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■ SUMMARY
Early Christian Writers and the Imperial Cult

The article focuses on relations between the Roman Society and the Christians 
regarding to the Ruler cult and related activities or rituals. Roman imperial cult 
and worship of the Emperor and his family seem to be more popular and more 
spontaneous than has been until recently presumed. The article discusses rela
tively peaceful coexistence between Rome and the Christians until beginning of 
the 3"^ century. By this time a tendency to confrontation intensified on both 
sides. The Roman state attempts to claim active participation of its subject in 
Ruler cult in order to reinforce its inner power. On the other hand, the Christians 
have already created their own - contra-cultural - model of society. Therefore 
they begin to incline to voluntary martyrdom as culmination of Christian tem
poral journey. These tendencies reflect in contemporary literature.

Moreover, the article also deals with unacknowledged inspiration of the 
Christians in the Roman imperial cult, which reflects in formulations of Chris
tians rituals, terminology and behaviour models.

Habent sua fata tituli, IF 

JANA KEPARTOVÁ (Praha)

1.3. Sbírání antických nápisů jako předmětů
Otázka dějin i současnosti sbírání nápisů v muzeích se otevírá teprve od 

nedávné doby. V dějinách epigrafiky se pozornost věnovala vždy více opisům 
nápisných textů v rukopisech a později v tištěných médiích než sbírání nápisů 
jako materiálních památek. Shrňme tedy nyní stručně dějiny sbírání antických 
nápisů jako předmětů v kontextu sbírání antických uměleckých a architekto
nických děl, mincí aj.

Vzhledem k úzu zapisovat důležité texty v nápisné podobě na trvanlivém 
materiálu nebyly soukromé a veřejné archivy římského imperia ničím jiným 
než epigrafickými sbírkami. Římské vojenské diplomy ryté do bronzových 
tabulek a jejich kamenné kopie mají pravidelně dodatek: quae fixa est Romae 
in muro post templum divi Augusti ad Minervam. Podstatný byl však v těchto 
antických kolekcích především text a jeho obsah - nebyly to epigrafické sbír
ky, ale archivy, nebyly to sbírky, jak je chápeme dnes: tj. sbírky, u nichž je 
text stejně důležitý jako jeho materiální nosič a vice versa. I když musíme 
přiznat, že dodnes nejsou epigrafický text a materiál ve všech muzeích hod
noceny rovnocenně. Z toho pak ovšem vyplývá diskuse, podle jakého hledis
ka se mají epigrafické památky ve sbírkách třídit, diskuse, o níž jsem hovoři
la v 1. části této studie.^

Pokud se ve středověku sbíraly historické předměty, nebylo to ve velké 
míře pro jejich starobylost, ale pro jejich estetickou hodnotu či pro jejich vzác
ný nebo nezvyklý materiál či prostě jen proto, že byly jiné, popř. proto, že jim 
byly přičítány magické účinky. Často se sbíraly jen jako kuriozity. Ani v po
kladnicích katedrál tomu nebylo jinak - antické předměty tu hrály svou roli 
jako umělecky, nikoli historicky cenná díla. Takto sbírány a nazírány byly ve 
středověku někdy dokonce i samotné středověké rukopisy, jak ukazují např.

’ První část této studie vyšla v tomto časopise v roce 2008 [Kepartová 2008, 
s. 37-54]. Text je součástí řešení Výzkumného záměru MSM 0021620827 České země 
uprostřed Evropy v minulosti a dnes, '}QhQÍ nositelem je Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze.

2 Srv. Kepartová 2008, s. 38, pozn. 6.
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nové výzkumy medie vistů? Spíše než epigrafické památky budily pozornost 
antické mince s portréty římských císařů? Ty se stávaly součástí šlechtických 
i klášterních sbírek; sbírku antických mincí měla (a má) i pražská univerzita. 
Nápisné památky budily tedy před dobou italské renesance pozornost vše
obecně jen zcela výjimečně.

Od doby renesance a jejího probuzeného zájmu o autentickou antiku pod
porovaného novými nálezy antického umění se samozřejmě mění i vztah k je
jich shromažďování. Jsou jich plné šlechtické i církevní paláce a zahrady - 
ostatně už Římané zdobili své paláce, vily, peristyly a zahrady množstvím 
originálů i kopiemi řeckých uměleckých děl/ Originály a především kopie 
antických artefaktů nalézáme však nejen v soukromých domech a zahradách, 
nýbrž také v uměleckých akademiích evropského a českého prostředí.^ Veli
kost uměleckých sbírek byla vystavována na odiv a vlivné politické i církevní 
osobnosti tehdejšího světa se rády nechávaly malovat mezi svými umělecký
mi artefakty.^ Nápisné památky se v této době už také začaly sbírat, ale i teh
dy měl prioritu text, fyzicky se nápisy prostě neshromažďovaly tak často jako 
památky umělecké.

Sběratelské zájmy o epigrafické dokumenty se v Evropě množí nejprve 
v Itálii od 18. století. Z prvních sběratelů je třeba zmínit alespoň Scipiona 
Maffei, zakladatele prvního veřejného lapidária ve Veroně (1745)/ Maffei vy
nikal kritickým duchem a jako první uspořádal sbírku „moderním“ způsobem, 
tj. podle kulturních okruhů a témat. Z jeho díla Museum Veronense vysvítá,^ 
že už v roce 1722 byla z Carlsburgu a okolí v antické Dácii transportována do 
Vídně po Dunaji na třech lodích epigrafická sbírka. Čtvrtá loď se měla poto
pit v Tise, levém přítoku Dunaje. A v roce 1728 nechal císař Karel VI. při-

Brunner - Jaritz 2003.
Dufková - Ondřejová 2006, s. 17-19.

5 Viz např. Villu papyrů v Herkulaneu, zahrady Sallustiovy v Římě, Hadriánovu 
villu v Tivoii atd.

Viz podrobněji Dufková - Ondřejová 2006, s. 111-117; Kepartová 2007, 
s. 34-36 (publikace M. Dufkové a I. Ondřejové mi při vzniku monografie ještě nebyla 
dostupná). Ke kopiím se vrátím v pokračování tohoto seriálu.

Jako příklad může posloužit obraz Bénigne Gagnerauxe zobrazující švédského 
krále Gustava III. s papežem Piem VI, v Pio-Klementinském muzeu v Římě, uložený 
v Národní galerii v Praze.

8 Původ a dějiny Maffeiho kamenné sbírky shrnul L. Franzoni v Magagnato - 
Franzoni - Rudí - Marinelli 1982, s. 29-72, a kritéria projektu a upořádání sbírky 
zhodnotil A. Rudí, tamtéž, s. 73-84.

