúdií a synteticky spracoval v monografii (1985).

Filozofia dominuje aj v jeho prekladatefskej práci - výsadné postavenie 
tu má Sextus Empiricus (1984), Aristoteles {Etika Nikomachova, 1979; Poli
tika, 1988) a hlavně Platón, za ktorého úplný překlad získal Cenu Jána Hollé- 
ho za rok 1990, najprestížnejšie prekladatefské ocenenie na Slovensku. Bez 
jeho schopností sa nezaobišla ani jedinečná Antolágia z diel filozofov, do kto- 
rej sa zapojil od zvázku predsokratovcov až po renesančno-humanistický. 
V Antologii z dějin československé filosofie (1963) či Antologii českého 
a slovenského filozofického myšlení (1982) sa vďaka němu představili I. Ca-
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ban, J. Bayer, F. Kéri, V. Benedikti a ďalšie významné postavy. Prirodzene, 
v knižných prekladoch neobišiel ani velikánov novovekej filozofie (Spinoza 
1986, Descartes 1986), ani eponyma svojej univerzity, tak v jednotlivých ti- 
tuloch či vo výberoch z Komenského diel. Nedá sa však tvrdit’, že sa jeho pre- 
kladatefské záujmy obmedzujú na filozofiu. Opak ukazujú překlady Lukiana 
(1962), Longa (1963), Herodota (1985), Xenofonta (^Grécke dějiny, 1985; 
Anabáza, 1987); pravda, na Sofoklovi (1971) a Horatiovi (1986) spolupraco
val s básnikmi L. Feldekom, D. Hevierom, Š. Moravčřkom.

Svoje názory na prekladatefskú tvorbu představoval vzdelanej veřejnosti 
v kritických recenziách. K pálčivým problémom přepisu a ohýbania antických 
mien v slovenčině zastával v polemicky laděných príspevkoch inú mienku ako 
napr. V. Mihálik, V. Zamarovský a M. Okál. Okrem kolegov a celého radu 
žiakov od polovice 70. rokov pozná jubilanta „naživo“ početná poslucháčska 
obec slovenského rozhlasu aj z celého radu anticky zameraných relácií - 
z nich len Platónovi bolo r. 1990/1 věnovaných 6! Viac ako jedna generácia 
užívatefov mu vďačí za také základné školské příručky, akými sú latinsko- 
slovenský slovník, latinská gramatika, čítanka, učebnica literatúry a reálií 
a cvičebnice pre středné školy.

Život jubilanta však zdaleka nebol nepřetržitou reťazou úspechov. Povoj- 
nová situácia sa odrazila aj v peripetiách, čo sprevádzali jeho starosti o zabez- 
pečenie rodiny i profesionálnu kariéru. Medzi ne patřilo aj vylúčenie z komu- 
nistickej strany v rámci poaugustových čistiek, pre ktoré sa stalo zámienkou 
jeho pósobenie vo funkcii proděkana fakulty (1965-69); z něho rezultovala 
strata členstva v redakčnej radě zborníka FiF UK Graecolatina et Orientalia, 
zákaz pedagogického pósobenia, zbavenie funkcie profesora ar. 1981 před
časné penzionovanie. Za katedru sa však vrátil ešte r. 1993 a niekol’ko rokov 
intenzívně pomáhal pri vedení špeciálnych seminárov, vyučovaní gréčtiny, 
štátnych skúškach a v doktorandskom štúdiu.

V tomto kolegiálnom přístupe sa plné prejavila jubilantova otvorená 
a žičlivá povaha. Vždy ho zdobila schopnost’ vyjadřovat’ sa s nadhfadom, po- 
hotovo, často aj s dávkou miernej irónie. Medzi jeho najuznávanejšie poziti
va patřila filozofická ataraxia, s ktorou čelil kritickým situáciám, a typická 
slovenská družnost’. Aj vďaka tomu sa vedel vyrovnávat’ najprv s menej pří
jemnými stránkami individualizmu akademického prostredia, neskór so zdra- 
votnými ťažkosťami. Sme rádi, že toto jubileum mohol prežiť v dobrej náladě 
v kruhu svojej rodiny, a jubilantovi želáme, aby si ešte roky mohol naďalej 
denne čítavať v Platónovi, Lukianovi, Tacitovi, Ciceronovi, Ovidiovi. Ad an
nos Nestoreos!

Daniel Škoviera (Bratislava)

KONFRONTACE MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI - 
UNION LATINE, UNIONE LATINA*

Union Latine je mezivládní organizace, která byla založena v roce 1954 
v Madridu, ale plně akceschopné podoby nabyla až v r. 1983. Z původních 
dvanácti členů se značně rozrostla, takže v r. 2001 měla již třicet pět členských 
zemí (abecedně od Angoly po Venezuelu). Její ústředí sídlí v Paříži a její po
bočky pracují ve dvaceti zemích. Pod záštitou této organizace pěstují vzájem
né kulturní, odborné, pedagogické i vědecké kontakty země mluvící román
skými jazyky,^ které spojuje společná vzdálená historie a kultura.

Mezi řadu jejich aktivit, jejichž společným jmenovatelem je udržovat po
vědomí společné kulturní a jazykové identity v širokém multilingvním kon
textu, patří podpora asociací klasických studií v těchto zemích včetně výmě
ny vzájemných zkušeností o roli, která je připisována těmto studiím ve vzdě
lávacím systému jednotlivých zemí.

Poslední kolokvium^ zabývající se právě touto tematikou, které Union 
Latine organizovala ve spolupráci s Nadací Cassamarca de Treviso pod pat
ronací italského ministerstva zahraničí a za účasti odborníků delegovaných 
ministerstvy školství Itálie, Francie a Španělska, se konalo v italském Trevi- 
su 14.-15. listopadu 2002 pod názvem Evropská strategie - valorizace výuky 
latiny. Po úvodních oficiálních projevech následovaly příspěvky účastníků na 
téma La pe'dagogie du latin dans le secondaire et á Euniversitě: proposition 
et perspectives a Latin et culture: considerations d'ensemble et expediences 
pédagogiques.

Ze čtrnácti referátů zaujala pozornost zpráva paní Anne Armand, fran
couzské inspektorky ministerstva školství, vedoucí skupiny expertů odpověd
ných za curricula latiny a řečtiny na francouzských školách odpovídajících 
našim víceletým gymnáziím.'^ Tato skupina odborníků spadá pod generální 
ministerskou inspekci větve zahrnující výuku francouzštiny a klasických ja-

‘ V logu organizace je název organizace uveden ještě v portugalštině, španělštině 
a rumunštině.

Nefiguruje mezi nimi kupodivu ani Kanada, ani Lucembursko, i když zástupce 
Lucemburska se kolokvia účastnil.

Akta prvního kolokvia, které se konalo v Terstu r. 2000, vyšla tiskem pod ná
zvem L'insegnamento del latino ne i paesi dell'Europa orientale: attualiía e prospet- 
tive. Atti del convegno internazionale, Trieste 2000.

Děti ve věku 12-15 let navštěvují college (5.-3. třídu) a mládež ve stáří 16-18 let 
pokračuje ve studiích na lyceu (ve třídě 2., 1. a závěrečné).
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zyků. Informace se týkala prvních výsledků reformy středního školství, která 
začala v r. 1997 na nižším stupni - collěge a od r. 2001 pokračuje na lyceu. 
Podnětem k reformě bylo značné snížení počtu žáků a studentů studujících na 
střední škole na humanitní větvi, tj. i těch, kteří studují latinu a řečtinu, a vedla 
ke změně definice cílů výuky i jejích metod. Některými jejími prvky se lze 
inspirovat,^ např. při stanovení cílů výuky latiny na našich gymnáziích, při se
stavování osnov latiny i při specifikaci obecných dovedností, které lze nabýt 
při studiu latiny, římské literatury, civilizace a kultury.^ Předtím, než bude 
naznačena zásadní změna ve způsobu výuky ve Francii, je vhodné se zmínit 
o týdenní dotaci hodin volitelné latiny, která činí na collěge v 5. tř. 2 hod., ve 
4. tř. 3 hod., ve 3 tř. 2 hod.,^ na humanitní větvi lycea 3 hod. po dobu tří let.^

V hodinách latiny se pracuje ihned od začátku pouze s originálními texty 
a jejich výkladem a tomuto postupuje přizpůsobena práce učitele, která je 
velmi náročná.^ V centru zájmu stojí sdělení textu, který je vybrán s přesným 
záměrem a jemuž je podřízena výuka jazyka (tj. výběr a posloupnost ja
zykových jevů, silné omezení výjimek). Nově jsou formulovány cíle výuky 
na obou zmíněných stupních.*^ Tak v jednotlivých třídách vyššího stupně,

Přesné informace (včetně základních metodických pokynů) jsou na adrese 
http://www.education.gouv.fr/sec/langanc.htm.

Obdobně je tomu u řečtiny.
Ovšem v této třídě je možno se věnovat latině a antické kultuře i v rámci dalšího 

předmětu nazvaného „Itinéraires de découverte“. Program je tedy, jak patrno, značně 
flexibilní.

8 Se studiem latiny lze začít i později než na college; stejně tak nemusí žáci pokra
čovat s latinou na lyceu.

Tato metoda vyžaduje prověření časem; alespoň minimální základní znalosti gra
matiky a lexikální zásoby získané před dešifrováním neupraveného originálního la
tinského textu se jistě ukáží nezbytné.

Rozhodně si nelze představovat, že rozsah gramatiky může být omezenější než 
v našich poměrech, jen postup při výuce jednotlivých jevů je zcela odlišný. Ztrátě 
orientace v gramatickém systému mají zabránit přehledné tabulky a učebnice latinské 
gramatiky. Ty však nebyly při referátu prezentovány.

" Na lyceu jsou stanoveny při výuce latiny a řečtiny tyto cíle:
Četba a interpretace latinských a řeckých textů navazující na znalosti získané na col
lěge má lyceistům umožnit v rámci rozvíjení čtenářské kompetence:
- porozumět současnému dění i současným názorovým proudům na základě znalostí 

historie;
- lépe rozumět mateřskému jazyku a naučit se jej lépe ovládat na základě znalosti ety

mologie slov, prostřednictvím překladu i srovnáváním s jinými jazyky, zejména 
románskými;

- lépe ovládat různé formy slovního projevu;
- rozvíjet schopnosti argumentace a rozhodování na základě pochopení způsobu an

tické politické, náboženské a filozofické reflexe;
- rozvíjet představivost prostřednictvím znalostí mýtů a zpřítomňováním antiky.

tj. lycea, se v rámci literatury věnuje postupně pozornost řečnictví 
soudnímu a politickému (čtou a interpretují se úryvky z Ci
ceronových spisů De signis, Pro Murena, Pro Archia, Pro Milone a začátek 
a konec 1. a 2. řeči ln Catilinam, historii (úryvky z díla Tita Livia) 
a básníku Vergiliovi(na programu jsou úryvky ze všech jeho 
tří básnických děl). Paralelně jsou probírána v hodinách latiny témata z jiného 
aspektu, jako součást kultury, civilizace a životního stylu;podkladem jsou 
i zde úryvky autentických textů.

Čeho chtějí Francouzi touto reformou při výuce klasických jazyků docí
lit? Především doufají, že zastaví snižování zájmu o jejich studium.'^ Domní
vají se, že pokles zájmu je podmíněn kromě jiného obecně rozšíře
nou představou, že se vše dá hravě zvládnout (nebo zvládnout hrou) - a tomu 
je u klasických jazyků právě naopak. Nesnadnost tohoto studia Francouzi ni
kterak nezatajují a jako kompenzaci nabízejí žákům rozvoj určitých schopnos
tí i získání návyků vhodně aplikovatelných v jiných oblastech: vytváření hy
potéz a jejich ověřování, hledání řešení, jejich srovnávání a hodnocení, zjiš
ťování, že dosažené řešení není definitivní, absolutní, schopnost rozhodová
ní: to vše v rámci disciplin významných z hlediska dějin evropské civilizace 
a kultury. Zdůrazňují také stálou mobilizaci paměti při interpretaci textu 
(slovní zásoba, znalost gramatiky, antické historie a literatury i kultury), kte
rou jiné předměty uplatňují v menší míře a na niž se zapomíná při nesporně 
prvořadém rozvíjení racionálního uvažování. Odklánějí se od představy 
o „latině pro všechny“, protože „všichni“ o latinu neprojevují zájem, a neod
mítají možnost zaměřit se na užší skupinu a profilovat její vzdělání tak, aby 
se svým obsahem a rozvojem žákovy osobnosti stalo žádoucím a prestižním.

Ve 2. třídě lycea je tématem komedie, satira, epigram: Čemu 
se v Římě smáli? Smích jako projev souhlasu, výsměch. Proč a jak se Římané smáli?, 
v 1. třídě přírodní vědy a filozofie: přirozený svět a nadpřirozeno, 
pozorování světa, otázky přírodovědné a filozofické; seberealizace a vol
ba životního stylu: dopisy v próze a verších; elegická poezie a konfese; 
v závěrečné třídě filozofické směry: epikureismus, stoicismus a život ve 
státě; úvaha a dialog: filozofický dialog a jeho proměny (dopis, pravý 
a fiktivní dialog, vnitřní monolog); tradice: opakující se motivy, motiv úpad
ku, mýtus o zlatém věku, mravní úpadek, korumpující moc peněz, kritika moci, před
stavení (divadlo a hry). Je tedy zřejmé, že některá díla římských autorů jsou předmě
tem důkladnějšího literárního rozboru, jiná jsou spíše vytěžována z jiných aspektů.

Ten je součástí poklesu zájmu o studium na humanitní větvi obecně.
Nicméně i všem ostatním se má dostat základních znalostí o antické kultuře, 

avšak jinou formou. Ve francouzštině se žáci na úrovni collěge seznamují s tzv. zá
kladními texty: Biblí, Odysseiou, Aeneidou, Metamorfózami, v předmětu 
Antické jazyky a kultura především s kulturou a minimálním množ
stvím latinských slov potřebných pro pochopení slov výrazů francouzských. Zajíma
vější možnosti se nabízejí na lyceu při Občanské, právní a sociální
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Učinili již zajímavou zkušenost, že v přírodovědných větvích lyceí stoupl 
zájem o volitelnou řečtinu. Tento trend se udržuje a je vysvětlován okolností, 
že zájem studentů o tzv. nerentabilní volitelný předmět se hodnotí pozitivně 
(i v dodatkových bodech při maturitě) a že tato skutečnost je dobrou vizitkou 
např. na vysokých obchodních školách. (Zdá se však, že takový postoj ve 
Francii zmizí dříve, než se u nás stačí objevit.) Francouzi jsou si také velmi 
dobře vědomi, že osud antických jazyků mají v rukou učitelé stojící před úko
lem vyučovat předměty studenty, kteří jsou stále méně ochotni smířit se 
s náročností těchto disciplin, a umět přesvědčit veřejnost o smysluplnosti to
hoto typu vzdělání.

Španělský delegát J. David Castro de Castro (Universidad Complutense 
de Madrid) ukázal, jak se španělská obec klasických filologů - organizovaná 
v několika společnostech - snaží být stále přítomná v médiích, v nepřetržitém 
kontaktu s ministerstvem školství a zejména vychází vstříc charakteru dnešní 
doby, v níž vládne rychlost, prosazuje se efektivita a převládá obliba práce 
mládeže s elektronickými médii, a to nejen uživatelská, nýbrž i tvůrčí. Špa- 
nělé považují za optimální, aby pedagogové měli kromě filologické erudice 
i erudici informatickou nikoliv základní, ale vyšší (pořádají za tím účelem 
odborně zaměřené kursy), a výsledky se začínají dostavovat. Přicházejí však 
také s tím, co je v našich poměrech již léta řešeno a zčásti dobře vyřešeno, 
totiž s nutností tvorby učebnic latiny pro historiky a další specialisty. O růz
ných a zajímavých projektech a programech je možno získat informace na 
internetu: www.culturaclassica.com a www.liceus.com.

Zájem vzbudila i zpráva prof. G. Viré z univerzity v Leidenu, jež se věnu
je výuce antických jazyků a jejich didaktice. Také v Belgii pociťují nedostatek 
vhodné učebnice'^ pokrývající jak oblast gramatiky, tak kultury.’^ V Itálii se 
prozatím čeká na výsledky debaty o reformě, která probíhá na parlamentní půdě.

Jedním z výsledků kolokvia byla závěrečná rezoluce adresovaná přísluš
nému oddělení Evropské komise. Poukazuje se v ní na nutnost demarginali- 
zace výuky latiny vzhledem k roli, kterou měla latina jako vehikulámí jazyk 
kultury důležité při vytváření společných evropských tradic. Pozornost je vě
nována i slaďování úrovně výuky tak, aby byla zajištěna možnost studia 
v různých zemích i vzájemné komunikaci učitelů klasických jazyků z různých 
zemí. Povzbuzující bylo také předběžné sdělení prof. Jean-Noéla Roberta, 
poradce pro klasická studia při Union Latine, že Evropský parlament zamýšlí 
zřídit podle vzoru Institutu práva ve Florencii Institut evropské kultury, jehož 
součástí bude i studium antické kultury a v jejím rámci i klasických jazyků.’^

Pro nás ze zasedání vyplývá závěr, abychom nezavrhovali ani český zcela 
minimální standard (dvě týdenní hodiny po dva roky), dávali před ním před
nost tzv. českému standardu (dvě týdenní hodiny po tři roky) a prosazovali 
standard vyšší (dvě týdenní hodiny po dobu tří let s dvouhodinovým seminá
řem v posledním studijním roce), protože v tomto celku se začínají propojo
vat znalosti jazyka, kultury a literatury.

Rozhodně je však velmi vhodné udržovat se zmíněnou organizací kontakt 
vzhledem k podobnosti hlavních problémů s výukou latiny na středních ško
lách, jakkoliv je naše situace od podmínek ve Francii, v Belgii nebo v Itálii 
odchylná. Inspirace - vzájemná - je v mnoha směrech nanejvýš užitečná.

Bohumila Moučková (Praha)

výchově, kde se žáci učí vést debatu podloženou argumenty, nebo při tzv. Tra- 
vaux Personnels Encadrés, kdy studenti zpracovávají ve skupinách pod vedením pe
dagogů interdisciplinární témata.

” Činnost odborné ministerské komise je u nás suplována různým způsobem, např. 
činností ALFA.

Vzhledem k tomu, že chtějí, aby studenti z ostrovů patřících ke Španělsku nezů
stali bez kontaktu s ostatními, organizují dálkové internetové studium; informace 
o něm lze získat na těchto adresách: http://www.uib.es/g7universidades/; http:// 
www.aulanet.uniovi.es/;http://www.ubvirtual.com/es/index.html; http://www3.fue. 
uji.es/campus/; http://www.virtual.usc.es/; http://www.itaca.udl.es/; http://www.uoc. 
edu/web/esp/index.html.

Ve Francii si stěžují na nckoordinovanost při vzniku učebnice latiny: pro 5. tří
du existuje celkem šest různých učebnic. Rumunsko se mohlo pochlubit řadou vlíd
ných a vstřícných učebnic s ilustracemi.

Za zmínku stojí okolnost, že i v Belgii se řada studentů věnuje latině také jen po 
dobu dvou let, ovšem čtyři hodiny týdně.

Jistě bude stát zato sledovat využití možností studia na tomto institutu a úroveň 
vstupních znalostí jednoho či obou jazyků.

AVRIGA - ZJKF 45. 2003, s. 67-71 AVRIGA - ZJKF 45. 2003, s. 67-71

http://www.culturaclassica.com
http://www.liceus.com
http://www.uib.es/g7universidades/
http://www.ubvirtual.com/es/index.html
http://www3.fue
uji.es/campus/
http://www.virtual.usc.es/
http://www.itaca.udl.es/
http://www.uoc


72 73

TRILOGIE ORESTEIA 
V NÁRODNÍM DIVADLE V PRAZE^

Premiérou Aischylovy trilogie Oresteia v červnu 2002 ukončila činohra 
Národního divadla svou letní divadelní sezónu. Snad není nutné připomínat» 
že její uvedení je na české divadelní scéně událostí spíše výjimečnou. Pro di
váky i inscenátory představuje Oresteia patrně jednu z nej náročnějších a nej
vzdálenějších řeckých tragédií vůbec, a to nejen svou monumentalitou a vel
kolepostí básnického stylu a slova, ale i dobovým poselstvím a ukotvením 
mytického příběhu v společenskopolitické realitě Aischylových Athén.

Není proto divu, že v dějinách českého divadla objevíme jen několik je
vištních zpracování této jediné dochované antické trilogie. Nedávná pražská 
premiéra, v ambiciózním režijním nastudování Ivana Rajmonta, je v pořadí 
teprve dvanáctým jevištním uvedením Oresteie na českých scénách (nepočí- 
táme-li ovšem vynikající rozhlasové nastudování v režii K. Horčičky z konce 
60. let). Vedle vůbec první inscenace v režii Jaroslava Kvapila (Národní di
vadlo, Praha 1907) připomeňme alespoň Oresteiu Karla Dostala (Národní di
vadlo, Praha 1947), pověstnou brněnskou inscenaci Miloše Hynšta (Maheno- 
vo divadlo 1962) i druhé Hynštovo nastudování (Slovácké divadlo. Uherské 
Hradiště 1980) a inscenaci Evalda Schorma (Tylovo divadlo, Praha 1981) či 
Jaroslava Vostrého (Východočeské divadlo, Pardubice 1985).

Zatímco Vostrého podstatně zkrácená (dvouhodinová) verze trilogie se 
před deseti lety stala základem k inscenaci Karla Brožka (Klicperovo diva
dlo, Hradec Králové 1992), pražská Oresteia nabídla divákům Aischylův dra
matický text (čítající 3796 veršů) v daleko rozsáhlejší, více než čtyřhodinové 
podobě zahrnující všechny tři části najednou {Agamemnon, Úlitba mrtvému. 
Laskavé bohyně). Český divák měl navíc možnost slyšet trilogii ve zcela no
vém, poeticky obrazném i jevištně živém překladu Matyáše Havrdy a Petra 
Borkovce, jejichž překladatelský tandem se již úspěšně osvědčil u Krále Oi- 
dipa pro Pitínského inscenaci v HaDivadle. Starší inscenace Oresteie dosud 
využívaly v zkrácené či adaptované podobě překlady Ferdinanda Stiebitze, 
Vladimíra Šrámka či Václava Renče.

Společně s novým překladem hry dal režisér Rajmont vyniknout i zají
mavé hudební produkci ve formě živého orchestru pod scénou, vedeného di
rigentem a samotným autorem skladby Martinem Dohnalem. Jeho hudba na
šla uplatnění jednak jako doprovod k zpívaným partiím sboru a jednotlivých

' Premiéra: 18. a 20. června 2002, scéna Stavovského divadla, režie: Ivan Rajmont.
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postav, jednak jako rytmický podklad k recitaci. Takto byl v inscenaci vytvo
řen scénický efekt jakéhosi melodramu, blízký hudebnímu rázu řecké tragé
die. Bohužel však Dohnalova často záměrně disonantní a expresivně kolísavá 
živá hudební produkce, hraničící s improvizací, kladla nesmírně náročné 
a mnohdy i nesplnitelné požadavky na hlasový a pohybový projev jednotli
vých herců a sborů. Ten proto nepůsobil v inscenaci vždy přirozeným a sla
děným dojmem.

K navození tíživé atmosféry tragédie přispívala zčásti i temně pochmurná 
scénická výprava Martina Černého. Přední část scény stabilně tvořilo pro
stranství se schodišti - před jakýmsi průčelím řeckého paláce - poskytující 
prostor především výstupům sborů. Vlastní scéně pak dominovala masivní 
ústřední dekorace (monumentální královský palác na točně) či rekvizita (např. 
vůz přivážející krále Agamemnona z války) na hloubkovém tmavém pozadí; 
případně byly dekorace minimalizovány ve prospěch herecké akce, jako např. 
ve scéně setkání Oresta (Tomáš Petřík) s Élektrou (Martina Válková) u Aga- 
memnonova hrobu symbolizovaného reálnou hlínou na scéně.

Kostýmy k inscenaci (autor Martin Černý) se vyznačovaly jakousi záměr
nou konfrontací dvou rozličných stylů. Oproti neutrálním, víceméně nadča
sovým černým oblekům individualizovaného sboru důstojných starců s ho
lemi (R. Lukavský, J. Vinklář, M. Doležal, L. Mrkvička a další) či nenápad
ným tmavým šatům ženských sborů (vedených Kateřinou Burianovou a Jo
hanou Tesařovou) byly například kostýmy královny Klytaiméstry (Taťjana 
Medvecká) a Agamemnona (Miloslav Mejzlík / Jiří Štěpnička) pojaty jako 
honosná barvitá roucha, připomínající antický mýtický dávnověk. Nejkon
trastněji působila „božská“ roucha do zlata oděné Athény (Eva Salzmanno- 
vá) a bělostného Apollóna (František Němec) k civilnímu oblečení statistů 
v závěrečné části trilogie.

Jestliže se některá dřívější uvedení Oresteie snažila překonat tragický pa
tos, archaickou vznešenost či okázalost konvenčních inscenací antického dra
matu antiiluzivními, zdivadelňujícími prostředky a stylizací (Mahenovo diva
dlo 1962, M. Hynšt) či prostým civilismem v herectví (Tylovo divadlo 1981, 
E. Schorm), pražská Oresteia nakonec zůstala u překvapivě tradičního, ne-li 
akademického pojetí. A to i přesto, že byly v inscenaci uplatněny některé ex
perimentální prvky (např. hudební produkce) či nenápadná aktualizace (kos
týmy). V inscenaci celkově převážila jakási pietní úcta k mluvenému slovu 
i celému textu hry. Ten ovšem klade na herce velké nároky. V některých 
momentech však herecký projev ustrnul v poloze deklamativní recitace potla
čující přirozený pohyb a jevištní akci; jindy byl značně omezen a determino
ván takřka všudypřítomnou a často až přehlušující živou hudební produkcí.

Přesto měla inscenace výraznou oporu v střízlivě moderním, zbytečně 
nepsychologizujícím, leč o to přesvědčivějším a strhujícím hereckém výkonu 
Taťjany Medvecké v roli Klytaiméstry. Právě postava Klytaiméstry, přede
vším její proměna z okázale „milující“ královskě manželky ve vražedkyni, 
hnané nikoliv láskou k Aigisthovi (Jan Novotný), ale mstícím se raněným
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materským instinktem, byla v režijní koncepci úvodního - zcela jistě nejpů
sobivějšího - dílu {Agamemnon} inscenace akcentována. Bezprostřední ná
sledky jejího vražedného činu spatřil divák v živě naturalistickém obraze 
triumfálně se tyčící královny nad zkrvavenými mrtvolami krále Agamemno- 
na a věštkyně Kassandry (Sabina Králová). Silný moment přinesla rovněž 
scéna emotivně vypjatého rozhovoru KJytaiméstry se synem Orestem ústící 
nakonec v matkovraždu v druhém díle {Úlitba mrtvému).

Asi nejbezradněji v inscenaci vyzněl třetí díl {Laskavé bohyné), resp. scé
na demokratického soudu nad Orestem, jehož vysvobozením a usmířením 
Erínyí, štvoucích matkovraha, ukončil dramatik tragédii osudového prokletí 
rodu Atreovců a řetězení rodinných vražd. Není divu: svými agitačními 
a politicko-náboženskými prvky značné poplatnými Aischylově době se jeví 
dosti problematickou - a v inscenacích často proto vynechávanou - částí tri
logie.

Aktualizační podtext, který vtiskl závěru tragédie sám dramatik (tj. nasto
lení nové spravedlnosti a demokracie, oslava státního principu Athén atd.), se 
režisér Rajmont pokusil inscenačně vyřešit tak, že nechal sestoupit statisty 
v civilu z osvíceného hlediště na scénu, aby - jako svobodní občané z lidu 
a vážení zástupci obce - za přihlížení ostatních občanů (tj. diváků) mohli hla
sovat o osudu Oresta. Celá scéna soudu, jako i následný zásah bohyně Athé
ny a proměna mstivých Erínyí v laskavé Eumenidy, však v inscenaci nerozvi
nula dostatečně čitelné aktuální téma promlouvající k dnešnímu divákovi.

Věříme však, že i přesto tragédie oslovila většinu diváků, a to nejen na 
vděčně působivých místech, ale především některými nadčasovými tématy. 
Její vcelku důstojné uvedení v pražském Národním divadle přinejmenším 
dokázalo, že Aischylovo drama 5. století př. n. 1. je i pro současné divadlo 
nadále živým a tematicky silným, avšak inscenačně náročným kusem.

Kateřina Kvizová (Praha)

ŘECKA KLASIKA - 
IDEA NEBO SKUTEČNOST

V době od 1. března do 2. června 2002 proběhla v Berlíně výstava s ná
zvem Die griechische Klassik ~ Idee oder Wirklichkeit, pořádaná berlínský
mi Státními muzei. Autoři scénáře si vytkli za cíl poskytnout veřejnosti kom
plexní obraz řecké společnosti klasického období v Athénách. Expozice byla 
proto rozdělena do osmi tematických okruhů, v jejichž rámci texty i troj
rozměrné exponáty dokumentovaly různé stránky života klasické řecké polis 
a posléze ukázaly životaschopnost antiky a její působení na další evropský 
i světový kulturní vývoj.

I když jádro expozice tvořily exponáty z berlínské sbírky antik, přispěla 
k úspěchu výstavy svými zápůjčkami i řada dalších významných muzeí: např. 
sousoší Tyranobijců bylo zapůjčeno z Národního muzea v Neapoli, Umělec- 
ko-historické muzeum ve Vídni zaslalo soubor reliéfních desek z héróa 
v Gjolbaschi - Tryse. Méně vstřícná byla řecká muzea, jejichž exponáty mu
sely být někdy nahrazeny kopiemi; těch bylo užito i v případě slavného My- 
rónova sousoší Athény a Marsya, které vítalo návštěvníky hned u vchodu 
výstavy.

První tematický okruh Athény a svět 5. století př. Kr. nabídl pohled na sou
sedy Athén ve vlastním Řecku a na okrajové oblasti antického světa, svými 
památkami byly krátce představeny i některé ze zemí vzdálenějších, které Ře
kové neznali a o jejichž existenci ani nevěděli (Kolumbie, Čína, Japonsko 
a další). Pozornost návštěvníků vzbuzovala zejména teprve nedávno nalezená 
mramorová socha tzv. Vozataje z punského města Motye na Sicílii, velmi kva
litní práce řeckého sochaře z období přísného stylu.

Politickému uspořádání Athén, jejich veřejnému životu, athénským obča
nům, metoikům i otrokům byl věnován druhý okruh. Návštěvníci se mohli na 
nálezech z athénské agory seznámit např. s předměty užívanými při soudních 
jednáních - s vodními hodinami (klepsydrou), které vymezovaly čas jednot
livým řečnflcům, nebo s bronzovými terčíky sloužícími při hlasování. Samo
zřejmě nechyběly ani ukázky ostrak. Protože nedílnou součástí řeckých ná
boženských slavností bývaly i sportovní soutěže, byla vystavena také série 
panathénajských amfor, které se, naplněné olejem, dávaly vítězům stejno
jmenných her, pořádaných u příležitosti Velkých Panathénají - slavností na 
počest patronky města bohyně Athény. Athénská polis 5. století stavěla zá
jmy obecné nad jednotlivce - individuum. Proto věrné zobrazování význam
ných osobností tehdejšího života nebylo žádoucí, ba dokonce mohlo mít i tra
gické následky - vzpomeňme na Feidiu a jeho autoportrét na štítu kultovní
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sochy Athény Parthenos. Přesto se nám v římských kopiích zachovalo něko
lik portrétů, z nichž autoři výstavy vybrali ty nejznámější: idealizovanou po
dobu Perikleovu a pozoruhodně realistický portrét Themistokleův z římské 
Ostie.

Muži, ženy a děti, tak, jak je reflektovalo výtvarné umění, zejména vázo
vé malířství, byli hlavním tématem dalšího oddílu. Muže zachycují malby 
často jako bojovníky nebo účastníky symposií, kteří jsou obveselováni heté- 
rami. Originální myšlenkou bylo vystavení různých druhů přírodních věnců, 
kterými se hodovníci zdobili: břečťanových, mátových, myrtových nebo rů
žových. Věnce byly uvity z rostlin, které poskytla berlínská Botanická zahra
da, aby co nejvěměji odpovídaly středomořské floře. Atmosféru dokreslova
la portrétní socha básníka Anakreonta, která bývá spojována se sochařem 
Feidiou a kterou zapůjčila kodaňská glyptotéka. Ženský svět přiblížily pohle
dy na ženy při kultovních obřadech, při péči o hroby zesnulých nebo při pří
pravách svatby v gynaikeiu nevěsty. Několika ukázkami byla dokumentová
na obliba cyklů s Théseovými činy na vázách 5. století.

Čtvrtý okruh byl věnován sochařství a architektuře. Kromě několika řím
ských kopií Polykleitova Doryfora mohli návštěvníci obdivovat i další zná
mé sochy, převážně pocházející z poslední třetiny 5. století, v tzv. krásném 
stylu, s těsně k tělu přiléhajícími oděvy s jemnou hustou drapérií. Sochařská 
výzdoba Parthenónu a dalších staveb na Akropoli byla většinou zastoupena 
odlitky, v originále se podařilo vystavit pouze několik architektonických frag
mentů. Kopiemi Athény Parthenos obohatila výstavu muzea v Madridu 
a v Bostonu, chyběla nejslavnější a nejvěrnější kopie „Varvakeion“ z athén
ského Národního muzea. Velmi zajímavé však byly vystavené modely, ať již 
šlo o celou Akiopoli, velký model Parthenónu zapůjčený z Basileje, obytné 
domy v hippodamovském Peiraieu anebo nový návrh rekonstrukce Mausóleia 
v Halikarnássu od německého architekta W. Hoepfnera, který do expozice 
zároveň zapůjčil své kopie řeckého nábytku.

Další téma, hospodářství - zemědělská a řemeslná produkce, technologic
ké postupy - bylo oživeno sálem, který, vyplněn klasy, vzbuzoval dojem obil
ného pole. Vedle ukázek zemědělského nářadí seznamovali autoři výstavy ná
vštěvníky s opracováním kamene, výrobou keramiky a terakot a s odléváním 
bronzů. Detaily vybraných vázových maleb, například Eufroniova krátéru 
s Hérakleem bojujícím s Antaiem nebo Mysónovy amfory s Kroisem na hra
nici, odhalily překvapivé rozdíly mezi předkresbou a definitivní malbou, kte
ré dokládají umělcovo usilování o co nejpřesnější a nejefektnější výsledný do
jem. Znovu byl připomenut slavný nález Feidiovy dílny v Olympii s nástroji 
a formami užívanými při zhotovování Diovy sochy. Ne příliš šťastné bylo 
spodní osvětlení některých vitrín, které návštěvníka příliš oslňovalo.

Dionýsovo divadlo v Athénách a slavní řečtí tragikové se svými portréty 
tvořili vstupní část dalšího okruhu. Pronikání řecké klasiky do Makedonie, 
Černomoří a Itálie dokumentovaly šperky, terakotové sošky a keramika. Mezi 
památkami Velkého Řecka vynikala kvalitou socha mladíka z Agrigenta při- 
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pomínající slavného Kritiova jinocha z athénské Akropole, zajímavá svými 
téměř portrétními rysy byla i jedna z terakotových ženských soch, které byly 
nalezeny v Latiu, ve svatyni v Aeneově Laviniu.

