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žou se také v pravou chvíli jaksepatří dojmout. Leónidás vykřikuje vlastenec
ké fráze o boji za svobodu a demokracii (ano, tak mluví spartský král!), po
kud zrovna nevede diskusi s Xerxem o zničení evropské civilizace nebo ne
vzpomíná na svou manželku. Ta na něj doma čeká ve zlatavém lánu obilí 
a zasazuje se ve spartském senátu (sic!) o to, aby vyslal oddíly na pomoc Leó- 
nidovi. To, co mě na filmu zaráží a vyvolává ve mně téměř fyzickou nevol
nost, není stříkající krev a vzduchem létající useknuté končetiny, ani samotné 
zabíjení, které je vysoce stylizované a připomíná spíše tanec než bitvu, ale 
všudypřítomný hnus, který charakterizuje všechny protivníky supermanských 
Sparťanů, ať už jsou to podplacení Leónidovi krajané, znetvořený hrbáč Efial- 
tés, úchylní spartští kněží (efoři), nebo Xerxova armáda, která je přehlídkou 
zrůd všeho druhu. Ještě nejhezčí je z nich sám Xerxés, asi třímetrový polo
nahý obr, ovázaný zlatými řetězy, s piercingem a desítkami náušnic, který má 
symbolizovat východní dekadenci, a jeho osobní garda Nesmrtelných, kteří 
mají na obličeji stříbrné masky. Ostatní Peršané jsou různé typy různě posti
žených kreatur a skřetů, anebo vůbec nemají tvář a jejich projev je redukován 
na neartikulované zvířecí skřeky. Války mezi Řeky a Peršany jsou leitmoti- 
vem v evropské literatuře a kultuře počínaje už Aischylovými Peršany, do
sud však nikdy nebyli nepřátelé Řeků do takové míry zbaveni veškeré lidskos
ti a nebyli vykresleni v tak černých barvách. Není divu, že tak výrazně poli
ticky nekorektní film vyvolal ostré mediální polemiky a protesty představite
lů Íránu, kteří se cítí být potomky starověkých Peršanů.

Jakkoli volný je vztah filmu 300: Bitva u Thermopyl k historii, jde přece 
jen o ukázkový příklad historického filmu. Ukazuje totiž znovu, že historický 
román či film vždy vypovídá především o s v é době: tedy o současném 
„střetu civilizací“ a o americkém pohledu na tento střet, o současném diváko
vi a jeho potřebě krve a násilí, jejichž „formální krásu“ si chladnokrevně vy- 
ehutnává v bezpečí kinosálu, a také o znepokojivém pocitu, kam až tato po
třeba bude časem ochotná zajít.

300: Bitva u Thermopyl
film, USA 2007, Warner Brothers
Režie; Zack Snyder
Scénář: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Michael Gordon, Frank Miller, Lynn 

Varley
Hrají: Gerard Butler, Lena Headeyovó, David Wenham, Dominie West, 

Vincent Regan.

Antika?
Zajděte do kina, 
přečtěte román...

MAGDALENA JACKOVÁ (Praha)

Čím je pro dnešní lidi antický svět? Jaký obraz si o něm prostřednictvím 
tradičních i nových médií utvářejí? A jakým způsobem lze tato média použít 
při výuce latiny nebo dějepisu? Takové otázky si kladli účastníci Letní školy 
klasických studií v roce 2005. Sborník příspěvků z této konference - včetně 
dvou, které tehdy předneseny nebyly - vydalo pod názvem Antika? Zajděte 
do kina, přečtěte román... Nakladatelství Lidové noviny.