Maffei, Museum Veronense 1749, s. CCXXXVI, cit. podle Calabi Limentani 
1968, s. 90.

Calabi Limentani 1968, s. 90.

vézt do Vídně různé kameny z Terstu. To znamená, že i v hlavním městě habs
burské monarchie se snad uvažovalo o pořízení epigrafické sbírky, pravděpo
dobně na univerzitě, která tu existovala od roku 1365.

Podle vzoru veronskěho muzea se v Itálii rychle zvyšoval počet muzeí 
zahrnujících do svých sbírek i epigrafickě památky - Bologna, Modena, Pe- 
saro, Ferrara, Mantova, Perugia a samozřejmě Řím, kde papež Clemens XII. 
věnoval roku 1734 římskému lidu druhé antické muzeum v Palazzo Nuovo na 
Kapitolu (tzv. Kapitolské muzeum) a kde díky Clementu XFV. a jeho nástup
ci na svatopetrské stolici Piovi VI. vzniklo Museo Pio-Clementino ve Vatiká
nu. Král Karel III. Bourbonský nechal navážet předměty z vykopávek pod 
Vesuvem do Královskěho muzea v Portici - mezi nimi i zachráněné nápisy.

Křesťanské epigrafické památky našly v 18. století své místo ve Vatikánu, 
kde pro ně zřídil papež Benedikt XIV. (1740-1758) zvláštní muzeum, a v La- 
teránu, kde zhruba o století později učinil totéž papež Pius IX. (1846-1878).

Ke sbírání nápisů vedou i rodící se vědecké zájmy, nejčastěji jsou však vy
tesané či vyryté texty opsány a jejich nosiče ponechány na místě. Význam ná
pisů jako historického pramene byl uznáván a používán stále více, i když ne
můžeme říci, že by jeho historická hodnota byla předtím znevažována: jako 
historický pramen byl využíván od samého počátku antické historiogra
fie^’ - zmiňme např. Hérodota, Thúkýdida, Polybia nebo Dionýsia Halikar- 
násského z řeckých historiků a Livia či Suetonia z římských. Ani ve středo
věku nebyla hodnota epigrafického dokumentu zcela opomíjena - připomeň
me např. použití nápisného textu jako pramene pro sepsání historického díla 
v 7. století, kdy Nennius využíval informace pro své dílo Historia Brittonum 
z antických nápisů a z mincí;’^ Agnellus z Ravenny v raném 9. století využil 
křesťanské nápisy pro monumentální dějiny ravennských biskupů. Rovněž mi
mo Řím použil antický nápis jako historický pramen mj. Boncompagno da 
Signa (konec 12. století), jenž parafrázuje nápis z Trajánova vítězného oblou
ku v Ankoně,’^ atd. Byly to však až do renesance spíše ojedinělé případy. Te
prve renesance zajistila nápisům adekvátní místo mezi historickými prameny.

Mezi sbíranými epigrafickými památkami byly samozřejmě i falzifikáty, 
tak jako mezi jinými památkami. Jejich sbíráním se mj. zabýval již zmíněný 
Scipione Maffei. Byl to náročný úkol, protože otázka falz je záležitostí oprav
dové znalosti, citu a zkušenosti. Už od 15. století byla vyráběna epigrafická

” Srv. Pražák, J., Nápisy, in: Ottův slovník naučný, XVII, s. 1018. Podrobněji viz 
Stein \ 9M,passim\ Chevallier 1972, s. 11-13. O Suetoniově zájmu o nápisy viz např. 
Gascou 1984, s. 515-535 a 565.

Weiss 1969 (1973), s. 11, pozn. 2.
Calabi Limentani 1970, s. 254.
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falza s cílem obelstít jiné, nikoli z důvodů pouhého školního tvůrčího procvi
čování. Maffei je ve svém muzeu od ostatních nápisů separoval.

České země jsou na akvizici antických nápisných památek chudé. 
Nemáme ani muzeum antiky, natož muzeum epigrafické kultury.Zájem 
o sbírání kamenných nápisů celkem pochopitelně silně pokulhával za zájmem 
o umělecké artefakty starověkého světa. Sběratelská vášeň posledního vlád
noucího Přemyslovce po přeslici, Karla IV.se zaměřovala zejména na vzác
né relikvie především těch svátých, kteří patřili mezi patrony českého králov
ství, i když rovněž ostatní cenné, ale i kuriózní předměty nacházely odezvu 
v jeho zájmu. V té době se v panovnických sbírkách objevují i mince; často se 
cituje Petrarcův numismatický dar Karlu IV. s doprovodným dopisem, v němž 
ho umělec nabádá, aby následoval příkladu římských císařů.’^ Kamenné ná
pisy, byť i ony - především ty císařské - mohly sehrát svou roli v mocenské 
ideologii, ještě jako takové nebyly rozpoznány.

Slavné rudolfínské sbírky^^ stěží obsahovaly nápisné památky; Rudolf II., 
jehož antická sbírka byla tehdy ve srovnání s jinými sbírkami na sever od Alp 
nej významnější, sbíral především předměty esteticky zajímavé, popř. kurióz
ní. Definitivně však nemůžeme tvrdit, že mezi jeho mramory nebyly i nápis
né texty - rekonstruovat rudolfínskou kolekci totiž již nelze.

Ani kavalírské cesty neznamenaly pro Čechy zakládání sbírek, v nichž by 
antické umění hrálo významnější roliO nápisech se ve vztahu ke sbírkám 
nikde nemluví, a to ani v souvislosti s archeologickým boomem těžícím 
z nálezů pod Vesuvem, který přinesl na světlo množství kamenných i malo
vaných a škrábaných nápisů, ani v souvislosti s nálezy z etruských hrobek.^^

Favaretto 1998, s. 628-630.
Dějinami sběratelství antických památek u nás se v poslední době začaly syste

matičtěji zabývat Marie Dufková a Iva Ondřejová, které vydaly na toto téma výbornou 
přehlednou monografii (viz seznam literatury). Editorky jsou si vědomy toho, že není 
v silách jen malého kolektivu najít všechny antické památky či odkazy na ně a věří, že 
jejich dílo vyvolá ve společnosti patřičný zájem, který povede k dalším nálezům. Pu
blikaci jsem bohužel ještě nemohla zohlednit při přípravě prvního dílu tohoto seriálu.