Také římské umění přejímalo a přetvářelo dědictví řecké klasiky. Umělci 
novoattické školy pracovali pro římské zákazníky, další vlny klasicismu při
cházejí v období vlády císařů Augusta a Hadriána. Svoji renesanci prožívají 
karyatidy z Erechtheia, které se vracejí na Augustově fóru v Římě i v Hadria- 
nově vile v Tivoli. Kromě řady portrétů byly v expozici zastoupeny reliéfy, ať 
již v archaistickém stylu se zobrazením božstev nebo se zvířaty v krajině se 
stromy a skalami. Nechyběly ani ukázky nádob ze stříbrných pokladů z Hil- 
desheimu a z Boscoreale.

Poslední sály připomínaly divákům další život antických památek a idejí 
v Evropě i ve světě, vztah mladších generací k antické kultuře, její přejímání 
i tvůrčí přetváření. Nové objevování řeckého umění dokumentovala raná vy
dání knih obsahujících kresby řecké krajiny s antickými monumenty nebo an
tických uměleckých děl. Pozornost autorů výstavy se soustředila rovněž na 
recepci klasiky v nově se rodící demokracii ve Spojených státech a na roli 
Thomase Jeffersona v propagaci klasického dědictví.

Expozice začínala i končila v centrálním sále, označeném jako „agora“, 
který zdobily sochy Tyranobijců a Amazonek vytvořených v 5. století pro 
maloasijský Efesos.

O úspěchu výstavy, k němuž nemalou měrou přispěly i zvolené výstavní 
prostory, svědčí množství návštěvníků všech generací (včetně školních vý
prav, ač šlo o víkendové dny), které bylo možno v sálech potkat. Podle počtu 
zájezdů pořádaných v tomto období do Berlína i z České republiky soudím, 
že ani mnozí z nás si nechtěli nechat ujít příležitost alespoň krátce nahlédnout 
do jednoho z největších období v historii lidstva, a věřím, že svého rozhodnu
tí nelitovali.

Iva Ondřejova (Praha)
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SOUČASNÉ ARCHEOLOGICKÉ BADANÍ 
V POMPEJÍCH

Současný stav poznání nejrůznějších aspektů života ve starověkých Pom
pejích by se mohl na první pohled jevit jako dostačující. Jedinečnost této lo
kality, která se nám dochovala „díky“ katastrofické erupci Vesuvu 24. srpna 
roku 79 po Kr., spočívá právě v nepřeberném množství informací konzervo
vaných sopečným materiálem v jinde těžko opakovatelné kvalitě. Zhruba dvě 
třetiny města jsou archeologicky odkryty, zatímco zbývající část čeká na do
konalejší výzkumné metody budoucnosti. Naše představa o podobě města, 
třebaže občas rozostřená nejasnostmi plynoucími z době poplatného, a tedy 
ne vždy řádného vedení raných výzkumů, je tak v mnoha ohledech nesmírně 
detailní a u jiných lokalit v té míře zcela nedosažitelná.

Je však zapotřebí si uvědomit, že tyto uspokojivé výsledky již dvou a půl 
století práce archeologů se týkají do značné míry pouze synchronního pohle
du na lokalitu. Není divu, že zájem badatelů se primárně soustředil na hori
zont, který činí Pompeje výjimečnými, tedy na stav ke dni jejich zániku. 
Z hlediska archeologie je však nutné si klást i standardní otázky ohledně způ
sobu založení města a jeho vývoje. Zaměření výzkumů tímto směrem je nut
né nejen z chronologického, ale také etnického, kulturního, architektonické
ho, urbanistického a dalších hledisek. Jak již z pouhého nastínění zmíněných 
okruhů bádání vyplývá, o starším období Pompejí toho příliš mnoho nevíme. 
Teprve výzkumy posledních let usilují o vyrovnání této disproporce a vržení 
většího množství světla i na starší dějiny města, které se tak z archeologického 
pohledu stává běžnou lokalitou nelišící se svým bohatstvím od mnoha dalších. 
Dokonce se podobá výzkumům v současných městech, kde je rovněž třeba 
brát víc než jinde v potaz stojící domy a zdi. Jedním z takovýchto výzkumů je 
i Anglo-American Project in Pompeii (dále AAPP) vedený univerzitou v se- 
veroanglickém Bradfordu.

AAPP je organizován jako výukový program archeologie (Archaeological 
Field School) pro vysokoškolské studenty prakticky z celého světa se zájmem 
o archeologii a starověk. Logicky většinu účastníků tvoří studenti z Velké 
Británie a Spojených států, ale za dobu trvání projektu se jej zúčastnili mladí 
lidé asi z pětadvaceti zemí. Hlavním důvodem jsou ekonomické okolnosti 
účasti. Organizátoři za pětitýdenní výuku, stravu a skromné ubytování v kem
pu v roce 2001 požadovali částku $2.900,-. K tomu je třeba ještě připočíst 
náklady na dopravu do Pompejí, další cestovní výlohy po okolních památkách 
a nějaké kapesné. Je logické, že za ekonomických podmínek, jaké u nás pa
nují v našem oboru, a při možnostech univerzit a nedostatku nadačních pro
středků se programu zatím zúčastnili pouze dva studenti z ČR.
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Vicolo di Narciso

Herku lánská

Dům vestáJek Dům chirurga

Obr. 2. Regio VI, insula 1

V Pompejích v současnosti běží několik výzkumů zaměřených na celkový 
vývoj jednotlivých domů (např. Deutsches Archäologisches Institut); AAPP 
si vytyčil úkol poněkud rozsáhlejší. Jako jediný totiž zkoumá komplexně 
vývoj celěho jednoho domovního bloku, insuly. Sleduje zakládání, vývoj 
a rozrůstání jednotlivých domů insuly, analyzuje prostorové, ekonomické 
i architektonické vztahy mezi nimi s náležitým přihlédnutím k jejich vzájem
né chronologii.

Bradfordská univerzita je známa svým výrazně přírodovědně orientova
ným postojem k archeologii, a tomu odpovídá i množství odborníků nejrůz
nějších oborů účastnících se výzkumu. Program zahrnuje výcvik studentů 
zkušenými vedoucími a dalšími pracovníky v celé šíři moderního archeolo
gického bádání v terénu. Studenti jsou tak vpraveni do problematiky stratigra- 
fie, veškeré dokumentace výzkumu, analýzy stojících monumentů a rovněž 
dokumentace a zpracovávání získaných artefaktů a ekofaktů. Mimoto jsou 
součástí projektu exkurze na blízké lokality (Herculaneum, Boscoreale, 
Oplontis, Neapolské muzeum...). Zvláště cenné jsou večerní přednášky na 
nejrůznější archeologická témata (archeozoologie, archeobotanika, palynolo- 
gie, sedimentologie, archeometalurgie, numismatika, sklo, keramika, fresky, 
počítače v archeologii...).

První sezóna výzkumu proběhla již v roce 1994 a od té doby každoročně 
během léta na dobu pěti týdnů trojúhelníkový areál Regio V7, insula 1 (obr. 1) 
ožívá výzkumným ruchem. Insula se nachází v těsné blízkosti Herkulanské 
brány na severozápadě města a je sevřena mezi Via Consolare a Vicolo di 
Narciso. Zahrnuje v sobě známý Chirurgův dům, který je obecně považován 
zajeden z nejstarších ve městě. Výzkum sleduje nejstarší fáze osídlení bloku 
až do jeho konečné podoby z roku 79 po Kr. a současně také dokumentuje 
historii insuly od jejího vykopání v 18. století do současnosti. Ve své první 
fázi se projekt soustředil na tzv. Dům vestálek, největší a nejpůsobivější stav
bu insuly. Mezi tímto domem a městskou hradbou jsou odkrývány dva hos
tince a thermopolium, které zde stály v době zániku města. Na jih od Domu 
chirurga se výzkum soustředí na několik thermopolii, obytných a výrobních 
prostor a na jižním konci insuly na okolí veřejné kašny (obr. 2). Součástí pro
jektu je i důkladná dokumentace a analýza všech architektonických částí in
suly, včetně dekorací zdí, vytvoření digitálního trojrozměrného modelu insu
ly a samozřejmě odborná i popularizační prezentace výsledků bádání.

Podobné programy představují oněch pár možností pro klasické archeolo
gy zúčastnit se finančně, organizačně a především odborně výjimečně dobře 
zajištěného výzkumu významné lokality. Dalším podstatným kladem je pří
ležitost setkat se a diskutovat s množstvím nejrůznějších odborníků v přidru
žených archeologických disciplínách.

Více informací o tomto projektu, jeho výsledcích a výhledech je možné 
získat na internetové adrese http://www.brad.ac.uk/acad/archsci/pompeii spo
lečně s několika dalšími tematicky souvisejícími odkazy.

Pavel Titz (Praha)

http://www.brad.ac.uk/acad/archsci/pompeii
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STRUČNÁ HISTORIE ZKOUMANÍ 
GÓTSKÝCH DĚJIN

Gótové zaujímali mezi starověkými barbarskými kmeny, se kterými kdy 
měřila své síly římská říše, zvláštní místo. Nebylo to způsobeno pouze jejich 
pozoruhodným teritoriálním rozšířením nebo „posmrtnou“ slávou, jíž v Evro
pě dosáhli, či obzvláštní mohutností a destruktivitou jejich vpádů. Od ostat
ních kmenů je odlišoval též poměr k římské říši: kromě oboustranného ne
přátelství byla pro vztah obou celků typická také jejich stále užší prováza
nost, v případě tak mocného kmene nevídaná. Tak se stalo, že se gótské ději
ny odehrály zčásti v úzké souvislosti s dějinami římskými, zčásti přímo 
v jejich rámci, a v důsledku toho je známe poněkud lépe než dějiny kmenů 
méně se angažujících na scéně středomořského světa. Pohled římských histo
riků sice neodhaluje všechny aspekty gótských dějin, ale chybějící údaje zčás
ti doplňuje archeologie. Kromě toho se nám od gótského historika Jordana 
dochovalo (latinsky) to, o čem se domníval, že byly gótské dějiny až do jeho 
doby; a biskup Wulfila vytvořil pro gótštinu písmo, s jehož pomocí přeložil 
pro potřeby gótské křesťanské komunity větší část Bible. Tyto i jiné znaky 
provázanosti gótské kultury s antickým středomorským světem přiměly mno
ho novodobých badatelů k pokusům o rekonstrukci a hlubší pochopení gót
ských dějin. Při těchto pokusech je nejzajímavější sledovat dvě základní otáz
ky: původ Gótů a problém gótské identity. Každý, kdo se gótskými dějinami 
zabýval hlouběji, se s těmito otázkami setkal a nějakým způsobem je řešil.

Jedním z prvních, komu se podařilo uvést zprávy antických zdrojů o Gó- 
tech do souvislosti s novými poznatky tehdy se velmi intenzivně rozvíjející 
archeologie a pomocných véd historických, a vytvořit tak koherentní obraz 
gótských dějin, byl Ludwig Schmidt. Na přelomu 19. a 20. století vydal řadu 
publikací k dějinám germánských kmenů a v rámci nejzdařilejší z nich (Die 
Ostgermanerí) obsáhle pojednal i o gótských dějinách.’ Na základě lingvis- 
tického zkoumání a především v důvěře v Jordánovo svědectví Schmidt usou
dil, že původ Gótů je třeba hledat ve Skandinávii. Rovněž při řešení problé
mu, kdo vlastně Gótové byli a jak je možné, že si svou identitu udrželi přes 
sedm set let svých dějin, se Schmidt spolehl na Jordánovo líčení, které

' Geschichte der deutschen Stämme bis z.um Ausgang der Völkerwanderung, Bd. 1: 
Die Ostgermanen, München, C. H. Beck 1934 (2. vyd.); Bd. II: Die Westgermanen, 
Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1911; Geschichte der Wandalen, Leipzig, B. G. 
Teubner 1901.
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s pomocí genealogie vypráví o dvou královských rodech, jež vedly mocný 
národ, později rozdělený na dva celky (Visigóty a Ostrogóty), k vítězství nad 
římskou říší a k založení vlastních království na římské půdě.

V polovině čtyřicátých let 20. století vypukla ve vědeckém světě diskuse, 
která poprvé zpochybnila skandinávský původ Gótů a která v podstatě pokra
čuje dodnes. O rozvíření tohoto problému se postaral mj. švédský archeolog 
Erik C. G. Graf Oxenstiema, který na základě svých výzkumů ve Švédsku 
prosazoval tezi o skandinávském původu Gótů,^ a Kurt Weibull, který ji stej
ně vehementně odmítal.^

Koncem sedmdesátých let 20. století shrnul rakouský historik Herwig 
Wolfram všechny relevantní informace o Gótech spolu s nově získanými po
znatky do souborné a rozsáhlé monografie s výmluvným názvem Die Goten 
a s vysvětlujícím podtitulem Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten 
Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie (Beck, München 
1979). Kniha se brzy dočkala nejenom několika nových vydání, ale především 
anglického překladu, který umožnil rozsáhlou diskusi o Wolframem prosazo
vaných závěrech a celkovém náhledu na gótské dějiny.Wolfram, který je od 
roku 1969 profesorem středověkých dějin na univerzitě ve Vídni a ředitelem 
Institutu für Österreichische Geschichtsforschung, je na jedné straně vysoce 
oceňován pro svou znalost tématu - otázkám gótských dějin se věnoval 
i v jiných svých dílech^ ale na druhé straně kritizován za nedostatečnou 
podloženost některých svých tvrzení. Kromě toho, jeho náhled na původ 
Gótů, na sociální a politický vývoj gótské společnosti a na jiné otázky vychá
zel stále ještě příliš těsně z Jordana, jehož informace byly už mnohokrát zpo
chybněny.^ Walter Goffart,^ který se Jordanem podrobně zabýval, dokonce

2 Die Urheimat der Goten [Mannus Bücherei, Bd. 73], Leipzig, Johann Ambro
sius Barth Verlag 1945.

’ Die Auswanderung der Goten aus Schweden, Göteborg, Wettergren & Kerbers 
Förlag 1958.

History of the Goths (trans, by Thomas J. Dunlap), new and completely revised 
from the second German edition. University of California Press 1988. Podobný dopad 
měla i další Wolframová práce Das Reich und die Germanen. Zwischen Antike und 
Mittelalter (Siedler Verlag, Berlin 1990), věnovaná nejenom Gótům, nýbrž i jiným 
barbarským kmenům (s výjimkou Franků) a jejich vztahu k římské říši. Rovněž tato 
práce se dočkala reedicí a anglickěho překladu {The Roman Empire and Its Germanic 
Peoples, trans, by Thomas J. Dunlap, Berkeley - Los Angeles, University of Califor
nia Press 1997).

5 Gothische Studien TUI, in: MIÖG 83-84, 1975-76.
Z posledních prací zejména James J. O’Donnell: The Aims of Jordanes, in: His

toria 31, 1982, s. 223-240.
’’ The Narrators of Barbarian History (AD 550-800): Jordanes, Gregory of Tours, 

Bede, and Paul the Deacon, Princeton 1988; Barbarians and Romans AD 418-584: 
The Techniques of Accommodation, Princeton University Press 1980.
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tvrdil, že se Wolfram pokusil napsat nového Jordana, sice lepšího, úplnějšího 
a detailnějšího, ale přesto stále v tradičních schématech, která jsou pro mo
derního vědce pokoušejícího se sepsat gótské dějiny zavádějící. Nepřekvapí, 
že také Wolfram vsadil na skandinávský původ Gótů; v otázce gótské identi
ty byl sice toho názoru, že Gótové byli spíše shlukem více etnických elemen
tů než kompaktním uskupením jediného etnika, ale zároveň věřil v kontinuitu 
jejich dějin, kterou měly podle něj zajišťovat Jordanem popisované královské 
rody Amalů a Balthů.

Wolfram byl ve svém bádání přirozeně inspirován některými staršími au
tory. Z nich především stojí za zmínku Reinhard Wenskus, jehož vlivná pub
likace Stammesbildung und Verfassung byla věnována germánským kmenům 
všeobecně, především jejich sociálně-politické struktuře a vývoji.^ Také sám 
Wolfram ovlivnil řadu svých žáků, kteří rovněž svým dílem přispěli ke zkou
mání gótské problematiky (zejména Andreas Schwarcz)?

Protikladem k této „škole“ vědců německy mluvícího světa je do jisté míry 
skupina anglofonních badatelů, kteří zvláště v osmdesátých letech 20. století 
vydali řadu zásadních publikací na téma Gótů, a to především ve vztahu 
k římské říši. Kromě už zmíněného W. Goffarta patří k nejvýznamnějším 
E. A. Thompson,’^ T. S. Burns,Malcolm Todd‘S a J. H. W. G. Liebes- 
schuetz.’^

Avšak bezpochyby nejvýznamnějším současným znalcem Gótů je Peter 
J. Heather, který působí na University College London a Góty se zabývá už 
od začátku osmdesátých let minulého století/^ Heatherovy publikace mají 
právě takový význam, jaký měly ve své době práce Herwiga Wolframa (je
hož některé argumenty Heather reviduje) nebo na začátku dvacátého století 
Schmidtova kniha Die Ostgermanen. Heather je přesvědčen, že zvláště první 
fázi gótské historie lze úspěšně rekonstruovat především s pomocí archeolo
gie, neboť je třeba si přiznat nepříjemnou skutečnost, že dochované relevant-

® Stammesbildung und Vetfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, 
Köln 1961, 2. vyd. 1977.

Die Goten in Pannonien und auf dem Balkan nach dem Ende des Hunnenreiches 
bis zum Italienzug Theoderichs des Grossen, in: MIÖG 100, 1992, s. 50-83; Reich
sangehörige Personen gotischer Herkunft. Prosopographische Studien [Masch. 
Diss.], Wien 1984.

Romans and Barbarians: The Decline of the Western Empire, The University of 
Wisconsin Press 1982; The Visigoths in the Time of Ulfila, Oxford 1966; The Early 
Germans, Oxford 1965.

“ A History of the Ostrogoths, Bloomington, Indiana University Press 1984.
The Barbarians. Goths, Franks and Vandals, B. T. Batsford Ltd., London 1972.
Barbarians and Bishops, Oxford 1990.
Goths and Romans 332-489, Oxford, Clarendon Press 1991; The Goths, Oxford, 

Blackwell Publications 1996; spolu s J. F. Matthewsem; The Goths in the Fourth Cen
tury, Liverpool 1991.

ní literární prameny jsou vágní a nespolehlivé. Na druhé straně lze oprávněně 
doufat, že se pomocí nových metod (např. zkoumáním DNA v lidských kos
tech) podaří v blízké budoucnosti získat mnohem přesnější informace. Zatím 
poslední Heatherova monografie The Goths (1996), která vyšla v roce 2002 
v českém překladu (v edici Dějiny národů, kterou vydává Nakladatelství Li
dové noviny),představuje výzvu pro další zkoumání a svou důsledností, 
komplexností témat a novými odvážnými teoriemi otvírá nová pole pro od
bornou diskusi.

Heather především znovu otevřel otázku gótské identity, která u něho sto
jí v centru zájmu. „Gótskost“ (Gothicness), tedy to, co tvořilo a udržovalo 
identitu kmene. Heather redefinuje jako atribut zvláštní kasty gótských plno
právných příslušníků kmene, jejíž početnost se pohybovala mezi pětinou až 
polovinou celkové populace dané gótské skupiny. To je jeden z bodů jeho 
polemiky s Wolframem, který věřil, že zásadní úlohu pro udržení gótské iden
tity hrály královské rody spolu s menším počtem významných plnoprávných 
Gótů (tzv. Traditionskernf Heather jde ve své úvaze ještě dál a tvrdí, že Gó
tové byli z římské strany nahlíženi jako Gótové právě jen proto, že gótská eli
ta takovýto obraz římské straně poskytovala. Tím se ovšem otázka gótské 
identity stává do značné míry bezpředmětnou. Otázku původu Gótů pak Hea
ther řeší neméně radikálně: podle něj Gótové jako etnikum vznikli až na úze
mí severního Polska, a nikoliv ve skandinávské oblasti, jejíž podíl na gótské 
etnogenezi byl nanejvýš marginální, pokud vůbec nějaký.

Zbývá se zmínit o sborníku přednášek na téma dějin Visigótů, který Hea
ther editoval a do něhož přispěla řada významných badatelů.’^ Přednášky byly 
předneseny v roce 1996 na čtvrté konferenci projektu Studies in Historical 
Archaeoethnology, který řídí Center for Interdisciplinary Research on Social 
Stress San Marino (R. S. M.), a týkají se zejména proměn visigótské společ
nosti v době imigrace Visigótů na území římské říše, v období stěhování ná
rodů a při utváření raně středověké Evropy. Svazek zahrnuje kromě jedenácti 
přednášek (přednesených v angličtině) též přepis následné diskuse účastníků,

’5 Publikace byla přeložena do češtiny celkem zdařile, výhrady lze mít k nespráv
nému skloňování některých slov, jako Getica (ve druhém pádě Getik, nikoliv Getiky}, 
nebo k nepochopitelnému počeštění některých jmen (např. Umučení sv. Sávy z původ
ního Passio sancti Sabae: nom. sg. je Sabas, s. 75). Také komentáře k některým ilu
stracím doznaly nepochopitelných změn: např. místo řádného překladu původního 
A non-Gothic waggon train říká český překlad Stěhování amerických kolonistu 
v 19. století (s. 177) apod. Co je horšího, velmi zajímavá ilustrace A grim reflection of 
the Somme vypadla z českého vydání úplně.

The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnogra
phic Perspective, edited by Peter Heather [Studies in Historical Archaeoethnology, 
vol. 4 (Series editor: Giorgio Ausenda)], Center for Interdisciplinary Research on So
cial Stress San Marino (R. S. M.), The Boydell Press 1999.
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který poskytuje optimální možnost nahlédnout do současného stavu vědecké
ho zkoumání, dává čtenáři příležitost porovnat odlišné náhledy vědců na jed
notlivé otázky a naznačuje, kterými směry se zřejmě výzkum gótských dějin 
bude ubírat v budoucnu.

Na začátku třetího tisíciletí je tedy o Gótech známo - zejména díky novým 
poznatkům archeologie a novému přístupu k pramenům - již poměrně dost na 
sestavení základního obrazu gótských dějin. Stále však nebylo dosaženo kon
sensu v některých podstatných otázkách, které jsem nastínil výše, a především 
stále platí, že jakýkoliv „text“ usilující o podání souvislého obrazu gótských 
dějin, zejměna pokud je tvořen kritickými vědeckými metodami, obsahuje 
více děr než nití.

DIPLOMOVÉ PRAČE 
Z KLASICKÉ FILOLOGIE,

KLASICKÉ ARCHEOLOGIE A STAROVÉKÝCH DÉJIN 
obhájené na českých a slovenských univerzitách 

v roce 2001/2002

(sestavil Jan Souček)

Stanislav Doležal (České Budějovice) I.
FF UK v Praze - Ústav pro klasickou archeologii

(připravil Jiří Musil)

Autor: Petr KUBÍN Obor: klasická archeologie
Název práce: Římsko-provinciální spony starší doby římské z Moravy a naddu-

najské části Dolního Rakouska
Vedoucí práce; PhDr. Jiří Musil, PhD. Počet stran: 194

Prvou část práce o římských spínadlech tvoří zevrubný rozbor typů řím
ských spínadel, které se vyskytují v uvedené oblasti. Jejich chronologie se 
opírá jak o nálezy z neřímských regionů, tak i z provincií. Druhou, hlavní částí 
práce je obsáhlý katalog, který tvoří více než 360 dosud publikovaných i ještě 
nezpracovaných spon. Odděleně jsou hodnoceny nálezy z germánských loka
lit a římských fortifikací (především z Mušova-Burgstallu). Soupis je členěn 
chronologicky a typologicky. Začíná sponami vycházejícími z pozdnělaténské 
tradice, poté jsou posuzovány spony destičko vité a spony zdobené emailem, 
které stojí na počátku vývoje v mladším období. V závěru je nástin obecných 
tendencí v produkci a užívání římských spon v barbarskěm prostředí.

Autor: Karolina DOSTÁLOVÁ Obor: klasická archeologie
Název práce: Kykladské idoly a jejich ohlasy v umění 20. století
Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Počet stran: 130 4- 70 obr.

První část práce obsahuje přehled a hodnocení jednotlivých skupin kyk- 
ladských idolů doby bronzově. V jejím závěru podává diplomandka nástin 
jejich interpretace - výklad je nesnadný a nejednoznačný. Pravděpodobně 
sloužily jako ochranné předměty, zobrazovaly božstva - bohyně plodnosti, 
případně Sibylly ve věštném spánku. Druhá část práce přináší shrnutí vlivu 
kykladskěho umění doby bronzově na moderní umění, inspirované především 
jednoduchostí a geometrizovanou stylizací kykladských idolů.
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IL
PedF UK V Praze - Katedra dějin a didaktiky dějepisu

(připravil Robert Škopek)
Autor: Robert ŠKOPEK Obor: dějepis
Název práce: Gens Eumachia Pompeiis
Vedoucí práce: PhDr. Jana Kepartová, CSc. Počet stran: 82 + 27 obr.

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První rozebírá dějiny Pompejí a pom- 
pejské správy, druhá podává informace o rodu Eumachiů a o všech jeho dolo
žených příslušnících, třetí se zabývá nej významnější členkou rodu Eumachiů, 
Eumachií L. f., a čtvrtá analyzuje vztah Eumachiů ke dvěma nejpravděpodob
nějším zdrojům jejich příjmů - pěstování vinné révy a zpracování vlny. Kapi
tola o Eumachii je dále rozdělena podle zkoumaného tématu - Eumachia mat
ka, Eumachia sacerdos publica, Eumachiina hrobka a Eumachiina budova. Na 
pramenném základě se práce pokouší rekonstruovat obraz rodu patřícího mezi 
lokální elitu malého římského města počátkem Augustova principátu.

III.
FF MU v Brně - Ústav klasických studií

(připravila Irena Radová)
Autor: Radek BARTŮNĚK Obor klasický řecký jazyk a literatura
Název práce: Mykénské výrazy u Hésychia
Vedoucí práce: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. Počet stran; 107

Autor hledal ve slovníku pozdního řeckého autora Hésychia slova, která 
lze s větší nebo menší jistotou identifikovat s výrazy doloženými v textech li
neárního písma B. V úvodu je podána charakteristika osobnosti Hésychia 
a jeho slovníku. Dále se práce odvíjí podle těchto kritérií: výrazy „jedinečné** 
(tj. mykénská apelativa, jejichž alfabetické paralely jsou doloženy pouze 
u Hésychia); výrazy, jejichž hésychiovské paralely představují jen méně ob
vyklé morfologické varianty jinak běžných alfabetických slov; následují in
terpretace možné, identifikace méně pravděpodobné, až k některým výkla
dům, které jsou dnes již odmítány. Na závěr autor přidal seznam onomastic- 
kých výrazů s možnými paralelami u Hésychia.

Autor: Jitka BENEŠOVSKÁ Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: Protizenské skladby ve stře do latinské poezii
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Počet stran: 94

Práce se zabývá latinskými protiženskými skladbami vrcholného středo
věku. Až na jedinou báseň nelze s jistotou potvrdit jejich český původ. Au
torka charakterizuje žánr protiženských satir a věnuje se metrickému, obsa
hovému, motivistickému a chronologickému rozboru šesti nejvýznamnějších 
protiženských satir, které byly oblíbeny v Čechách v období vrcholného stře

dověku {Recedite, recedite; Audite alphabetical Fuit una domina; Non repu
to laudabilem; Si vis ad amasiam letus introire; Ach, in luctum chelym ver- 
to\ Práce se rovněž pokouší přinést „sociologicko-náboženský úvod k proti- 
ženskvm náladám ve středověku**.

Obor: latinský jazyk a literaturaAutor: Anna BUJNOCHOVA 
Název práce; Prology Zbraslavské kroniky 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Počet stran: 96 4- VI

Práce přináší rozbor rétorické a stylistické výstavby prologů dvou děl čes
ké středolatinské literatury, spjatých osobou jejich autora, Petra Žitavského, 
a to čtyř předmluv Zbraslavské kroniky a prologu k dosud nevydané sbírce la
tinských kázání. Rozbor textů je rozdělen do tří oddílů: v prvním jsou shro
mážděny a interpretovány topy {loci communes'), následuje analýza kompozi
ce prologů a ve třetí části je věnována pozornost výskytu řečnických figur 
a tropů. Tématem poslední kapitoly je vztah mezi prology Zbraslavské kroni
ky a středověkou příručkou rétoriky Galfreda de Vino Salvo. Součást diplo
mové práce tvoří překlad prologu ke sbírce kázání.

Autor: Kateřina LOUDOVA Obor: klasický řecký jazyk a literatura
Název práce: Hláskoslovné změny ve vývoji řeckého jazyka od 4. století př. n. l.

do 3. století n. L, zánik starověkých řeckých dialektu 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. Počet stran: 92

Práce se věnuje vzniku a vývoji koiné z hlediska fonologie a fonetiky jak 
v oblasti vokalické, tak konsonantické. Rozborem hláskoslovných podsysté
mů AtWcWny!Großattisch a zohledněním sociálních aspektů v helénistické spo
lečnosti upřesňuje datování hláskoslovných změn a přibližuje rovněž jednot
livé lokální varianty attické koiné a její specifika (např. pojednává o egyptské 
ptolemaiovské koiné). Závěr práce tvoří komentář vývojové linie zániku sta
rověkých řeckých dialektů v římském období pod tlakem koiné (míra rezis
tence dialektu je dokumentována na dialektech dórských a aiolských).

Autor: Jana MIKULOVA Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: Sémantické posuny a jiné lexikální aspekty v některých kronikách

Z území Hispánie
Vedoucí práce: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. Počet stran: 75

Práce je věnována studiu lexikálních aspektů spojených se vznikem ro
mánských jazyků. Autorka zkoumá problematiku na historiografických tex
tech z území Hispánie po arabské invazi až do r. 1080 {Crónica mozárabe de 
754; Crónica albeldense; Kronika Alfonse III. - Rotensis, Ad Sebastianům; 
Sampirova kronika). Vybrané lexikum posuzuje z hlediska jeho významu 
v kontextu kronik, v klasické latině a později ve španělštině. Všímá si i even
tuálních sémantických posunů. Do zvláštního oddílu jsou zařazeny grécismy,
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latinské výrazy, které nabývají specifického významu v křesťanském prostře
dí, a výrazy knižní.

Autor: Lucie SAMKOVÁ Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: Motiv přátelství u římských elegiku
Vedoucí práce: doC. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc. Počet stran: 85

Diplomandka vyhledala místa u římských elegiků, kde se hovoří o feno
ménu přátelství (kritériem pro výběr jí bylo hledisko jazykové), roztřídila je 
podle obsahové stránky a opatřila komentářem. Vlastní práce s textem je obo
hacena o poměrně obsáhlý obecný úvod, který seznamuje čtenáře s charakte
ristikou Augustova období a představuje jednotlivé básníky: Albia Tibulla, 
Sexta Propertia a Ovidia. Interpretaci zkoumaných míst předcházejí vždy vý
stižné charakteristiky jednotlivých děl.

Autor: Rostislav SVOBODA Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce; Kvantitativní analýza latinského slovesa ve srovnání s češtinou 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. Počet stran: 75

Práce se zabývá srovnáním latinského a českého jazyka za použití metody 
kvantitativní lingvistiky. Základem analýzy jsou partie ze tří latinských textů 
císařského období (Petroniova Hostina u Trimalchiona, Senekův dialog 
O duševním klidu, Tacitovy Letopisy) a jejich české překlady, všechny texty 
o přibližně stejné délce. Srovnávány jsou tyto kategorie: osoba a číslo (v těch
to případech jsou oba jazyky srovnatelné), indikativ jednotlivých časů (pořa
dí časuje stejné, ale liší se četnost výskytu), způsoby (díky funkčnímu rozdí
lu mezi konjunktivem a kondicionálem se projevují větší rozdíly) a rod (větší 
obliba pasiva v latině). Neurčité slovesné tvary jsou z důvodů rozdílů v obou 
jazycích hůře srovnatelné, proto jsou zde zkoumány i způsoby překladu latin
ských neurčitých tvarů do češtiny.

Obor: latinský jazyk a literaturaAutor: Libor ŠVANDA 
Název práce: Laudationes u Kosmy 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Počet stran: 81

Tématem práce je žánr chvály v Kosmově kronice. V první části (po vše
obecném úvodu o Kosmově životě a díle) se autor zabývá teorií psaní chvalo- 
řečí v pozdní antice a ve středověku, přičemž se opírá zejména o práci A. Ci- 
zeka Imitatio et tractatio - Die literarisch-rhetorischen Grundlagen der Na
chahmung in Antike und Mittelalter (Tübingen 1994). Ve druhé části se pak 
pokouší o klasifikaci a stylisticko-motivický rozbor příslušných pasáží, 
u nichž rozlišuje čtyři základní typy - laudationes funebres, laudationes při 
nástupu do úřadu, příležitostné a hagiografické, poukazuje na jejich rysy 
z hlediska literární výstavby a uvádí, které z vlastností významných světských 
i církevních představitelů jsou nejčastěji předmětem Kosmovy chvály.
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Autor: Helena ŠUMBEROVÁ Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: „Decimus Magnus Ausonius, poeta ludens
Vedoucí práce: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. Počet stran: 100

Práce seznamuje čtenáře s veškerým dochovaným dílem Decima Magna 
Ausonia, burdigalského básníka 4. století n. 1., který ve své tvorbě projevil 
hravého ducha a stal se inspirací pro poetické hříčky následujících dob. Di
plomandka probírá Ausoniovo dílo v chronologickém pořadí, komentuje jeho 
obsahovou stránku a upozorňuje na zajímavosti. V podstatné části své práce 
se věnuje také formální stránce jeho diJa a podává stručný přehled poetických 
hříček ve středověké i novověké poezii.

Autor: Monika ŠVALBACHOVÁ Obor; latinský jazyk a literatura
Název práce: Pojetí fenoménu moře u vybraných básníků Augustova období:

Horatius, Ovidius, Vergilius
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc. Počet stran: 104

Autorka klasifikuje fenomén „moře“ v dílech tří nejvýznamnějších básní
ků Augustova období. Zkoumá, jak se uvedení autoři k danému jevu stavěli 
v průběhu své celoživotní tvorby (jak a zda vůbec se vyvíjel jejich vztah 
k vodnímu živlu, čím byl ovlivňován), a také srovnává jejich díla navzájem. 
Zohledňuje při tom nejrůznější faktory, jako jsou místo narození, životní osu
dy a povaha jednotlivých básníků.

IV.
FF UP v Olomouci - Katedra klasické filologie

(připravila Ivana Koucká)
Autor: Petra NOVÁČKOVA Obor: latinská filologie
Název práce: Lucius Annaeus Seneca, Oidipus, překlad s komentářem 
Vedoucí práce: Lubor KysuČan, PhD. Počet stran: 264

Těžiště práce představuje překlad uvedeného díla. Třebaže se autorka roz
hodla na rozdíl od latinského originálu pro prozaickou formu, zvolené stylis
tické prostředky „poetický“ charakter textu věrně tlumočí. Ve zbývajících 
částech najdeme obecnou charakteristiku Senekovy doby, osobnosti a díla 
a v komentáři pak srovnání jeho Oidipa s řeckou Sofokleovou předlohou. Prá
ce se také zaměřuje na rozbor Senekova jazyka a stylu a sleduje odraz stoické 
filozofie v překládaném díle. Zde vychází nejen z relevantní vědecké literatu
ry, ale i ze srovnání se Senekovými vlastními filozofickými texty.

