
122 ANTIKA BIT PO BITU / VESTIGIA DIGITORUM Jan Kalivoda: Litlerae (adhuc) ante portáš 123

Litterae (adhuc) 
ante portáš

Pod názvem Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na 
českém Internetu vyšla v tomto periodiku v roce 2001 zpráva o novém interne
tovém serveru, jehož zřízení a provoz umožnil projekt schválený a od roku 
2000 podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 
2004 se do pokračování původního projektu zapojila i Univerzita Karlova 
v Praze (zastoupená svou Filozofickou fakultou). Akademie věd ČR (zastou
pená Kabinetem klasických studií Filozofického ústavu AV ČR) a Národní 
knihovna České republiky. Cílem projektu i nadále zůstalo zajišťovat českým 
odborným institucím působícím v humanitních vědách najedno místo soustře
děnou nabídku velké většiny textových i referenčních digitálních databází, jež 
ve světě vznikly pro potřeby klasické filologie, medievistiky, biblistiky 
a teologie, a mnoho pomůcek odborné práce v oborech historie, dějin umění, 
církevních dějin, dějin filozofie a bibliografie a knihovnictví. Vedoucí řeši
telkou projektuje profesorka PhDr. Jana Nechutová, CSc., působící na Masa
rykově univerzitě v Brně, která je hlavm'm nositelem tohoto projektu.

Internetový server, jehož hladký provoz a nabídka jsou těžištěm projektu 
a hlavním cílem činnosti řešitelů, kteří reprezentují uvedené instituce v pro
jektu zúčastněné, je pro všechny zájemce dostupný z internetu pod názvem 
Litterae ante portáš na webové adrese http://litterae.phil.muni.cz. Úvodní 
a informační stránky serveru jsou přístupné bez jakéhokoli omezení. K na
bídce databází a dalších užitečných aplikací, jež byly na serveru instalovány, 
mají z výrazného odkazu na vstupní webové stránce projektu přístup pouze 
jeho registrovaní uživatelé, jichž bylo na počátku roku 2008 již více než čtyři 
sta. Registrace uživatelů je bezplatná, je však nutná k tomu, aby projekt mohl 
důsledně dodržovat všechny licenční podmínky, jimiž je zavázán svým doda
vatelům informačních produktů. S podmínkami registrace je možno se sezná
mit na informačních stránkách, k nimž vedou další odkazy z výše zmíněné 
vstupní stránky projektu. Bližší informace k postupu registrace podá a samot
nou registraci zájemců provádí pracovnice projektu Ing. Markéta Jurášová 
(jurasova@phil.muni.cz). Jak je zřejmé z uvedených internetových adres, fy
zicky je server umístěn na Masarykově univerzitě v Brně, a to v Ústavu výpo
četní techniky MU, jenž také projektu poskytuje významnou technickou 
i personální pomoc.

Pro uživatele je podstatné, že pro využití nabídky serveru na svém domá
cím počítači nepotřebují žádný software s výjimkou internetového prohlížeče 

AVRIGA - ZJKF 50, 2008, s. 122-126

Internet Explorer. O vše ostatní se starají tzv. „terminálové služby“, nadstav
ba operačního systému nepřetržitě běžící na serveru samotném. Uživatel musí 
na svůj vlastní počítač doinstalovat pouze malou bezplatnou komponentu, kte
rá je ve své poslední verzi vyzkoušena i na posledním modelu operačního sys
tému Windows Vista. Podrobný návod k její registraci, která trvá i včetně je
jího stažení po internetu pouhých několik minut, je rovněž k dispozici na we- 
hových stránkách projektu.

Obsahová nabídka serveru Litterae ante portáš je natolik bohatá, že ji hylo 
nutno rozdělit do několika tematických kategorií:
• klasická filologie
• medievistika, neolatinistika
• hihlistika,
• historie
• teologie, církevní dějiny
• filozofie, literární věda,
• dějiny umění, muzikologie,
• bibliografie, knihovnictví.