Srv. Dufková - Ondřejová 2006, s. 20-22.
Srv. mj. Salač - Hrdina 1933; Dufková - Ondřejová 2006, s. 22; Kepartová 

2007, s. 17 a 21n. Jde o dopis Lellovi di Pietro Stefano dei Tosetti z 25. února 1355, in: 
Petrarca, F., Opere, ed. 1975, Familiarum rerum XIX, 3, 1004; zde podle Der Neue 
Pauly, 15, s. v. „Numismatik“, sl. 1110: Ecce, inquam Caesar, quibus successisti, ecce 
quos imitari studeas et mirari [...].

’® Srv. Dufková - Ondřejová 2006, s. 24-28.
” Srv. podrobněji Dufková - Ondřejová 2006, s. 29; Kepartová 2007, s. 72-75. 
2° Viz podrobněji Dufková - Ondřejová 2006, s. 29-33; Kepartová 2007, s. 18n.

Od 19. Století je sběratelství postupně ovlivňováno novými myšlenkami 
novohumanismu, klasicismu a romantismu.Dřívější kabinety kuriozit nabý
vají pozvolna kontur muzeí, jak je chápeme dnes. Vývoj archeologie vede 
i k novému náhledu na předměty uchovávané v těchto institucích; všeobecně 
jsou již viděny nejen jako jednotlivé cennosti, starožitnosti, ale ve svém nále
zovém kontextu jako historický pramen. Jednotlivé kusy se nacházely v sou
kromých kolekcích, odkud se dostávaly do některých zámeckých a hradních 
sbírek Čech, Moravy i Slezska.^^ Nikde se však nevyskytují nápisné památky.

V naší archeologické minulosti nemáme až na výjimky osobnosti, které by 
se v dobách, kdy bylo snadné vyvézt archeologické památky ze zemí bývalé 
římské říše, aktivně podílely na archeologických aktivitách. Těmi výjimkami 
byl ve dvacátých letech 19. století nadšený diletant baron Koller, který získal 
povolení k vykopávkám v antické Nole a v Pompejích (obr. 1) a jemuž sekun
doval jeho podřízený, obdivovatel antiky Milota Zdirad Polák.^^ Baron Kol
ler skutečně poslal mnoho předmětů do Čech, kde chtěl na svém panství zří
dit veřejné muzeum, jeho sbírka však zřejmě neobsahovala kamenné nápisy 
vůbec nebo jen sporadicky; beztak skončila až na sporé výjimky mimo naše 
lizemL^"^ Jediná zmínka o nápisech v Kollerově sbírce je v publikaci M. Duf
kové a I. Ondřejové na s. 60, kde se uvádí, že se v roce 1884 ve vídeňské auk
ční síni Wawra objevily mj. dva římské nápisy z Aquileie a Říma z majetku 
Alexandra von Kollera z Badenu a že byly zakoupeny pro vídeňskou antic
kou sbírku. Nepíše se zde, zda tyto nápisy pocházejí z původní Kollerovy sbír
ky. V rukopisném katalogu Gargiula, který je dnes v Antikensammlung 
v Berlíně, nápisy nefigurují; největší část v ní zaujímaly vázy. Objevy v Nea
polském zálivu tedy sice napomohly zájmu šlechty o sbírání uměleckých děl, 
nikoli však sbírání nápisných památek.

Vědečtější přístup k archeologickým nálezům v 19. století znamenal i od
bornější přístup k epigrafickým dokumentům. V té době se o nápisy začal 
zajímat František II., z jehož podnětu měly být vyhledány všechny nápisné pa
mátky z podunajské monarchie. Nikoli však proto, aby byly shromážděny 
v muzeu, nýbrž proto, aby byl pořízen jejich soupis.

Ve Vídni se začal připravovat Corpus antiquarum inscriptionum Imperii 
Austriaci (myslely se tím pouze nápisy latinské). Na našem území byl dne

Viz podrobněji Dufková - Ondřejová 2006, s. 37nn.; Kepartová 2007, s. 37-59.
Viz podrobněji Dufková - Ondřejová 2006, s. 71-73.
Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Koller František, kore

spondence přijatá: Direzione del Museo Real Borbonico, del Museo Ercolanese, e So- 
printendenza degli Scavi di Antichita, dopis z 14. května 1826 podepsal M. Arditi.

Viz Kepartová 2007, s. 76-81. Ke Kollerovi zatím snad nejpodrobněji viz Duf
ková - Ondřejová 2006, s. 49-69.
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14. srpna 1828 z podnětu Františka 11. vydán guberniální dekret č. 34188, 
podle něhož byly moravské krajské úřady vyzvány, aby pro tento korpus orga
nizovaly soupis starých nápisů. Moravsko-slezská hospodářská společnost se 
v té době zabývala myšlenkou založit ve Františkově muzeu v Brně sbírku 
epigrafických památek a hodlala do ní zahrnout nejen nápisy latinské, nýbrž 
i české a německé, především ty, které zmiňovaly pamětihodné události 
a slavné osobnosti. Vyzvala proto tištěným oběžníkem městské úřady, hospo
dářské správy i jednotlivce ke sbírání nápisů z období přibližně do roku 1700. 
Úkolem účastníků bylo potvrdit, zda nápisy skutečně existují, popř. opravit 
a poslat nové kresby a kopie těch nápisů, o nichž Moravsko-slezská hospodář
ská společnost dosud nevěděla. Pro nedostatečný výsledek byla výzva morav
ským guberniem opakována začátkem roku 1829. Co je zde krom jiného zají
mavé, je to, že gubernium žádalo úřady, aby se postaraly o záchranu pamá
tek, které byly ohrožovány povětrnostními podmínkami. Když však ani po 
této výzvě nedostalo gubernium uspokojující odezvu, odeslalo 20. dubna 1830 
negativní zprávu dvorské kanceláři.Po důkladné analýze těchto žádostí 
a materiálu, které gubernium rozesílalo k ověření, došel K. Kuchař ke zjiště
ní, že šlo vesměs o údajné antické památky, které byly dodány Paulu Bernar
dovi Mollovi jako opisy pravých děl, ale šlo o neumělá falza, o nichž důklad
něji pojednám v následující kapitole. Onen Corpus antiquarum inscriptionum 
Imperii Austriaci nebyl nikdy realizován. Zato byl roku 1863 zahájen projekt 
pruské Akademie, která v osobě Theodora Mommsena našla vynikajícího 
odborníka v oblasti latinské epigrafiky a výborného vedoucího organizátora 
do té doby nejrozsáhlejšího souboru latinských nápisů. Corpusu inscriptionum 
Latinarum, v němž měly být zahrnuty veškeré latinské nápisy z celé bývalé 
římské říše. Podunajská oblast jc sebrána ve svazku III.