Autor: Petra LANČOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Pokus O částečnou restituci textu Petrarcova díla De remediis

utriusque fortune
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Špička Počet stran: 74
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Obsahem práce je částečná restituce předmluvy a první knihy uvedeného 
Petrarcova spisu, která vychází z kolace čtyř exemplářů: ze dvou rukopisů, jež 
zřejmě patří ke genealogický nejbližším ztracenému archetypu (rukopis San 
Marco 340 ze 14. stol. a rukopis Strozzi 90 z Biblioteca Laurenziana ve Flo
rencii), z dodnes běžně používaného basilejského tisku Petrarcových Omnia 
opera z roku 1554 a z několika kriticky vydaných dialogů. Autorčina restitu
ce je v současné době zřejmě jediná na světě. Stručné úvodní kapitoly se za
bývají Petrarcovým analyzovaným dílem, jeho rukopisnými redakcemi a ru
kopisy, jež jsou předmětem práce.

Autor: Štěpánka POPKOVÁ
Název práce: Čtyři Usty svaté Kláry svaté Anežce České 
Vedoucí práce: PhDr. Jan Janoušek

Obor: latinská filologie

Počet stran: 104

Práce sestává ze čtyř základních součástí: především přináší překlad čtyř 
listů sv. Kláry sv. Anežce České, dále podává stručnou historickou analýzu 
politické a duchovní situace, v níž tyto dokumenty vznikly, dešifruje duchov
ní zdroje listů a konečně se snaží postihnout kvintesenci jejich duchovního po
selství.

Autor: Anna ŠIMANOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Sofoklovo drama Antigona - vztah antické mytologie a katolické

teologie
Vedoucí práce: PhDr. Jan Janoušek Počet stran: 72

Ve čtyřech kapitolách práce prezentuje zajímavé pojetí interpretace jinak 
velmi frekventovaného tématu. Nejprve se věnuje historické, politické a so
ciální situaci antické polis v 5. stol. př. Kr., dále se zabývá hodnotovými as
pekty mýtu o Antigoně a jejich dalšími psychologickými a literárními expli
kacemi a konsekvencemi. Téma analyzuje též na základě konfrontace s vývo
jem řeckého myšlení, zejména filozofie (v protikladu k mýtu). Jádrem práce 
je závěrečná kapitola, která Antigonu interpretuje z hlediska současné kato
lické teologie a odhaluje v ní určité základní a nadčasové etické principy, 
vlastní lidské kultuře a povaze bez ohledu na konkrétní kulturní a ideový kon
text.

V.
FF UP v Olomoucí - Katedra historie

(připravila Ivana Koucká)
Autor: Tomáš LÍGR Obor: historie
Název práce: Vytváření režimu osobní moci jednotlivce ve starověkém Římě

v letech 133 př. n. l. - 68 n. l.
Vedoucí práce: PhDr. Ivana Koucká Počet stran: 124
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Práce objasňuje příčiny a důsledky postupného soustřeďování moci do 
rukou jednotlivce a poukazuje na etapy vývoje autokracie ve starém Římě: 
období kontinuace úřední moci, dobu kumulace pravomocí a fázi vlastní au
tokracie, reprezentovanou Augustovým principátem a císaři iuliovsko-clau- 
diovské dynastie. Rozebírá velmi detailně zejména podstatu Augustova reži
mu i jeho politické a ústavně-právní zakotvení a také formu i základ vlády Au
gustových bezprostředních nástupců. Stranou pozornosti nezůstává ani otáz
ka údajného šílenství císařů Caliguly a Nerona. Práce se opírá o texty všech 
antických historiků, kteří se tématu dotýkají, a přináší autorův vlastní český 
překlad pramenů.

Autor: Tomáš MOTLÍČEK Obor: historie
Název práce: Přínos prof. Vladimíra Groha pro rozvoj bádání o starověkých

dějinách Říma
Vedoucí práce: PhDr. Ivana Koucká Počet stran: 194 -F XXXIV příl.

Práce je prvním komplexním zhodnocením významu V. Groha pro studi
um dějin starověkého Říma v českých zemích. Všímá si i jeho přínosu pro po
znání dějin starověku, srovnává ho s dalšími českými badateli (zejména J. Do
biášem) a podává obsáhlé výklady o stavu bádání o antice před Grohovým vy
stoupením. V jednotlivých kapitolách jsou detailně představeny a rozebrány 
všechny důležité stránky pedagogických a vědeckých aktivit tohoto prvního 
profesora dějin starověku na FF MU v Brně a FF KU v Bratislavě. T. Motlí- 
ček se opírá o úctyhodné množství archivních a tištěných pramenů i odborné 
literatury a v přílohách podává první výběrovou bibliografii prací V. Groha 
k římským dějinám.

VL
PF JU v Českých Budějovicích - Historický ústav, 

oddělení starověkých dějin a klasické filologie
(připravila Štěpánka Brožová)

Obor: latina

Počet stran: 94 -F XV

Autor: Terezie BENDOVA
Název práce: Mimosyžetnípasáže u Ammiana Marcellina 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Burian, CSc.

Práce je věnována dílu Rerum gestarum libri Ammiana Marcellina, kon
krétně se snaží podat celkovou analýzu mimosyžetních pasáží, které jsou 
v hojné míře v tomto díle obsaženy. Na základě obsahového, ale i formálního 
rozboru jednotlivých exkursů se autorka pokouší dokázat, že tyto digrese tvoří 
integrální a nedílnou součást Ammianova spisu a že jejich obsahu autor vě
noval značnou pozornost. Jádrem práce je především obsahová stránka Am- 
mianových exkursů, jež jsou velmi rozmanitého obsahu, a jsou tudíž pro nás 
důležitým zdrojem poznání římských dějin v polovině 4. století po Kr.
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Autor: Petra ZDRÁHALOVÁ
Název práce: Jindřichohradecká jezuitská kronika 
Vedoucí práce; prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.

Obor: latina

Počet stran: 71 + IV

ZA DOCENTEM 
STANISLAVEM SEDLÁČKEM

Práce se zabývá jindřichohradeckou jezuitskou kronikou, latinsky psanou 
od sklonku 16, století do poloviny 18. století. Jednotlivé kapitoly čtenáře uvá
dějí do dějin jindřichohradeckých jezuitů, pojednávají o kronice jako o lite
rárním druhu a zejména o zkoumaném díle. Poslední kapitoly obsahují jeho 
jazykový rozbor a ukázky, které jsou opatřeny českým překladem.

VIL
FF UK v Bratislavě, Katedra klasíckej a scmitskej filologie

(připravila Ludmila Buzássyová)

Autor; Zuzana URBANOVÁ Odbor: latinský jazyk a literatúra
Názov práce: Latinské rukopisné dielo Mateja Šuleka Topografia Oppidi Ti-

szoltz (1803) - překlad a analýza
Vedúcí práce: Doc. PhDr. Daniel Škoviera Počet stráň: 107

Práca je prepisom časti latinského rukopisu Miestopis města Tisovec evan- 
jelického kňaza Mateja Šuleka a jej prekladom. Práca je rozdělená do piatich 
kapitol. V Úvode podává informácie o osobnosti doposial’ málo známého 
osvietenca a buditela Mateja Šuleka, o jeho živote a význame pre obec Tiso
vec i o celkovom kultiírnom ovzduší doby. Časť Město a obyvatelia obsahuje 
kapitoly Poloha a struktura města, kapitoly o obyvatelbch, kapitolu Zamést- 
nanie obyvatelov, kapitolu Panstvo zemepanského města a kapitolu Evanje- 
Ucké náboženstvo. Na závěr sú priradené Dodatky.

Autor: Barbora LUNTEROVÁ Odbor; latinský jazyk a literatúra
Názov práce; Joaniklj Juraj Bažilo Vlč, 'Ordo Sancti Vasilii Magni - explicatio

sacrae liturgiae ’
Vedúcí práce: Doc. PhDr. Daniel Škoviera Počet stráň: 73

Práca je prekladom časti dvojjazyčné (po latinsky a cirkevnoslovansky) 
napísaného diela Výklad svátej liturgie, ktoré vzniklo v 19. storočí v prostředí 
grécko-katolíckej cirkvi. Autorka odhaluje súvislosti, v akých dielo vzniklo, 
objasňuje témy, o ktorých rozpráva, preniká do hlavnej témy diela - liturgiky 
a spoznáva historické pozadie i dobové reálie. Práca obsahuje Úvod, kapitoly 
věnované životu a dielu Juraja Baziloviča, celkovej charakteristiko diela 
a osobitne tých jeho častí, ktoré autorka přeložila; kapitolu venovanú jazyku 
diela, poznámky ku transkripci! a dve prepísané a přeložené časti diela: Ob
hajoba eucharistickej obety a O viere Ruténov. K práci je přiložená obrazová 
příloha.

V polovině letošního léta mnozí absolventi a učitelé Univerzity Palackého 
v Olomouci obdrželi zprávu, že dne 21. července 2002 ve věku osmdesáti tří 
let zemřel docent PhDr. Stanislav Sedláček. Strohá zpráva mnohé z řad jeho 
přátel i bývalých žáků zaskočila. Nikdo na ni nebyl připraven. Nikdo z nás si 
neuměl, nechtěl připustit, že odešel člověk, jenž byl tolika lidem přítelem, 
duchovním otcem, odborným rádcem. Člověk, o němž jsme se všichni domní
vali, že tady s námi bude věčně, poněvadž zde „odjakživa“ pro nás byl.

Pan docent se narodil 5. května 1919 v Jimramově na Českomoravské vy
sočině. V kraji, kde se nikdy nežilo snadno. Nelehké sociální poměry, z nichž 
pocházel, jej naučily skromnosti, střídmosti i sebekázni, podnítily jeho touhu 
po vzdělání. Po maturitě na I. státním gymnasiu v Brně se nechal ve školním 
roce 1938-39 zapsat na obor latina - řečtina na Masarykově univerzitě. Kvůli 
okupaci Československa německými jednotkami i následnému uzavření všech 
vysokých škol ukončil svá studia až v roce 1947 - zralejší o přibylé roky 
i zkušenosti z války.

Po absolutoriu nastoupil na gymnáziu ve Šternberku, kde dlouhá léta půso
bil jako pedagog vyučující latinu, ale i dějepis, německý jazyk, logiku a těles
nou výchovu. Byl učitelem, na kterého se nezapomíná. O tom svědčí vzpo
mínky jeho žáků i četná pozvání na pomaturitní setkání, kterých se pan do
cent tak rád účastnil. Ve zdravicích, které při této příležitosti pronášel, s ob
libou parafrázoval Periklovu řeč nad padlými z Thúkýdidových Dějin války 
peloponnéské. Byl v hloubi duše přesvědčen, že učitel a žák „se společně učí 
milovat krásu a přitom zachovávat střídmost, že společně se učí milovat vzdě
lání a přitom nepropadat změkčilosti, že společně štěpují stromy, jejichž plo
dy nejsou určeny pouze jim, ale dalším generacím a rozkvětu této země“.

Na konci padesátých let se ozvala olomoucká univerzita. Ve školním roce 
1959-60 nastoupil docent Sedláček na katedru neslovanských jazyků Univer
zity Palackého (dnešní katedra aplikované lingvistiky), kde vedl cvičení z la
tiny pro lékařskou fakultu. Stále častěji však - díky své všestrannosti i vyso
ké odbornosti - přednášel na katedře historie. Přednášky z mytologie a cviče
ní z latiny pro studenty dějepisu byly později rozšířeny o přednášky z dějin 
starověku i výběrové semináře zabírající širokou škálu úžeji zaměřených té
mat (řecký stát a právo, Sókratés, rozklad římské říše, antická rétorika, so
ciálně ekonomické základy řecké polis, řecké drama apod.). Jeho pedagogic
ká činnost se neomezovala jen na lékařskou a filozofickou fakultu, dějiny sta
rověku přednášel i posluchačům na fakultě pedagogické.

AVRIGA - ZJKF 45. 2003, s. 95-96AVRIGA - ZJKF 45, 2003, s. 87-94



96 REFERÁTY - CENSVRAE LIBRORVM 97

Završení svých pedagogických i odborných snah se pan docent dočkal na 
počátku devadesátých let. V roce 1984 sice odešel do důchodu, ale na katedře 
historie, jejímž rádným členem se stal roku 1981, stále odborně působil, byť 
jako externí učitel. Po roce 1989 stál u zrodu, lépe řečeno znovukonstituová- 
ní, katedry klasické filologie na FF UP. Byl oním prvním hybatelem, který 
vtiskl počátkům katedry nesmazatelnou pečeť, byl znovu pedagogem, který 
„odchoval“ první ročník latiníků na univerzitě v Olomouci. Organizoval, shá
něl pedagogy, odbornou literaturu, přednášel. Naposledy ve školním roce 
1994-95 latinskou stylistiku.

S pedagogickou činností byla u pana docenta Sedláčka neodmyslitelně 
spojena i činnost odborná a publikační. V roce 1969 obhájil disertační práci 
na téma vlády tyranů v Syrákúsách, a dosáhl tak doktorátu filozofie. Ve své 
habilitační práci plně využil svých zkušeností z výuky medicínské latiny 
a zaměřil se na lingvisticko-metodickou problematiku medicínské latiny. 
Definitivnímu přiznání titulu docenta zabránily události let 1968-1970, takže 
titul docenta pro obor metodika latiny mu byl přiznán teprve na jaře 1990.

Ve své publikační činnosti se věnoval především své velké lásce - jazy
ku. Jeho práce zaměřené na profesionálně utilitární latinu a řečtinu se na dlou
há léta staly neodmyslitelnou pomůckou adeptů studia medicíny a přírodních 
věd. K nejdůležitějším patří Základy jazyka latinského a řeckého pro medi
cínskou praxi, Praha 1964, Medicínská terminologie - latina v strukturních 
cvičeních a přehledech, Praha 1967 a 1970, Medicínská terminologie - po
mocné texty a cvičení, Olomouc 1972 a 1977, Vademecum medicínskou ter
minologií, Praha 1988, Slovník řeckých slovotvorných komponentů v termino
logii přírodních věd, Praha 1970. Zájemce o další publikační činnost lze odká
zat na výběrovou bibliografii, jež je součástí článku PhDr. Ivany Koucké Sta
nislav Sedláček octogenarius, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucen- 
sis, Facultas philosophica. Historica 28, 1998 [Olomouc 1999], s. 191-195.

Pan docent Stanislav Sedláček celým svým životem dokládal platnost la
tinského rčení verba movent, exempla trahunt. Publikoval, překládal, vedl 
diplomové práce, podílel se na přípravě skript věnovaných dějinám a kultuře 
starověku, do posledního dne se zajímal o nejnovější poznatky svého oboru.

Jeho studenti a přátelé si jej vážili pro náročnost, kterou uplatňoval vůči 
sobě i ostatním, laskavost v jednání, ochotu kdykoliv pomoci, schopnost vy> 
slechnout názory druhých, čestnost v slovech i jednání. Byv plně prodchnut 
duchovním odkazem antiky, dokonale naplnil Platónův výrok, že starajíce se 
o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. A za to mu patří dík.

Karla Vymětalová (Opava)

Josef Bartoň, Uvedení do novozákonní řečtiny. 3. upravené 
vydání, Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2001, XII + 164 s. - 
Veronika Černoškova, Novozákonní řečtina. Olomouc, Uni
verzita Palackého v Olomouci 2002, 78 s.

Uvedení do novozákonní řečtiny Josefa Bartoně, jehož třetí upravené vy
dání máme již dlouhý rok k dispozici, vznikalo postupně od začátku 90. let, 
jak se o tom autor zmiňuje v úvodu ke svému dílu.

Jde o učebnici koiné orientovanou především na jazyk Nového zákona. Ve 
36 lekcích objasňuje autor postupně gramatickou strukturu obecné řečtiny, 
pro zájemce o hlubší proniknutí do jazyka odkazuje na příslušné paragrafy 
v Mluvnici řeckého jazyka (J. Niederle, V. Niederle, L. Varcl). Každá lekce 
je rozčleněna na dvě části, přičemž část A i část B obsahují gramatický vý
klad ukončený cvičnými větami, poznámkami a vysvětlivkami k těmto větám 
a seznam slovíček ve větách použitých, z nichž je část určena k aktivnímu 
osvojení. Na konci lekce jsou vždy připojeny úkoly k procvičení probírané 
látky, včetně překladu jednoduchých vět či slovních spojení z češtiny do řečti
ny. Závěr učebnice tvoří řecko-český slovníček obsahující všechna slova vy
skytující se v Novém zákoně více než dvacetkrát, u každého slova je číslicí 
uveden počet výskytů, následující silně vytištěná číslice označuje lekci, v níž 
se slovo vyskytuje poprvé. Dále je připojen seznam vybraných slovesných 
řad, seznam literatury a rejstřík odborných výrazů, které jsou v učebnici bě
hem výkladu užívány.

Přestože je řečtina, byť ve své obecné, a tím zjednodušené podobě, jazy
kem poměrně obtížným (a při studiu teologie je řazena do počátečního prů
pravného období mezi předměty pomocné), soudím, že pronikání do jejích 
tajů je v předloženém učebním textu maximálně ulehčováno a nevyžaduje 
aktivní přístup k předmětu. Studující totiž není nucen ani k práci se slovní
kem, natož k orientaci v jiných učebních pomůckách.

Cvičné věty jsou vesměs velmi krátké a poznámky a vysvětlivky příliš po
drobné či podle mého názoru zbytečné. Není například vůbec třeba upozor
ňovat ve vysvětlivkách na genitiv absolutní v krátkých a přehledných větách, 
když byla tato vazba již probrána, a student by ji tudíž měl rozeznat sám. Ve 
slovíčkách pod cvičnými větami není dále nutné uvádět u slovesa např. tvar 
aoristu pasiva, když si ho student může najít na konci učebnice ve vybraných 
slovesných řadách. Často je též ve vysvětlivkách uveden překlad části věty, 
což je ovšem autorova verze překladu, kterou student pasivně přijme a dále 
o ní nepřemýšlí.

Z pohledu pedagoga zarazí, proč je např. imperfektum slovesa eívai pro
bíráno až ve 23. lekci, přestože se už dávno předtím student setkal s pojmem 
„opisné perfektum“ a prézens a futurum zmíněného slovesa obsahuje již lek
ce pátá. Kromě toho je poznámka, že „dubletní tvary ve 2. sg. a 1. pl. se vý
znamem neliší“ (s. 83), vzhledem k tomu, že jde o sloveso být, přinejmenším
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zbytečná. Ve výkladu o větách časových chybí věty se spojkou irpiv (tí), ve 
kterých se objevuje vazba akuzativu s infinitivem. Na s. 20 v poznámce dvě 
např. nacházíme informaci, že „prézens historický překládáme obvykle doko
navým prézentem ‘stane se, nastane’ nebo minulým časem“. Dokonavým pré
zentem však čeština vyjadřuje budoucí čas!

Na některých místech se v učebnici vyskytují také nepřesnosti z oblasti 
češtiny. Ve výčtu možných českých ekvivalentů podmínkové spojky el figu
ruje i spojka „když“ (s. 48), která se ovšem v podmínkovém smyslu užívá 
pouze v hovorové češtině (cf. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 
Praha, Academia 2000). Hovorový výraz unikne autorovi i na jiných místech, 
např. „ohlašme“ (s. 62). Jazykově nepřesný je dále např. výraz „infinitiv zpod
statnělý členem“. Zde je třeba užít slova „substantivizovaný“, protože ve spo
jení je vyjádřen činitel pasivního děje.

I přes kritické připomínky, z nichž jsem zde některé uvedla, jsem přesvěd
čena o tom, že Bartoňova práce zaujímá důstojné místo mezi nemnohými čes
kými učebnicemi řečtiny.

V předloženém učebním textu Veroniky Černuškové, jenž má podtitul 
Přehled morfologie se základním poučením o fonetice a syntaxi, se jedná pou
ze o gramatické výklady. Předchází jim úvod do řeckého hláskoslovného sys
tému a jeho historického vývoje. Přes zřejmou snahu o stručnost a srozumi
telnost jsou však tyto informace s termíny z oblasti fonetiky či hláskového 
vývoje pro studenta, který namnoze přichází na vysokou školu vybaven jen 
značně mlhavými představami o hláskosloví (či gramatice vůbec) v češtině, 
velmi obtížné a nesrozumitelné a spíše než cokoli jiného jej od studia řečtiny 
odradí.

Z pedagogického hlediska zarazí především, že jsou řecké hlásky a hlás
kové skupiny v různých tabulkách tohoto úvodu (a i v dalších mluvnických 
výkladech a poznámkách) přepisovány latinkou! Přitom autorčina prá
ce začíná tabulkou řecké abecedy s velkými a malými písmeny a bez přepisu 
do latinky (např. = dz, / = k\ 0 = t\ d = u, ii atd., jak to dále v práci použí
vá). Lze přece logicky předpokládat, že si student nejdříve osvojí znalost řec
kých znaků, a umí je tudíž přečíst a pracovat s nimi. Tento autorčin způsob 
přepisu pokládám za zbytečný, zavádějící a není mi jasný jeho smysl. Kromě 
toho je užíván nedůsledně, např.: „V Novém zákoně se vyskytuje jedno slove
so samohláskové, jehož kmenovou samohláskou je ě: ^ijv. Časuje se pod
le vzoru ayoKío s tím, že tam, kde áyaKÓ) má oc, má r|“ (s. 44).

Hlavní a nejdelší kapitolou je přehled morfologie podaný souhrnně podle 
pořadí slovních druhů. Její značnou část tvoří přehledné tabulky, u ohebných 
slovních druhů prokládané výklady o jednotlivých gramatických kategoriích. 
Následuje informace o infinitivních a participiálních konstrukcích, která snad 
ani nemůže být stručnější. Neohebné slovesné druhy jsou zpracovány v tabul
kách, do nichž jsou zařazeny výrazy vyskytující se v Novém zákoně, každý
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s jedním přeloženým dokladem. Závěr práce tvoří slovesné řady s tvary dolo
ženými v Novém zákoně, seřazené (pro snadnou orientaci ne zrovna šťastně) 
nikoli podle abecedy, ale podle toho, kde se vyskytují v jednotlivých lekcích 
Bartoňovy učebnice.

Obě učební pomůcky vycházejí z prostředí katolických teologických fa
kult od učitelů klasických jazyků. Jsou dokladem toho, že se po revoluci 
v průběhu 90. let prohloubila a zkvalitnila výuka jazyků na teologických fa
kultách, neboť přešla do rukou povolanějších, než tomu mohlo být v době 
předcházející. Při současném nedostatku vhodných učebnic staré řečtiny 
v češtině je to čin více než chvályhodný. Svědčí také o spolupráci fakult, ne
boť je zřejmé, že V. Černušková počítá při výuce s využitím učebního textu 
Bartoňova. Potěšitelná je v neposlední řadě skutečnost, že se v posledních 
letech na katolických fakultách, na nichž zaujímala odedávna dominantní 
místo latina, začíná věnovat více pozornosti studiu originálních jazyků Bible.

Milena Přecechtělová (Praha)

Peter Caban, Lingua Latina in millenio tertio. Latinský jazyk 
v treťom tisícročí, Bratislava, Magnet Press Slovakia 2002, 
207 s.

Problém vhodných a pútavých učebnic latinčiny pre středné a vysoké ško
ly sa snaží svojou učebnicou, s obalom evokujúcim skór romantický příběh 
ako vzdelávaciu príručku, preklenúť Peter Caban, mladý a nadšený milovník 
latinského jazyka. V úvode k svojej práci píše, že kniha je „možnosťou pre 
intelektuálny rast v univerzálnom eurápskom jazyku vzdelancov - v latinčine'* 
a nabáda profesorov, „aby urobili latinský jazyk pútavým a zaujímavým pre 
svojich poslucháčov''. Cenné sú aj inšpiratívne rady adresované študentom, 
ktoré bezpochyby vychádzajú z vlastných, iste nie dávných skúsenosti auto
ra. Autor deklaruje svoj záměr neviesť študentov k bezduchému memorova- 
niu gramatiky, ale k výučbe, ktorá im má priniesť osobný zážitok a radosť.

Spracovávané penzum latinskej gramatiky je v učebnici rozdělené do 
25 lekcií, z ktorých 12. a 25. sú opakovacie. V lekciách je najskór zaradená 
gramatická časť, následuje textus a exercitationes. Na koniec autor přidal Zá
věr, Zoznam skratiek. Použitu literaturu a bibliografiu. Clavis (Překlady vlet) 
a Latinsko-slovenský slovník.

Ku kladom publikácie patří zaradenie prehladu gréckych čísloviek použí
vaných pri tvorbě slov (15. lekcia), časť o tvoření slov pomocou předpony in 
(7. lekcia), vo váčšej miere zastúpené verba alata a na konci knihy prehladné 
tabulky. V cvičeniach sa autor snažil o rozmanitost’, k analytickému mysle-
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niu vedu tie, v ktorých je třeba nájsť chyby v latinských větách. Lekcie obsa- 
hujú v priemere 15 latinských a 5 slovenských viet na precvičenie překladu. 
Zaujimavý je aj výběr originálnych latinských textov zařáděných za lekciami 
(De Romanis, De Graecis, Romani Laugaricione, De sanatione tussis. Psal
terium, Pater Noster, Septem Opera Mirabilia etc.). Bohatý zoznam použitej 
literatury však postrádá okrem jednej položky cudzojazyčnú literaturu.

Záměr autora predložiť učebnicu tak pre študentov středných škol, vyso
kých škol aj samoukov je tvrdým orieškom aj pre skúseného latinčinára - 
pedagoga. Každá z menovaných kategorií si totiž vyžaduje osobitný přístup, 
vysvetlenie gramatických pasáží i typy cvičení. Pri tvorbě akejkoFvek učeb
nice jazyka třeba vziať do úvahy poměrné a systematické rozloženie látky do 
lekcií, používat’jednotná gramatická terminológiu a získané vědomosti dosta- 
točne precvičiť na vhodné vybraných cvičeniach, větách a originálnych tex- 
toch. V recenzovanej učebnici je však neprimerane vefká pozornost' věnova
ná latinskej morfologii, podstatná časť vetnej aj pádovej syntaxe sa nachádza 
len v 23. a 24. lekcii. Základné pravidlo latinskej syntaxe consecutio tempo
rum autor zařadil až do 22. lekcie, ale účelové vety a cum historicum sa pre- 
berali už ovefa skór (v 10. a 17. lekcii). Problematickejšie gramatické javy sú 
často vysvětlené 1 - 2 větami, připadne len doplněné v Poznámkách, zriedka- 
vé nie sú ani gramatické nepřesnosti (účinkové vety, ablatív absolútny, parti- 
cípiá etc.). Niekofko nevyhnutných častí latinskej vetnej syntaxe vypadlo 
úplné (vety podstatné, podmienkové súvetia v závislosti). Vety určené na pře
klad nedostatočne precvičujú prebratú látku, stupeň ich obtiažnosti je aj 
v závěrečných, či opakovačích lekciách nízký. Autor podává len prehfad pá
dovej syntaxe bez výkladu a uvádza len po jednom příklade.

Na závěr sa žiada povedať, že snaha o priblíženie latinského jazyka štu
dentovi tretieho tisícročia nesmie viesť cez nesystematické až chaotické pří
ručky, v ktorých je latinská gramatika předkládaná vo forme privel’mi zjed- 
nodušenej na úkor kvality, bez znalosti presnej a zaužívanej gramatickej ter- 
minológie, bez zohfadnenia predchádzajúcich pedagogických a překladatel
ských skúseností. Učebnica je odporúčaná Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky. Škoda len, že spomínaná inštitúcia si před jej vydáním nevyžiadala 
názor aspoň jedného z troch klasicko-filologických pracovísk na Slovensku.

Erika Juříková (Trnava)

Alexandra Děkanova, Latinský jazyk - Emanuel Jirkal, 
Slovník, Latinský jazyk (Příloha), Nitra, Univerzita Konštantí- 
na Filozofa 2002, 114 + 75 s.

Ako jeden z najvážnejších problémov vo výučbe latinčiny sa v súčasnosti 
javí na Slovensku nedostatok kvalitných vysokoškolských učebnic a skiípí
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latinského jazyka. Pedagógovia - latinčinári na středných či vysokých školách 
sú viac-menej stále odkázaní na používanie nemoderných učebnic typu Heř- 
manského cvičebnice pre středné školy charakterizované najmä nudnou jed- 
notvárnosťou výkladu aj cvičení, s množstvom zastaraných a tendenčne ladě
ných viet.

K riešeniu tejto nepriaznivej situácie v spomínanej oblasti přispěla svojím 
dielom aj Alexandra Dekanová vydáním skript Latinský jazyk. Sú určené pre- 
dovšetkým pre začiatočníkov so všeobecnými jazykovými znalosťami na 
úrovni vyšších ročníkov středných škol. Okrem študentov odboru klasická 
filológia velmi dobré poslúžia aj poslucháčom iných humanitných odborov 
v rámci základného kurzu latinčiny. Učebná látka rozvrhnutá do 17 riadnych 
a 3 opakovačích lekcií obsahuje základy latinskej morfológie a minimum zo 
základov syntaxe. Každá riadna lekcia má svoju pevnú štruktúru tvorenú 
z 3 hlavných častí: vocabularium, pars grammatica a exercitationes. Lekcie 
začínajú slovnou zásobou zoradenou abecedne podlá slovných druhov, čím sa 
ufahčuje precvičovanie tvaroslovia, napr. tvorenie dvojíc substantiva a adjek
tiva, slovesa s predmetom či předložkového spojenia. Sama autorka skript 
sice v predslove zdórazňuje, že v gramatickej časti podávaný vefmi stručný 
výklad je určený len na zhrnutie výkladu učitefa alebo látky prebranej zo špe- 
ciálnych učebnic gramatiky, predsa si však myslím, že aj v rámci ponúknuté- 
ho syntaktického minima by si infinitívne vázby tak typické pre latinčinu za- 
slúžili váčšiu pozornost’, než aká sa im ušla. V časti exercitationes sa autorka 
neobmedzuje len na překlad latinských viet, ale ponúka bohatý výběr róznych 
cvičení řáděných podFa obtiažnosti, pričom v posledných lekciách využívá aj 
póvodné latinské texty.

Skriptá Alexandry Dekanovej možno hodnotit’ jednoznačné kladné a pri 
ich možnom opátovnom vydaní by sa dalo pouvažovať nad niekofkými nepa
trnými, ale užitečnými změnami, ktoré by určité přispěli k ich vylepšeniu - 
poskytnúť doplňkový materiál vo forme prehVadných tabuliek so základnými 
morfologickými tvarmi, odporúčanú literaíúru, resp. použité pramene a v ne- 
poslednom radě aj podrobný obsah pre lahšiu orientáciu. Recenzované skrip
tá sú spofahlivým sprievodcom poslucháčov pri začiatkoch štúdia latinského 
jazyka a po ich prebratí by mali nadobudnúť nielen pevné základy pre pocho- 
penie komplikovanějších súvislostí latinskej gramatiky, ale najmä získat’ 
schopnost’ samostatné čítat’ a prekladať jednoduchšie či stredne náročné latin
ské texty a celky.

Ako přílohu k Dekanovej skriptám zostavil Emanuel Jirkal latinsko-slo- 
venský a slovensko-latinský slovník s názvom Slovník. Latinský jazyk (Přílo
ha), ktorý žiaf nie je opatřený žiadnymi úvodnými informáciami ani biblio
grafickými údajmi o prameňoch, z ktorých autor pri zostavovaní slovníka 
vychádzal. Latinské heslá sú zoradené abecedne s příslušným gramatickým 
aparátom, za ním sa uvádza jeho slovenský význam (v případe nutnosti aj via- 
ceré). Najma latinsko-slovenskej časti slovníka sa nevyhli zrejme technicky
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zapříčiněné chyby (posunuté riadkovanie slovenských ekvivalentov), ktoré 
móžu užívateía slovnika dostatočne dezorientovat’. Pozitívom je však fakt, že 
k slovníku boli dodatočne vydané eiTáta. Je možné konštatovať, že recenzo
vaný slovník spina účel s akým vznikol, v každom případe ale třeba povedať, 
že pre získanie tzv. rutiny pri práci so slovníkom by poslucháči nemali zabú- 
dať ani na ďalšie dostupné slovníky.

V závere, aj napriek spomenutým výhradám, by som rada ocenila snahu 
tvorcov, ktorá ich viedla zostaviť nové skriptá a slovník. Na oboch častiach sa 
odzrkadíujú ich niekoíkoročné pedagogické skúsenosti, ktoré bezpochyby 
přispěli k ich kvalitě.

bJicol Sipekiová (Trnava)

Soňa Strakošová, Jazyk latinský. Druhé, doplněné a přepra
cované vydání. Ostrava, Ostravská univerzita. Zdravotně so
ciální fakulta 2001, 110 s.

Skripta Soni Strakošové jsou určena studentům bakalářského a magister
ského studia se zdravotnickým zaměřením. Obsahují všechny složky, které 
vedou k osvojení odborné lékařské terminologie a k jejímu využití ve zdra
votnické praxi. Tedy: odbornou latinskou a řeckou terminologii užívanou ve 
zdravotnictví, základy latinské a řecké mluvnice (z řecké mluvnice pouze 
minimum týkající se této terminologie), latinsko-český slovník, vybranou 
anatomickou a klinickou terminologii, základy receptury a ukázky lékařských 
textů z Lékařského repetitoria I + II (Praha, Avicenum 1982).

Kladnou stránkou skript je především jasný výklad mluvnice. Cvičení, 
z nichž nejčastější jsou cvičení překladová, a to z latiny do češtiny, odpovída
jí cíli, kterého chce skriptum dosáhnout. Nejedná se zde o budoucí lékaře, 
kteří by měli diagnózy v latině vytvářet, ale spíše o pracovníky, kteří budou 
muset diagnózám porozumět. Náročnost překladů se stupňuje až k závěreč
ným obšírným textům: De corpore humano a Cura de aegrotis. Velmi dobrý 
nápad je také soustředit slovíčka a běžná spojení vyskytující se v jednotlivých 
oblastech anatomie: osteologia, arthrologia, myologia, splanchnologia, an- 
giologia, systema centrale nervosum - CNS. Na jednom místě jsou také sou
středěna adjektiva určující polohy, roviny, směry částí těla a orgánů, běžně 
užívaná ve zdravotnictví.

Pokud jde o nedostatky, za největší považuji partii nadepsanou Řecká slo
va složená - hybridy, kde najdeme dvě řecká slova složená, a to cephalalgia 
a microsomia, ale žádný hybrid (s. 51). Jde patrně o přehlédnutí, které by 
ovšem bylo třeba v případném dalším vydání napravit. Pokud jde o zájmena, 
nejsou ani tak nutná zájmena ukazovací typu hic, haec, hoc, spíše by bylo dob
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ré uvést celé skloňování zájmenných adjektiv uter, uterque či totus, nebo 
alespoň jejich genitivy, které jsou v lékařské terminologii velmi frekventova
né. Rovněž slovo recens není vhodné uvádět jako příklad participií prézenta 
aktiva, protože se užívá pouze jako adjektivum (s. 33). Dále postrádám ales
poň velmi stručné poučení o participiích perfekta pasiva, s nimiž se také se
tkáváme v lékařské terminologii často (laesus, flexus atd.). Receptura na s. 57 
je vlastně latinským popisem součástí a náplně receptů. Bylo by dobré připo
jit pro ilustraci konkrétní podobu receptů. Také u remedii by bylo dobré při
pojit názvy nejčastějších léčiv jako: cytostatica, analgetica atd., která jsou 
ostatně známá i laikům. Větší rozsah by mohla mít také práce s prefixy 
a sufixy, které jsou důležité nejen ve zdravotnické terminologii, ale i pro živé 
jazyky.

