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rectissime valere iussissent, unusquisque particeps proculdubio mente volu
tabat, num tanta Latinitatem vivam colentium turba denuo Pragam reversura 
esset necne; equidem puto seminarium magno mihi emolumento fuisse spero- 
que fore, ut non modo praesentia hominum doctorum fruamur, verum etiam 
aliquid boni hoc ex conventu perpetuo sumentes ipsi pro virili nostra portione 
numerum eorum augeamus. Sed antequam ad calcem perveniam, non possum, 
quin pariter omnibus, qui in seminario parando operam colocaverint, grates 
permultas agam; quorum in numero Bohumila Mouchová et losephus Si
mandi, cum ferme omnia procuraverint atque administraverint, mirum ad 
modum enitent.

Jiří Čep e lák / Georgius Laminarias (Praha)

Seminář pro učitele latiny 
v severní Itálii Colloqui! 
Colloqui - quod tu in docendo 
potes..., San Felice del Benaco 
8.-10. září 2006

Vyučující latinského jazyka u nás i v zahraničí hledají nové a účinnější 
metody výuky svého předmětu, snaží se sdílet zkušenosti a hledat inspirační 
zdroje. Stejným záměrem bylo vedeno více než dvacet učitelů klasických ja
zyků, kteří se počátkem září 2006 sešli poblíž jezera Lago di Garda. Školení 
nazvané „COLLOQUI / COLLOQUI - quod tu in docendo potes...“ se již 
podruhé uskutečnilo pod patronátem šesti lyceí, která chtějí vytvořit síť 
s garantovanou kvalitou výuky „Europa Latina“.’ Název setkání je postaven 
na slovní hříčce propojující současnost s minulostí, na dvojím použití slova 
„colloqui“, které se v italštině překládá coby „rozhovory“, latinsky pak „ho
vořit“; jde tedy o rozhovory o aktivním používání jazyka při školní výuce. 
Vedoucím kurzu byl prof. Salvatore lo Manto ze státního lycea Arnaldo 
v Brescii, které se podobně jako jiné italské střední školy zaměřuje nejen na 
výuku, ale také na pořádání konferencí především z oblasti dějin a literatury. 
Dalšími pojítky shromážděných bylo právě používání mluvené latiny v ho
dinách a přímá, jinak též induktivní metoda výuky jazyka založená na učeb
nicích Lingua Latina per se illustrata dánského autora Hanse H. Orberga. 
O jejich šíření v Itálii pečuje Luigi Miraglia, prezident nakladatelství a mezi
národní školy Accademia Vivarium Novum v kampánské Montelle, který byl 
rovněž přítomen.^

Metodický úvod do třídenního setkání poskytl Luigi Miraglia přednáškou 
De viis rationibusque docendi. Přítomné seznámil s didaktikou latiny v běhu

’ Liceo e ginnasio stalale ,,Amaldo“ (Brescia), Liceo classico slatale „Cesare Bec- 
caria“ (Milano), Liceo scientifico statale „Paolo Lioy“ (Vicenza), Liceo „Quadri“ (Vi
cenza), Istituto istruzione superiore „G. G. Trissino“ (Valdagno), Istituto di istruzione 
superiore statale „Simone Weill“ (Treviglio). Se získáváním některých informací mi 
pomohla Claudia Brambilla, učitelka latiny z lycea „Arnaldo“ v Brescii a jedna 
z organizátorek setkání.

2 0rbergovým učebnicím se již věnovala Bohumila Mouchová, Učebnice latiny 
Hanse H. Orberga po půl století existence, AVRIGA - ZJKF 42, 2000, s. 60-63. In
ternetové prezentace jsou na stránkách www.vivariumnovum.it (Accademia Vivarium 
Novum) a http://circulus.xf.cz/www/ (Circulus Latinus Pragenus).
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dějin, novými přístupy a několika desítkami latinských děl z různých období, 
která jsou vhodná ke školnímu použití. Pro loňské^ i letošní školení paík při
pravil stejnojmennou pestrou antologii latinských textů, která obsahuje nejen 
díla světoznámých antických autorů, ale také novověkých humanistů a jezuit
ských misionářů. Večerní semináře byly věnovány metodickým poradám vy
učujících, prezentaci mezinárodní latinské školy Vivarium Novum v jihoital- 
ské Montelle a příspěvkům s ní spjatých studentů Roberta Carfagniho z Itálie, 
Alexandra Winklera z Bavorska a Jiřího Čepeláka z České republiky, kteří 
hovořili o svém pobytu v Montelle, zkušenostech s Orbergovou metodou 
i výukou latiny ve svých zemích a také o záměrech do budoucna.