V případě habsburské iniciativy zmapování antických nápisů v Rakousku 
nešlo sice o sbírání fyzických památek, mělo jít pouze o jejich opis a seznam, 
ale i tak je tento krok ve své době významným počinem v uvědomování si 
významu antické epigrafiky pro podunajskou monarchii. Přispěl i k odhalo
vání falz.

V druhé polovině 19. století byl u nás významným sběratelem podnikatel 
a mecenáš Vojtěch Lanna.^^ Vzhledem k tomu, že se Lannův zájem soustře
ďoval především na uměleckoprůmyslovou produkci (část také později věno
val jím založenému pražskému Uměleckoprůmyslovému muzeu),^^ nedá se

25 Kuchař 1959, s. 74.
2^ Viz podrobněji Dufková - Ondřejová 2006, s. 97-101; Kepartová 2007, passim. 
22 Viz Chytil 1909, s. 1-3 a 112-128; Chytil 1910, antika na s. 1-3, č. 1-12. Duf

ková 1994, s. 44-48; Ondřejová 1994, s. 49-52.
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Obr. 1: Povolení k vykopávkám pro barona Kollera (Literární archiv Památníku 
národního písemnictví v Praze)
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očekávat, že by v jeho sbírce byly kdy figurovaly nápisy jako samostatné 
předměty; nepotvrzují to ani dary ani aukce artefaktů z jeho kolekce. Pokud 
nějaký výrobek nápis obsahoval, pak jeho text nebyl rozhodující pro sběrate
lovu akvizici. Uměleckoprůmyslové muzeum má ve svých fondech např. me
dailon Římana na zlaté folii, zapuštěný ve skle, na němž čteme text Sabine 
vivas (obr. 2). Nápis samotný publikoval Ladislav Vidman,^^ medailon byl vy
staven v roce 1996 na výstavě o sběratelství Vojtěcha Lanny, z jehož sbírky 
tento umělecký kousek z 2.-4. století pochází.^^

Není mi známo, že by texty doprovázející umělecká díla, které samo
zřejmě rovněž patří k nápisným památkám a jsou jako takové zahrnovány do 
epigrafických sbírek, byly až do konce dvacátých let 20. století verbis expres
sis někde zaznamenány. Teprve v roce 1927, kdy archeolog Alois Gotsmich 
pořídil seznam originálů a odlitků v pražské univerzitní sbírce, zaznamenal 
občas nápis jako součást díla, ale jeho text bohužel nikdy nepřepsal.

K originálním nápisným památkám patří také např. bronzové spony; jed
na taková byla nalezena v Chudenicích a nese nápis DVROTIX^ Tato spona, 
jakož i některé signované římské lampy,^2 se dnes nacházejí ve sbírkách Ná
rodního muzea v Praze. Všechny tyto akvizice pocházejí zřejmě z darů rané
ho dvacátého století.

Samozřejmě jsou jen výjimečně podchytitelné ty nápisné monumenty, kte
ré si ze svých studijních či turistických cest Češi přivezli domů; žádné se ne
dostaly do veřejných sbírek a ani v soukromých o nich nejsou zmínky. Je mož
né, že si tu a tam přivezl někdo ze Středomoří jako suvenýr kousek nápisu na 
cihle či dokonce na mramoru, jak tomu bylo v případě klasického filologa 
Bohumila Sládečka; fragment mramorové nápisné desky, kterou si z Ostie 
přivezl, popisuje a fotograficky dokladuje Ladislav Vidman.^^ Zda nápis zů
stal v soukromém držení, nebo ho rodina zemřelého klasického filologa dala 
nějaké instituci, není dnes možno zjistit. Ladislav Vidman také analyzuje řím-

28 Inv. č. 11962; Vidman 1974, s. 131.
2^ Lanna 1996, s. I, č. 23 se starší literaturou.

Führer 1927, č. 390 (Inschrift der Nike des Paionios), 391 (Künstlerinschrift des 
Atotos und Argeiadas); 392 (Weihinschrift des Praxiteles), 394 (Erztafel mit dem 
Ehrendekrel des Damokrates), na s. 60 se v Dodatku píše, že německá Gesellschaft der 
Wissenschaften und Künste zapůjčila Československé republice spodní část mramo
rové báze nelezené v Etrurii, na jejíž přední straně nad dedikačním nápisem jsou hlavy 
Satyra a Mainady; u některých kusů označených lakonicky jako něčí náhrobek je sa
mozřejmě nutno předpokládat, že sestavovatel inventury vyčetl jméno z náhrobního 
nápisu nebo alespoň zejména, které bylo přiřazeno postavě na náhrobním reliéfu.

8' Svoboda 1955, s. 173-177. Srv. Vidman 1974, s. 129.
82 Vidman 1974, s. 130 s literaturou.
88 Vidman 1974, s. 131.

Obr. 2: Medailon Římana na zlaté folii, zapuštěný ve skle (Uměleckoprůmyslové 
muzeum v Praze)

ský nápis z Národního muzea v Praze, nezmiňuje však, kdo ho Muzeu prodal 
či daroval.^"^ Jak málo zájmu se dříve věnovalo osudům antických nápisů, kte
ré se v Čechách nalézají, je vidět z toho, že se většinou ani neví, jakými cesta
mi se k nám dostaly. To koneckonců většinou není známo ani u jiných mu
zeálních kusů. Nevíme to např. ani u legionářské cihly pocházející z Camunta, 
ani u cihly z dílny Gn. Domitia Diomeda či u bronzových votivních uší za
svěcených Isidě.^^

8^* Vidman 1991, s. 438-440.
8^ Viz Marek 1977, s. 7, pozn. 1; Haken 1955, s. 170-172; Vidman 1969, č. 310.
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Zcela zvláštní kapitolu v dějinách sbírání antických nápisů v českých ze
mích tvoří univerzitní sbírka dnešního Ústavu řeckých a latinských studií 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. O jejím vzniku jsme velmi 
dobře informováni. Na začátku stojí dar Ludwiga Pollaka,^^ pražského němec
kého Žida, archeologa a znalce umění, jednoho z významných protagonistů 
antikvámího obchodu v Římě v letech 1893-1943. Pollak obchodoval nejen 
s antickými předměty; dnes je jeho sbírka rozdělena mezi Museo Barracco, 
Musei Capitolini a Museo di Roma (bohatá knihovna a značná kolekce staré
ho i moderního umění).