Přes všechny tyto výhrady se domnívám, že jde o skriptum dobré, které, 
zvláště po opravách či rozšíření v dalším vydání, zcela odpovídá požadavkům 
oborů, pro které bylo koncipováno.

Štěpánka Brožová (Praha - České Budějovice)

Martin Vejražka - Dana Svobodová, Terminologiae medi
cae IAN V A. Praha, Academia 2002, 434 s.

Na našem trhu se objevuje nová učebnice řeckolatinské lékařskě termi
nologie pro studenty magisterského studia. Její autoři se staví nově k výuce 
latiny jakožto „pomocného oboru“. Ponechali sice obvyklý systém latinské 
morfologie (dělení podle deklinačních typů), ale vnitrní uspořádání lekcí se 
řídí více hlavním účelem knihy - „garantuje solidní orientaci v běžných ter
mínech lékařské praxe“ (s. 15). Ki omě již tradičních „lékařských“ deklinač
ních typů (např. vzory s pozůstatky řeckého vlivu: acně, diabetes, basis) se 
zde objevuje řazení slovní zásoby podle logických celků, nikoli abecedně. 
Jedná se např. o adjektiva I. a II. deklinace uspořádaná podle polohy, přísluš
nosti, vlastností, tvaru a funkce nebo o skupiny substantiv označující např. 
názvy vyrážek a infekčních nemocí, léčiv, vyšetřovacích metod apod.

Gramatické výklady jsou stejně jako slovní zásoba vhodně doplňovány 
přehlednými tabulkami a schématy. Názorné obrázky příjemně oživují učeb
nici mrtvého jazyka a podporují přehlednost struktur gramatických i slovní 
zásoby. Čerpání z aktuálních lékařských materiálů jednak nahrazuje již zasta
ralé zaběhnuté fráze ze starších učebnic, zároveň také předkládá studentovi 
některé zkratky z lékařské praxe - např. adjektiv sin. (sinister) a dx. (dexter). 
Za velmi užitečnou považujeme kapitolu o častých chybách při skloňování 
lékařských termínů. Je to pasáž, která možná není pro klasického filologa pří
liš nutná, ale budoucímu lékaři může ušetřit mnoho chyb. Jako novum zde
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nacházíme pojednání o vlastních jménech vystupujících v lékařské termino
logii a jejich začlenění do latinské morfologie. Členění slovní zásoby substan
tiv III. deklinace podle rodů nezapře zkušeného pedagoga. Nalezneme zde 
také nově zpracované výklady o formě latinského receptu, o tvorbě latinské
ho farmakologického a chemického názvosloví.

Mohli bychom říci, že učebnice vychází vstříc také těm studentům, kteří 
se terminologii věnují v samostudiu, popř. si opakují starší látku. Slova ve 
slovní zásobě nejsou uváděna pouze samostatně, ale jsou doprovázena příkla
dy lékařských vazeb a také slovy příbuznými (ať latinskými, či přejatými do 
jazyků románských, germánských nebo do češtiny). Nej významnější pomůc
kou pro studenty je klíč ke cvičením, což je ojedinělý počin v učebnicích lati
ny obecně.

I když autoři v úvodu připouštějí, že „pracovníci na poli medicíny in spe 
zpravidla nemají ambice prohlubovat své znalosti v oborech filologických nad 
míru nezbytnou“ (s, 14), přesto je tato učebnice naplněna mnoha latinskými 
výrazy z „nelékařského“ prostředí. Kromě dvojjazyčných názvů gramatických 
oddílů {CLA VIS / KLÍČ, PRAX/S! PRAXE) a citátů v záhlavích kapitol {TA
BULA RASá), z nichž některé můžeme najít v příloze VI, se ani vlastní učeb
ní text neobešel bez latinských výrazů, které mohou znesnadnit, někdy dokon
ce znemožnit porozumění výkladu. Máme na mysli jednak více či méně dů
sledné používání latinských zkratek a značek c/, v. sup,, v. inf., e. g,, sc., 
CAVE, i. e., které jsou sice uvedeny na počátku knihy v seznamu zkratek, ale 
domníváme se, že mohou narušovat rychlou orientaci studenta v textu, neboť 
na ně není běžně zvyklý. Podobně latinské fráze in mediäs res, in spě, ad hoc 
mnoha studentům medicíny dnes již nic neříkají a pouze některé z nich jsou 
přeloženy v příloze VI. Podobně znepřehledňují text některá slova nadbyteč
ná, např.: „[...] snad tě tato pří ruč ka {en-cheirddion) neotráví.“ Za naprosto 
nevhodné pak považujeme formulace jako např. „[...] vše ostatní budeme 
schopni vnímat již jen jako variätiö (o níž se odpradávna říká, že delectat^ 
(s. 27) či „[...] znemožňuje pochopit souvislosti a rovná se Pyrrhovu vítězství 
sui generis'' (s. 118).

Dále si nejsme jisti, zda se oddíl první kapitoly nazvaný Succursus pri
mus /První pomoc nemíjí svým účinkem. Autoři jej předesílají jako část urče
nou „zejména pro jedince latinou nedotčené“ (s. 15), ale právě na ně by tato 
kapitola mohla působit velmi zmatečně. Jedná se sice o vynikající přehled 
syntaktických jmenných vazeb a základních koncovek všech substantivních 
i adjektivních deklinací, ale právě jako takový může vhodně posloužit spíše 
těm, kteří již lékařskou terminologií, potažmo základní latinskou morfologií, 
dotčeni byli. Považovali bychom za přínosnější zařadit tuto kapitolu na závěr 
knihy.

Výklady o řečtině v latinské terminologii jsou vyčerpávající a velmi in
struktivní, avšak není zcela jasné, proč autoři při výkladu o řecké abecedě 
vynechali poučení o přídechu. Uvádějí pak pouze v poznámce, že např. pís-

měno a se vyslovuje „na začátku slova někdy jako [ha / há]“, aniž by podali 
bližší výklad (s. 117).

Domníváme se, že učebnice tohoto rozsahu a formy (s množstvím citátů, 
dvojjazyčnými názvy gramatických oddílů a s ukázkami z Komenského Di
daktiky) by byla výborným nástrojem pro výuku latiny studentů filologických 
a historických oborů. Obáváme se, že v prostředí lékařském nedojde zaslou
ženého uznání a množství více či méně skrytých znalostí humanitního vzdě
lance zde nebude náležitě oceněno. Student 1. ročníku lékařské fakulty bohu
žel raději sáhne po útlejším díle, které mu umožní v co nejkratším čase vstře
bat co nejvíce gramatických struktur k pochopení jazykového systému a nej
nutnější slovní zásobu pro úspěšnost při zkoušce. Tato nová učebnice vyža
duje člověka, který se rád a dobrovolně brouzdá v jazykovědných vodách 
a s potěšením bude sledovat souvislosti, které mu tato kniha mistrně nastiňu
je. Ale bohužel - nejspíše se nebude jednat o ty, kterým je tato kniha progra
mově určena. Proto si dovolujeme přínos této učebnice shrnout slovy: Philo
logiae classicae cultor et medicus peritus exsultat, sed medicinae studiosus 
perturbatus fugit!

Klára LLušková (Hradec Králové)

Jana Pečírková a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, Praha, 
Scientia 2001, 159 s.

Psaní jakékoliv učebnice patří k nejobtížnějším publikačním výstupům, 
jak jsem se mohla přesvědčit jako autorka Dějepisu 6. Pravěk a starověk (Olo
mouc, Prodos 1997). Tehdy jsem se sama vyrovnávala, mnohdy neúspěšně, 
s řadou problémů, na něž mě znovu upozornily ústní ohlasy i recenze. Proto 
považuji svůj příspěvek nejen za reakci na práci J. Pečírkové, ale i obecnější 
zamyšlení nad úskalími přiblížení nejstaršího úseku dějin žákům základních 
škol.

Převážnou většinu učebnice napsala J. Pečírková (pasáže o Mezopotámii, 
Foiníkii, chetitské říši, perské říši, starověké Palestině, Řecku a Římu a úvod
ní kapitolu o pramenech k poznání dějin a o datování). Miroslav Popelka 
zpracoval dějiny pravěku, Břetislav Vachala Egypt, Renáta Svobodová In
dii a Jakub Maršálek Čínu. Celkovým specifikem výkladu je především zdů
raznění historie staroorientálních zemí. Včetně problematiky Indie a Číny za
ujímá téměř 1/3 textu (s. 41-88). Menší pozornost než obvykle je věnována 
Řecku a Římu (s. 89-156) a pravěku (s. 11-40).

I když učebnice musí respektovat školní osnovy, měly by se vyznačovat 
i obsahovou rozmanitostí. Ta nevede ke snížení kvality, ale naopak ponechá
vá učitelům dostatečný prostor pro tvořivý přístup. Naše vidění světa neníjed-
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nobarevné, někdo může klást větší důraz na antické Řecko či Řím, jiný učitel 
upřednostní dějiny Orientu atd. Je také možné, že autoři chtěli částečně pře
konat naše dosavadní evropocentristické pojetí dějin, od něhož je velmi ob
tížné se oprostit. Protože se však jedná o učebnici pro české prostředí, ovliv
něné spíše odkazem antiky, asi bych více akcentovala dějiny Řecka a Říma.

Kreativitě při výběru látky odpovídá seskupení do větších celků, které ne
předpokládají její rozvržení do přesně stanoveného počtu hodin, a nabídka 
škály hypotéz. Domnívám se, že již žáci základních škol mají být v jisté míře 
informováni o problémech poznávání historie a o postupném vytváření co nej- 
pravdivějšího obrazu dějin. Rozhodně by jim neměly být podávány pouze 
hotové a jednostranné závěry.

Všechny kapitoly se jasně a přehledně člení na povinný text, rozšiřující vý
klad, vysvětlení cizích slov a termínů, knihovničku s doporučenou literaturou 
a jednoduše a naprosto srozumitelně formulované otázky a úkoly. Nezdá se 
mi ale příliš didaktické objasňovat pojmy až ve zvláštním oddílu a bez abe
cedního či chronologického klíče řazení. Za každým větším celkem je umís
těno opakování, v závěru učebnice křížovka shrnující veškeré učivo (s. 157). 
Na okraji stran se nachází tučně zvýrazněné nadpisy odstavců a na konci ka
pitol i dějepisné minimum s výčtem nejdůležitějších pojmů a dat. Počínaje 
starověkými dějinami jsou zařazeny i chronologické přímky. Nejsou přehlce
ny množstvím údajů, takže umožňují žákům snadnou orientaci v čase. V ně
kterých případech je však dubluje nadbytečný oddíl důležitých dat. Úvodní 
motta k větším celkům pak výstižně charakterizují podstatu či přínos jednot
livých civilizací. Učebnice obsahuje také množství obrázků a mapové přílo
hy, jež však postrádám v kapitole pravěk, zejména k dokumentaci osídlení 
v českých zemích a v období paleolitu.

V části věnované pravěku nejvíce oceňuji úsilí přiblížit ho žákům pro
střednictvím experimentální archeologie. Zdůraznění zákona o státní pa
mátkové péči vede k ochraně našeho kulturního dědictví. M. Popelka také ak
tuálně seznamuje žáky s jedním z posledních archeologických objevů, s mu
žem z ledovce (s. 29). Většinu vyprávění o něm bych ale doporučovala zazna
menat petitem a vypustit z dějepisného minima a chronologické tabulky 
(s. 30, 39).

Ve výkladu o pravěkých dějinách se většinou autoři potýkají s problémem, 
jak skloubit a jakou pozornost věnovat světovým, evropským a českým po
měrům. V učebnici pro české žáky by však měla být českému prostředí věno
vána přece jenom větší pozornost. Zcela chybí kapitola o době římské ve 
střední Evropě. Neznám však celkovou koncepci ediční řady, a tak se možná 
o Římanech a Germánech u nás dozvíme až z 2. dílu. Úskalí s proporcio
nalitou výkladu naznačují i názvy jednotlivých kapitol. Např. kapitola Mlad
ší doba kamenná ve střední Evropě (s. 22-27) podává i obecné rysy neolitu, 
zatímco část pojmenovaná Doba železná obsahuje i rozsáhlé partie o keltském 
osídlení Čech a Moravy (s. 34-39).

Za nejzdařilejší oddíl učebnice považuji dějiny staroorientálních států, kde 
se klade důraz na jejich kulturní odkaz. Výrok ,,historia magistra vitae'' 
umožňují pochopit a prokázat nejen v jeho negativním smyslu, ale naopak 
i v pozitivním významu. Příliš zkratkovitě je ale podán výklad o egyptské li
teratuře a chrámech, které je stále možné vidět in situ. V kapitole o Mezo- 
potámii bylo možno více rozvinout vyprávění o potopě a poukázat na společ
né kořeny jak starověkých, tak dnešních bájí (s. 61). Bez souvislosti s ostat
ním textem působí informace o třech egyptských říších (s. 50), na rozdíl od 
zcela organického začlenění politického vývoje do dějin Mezopotámie. Při 
charakteristice říší a přechodných období bych vždy uvedla jejích obecné rysy 
(s. 50). Vynikající výsledky českých egyptologů lze propagovat alespoň ob
razovými přílohami s krátkými popisky. Za velmi důležité považuji pasáže 
o Rómech ve starověku (s. 79-80).^

Rovněž kapitoly o starověkém Řecku zdůrazňují jeho kulturní přínos. Na
jdeme zde mnoho mravních apelů pro budoucí generace, např. ve vyprávění 
o Sókratovi (s. 112). Velké ocenění zaslouží poutavé přiblížení významu vel
kých osobností antiky bez zbytečného akcentu na výčet jejich děl či bitev 
(např. Alexandr Veliký). K výjimkách patří jen strohé představení některých 
ze sedmi divů světa a v současné době tolik diskutovaná demokracie, kde 
bychom čekávali zevrubnější popis mechanismu jejího fungování, případně 
kratší srovnání s demokracií moderní (s. 109). Více pozornosti si zaslouží 
řecké architektonické řády a druhy staveb, které inspirovaly pozdější genera
ce. Protože v dnešní době neúměrně narůstá vliv médií a naopak děti ztrácejí 
komunikační schopnosti, je třeba zdůraznit více odkaz řecké rétoriky.

Ve výkladu o nejstarším období řeckých dějin nebyly vysvětleny příčiny 
přesunu těžiště dějinného vývoje z Předního východu do Evropy (s. 90) 
a vzniku nejstarší evropské civilizace právě na Krétě (s. 91). Z textu na s. 93 
může vzniknout mylný dojem, že všechna střediska mykénské kultury zanikla 
jen kvůli dórské invazi. Řecké kmeny neosídlily Řecko na přelomu 2. a 1. ti
síciletí (s. 92), ale - jak je správně zaznamenáno na s. 93 - kolem r. 2000 
př. Kr.

Na s. 97 J. Pečírková poukázala na změny ve vojenské technice a taktice 
a růst významu hoplítů, ale nezmínila se o dalších, hospodářských faktorech 
přesunu politické moci na nearistokratické vrstvy obyvatelstva. V těchto pa
sážích také detailněji nezjistíme, proč a v jakém slova smyslu procházela řec
ká společnost rychlým vývojem (s. 98). Velká řecká kolonizace většinou ty- 
ranidě předcházela a měla závažné důsledky pro řecký i neřecký svět (s. 98).

K velmi poutavé problematice občanství bych připojila, kdo byl v Řecku 
považován za občana a jak se projevovala rovnost občanů nejen v teorii, ale 
také v praxi (s. 97, s. 101). Za kritérium pro získání občanství se nedá pova
žovat pouze jeho dědičnost (s. 97). Ve výkladu na s. 98 jsou uvedeni vedle 
sebe otroci a cizinci, aniž by autorka zdůraznila zásadní rozdíl mezi nimi, tj. 
statut nesvobodných a svobodných.
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V oddílu Řím se především podařilo poukázat na důležitost latinské ter
minologie, u níž je uváděn i význam slov v dnešní době. Vlastní text byl 
oproštěn od datace římských válečných střetnutí, kterou přehledně zachycují 
časové přímky. Na minimum byly okleštěný politické dějiny, i když stručná 
zmínka o populárech a optimátech a dvou triumvirátech by paměť žáků příliš 
nezatížila. Osobnosti Sully, Pompeia a Crassa umožňují totiž pochopit příči
ny, průběh a důsledky krizového období republiky.

Patrně problémy s adekvátním vysvětlením pojmu krize republiky vedly 
k jeho nahrazení názvem pozdní republika (s. 135). Na s. 135 by bylo vhodné 
zmínit se také o spojencích, zejména v souvislosti s pozdějším rozšiřováním 
počtu římských občanů. Otroci se rekrutovali nejen z řad válečných zajatců, 
ale ve starověku existovaly i jejich jiné zdroje (s. 133). Caracalla neudělil 
r. 212 římské občanství všem obyvatelům říše, nýbrž pouze svobodným lidem 
(s. 148, 151). Teprve ve 2. díle učebního textu se pravděpodobně ocitne pro
blematika římského limitu a romanizace.

Celkově lze učebnici J. Pečírkové a kol. doporučit všem zájemcům o stu
dium dějin pravěku a starověku jako čtivé vyprávění zejména o kulturním 
odkazu starověkých civilizací, které ponechává velký prostor pro kreativitu 
a fantazii uživatelů. Příručka rovněž upoutá svým přehledným grafickým 
ztvárněním a značným rozsahem obrazových a mapových příloh.

Ivana Koucká (Olomouc)

Elena Urbancová, Cnosť v tóge. Pojem 'virtus’ vo filozofii 
M, Tullia Cicerona, Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej uni
verzity 2002, 116 s.

Rozsiahla tvorba M. Tullia Cicerona obsahuje okrem korešpondencie, 
sůdnych a politických řečí aj rétorické a filozofické spisy, ktoré vnímavému 
čitatelovi poskytujú široké spektrum filozofických, sociálno-politických 
i etických výkladov filozofických smerov daného obdobia. Na základe takejto 
obdivuhodnej rozmanitosti tematiky je možné skůmať Ciceronovo dielo 
z róznych aspektov, přistupovat’ k němu podfa rozličných kritérií a excerpovat’ 
z bohatej matérie množstvo poznatkov týkajůcich sa duchovnej kultúry antic
kého sveta. Pri vykonávaní analýzy diela je potřebné mať na zřeteli historické 
a kultúrno-sociálne pozadie obdobia, na ktoré sa májů vztahovat’ výsledky 
analýzy. Obzvlášť počas skůmania diela takého významného myslitefa, akým 
Cicero bol, je nevyhnutné brat’ do úvahy jeho postoje, představy, vnímanie 
společnosti a začlenenia jedinca do nej.

Štúdia Eleny Urbancovej Cnosť v tóge sa venuje v latinskej terminologii 
obsiahlemu pojmu virtus (cnosť) vo filozofii M. Tullia Cicerona. Filozofický

obsah tohto termínu skúma analýzou váčšiny Ciceronových diel. Všímá si 
grécky termín ápeifi a jeho možnú totožnost’ so stoicky chápaným pojmom 
virtus. Široké spektrum významov virtus poskytuje Ciceronovi priestor při
řadit’ ho vo svojom filozofickém slovníku v kontexte k vyššie spomínanému 
pojmu otpETT). Na základe pozornejšieho preskúmania definície tohto grécke- 
ho termínu a citlivejšieho pochopenia teorie cností v dielach gréckych filozo- 
fov (najmä Aristotelovej Etiky Nikomachovej) poukazuje autorka aj na špeci- 
fické nuansy a híadá k nim odraz v Ciceronovej filozofickej terminologii. Tak 
sa výklad Eleny Urbancovej dostává k virtus ako animi habitus a virtus ako 
natura ratioque, kterým autorka venuje osobitné podkapitoly.

Logickej úvahe vyplývajúcej z etymologie substantiva virtus je věnovaná 
kapitola Virtus actuosa alebo činná cnosť, v ktorej sa osobitné venuje prirov- 
naniu, na mnohých miestach v Ciceronovom diele až splývaniu virtus a hones
tas a virtus a humanitas. Toto prechyl’ovanie termínov honestas a humanitas 
s pojmom virtus je možné pozorovat’ na základe Ciceronovho vnímania člo
věka ako spoločenskej a morálnej bytosti, ktorá má v společnosti presne vy- 
medzené svoje prirodzené záujmy a morálny dosah svojho konania.

V poslednej časti svojho výkladu autorka vyčleňuje 4 jednotlivé aspekty 
cnosti. Sú nimi prudentia (rozumnost’), iustitia (spravoáhvosí), fortitudo (sta
tečnost), temperantia (umiernenosť), Štúdia upozorňuje, že na mnohých 
miestach zastupuje sapientia výraz prudentia a výraz temperantia je zastúpe- 
ný substantívami moderantia alebo moderatio. Jednotlivé aspekty podrobnej- 
šie rozvádza v štyroch nasledujúcich kapitolách.

V Závere autorka zhrnula výsledky svojej analýzy pojmu virtus v Cicero
novom filozofickém systéme. Následuje francúzske a nemecké résumé a bo
hatý zoznam primárnej a sekundárnej literatúry.

Nedá mi nespomenúť obálku knihy, na ktorej v favom hornom rohu domi
nuje nápis ACT4 FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PRE- 
ŠOVIENSIS, ktorý pre klasického filologa vďaka hláske Š (v latinskej grama- 
tike neexistuje) móže pósobiť trochu nevšedne.

Kniha je vďaka přesnému citovaniu prínosom pre klasického filologa, ale 
aj pre odbornú veřejnost’ zaoberajúcu sa antickou filozofiou. Dodáváme, že 
podobných publikácií sa na slovenskom knižnom trhu nenachádza vefa. Čo 
sa týká pojmu virtus, jestvuje štúdia P. Kuklicu Ciceros Begriff virtus und 
dessen Interpretation (in: Graecolatina et Orientalia VII-VIII, Bratislava 
1975-1976, s. 2-23). Je na mieste vyslovit’ želanie, aby bolo podobných pre- 
cíznych analýz produkovaných čoraz viac.

Katarina Šotkovská (Trnava)
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Helena Panczova, Vplyv Biblie na křesťanská latinčinu. Gré- 
cizmy a hebrejizmy pri používaní předložky Hn \ Trnava, Dob
rá kniha 2002, 130 s.

Do mozaiky štúdia kresťanskej latinčiny, ktorú možno pokladaf za svoj- 
bytný fenomén, prispieva mladá bratislavská klasická filologička monogra- 
fiou, v ktorej tento subvariant latinského jazyka charakterizuje na parciálnej, 
no přitom relevantnej vzorke, ktorou je použitie předložky in v rozličných 
„neklasických“ funkciách. Tomuto aspektu zatial’ naše klasicko-filologické 
bádanie prakticky nevěnovalo osobitnú pozornost’.

V stručnom Úvode (s. 6-7) sa dozvedáme o. i. o pramennej báze predlože- 
nej analýzy, ktorú tvoria biblické texty Vetus Latina (zachytená v Augusti
nových Locutiones in Heptateuchum) a Vulgata, ďalej spisy na biblické témy, 
akými sú Augustinové Sermones a Enarrationes in Psalmos, a napokon sú- 
veké „nebiblické“ spisy, akými sú Itinerarium Egeriae, Pseudo-Rufinova Vita 
5. Eugeniae a Hieronymo ve životopisy mnichov. Metodologickým východis
kem knihy je téza, že křesťanská latinčina mala priamu vazbu na tzv. vulgár- 
nu latinčinu a na biblickú latinčinu silno ovplyvnenú semitizujúcou biblickou 
gréčtinou. Ako hlavný cief práce si autorka vytýčila zistenie, do akej miery 
prenikli biblické grécizmy a hebrejizmy do běžného jazyka kresťanov, z čoho 
by mal rezultovať závěr, že latinské texty ki'est’anov (vrátane Biblie) třeba pre- 
kladať so znalosťou tohto grécko-hebrejského pozadia.

Vlastná práca sa členi na tri časti. Prvá, všeobecná, zhodná s názvom kni
hy, prináša v prvej kapitole Biblické texty a jazyky (s. 8-13) charakteristiku 
hebrejčiny, aramejčiny a tzv. biblickej gréčtiny, v druhej kapitole Latinská 
Biblia a jazyk kresťanov (s. 14-21) autorka recenzuje latinské překlady od 
Vetus Latina po Neovulgatu a nanajvýš stručné charakterizuje latinčinu cisár- 
skeho obdobia a napokon v tretej Grécizmy a hebrejizmy v biblickej latinčine 
(22-55) preberá a prikladmi dokládá nové javy v lexike i v syntaxi -jednodu- 
chej vety, jednotlivých slovných druhov a súvetia.

Analytická druhá časť monografie Grécizmy a hebrejizmy pri používaní 
předložky in (s. 56-107) představuje najprv súčasný stav bádania, na ktorý 
nadvázuje autorka vlastnými výsledkami skúmania tejto azda najčastejšej 
předložky v analyzovaných tcxtoch. Vyčleňuje dvanástoraké použitie in, pri- 
čom iba in spadale a in temporale sú typické aj pre klasickú latinčinu, kým 
ostatné {in instrumentale, pretii, respectus, sociativum, causale, finale, ef- 
fectivum/consecutivum, modi, praedicativum, vo väzbe slovies, in Domino, in 
nomine) treba pokladat’ za inovácie. Svoju bohato dokumentované interpretá- 
ciu buduje na porovnáni s paralelnými gréckymi a hebrejskými textami. Pri- 
dřža sa synsémantickej klasifikácie ako efektivnejšieho východiska, než aké 
ponúka výklad cez teóriu invariantu, ktorú zastáva mladšia generácia sloven
ských jazykovedcov (napr. E. Horák). Táto časť práce prináša nielen celý rad 
kritických postrehov k slovenským prekladom Svátého pisma (najmä ekume

nickému z r. 1995 a rimskokatolickemu z r. 1995) a cenných podnetov na ich 
spresnenie (poznámky č. 102, 22, 139, 155, 159, 162 v podčiarovom apará
te), ale aj polemiku s názormi olomouckého biblistu L. Tichého (poznámky 
80, 84, 93, 95 k in causale).

Obsahom tretej časti knihy Překlady Biblie pre Slovákov (s. 108-113) je 
prehfad a stručné kritické hodnotenie 13 prekladov, určených pre autentické 
liturgické a didaktické funkcie v křesťanských komunitách na Slovensku, od 
staroslovienskeho cez českú Kralickú bibliu, slovenský kamaldulský z 18. st., 
Palkovičov (1829-1832), prvý sváto vojtěšský (1913-1926), Roháčkov (1936), 
evanjelický (1942, 1978), druhý svátovojtešský (1946-1955), překlady emig- 
rácie (Porúbčan, Botek; 1968-1975) až po najnovšikompletný rímskokatolic- 
ky překlad (1995) a zatial’ nedokončený překlad ekumenický (1995).

V Závere (s. 114-116) autorka konštatuje, že zužovanie osobitosti kresťan
skej latinčiny na lexikálnu rovinu nezodpovedá skutočnosti, keďže sa dajú 
vykázat’ aj inovácie v oblasti syntaxe, hoci nie sú natoíko frekventované; špe- 
cifiká sa dajú rozdělit’ do štyroch skupin - cudzorodé prvky výlučné v biblic- 
kom kontexte (napr. /čzczwó' est in caput anguli = stal sa uhlovým kameňom), 
zdomácněné biblizmy (napr. ambulantes pervenimus = přišli sme), neklasic
ké vázby s paralelami v súvekej mimokresťanskej spisbe (napr. quod, quia, 
quoniam pri slovesách dicendi), reinterpretované grécizmy, resp. semitizmy 
{remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum = „pretože milovala“, 
miesto účinkového „takže“). Autorka vyjadřuje presvedčenie, že dnes sme 
schopni biblickému prvotextu rozumieť lepšie, ako mu rozuměli starovekí 
prekladatelia, a že ani pri zdanlivo jednoduchšej úlohe prekladať z Neovulgaty 
sa nemožno zaobísť s klasickou jazykovou přípravou v latinčine.

Bibliografia, ktorá sa člení na Literaturu, Pramene a Překlady, obsahuje 
takmer 90 položiek a je skutočne polyglotná. Súčasťou práce je zoznam skra- 
tiek a prehfad zásad přepisu z hebrejčiny a aramejčiny, latinské argumentum, 
anglické summary a věcný register.

Kniha je napísaná vefmi kultivovaným štýlom. Jej autorka sa přiblížila 
k ideálu homo trilinguis, ktorý exponovali renesanční humanisti, a podopiera 
mienku o užšej kultúrnej spátosti stredomorského priestoru.

Daniel Škoviera (Bratislava)

Filón Alexandrijský, O stvoření světa - O gigantech - O ne
měnnosti božť Přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami 
opatřil Miroslav Šedina, revizi překladu provedl M. Němeček. 
Praha, Oikúmené [Knihovna antické tradice, 2] 2001, 695 s.
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Vydání komentovaného překladu tří spisů Filóna z Alexandrie (asi 25 př. 
Kr. - 50 po Kr.) s paralelním řeckým textem je dalším záslužným činem na
kladatelství Oikúmené a jeho spolupracovníků. Z početných Filónových děl 
nebylo dosud do češtiny přeloženo žádné, takže Šedinův překlad znamená 
v našich poměrech práci opravdu průkopnickou. Spis O stvoření světa patří 
mezi nej významnější Filónova díla a také další dva spisy jsou zajímavými 
a filozoficky obsažnými ukázkami Filónovy spisovatelské činnosti.

Řecký text je vytištěn, jak je u bilingvních vydání obvyklé, na sudých 
stránkách vlevo od překladu, a to podle kritického a dodnes směrodatného 
souborného vydání Filónových spisů od L. Cohna a P. Wendlanda, Philonis 
Alexandrini Opera quae supersunt, vol. I-VI, Berlin 1896-1915. Spis De opi
ficio mundi vyšel v I. svazku r. 1896, spisy De gigantibus a Quod Deus sit 
immutabilis byly zařazeny do II. svazku z r. 1897. Ti čeští čtenáři, kterým je 
dostupná stará řečtina, tak mají bezprostřední možnost porovnávat Šedinův 
překlad s originálem. Komentář je vytištěn petitem ve dvou sloupcích na kaž
dé straně, tzn. pod řeckým textem i českým překladem. Odkazy na prameny 
a odbornou literaturu nejsou uváděny přímo v textu komentáře, nýbrž jsou 
umístěny, zřejmě kvůli větší přehlednosti, v číslovaných poznámkách pod ko
mentářem. Z uvedeného je, jak doufám, jasné, že vysázení této publikace bylo 
mimořádně náročné, a za zmínku stojí fakt, že tuto specializovanou práci pro
vedl sám M. Šedina.

Překlady Filónových spisů jsou uvedeny rozsáhlou předmluvou s titulem 
Logos a pneuma, která je rozdělena do 11 kapitol (s. 7-201). Závěrečnou část 
publikace tvoří seznam zkratek časopisů, řad a sborníků (s. 629), seznam 
zkratek Filónových spisů (s. 630), seznam pramenů (s. 631-633), seznam 
použité literatury (s. 634-648), věcný rejstřík (s. 649-665), rejstřík citací 
(s. 666-694) a ediční poznámka (s. 695).

Šedinův překlad dělá celkově dobrý dojem, jak co se reprodukování obsa
hu týče, tak pokud jde o hledisko stylistické. Pro adekvátní přetlumočení tří 
Filónových spisů si překladatel vytvořil dobré předpoklady načerpáním infor
mací o ostatních Filónových dílech i studiem velkého množství odborné lite
ratury. Důležitým faktorem je samozřejmě i ta okolnost, že překladatel měl 
k dispozici několik standardních překladů ve světových jazycích. V ediční po
známce (s. 695) uvádí, že při práci na překladu přihlížel k anglickému překla
du v Loeb Classical Library I-III, London 1929-1930 {Opif od G. H. Whita- 
kera, Gig. a Deus od F. H. Colsona), k francouzskému překladu v souborném 
vydání Les ceuvres de Philon d'Alexandrie, Paris 1961 sq. {Opif. od R. Ar- 
NALDEZE ve sv. IZ r. 1961, Gig. a Deus od A. Mosese ve sv. VII-VIII z r. 1963) 
a k německému překladu ze souborné řady Die Werke Philos von Alexandria, 
in deutscher Übersetzung herausgegeben von L. Cohn, Breslau 1909 ff. {Opif 
od J. CoHNA V SV. I z r. 1909, Gig. a Deus od H. Leiseganga ve sv. IV 
z r. 1923). Uvedené překlady pocházejí od znamenitých odborníků a jsou uži
tečnými vodítky pro každého, kdo se o nový překlad některého Filónova spi

su pokouší. Jejich kritické využívání je nejen právem, ale přímo povinností 
každého nového překladatele.

Překládání Filónových děl je tvrdým oříškem nejen z hlediska obsahové
ho, ale i stylistického. Jeho spisy obsahují často velmi dlouhá a komplikovaně 
stavěná souvětí, jejichž stavbu nelze při překladu do češtiny nebo jiného mo
derního jazyka zachovat. Takováto souvětí je při překládání nutno rozdělit na 
menší větné celky a hledět při tom na to, aby myšlenkový obsah a souvislosti 
mezi myšlenkami zůstaly zachovány. Přestavování složitých souvětí prová
děl překladatel velmi často a je třeba uznat, že si v tom počínal se značnou 
obratností a vynalézavostí. Vyskytují se však i případy v opačném směru, že 
totiž kratší nezávislé věty jsou v českém překladu seskupeny do rozsáhlejší
ho, ale přehledného souvětí. Případy restrukturace tohoto druhu jsou pocho
pitelně mnohem vzácnější.

Filozofickě termíny jsou většinou překládány vhodnými českými ekviva
lenty. Z překladu je patrné, že M. Šedina je dobře obeznámen se staršími čes
kými překlady řecké a latinské filozofické literatury i s novodobou odbornou 
literaturou o antické filozofii vydanou v češtině. A svých širokých znalostí 
z těchto oblastí dovedl využít při překládání Filónových spisů. Neexistuje sice 
nějaká kodifikovaná česká terminologie pro oblast antické filozofie, ale 
F. Novotný, K. Svoboda, J. Ludvíkovský, A. Kříž, A. Kolář aj. vytvořili urči
tou tradici, na kterou je možno navazovat a kriticky jí využívat. A to, jak se 
mi zdá, M. Šedina udělal.

Z obecné slovní zásoby překladu se dá vyčíst, že Šedinovým záměrem 
bylo vytvořit překlad moderní a čtivý, překlad pro čtenáře 21. století. V textu 
se vyskytuje nejen dost slov moderně znějících, ale jsou v něm tu a tam i slo
va vysloveně módní, jako např. nebeský region (oůpavóc; Opif 29, s. 236/7), 
populační exploze (KOADQvOpOMia Gig. 1, s. 418/9), ti, kteří postrádají 
schoj^nost sebereflexe (tívec; tó)v áve^ETáoTCúv Deus 21, s. 492/3). Překlad 
M. Šediny je podle mého názoru možno zařadit, i když ne bez výhrad, k pří
nosným novinkám mezi překlady z antické filozofie. Několik kritických po
známek k Šedinovu reprodukování obsahu Filónových spisů uvedu v další 
části tohoto referátu.