Hlavním programem setkání však bylo nalézání a názorné vyzkoušení si 
nových postupů, přičemž právě názornost je jedním ze základů přirozené me
tody výuky jazyka. Účastníci se proto rozdělili do dvou skupin, v jejichž rám
ci se věnovali originálním textům a jejich vytěžení pro školní potřebu. Vedou
cími jednotlivých skupin byli Luigi Miraglia a Claudio Piga, kterého pak za
stoupil Giovanni Carolo Rossi, všichni výborní mluvčí latinského jazyka.

Sobotní i nedělní program byl rozdělen na dopolední a odpolední část, 
z nichž každá byla věnována ukázce z původního latinského textu, vysvětlo
vání verbis mutatis, diskusi o jeho souvislostech, procvičování didaktických 
postupů a vytváření užitečných cvičení. Pozornost byla nejprve věnována 
ukázce z Vergiliových Georgik a posléze napsání její latinské parafráze. Tak
to získanou interpretatio jsme v závěru porovnali s podobným textem v edici 
pro francouzského dauphina z konce 18. století."^ Následovalo čtení, vysvětlo
vání a živá diskuse nad úryvkem z Utopie Thomase Mora, ke kterému jsme 
tvořili otázky a shrnutí.

První část nedělního programu byla postavena na Příběhu o dvou milen
cích Enea Silvia Piccolominiho, na němž bylo založeno nejen latinské vysvět
lování, ale také tvoření téměř divadelních dialogů, vlastně jakési obdoby hu
manistických kolokvií. Několik závěrečných hodin bylo zprvu věnováno epi- 
grafické památce z pomníku Columna infamis v Miláně, jehož tragický pří
běh je tak dobře znám z Manzoniho románu Snoubenci. V zápětí se všichni 
přítomní věnovali Příběhu o Abipónech jezuity Martina Dobrizhoffera a cvi
čení, jehož podstatou bylo sepsání vlastního příběhu při zachování větného 
a stylistického schématu původního textu. Účelem takovýchto cvičení je co

nej přirozenější osvojení si větné stavby předlohy. Stranou nezůstala ani dis
kuse o souvislostech předložených literárních děl a jejich vztahu ke své i naší 
době. Na rozdíl od předcházejícího setkání leželo těžiště převážně v období 
raného novověku.

Přínosem praktické části nebylo pouze procvičení nových didaktických 
postupů a sdílení zkušeností, ale také seznámení se s využitelností novodo
bých spisů pro školní výuku. Závěrem je třeba dodat, že se někteří vyučující 
kromě školní činnosti věnují psaní příspěvků do latinských periodik, další 
naopak sami obohacují metodu výuky, kterou používají. Za všechny je hodna 
zmínky Rosa Elisa Giangoia z Janova a její výběr z Vergilia, který opatřila 
poznámkami po vzoru Orbergových učebnic; zajímavé je, že na některých 
školách využívajících tuto metodu výuky vznikají i latinské studentské časo
pisy jako například Diarium Latinum v janovském lyceu „Leonardo da Vin
ci“, kde vyučuje Stefano Rocca, další z účastníků setkání.

Setkání severoitalských středoškolských učitelů latiny se může zdát veli
ce vzdálené, odtažité a do jisté míry nepříliš související s českým prostředím 
už jen proto, že rozdíl mezi českou a italskou hodinovou dotací klasických ja
zyků je příliš velký. Avšak samotná myšlenka, kterou setkání reprezentuje 
a kterou bylo vedeno, může být podnětem pro hlubší zamyšlení nad aspekty 
a metodami výuky latiny i rozvoji podobných aktivit v naší zemi.

Jiří Čepelák (Praha)
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’ Loňské stejnojmenné školení se uskutečnilo v Centro OREB Santa Maria delI’ 
Areo, Galino, od 10. do 11. září 2005.

Z mnoha vydání zde mohu citovat jedno ze starších: Publii Virgilii Maronis ope
ra interpretatione et notis illustravit Carolus Ruaeus, Soc. Jesu, iussu Christianissimi 
regis ad usum serenissimi delphini juxta editionem novissimam Parisiensem, Londi- 
ni, Typis M. C. Impensis Viduae et Haeredum T. Dring et G. Wells. MDCXCV - 
595 ff. 4- Index vocabulorum omnium.

5 Na setkání v roce 2005 byly rozebírány úryvky z děl T. Lucretia Cara {De rerum 
natura), M. Tullia Cicerona {Oratio in Catilinam prima), P. Vergilia Marona {Aeneis) 
a Erasma Rotterdamského {Epistolae, Colloquium XXV - diversoria). Mimoto se čet
ly i Příhody tyrského krále Apollonia {Historia Apollonii, regis Tyri).

AVRIGA - ZJKF 49, 2007, s. 93-95 AVRIGA - ZJKF 49, 2007, s. 93-95