V roce 1927 věnoval Ludwig Pollak Německé společnosti pro vědy a umě
ní v Československu (Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste 
für die Tschechoslowakei) celkem 35 antických nápisů, většinou latinských 
z období římské republiky. Jeho přáním bylo, aby byly využívány pro výuku. 
Proto převedla Společnost tyto dokumenty archeologicko-epigrafickému se
mináři pražské německé univerzity; odtud se po roce 1945^’^ dostala kolekce 
do majetku univerzity české (a to do semináře historicko-epigrafického) a na 
Karlově univerzitě již zůstala. Pollak nebyl epigrafik, ale o nápisy se dost zají
mal a dokonce o jednom z těch, které do Prahy poslal, později publikoval člá- 
nek.^^ Další nápisy přibyly do sbírky díky Františku Grohovi a Antomnu Sa- 
lačovi.^^

Dnes se sbírka skládá ze 48 kusů s nápisy řeckými i římskými, které po
cházejí ponejvíce z Říma. Vydal je Václav Marek v roce 1975; od té doby se 
pražská sbírka nerozšířila."^® Kromě nápisu č. 10 u Marka, který byl vydán 
v rámci Corpusu inscriptionum Latinarum F 3023,"^^ se žádný jiný nápis za
tím do CIL nedostal. Kolekce pražských nápisných textů byla převzata do 
frankfurtské internetové epigrafické databáze Manfreda Clausse (EDCS)."^^ 
Namátková rešerše č. 15 v Markově publikaci ukázala, že přinejmenším ně
které nápisy se dostaly také do heidelberské epigrafické databáze (EDH 
HD025710),"^^ která je nyní propojena s databází římskou (EDR EDR073149).

Marek 1977, s. 8.
3”^ Dekret prezidenta republiky z 18. října 1945 Č. 122/1945 Sb.
38 Pollak, L., L'anemoscopio delVarco di San Lazzaro, in: BCAR 61, 1933,

s. 131-137, resp. 134n. = Marek č. 4 aj.
3^ Marek 1977, s. 7. Srv. Národní archiv ČR, MVK/R, fond Franz Groh.

Za informaci děkuji V. Markovi.
Ed. A. Degrassi - H. Krummrey 1986.
Clauss, M. - Slabý, W. Epigraphik-Datenbank [http://www.manfredclauss.de/; 

30. 10. 2008, 14:02] pod Abkürzungen.
^3 Epigraphische Datenbank Heidelberg [www.epigraphische-datenbank-heidel- 

berg.de, 30. 10. 2008, 14:11].

V EDH však je tento konkrétní nápis zřejmě zásluhou své dřívější edice 
v L'année épigraphique (AE) 1930, 64, jeho pražská edice zde není - na roz
díl od databáze frankfurtské - v literatuře uvedena. Žádná databáze zatím ne
nabízí fotodokumentaci pražské sbírky. Je to škoda, poněvadž mnohé z praž
ských nápisů byly Václavem Markem publikovány poprvé.

Ostatní české epigrafické nálezy dosud čekají na komplexní vydání.
Přestože tedy pražská univerzita měla a má epigrafické originály, vyučo

vala se (a dodnes se zde vyučuje) antická epigrafika jen velmi okrajově; jed
ním z argumentů bývala skutečnost, že Čechy nepatřily do území římské říše, 
a že tedy nemáme dostatek vlastního materiálu. To by ovšem např. ve Finsku 
nikdy nemohla vzniknout jedna z nej významnějších epigrafických a onomas- 
tických škol!

Situace po březnu 1848 byla u nás velmi dlouho specifická a mnoho se ne
změnilo ani rozdělením pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na německou 
a českou v roce 1882. Klasických filologů v širším slova smyslu byl ve druhé 
polovině 19. století nadbytek. Jistě ve školství sehrál velkou úlohu i rozvoj 
přírodních věd a techniky a boj klasických filologů za udržení hegemonie ve 
výukových programech. Kdo se nechtěl specializovat na filologii, nýbrž na 
archeologii, popř. další vědy, které v té době Němci shrnovali pod pojem 
„Altertumswissenschaften“, musel odcházet za studiem do zahraničí, povět
šinou ovšem do Německa, a celý výzkum antiky tedy byl dlouho do značné 
míry ovlivněn německou klasickou školou.

V době, kdy se pražská epigrafická sbírka dostala do univerzitního histo- 
ricko-epigrafického semináře, se už posunul vztah k antice od zájmu čistě li- 
terármlio k zájmu historickému v celém svém komplexu. Je to doba, kdy se 
na univerzitě formují archeologická studia. Prvním klasickým archeologem, 
který získal veniam docendi (1909), byl Hynek Vysoký, který se zajímal rov
něž o epigrafiku; vydal však pouze florilegium pompejských nápisů."^"^

Na Slovensku zůstaly antické originální nápisy z pannonské pro
vincie, jež přesahovala na slovenské území; Slovensko je tudíž samozřejmě 
v poněkud jiném postavení než Čechy vzhledem k tomu, že jižní část země 
patřila do sféry římského limitu. Za Dunaj se však většina nápisných památek 
dostávala z Pannonie Superior kvůli svému nosiči z vápence, jehož výskyt na 
hranici mezi Slovenskem a Maďarskem je sporadický; vápenec byl v pohra
ničí užíván pro různé účely

Vysoký 1913, s. 583-592, 647-654. Na tomto poli nebyl ovšem prvním Čechem. 
Kdo se mrtvému městu věnoval, ten se nápisům nemohl vyhnout.

"^3 Češka-HoSek 1967, s. 7.
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Všechny římské nápisy na Slovensku nalezené nebo uchovávané vydal 
poprvé v roce 1938 moravský rodák, univerzitní profesor Vojtěch Ondrouch,"^^ 
který usiloval i o vytvoření římského muzea v Bratislavě; bohužel se mu to 
nepodařilo. Dílo vyvolalo polemiku, především jeho epigrafickou část kriti
zoval Ondrouchův největší kritik Josef Dobiáš. Vojtěch Ondrouch prostudo
val mnoho sbírek soukromých i školních, ale nepodařilo se mi zjistit, nakolik 
tyto kolekce obsahovaly rovněž nápisný materiál.'^^

O 33 let později publikoval nápisy ze Slovenska P. Nagy-Püspoki;"^^ 
o novou a dosud nepřekonanou edici slovenských epigrafických památek se 
později zasloužili brněnský historik Josef Češka a historik a epigrafik Radi
slav Hošek, působící na pražské univerzitě; dodatky pak publikoval Radislav 
Hošek sám.^^ Po rozdělení Československa spolupracoval Radislav Hošek se 
slovenskými kolegy a jako zkušený epigrafik zpracoval další nápisné nálezy 
slovenských archeologů časopisecky.Monograficky však žádné nové nále
zy nebyly po roce 1984 editovány.