Komentář k přeloženým spisům je velmi podrobný. Má větší rozsah než 
řecký text a překlad dohromady a šíří svého záběru je raritou v celosvětovém 
měřítku. Při komentování věnoval M. Šedina pozornost jak židovské, tak řec
ké složce Filónova světového názoru. Výklad je zaměřen hlavně na myšlen
kový obsah Filónových spisů, ale komentátor si často všímá i jevů terminolo
gických a etymologických. V této souvislosti se občas v komentáři objevují 
i hebrejská slova a vysvětlivky k nim. Řekl bych, že M. Šedina koncipoval 
komentář převážně jako poukazování na názorové souvislosti mezi Filónem 
a těmi směry řecké filozofie, z kterých tento myslitel nejvíce čerpal. A to byla 
na prvním místě filozofie platónská, na druhém stoická a v poněkud menší 
míře filozofie peripatetická a pythagorovská. A tak jsou v komentáři obsaže
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ny četné informace o názorech hlavních představitelů těchto směrů, které Fi- 
lóna prokazatelně ovlivnily. V rámci svého širokého záběru však komentátor 
začlenil do svého výkladu i značné množství odkazů na predsokratiky, kyni- 
ky, členy kyrénské školy aj. Příležitostně se Šedina zmiňuje i o názorech 
Homéra, Hésioda a dalších řeckých básníků. Nezanedbatelná skupina pozná
mek se vztahuje k židovským a řeckým reáliím. Ty bývají sice zajímavé, ale 
ne vždy jsou pro chápání příslušných pasáží z Filóna nezbytné. Komentář 
nabyl silně na rozsahu tím, že mnoho pasáží z děl filozofů nebo básníků je 
uváděno in extenso. Neobvykle velké množství informací v komentáři obsa
žených vypovídá o komentátorově snaze zařadit Filónovy názory do širokého 
kulturního a historického kontextu. O píli a důkladnosti, s jakou Šedina ko
mentář zpracoval, svědčí mj. přes 2500 poznámek pod čarou, v nichž se od
kazuje na prameny a odbornou literaturu.

V obecné rovině je možno komentátorovi vytknout, že v rozsahu komen
táře překročil únosnou mez, že se příliš zaměřil na myšlenkové paralely, ať už 
prokazatelné nebo domnělé (viz níže), a že málo pozornosti věnoval myšlen
kovým postupům, vnitřní struktuře a kompozici Filónových spisů. Jejich 
vnitřní členění není vždy dostatečně přehledné a upozorňování na obtíže z této 
oblasti by bylo pro čtenáře velmi užitečné.

V záslužném překladu a důkladném komentáři M. Šediny jsem našel jistá 
nedopatření různého stupně závažnosti. Následující kritické poznámky však 
nejsou výsledkem soustavné kontroly překladu všech tří spisů a důkladného 
prostudování komentáře, nýbrž jsou produktem průběžné četby a jen několi
ka hlubších sond, které jsem měl možnost v omezeném čase provést. Kritické 
poznámky omezím na několik vybraných příkladů. Část poznámek se bude 
týkat jen překladu, část jen komentáře a část obojího.

1) Opij. 11, s. 214/215: ...StKaoinv..., óó' oů kúvt' oíKovopríoOgi kol 
npUTaveúeGGaí Oépi^. -... soudce, jemuž náleží spravovat a řídit veškeré prá
vo.

Obsah pasáže je přeložen zkresleně. Na 0épi(; (scil. éoTÍ) je vc vztažné větě 
závislá vazba akuzativu s infinitivem. Vyslovuje se zde myšlenka, že oním 
soudcem má být, jak božskému řádu odpovídá, všechno spravováno a řízeno. 
Volnější překlad by mohl znít např. takto: „soudce, jemuž podle božske'ho 
řádu náleží všechno spravovat a řídit. “

2) Opif. 13, s. 218/219: TiepiTTcov pěv oův cxpiOpov áp^h ipidc;,
8’ apTííúv, T) Ö’ áp0olv Sůvapig é^ác;. - Prvním z lichých čísel je číslo tři, dvoj
ka je zase první ze sudých čísel. Sílu obou však v sobě soustřeďuje šestka.

Slovo Sóvapic; zde má evidentně význam násobek (srov. Opif. 51, s. 260/261, 
a Šedinův vlastní komentář k Opif 13 na s. 218). Překlad poslední věty by 
tedy měl znít: „Násobkem obou je šestka." Takto chápou obsah této věty 
všichni výše uvedení překladatelé.

3) Opif 31, s. 238/239: tó Se áópawv kqí vor|TÓv pw; ĚKeivo Geíou XóyoD 
yéyovev elkcov toů SieppriveÍGavTog Tř|v yéveaiv aÓToi)' - Ono neviditelné 
a pouze rozumem postižitelné světlo se zrodilo jako obraz božího výroku ob
jasňujícího svůj vznik.

V komentáři k této pasáži M. Šedina píše: „Jestliže podle staré řecké maximy 
může být stejné poznáno zase jen stejným [...], musí mít logos, který svůj 
vlastní vznik objasňuje prostřednictvím ,světla poznání^, sám spíše fototypic- 
kou než fonetickou povahu.‘‘ K této pasáži se Šedina vrací, a to ve zcela stej
ném pojetí, ještě v komentáři k Opif. 98-99 (s. 321-322) a také v komentáři 
k Dewj 3 (s. 474) a 12 (s. 483).

Z Šedinova překladu, a zvláště z komentáře jasně vyplývá, že genitivu 
aŮTOÍ přičítá reflexivní význam vzhledem k výrazu Xóyo^, a několikrát opa
kuje, že logos objasňuje svůj vlastní vznik. K vyjádření myšlenky, že Áóyoc;, 
z jazykového hlediska subjekt děje vyjádřeného participiem slovesa Sí£p- 
priveíetv (—> zíóyo^ SiEppiiveňoac; -4 ^óyoc; StrippiíveDoe), objasňuje svůj 
vlastní vznik, by v daném kontextu bylo třeba použít zvratného tvaru éamoí 
(aÍTOŮ). Pokud se však tvar aúwí) nechápe reflexivně, pak se může vztaho
vat jedině k totiž ke světlu, o jehož vzniku Filón v širším kontextu (Opif 
29-33) pojednává. Překlad probírané pasáže by pak zněl: „světlo se zrodilo 
jako obraz božskěho Logu, který objasnil jeho vznik.'' Snad není na škodu při
pomenout v této souvislosti známou pasáž z Genese 1,3, kde Bůh říká Fevti- 
0flT(O ówc.

Poznamenávám, že nikdo z výše zmíněných překladatelů nechápe tuto pa
sáž v tom smyslu jako Šedina. Rovněž H. Leisegang v indexu k Filónovým 
spisům s. v. yéveoíc; vztahuje genitiv ctmoí k ów«;.* Jestliže snad je Šedinovo 
pojetí pasáže založeno na výsledcích nového bádání o Filónovi, měl se o tom 
v komentáři zmínit a měl také upozornit na pojetí alternativní.

4) Opif 113. Ve výkladu o stoickém pojetí kosmické sympalheie (s. 340) ko
mentátor píše: „Když [...] při smrti středoplatónského filosofa a vděčného 
Chrysippova žáka Karneada došlo k zatmění Měsíce, vykládalo se to podle 
zprávy Diogena Laertia (IV 64) jako ,soucit hvězdy* (oDgTiáOeta toů do- 
TÉpoc;) nad jeho odchodem ze života.“

Karneadés nebyl středoplatónský filozof, nýbrž patřil k významným předsta
vitelům skeptické, tzv. nové Akademie, ani nebyl žákem Chrysippovým, 
nýbrž proslul jako jeho ostrý kritik a spatřoval v jeho spisech vhodný terč 
svých kritických výpadů. „Kdyby nebylo Chrysippa, nebyl bych ani já“ (DL 
IV 62). Touto vtipnou větou prý Karneadés vyjadřoval, jak bohatý materiál 
ke kritice mu Chrysippovy spisy poskytovaly.

' Indices ad Philonis Alexandrini opera, composuit Ioannes Leisegang, Berlin 
1926 (I), 1930 (11). Viz I, p. 151, s. v. yeveotc;. Nový The Philo Index z r. 2000 od 
P. Borgena a kol. mi nebyl dostupný.
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5) Gig. 33. V komentáři k pasáži, která se týká Filónova pojetí člověka, Šedina 
píše (s. 442): „Filón říká, že skutečným člověkem je naše mysl (voíc;), která 
byla stvořena ,k obrazu Božímu* a která vedle šesti smyslů a sedmé schopnos
ti plození představuje jakýsi ,nerozdělený kruh* (a^aipa dipriToc;)“.

M. Šedina zde nepřesně parafrázuje pasáž z Filónova spisu Quís rerum divi
narum heres sit, 232, Na sedm dílů, tzn. na pět smyslů, hlas a schopnost plo
zení, se podle této pasáže dělí nerozumová část duše (dXoyov v|OJX'n^ 
kdežto voůc;, složka rozumová, je nedělitelná. Komentátor přehlédl, že tuto 
pasáž celkem správně vyložil v poznámce k Opif. 82 (s. 304, srov. komentář 
k Opif. 117, s. 345).

6) Deus 16, s. 486/487. V Deus 16 uvádí Filón chování biblického Ónana (Gen.
38,9), jenž nechtěl pro svého zemřelého staršího bratra zplodit potomky, ač
koliv mu to zákon ukládal, jako příklad zavrženíhodné sebelásky: ó yoův 
Aůváv, „aloGópevo^ otí oůk qítw eaiai tó OTtéppa** (Gn. 38,9), oů Tipóie- 
pov éTtaúaaio w ^oyiKÓv, onep dptowv kov ovkov yévoc; éoTÍ, 8ia())0eíp(ov 
Ů KOI aÚTÓc; áveSé^aio (()0opáv TiavTcXii, o^oöpa óp0(O(; Kal TipooriKÓvKoc;' ~ 
Například Onan, „vida, že sémé nebude patřit jemu" (Gn 38,9), nepřestával 
ničit racionální princip, který představuje nejvyšší rod ze všech jsoucích věcí, 
dokud nepropadl sám, zcela správně a po zásluze, úplnému zničení

Šedinův překlad je možno akceptovat s malou výhradou. Slovo otóppa má 
v kontextu význam potomek, potomstvo, jak je to správně vyjádřeno v českém 
ekumenickěm překladu.- Překvapující zaměření však má Sedinův komentář, 
jenž začíná takto: „tó OTuéppa xó ÁoyiKÓv; sémě [... | racionální princip. 
Filón tu naráží na stoickou představu spermatického logu, v němž se spojuje 
přesvědčení o racionálním základu kosmického dění s obrazem životodárné 
síly ovládající proces veškerého plození.“ Pak připojuje Šedina několik do
kladů z antických autorů, v nichž je popisováno stoické učení o Xóyoí o7C£p- 
paxiKoí.

Domnívám se, že Filónův výklad o Ónanovi nemá se stoickými názory 
o Xóyoi OTteppoíTíKOÍ nic společného. Slovo ojiépiia má v Genesi 38,9 i ve 
Filónově textu význam potomek, potomstvo, jak už bylo řečeno, a výrazem xó 
ZoyiKÓv (v překladu racionální princip) označuje Filón rozumovou složku 
duše, která je podle něho (a nejen podle něho) strážkyní morálních principů 
a kterou Ónan svým nemorálním chováním uváděl ve zkázu. Stručně řečeno, 
Šedinův komentář je v tomto případě o něčem jiném než Filónův text. Dodá
vám ještě, že komentátorův výklad o Xóyot oTieppaxtKoí je v některých bo
dech nepřesný (osud spermatických logů za ekpyróse, s. 427, 428) a termino
logicky je neúnosný („spermatické výroky“, „logické zárodky“, s, 487).

7) Deus 57, s. 524-526 / 525-527 cl KÉ/prixai (scil. ó 0eó<;) xol<; ópyaviKolc; 
jiépeai, ßaaeic; pěv e/ei xoů Trpoép/eaůai. /ápiv... kqI /Ctpac; pévwi 7cpó<;

2 Bible - Písmo svatě Starého a Nověho zákona. Ekumenická rada církví v ČSR 
1984, s. 46.

TÓ ^aßeiv xe Kal Soůvav ~ Jestliže užívá [Bůh] nějaké organické části, má 
snad nohy, aby někam šel? ... Stejně tak ruce máme proto, abychom jejich pro
střednictvím něco přijali či dali.

Pasáž o užívání rukou nepochybně takě navazuje na předvětí podmínkového 
souvětí, a vztahuje se tedy k Bohu. Opravený překlad by mohl znít: „A má 
snad ruce proto, aby jejich prostřednictvím něco přijal či dal?'' Správnější 
by ovšem bylo nepřekládat věty o užívání nohou a rukou řečnickými otázka
mi, nýbrž ponechat jim v souladu s originálem formu vět oznamovacích.

Kritickě pozornosti by si zasloužila také Šedinova rozsáhlá předmluva, tou 
se zde však nemohu pro její myšlenkovou komplikovanost podrobněji zabý
vat. Autor, jak sám uvádí (s. 12, pozn. 13), využil okolnosti, že nedávno vy
šlá Armstrongova Filosofie pozdní antiky (Oikúmené 2002) obsahuje solidní 
výklad o Filónovi od H. Chadwicka (II. 8, s. 161-186), a zaměřil předmluvu 
„na zdánlivě užší problém konstituce jeho (Filónova) filosofického jazyka“. 
Snad vlivem této okolnosti dal Šedina předmluvě příliš speciální zaměření a je 
možné, že některé její části by ocenili odborníci zabývající se Filónem. Obá
vám se však, že řadové čtenáře odradí od četby svérázná, místy málo srozu
mitelná terminologie. Tak např. III. kapitola má nadpis Syntax pneumatické
ho logu. Slova syntax, syntaktický mají jasný význam v oblasti gramatiky 
a logiky. Co však znamenají v různých pasážích této kapitoly i kapitol dal
ších, kde je autor odvážně přenáší do oblasti kosmologie (s. 65-69, 82 aj.), 
není podle měho názoru dostatečně jasné. Uvedu ještě jeden příklad. Šedina 
velmi často používá slova noetický ve významu řeckého voiitó«;, takže noe- 
tický v jeho slovníku většinou znamená totéž jako inteligibilní: noetické vzo
ry, noetický svět (s. 99), noetický kosmos, noetický prostor (s. 100), noetický 
pohyb (s. 107) aj. Takových terminologických zvláštností je v Šedinově před
mluvě mnoho.

Pokud jde o vybavenost rejstříky a seznamy, pokládám za závažný nedo
statek ten fakt, že kniha neobsahuje seznam zkratek spisů všech citovaných 
autorů, kterých je tentokrát velké množství. Zvláště to vadí u Plútarcha, z je
hož děl je citováno přes 20 titulů, leckdy málo známých. - V seznamu prame
nů uvádí Šedina v mnoha případech zastaralé edice (u Diogena Laertia, Pla
tóna, Plótina aj.). Zvlášť nápadný je tento nedostatek u známé sbírky Die 
Fragmente der Vorsokratiker, která je v seznamu uvedena podle 3. vydání 
H. Dielse z r. 1912, ačkoliv směrodatným se stalo 6. vydání z r. 1951-52, pře
pracované W. Kranzem. Podle starého Dielsova vydání uvádí Šedina v cita
cích pořadová čísla jednotlivých předsokratiků, která byla Kranzem změně
na. Tak např. Hérakleitovy zlomky by neměly být citovány pod pořadovým 
číslem 12 (12 B 1-2, 12 B 114, s. 375), nýbrž pod číslem 22 (22 B 1-2, 22 B 
114), jak je to v odborné literatuře obvyklé již několik desetiletí. Obdobné 
pravidlo platí pro všechny ostatní předsokratiky.
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Není překvapující, že se v publikaci takového rozsahu vyskytují nedopat
ření v citování pramenů a neopravené chyby v českém i řeckém textu. Při cito
vání Hérakleitových zlomků B 15 a B 77 (s. 165, pozn. 661) přehodil M. Še
dina jejich číslování. Obraz výdělečného lovce nepochází z Platónova dialogu 
Gorgias (s. 489, pozn. 10), nýbrž z dialogu Sofistés (221c-223b). V komentáři 
k Opif. 128 (s. 352, pozn. 3) se mylně odkazuje na Platónova Faidra místo na 
Symposion (210a-212a). U Plútarchova spisu De esu carnium (s. 524, pozn. 
7) je uvedena nesprávná zkratka De es. comm. - Kynik Diogenés ze Sinópy 
je jednou omylem nazván Diogenés z Kitia (s. 41, pozn. 135). V komentáři 
k Deus 24 (s. 494) je ve dvojici umění, která mají výchovně působit na duši 
člověka, vedle músiky mylně uvedena gramatika (místo gymnastiky).

Řecký text Filónových spisů je vytištěn poměrně zdařile, i když ne zcela 
bez závad. V Deus 183 (s. 626) byla slova ópOwc; ůk’ oťówů yvcoaOévTwv 
vytištěna dvakrát. V Opif. vypadlo v několika slovech písmeno 0, a to druhé 
(() ve slově (})cocr4>ópot (29, s. 236), dále ve slovech ó^OaZpcov (30, s. 236), cí)(t)é- 
Xeiav (56, s. 268), épóépEiav (69, s. 282) a ó())0f|vai (156, s. 394). - Chyby 
různého druhu (špatný přízvuk, záměna písmen, chybný rod u substantiv, vy
nechané slovo aj.) se v řeckých citacích vyskytují v předmluvě i v komentáři. 
Několik příkladů: óúatKog ^óyoc; místo ^doikóí; Xóyoc; (s. 24, 25, 51), aíoie- 
píav Kod épeTTÍv místo acorripiav kol ápeTiív (s. 491), Trup re/viKoc; místo 
Trup TsxviKÓv (s. 359, 365, 659); vynecháno je slovo oupóépov v citátu 
z Platónova Gorgia 483b (s. 488). Procento chyb v řečtině není v relaci 
k celkovému rozsahu souvislého řeckého textu a k počtu citací příliš vysoké, 
ale jejich úplný výčet by poněkud narušil příznivý dojem z publikace.

Přes jisté nedostatky ve zpracování vytvořil M. Šedina knihu, která patří 
mezi nejzajímavější a nejpřínosnější publikace zařazené do edičního progra
mu Oikúmené. Zaslouží si uznání za odvahu, s jakou přistoupil k překládání 
a komentování obtížného autora, i za píli a velké množství práce, které musel 
na velkoryse pojatou publikaci vynaložit.

Šedinovi zůstane trvalá zásluha, že jako první zpřístupnil české kulturní 
veřejnosti část spisů významného myslitele, který byl u nás poměrně málo 
známý a který byl důležitým článkem ve vývoji filozofického a teologického 
myšlení antického starověku.

Pokud by kniha vyšla v novém vydání, bylo by užitečné provést její revizi 
a odstranit ty nedostatky, které by se bez velkých obtíží odstranit daly, aniž 
by se zásadně musela měnit celková koncepce publikace.

Jan Janda (Praha)

Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům, Úvod, překlad a po
známky Matyáš Havrda. Praha, Herrmann & synové 2001, 
221 s.

V minulém roce vyšly v nakladatelství HeiTmann a synové hned dvě dlou
ho očekávané knihy - empedoklovská studie Tomáše Vítka a překlad Pobíd
ky Řekům Klémenta Alexandrijského od Matyáše Havrdy. Tyto práce, ač po
krývají v kontextu antiky dva chronologicky vzdálené body, spojuje generač
ní blízkost autorů i podobný zájem o otázky filozofie a náboženství.

Vydání Klémentovy Pobídky Řekům představuje velmi zralý a ukázněný 
akademický počin. Bilingvální číslovaný text je opatřen poznámkovým apará
tem a obsáhlým a přesným jmenným a pojmovým rejstříkem. K textu překla
du je připojena úvodní autorova studie a základní seznam primární a sekun
dární literatury. Tyto atributy vytvářejí z knihy spolehlivou pomůcku pro kaž
dého studenta antiky a raného křesťanství. Havrdův překlad Klémentovy P0- 
bídky je jedním z výsledků jeho dlouhodobého zájmu o tuto zásadní postavu 
řeckého křesťanství. Úvodní studie dokumentuje téma, které je v popředí zá
jmu autora - vztah filozofie a náboženství a místo pohanské kultury v Klé- 
mentově myšlení. Podobnému tématu M. Havrda věnoval také svou disertač
ní práci.

První část studie {Katechetická škola a 'theologie slova ’) představuje Klé
menta jako křesťana nebývalé otevřeného řecké kulturní tradici, autora Pest
rých knih, který se snaží svou spisovatelskou činností ukázat, „jak má hluboce 
věřící křesťan využívat dědictví pohanské vzdělanosti k budování autonomní 
křesťanské vědy“ (s. 10). V paralelní linii se přitom sleduje téma „tajné tradi
ce“ alexandrijské školy, o níž nám Kléméns jako její pokračovatel zanechal 
ve svých spisech několik ne právě lehko interpretovatelných zmínek. O ná
plni této tajné tradice a její existenci vůbec se v moderní době vede diskuse, 
jejíž hlavní body a obrysy Havrda stručně uvádí. V závěru pak podává náčrt 
možné souvislosti mezi Klémentovým kladným přístupem k nekřesťanskému 
myšlení a jeho příslušností k tajné, menšinové tradici v rámci myšlení církve. 
Tím se zároveň pokouší odpovědět na otázku po obsahu této „tajné tradice“.

Otevřenost vůči pohanské tradici je u Klémenta - stejně jako u jeho ne
méně významného nástupce Órigena - metodologicky podložena interpreta- 
tivním přístupem k této tradici, který byl vypracován v návaznosti na některé 
židovské, řecké a raně křesťanské myšlenkové proudy. Alexandrijští myslite
lé rozlišovali různé významové vrstvy textu a věřili, že každý text, ať už se 
jedná o novozákonní podobenství nebo dílo pohanského básníka, může být 
nositelem skrytého, alegorického smyslu, který je teologickou výpovědí 
o základních předpokladech křesťanské teologie. Schopnost alegorického vý
kladu pak byla oním klíčem, který umožňoval neobracet se zády k zdánlivě 
nepřijatelným prvkům pohanské tradice nebo třeba k temným pasážím samot
ného Písma. Taková metoda výkladu nebyla pochopitelně určena každému, 
a jak uzavírá Havrda s četnými odkazy, můžeme právě ji v nějaké podobě 
chápat jako onu „tajnou tradici“, na kterou Kléméns odkazuje.

V takto představeném rámci Klémentova myšlení by se pro Pobídku Ře
kům obtížně hledalo nějaké místo. Z jejího textu promlouvá zapálený kazatel
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a řečník, jehož cílem je obrátit na víru pohanské obyvatelstvo Alexandrie 
a který k tomu neváhá užít všechny dostupné rétorické prostředky. I zde je 
pozornost obrácena k dílům pohanské kultury, o otevřeném přístupu k jejich 
interpretaci však nemůže být řeči. Autor naopak užívá každé příležitosti, aby 
zdiskreditoval řeckou kulturu, především pak její náboženskou stránku - ri
tuály a mýty. Cituje, parafrázuje, vytrhává z kontextu, zesměšňuje, napadá 
a jízlivě komentuje vše, co se jen trochu odchyluje od jeho představy pravého 
náboženství. Takto například komentuje obřady Korybantů: „Někdy se Ko- 
rybanti ještě nazývají Kabeirové a tak se ještě vyhlašuje iniciační obřad Ka- 
beirů. Tentokrát tihle dva bratrovrazi popadli schránu, v níž bylo uloženo 
Dionýsovo přirození, a odnesli ji od Etrurie - opravdu parádní zboží na pro
dej!“ {Protr. II. 19.4). O několik řádků výše vyjadřuje úderně svůj názor na 
mystéria vůbec, když říká „úhrnem vzato, samé vraždy a pohřby“ (Protr. II. 
19.2). Kléméns líčí pohanské náboženství a filozofii jako jakousi pokrouce- 
nou a groteskní verzi pravé (rozuměj křesťanské) zbožnosti; ani u těch něko
lika Řeků, které „zcela neodepsal“ {Protr. VI.68.1), neslevuje ze svého jízli
vého tónu, jako v pasáži, kde se „dotazuje“ Platóna na jeho názory na Boha 
(kap. VI, s. 119).

Havrdovo převedení do češtiny výborně vystihuje dynamický a mnoho
tvárný styl Klémentovy řeči. Suverénní tón překladu udává již první odstavec 
díla, v němž se uvádějí legendy o zázračných schopnostech řeckých pěvců. 
Zde je na malé ploše výstižně předznamenán ironický a deklamativní styl ce
lého spisku. Kléméns v Havrdově podání zmiňuje jednoho pěvce, který „při
vábil rybu“, a jiného, který „pomocí hudby dokonce dokázal přesadit stromy, 
konkrétně duby“; o pythijských hrách mluví jako o „všeřecké slavnosti za 
mrtvého hada“ a vypráví historku o Eunomově pohřebním zpěvu „na toho 
plaza“. Tuto pasáž pak Kléméns uzavírá vyčítavou otázku do publika: „Jak 
jste mohli uvěřit bezduchým legendám a vážně si myslet, že zvířata okouzlu
je hudba?“ {Protr. LI. 1-2.1).

KJémentovým cílem je ukázat řecké náboženství jako podvod a lest, kte
rým si démonické síly získávají péči a úlitby lidí. Jediným náboženstvím, kte
ré se obrací k pravému Bohu, je pro něj křesťanství, a proto může právě ono 
jako jediné dostát slibům, které činí. Tento apel na opuštění starých tradic 
a přimknutí se k nové víře Kléméns na jednom místě výstižně shrnuje v po
vzdechu: „Kéž vám ale Bůh dá jednou probrat se z tohoto snu a začít Boha 
chápat, aniž by jako Bůh vypadalo zlato, kámen, dřevo, činnost, stav, kámen 
nebo strach“ {Protr. X. 103.2). Tam, kde Kléméns vyzývá posluchače, aby 
přijali zvěst o Kristu, vyjadřuje se vznešeně, až extaticky. Např. v závěru 
XII. kapitoly nechává promluvit Ježíše těmito slovy: „Jako jediný ze smrtel
ných tvorů vám totiž nabízím, že sklidíte nesmrtelnost! Neboť chci, ano, chci 
vám dát podíl i na této milosti a vystrojit vám dobrodiní v úplnosti: nepomí- 
jivost! A Slovo vám dopřávám, poznání Boha, sebe sama vám dopřávám 
v dokonalosti. To jsem já, to chce Bůh, to je souznění, to je harmonie Otce, to

je syn, to je Kristus, to je Boží slovo, ruka páně, vesmírná moc, vůle Otce. Vy 
pradávné obrazy, ne všechny jste obrazy věrné!“ {Protr. X.120. 3-4) Tam, kde 
naopak kritizuje řecké mýty a básně, nebojí se jízlivosti ani manipulace, aby 
ukázal předmět své kritiky v co nejhorším světle. Chvílemi tak jeho výklad 
působí jako divoká jízda panoptikem antické kultury.

Právě v rétorických pasážích, kde se Kléméns rozohňuje nad falešností po
hanských mýtů a kultů, rozehrává Havrda jazykové a stylistické možnosti pře
kladu v plné míře. Živost textu podporuje užíváním expresivních, hovorových 
a někdy i vulgárních výrazů. Na jednom místě např. překládá Klémentovo spí- 
lání pohanům slovy „pomatenci a hlavy vymaštěné“ (Protr. IV.56.4 (S pó- 
TOtioi kqí Kevóópovec;/ TiáXív yáp St] e7:avaÁpv|/opni /). Jinde říká jeho verze 
o uctívání kultovních soch, že „tahle zvyklost je opravdová pitomost“ {Protr. 
IV.46.1 éKiOKOTieiv 7iapa0eír|v, eTrióvTEc; (óc; áÁr|0íú<; Xf|pov EuppaeTe rpv 
owT|0£iotv) a že sami autoři soch vzbuzují v „těch, co mají všech pět pohro
madě, rozpaky a pohrdání těmito látkovými výtvory“ {Protr. IV.53.4 oi öe 
TCúv áyaXpáTCúv Srípioupyoi oů ódoíokoůoiv ůpwv wie; £p(|)pova(; Tf|c; bXriq 

Jedna z kapitol ohlašuje za svůj záměr projít názory, „které 
o bozích velkohubě pronášejí filosofové“ {Protr, V.64. l Só^ac;, óoac; aů/oů- 
oi TTEpi Twv 0e(jDv), a jinde se zase rozkoš označuje za „roztomilou kurvičku“ 
{Protr. XII. 1 18.2 TiopvíÓrov cópaiov, pSovi)). Překladatel se nevyhýbá ani 
používání slov latinského původu (např. „konzumace“ za éa0íovTe(;, „intim
ně“ za tó oíkelov aňwů koi é^aiperov kol ióiwpaTiKÓv v Protr. X, 100.3 
nebo „pietně tradovaná hadova léčka“ za wů SpÓKovTOí; to puorfipia oKarri 
TÍg eoTív OpTioKeuopévri v Protr. II.22.3). V žádném z těchto případů nepů
sobí jím zvolené výrazy nijak rušivě a dobře slouží celkovému vyznění textu. 
Snad jen na několika místech se nepodařilo udržet zcela vyrovnaný stylistic
ký ráz věty, např.: „Jen se podívejte, jak živoříte v temnotě, dokonale bezzubí 
a slepí jako červi, kromě konzumace neděláte nic a zkažeností se rozkládáte“ 
{Protr. XI. 115.3), kde slovo konzumace přece jen trochu vyčnívá, i když ani 
ne snad pro svou „modernost“, jako pro substantivní podobu, která poněkud 
ruší dynamický tok textu. Podobný stylistický nesoulad zaznívá i ve výše ci
tované větě „A jestliže navíc přinesu kultovní sochy [...], pak postupně do
jdete k závěru, že je tahle zvyklost opravdová pitomost“ {Protr. IV.46.1), kde 
hovorový výraz nezapadá zcela do věty, uvedené mírně knižním „jestliže“. 
Takovéto drobné nesoulady jsou však výjimkou a celkově je překlad na vel
mi vysoké úrovni. Nutno říci, že text je někdy obtížné sledovat pro spletenec 
narážek, citací, parafrází, náhlých zámlk a zvolání, takže vyloženě svádí čte
náře k hlasitému přednesu, který by dal průchod všem metatextovým pro
středkům, a pomohl tak českému textu představit se v plné síle.

Na závěr snad otázka, kde je místo Pobídky v Klémentově myšlení, které 
má v ostatních dílech tak zásadně odlišný obsah i formu. Matyáš Havrda po
dává odpověď v druhé části své úvodní studie. Klémentovu kritiku pohan
ských kultů a její patetický tón ukazuje v literárním kontextu - Kléméns je
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pokračovatelem žánru apologetických spisů. V kontextu díla samotného au
tora je pak neobvyklý charakter Pobídky vztažen mimo jiné k typu publika, 
na které se obracela. Byli to nevzdělaní pohané, nevědomé oběti bludných 
a neřestných kultů. Klémentova umná manipulace s obrazy z řeckého nábo
ženství a literatury je má právě jako takové ukázat - v jejich ubohosti a směš
nosti. Tyto obrazy (obzvlášť celý komplex symbolů mysterijního zasvěcení) 
slouží ale zároveň jako jakási pojmová brána k nové, neznámé zvěsti o Kristu 
jako Spasiteli. Na vyšších úrovních se má poznání Slova realizovat skrze zu
šlechťování racionální stránky člověka. Jak ale vyplývá z Havrdova výkladu, 
sám Kléméns se domnívá, že nejnižším stupněm procesu vzdělávání a kul
tivace člověka v rámci křesťanské nauky je právě ona afektovaná a demago
gická agitace, kterou sám uskutečňuje v Pobídce Řekům. Dalo by se říci, že 
Kléméns je zde nucen užít zbraně svých nepřátel, a odchyluje se tak na chvíli 
od své vlastní, vysoce racionální a duchovní myšlenkové stavby. Něco podob
ného lze pozorovat i u jeho nástupce v čele alexandrijské školy Órigena. Jeho 
homilie na texty Písma, moralizující a zbavené veškerých teologických spe
kulací, stojí v ostrém protikladu k dílu O prvotních principech [De Principiis), 
které je právě oním pokusem převést veškeré nároky víry do jediné, svrcho
vaně racionální koncepce. Podobné jako Pobídka Řekům tak zajímavým 
svědectvím o bohatství tendencí a motivů v životě těchto dvou velkých křes
ťanských postav.

Tereza Vohryzková (Praha)

Sv. Bažil Veliký, Listy 11 (r. 375-378). Hexaémeron. Přelo
žil, úvodnú štúdiu napísal a vysvětlivky spracoval Daniel Ško- 
viERA. Prešov, Náboženské vydavatelstvo Petra [Bibliotheca 
antiqua Christiana. Edičný rad Patrimonium, zv. 2j 2002, 296 s.

Druhý svazek dopisů Basila Velikého, biskupa v Kaisarei Kappadocké, 
vychází s relativně krátkým časovým odstupem po vydání první části sloven
ského překladu jeho korespondence (srv. Auriga-ZJKF 43, 2001, 130-131). 
Oba svazky dávají možnost poznat konkrétně a z přímého svědectví osobnost 
a působnost jedné z nejvýznamnějších postav pozdněantické epochy a učinit 
si představu o problémech, které byl Basil jako čelný představitel východního 
křesťanství nucen řešit. Recenzovaný svazek obsahuje jeho korespondenci 
z pohnutých let počínajícího stěhování národů. K ní jsou připojeny jednak 
listy s nejistým datováním, jednak i z blíže neurčených posledních let autoro
va života.

Je přirozené, že v popředí Basilovy pozornosti stojí náboženské problémy, 
zejména šíření různých heretických směrů, zvláště pak ariánství, a jeho sou-

Středěné úsilí obhajovat níkajské vyznání víry. Starost mu však působí postoj 
soudobé státní moci k rozvíjejícím se věroučným sporům, rozmíšky mezi cír
kevními činiteli i překonávání běžných životních překážek. Ze zachované 
korespondence je patrno, že se Basil těžce vyrovnával s množícími se útoky 
proti své osobě. Běžnou zbraní jeho protivníků byly organizovaně šířené po
mluvy, proti nimž se nemohl účinně bránit, neboť jeho odpůrci se vyhýbali 
osobní konfrontaci a bezprostřední výměně názorů.

Důležitým obranným prostředkem se tudíž Basilovi staly teologické trak
táty a dopisy, adresované jeho skutečným i potenciálním přívržencům. Šlo 
o široký okruh osobností působících zejména na Východě, ale i o příslušníky 
západního kléru. Ani písemný způsob komunikace však neprobíhal bez pro
blémů a Basil si často naříkal na těžkosti, vznikající při doručování jeho listů. 
Jeho velkou starostí se stával i neutěšený zdravotní stav, který jakoby v před
tuše blížící se smrti opětovně připomíná.

K dopisům, jež Basil rozesílal na sklonku své životní dráhy, připojil pře
kladatel soubor devíti homilií, pojednávajících o šesti dnech - Hexaémeron - 
božího stvoření světa (bez stvoření člověka). Zpracování této tematiky je po
chopitelně založeno na biblickém základě, ale autor do něj zapracoval i soudo
bé názory z oblasti filozofie a přírodních věd, čímž ze svého díla učinil i dů
ležitý zdroj informací o úrovni a zaměření pozdněantického poznání světa.