V těchto kategoriích je v současnosti zařazeno celkem 262 titulů textových 
i referenčních databází poskytujících služby uvedeným odborným disciplí
nám. (Ty nejoblíbenější, pokud mají mezioborový přesah, jsou umístěny 
i v několika kategoriích zároveň, aby jejich uživatelé nemuseli zbytečně 
opouštět menu svého oboru.) Software serveru automaticky registruje zájem 
uživatelů o každý titul, a proto je řešitelům projektu zřejmé, které položky 
jeho nabídky jsou nejvíce využívané. Následující přehled těch nejoblíbeněj
ších pracovních nástrojů serveru snad čtenáři Aurigy zároveň poskytne mož
nost se s celkovými možnostmi serveru informativně seznámit.

Patrologia Latina Database
Tato databáze stále představuje nej oblíbenější titul serveru. Uživatelům 

zřejmě vyhovuje relativní úplnost jejího obsahu, poskytujícího mimořádně 
velký počet děl latinsky píšících křesťanských autorů od počátku našeho leto
počtu do počátku 13. století. Na překážku její oblibě není ani skutečnost, že 
texty této databáze vycházejí z edic 17.-19. století, a tedy neodpovídají svou 
spolehlivostí dnešním požadavkům ediční práce. Vyvažuje to skutečnost, že 
mnozí středověcí latinsky píšící autoři nejsou do dnešní doby mimo tuto data
bázi dostupní v digitální podobě a jejich knižní vydání v této ediční řadě 
i v jiných edicích jsou na většině odborných pracovišť v ČR jen velmi obtížně 
dostupná. Předností databáze je také vyspělý vyhledávací software, který 
umožňuje rychlé rešerše jejího mimořádně bohatého obsahu.
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Cetedoc Library of Christian Latin Texts
Jedna z nejcennějších textových databází projektu. Zahrnuje většinu vý

znamné teologické latinsky psané produkce středověku, v první řadě úplné 
dílo latinských církevních otců Aurelia Augustina, Ambrosia, Hieronyma 
a Řehoře Velikého, dále Bernarda z Clairvaux a Isidora Sevillského a ovšem 
stovek autorů dalšíeh. Oblíbenost tohoto titulu mezi jednotlivými roky trvání 
projektu neustále stoupá. Uživatelé pravděpodobně stále více oceňují, že jeho 
textový obsah je čerpán z nejmodernějších dnes dostupných edic, čímž tato 
databáze vyniká nad Patrologia Latina Database.

Bibliotheca Teubneriana Latina
je hlavním pracovním nástrojem klasických filologů - latinistů. Obsahuje 

veškerou produkci antické latinské literatury od jejích počátků do 2. stol. po 
Kr., z pozdějšího období pak mimo jiné téměř všechna zachovaná díla řím
ských gramatiků, což je velmi užitečné pro studium dějin latinského jazyka. 

Thesaurus linguae Graecae
Obdobou předchozích latinistických textových databází na poli grécistiky 

je databáze TLG, která zahrnula v digitální podobě (a to velkou většinou na 
základě moderních spolehlivých kritických edic) prakticky veškerou docho
vanou starořeckou literaturu od homérských básní do konce antického období 
a také byzantskou literaturu v úplnosti do 8. století a výběrově i značný počet 
byzantských autorů pozdějších. Pro práci v oborech grécistiky a byzantologie 
se tato databáze stala nepostradatelným celosvětovým standardem.

Georges, Lateinisch-deutsches Worterbuch
Klasický latinský slovník z počátku 20. století si udržuje ve své digitální 

verzi mezi uživateli serveru až překvapivou oblibou. K ní pravděpodobně při
spívají především studenti klasické filologie, pro něž je nejvhodnějším elek
tronicky dostupným slovníkem, přesně odpovídajícím potřebám pokročilého 
studenta latinistiky.