IL Habent sua fata tituli lapidumz Osudy antických nápisových textů 
a jejich druhý život v Čechách

n.l. Opisy antických nápisných památek a jejich funkce
Opisy byly nejstarším způsobem získávání informací o antických nápi

sech. Ty byly koneckonců pořizovány už v antice a byly i v pozdějších do
bách nejčastějším předáváním antického dědictví - už zřejmě od 4. století jsou 
nápisy součástí různých popisů Říma (regionářů). Náboženští poutníci do 
Věčného města si všímali nejen okolních staveb a zajímavostí, nýbrž i nápisů.

Ondrouch 1938; bylo to vůbec poprvé, kdy byly archeologické památky na Slo
vensku shromážděny. Zhodnoceni díla a osobnosti V. Ondroucha viz Valachovič 
2008.

Ondrouch 1937, s. 124-127; srv. Valachovič 2008. Ondrouch 1938, s. Xllln. 
Uvádí mezi nimi i sbírky seminární (archeologický kabinet/seminář prof. Eisnera 
v Bratislavě a seminární sbírka prof. Vladimíra Groha v Brně), sbírku A. Coudenho- 
vové v Želiezovcích, sbírku prof. Dobiáše v Praze, sbírku dr. Ethelyho v Čachticích, 
sbírku evangelického lycea v Bratislavě, sbírku dr. Greisingera v Spišské Bele, sbírku 
Hintereggerovu v Bučanech, sbírku prof. R. Hornyho v Bratislavě, sbírku ing. Štef. 
Janšáka v Bratislavě, sbírku M. U. Kašparka v Ivanovicích u Trenčína, sbírku dr. Fr. 
Křižíka v Brně, sbírku Masarykova státního reálného gymnázia v Bratislavě, sbírku 
ing. dr. Fr. Mohapla ve Val. Harčáši, sbírku ř. kat. maď. ludové školy v Gutě u Komár
na, sbírku pravěkého institutu ve Vídni aj.

Nagy-Puspoki 1971, s. 129-175.
ČEŠKA - Hošek, R. 1967; Hošek 1984.
Kuzmová - Ertel - Kotruszová - Hošek - Illášová 1997.

samozřejmě především křesťanských. Jednotlivé texty pak někteří z nich také 
opisovali. Nejstarším dochovaným svodem nápisných textů, který obsahoval 
i nápisy pohanské a dochoval se do dnešních dnů, je tzv. Codex Einsidlensis 
z 9. století.^^

Nápisné texty pak začaly znovu budit zájem, jak jsem již zmínila, v sou
vislosti s italskou renesancí a jejím zájmem o literaturu a dějiny antického 
Říma. Humanisté památky ovšem nestudovali pouze pro pomíjivé využití 
pohtické jako např. Cola di Rienzo, ale jejich cílem bylo propojit současný 
život po všech stránkách s minulostí, kterou tolik obdivovali. Spisy a nápisy 
nejen vyhledávali, ale také je napodobovali a opisovali. Šlo jim v první řadě 
o text nápisu. Nápisy pro ně obsahovaly často dobrou radu, užitečnou nebo 
poučnou mravní zásadu, vybraný poznatek. Humanistům vděčíme nejen za 
nálezy mnohých literárních rukopisů, nýbrž i za řecké a latinské epitafy, které 
byly v období humanismu z nápisného materiálu sbírány a ctěny nejvíce.

Za prvního humanistu, který se vážně zajímal o nápisy, bývá považován 
Poggio Bracciolini, sekretář papeže Jana XXIII.; Češi ho poznali především 
jako účastníka kostnického koncilu. Tento významný italský humanista využil 
času církevněpolitických spoiů a vyjížděl z Kostnice do Švýcarska, Německa 
a Francie za rukopisy antických autorů. Byl to on, kdo objevil a opsal Einsie- 
delnský rukopis. Spolu s ním - jak píše v jednom ze svých dopisů - vynesl 
z kláštera ve svém rukávu i další soupis neznámých římských nápisů. Ty pak 
kolem roku 1430 ve výběru a s vlastními opisy z originálů v Římě vydal. Byla 
to jedna z prvních systematických sbírek antických nápisů.

Z italského prostoru se pak zájem o nápisy šířil i za Alpy a téměř po celé 
Evropě začaly vznikat rukopisné a později tištěné nápisné sbírky. Všechny 
tyto aktivity měly však jedno společné: zájem budily nápisy jako texty, nikoli 
jako hmotné památky. Je symptomatické, že ještě v druhé polovině 18. století 
byla při vykopávkách v Herkulaneu bronzová písmena nápisu odmontována 
ze svého nosiče a přinesena v koši králi obojí Sicílie Ferdinandu IV., aniž se 
kdo předtím pokusil nápis přečíst a zaznamenat.

Nápisy byly také často součástí kreseb archeologických artefaktů či umě
leckých děl, obzvláště v období renesance, a zde především v 16. století, tedy 
v období velkého zájmu o archeologii. Antické památky, hlavně římské, ať už 
to byly ruiny nebo jednotUvé předměty v muzeích, byly studovány, kresleny 
a jako vzorníky transportovány i za Alpy. A zůstalo to tak až do vynálezu foto
grafie. Zprávy o objevech v Neapolském zálivu v první polovině 18. století 
byly kresebně dokumentovány s filologickou přesností, i když se tomu král 
Karel III. jako majitel území všemožně bránil a zakazoval pořizování jakých-

Blíže viz Kepartová 2006.
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koli poznámek i kreseb. Díky těmto kresbám máme dnes podchyceny i někte
ré texty, které už mezitím dávno vzaly za své.