Podobně Jako v prvém svazku Basilových dopisů se i v tomto případě 
osvědčil D. Skoviera jako spolehlivý a jazykově erudovaný překladatel, pro 
něhož věcná přesnost a stylistická vytnŤ)enost slovenského znění patří k sa
mozřejmým znakům moderního překladu. Není Jistě náhodou, že ve své před
mluvě k recenzovanému svazku zdůrazňuje D. Skoviera Basilovu schopnost 
dát svým dopisům i Hexaémeru vyspělou uměleckou formu. Známý kappad- 
ocký církevní otec tím získává, jak D. Škoviera právem zdůrazňuje, pevné 
nusto i mezi osobnostmi antické a světové literatury.

Jan Burian (Trnava)

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVIII - Etymologie XVIIL 
Překlad a poznámky Daniel Kořte. Předmluva Eva Stehlíko
vá a Jan Souček. Praha, Oikúmené [Knihovna středověké tradi
ce, 8] 2002. 143 s.

Posuzovaný svazek je již pátým v řadě dvojjazyčné edice Isidorových Ety
mologií, vydávané vydavatelstvím Oikúmené (dosud vyšly kn. I-III, IX, XIII- 
XV, XVI - vesměs recenzované v předešlých číslech Aurigy. XVIII. Isido
rova kniha má název De bello et ludis a její obsah je velmi pestrý a do značné 
míry i nesourodý. Kap. 1-14 jsou věnovány válce a vojenským záležitostem
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(těm se Isidor porůznu věnoval i v knize VI aj.), kap. 15 se zaobírá soudem 
(čekali bychom ji v kn. V, věnované z velké části právu), většinou stručné kap. 
16-69 pak hrami (v cirku, divadlem, gladiátorskými zápasy), sportem a zába
vami. Autoři předmluv si pro svá pojednání zvolili téma války a divadla; Jan 
Souček, Svět války, s. 9-33, a Eva Stehlíková, Encyklopeclista a divadlo, 
s. 34-47. Obě předmluvy jsou velmi zasvěcené, věnují se i problému Isidoro
vy nesysterpatičnosti, jeho pramenům a Isidorově velmi zprostředkované „od
bornosti“. Čtenář sám si ostatně snadno všimne, že Isidor necituje žádnou od
bornou literaturu, nýbrž Cicerona, Sallustia, Vergilia... Je nasnadě, že se stá
vá nutně obětí vlastní povrchnosti, jak snad nejlépe dokládá kap. 1,2, kde se 
mu Lucanův verš {Pharsalia 1,1) stává argumentem pro jeho typologii válek; 
bellum plus quam civile, válka horší než občanská.

Latinský text reprodukuje i v tomto svazku text edice W. M. Lindsaye 
(Oxford 1911), jen málokdy se D. Kořte obrací ke staršímu vydání F. Areva- 
la (Paříž 1878). Sám se zdržuje jakýchkoli zásahů do stavu textu. Typ textu, 
v němž je mnohé pochopitelně etymologicky vysvětlováno, nevyhnutelně vy
žaduje uvádět v českém překladu výrazy, které jsou vysvětlovány, nebo jimiž 
se něco vysvětluje. V několika případech se ovšem Korteův způsob uvádění 
originálních výrazů střetává s problémem, zda se vysvětlované slovo vyvo
zuje z jiného slova, či z pojmu, které dané slovo pojmenovává. Příklad z kap. 
5, 1: Arma vel ab armis dicuntur, id est ab umeris [...], „slovo arma je odvo
zeno od slova armi (plece) nebo od slova humeri (ramena) [...].“ Soudím, že 
úprava textu musí být taková; slovo arma je odvozeno od plecí {armi}, to jest 
od ramen {humeri}...

Překládat Isidorův text tak, aby se latinskému textu učinilo zadost a aby 
měl současně český čtenář jakýsi požitek z četby, je velice obtížný úkol. Ne
jde tu o žádnou uhlazenou beletrii, nýbrž o odborně laděný text; hlavní hle
disko, tj. zájem o etymologie, podmiňuje stereotypní formulace, Isidor je ne
obyčejně stručný, jeho vyjadřování lze hodnotit někde jako hutné, jinde jako 
vágní. Na řadě míst je třeba odhadovat, zda jde o nejednoznačnou formulaci 
nebo o odborné nepochopení věci. Překladateli tedy není co závidět. Isidorův 
text je třeba nejprve věcně interpretovat, pak posoudit myšlenkové souvislos
ti, které můžeme předpokládat za autorovými formulacemi, a teprve pak může 
překlad vystihnout nejen to, co Isidor napsal, ale i to, co si myslel. Kortemu 
nelze upřít poctivou snahu se se svým úkolem vyrovnat, ale na řadě míst do
plácí na to, že se až příliš věrně drží originálu; jeho překlad je místy pouze 
prvoplánový, a tím dojem z Isidora ještě ochuzuje. Že se Kořte dostával do 
překladatelské pohody postupně, o tom svědčí kumulace problematických 
překladů v prvních kapitolách.

Kap. 1,1 nova servitute, „nebývalou porobou“; spíše „dosud neznámou po
robou“.

hinc iam studuit orbis, „od té doby se svět již naučil“; spíše „polom už svět 
lačnil“.

1.2 lustum bellum est, quod ex praedicto geritur de rebus repetitis..., „Spra
vedlivá válka je ta, která se vede po předchozí žádosti o zadostiučinění“; spíše 
„která se vede podle stanovených pravidel o...“

1,5 ... piratica bella sunt sparsa latronum..., „války s piráty jsou války s lupi
či rozptýlenými po mořích“; Isidor ale uvádí tyto války z hlediska pirátů, „vál
ky porůznu vedené...“.

mira celeritate, „díky své úžasné rychlosti“; pouze „neobyčejně rychle“.

1,7 vacationes nejsou jen „dovolené“, jsou lo „úlevy“ vůbec.

2.1 Hoc est enim ius gentium, vim vi expellere. Nam turpis est dolo quaesita 
victoria, „Národy totiž mají právo vyhánět sílu silou, neboť lstí získané vítěz
ství je hanebné“; spíše „Je totiž obecně uznávaným právem stavět se proti síle 
silou; naopak je hanebné získávat vítězství lstí“.

4.4 Inter tubam autem et bucinam veteres discernebant, „Naši předkové však 
činili rozdíl mezi trubkou a polnicí“; šlo ovšem o rozdílné užití obou nástrojů. 
Nejsem si jist, zda lze zde užít překlad „naši předkové“.

15.4 iuris garrium, „žvanění o právu“; docela vážné „pření se o právo“.

32 CARCERES, „ZÁBRADLÍ“; spíše STARTOVNÍ STÁNÍ (ne-li BOXY).

42.2 (pohané zřizovali nevěstince), ut pudor mulierum infelicium ibi publica
retur..., „aby se tam veřejně ukazovala hanba nešťastných žen“; spíše „aby se 
tam prodávala hanba neblahých žen“ {infelix není totéž co miser\).

52.1 ferale certamen, „nebezpečný zápas“, srov. kap. 58 - „zápas s divokými 
zvířaty“.
Poznámky pod textem (je jich celkem 243) jsou pochopitelně jako v pře

dešlých svazcích využívány především ke komentování a napravování Isido
rových etymologií (Kořte se přitom opírá výlučně o etymologický slovník 
A. Ernouta a A. Meilleta), na řadě míst se velmi vhodně uvádějí očividné Isi
dorovy zdroje, resp. paralelní texty a identifikují se v textu citovaná místa 
z římských autorů. V této souvislosti stojí za uvedení fakt, že Isidor cituje 
např. Vergilia, ale i Sallustia ze Serviových komentářů k Vergiliovi (to platí 
i pro Sail. Hist. 3,29 v pozn. 24, kde není uveden Serv. ad Verg. Aen. 11,421). 
Kořte se na mnoha nustech věnuje upřesňujícímu věcnému komentáři a uvá
dí - s potřebným ohledem na čtenáře - širší kontext příliš stručných Isido
rových údajů. Jen malá pozornost je věnována latinskému textu, který by si 
ve dvojjazyčném vydání nějaký komentář rozhodně zasloužil (např. akuzativ 
Titanas v kap. 3,2 či textověkritický problém v kap. 54 a tamní věcný omyl 
Isidorův).

V textuje řada míst, kde bych - opět s ohledem na čtenáře - určitý vysvět
lující výklad očekával, ale poskytnut není. Čtenář si jistě i sám všimne pří-
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značné racionalizace křesťanského autora, když z Jova a jiných bohů dělá 
„historické“ postavy (zvi. v kap. 3,2), ale až nápadný zájem téhož autora o as
trologické konotace cirku (kap. 36nn.) by si rozhodně zasloužil komentář. To 
platí zejména o kratičké kapitolce 37, kde jak latinský originál, tak český pře
klad zůstávají oříškem: co znamenají septem dies praesentes ve vztahu 
k sedmi okruhům závodní tratě, co je creta, k čemu je vlastně třeba vztáhnout 
iudicium? V kap. 2,5 by se dalo poukázat na nesmyslné uvádění triumfu do 
souvislosti se Scipionem; v pozn. 35 ke kap. 2,6 nechává Kořte bez povšim
nutí teorii o červené barvě triumfátorovy tváře jako symbolu aithéru - ve sku
tečnosti byl triumfátor připodobňován k Jovovi zpodobeněmu v kultovní soše 
v kapitolském chrámu, která byla terakotová, tedy „červená“. Podivná je i Isi
dorova informace, že triumfátoři byli doprovázeni (?, spíše dotýkání) katem 
(kap. 2,4); zde zřejmě Isidor, či spíše jeho zdroj, špatně pochopil Pliniův vý
vod (n. h. 28,39 - v kontextu s triumfem), že Fortuna je gloriae carnifex. 
K poznámce 184: Hérodotos (2,111) evidentně do jména Ferón zkomolil 
obecné označení egyptského vládce, srov. faraón. V kap. 21 lze např. připo
menout, že Isidor neví nic o hodu diskem.

Isidorovi lze oprávněně na mnoha místech leccos „vytknout“. Ale alespoň 
na dvou místech bych ho hájil: v pozn. 173 ke kap. 25 - není to Isidor, kdo 
spojuje agon s angulus (srov. aliiputant)-, v pozn. 121 ke kap. 11,4 pokud spo
jíme větu ...quo murus perfoditur s cuniculo (místo s musculus), bude Isi
dorovo přirovnání docela souhlasit s Caesarovým popisem b. c. 2,10,1-7 
(srov. i Vegetius, epit. 4,16).

Redakční práce na komplexně vybavené edici není nikdy jednoduchá a zde 
byla odvedena na solidní úrovni. Zůstaly ovšem některé tiskové chyby, příp. 
i autorská přehlédnutí. Např. s. 13, pozn. 5 má být rok vydání 1977; s. 35 má 
být 18 př. Kr.; s. 37 nahoře není z formulace jasné, zda r. 29 př. Kr. se vztahu
je k bitvě u Actia (!), což by chtělo r. 31, nebo k uvedeným hrám; v kap. 36 
by se mělo tisknout Soli, Lunae, byť by i u Lindsaye byly minuscule; v pozn. 
35 má být Numantinus; v pozn. 111 doplnit „v kritickém aparátu'^-, v kap. 1,5 
není přeloženo bella socialia, války spojenecké, v kap. 42,1 není přeloženo 
dost důležité stantes.

Zcela na okraj si neodpustím poznámku: nechápu, proč titul Ciceronova 
spisu De re publica je překládán (s. 51) O věcech veřejných (místo tradičního 
O státě)-, jestliže název O státě nevyhovuje vzhledem k obsahu díla (?), není 
název O věcech veřejných o nic vhodnější.

Vzdor uvedeným připomínkám je třeba tento svazek uvítat a poděkovat 
všem zúčastněným za odvedenou práci. Edice Isidorových Etymologií bude 
v dohledné době uzavřena a bude to počin, který bude vydavatelství Oikúme- 
né přičten ke cti. Isidor pro nás jistě už není základním zdrojem informací, ja
kým byl pro své současníky a latiníky středověku, zůstává ale obdivuhodný 
svým kulturním výkonem. Jeho respekt vzdělance k hodnotám dob navždy 
minulých i tvůrčí ctižádost jej nutila dotknout se téměř všech oblastí vědění.

i když ovšem už jen s odstupem a s velmi redukovaným sdělením. Jako člo
věk své doby je pro nás zajímavý i svým stále prožívaným vnitřním napětím 
mezi zájmem o „pohanské“ věci a odporem k některým z nich.

Václav Marek (Praha)

Stephanie Quinn (ed.), Why Vergil? A Collection of Interpre
tations with a Foreword by Michael C. J. Putnam. Wauconda 
(Illinois), Bolchazy-Carducci Publishers 2000, XXVI -f 451 s.

Soubor, který máme před sebou, se snaží hledat odpověď na položenou 
otázku několika způsoby - předložením reprezentativních vergiliovských stu
dií k vlastnímu dílu a k pozdější literární recepci i výběrem několika ukázek 
originálních děl inspirovaných Vergiliem. Do první části [The Power of 
Words and Meaning of Form, s. 1-240) vybrala editorka 19 statí publikova
ných jako časopisecké články (převážně v TAPhA, Vergilius, AJPh) nebo 
kapitoly z knižních monografií. Většina (13) je z 80. a 90. let, další pak z let 
50. a 60. a vesměs se zabývají Vergiliovou Aeneidou. Postihují rozmanitost 
interpretačních rovin a přístupů od analýzy básnických prostředků [Onoma- 
topoietic Alliteration, Reinke), přes pokusy objasnit strukturální a kompoziční 
aspekty na základě obecnějších zákonitostí [Golden Numbers, Nims; The 
Architecture ofAeneid, Duckworth) až k interpretaci hlubších významo
vých vrstev (např. The Two Voices ofVirgiFs Aeneid, Parry; The Aeneid as 
a Drama of Election, Bacon a další).

Druhá část [The Uses of Tradition and Making of Meaning, s. 241-400), 
jak napovídá název, je zaměřena na literární tradice, neomezuje se však jen 
na tzv. druhý život Vergiliova díla (Dante, Shakespeare, Milton), ale přináší 
i dvě studie o vztahu Vergilia k jeho předchůdcům, a to k homérským epo
sům (dvě kratší pasáže ze známé práce Brooks Otise, Virgil: A Study in Civi
lized Poetry z r. 1964) a ke Catullovi (M. Putnam, The Lyric Genius of the 
Aeneid, článek z r. 1995). K Eklogám a Georgikám výslovně odkazují jen dvě 
studie (Patterson, Pastoral and Ideology a Batstone, On the Surface of the 
Georgies). Kulturněhistoricky zajímavý pro nás může být článek Meyera 
Reinholda The Americanization of Vergil, from Colonial Times to 1882 
(s. 316 nn.), v němž autor ukazuje, že pro první generace amerických usedlí
ků byla daleko přitažlivější Bucolica svým pojetím idylické krásy krajiny 
a Georgica pro „rural values and moral exaltation of agriculture“, dále pak 
i báseň Phillys Wheatleyové [To Maecenas, s. 325n.), původem ze západní 
Afriky, která byla jako dítě v r. 1761 přivezena do Bostonu a prodána do ot
roctví. Šťastnou náhodou sejí dostalo dobrého vzdělání a později se proslavi
la svými básněmi.
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V další části tohoto oddílu jsou uvedeny ukázky z děl moderních autorů, 
které se více či méně explicitně vztahují k některému z Vergiliových děl nebo 
k jeho biografii (např. J. Brodsky, H. Broch a další). Na poslední místo polo
žila editorka, věrna své eiiidici, článek Ch. Segala, Art and the Hero, aby tak 
uzavřela tento výbor „as Aeneid does, by returning to the beginning“.

Závěrečné slovo si ponechala editorka (Why Vergil?, s. 403-444). Domní
vá se, že Vergilia je třeba číst a chápat jednak pro pochopení role umění 
a literatury vůbec, jednak kvůli němu samotnému, zvláště pak kvůli Aeneidě. 
Je totiž podle jejího téměř zarputilého přesvědčení moderním autorem, vhod
ným právě pro naši dobu, která vyrostla na tragédiích posledního století, a tak 
je třeba ho číst, nejen akademicky, neboť Vergilius může být „naším průvod
cem k estetické i morální poctivosti a odvaze“ (s. 428). Tento sympatický 
názor se ve výboru prosazuje od začátku do konce, od výběru frontispice 
A. Cohena, fotografie z cyklu NOW (Dachau, 26-2, 1992) až po citát z polito- 
logické příručky (R. Bellah et alii, The Good Society, 1996), který zřejmě 
mluví Stephanii Quinn z duše a je jednou z možných odpovědí na ono PROČ 
a který stojí za uvedení: „Ráj na zemi, jak jsme se poučili, je mimo naše mož
nosti, ale budeme-li slušní a budeme-li v to věřit, můžeme snad zavést rozum
ně a snesitelně fungující Očistec a vyhnout se Infer nu“ (s. 429).

Vzhledem k množství sekundární produkce, která se vztahuje k tzv. vel
kým autorům, je pochopitelné, že zpravidla na univerzitách vznikají podobné 
sborníky určené především studentům. Jsou užitečné, pokud přinášejí oprav
du to, co je důležité, inspirující a zajímavé. V případě Vergilia má výbor 
z odborné literatury oprávnění o to větší, že plní funkci záchranného pásu, 
protože to, co bylo napsáno o Vergiliově díle za posledních několik desetile
tí, představuje skutečně - jak to vtipně nazval S. J. Harrison - vastum mare. 
A jako editor podobného souboru dobře věděl, co říká. *

Myslím, že můžeme s klidným svědomím konstatovat, že Stephanie Quinn 
měla šťastnou ruku a že sejí podařilo vybrat to, co usnadňuje nejen samotnou 
četbu a interpretaci Vergilia, ale co usnadní i orientaci v odborné literatuře. 
Litovat můžeme jen toho, že do výboru nebyly zařazeny práce významných 
badatelů jako E. Fraenkela, V. Pöschla, K. Biichnera atd. Publikace je vyba
vena stručnou, ale výborně vybranou bibliografií (a zde je uveden i anglický 
překlad 1. vydání Poschlovy monografie Die Dichtkunst VirgiTsf

Eva Kutáková (Praha)

’ Oxford Readings in Vergib s Aeneid, Oxford, Oxford Univ. Press 1990; další po
dobná kompendia z posledních let: A Companion to the Study of Virgil, Nicholas M. 
Horsfall (ed.) [Mnemosyne Suppi., 151], Leiden, E. J. Brill 1995; The Cambridge 
Companion to Virgil, C. A. Martindale (ed.), Cambridge, Cambridge Univ. Press 
1997.

Pavel Oliva, Svět helénismu. Praha, Arista 2001, 151 + 44 s. 
obrazových příloh

Svět helěnismu je volným pokračováním souhrnného zpracování řeckých 
dějin ve starověku z pera P. Olivy - navazuje na práce Zrození evropské civi
lizace (Praha 1995) a Kolébka demokracie (Praha 2000). Prvá se zaměřuje 
zejména na archaické období, o obsahu druhé vypovídá její podtitul Dějiny 
a kultura klasického Řecka. Stejné základní rozvržení nalezneme i ve výkla
du o helénistickém období. Po stručné předmluvě, v níž autor mj. vysvětluje 
původ pojmu helěnismus, následuje přehled dějin helénistického světa až po 
jeho ovládnutí Římany (s. 9-73). Druhá část publikace čtenáře seznamuje 
s pestrým kulturním dědictvím, které po sobě zanechali helénističtí umělci 
a myslitelé (s. 74-116).

Pojednání o dějinách helénistické doby v prvním oddíle zahajuje líčení 
tažení Alexandra Velikého. Jeho mohutná říše se sice záhy rozpadla, avšak 
ovládnutí perské říše a následné rozšíření řecké kultury v rozlehlých oblas
tech Asie výrazně změnily tvář tehdejšího světa, jehož dějinnému vývoji jsou 
věnovány další kapitoly. Náplní druhé části jsou boje o Alexandrovo dědictví 
a vznik helénistických států v desetiletích na přelomu 4. a 3. století. V jejím 
závěru se též dozvídáme o osudech Řeků v jižní Itálii a na Sicílii. Ve třech 
následujících kapitolách člení P. Oliva svůj výklad podle jednotlivých oblastí 
helénistického světa: nejprve stručně a výstižně rozplétá spletité předivo vzá
jemných vztahů antigonovské Makedonie a různých států v mateřském Řec
ku (zvi. aitólský a achajský spolek, Sparta), poté se vydává do rozlehlých 
oblastí Přední Asie, kde sleduje dějiny seleukovské říše a států, které se od ní 
postupně oddělily (pergamské království, parthská říše aj.), a nakonec čtená
ře přivádí do ptolemaiovského Egypta.

Podobně jako ve výše uvedených publikacích o archaickém a klasickém 
období se i výklad o dějinách helěnismu soustřeďuje zejména na politické 
a vojenské události, především na zahraniční politiku mocných helénistických 
říší a jejich vzájemné soupeření v egejské či syropalestinské oblasti, ale také 
na jejich politiku vůči řeckým poleis, resp. na úlohu řeckých obcí - kupř. 
Rhodu - ve změněné mocenskopolitické situaci. Stranou pozornosti nezůstá
vají ani menší státní útvary, které ve 3. století přispívaly k udržování rovno
váhy sil v helénistickém světě; některé z nich posléze usnadnily římský po
stup ve východním Středomoří. Předmětem Olivová zájmu jsou však také 
vnitřní poměry v jednotlivých helénistických státech, kupř. helénizační poli
tika Seleukovce Antiocha IV. v Palestině, která vyvolala makkabejské povstá
ní, i jejich organizační struktura či hospodářství. Těmto aspektům se však 
autor ve větší míře věnuje pouze ve výkladu o říších Ptolemaiovců a Seleu- 
kovců.

Po stručných úvodních poznámkách, které blíže charakterizují podmínky, 
v nichž se rozvíjela helénistická kultura, se čtenář ve druhé části knihy může
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nejprve seznámit s díly předních řeckých architektů, sochařů a malířů helé- 
nistické doby. Poučení získá též o významných dochovaných stavbách, plas
tikách, mozaikách či malbách na skle, jejichž autory neznáme. Následující 
kapitola nás mj. provádí tvorbou helénistických básníků, z nichž mnozí byli 
zároveň vynikajícími filology, a přibližuje nám divadelní hry, zejména básní
ků tzv. nové attické komedie. Poté následuje výklad o bohaté - avšak z velké 
části ztracené - produkci helénistických dějepisců, kteří se zabývali nejen 
Alexandrovým tažením a válkami mezi diadochy, ale řadou dalších témat, 
z nichž je třeba vyzdvihnout Polybiův pokus postihnout příčiny vzestupu řím
ské moci. V téže kapitole je i stručná zmínka o řečnickém umění, jemuž doba 
příliš nepřála. Naproti tomu je helénismus dobou vrcholného rozkvětu řecké
ho vědeckého myšlení - přehled matematiků, astronomů, zeměpisců, techni
ků, lékařů i představitelů dalších vědních disciplín se omezuje jen na nejvý
znamnější autority a vědecké poznatky a vynálezy. Totéž konstatování platí 
i pro stručný nástin helénistické filozofie. Závěrečné dvě kapitoly se věnují 
proměnám vztahu lidí ke světu bohů, slavnostem, hrám a vzdělání.

Vlastní výklad doplňuje výběrová bibliografie, chronologická tabulka 
a důkladný rejstřík. Bohatá příloha na křídovém papíře přináší řadu černobí
lých vyobrazení, která názorně doplňují kapitolu o výtvarném umění. V jejich 
seznamu bohužel chybí někde údaje o tom, kde se dnes příslušná díla nachá
zejí. I přes velmi pečlivé redakční zpracování se do textu vloudilo několik 
drobných nedostatků, z nichž je třeba upozornit na dvě záměny: místo Řeků 
mají být uvedeni Římané (předposlední odstavec na s. 41) a místo středo
evropské oblasti středomořská (první odstavec na s. 74).

Práce P. Olivy je určena širšímu okruhu zájemců o antické dějiny a kultu
ru, a neklade si tudíž za cíl poskytnout všestranné poučení o všech aspektech 
sledovaného období. Přínos knihy spočívá naopak v tom, že - na rozdíl od 
starších prací, jež jsou v češtině k dispozici - podává výstižný přehled nejdů- 
ležitějších historických událostí, základních tendencí vývoje a vrcholných 
výkonů helénistického umění a myšlení, v němž však nechybí i řada dílčích 
údajů, které výklad názorně oživují.

Jan Souček (Praha)

Igor Lisový, Ora deserta et inhospita. Lidé a náboženství 
severozápadního Černomoří v době před římskou okupací 
(6).-l. stoletípř, Kr,), České Budějovice, Jihočeská univerzita 
2001, 222 s.

Území jihozápadního Černomoří, jehož výzkumu věnuje I. Lisový syste
matickou pozornost, patřilo k významným okrajovým oblastem starověkého

světa řecké i římské epochy. Jeho spojitost s vyspělými antickými centry vy
stoupila výrazně do popředí již v období navazujícím na epochu velké řecké 
kolonizace; tehdy se řecký vliv uplatnil na jižním a zvláště na západním po
břeží Černého moře a jeho působnost zasáhla i jeho severní hranici. V seve
rozápadním cípu Černomoří se staly ohnisky antického vlivu řecké osady 
v Olbii, Tyru, na Berezani a v Chersonésu Taurském. Ty udržovaly relativně 
živé kontakty s řeckým světem a staly se prostředníkem působnosti řecké 
kultury v rozsáhlém území na dolním toku řek Tyros (Dněstr), Hypanis (Bug) 
a Borysthenés (Dněpr).

Těmito skutečnostmi je dán i rámec výkladů I. Lisového. Charakteristika 
rozsáhlé oblasti obývané Skythy, jejich způsobu života a civilizační vyspě
losti tvoří výchozí rovinu detailního popisu situace v sledovaných městech. 
V předkládané práci mohl autor navázat na svůj dřívější nástin historického, 
sociálního a ekonomického vývoje v této vymezené části starověkého světa 
podaný pod názvem Terra cognita Ponti Euxini. Nástin dějin a kultury seve
rozápadního Černomoří v antické době (České Budějovice, Jihočeská univer
zita 1996).

Ve své nej novější práci se autor soustřeďuje na analýzu náboženských po
měrů ve skythské oblasti i v mikrokosmu severozápadních řeckých apoikií 
v Černém moři. Důležitým zdrojem jejich poznání jsou archeologické nále
zy, zejména z areálů skythských kurganů, které přinášejí jedinečné svědectví 
o vyspělosti skythské aristokracie, jejích životních zvyklostech i nábožen
ských představách. K archeologickým pramenům přistupují zdroje literární, 
mezi nimiž vystupují výrazně do popředí i někteří autoři římského období 
a dokonce i pozdněantický Ammianus Marcellinus, proslulý svými geogra- 
ficko-etnografickými odbočkami. K poznání poměrů na území měst význam
ně napomáhají dochované řecké nápisy a nálezy mincí.

Ve svém zkoumání se I. Lisový mohl opřít o bohatou literaturu, zvláště 
o starší i současná díla ruských a ukrajinských specialistů. Autorovi se poda
řilo sestavit bohatou bibliografii a kriticky ji ve svých rozborech využít. Při 
tom však často narážel na skutečnost, že prameny lze interpretovat různým 
způsobem, který nevede k jednoznačnému řešení. V těchto případech I. Liso
vý registruje všechna uplatněná hlediska a rozhoduje se pro názor, který po
važuje za nejvíce pravděpodobný, popř. ponechává problém otevřený.

Zásluhou I. Lisového může čtenář bezprostředně proniknout do světa ná
boženských představ starověkých Skythů a obyvatel řeckých apoikií severo
západního Černomoří. V zásadě lze konstatovat velkou životaschopnost řec
kých tradičních kultů přenášených do tohoto prostředí a schopných se v něm 
dále rozšiřovat. Neuchránily se však působení domácích vlivů. Místní pante
on se případ od případu obohacoval lokálními osobnostmi (jde např. o Panen
skou bohyni v Čhersonésu Taurském, rozšíření Achilleova kultu v Olbii aj.).

Ke kladům díla patří kromě názorného způsobu podání i citlivá práce s ar
cheologickým materiálem, jehož reprodukce představují důležitou složku vý-
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kladu. Ilustrace byly sice zčásti převzaty z předchozí Terra cognita, jejich 
opětné využití je však funkční, stejně tak lze přijmout i překrývání některých 
věcných pasáží v obou knihách.

Je třeba ocenit, že zásluhou I. Lisového se tematika antického Černomoří 
u nás ocitá po delší odmlce ve sféře vědeckého zájmu. Kromě toho má kniha 
předpoklady uplatnit se i na širším poli než „jen“ jako studijní pomůcka a po 
drobných úpravách má i možnost v eventuálně zvýšeném dalším nákladu vy
volat daleko větší pozornost, než se jí může dostat při omezeném počtu sou
časných dvou set exemplářů.

Jan Burian (Trnava)

Manfred Fuhrmann, Seneca a císař Nero, Biografie, Z něm. 
originálu přel. Milan Váňa. Praha, H & H 2002, 323 s.

Nakladatelství H & H vydalo výborný překlad německé odborné publika
ce, vydané v Berlíně roku 1997, sáhlo tedy k poměrně nové monografii. To je 
velmi chvályhodné, protože se tak čtenáři dostává do ruky kniha, která odráží 
nejnovější trendy v bádání nejen o osobě filozofa Seneky a císaře Nerona, 
nýbrž potažmo i o císařské době julsko-klaudijské dynastie.

Seneca je tu představen jako člověk (z toho nevychází vždy bezúhonně, 
i když je tu cítit autorova apologie), filozof (uznává se jeho závislost na jiných 
autorech), literát (který ovlivnil další tvorbu), přírodovědec (i zde přínosný), 
dramatik (zřejmě ne moc kvalitní - dílo se však dochovalo v troskách), a v ne
poslední řadě jako obratný politik. Celkově vyznívá Senekova osobnost vcel
ku tradičně kladně. Pasáže vysvětlující stoickou filozofii či zásady řečnictví, 
dramatu, souvislosti politických dějů se střídají v přesně únosné míře s pasá
žemi, které mají větší dramatický spád, a proto je knihu téměř obtížné odlo
žit, dokud se čtenář nedostane na poslední stránku.

Hlavním protagonistou je sice Seneca, ale Nero je z jeho života neodmys
litelný. Neronova osobnost je představena hlavně v kontextu se Senekou, ale 
každá událost či charakterová vlastnost jeho i všech ostatních osob je vždy 
poměrně zeširoka, leč nenásilně uvedena, takže čtenář není nucen hledat 
v příručkách. Mnohá témata této publikace jsou nadčasová a provokují ke 
konfrontaci s dneškem.

Kniha je psána čtivě, místy až napínavě. Je to pohodlné a příjemné čtení, 
a to nejen pro širokou veřejnost, které je určena především, nýbrž i pro od
borníky (poznámkový aparát umístěný za každou kapitolou obsahuje v zásadě 
pouze odkazy na antické prameny). Autor našel i únosnou míru diskuse 
o nedoložitelných tezích, aniž je dílo příliš :yednodušováno či naopak zatíže
no přehledem názorů jednotlivých autorů. Čerpá především z antických pra
menů, přihlíží však i k modernímu bádání a senekovské tradici.

Téma je zpracováno přehledně, srozumitelně, všechny antické citáty včet
ně názvů děl jsou překládány, a to i v těch případech, kdy se tyto údaje opa
kují, takže čtenář není nucen si originály pamatovat.

Přílohy obsahují časovou tabulku, rodokmen julsko-klaudijské dynastie, 
přehled Senekova díla, odkazy k literatuře podle témat a rejstřík jmenný - 
oproti německému vydání chybí rejstřík věcný: škoda.

Jak bylo řečeno hned na začátku, překlad Milana Váni je výborný, citlivý, 
znalý, i redakce odvedla precizní práci: tiskových chyb je jako šafránu. Jen 
zcela výjimečně najdeme omyl ve skloňování cizích jmen rozšiřujících kmen 
i v češtině, např. s. 59 (gen. sg. Trimalchia), s. 159 (5 L. A. Vetem), evidentně 
zařádil tiskový šotek na s, 75 (patri místo patris) a na s. 85 (gen. sg. Populo- 
nia místo Populonie) apod.

Jana Kepariová (Praha)

Vladimír Liška, Po stopách římských tyranů, Olomouc, Fon
tána 2001, 199 s.

Svou práci autor chápe jako příspěvek k dějinám zneužívání moci, zejmé
na ve vrcholné fázi římských dějin na sklonku republiky a za raného císařství. 
Tomuto tématu byla ve světové literatuře věnována řada prací různého zamě
ření i rozmanité úrovně a zvláště věrohodnosti. VL Liška sleduje tedy případy 
tyranského uplatňování osobní moci v širokém časovém rozpětí a v jeho zor
ném poli se ocitají mnohé vskutku historicky zajímavé osobnosti. Předešle
me, že každá z nich by si v zájmu svého objektivního zhodnocení žádala mno
hem více místa, než se jí mohlo dostat v předkládané přehledové publikaci. 
K těmto osobnostem patří kromě diktátora Sully Gaius Julius Caesar a císaři 
Tiberius, Caligula, Nero, Domitianus, Commodus, Caracalla a Diocletianus.

VI. Liška si je dobře vědom, že naše soudy o čelných postavách minulosti 
jsou závislé na zachovaných pramenech - v daném případě především literár
ních - a často i na jejich vžité interpretaci. Největší měrou se sám opírá o svě
dectví historika Tacita, císařského životopisce Suetonia, řeckého dějepisce 
Herodiana a pozdněantického biografického souboru Historia Augusta. Mo
derní historiografie často přejímala bez hlubší kritiky názory Tacita i autora 
Historie Augusty, kteří oceňovali především ty panovníky, kteří měli kladný 
vztah k senátu, a démonizovali císaře, kteří různými způsoby senát omezova
li nebo přímo potlačovali a pronásledovali. Suetonius jako příslušník jezdec
kého stavu hodnotil v technokratickém duchu hlavně zásluhy jednotlivých 
panovníků o rozvoj římské říše a její společnosti.

Úsilí stanovit za těchto okolností míru (ne)objektivnosti antických histo
riků či životopisců a vystihnout skutečný charakter vůdčích římských před-
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stavitelů je proto bezprostředně závislé i na postoji moderního badatele, který 
se o takovéto hodnocení pokouší. V této situaci uvádí VI. Liška celkem zdaři
le na pravou míru negativní představy o Tiberiovi vyplývající z díla Tacito- 
va: Tiberius se mu jeví „spíše jako postava nade vše tragická, samotář, poz
ději všemi opuštěný muž“ (s. 78). Caligulovy mocenské praktiky Liška cha
rakterizuje jako „sadistické řádění“, avšak rozšířený názor o jeho (vrozeném) 
šílenství odmítá (srv. s. 107). Rovněž představu o Neronovi jako o krvavém 
tyranovi je třeba považovat za výtvor historického mýtu. Nero selhal jako vla
dař, neboť „byl příliš zahleděný do sebe a do svých uměleckých vizí, kterými 
se snažil změnit římský svět. Stal se tak vskutku nejbizarnější postavou, jaká 
kdy Římu vládla“ (s. 130). Císař Domitianus projevoval absolutistické ten
dence, avšak svým způsobem je vyvažoval některými prospěšným opatření
mi ve své vnitřní i zahraniční politice. Příkladem vysloveného tyrana je Liš
kovi Commodus - „bestie na trůně“ (s. 153nn.). Z řady dalších císařů se pak 
dostává pozornosti bratrovrahovi Caracallovi a „bijci křesťanů“ a zakladateli 
dominátu Diocletianovi. Je třeba uznat snahu autora postupovat v zásadních 
soudech uvážlivě, a to i s ohledem na limity dané dochovanými prameny. Je 
však zřejmé, že se nevyvaroval některých úskalí, která se při široce koncipo
vané tematice objevovala.