Patrologia Graeca
Knižm' řada Patrologia Graeca, podobně jako to učinila Patrologia Latina pro 
křesťanskou literaturu latinskou, shrnula na základě starších knižních edic 
16.-19. století literární produkci křesťanských autorů v řeckém jazyce od po- 
evangelní doby až po pozdní byzantské období. Na rozdíl od PLD však v její 
digitální, na serveru instalované verzi není možné prohledávat originální tex
ty obsažených autorů, pouze seznam autorů a jejich děl a latinské věcné rej
stříky knižního vydání a rejstříky později samostatně k této ediční řadě do
plněné. Přesto je tento titul velmi cenným obohacením nabídky serveru, pro- 
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tože knižní vydání PLG je v českých knihovnách naprostou raritou a až tato 
databáze umožnila českých byzantologům a církevním historikům s obsahem 
PLG rutinně pracovat.

Logos Bible Library
Tento databázový hypertextový komplet shrnuje desítky vydání biblických 

textů ve všech původních biblických jazycích (hebrejština, aramejština, řečti
na; mnohdy včetně kritických aparátů, což je u digitálních textových databází 
zcela výjimečný případ) a mnoho jejich starověkých i moderních překladů 
(latina, syrština, koptština, moderní evropské jazyky), biblické slovníky, gra
matiky biblických jazyků a věcné biblické komentáře. Jde o jedinečnou pra
covní pomůcku pro biblisty všech náboženských denominací a nejrůznější 
odborné orientace. Rychle se stává světovým standardem biblických studií 
a její filologické pomůcky ji činí užitečnou i mimo okruh biblických studií. 
Nejčastěji používaným titulem z nabídky kompletu Logos Bible Library je na 
serveru projektu poslední digitalizované vydání Greek-English Lexicon auto
rů H. G. Liddela, R. Scotta a H. S. Jonese, který je považován za nejkvalitněj
ší starořecký slovník moderní doby. Jeho digitální verzi poskytuje ve světě 
pouze Logos Bible Library, a tím se stává mimořádně přitažlivým nástrojem 
i pro klasické filology

Uvedené tituly jsou v nabídce severu ve svém pořadí nej oblíbenější, a jak je 
zřejmé, jsou patrně i obsahově nej zajímavější pro čtenáře časopisu Auriga. 
Nabídka serveru se však snaží stále doplňovat svůj obsah i položkami orien
tovanými na jiné vědní obory a na informační zdroje s mezioborovým přesa
hem. Patří mezi ně například mnoho dílů německé série základních kompen
dií humanistických vědních oborů Digitale Bibliothek (nakl. Directmedia, 
Berlín) a série encyklopedií humanitních disciplín vydávaných nakladatel
stvím Oxford University Press, shrnutých do jednoho hypertextového celku 
pod názvem Oxford Digital Reference Shell.

Je také nutno jmenovitě uvést, že projekt zpřístupňuje českým teologům 
a církevním historikům webovou knihovnu Ad font es, jež po svém dokončení 
v průběhu dvou let bude obsahovat téměř úplný soubor evropské reformační 
teologické literatury (s výjimkou Lutherova díla, jež již je digitálně zveřejně
no ve výše zmíněné Digitale Bibliothek) a reprezentativní výběr katolické li
teratury protireformační.

Každý z těchto již stovek databázových celků je samostatným programem 
s vlastním ovládáním a s vlastními požadavky pro svůj hladký provoz. Jejich 
bezproblémová koexistence na jednom serveru takovým způsobem, aby moh
ly nepřetržitě poskytovat služby řadě současně po internetu přihlášených uži
vatelů, není jednoduchou záležitostí. Předností projektu je proto i ta skuteč- 
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nost, že v jeho rámci byla navázána hladká spolupráce několika odborníků 
humanitních vědních oborů a několika specializovaných informatiků s velkou 
praxí ve správě a zpřístupňování digitálních informací. Uživatelé serveru 
mohou z této spolupráce těžit a řešitelé projektu jim mohou poradit a poskyt
nout pomoc i ve značně komplikovaných případech a při případných indivi
duálních obtížích. Interakce mezi aktivními uživateli serveru a řešiteli projek
tu a jeho pracovnicí je velmi častá a užitečná pro obě strany.