První humanista z českého prostoru,který se o nápisy začal zajímat, a zá
roveň jeden z prvních záalpských humanistů, kteří zaznamenávali antické 
nápisy, byl patrně rodák ze severočeského Mostu, Hans Demschwam (1494- 
1567). Nebyl to jen obchodník a diplomat či příležitostný sběratel, nýbrž 
i spisovatel a vydavatel časopisu, zakladatel velké knihovny, která měla více 
než 2 000 svazků a jejíž poklad je dnes uložen v Národní knihovně ve Vídni. 
Jistě ho ovlivnila i studia v habsburské monarchii, kde se seznámil s antickou 
klasickou literaturou; znalost antických historiků a zeměpisců zúročil na 
svých cestách. Jeho zájem o latinské nápisy a římskou antiku se však zřejmě 
probudil za studií v Lipsku^^ a realizoval za pobytu v Uhersku. Když působil 
ve službách Georga Thurza a později thurzovsko-fuggerovské společnosti na 
Slovensku,^^ začal Demschwam sbírat latinské nápisy v Uhrách a Sedmihrad
sku (1520-1530), dlouho se tradovalo, že opsal také mj. římský nápis na tren- 
čínské skále. Pavol Valachovič však zjistil, že se tento nápis v Demschwamo- 
vě rukopise, který je uložen ve Vídni, nenachází.^^

V letech 1553-55 se Dernschwam na vlastní náklady účastnil jako člen 
družiny diplomatického poselstva Ferdinanda I. vedeného Augierem Ghislai- 
nem de Busbecq a obchodní zástupce Fuggerů do Konstantinopole a Malé 
Asie k sultánovi Süleymanovi I. Nádhernému. Cestu popsal v deníku, který 
byl publikován Franzem Babingerem v roce 1923.Dernschwam zapsal 
množství svých pozorování z různých oblastí a jako typický humanista se 
nezajímal samozřejmě pouze o nápisy: v jeho zápiscích se dovídáme, že zís
kal na objednávku z Augsburgu staré byzantské rukopisy, ale také popisoval 
tureckou kuchyni, kresbou zachytil současné kroje aj. Podle možností také 
opisoval a kreslil nápisy ze zastávek družiny. Tyto nápisy popsal v příloze 
k cestopisu, Babinger je však do vydání Demschwamova deníku z důvodů fi
nančních, ale i transliterační náročnosti nezahrnul. Není bez zajímavosti, že
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Nutno ovšem poznamenat, že se v Čechách sice narodil, žil pak ale v Uhrách.
5^ Srv. Valachovič 1994, s. 107.
5^ Rod Thurzovců byl již v té době proslulý svými humanistickými sklony a zá

jmem o renesanční uměni; Dernschwam udržoval osobní kontakty s evropskými učen
ci (především s knihovníkem Fuggerů a překladatelem řeckých děl). Jakob Fugger se 
nejprve spojil s Thurzovci, ale od roku 1526 téměř sám, především s pomocí Dern- 
schwamovou, vedl bánskobystrický podnik. Jeho prosperita umožňovala i rozkvět 
umění a věd na Slovensku.

55 Dernschwam, J., Inscriptiones Romanae e lapidibus in territoriis Hungariae et 
Transsylvaniae repertis a. 1520-1530 collectae (sign. 13821), viz Valachovič 1994, 
s. 107.

5^ Babinger 1923.
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Obr. 3: Stránka z Demschwamova rukopisu (Národní muzeum v Praze)
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jeden opis původního Dernschwamova deníku je uložen v Národním muzeu 
v Praze

Babinger/^ vydavatel Dernschwamova deníku, došel k závěru, že huma
nista, jemuž v době tureckě anabáze bylo již 60 let, požádal svého druha 
z družiny, prešovského rodáka Johanna Belsia o pomoc při zápisu do deníku. 
O Belsiovi však nic nevíme a nemůžeme ani říci, zda to byl člověk podobné
ho ražení a zájmů jako Demschwam, zda prováděl zápisy jen kvůli druhovi 
z poselstva, nebo zda to bylo i z vlastního popudu.

Nejdelší a pro epigrafiku nejvýznamnější nápis, který Demschwam do 
deníku zahrnul v Ankaře, bylo Augustovo vlastní elogium Res gestae divi 
Augusti.^'^ Demschwam ho začal opisovat z iniciativy samotného Busbecqa 
(proto je také označováno jako tzv. exemplum Busbecquianum\ ale pro jiné 
povinnosti předal tento úkol již zmíněnému Belsiovi. Nápis se ihned stal ku
riozitou a už v roce 1579 ho vydal Andreas Schottus v Antverpách. Texty 
z Malé Asie použil např. wolfenbiittelský rektor Jakub Friedrich Heusinger 
(1719-1778) ve své studii o Níkaii a Bíthýnii; i on použil části Demschwa- 
mem opsaného ancyrského monumentu. Theodor Mommsen si Demschwa- 
movy obětavosti a pečlivosti při opisování tohoto dlouhého ancyrského nápi
su vysoce cenil.^° V 19. století se Demschwamovy texty staly častěji používa
nými dokumenty; pro svá studia s nimi pracoval i český politik, diplomat 
a historik, zakladatel české balkanologie a byzantologie Konstantin Jireček 
(1854-1918).^^ Na pražské univerzitě se Monumentum Ancyranum stalo před
mětem historického semináře nejprve prvního řádného profesora starověkých 
dějin, Otty Hirschfelda, který sem byl povolán z Göttingenu v letním semes
tru 1873/74; po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity (1887) se k nápisu 
vrátil jeden ze dvou ředitelů historického semináře, Jaroslav Goll.^^ O čtyři 
roky později rozbor Augustových činů předložil na pražské Filosofické fakul
tě jako disertační práci v Praze Josef Pražák. Protože oba povinné posudky, 
Kvíčalův a Novákův, byly kladné, publikoval pak Pražák - jistě na jejich do

poručení - svou práci v nové založeném Českém museu filologickém (1, 1895, 
s. 105-143). Na český překlad čekaly u nás Res gestae do roku 1961, kdy byl 
jejich výtah publikován v antologii k římským dějinám. V roce 1973 je 
v úplnosti v českém převodu Julie Novákové vydalo nakladatelství Odeon. 
V roce 2004 vyšel týž překlad jako pendant knihy W. Ecka.^^

Nevýznamné nejsou ani další Demschwamovy opisy nápisů, protože mno
hé nápisy dnes již neexistují. I ony byly později převzaty téměř beze změny 
do příslušných dílů mezinárodního projektu Corpus inscriptionum Lati
narum.^''

Na rozdíl od Pavola Valachoviče se nedomnívám, že by sbírání nápisů pro 
Demschwama mělo být podkladem pro další použití. O tom mne přesvědčuje 
i to, že nápisy nekomentoval, i když si tu a tam v souvislosti s nápisem pozna
menal vlastní postřehy. Demschwamův zájem o nápisy zcela odpovídal hu
manistickým praktikám podobným sbírání antických rukopisů. Nic víc. Dem
schwam psal německy.