V historické charakteristice tyranského uplatnění císařské moci v staro
věkém Římě by bylo třeba připomenout, že jeho ostří bylo zaměřeno převáž
ně proti vlivným a ekonomicky silným jedincům z bezprostředního císařova 
okolí, tj. proti zámožným senátorům i jezdcům, zatímco k „lidovým“ vrstvám 
se „tyranští“ panovníci obvykle obraceli vlídnou tváří a získávali tak jeho 
oblibu.

Při vlastním výkladu měl autor pečlivěji uvážit, které partie jsou pro dané 
téma nezbytné a které mohou být naopak vypuštěny. Z tohoto hlediska postrá
dá funkčnost např. dlouhý výklad o Spartakově povstání či o Maternově 
vzpouře. Jiným způsobem měla být do obsahového kontextu včleněna kapi
tola věnovaná Juliovi Caesarovi, „hrobníkovi republiky“ a „podivném tyra
novi“, jehož podivnost tkvěla vlastně v tom, že tyranem nikdy nebyl. V této 
souvislosti by si spíše zasloužily pozornosti proskripce, prováděné druhým 
triumvirátem s cílem zbavit se jednorázovou násilnou akcí opozičních složek.

Třebaže autor projevil nutnou opatrnost při vynášení celkových soudů 
o jednotlivých císařích, neuchránil se bohužel v mnoha dílčích formulacích 
různých apodikticky jednostranných tvrzení. Sumárně lze konstatovat, že jde 
hlavně o pasáže, týkající se raného křesťanství, jejichž rozbor by si vyžádal 
detailnější pozornosti.

Ve svém celku je kniha poznamenána některými zdánlivě podružnými, ale 
její úroveň snižujícími nedostatky. Vzhledem k jejich četnosti je nutno ome
zit jejich charakteristiku pouze na vybrané případy.

Evidentní obtíže autorovi působilo již náležité zapojení antických vlast
ních jmen do českého textu, jak o tom svědčí formulace typu: „v čele s [...]

Řekem Achillasem“, „kdyby se na Achillasovu stranu přidali“ (s. 47), „do 
jehož čela postavili velitele pretoriánů Macra“ (s. 77, srv. s. 78, 83), Commo
dus „nechal Perennise zatknout“ (s. 158), Numeriánův vrah Aper figuruje na 
s. 184 jako „Aprus“, manželka Constantia Chlora byla „Galeriusova dcera“ 
(s. 185) aj.

Z nepřesných či vysloveně nesprávných tvrzení uveďme alespoň: Ale
xander Severus „dal do svého chrámu v Římě umístit Apolloniovu sochu“ 
(s. 182), „Zeus se jmenoval Joviš“ (s. 179), „roku 330 opouští Konstantin 
i s římským senátem definitivně Řím“ (s. 189/90), „když roku 361 Konstan
tin Veliký zemřel“ (s. 190) apod. Připomeňme konečně i nedopatření, že por
trét Diocletianův je na s. 175 čtenáři prezentován jako podobizna Caracally 
a že na s. 192 je Diocletianus odškodněn reprodukcí známého portrétu Cara- 
callova.

Vzhledem k těmto nedostatkům nelze Liškovu publikaci doporučit tako
vému okruhu čtenářů, kteří by bez dalšího mechanicky přijímali všechna její 
tvrzení.

Jan Burian (Trnava)

Michael Grant, Římští císařové, Z angl. originálu přeložily 
Eliška Hornátová a Michaela Amlerová. Praha, BB art 2002, 
387 s.

Nakladatelství BB art vydalo další z děl významného popularizátora an
tických dějin a respektovaného odborníka v jedné osobě - Michaela Granta. 
Recenzovaná kniha nemá, navzdory svému stáří (první anglické vydání po
chází z roku 1985), v českém prostředí velkou konkurenci. Publikace Jany 
Kepartové {Císařové antického Říma. Praha, Práh 1995; viz recenze Jana 
Buriana in: Auriga - ZJKF 38-39, 1996-1997, s. 111-113) obsahuje stručné 
a střízlivé portréty více než sta římských vládců. Grant si vybral jen devade
sát dva podle jeho názoru nej významnějších osobností, které nejvíce ovlivni
ly vývoj římského státu a zanechaly trvalé stopy v historii.

Biografický pohled na antické dějiny je Grantovou oblíbenou metodou. 
Většinou nepřichází s novými teoriemi, ale vždy poskytuje užitečné a kvalitní 
informace, ať už píše o starověkém Řecku, Římě, Egyptě či o osudech židov
ského národa v antickém období - velký tematický rozsah je pro něj rovněž 
typický. K jeho metodě již neodmyslitelně patří práce jak s literárními, tak 
epigrafickými, archeologickými a především s numismatickými prameny. 
Historické události i činy jednotlivých císařů dává Grant do kontextu mincov
ních ražeb, všímá si i odrazu císařské politické propagandy v legendě na min
cích, která vyjadřuje názor samotných císařů a je často v přímém protikladu
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k názorům soudobých autorů jim mnohdy nepřátelských. V radě případů sice 
Grant opakuje, co již napsal jinde, to je však - pokud se jedná o stejné obdo
bí, byť v jiných souvislostech - vcelku pochopitelné. Mezi nejčastěji citované 
autory logicky patří, vedle menších autorů, Tacitus, Suetonius, Dio Cassius, 
Historia Augusta, Herodianos, Ammianus Marcelinus a Eusebius. Z moder
ních autorů cituje Grant jen „klasika“ E. Gibbona, s nímž občas mírně pole
mizuje, ale kterého si váží natolik, že mu ve své práci dává doslova poslední 
slovo. Cenné jsou především portréty méně známých a významných vládců, 
založené hlavně na rozboru numismatických pramenů. Grant se s jistým psy
chologickým vhledem pozastavuje také nad Zachovalými zobrazeními řím
ských vládců, jejichž skutečnou podobu se pokouší rekonstruovat.

Kniha je rozdělena do devíti částí na základě tradičního chápání vývojo
vých etap římského císařství (první dynastie a adoptivní císaři, období krize, 
vojenští císaři, tetrarchie a rod Konstantinův, rod Valentinianův a pozdní 
Řím). Převaha portrétů západořímských císařů v období rozdělení římské říše 
(autor zmiňuje jen osm východních, ale devatenáct západní vládců), stejně 
jako fakt, že Grant končí svoji práci biografií Romula Augustula, potvrzuje 
autorův tradičně orientovaný pohled na římské dějiny očima (západo)evrop- 
ského historika, který vidí hlavně linii mezi starověkým Římem a svým vlast
ním kulturním světem. Přitom však stojí za zmínku, že podobná publikace, 
jejímž editorem byl Manfred Clauss (Die römischen Kaiser, München 1997) 
začíná portrétem Caesara (a vyvrací tak Grantovo tvrzení, že za prvního císa
ře je vždy pokládán až Augustus) a končí životopisem Justiniana. Clauss však 
zúžil svůj výběr jen na padesát pět osobností, mezi něž zahrnul např. Zenobii, 
kterou Grant opomenul, i když třeba Carausiovi, vládci dočasně oddělené 
Británie, jeden medailon věnoval.

Grant se snaží být objektivní (viz např. Tiberius), ale zvláště u prvních 
císařů, hojně zachycených v díle římských historiků, nevybočuje z klasické
ho pohledu starověkých autorů. Zmiňuje sice podporu, které se některým cí
sařům dostalo od vojska či naopak od senátu, a její odraz na mincích, zcela 
stranou však ponechává např. Neronovu lidovou popularitu. Ta se sice logic
ky na mincích odrazit nemohla, víme však o ní z pompejských nápisů. Zají
mavé je srovnání rozdílného přístupu Vitellia a Vespasiana k senátu a armá
dě, který se odrazil v datu, jež si oba císaři zvolili jako datum svého nástupu 
na trůn: Vitellius zvolil den, kdy byl potvrzen senátem, Vespasianus den, kdy 
ho císařem provolala armáda. Grant se pokouší vysvětlit, proč dal M. Aure
lius přednost vlastnímu synovi, a porušil tak, navzdory vlastním filozofickým 
zásadám, princip adopce. Podle Granta by volba někoho jiného, byť vhodněj
šího, jako byl např. T. Claudius Pompeianus, vyvolala jen větší napětí. Tím 
však Grant také potvrzuje, že císařský titul byl skutečně principiálně chápán 
jako dědičný a dynastický. Tento poznatek dokládá Grant i na jiných místech, 
když zdůrazňuje snahy nových panovníků, i těch krátkodobých a neúspěš
ných, založit vlastní dynastii nebo najít nějakou vazbu na dynastii předchozí.

Autor si všímá také např. Traianovy politické snahy být princeps optimus 
a navázat na Augusta, avšak navzdory jinak častému naslouchání řeči mincí, 
opomíjí v tomto případě pro pochopení Traianovy politické koncepce dosti 
důležité obnovené ražby některých typů republikánských a císařských mincí, 
tzv. renovatio monetae.

Grant sleduje rovněž postup křesťanství, a to s jistou kritičností, když po
znamenává, že se křesťanství ve chvíli, kdy se stalo oficiálním náboženstvím, 
začalo projevovat jako velice netolerantní (dokládá to na případě Prisciliana, 
který byl první popravenou obětí křesťanského náboženského přesvědčení). 
Zánik západořímské říše přičítá Grant především neschopnosti jejích předsta
vitelů, jmenovitě Stilichona, spolupracovat s východořímskými sousedy. Toto 
tvrzení je jistě pravdivé, ale na druhé straně opomíjí i celou řadou dalších as
pektů vývoje pozdněřímského období. Vyplývá však z autorova pohledu na 
dějiny skrze činy významných osobností, a je proto nutně zjednodušené 
a zúžené.

Publikaci doplňuje řada map ke každému období, genealogické přehledy, 
slovníček s výklady nejdůležitějších termínů a seznam nejčastěji citovaných 
antických autorů. Mapy jsou vcelku přehledné, chybějící datace dvou úvod
ních map provincií ale vyvolává otázku, které období římské říše vlastně za
chycuje - i vzhledem k tomu, že Dácie je zde pokládána za provincii východ
ní. V příloze také postrádám kompletní chronologický přehled římských pa
novníků, který by se jistě pro práci tohoto zaměření velice hodil. Publikaci 
doplňuje místní a pojmový rejstřík, který se však bohužel vztahuje jen k ma
pám a plánům (!), a jmenný rejstřík, u takového typu publikace jistě vhodný, 
chybí docela. Populární zaměření práce (nebo jejího českého překladu) po
tvrzuje i absence moderní bibliografie.

Překladatelky konzultovaly svůj překlad s prof. PhDr. E. Stehlíkovou 
a PhDr. J. Kepartovou, ovšem zřejmě jen v otázkách některých termínů, pro
tože v textu zůstalo několik terminologických nepřesností (např. řád Saliů), 
dále nejednotné psaní některých jmen či jejich ponechání v anglickě podobě 
(Gordianus x Gordian, Josephus x Josefus, Antioch x Antiochie, TÍu*ace x 
Thracia, Gneius x Cneius x Cnaeus apod.). Čtenář nadto někdy narazí na po
divné anebo přinejmenším neobvyklé výrazy, jako např. „odštěpenecký cí
sař“. Navzdory výše uvedeným výhradám jde však o poměrně kvalitní a pečli
vý překlad a vydání další Grantový práce lze pokládat za nový záslužný po
čin nakladatelství BB art při popularizaci starověké historie.

Magdalena Moravová-Barbu (Praha)
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Karl Leo Noethlichs, Die Juden im christlichen Imperium 
Romanum (4.-6. Jahrhundert). Berlin, Akademie Verlag 2001, 
271 s.

Kniha je součástí ediční řady Studienbücher: Geschichte und Kultur der 
Alten Welt, která se již může vykázat několika cennými příručkami k dějinám 
římského období. Karl Leo Noethlichs, profesor dějin starověku na univerzi
tě v Cáchách (Aachen), prokázal svou dosavadní publikační činností nejlepší 
předpoklady k tomu, aby i v tomto svém díle přinesl čtenářům, patřícím 
k náročným zájemcům z akademického okruhu, fundovaný přehled zvolené
ho tématu.

Postavení Židů v pozdněřímském a raněbyzantském státě patří k závaž
ným kulturněhistorickým problémům, jejichž objektivní analýza a inter
pretace přispívá nepochybně k hlubšímu pochopení situace v důležité přelo
mové dějinné epoše. K vytčenému cíli se autor snaží přiblížit na přísně fakto
grafickém základě. V tomto duchu omezuje své vlastní výklady na nezbytné 
minimum, jež v daném případě představuje přehled vztahů mezi Židy a řím
skou státní mocí, zachycený ve sledu jednotlivých císařů. Tento pohled je do
veden ve výhledu až k letům 638 (dobytí Jeruzaléma Araby) a 787 (2. níkaj- 
ský koncil). V návaznosti na tento výklad zkonkrétňuje autor formou věcné 
orientovaných sond všeobecnou charakteristiku postavení Židů v rámci vyme
zených období (např. Židé jako objekt císařské legislativy. Židé ve světle cír
kevních kánonů či svědectví archeologických památek apod.).

Výsledkem tohoto zkoumání je zjištění, že ve 4. stol. po Kr. byli Židé v zá
sadě uznáváni za integrální součást obyvatelstva říše a dostávalo se jim 
i určité ochrany ze strany státu; v pozdější době sílily zvláště na Východě ten
dence směřující k omezení jejich vlivu ve veřejném životě. Podobným způso
bem se uplatňovala i křesťanská teologie, snažící se prosadit svůj výklad sta
rozákonních textů.

Výkladová část zabírá v Noethlichsově díle méně než polovinu jeho celé
ho rozsahu (s. 17-95). Ostatek je věnován pramenům a jejich věcnému výkla
du - císařským nařízením, usnesením koncilů, židovským nápisům, rozmani
tým příslušně zaměřeným literárním pramenům i vybraným archeologickým 
památkám. Císařská nařízení, kánony a teologické či jiné texty jsou uváděny 
v německém překladu a jsou opatřeny podrobným věcným komentářem. Ar
cheologické památky jsou zkonkrétněny reprodukcemi či názorným popisem.

Kniha je vybavena nezbytným vědeckým průvodním materiálem - map
kami, obšírnou výběrovou bibliografií, slovníčkem základních pojmů, přehle
dem právních pramenů a nápisů i jmenným a věcným rejstříkem.

Svým zaměřením představuje Nocthlichsova práce novinku v dosavadní 
příručkové literatuře. Vzhledem k jejímu tématu a způsobu zpracování není 
namístě obava z nedostatku čtenářského a studijního zájmu, i když na druhé 
straně nelze podceňovat náročnost a specifičnost jejího praktického využití.

Jan Burian (Trnava)
AVRIGA - ZJKF 45, 2003

Christian Rätsch, Léčivé rostliny antiky. Z německého origi
nálu Heilkräuter der Antike, Eugen Diederichs Verlag 1995, pře
ložila Emílie Harantová. Praha, Volvox Globator [edice Man
dragora, sv. 6] 2001, 287 s.

Není to první ani jediná kniha nakladatelství Volvox Globator, která se za
bývá světem rostlin; pro knihy s tímto tématem má toto nakladatelství dokon
ce tři ediční řady: Verbena, Belladona a Mandragora, jejímž šestým svazkem 
je recenzovaná kniha.' Ani Christian Rätsch není v nabídkovém katalogu to
hoto nakladatelství nováčkem: v téže edici mu vyšla kniha Indiánské léčivé 
rostliny, v edici Belladona spis Konopí jako lék - etnomedicína, pro tutéž 
edici je ohlášen titul Paracelsovo lékařství, na němž Rätsch participuje jako 
spoluautor, a konečně v edici Historia je zastoupen knihou Bohové starých 
Mayu.

O svém autorském záměru nás Rätsch informuje hned v předmluvě: na 
rozdíl od knih, které jsou zaměřeny botanicky či farmakologicky, „já (tj. 
Ch. R.) bych chtěl představit rostliny v jejich mystické a mýtické dimenzi. 
Byliny antiky jsou rostliny bohů, polobohů, démonů a smíšených bytostí. 
Občas si udržely dokonce šamanské kořeny. [...] Čím více porozumíme rostli
ně v její mystické dimenzi, tím spíše nám může stát po boku a léčit nás“ (s. 7).

Obsah je rozdělen do tří nestejné velkých oddílů, poslední, čtvrtou částí je 
bibliografie. Kníhaje velmi pěkně vypravena graficky a typograficky; škoda, 
že není opatřena rejstříkem.

V úvodu (s. 10-37) autor nejprve podává charakteristiku antického lékař
ství a středomořské vegetace v antické době. Jádrem úvodu jsou kapitoly Ša
manské kořeny naší kultury. Rostliny a promény duse. Mystérie bohyné Isis 
a Bohové léčby a léčivé kulty. Po těchto výmluvných názvech nepřekvapí, že 
v nich autor soustřeďuje svou pozornost na ty rostliny, jež obsahují psy- 
chotropní látky, a na roli kultů v antické léčebné praxi. 1 další oddíl, nazvaný 
Remedia (s. 39-55), je podřízen cíli ohlášenému v předmluvě: z široké škály 
antických léčiv jsou zmiňovány jen prostředky magického charakteru, různá 
psychofarmaka či omamné prostředky (např. kouzelné nápoje, afrodisiaka, 
tzv. enteogeny, tj. látky navozující pocit zbožštění, apod.).

Těžištěm knihy je třetí, nej rozsáhlejší oddíl. Léčivé rostliny od A do Z 
(s. 57-269). Jeho obsahem jsou abecedně seřazená hesla, v nichž je popsáno 
64 rostlinných druhů, artyčokem počínaje a vstavačem konče. Ač to autor vý-

' Mimo edice vyšel u téhož nakladatelství v r. 1996 přetisk spisu Františka Polív
ky Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí z r. 1908, což je nutno - na rozdíl od 
Rätschovy knihy - považovat za počin bezvýhradně pozitivní. Nakladatelství sáhlo 
v tomto případě po díle, jehož kvality (a autorovu erudici) již prověřil Čas. Paradoxem 
zůstává, že právě tato kniha (ani autor) není uvedena v katalogu nakladatelství, který 
je vyvěšen na webových stránkách (www.volvox.cz).
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slovně nesděluje, z frekvence citací je jasné, že jeho hlavními prameny byly 
Dioskúridův Perl hýlés latrikés, Theofrastovo dílo Perl fytón historiás a Pli- 
niova Historia naturalis. í motivace výběru je jasná: základním kritériem (byť 
není uplatňováno absolutně) je ona neustále explicitně i implicitně deklaro
vaná mystičnost, mýtičnost a psychotropní účinnost; druhým kritériem (mezi 
600 Diskúridem a 500 Theofrastem popsanými rostlinami tomuto požadavku 
musí odpovídat jistě více rostlin než oněch 64 vybraných) je patrně známost 
a rozšířenost rostliny. Hesla mají tuto strukturu: V záhlaví stojí české bota
nické jméno rostliny, a to buď rodové i druhové, nebo jen rodové; to tehdy, 
kdy antické prameny neumožňují bezpečné určení druhu. Následuje současné 
nomenklaturní jméno (nebo jména) latinské a dále latinské i české označení 
čeledi. Poslední částí záhlaví jsou jména starověká, a to řecké (psáno alfabe- 
tOLi) a latinské, často i egyptské (někdy psáno i v hieroglyfech); ze synonym 
je vybráno vždy jedno. Obsahová část hesel se opírá o starověké prameny 
a moderní literaturu a autor v ní popisuje užití dané rostliny v medicíně, její 
roli v mytologii, její symbolický a kultovní význam a její psychotropní účin
ky. Informace shromážděné pod titulky Farmakologie a Užití zavádějí čtená
ře naopak do současnosti: v prvním případě je mu předložen výčet účinných 
látek té které rostliny, zjištěných moderními analýzami, přičemž jsou korigo
vány antické názory; v druhém se mu dostane návodů (nikoliv receptů), jak 
využít popisovanou rostlinu v samoléčitelské praxi.

Všechny své výklady, jak v oddílech předcházejících, tak v oddíle hlav
ním, prokládá autor citáty z antických pramenů (někdy i ze sekundární litera
tury), jež mají sloužit jako doklady jeho tvrzení, a to jak z literatury odborné 
(Platón, Aristotelés, Theofrastos, Dioskúridés, Corpus Hippocraticum, Galé- 
nos, Plinius), tak kiásné (Homér, Aristofanés, Eurípidés, Pindaros, Kallima- 
chos, Sapfó, Hérodotos, Pausaniás, Lucretius, Ovidius, Vergilius).

Autorem deklarovaný záměr a přístup, totiž z velkého množství léčivek 
známých v antice vybrat k popisu podle určitého (dnes módního) kritéria jen 
některé, tj. rostliny se symbolickým, mytologickým či magickým významem 
a rostliny obsahující psychotropní látky, a nakladatelská anotace na webových 
stránkách („první systematický souhrn antického léčitelského umění [sic!] ... 
nové pohledy na antické léčitelské umění se vzkazy dnešní době“) jsou jistě 
pro čtenářskou obec velkým lákadlem. Ratschova kniha by mohla být velice 
zajímavým pnspévkem k ohlášenému tématu (byť - soudě dle seznamu sekun
dární literatury - není první ani poslední, kdo přistupuje k dané tématice pod 
tímto zorným úhlem), kdyby... Kdyby takřka všude, kam oko pohlédne, ne
nalezlo nějakou nepřesnost, nedopatření, nepodložený soud, nedbalost při 
zpracování, týkající se jak obsahu, tak formy. Je lhostejné, zda původcem 
těchto nedostatků je, autor, překladatelka či redakce (publikace má dokonce 
dva redaktory), jejich důsledek je týž: zpochybňují věrohodnost tvrzení a vý
kladů. Tu můžeme posoudit i z toho, jak autor zachází s antickými prameny, 
které by pro něho měly být základním a nejdůležitějším zdrojem informací.

Úvodem nutno říci, že klasické jazyky Rätsch patrně neovládá. Titul The- 
ofrastova spisu Historia plantarum je soustavně překládán jako Historie rost
lin, Pliniova Historia naturalis jako Historie přírody, řecké názvy rostlin se 
hemží chybami (bolehlav se ve staré řečtině jmenuje koneion, nikoliv konion 
[s. 70], lilie krinon, nikoliv krtnon [s. 166], podobně koriandr koriannon, 
nikoliv kortannon [s. 160], vlašský ořech nikoliv krya, ale karya persike' 
[s. 209]). Chyby v alfabetě by se daly přičíst na vrub jazykové redakci, avšak 
„překlad“ ukázky (verše 87-102) z pseudovergiliana Moretum (s. 87) padá 
plně na autorovu hlavu:

„Tunc quoque tale aliquid meditans intraverat hortum. I Ac primum, leviter 
digitis tellure refossa, / quattuor educit cum spissis alia fibris; ! inde comas 
apii gracilis ruiamque rigentem / vellit ... / Haec ubi collegit, laetum consedit 
ad ignem / et ciarzi famulam poscit mortaria voce. ! Singula tum capitum no
doso cortice nudat / et summis spoliat coriis contemptaque passim / spargit 
humi atque abicit. ... / et laeva vestem saetosa sub inguina fulcit. / dextera pis
tillo primum fragrantia mollit / alia ... - To je to, co on nyní potřebuje. Jde do 
zahrady. / Vábí zemi, (?) loví svými prsty, vytahuje česnek, / čtyři kusy, koře
novými vlákny. / Poté trhá šalvějové listy, tuhý list zahradní routy ... / To má 
vše pohromadě. Posazuje se k planoucímu ohni / a táze se služebníka na jeho 
moždíř. / Poté osvobodí česnek z jeho kořenů, oloupe slupky, ty vnější, / které, 
páchaje hřích (sic!), vrhá kolem sebe na zem. /... / Levou rukou nařizuje své
mu plášti, / jeho pravá ruka však drtí lahodně vonící / česnek paličkou z mož
díře.“'
Proč se zrovna u těchto dvou ukázek autor nespolehl na překlady, zůstává 

záhadou (německý překlad Moreta dokonce visí na internetu), všude jinde 
totiž s největší pravděpodobností čerpal právě z překladů. Bezesporu jasné je 
to u citátů z Dioskúrida; že pramenem byl německý překlad Julia Berendesa 
z roku 1902, dosvědčuje to, žc do textu jsou jako jeho součást zapracovány 
Berendesovy poznámky pod čarou.

Neznalost klasických jazyků se dá nahi-adit spolehlivými překlady (a ty 
mezi německými rozhodně nechybí) a závěrečnou odbornou revizí. Co však 
nelze prominout, je výběr citátů a jejich zakomponování do výkladu, kde pak 
ilustrují spíše zbožné přání autora než realitu. Např. výše citované verše 
z Moreta (87-102) jsou dle autora důkazem toho, že Vergiliova báseň (mylné 
autorství je tím nejmenším prohřeškem) „si pohrává s těmito (tj. afrodisiakál- 
ními) účinky česneku“ (s. 86). Kdyby si byl Rätsch báseň přečetl, zjistil by, 
že si nepohrává s účinky žádnými, natož afrodisiakálními, ale že popisuje

' Podobně „svépomocným způsobem“ je přeložen i Apuleius {Met. 11,5, s. 26): 
„rerum naturae parens, elementorum omnium domina, saeculorum progenies initialis 
... primigenii Phryges Pessinuntiam deum matrem ... me appelant - Já matka všech, 
vládkyně prvků, prvorozené dítě času ... mne nazývají prvorozenou ze všech lidífry- 
gickou, pessinuntskou matkou bohů.“
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výrobu chlebových placek a sýrové pomazánky a že ve zmíněné pasáži si 
hlavní postava básně trhá v zahradě potřebné bylinky. Na s. 68 v ukázce 
z Vergiliovy Aeneidy není řeč o Pýthii, ale o Sibylle Kúmské. Nebo na s. 90 
ukázka z Dioskürida má doložit, proč byla datlová palma ztělesněním falu 
egyptského boha Osirida, podobně na s. 165 báji o vzniku leknínu Nymphea 
či na s. 227 rituální užití pivoňky. Nic takověho však v následujícím textu 
nenajdeme, a ani nemůžeme: Dioskúridův spis je výlučně botanický a farma- 
kologický. Na s. 185 Rätsch píše o tom, že sklizeň mandragory byla vzhle
dem k její podobnosti s lidskou postavou nebezpečná a na potvrzení volí pa
sáž z Theofrasta. Theofrastos v této pasáži skutečně popisuje rituály při vy
kopávání kořene mandragory, avšak vzápětí nato hodnotí tyto praktiky jako 
pověrečné. Jinou ukázkou Rátschovy metody je kapitola o česneku. Jeho 
tvrzení o užívání této cibuloviny jako afrodisiaka nedokládá žádný z uve
dených antických pramenů (Hérodotos, Aristotelés, Aristofanés, Dioskúridés, 
o Moretu ani nemluvě); v oddíle Farmakologie se praví, že moderní rozbory 
látky s afrodisiakálními účinky v česneku nenalezly, nicméně v následujícím 
oddíle jej Rätsch jako prostředek lásky čtenáři doporučuje. Stručně řečeno, 
Rátschovy vývody a tvrzení nejsou vždy doloženy antickými prameny.

Způsob citace ukazuje na to, že autor mnohdy neměl prameny vůbec v ruce 
a že doklady přebíral často z druhé ruky; zcela výjimečně to přizná (např. 
s. 14, 247). Z druhé ruky jsou patrně ty doklady, kdy je místo určeno pouze 
knihou a kapitola či paragraf chybí (pro čtenáře bez elektronické databáze či 
konkordance tedy údaj nenalezitelný, a tudíž neověřitelný), např. na s. 205, 
209, 210 je Plinius citován pouze knihou (na s. 210 navíc chybně). Podobně 
na s. 147 Ovidius, Macrobius na s. 209, Theofrastos na s. 212; takovýchto 
míst najdeme hodně, ba dokonce na s. 68 u Filóna Alexandrijského není údaj 
žádný. Důvěryhodnost nezvyšují ani četné omyly v citacích, např. na s. 61 
správné místo z Plinia je 22, 7, nikoliv 21,8 (tam se sice také mluví o asfo
delu, ale v jiné souvislosti), na s. 64 má být Plinius 20, 119-120, nikoliv 20, 
128. Patrně při korekturách vypadla jedna X u údaje z Plinia na s. 210, správ
ně má být kniha XXIII (149), nikoliv XIII, za pouhé přehlédnutí je možno 
uznat na s. 62 údaj u Dioskúrida II, 200, zatímco správně je II, 199. Avšak 
zcela nepatřičně je na s. 74 určen Ovidius, Umění milovat III, 24; dotyčnou 
pasáž totiž najdeme II, 421. Při citování z Theofrasta by bylo na místě vedle 
knihy a kapitoly uvést i paragraf.^

Výsledkem českého zpracování je pozoruhodné citování z Ovidiových Proměn 
a Vergiliovy Aeneidy. V seznamu pramenů je u těchto dvou děl uveden užitý překlad 
(Bureš 1974 a Vaňorný 1970), dále na začátku stojí poznámka, že se cituje obvyklým 
způsobem. Ve skutečnosti však např. na s. 68 údaj VI, 173 neznamená šestou knihu, 
verš 173 z Aeneidy, ale šestou knihu, stranu 173 Vaňorného překladu (podobně Ovi
dius např. na s. 29 či 207). A aby bylo čtenáři hledání ukázek ještě více znesnadněno, 
pak na s. 24 jsou špatně citovány stránky Burešova překladu (správně s. 373-374, ni-

Občas se čtenář setká s vyjádřeními, která mu připadají jako klišé či jako 
zjednodušený soud či snad dokonce jako omyl. Např. „Po temném středově
ku přinesla renesance se znovuobjevením pohanských mystérií nové světlo do 
evropské historie“ (s. 10). „Když hovořím o antickém lékařství, mám tím na 
mysli lékařství starých Egypťanů, starých Řeků a Římanů. Třebaže lékařské 
učení těchto tří národů se dnes už od sebe drasticky liší {skutečně?), stále ješ
tě spolu jsou v historické souvislosti“ (s. 11). Filozofii patrně nelze definovat 
jako nauku o učení (s. 12) a tragédii jako Dionýsův zpěv skopce (sic!, s. 20). 
Zcela subjektivní je poznámka na s. 26, že „Isis přežívá v zobrazení Boží 
matky Marie s Jezulátkem“. Našel-li autor v pramenech či v literatuře doklad 
o tom, že existuje etymologická souvislost mezi řeckými slovy karya (ořech) 
a karyatides (s. 209), nebo že karyatidy byly sochány i z ořechového dřeva, 
měl by uvést zdroj svých informací; v PW se o něčem takovém nedočteme."^ 
Matoucí je formulace na s. 35: „Nejdůležitější a nejvlivnější antické dílo 
k Materia medica tvoří Pět knih k nauce (sic!) o lécích Pedania Dioskúrida 
z Kilikie.“ Jak tomu má čtenář rozumět? Vždyť jde pořád o jedno a totéž dílo! 
De materia medica je latinský název Dioskúridova spisu Peří hýlés iatrikés, 
česky doslova O léčivých látkách (v pěti knihách), což je oněch Rátschových 
Pét knih k nauce o lécích.

Ani bibliografický oddíl nemůžeme přejít bez výhrad. Jak u seznamu pra
menů, tak u seznamu literatury stojí prozíravé slůvko výběr, čímž se autor 
pojistil proti případným výtkám, že opomněl to a ono. Literatury k danému 
tématu je jistě nepřeberně a výčet sekundární literatury v míře více než dosta
tečné odpovídá charakteru a rozsahu knihy. Avšak ani tato pojistka nezbavu
je autora povinnosti uvést všechna díla, z nichž je v textu citováno: např. 
v pramenech není uveden žádný Celsův spis (citován na s. 11, 43), chybí 
Pseudo-Apuleius a Marcellus Empiricus (citováni na s. 154). Českého čtená
ře by jistě velmi zajímalo, kdo a co se skrývá na s. 26 pod údajem VIDMAN 
1070 (rok vydání, sic!), v seznamu literatury toto jméno nenajdeme. Klasický 
filolog postrádá především základní dílo zabývající se latinským botanickým 
názvoslovím, totiž Les noms des plantes dans la Rome antique Jacquesa 
André.

Na příznivém či nepříznivém dojmu z knihy se vedle autora podílí i re
daktor a překladatel. Z této trojice vychází nejlépe překladatelka, její práci 
toho lze vytknout nejméně (navíc v některých případech je spolupůvodcem 
chyby i redakce, možná i autor). Na s. 78 v kapitole o břečťanu v pasáži 
z Dioskúrida jde spíše o listový pupen než poupě květu (v Berendesově pře
kladu stojí Spross, Blattknospen), antické léčebné praxi odpovídá popel ze

koliv 372-373) a na s. 49 je Ovidius citován klasickým způsobem: údaj VII, 257 zde 
skutečně znamená verš 257 sedmé knihy.

Cf. Paulys ReabEncyklopädie, 10, Stuttgart 1919, 2247-2252; Der kleine Pauly, 
3, München 1979, 139-140; Der neue Pauly, 6, Stuttgart - Weimar 1999, 310.
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spáleného, nikoliv praženého kořene (s. 62, Berendes má na příslušném mís
tě gebrannt). Chyba na s. 185 v hesle o mandragoře „jeden její druh ... je 
měkký“ vznikla jistě záměnou slov „weiblich“ a „weichlich“, nelze určit, zda 
se při přepisu z Berendesa spletl už autor či zda se při překladu přehlédla pře
kladatelka, jisté však je, že ani ji ani odborného redaktora nezarazilo následu
jící „männlich“ (s. 186: „listy odrůdy mužské“) nebo předcházející výklad 
o podobnosti mandragorového kořene s lidskou postavou. Na s. 210 zůstaly 
v pasáži z Dioskúrida I, 178 německé názvy nemocí Fuchskrankheit, Gaisau- 
gen, navíc psány kapitálkami. Nelze to vysvětlit jinak, než že do sazby byla 
přejata pracovní verze překladu a že překladatelka chtěla význam těchto slov 
později dohledat.^ (Kdyby autor přiznal, že jako pramene používá Berende- 
sův překlad, mohla se překladatelka o významu těchto slov poučit z Berende- 
sovy vysvětlivky.)