Financování projektu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy kon
čí podle jeho schváleného znění v tomto kalendářním roce 2008. Řešitelé pro
jektu se již dlouho snaží zajistit pokračování provozu serveru a v optimálním 
případě i budoucí doplňování jeho obsahových zdrojů. Je zatím předčasné do 
budoucna odhadovat výsledek tohoto úsilí, ale zpětná vazba uživatelů projek
tu a jejich případná podpora mohou být i v tomto ohledu rozhodující. Slovo 
adhuc z názvu této zprávy se jistě nezmění na semper, doufejme však, že 
i v roce 2009 a v nejblíže následujících letech ho budeme moci opakovat.

Jan Kalivoda (Praha)
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Richard Psík, Latinská morfologie. Ostrava: Ostravská univer
zita v Ostravě 2007, 226 s.

Nový učební text Latinská morfologie byl cíleně napsán pro posluchače obo
ru Latinský jazyk a kultura na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde 
je obsah základního kurzu latinské morfologie rozvržen do dvou semestrů. 
Přestože podle názvu bychom mohli očekávat spíše pouhý výklad této disci
plíny, jedná se o obsáhlou vysokoškolskou učebnici, která bude jistě užiteč
nou studijm' oporou všem studentům latiny.

Autor Richard Psík a spoluautorky Jana Mikulová a Andrea Krúpová vy
cházeli při koncipování učebnice především z italských prací Corso di latino 
(R. Alosi - P. Pagliani, 1994) a II nuovo libro di latino (A. Ghiselli - G. Con- 
ciliani, 2002). Výsledkem je velmi kvalitní text, respektující tradiční posloup
nost při výkladu gramatických jevů a zároveň nabízející několik nových po
stupů, zejména v oblasti syntaxe.

Do úvodní kapitoly (s. 7-16) autor vedle obvyklých informací o základních 
gramatických pojmech, délce, přízvuku a výslovnosti (přičemž netají, že exis
tují dva typy, tzv. středoevropská a tzv. obnovená jednotná výslovnost latiny), 
zařadil také jasný a výstižný výklad o původu a vývoji latiny, vhodně zmiňu
je možnosti slovosledu latinské věty, postup při překladu z latiny a předkládá 
také užitečný didaktický návod práce se slovníkem, čímž předchází prvotní 
dezorientaci většiny studentů ve struktuře hesel. Závěrem uvádí také nejdůle
žitější příručky studenta latináře.

Vlastní výklad latinské morfologie je soustředěn do dvaceti poměrně ob
sáhlých lekcí (pojmenovaných latinsky, např. Lectio quarta decima, s. 137), 
přičemž každou z nich nenásilně uvádí okřídlený latinský výrok, což vnáší do 
oblasti latinské gramatiky alespoň trochu poetického ducha. Lekce jsou struk
turovány do čtyř celků: do prvního z nich jsou zařazeny upravené nebo origi
nální věty z děl latinských autorů (u těch je uvedena zkratka příslušného au
tora), na kterých jsou demonstrovány probírané gramatické jevy; následuje 
většinou velmi bohatá slovní zásoba příslušné lekce. Druhý celek obsahuje 
podrobný, avšak srozumitelný výklad latinské morfologie, který je průběžně 
doplňován představením některých syntaktických jevů. Třetí část zahrnuje 
dostatečný počet gramatických i překladových cvičení, která jsou velmi varia
bilní a didakticky dobře sestavená. Do čtvrté části jsou zařazeny autentické 
texty, u nichž je citován autor i dílo (pokud to lze), nikoli však přesné místo.
Na konci skript se nachází latinsko-český slovníček reflektující slovní zásobu 
všech dvaceti lekcí s výjimkou slovíček z autentických textů, protože ty jsou 
určeny k samostatné práci studenta s latinsko-ěeským slovníkem.

Členění lekcí je jasné a přehledné, gramatické výklady jsou doplněny ta
bulkami a jinými shrnutími. Někdy však malý formát skript neumožňuje
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