První české zmínky o antických nápisných textech pocházejí podle mých 
dosavadních znalostí od Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a jsou zazna
menány v prvním díle jeho Cesty z Království českého do Benátek (1598). Po
dobně jako Demschwam si i Kryštof Harant na své pouti všímal všech pozo
ruhodností a jeho popis je velmi detailní. V Padově zaznamenal v českém pře
kladu in extenso údajný nápis zdejšího rodáka, Tita Livia,^^ na ostrově Zante 
zmínil zdejší epitaf řečníka Marca Tullia Cicerona, který však zřejmě na vlast
ní oči neviděl. Epitaf měl být nalezen při stavebních pracích roku 1546. Kryš
tof Harant nerozhoduje, kde Cicero zemřel, jako místo řečníkova úmrtí zmi
ňuje i Gaetu u Neapole.^^ Analýzu těchto Harantových popisů provedl již před 
druhou světovou válkou Antonín Salač a jeho závěry platí dodnes.^^

Sbírky opisů nápisů, tak jak je známe např. z Německa od 17. století,^^ 
bohužel v našich zenuch nezaznamenáváme. A to ani sbírky nápisů antických, 
ani pozdějších českých, latinských, německých atd. Jediná údajná kolekce

Ba RINGER 1923, s. XXX. ,,Teresch\vam relatio itinerationis Constantinopolita- 
nae et Turcicae'' (XV), 342 Folio-Blätter, Standnr. XVIIc 25.

Babinger 1923, s. XXXV; srv. Valachovič 1994, s. 108.
Th. Mommsen ho zařadil do CIL III Inscriptiones Asiae, provinciarum Europae

Graecarum, Illyrici Latinae. 1873 (impr. iter. 1958), pars II: Inscriptionum Illyrici 
partes VL VIL Res gestae divi Augusti. Edictum Diocletiani de pretiis rerum. Privile
gia militum veteranorumque. Instrumenta Dacica.

Viz CIL III s. 770; srv. Valachovič 1994, s. 109.
Babinger 1923, s. XXXI-XXXIII; Valachovič 1994, s. 108.
Jaroslav Goll také přednášel latinskou epigrafii: těsnopisné zápisky univerzitních

přednášek B. Navrátila (Moravský zemský archiv, Brno, zn. G 57) obsahují mj. Gol- 
lovy Římské dějiny od Augusta do Ner ona a Epigrafii latinskou.

Antika v dokumentech, II: Řím, red. J. Nováková a J. Pečírka, Praha: SNPL 1961, 
č. 178; Antická próza. O vlastním osudu, Praha: Odeon 1973, s. 37-47; Eck, W., Au
gustus, Praha: Vyšehrad 2004, s. 99-106.

Valachovič 1923, s. 108.
Harant z Polžic a Bezdružic, K., Cesta z Království českého do Benátek, odtud 

do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a sv. Ka
teřiny v Pusté Arabii, vyd. K. J. Erben (Spisů musejních č. XLVIII), díl 1. Praha 
1854, s. 42.

Tamtéž, s. 57n.
Salač 1939, s. 330-333; týž 1940, s. 120-125 a samostatná kresba náhrobku.
Giersiepen - Bayer 1995, s. 112.
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antických nápisů z poloviny 18. století byla součástí tzv. Mollový kartogra
fické sbírky, k níž se ještě vrátím.

Opisy antických nápisů se sporadicky vyskytují v cestopisech a podobných 
žánrech. Milota Zdirad Polák, o němž jsem se již zmínila výše, opisoval ná- 
pisné texty, když v rakouských službách projel Itálií, aby v letech 1820-22 
sloužil jako pobočník barona Kollera v Neapoli, a zařadil je do svého cestopi
su Cesta do Itálie.^^ Také středoškolský profesor a cestovatel Josef Wiinsch^^ 
a později rovněž středoškolský profesor Josef Pražák^a další cestovatelé za
řadili do svých publikací několik nápisů z vlastní zkušenosti.

Nápisné texty se také objevují často v učebnicích klasických jazyků, ale to 
už je jiná kapitola.

Koncem 19. století se opisováním antických nápisů v dnešním Rakousku 
zabýval moravský historik Helfert, který v letech 1880-82 cestoval po Ra
kousku a dělal si poznámky a nákresy nápisů, které tam našel. Jeho poznám
ky zatím zůstávají v rukopise,^^ nicméně tyto nápisy byly již vesměs publiko
vány v Corpusu inscriptionum Latinarum, III.

(Pokračování)
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■ ZUSAMMENFASSUNG
Habent sua fata tituli^ II

In der ersten Fortsetzung der Studie über das Nachleben der antiken Inschriften 
in der ehemaligen Tschechoslowakei wird das Schicksal der beschrifteten Stei
ne weiter untersucht. Diesmal rücken die Sammlungen der antiken Inschriften 
als Materie und ihre Editionen in den Mittelpunkt des Interesses der Autorin. 
Zuerst geht es um die Sammlungen in Europa allgemein, dann um diejenigen in 
den böhmischen Ländern (1.3). Tschechien ist arm an antiken Originalgegen
ständen, und die epigraphischen Zeugnisse sind keine Ausnahme. Dies ist teil
weise auch damit zu begründen, dass die Tschechen kaum an Ausgrabungen im 
Mittelmeerraum teilnahmen. Diejenigen, die sich auf diesem Gebiet engagiert 
haben, zeigten jedoch wenig Interesse an der Akquisition epigraphischer Doku
mente. Die gut dokumentierte Sammlung von Steininschriften befindet sich im 
Besitz der Karlsuniversität und wurde von Václav Marek im Jahre 1977 ediert.

In dem anschließenden Abschnitt beginnt die Autorin, das Schicksal der in
schriftlichen Texte zu untersuchen. Zuerst geht es um die Abschriften und ihre 
Funktion (II. 1). Hier ist die Abschrift der Res gestae divi Augusti zu nennen, die 
der deutsche Humanist aus dem böhmischen Most Hans Demschwam als der 
allererste machte. Da er in der diplomatischen Abordnung zu Sultan Süleyman 1. 
unter der Führung von Augier Ghislain de Busbecq reiste, ist die Kopie als 
exemplum Busbecquianum bezeichnet worden. Weitere Abschriften finden sich 
in den Reisebüchem, zu allererst wohl Ende des 16. Jahrhunderts in dem Buch 
von Kryštof Harant z Polzic a Bezdružic, und in Schulbüchern, wo manchmal 
neben den antiken Inschriften auch die lateinischen epigraphischen Texte aus 
unserem Lande publiziert wurden.
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