Jazyková redaktorka by byla udělala velice dobře, kdyby konečnou verzi 
textu dala k revizi klasickému filologovi. Tomu by jistě neušly chyby v řečtině 
(běžný čtenář nemá k dispozici Liddell - Scotta, aby se v ném mohl dopátrat 
zjištění, že slovo karydta na s. 209 je znetvořené karydion) a záměny písmen 
v alfabetě (x místo i [s. 160, 166)], o místo v [s. 42, 43]), neponechal by sklo
ňování Nero, Nera, panakeia či panacea jako plurál neutra, theriaki^ko mas- 
kulinum, pohlídal by pravopis {Pollux se píše s dvěma 1, Asklépiova dcera Pa
nakeia s jedním n) a sjednotil by psaní řeckých jmen (v české verzi najdeme 
jak podoby řecké, např. Theofrastos, tak podoby latinizované, např. Philon, 
Aristides, Plato). Vyhnula by se tak určitému počtu zbytečných chyb a nedo
patření, kterých i tak zůstalo v textu víc než dost, např. nejednotné psaní dé
lek, jako Gaia (s. 14) i Gáia (s. 32), Asklépios (s. 30) i Asklepios (s. 32), mys
teria (s. 8, 25) i mystéria (s. 286), překlep na s. 46, 47 L’canus místo Luca
nus, nedopsaná slova, jako asfodelo (správně asfodelos) na s. 60 či saturei 
(místo satureia) na s. 245. Nebo ačkoliv v seznamu literatury je jméno zná
mého myslitele uvedeno správně Mircea Eliade, v textu je soustavně a vy
trvale citován jako Elliada (s. 21) či Elliade (s. 80). Jestliže se redakce roz
hodla přechylovat ženská příjmení, měla by v tom být důsledná (v původním 
tvaru zůstala např. Cranach, Diana von [s. 278], D Andrea, Jeanne [s. 278]), 
a co horšího, z německého badatele 19. století Julia Berendesa (jako Julius 
Berendes je uveden v seznamu literatury, pod tímto jménem je citován i na 
s. 16), se neměla na s. 35 stát paní Berendesová.

Co říci závěrem? Škoda, že neobvyklý záměr, atraktivní námět a pozoru
hodné postřehy (a pečlivá typografická práce) pozbývají na hodnotě špatným

5 Této chyby se dopustila redakce ještě jednou. V seznamu pramenů je u antických 
děl uveden český překlad názvu, buďto samostatně, nebo v závorce. U Plinia však stojí 
(s. 276): „Plinius, Naturalis historia (to by chtělo raději uvěst v originále nebo ověřit, 
pod jakým názvem to vyšlo u nás).“ Je evidentní, že připomínka v závorce měla být 
provedena a text vymazán.

provedením, jehož nej závažnějšími nedostatky je to, že autorova tvrzení ne
jsou vždy podložena doklady z antických pramenů a že na věrohodnost údajů 
se nedá spolehnout.

Zuzana Silagiová (Praha)

Křišťan z Prachatic, Stavba a užití astrolábu, K vydání spo
lečně připravili, přeložili, poznámkami, dodatky a obrázky opat
řili a úvodní studii sepsali Alena Hadravová a Petr Hadrava. 
Praha, Filosofia 2001, 518 s. + 67 obr.

Kniha známé autorské dvojice historiků přírodních věd a editorů důleži
tých písemných pramenů není jen edicí spisu významného astronoma konce 
lucemburské éry (a zároveň důležité osobnosti z období husitské revoluce). 
Předchází jí totiž obsáhlá odborná studie (111 s.) věnovaná nejen osobě auto
ra obou traktátů, ale též společenským podmínkám a intelektuálnímu prostře
dí, které jeho názory a postoje utvářely.

Křišťan z Prachatic (cca 1366-1439) vynikal v mnoha oborech lidského 
vědění a šíří svých zájmů připomíná svého mnohem mladšího následovníka 
Tadeáše Hájka z Hájku - polyhistora a vůdčí vědeckou osobnost rudolfínské 
Prahy. Obdobně jako on byl totiž nejen matematikem a astronomem, ale též 
lékařem a botanikem, teologem a učencem s velkými literárními schopnost
mi. Svůj život spojil především s prostředím „první zaalpské univerzity“ 
v jejím nelehkém a zlomovém období. Přednášel paralelně na třech fakultách 
a opakovaně zastával funkci děkana artistické fakulty i rektora celé instituce. 
Jako osobní přítel a učitel Jana Husa byl také jedním z prvních zastánců utra
kvistické reformy. Přesto se nikdy nepřiklonil na stranu „horlivých radikálů“, 
za což byl vystaven osobním útokům ze strany Jana Želivského a jeho pří
vrženců. Opakovaně musel opustit Prahu a tehdy se v Jindřichově Hradci vě
noval především lékařské teorii i praxi. Po návratu z druhého exilu byl ale 
opět postaven do čela (utrakvistické) univerzity a nakonec jmenován císařem 
Zikmundem i administrátorem konzistoře podobojí (1437). Po tomto struč
ném výčtu Křišťanových aktivit není divu, že astronomická stránka jeho ži
vota stála doposud poněkud v pozadí zájmu historiků. Oba autoři se jí tak 
poprvé zabývají poněkud podrobněji, včetně dobových i starších (literárních) 
inspiračních zdrojů mistrova díla.

Zcela zásadním přínosem celé práce je ovšem zejména důsledná „rehabi
litace“ (podložená kritickou analýzou známých opisů i nej starších tisků obou 
traktátů) úlohy Křišťana z Prachatic v dějinách astronomie na přelomu vrchol
ného středověku a časného novověku. Byly to právě jeho traktáty Stavba 
astrolábu (Composicio astrolabii, cca 35 s.) a Užití astrolábu (Usus astrola-
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bil, cca 77 s.), které díky svým didaktickým kvalitám, přehlednosti výkladu 
a srozumitelnosti nahradily starší díla a staly se (v četných opisech) žádanou 
pomůckou prakticky na všech univerzitách tehdejší střední Evropy. Není pro
to divu, že vydavatelé prvních tisků (po roce 1477) věnovaných problematice 
astrolábu sáhli právě po těchto předlohách. Ironií osudu se již tehdy jméno 
jejich autora (dílem náhodou, dflem snad v důsledku záměrné izolace „here- 
tických Čech“ od „slušné křesťanské Evropy**) z obecného povědomí odbor
né veřejnosti vytratilo.

Vlastní edici Křišťanových traktátů věnovaných astrolábu doplnili autoři 
vedle rozsáhlého soupisu rukopisů a tisků „původního díla“ též orientačním 
vydáním přepracované verze spisu z pera vídeňského astronoma Johanna von 
Gmunden, dalšího významného Křišťanova současníka.

Z úvodní kapitoly zbývá zmínit partie věnované vlastní konstrukci a his
torické úloze Křišťanem popisované pomůcky astronoma. Astroláb předsta
voval po celá staletí jeden z nejuniverzálnějších vědeckých přístrojů. S jeho 
pomocí bylo možno řešit široké spektrum úloh sférické astronomie. Spojoval 
v sobě totiž funkci přenosného „planetária** (dodnes používaného v podobě 
otáčivé hvězdné mapky s průsvitkou), mechanického převodníku různých 
časových i souřadnicových soustav a zároveň též jednoduchého, ale důmysl
ného měřícího zařízení. Jedná se v podstatě o antický vynález, jehož autorství 
je často připisováno Hipparchovi. Ovšem obdobných „zařízení“ využívali již 
někteří jeho předchůdci. Nejstarší dochované exempláře však pocházejí až 
z 9. století a z arabského prostředí. Vzhledem k tomu, že měřičské úkoly i me
tody jejich řešení se po staletí neměnily, zůstávala v zásadě konstantní i po
doba astrolábu. Svému uživateli nabízel (při přesné konstrukci a znalosti jeho 
obsluhy) mimo výše uvedené funkce službu „univerzálních hodin“ a při 
„opačném použití“ též funkci navigačního přístroje, lo vše díky důmyslné
mu propojení souřadnicových sítí a kalendářních a hodinových údajů s mo
delem reálné oblohy. Ta byla reprezentována (na rozdíl od moderních otáči
vých map hvězdné oblohy) vedle roviny ekliptiky pouze vybranými jasnými 
hvězdami technicky zobrazenými jako hroty na otáčivé části astrolábu (pohy
bující se na pozadí souřadnicových sítí). Specifický typ astrolábu představo
valy od vrcholného středověku astronomické ciferníky spojené s hodinovým 
strojem - orloje. Jeden z nejstarších byl zkonstruován v Praze pod vedením 
Křišťanova kolegy a vrstevníka - profesora Jana Šindela. Přenosné astroláby 
plnily svou úlohu ještě v době velkých zámořských objevů a jejich význam 
poklesl až s nástupem nových měřících přístrojů na počátku 18. století. Kapi
tolu věnovanou genezi přístroje doplňují též názorná schémata vysvětlující 
způsob projekce nebeské sféry do rovinného zobrazení astrolábu. Spolu se 
zasvěceným výkladem erudovaného odborníka umožňují i zájemci - neastro- 
nomovi nahlédnout do samotného principu konstrukce tohoto důležitého pří
stroje. Hlubší zájemci pak najdou v kapitole dodatků též matematickou teorii 
astrolábu, tabulky podnebních pásem, hvězd, východů znamení zodiaku i ze

měpisných souřadnic hvězd, jakož i pojednání o různých systémech měření 
času.

Závěrem nezbývá než konstatovat, že v díle manželů Hadravových se na 
„trh vědeckých informací** dostává odborně velmi fundovaná edice literární
ho pramene. Spolu se zasvěcenou studií věnovanou osobnosti autora nám 
poskytuje opět o něco plastičtější obraz intelektuálního prostředí Prahy za 
posledních Lucemburků, kdy se česká metropole stala na čas nejen průsečí
kem světové politiky, ale též jedním z nejdůležitějších vědeckých center teh
dejší křesťanskě Evropy. Na příkladu životních osudů právě Křišťana z Pra
chatic je navíc možno sledovat celý složitý a mnohdy nejednoznačný proces 
úpadku tohoto intelektuálního centra v důsledku dramatických událostí obdo
bí husitskě revoluce. Uvedenou publikaci lze proto s dobrým svědomím do
poručit nejen specialistům věnujícím se dějinám přírodních věd, či uvedené
ho historického období, ale též zájemcům o nový pohled na kulturněhistoric- 
ké souvislosti „známé etapy** českých dějin.

Petr Juřina (Praha)

J. Manuel Schulte, Speculum regis, Studien zur Fürstenspie- 
gel-Literatur der griechisch-römischen Antike, Münster - 
Hamburg - London, Lit Verlag [Antike Kultur und Geschichte, 
Bd. 3] 2001,292 s.

Představa dokonalého vladaře patří k tématům, jimž se již v antice dostá
valo živé pozornosti. Tato idea nabývala konkrétní podoby v různých spole
čenských vrstvách a byla samozřejmě závislá i na celkovém myšlenkovém 
prostředí dané epochy. Vznik určitého ideálu nevedl ovšem mechanicky 
k tomu, že by byl, nebo mohl být v dané historické souvislosti okamžitě a plně 
realizován.

J. Manuel Schulte se snaží postihnout vývoj představ o ideálním panovní
kovi v průběhu antického období, ohraničeného Homérovými eposy na stra
ně jedné a římským principátem na straně druhé. Již toto široké vymezení lát
ky kladlo na autora nejen vysoké požadavky, ale vytvářelo mu i velká inter
pretační rizika při hodnocení různorodého materiálu. Představu ideálního 
vládce je nutno někde abstrahovat z líčení básnického díla, jako je tomu 
v případě Homéra, jindy je třeba se k ní propracovávat rozborem filozofické
ho traktátu, politické řeči, biografie, oslavného projevu apod.

V zorném poli práce figurují kromě již vzpomínaných Homérových epo
sů Hésiodos, Theognis a Pindaros, ísokratés, Xenofón, Platón, Seneca ml., 
Dión z Prúsy, Plinius ml. a Plútarchos. Vedle zdrojů, v nichž lze představu 
ideálního vládce více méně očekávat, poukazuje autor na možnost čerpat
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i z netradičních, resp. méně známých a využívaných pramenů. Platí to hlavně 
pro helénistické období, z něhož se zachovaly fragmenty Diótogena, Stheni- 
da a Ekfanta, citovaných Stobaiem, a dopis Aristeův, zachovaný na papyru. 
Z období římské republiky se k souvztažným pramenům řadí Commentario
lum petitionis Ciceronova bratra Quinta, Res gestae císaře Augusta a Hovory 
k sobě Marka Aurelia.

Ve vlastním výkladu se autor opírá o dokumentaci, představovanou vybra
nými úryvky z příslušných děl, které jsou uváděny v řeckém či latinském ori
ginále a paralelním německém překladu. Je tu třeba ocenit, že fragmenty Dió
togena a Sthenida jsou citovány a přeloženy v plném, Stobaiem reprodukova
ném znění v dodatku (s. 285-292).

Pokud jde o samotné pojetí ideálního panovníka, sleduje J. Manuel Schul
te jeho vývoj od (aristokratického) kmenového představitele ke skutečnému 
státníkovi, jak je zpodobněn v Platónově dialogu Politikos. Autor knihy zdů
razňuje, že řecké klasické (demokratické) období vedlo k vytvoření předsta
vy monarchického vladaře jako vzoru hodného následování. Současně s tím 
se však vytváří i pojetí panovníka jako (dobrého) pastýře všech poddaných.

Od helénistického období docházelo v představě ideálního vladaře k jisté 
schematizaci, ale zároveň i k její individualizaci. Schematizace se projevovala 
zejména ve všeobecném zdůraznění morálních vlastností panovníka a v kano
nizaci jeho pozitivních rysů. Směrodatnou složkou výsledného obrazu byl sa
mozřejmě vztah vladaře k poddaným - jako představitel svrchované moci měl 
být ochráncem jejich zájmů, otcem celého občanského společenství. Jeho mís
to se připodobňovalo k pozici Dia ve světě nebešťanů a panovník se tak ocital 
v roh prostředníka mezi pozemskou/lidskou a nebeskou/božskou sférou.

Ačkoliv J. Manuel Schulte zdůrazňuje, že široce a promyšleně koncipo
vané literární zpracování ideálního vladaře lze klást vlastně až do středověku, 
svou prací dokazuje, že antika učinila i na tomto poli výrazný krok vpřed. 
Nelze ovšem říci, že by předložená práce plně vyčerpala vytčené téma a ne
ponechala příležitost k dalšímu bádání. I při zúžení zorného pole na literární 
prameny lze okruh použitelných zdrojů podstatně rozšířit, stejně jako soubor 
sekundární literatury, uváděné zde jen v přísně omezeném výběru. Přínos 
J. Manuela Schulteho je však třeba hledat hlavně v pokusu dospět k synte
tickému, avšak dobově a teritoriálně rozrůzněnému pohledu na zvolené téma 
v rámci celé antiky. Lze doufat, že autor ještě sám přispěje k dalšímu rozpra
cování sledované tematiky.

Jan Burian (Trnava)

Zuzana Kákošová.^ Kapitoly zo slovenskej literatury: 9,-18. sto- 
ročie. Typológia a poetika stredovekej, renesančnej a baroko- 
vej literatury, Bratislava, Univerzita Komenského 2001, 132 s.

Prvořadým zámerom autorky, ktorá sa na Filozofickej fakultě UK venuje 
tzv. staršej literatúre výskumne i pedagogicky, bolo včlenit’ spisbu uvedených 
období do organizmu slovenskej literatúry a zbavit’ ju istého zaznávania, kto- 
ré sa dá vnímat’ už v samom přívlastku „staršia“, preto sa ho vědomě zrieka. 
Navýše zužuje pozornost’ na diela, ktoré mali „podstatný význam pri formo
vaní toho, čomu hovoříme umělecká literatúra“ (s. 5).

Epochu středověku (s. 7-38) vymedzuje 9.-15. storočím a dělí ju na staro- 
sloviensku písomnosť 9.-10. storočia a středověků literátům sensu stricto', ako 
mílniky představuje v staroslovienskej časti Konštantína-Cyrila s Metodom 
a Klimenta, v latinskej Maura. V kapitole o renesančnej literatúre (s. 39-79), 
ktorá je vymedzená rokmi 1501-1650, sa představuje 6 osobností: latinský 
poeta doctus Martin Rakovský, v češtine veršujúci žalmista Ján Silván, filo
log a básnik-žalmista Vavřinec Benedikt Nedožerský, latinsko-slovenský 
polemický teolog Eliáš Láni, latinsko-český kancionalista Juraj Tranovský, 
v češtine tvoriaci dramatik Pavol Kyrmezer. Epochu barokovej literatúry 
(s. 80-123), vymedzenú rokmi 1650-1780, reprezentuje takisto šestica auto
rovi Daniel Sinapius-Horčička, Peter Benický, Hugolín Gavlovič, Daniel 
Krman mladší, Ján Simonides, Tobiáš Masník; tito pestujú spravidla viaceré 
žánre a okrem maďarsko-slovenského lyrika Benického a slovenského buko- 
lika Gavloviča píšu aj (ak nie zváčša) po latinsky.

Kákošovej kniha vychádza v ústrety najmä pedagogickým požiadavkám. 
Vyznačuje sa vefmi podrobným členěním látky, takže v kapitole o stredovekej 
literatúre nájdeme 27 krátkých podkapitol, o renesančnej a barokovej po 33 
(charakteristika obdobia, charakter literatúry, jazyk, tradicie antiky, Biblia 
a biblický štýl ap.). Popři typologických a estetických poučeniach sú tu aj 
upozornenia - pravda, niekedy celkom letmé - i na ďalšie osobnosti a diela 
(napr. v renesanci! sú to Jessenins, Duchoň, Petschmessingsloer, Koppay, 
Jakobeus, Sambucus, Bocatius, Filický, Fanchaliho kódex, Madách, Dern- 
schwam, Rubigall, Pázmány, Werner, Tesák-Mošovský). Takisto zoznam li
teratúry (s. 125-127) zodpovedá počtom titulov i štruktúrou hlavně pedago
gickým ciefom.

Niektoré formulácie autorky nie sú zdaleka nespochybnitefné - napr. 
tvrdenie o heretických ideáloch humanizmu, hoci to sa potom oslabuje zařá
děním kardinála Pázmánya do humanistického hnutia (s. 40); konštatovanie 
„v svetskej lyrike v období renesancie po kvantitatívnej stránke dominuje la
tinská poézia“ (s. 50) ako keby implikovalo kvalitatívnu superioritu nelatin- 
skej poézie. Na nesúhlas móžu narazit’ aj periodizačné vymedzenia. Pravda, 
autorka sama pri charakterizovaní příslušných období nezamlčuje prvky kon
tinuity a v Závere (s. 124) zvlášť upozorňuje na relatívnu hodnotu vymedzo- 
vania epoch, keď pre barok uznává doznievanie až zhruba do r. 1820.

Akcenty tejto učebnice spočívajú pochopitefne na nelatinskej tvorbě 
v dějinách slovenského písomníctva, aj keď latinskú spisbu vonkoncom ne- 
odsúvajú na bočnú kofaj. Zdá sa však, že jej súborná prezentácia z pohfadu
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súčasného stavu novolaíinského bádania by bolo nanajvýš vítaným komple- 
mentom tejto knihy.

Daniel Škoviera (Bratislava)

Igor Lisový, Ščedraja palitra gelikonskich muz^ Očerki ob is- 
sledovánu drevněgrečeskoj istorii i kultury v Čechoslováku 
(1945-1990 gg.). Afiny 2000, 238 s.

Igor Lisový, docent starověkých dějin Historického ústavu Jihočeské uni
verzity, je známý mj. řadou svých chrestomatiř a dalších studijních příruček, 
pracemi k dějinám a kultuře antického Černomoří, především ale svým odbor
ným zájmem o vývoj klasických studií v českých zemích a na Slovensku. Ten 
dosvědčuje jednak množství recenzí věnovaných odborné produkci na poli 
studií o antice a sledování i vyhodnocování badatelské činnosti a bibliografie. 
Zmiňme tu i jeho významné samostatně vydávané kariérně-bibliografické 
medailony našich i zahraničních badatelů (dosud byly svazky věnovány his
torikům Antonínu Kolářovi, Janu Burianovi, Pavlu Olivovi, Janu Bouzkovi, 
vídeňskému Gerhardu Dobeschovi a padovskému Franku Sartorimu).

V uvedené práci, která byla vydána s podporou Centra dějin národního od
boje v Athénách, vyhodnocuje I. Lisový studium řecké historie a kultury 
v Československu v poválečném období. I. část publikace (s. 9-58) postihuje 
organizaci klasických studií a zvláště historické vědy v souvislosti se vznikem 
univerzitních kateder a Akademie věd. Jednotou klasických filologů, odbor
nými časopisy, mezinárodní spoluprací. II. část (s. 61-126) je pokusem 
o analýzu základních tendencí v naší historiografii antiky a významnějších 
prací jednotlivých badatelů nad problematikou antického Řecka: autor pojed
nává vědecké dění podle časových úseků od krétsko-mykénského období až 
po dobu helénistickou. Poté je připojen shrnující závěr k oběma těmto částem 
a poznámkový aparát, obsahující mj. řadu biografických informací o pojed
návaných badatelích. III. část (s. 153-215) tvoří strukturovaný soupis (niko
liv vyčerpávající) bibliografie (celkem 1281 čísel) prací věnovaných dějinám 
a kultuře starého Řecka, buď bezprostředně, nebo v obecnějším kontextu: 
1. publikace antických řeckých textů (překlady, chrestomatie), 2. významné 
publikace písemných dokumentů a památek materiální kultury, 3. stati a mo
nografie, příručky, 4. historiografické práce, recenze, zprávy, personálie, 
5. encyklopedie, naučné slovníky, bibliografie, 6. práce zahraničních badate
lů. Publikaci uzavírají řecké, německé a české resumé a jmenný rejstřík.

1. Lisový opět potvrdil svou dobrou orientaci v české i slovenské historio
grafii, velkou sčetlost a uváženou systematičnost. Užitečnost své práce však 
mohl zvýšit, kdyby využil možností svého „odstupu“ od předmětu a vložil do

své analýzy a hodnocení více objektivizující kritiky. Autor se však také zcela 
zdržel jakéhokoliv hlubšího posouzení nástupu a působení politicky a ideo
logicky prosazovaného monopolu marxistického světonázoru v historické 
vědě - dnes už se opravdu nelze odvolávat (bez dalšího komentáře) na rozvoj 
nové vědy podle programových či hodnotících prohlášení historika V. Krále 
nebo akademika F. Šorma. Další připomínka je spíše technického rázu: I. Li
sový podlehl až příliš kouzlu „kulatých čísel“ - proč uzavřel zkoumanou epo
chu r. 1990 a ne až r. 1992, kdy skončila existence Československa?

Přes naznačené kritické námitky je tato práce rozhodně přínosná. Už jen 
autorův pokus o hodnocení téměř půlstoletí bádání v jedné oblasti naší antic
ké historiografie je hodný obdivu.

Václav Marek (Praha)
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ZPRAVA O ČINNOSTI JKF 
V ROCE 2002

ZPRÁVA O OBNOVENÍ ČINNOSTI BRNENSKE POBOČKY JKF 
PŘI ÚSTAVU KLASICKÝCH STUDIÍ FF MU

Základem činnosti Jednoty klasických filologů v roce 2002 byla, stejně 
jako v předcházejících letech, organizace pravidelných přednášek a vydání 
dalšího čísla časopisu Auriga.

Výbor JKF se během roku scházel ve stejněm složení jako v loňském roce 
(předseda - prof. PhDr. P. Oliva, DrSc.; místopředseda - PhDr. J. Kalivoda) 
podle potřeby tak, aby řešil všechny problémy a organizační záležitosti, které 
se naskytly. Členskou základnu společnosti se v tomto roce podařilo poněkud 
rozšířit a k 31. 12. 2002 ji tvořilo 320 členů. Brněnská pobočka JKF znovu 
zahájila svou činnost v dubnu 2002 (viz Zpráva o obnovení činnosti brněnské 
pobočky v tomto čísle Aurigy).

Přednášková činnost
JKF uspořádala v roce 2002 celkem 6 přednášek (pravidelná únorová 

přednáška se nekonala vzhledem k mezinárodní konferenci, kterou ÚŘLS na 
FF UK v Praze spolupořádal s Freie Universität Berlin).

31.1. Beseda na téma „Jak se daří latině v Českých Budějovicích“ s učiteli 
z Biskupského gymnázia a Jihočeské univerzity;

28. 3. PhDr. M. Mráz, ČSc., Subjektivní stránka poznání v Aristotelově filo
sof ii\

25. 4. Prof. PhDr. J. Bouzek, DrSc., Bej rút devatero měst\
30. 5. PhDr. J. Janoušek, Tanec jako součást antických mystérií',
31. 10. Mgr. F. Karfík, PhD. - Mgr. Z. Šír, PhD., Řecké matematické texty -

projekt antologie',
28. 11. doc. PhDr. D. Machovec, CSc., Problematika bytí v rané řecké filo

sofii.

Publikační činnost
V roce 2002 vyšel další ročník ZJKF -Auriga 43/2001. Redakční rada ča

sopisu pod vedením PhDr. D. Muchnové pracovala na přípravě dalšího svaz
ku Časopisu Auriga 44/2002, který vyjde pravděpodobně na začátku roku 
2003, ve finální fázi přípravy je i následující číslo ZJKF - Auriga.
31. 12. 2002 Magdalena Moravová-Barbu

V minulém desetiletí se činnost pobočky JKF v Brně udržovala pouze pro
střednictvím občasných přednášek zahraničních hostů, kteří navštívili Ústav 
klasických studií a při té příležitosti se podělili s učiteli a studenty o poznatky 
z problematiky vlastní vědecké práce (od r. 1991 celkem 11 přednášek).

V roce 2002 byla obnovena aktivita rozšířená ve větší míře směrem ke 
středoškolským učitelům latiny a dějepisu, absolventům klasických oborů 
a zájemcům z Brna a okolí.

První schůze se uskutečnila 16. 4. 2002. Byl na ní předeslán program čin
nosti, navržen a v závěru zvolen výbor pobočky, který pracuje v tomto slo
žení:
PhDr. Zdeněk Očadlík (Gymnázium Jarošova, Brno) - předseda;
Prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (ÚKS) - místopředseda;
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (ÚKS) - jednatelka;
PhDr. Daniela Urbanová, PhD. (ÚKS) - pokladník.

Uskutečnily se tyto přednášky:
16. 4. Mgr. Balázs Komoróczy (Archeologický ústav AV Brno), Nové po

znatky z archeologického výzkumu na Mušové.
Přednášející přehledně shrnul historii výzkumů římského naleziště 
u Mušova, jeho interpretace a na množství obrazových materiálů 
představil konkrétní nálezy, rekonstrukci původního stavu stanice 
a její celkový význam.

9. 10. Prof. Giovanni Čem (Istituto universitario orientale di Napoli), Odis- 
seo, Teroe ehe narra se stesso.
Prof. Cerri vyšel z interpretace konkrétních pasáží homérských eposů 
týkajících se tohoto hrdiny. Odyssea představil jako přemýšlivou a in
teligentní osobnost, která se liší od hrubé a jednostranné militantnos- 
ti typické achájské mentality a nese v sobě hlavní rysy nového člově
ka, pro něhož je nutné přežít a orientovat se v složitých situacích.

19. 11. Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (ÚKS Brno), Prof Jaroslav Lud- 
víkovský - osobnost, život a dílo.
Památce prof. Ludvíkovského byl věnován vzpomínkový podvečer, 
který uvedla a představila prof. Nechutová v souvislosti s vydáním 
své knihy věnované této významné osobnosti nejen české a slovenské 
klasické filologie a medievistiky.

V Brně 10. 1. 2003 Marie Pardyová (Brno)
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SPRAVA O ČINNOSTI SJKF 
V ROKU 2002

Výbor SJKF - plnenie úloh
V priebehu roku 2002 členovia výboru zabezpečovali chod spoločnosti, 

připravovali přednášky a plnili úlohy týkajúce sa ekonomiky spoločnosti vo 
väzbe SJKF na Radu vědeckých spoločnosti SAV.

V spolupráci s Dr. W. Sowom z Jagelovskej univerzity v Krakove vypra
covala SJKF projekt Dějiny gréckeho jazyka a yrécke dialekty - nový před
mět v učebných osnovách odboru Klasická jilológia, ktorý získal podporu 
Vzdelávacej nadácie Jana Husa a Hadácie otvorenej spoločnosti Open Socie
ty Foundation. Cielom projektu je priniesť pedagógom prehíbenie existujú- 
cich vědomostí a ich rozšírenie o významný lingvistický aspekt - teda zvýšit’ 
vedeckú kompetenciu pedagógov - a prispieť k tomu, aby pedagógovia takto 
nadobudnuté poznatky sprosíredkovali svojim študcntom v rámci kurzov, kto- 
ré vedu. Projekt sa realizuje v dvoch týždenných cykloch - zimnom (2002) 
a letnom (2003) formou prednášok. Prvý cyklus prebehol úspěšně v dňoch 
25.-29. 11. 2002 za bohatej účasti vysokoškolských pedagógov, zaměstna
ných na katedrách klasickej filológie slovenských univerzit, študentov, ale aj 
zamestnancoy iných jazykovědné orientovaných pracovísk (napr. Jazykověd
ný ústav L. Štúra SAV, Kabinet orientalistiky SAV) a samozřejmé členov 
Slovenskej jednoty klasických filológov.

Členská základna
V priebehu roku 2002 sa do SJKF přihlásili noví záujemcovia z radov ab- 

solveníov štúdia na odbore klasická filológia slovenských univerzit.
SJKF naďalej přijímá přihlášky za člena SJKF od dalších záujemcov.

Hospodáreníe
Od roku 1999 SJKF disponuje 2 účtami - na jednom ukládá členské pří

spěvky (ČP) a na druhom příspěvky RVS.
Na prvý účet (ČP) bol v súvislosti s projektom Dějiny gréckeho jazyka 

a grčcke dialekty převedený finančný príspevok Vzdelávacej nadácie Jana 
Husa a Nadácie otvorenej spoločnosti Open Society Foundation. Z druhého 
účtu pokrývala SJKF váčšinu svojich běžných výdavkov súvisiacich s cho- 
dom spoločnosti (nákup kancelářských potrieb, xerox, poštovné a platba za 
zbomík JKF - Auriga).

V roku 2002 vyplatila SJKF z účtu RVS faktúru od partnerskej českej stra
ny JKF za zbomík Auriga 2000, keďže však dotácie RVS by na vyplatenie 
faktúry nepostačili, musela SJKF doplatit’ rozdiel z účtu ČP.

Přednášková činnost
V roku 2002 sa v SJKF uskuíočnili 4 podujatiay
14. 3. Doc. PhDr. František Šimon, CSc. UPJŠ Košice, Simulovanie v an

tické j literature',
20. 6. Mgr. Erika Hudáková, Trnavská univerzita, Matěj Bel o Trnavě',
3. 10. Dr. Koen Vanhaegendoren, Tesálska univerzita vo Volose, Stand und

Aufgaben der Forschung zur antiken Ethnographie (Stav a úlohy vý- 
skumu vo vztahu k antickej etnografii)',

25.-29. 11. Dr. Wojciech Sowa, Jagelovská univerzita, Krakov, cyklus pred
nášok Dějiny g recke ho jazyka'.
25. 11.: úvod, gréčtina a ostatné ide. jazyky; fonológia indoeurópčiny; 

apofónia a laryngálna teória, reflexy laryngál v gréčtine; 
vývoj vokalizmu a konsonantizmu v gréčtine; 
mykénčina, grécke podstatné měno;
grécke sloveso.

26. 11
27. 11
28.
29.

11.
11.

Ludmila Buzássyová (Bratislava)

ZPRAVA O HOSPODAŘENÍ JKF 
V ROCE 2002

Počáteční hotovost k 1.1. 2002:
z toho na běžném účtu u České spořitelny 

na termínovaném podúčtu 
v pokladně

143 911,30 Kč
55 429, 30 Kč
80 000,00 Kč 

8 482,00 Kč

Příjmy:
Členské příspěvky* 2 000,00 Kč
Prodej časopisů 26 310,00 Kč
Prodej učebnic ze zásob JKF 150,00 Kč
Úroky z běžného účtu a termínovaného podúčtu 1 684,17 Kč

Celkem 30 144,17 Kč

Výdaje:
Přednášky JKF
Vydávání Aurigy - ZJKF a Bibliografie 
Běžný provoz

24 668,80 Kč 
44 970,90 Kč 

2 229,00 Kč

Celkem 71 868,70 Kč
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Dotace od Rady vědeckých společností A V ČR:

Dotace poskytnutá na rok 2002

Zůstatek hotovostí k 31. 12. 2002
z toho na běžném účtu u České spořitelny 

na termínovaném podúčtu 
v pokladně

Hospodářský výsledek za rok 2000

48 000,00 Kč

150 186,77 Kč
61 074,47 Kč 
80 000,00 Kč
9 112,30 Kč

+ 6 275,47 Kč

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

Přednášky JKF poskytnutá částka 8 500,00 Kč
čerpáno 8 500,00 Kč
vráceno RVS 0,00 Kč

Vydávání Aurigy - ZJKF a Bibliografie
poskytnutá částka 39 500,00 Kč
čerpáno 39 500,00 Kč
vráceno RVS 0,00 Kč

Poskytnutá dotace celkem 
Čerpáno celkem 
Vráceno RVS celkem

48 000,00 Kč 
48 000,00 Kč

0,00 Kč

* Členské příspěvky bylo po většinu roku 2002 možno nadále platit pouze osobně 
v hotovosti nebo bezhotovostním převodem z účtu, protože vzhledem k přečíslování 
účtu a ke změně podmínek indentifikace příchozích plateb u České spořitelny nebylo 
u plateb složenkou na účet možné identifikovat plátce pomocí jména. Proto bylo nut
no provést úpravu databáze a přidělit jednotlivým členům variabilní symboly, pod 
nimiž budou příspěvky identifikovatelné. Na konci roku 2002 byly členům JKF ode
slány žádosti o zaplacení členských příspěvků za roky 2001 a 2002, tyto platby se však 
projeví až ve vyúčtování roku 2003.

Barbora Krylová

VYTISKV ZASLANÉ REDAKCI
(pokud je knižní titul recenzován již v tomto čísle Aurigy, 

je za ním uvedeno jméno recenzenta).

Martin Vejražka - Dana Svobodová, Terminologiae medicae lANUA. Pra
ha, Academia 2002 (Klára HUŠKOVÁ).

Jana Pečírková a kol., Dějepis 6, Pravěk a starověk. Praha, Scientia 2001 
(Ivana KOUCKÁ).

Elena Urbancová, Ctnost’v táge. Pojem virtus vofilozofii M. Tullia Cicero- 
na. Prešov, Filozofická fakulta prešovskej university 2002 (Katarina ŠOT- 
KOVSKÁ).

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVlll. Překlad a poznámky Daniel Kořte. 
Praha, Oikúmené 2002 (Václav MAREK).

Pavel Oliva, Svět helěnismu. Praha, Arista 2001 (Jan SOUČEK).
Igor Lisový, Ora deserta et inhospita. Lidě a náboženství severozápadního

Černomoří v době před římskou okupací. České Budějovice, Jihočeská 
univerzita 2001 (Jan BURIAN).

Manfred Fuhrmann, Seneca a císař Nero. Biografie. Praha, H & H 2002 
(Jana KEPARTOVÁ).

Vladimír Liška, Po stopách římských tyranů. Olomouc, Fontána 2001 (Jan 
BURIAN).

Michael Grant, Římští císařově. Praha, BB art 2002 (Magdalena MORA- 
VOVÁ).

Christian Rätsch, Lěčivé rostliny antiky. Praha, Volvox Globator 2001 (Zu
zana SILAGIOVÁ).

Křišťan z Prachatic, Stavba a užití astrolábu. Úvod, překlad a poznámky 
Alena Hadravová a Petr Hadrava. Praha, Filosofia 2001 (Petr JUŘI- 
NA).

Igor Lisový, Ščedraja palitra gelikonskich muz. Afiny 2000 (Václav MA
REK).

OPRAVA
V ZJKF 43, 201, s. 106, bylo omylem uvedeno, že vedoucím diplomové 

práce D. Hejlové byl doc. I. Lisový; ve skutečnosti tuto práci vedla prof. 
H. Kurzová.
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