Roztřídíme-li příspěvky podle toho, jakým druhem umění se zabývají, 
zjistíme, že nejvíce je jich věnováno filmu, přesněji řečeno americkým velko
filmům z počátku 21. století, jejichž první vlaštovkou byl Gladiator (2000). 
Jeho úspěch odstartoval u filmařů vlnu zájmu o antická témata a během ná
sledujících tří let vznikly další tři filmy čerpající látku ze starověkých dějin: 
Attila the Hun (česky pod názvem Attila, 2001), Alexander (2004) a Troya 
(2004). Tyto filmy ve svých příspěvcích rozebírají Karla Vymětalová {Trója 
aneb co zbylo z homérských hrdinů'), Jan Souček {Alexandr Veliký - historic
ká postava a jilmový hrdina), Robert Škopek {Morituri salutem dieunf) a Jar
mila Bednaříková {Úloha historického filmu a hollywoodský film Attila). Jak 
je vzhledem k jejich specializaci i k zaměření celého sborníku pochopitelné, 
autoři příliš nesledují filmové kvality rozebíraných děl a soustředí se přede
vším na to, jak věrný obraz antického světa filmy podávají, ať už jde o kon
krétní reálie (vzhled budov i drobnějších předmětů, způsob vedení bitev, vý
slovnost jmen aj.) nebo vystižení „ducha doby“, jejího hodnotového žebříčku 
apod. Z tohoto hlediska vychází nejlépe Alexandr, případně i Trója, kde se 
ovšem tvůrci občas značně odchýlili od předlohy, zejména pokud jde o osudy 
některých postav. Zbylé dva filmy lze sice využít k povzbuzení zájmu studen
tů o antiku, je ovšem třeba uvést na pravou míru řadu faktických chyb a omy
lů, které se v nich objevují. Snad ještě zajímavější než výčty různých nesrov
nalostí jsou postřehy autorů o tom, jak se v jednotlivých filmech spojuje anti
ka s dnešním světem, resp. jak se v nich odráží současné problémy a aktuální 
témata (např. rozpory mezi západní civilizací a islámským světem ve filmu 
Alexandr).
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Při sledování nebo četbě uměleckého díla s antickým námětem si můžeme 
klást dvě otázky: co nám toto současné dílo říká o antickém světě a co nám 
naopak antika jeho prostřednictvím sděluje o světě současném. S jistým zjed
nodušením lze tvrdit, že odpověď na první otázku očekáváme spíš od filmu, 
zatímco v divadle hledáme odpověď na tu ďruhou. V našem sborníku se diva- 
dlem zabývají dva příspěvky. Irena Radová se podle úvodních slov chtěla ve 
svém článku Argonauti na cestách časem zaměřit na inscenaci Argonauti di
vadla Laterna magica, která měla premiéru v roce 2004. Ve shodě s titulem se 
však neomezuje jen na tuto konkrétní inscenaci, ale zachycuje proměny mýtu 
o Argonautech od starověku přes dramata P. Corneille a F. Grillparzera až po 
jeho filmová zpracování, z nichž nejznámější je zřejmě Passoliniho Médeia 
z roku 1970. Daniela Čadková v článku Antika na českých scénách kolem roku 
2000 stručně rozebírá pět inscenací antických her, které se objevily na jeviš
tích českých divadel na přelomu 20. a 21. století, a všímá si v nich především 
různého stupně aktualizace: na jednom pólu stojí konzervativní pojetí I. Raj- 
monta v Národním divadle, na druhém politická agitka, kterou vytvořil 
z Agamemnona T. Zielinski v divadle Rokoko a které nutně padly za oběť jiné 
aspekty Aischylova dramatu. Ačkoliv to v textu není výslovně uvedeno, lze 
z něj vytušit, že za jakýsi zlatý střed D. Čadková považuje inscenaci Sofoklo- 
vy Élektry v režii D. Špinara. Autorka se také krátce zmiňuje o některých 
adaptacích antických látek, např. hře D. Fischerové Náhlé neštěstí, v níž se 
v psychiatrické léčebně setkávají Job a Niobé, Andromache' V. Fekara, jejímž 
hlavním tématem je vyrovnávání se s válkou a s minulostí vůbec aj. Největší 
prostor dostává hra Smetení Antigony R. Sikory, ukazující, co by se stalo 
s Antigonou v současném světě lží a mocenských manipulací.

Tři příspěvky ve sborníku se týkají literárního zpracování námětů ze staro
věku. Editorka celé publikace Jana Kepartová oceňuje v článku Románové 
Pompeje Roberta Harrise nejen literární kvality tohoto románu, který ozna
čuje za nápaditou historickou rekonstrukci, ale také vystižení dobové atmo
sféry a římské mentality. Lubor Kysučan věnoval svůj příspěvek, nazvaný 
Císařův sen a sen o císaři, císaři lulianu Apostatovi, resp. dílům moderní čes
ké i světové literatury zabývajících se touto osobností. Oproti autorům zobra
zujících Juliana jako despotického pronásledovatele (J. Vrchlický), nebo na
opak podobně zjednodušeně jako pozitivní symbol svobodomyslné antiky 
(J. Machar), vyzdvihuje L. Kysučan některé spisovatele, kteří dokázali hlou
běji postihnout rozporuplnost nejen císaře luliana, ale celé doby pozdní anti
ky (D. S. Merežkovskij, G. Vidal, L. Metsar). Do světa komiksu nás uvádí 
Ivana Koucká a její příspěvek Antický starověk v knize Komiksová historie 
světa. Z prvních dvou dílů tohoto komiksu hodnotí autorka převážně kladně 
první část, věnovanou antickému Řecku, v líčení dějin starověkého Říma na
opak nachází mnoho nedostatků a chyb.
AVRIGA - ZJKF 50, 2008, s. 73-75

Závěrečný příspěvek Tomáše Mikesky Chléb a hry aneb Zábavná výuka 
antiky seznamuje čtenáře s některými pomůckami (výukové programy, počí
tačové hry) a typy cvičení, které autor používá při výuce dějepisu. V příloze 
k článku najdeme ukázky testů, kvízů, hádanek apod.

Součástí sborníku jsou také překlady vybraných pasáží z antických dél, 
vztahujících se k některým příspěvkům, z nichž část vychází v češtině vůbec 
poprvé.

Články uveřejněné v publikaci Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... 
nabízejí nejen zajímavý „pohled odborníků na aktuální filmová, románová, 
divadelní, komiksová a počítačová zpracovávání antických témat“, jak stojí 
psáno na zadní desce knihy, ale přinášejí také řadu otázek a podnětů, které 
mohou podnítit odborníky k podrobnějším studiím a „laické“ čtenáře k hlub
šímu zájmu o starověké dějiny a kulturu.

Jana Kepartová (vyd.). Antika? Zajděte do kina, přečtěte román...
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, 210 s.
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