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Autorka si za ciď svojho bádania stanovila postavenie žien v antickom Říme, 
ktoré charakterizuje na základe diel P. Cornelia Tacita, a to predovšetkým 
historického spisu Annales. Jádro práce tvoří charakteristika manželstva 
a materstva v antickom Říme, v dalších kapitolách sa zaoberá konkrétnými 
ženskými postavami, ktoré zohrali viac či menej významnú úlohu v římských 
dějinách, ako naprikJad Livia Drusilla, Agrippina staršia, Valena Messalina, 
Agrippina mladšia. Autorka ženy navzájom porovnává a pokúša sa zhodnotit’ 
ich rolu v dobových historických udalostiach.

130 Diplomové práce z klasické filologie ... obhájené ... v roce 2007/2008

Antonín Bartoněk, Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400- 
1200 př. Kr.). Brno: Masarykova univerzita 2007 [Spisy Masa
rykovy univerzity v Brně; číslo 368], 424 s., 51 il.

Kniha brněnského profesora Antonína Bartoňka je zajímavá už tím, že její 
autor a překladatel jsou jedna a tatáž osoba a že se na českém trhu s knihami 
věnovanými tematice starověku objevuje překladová publikace, která nemá 
a priori charakter popularizačního díla. Originální německá verze totiž vyšla 
v heidelberské Indogermanische Bibliothek,^ která od počátku 20. století pat
ří k nejprestižnějším edicím indoevropeistiky.

Kniha se věnuje popisu mykénštiny, řeckého dialektu doloženého podle 
nejrozšířenějšího - v podstatě i Bartoňkova (s. 59-60) - názoru v textech ze 
14.-13. století př. Kr., dále problematice těchto textů a zhodnocení místa my
kénštiny v dějinách řečtiny.

Publikace je rozdělena do deseti kapitol, z nichž první je Historické poza
dí (s. 13-18). Překvapuje, že mykénština zde není definována a předmět kni
hy je vymezen jako mykénologie, tedy příliš široce, neboť ta zahrnuje i nelin- 
gvistickou, např. historickou a religionistickou problematiku. Autor zřejmě 
předpokládal, že po knize sáhnou čtenáři se základními fakty o mykénštině již 
obeznámení. Je nutno dát mu v tom za pravdu, protože studium mykénštiny 
bez znalostí klasické řečtiny a grécistiky obecně je jenom těžko představitel
né. Nástin historie Řecka v 3.-2. tisíciletí př. Kr. a tamní jazykové situace je 
velice stručný, ale postačuje. Litovat lze jenom, že autor v knize tu i jinde 
neodkázal české čtenáře na svou práci Zlaté Mykény (Praha 1983), která pří
slušnou historickou problematiku podrobně mapuje.

V druhé kapitole (s. 19-40) jsou představeny nealfabetické písemné systé
my egejské oblasti a Kypru a jejich textové korpusy. Lineární písmo B, ve kte
rém jsou zachyceny mykénské záznamy, se tak zasazuje do širšího vývojové
ho horizontu, nelze se však ubránit dojmu, že krácení německého originálu 
této kapitoly, zvláště při srovnání korpusů lineárního písma A a B, bylo z to
hoto hlediska chybou. Do jisté míry by ji napravil třeba odkaz na další českou 
Bartoňkovou knihu,kde je problematika písem vyložená podrobněji. V pa
sážích o kypersko-mínojském písmu postrádáme také ucelenou informaci 
o stavu luštění písma a jím zachyceného jazyka či jazyků.

Po výkladu o historii luštění lineárního písma B (s. 43-54) následuje čtvrtá 
kapitola (s. 55-66), poměrně stručně informující o místech, v nichž byly texty

‘ A. Bartoněk, Handbuch des mykenischen Griechisch, Heidelberg 2003. Cf. re
cenzi D. Muchnové, in: Auriga 46, 2004, s. 73-77.

Srov. A. Bartoněk, Prehistorie a protohistorie řeckých dialektů, Brno 1987, 
s. 41 nn.
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V tomto písmu nalezeny, o jejich délce, klasifikaci podle obsahu, problému 
datování, edicích a pozadí jejich vzniku a zachování.

Jádrem knihy jsou následující tři kapitoly, věnované postupně lineárnímu 
písmu B a ortografii jím zapsané řečtiny (s. 69-88), fonologii (s. 89-100) 
a morfologii (s. 103-232) mykénštiny. Výklad ortografie je vyčerpávající. 
Pasáž věnovaná fonologii stanovuje pro mykénštinu hláskový inventář, uvádí 
několik příkladů ablautu, připojuje poznámky ke vzniku jednotlivých fonémů 
z indoevropských antecedentů a konfrontuje mykénský stav se situací v kla
sické attičtině. V otázkách interpretace značně nejasné ortografie pro určení 
fonologické hodnoty jednotlivých vokálů a konsonantů a jejich kombinací by 
autor mohl být podrobnější, ale to je přání, které lze s ohledem na předpoklá
dané uživatele vznášet spíše vůči Handbuchu než vůči jeho české verzi.

Rozsah kapitoly zabývající se morfologií je dán autorovou snahou doku
mentovat jednotlivé deklinační typy (kmeny) velkým počtem jistých příkla
dů. Nejde přitom o pouhý výčet forem nebo dokonce abstrahovaných základ
ních tvarů (tj. nominativů singuláru), nýbrž o tabulky, ve kterých je uveden 
příslušný tvar v transliteraci i transkripci, přeložený, morfologicky určený, 
srovnaný s alfabetickým dokladem a doprovázený údajem o jeho výskytu 
v textech z jednotlivých nálezových lokalit. Pro slovesa lze v knize najít ob
dobně koncipovaný seznam, který je ovšem na rozdíl od seznamů substantiv 
a adjektiv podle deklinací úplný a zahrnuje i lexikální jednotky doložené pou
ze jako participia či infinitivy. Tyto formy, dokumentující slovesa, jsou pak 
uvedeny ještě jednou, tentokrát roztříděné podle gramatických kategorií 
a doplněné o doklady verbálních adjektiv.

Lze se ptát, zda by nebylo vhodné - oproti německé verzi - zkrátit spíše 
seznamy nominálních tvarů než jiné pasáže.^ V každém případě je zřejmé, že 
Antonín Bartoněk, který se v posledním období intenzivně zabývá lexikálním 
výzkumem mykénštiny, věnoval této problematice mnoho prostoru i v morfo- 
logické kapitole. Mykénská slovní zásoba a syntax jsou vlastním předmětem 
osmé kapitoly (s. 235-248), která obsahuje výčet klasifikačních skupin my- 
kénských apelativ spolu se statistikou takto roztříděných lexémů, několik 
s tím souvisejících postřehů a příkladů lexémů, uvedení do problematiky zpra
cování vlastních jmen zapsaných na tabulkách v lineárním písmu B, seznam 
jmen doložených božstev a několik toponym. Příklady syntakticky zajíma
vých jevů zabírají kvůli charakteru záznamů v mykénštině pouhé dvě stránky.

Lexikální problematice náleží i Alfabetický index mykénských apelativ 
umístěný ke konci knihy (s. 311-386), který obsahuje devět stovek lexémů.

Lze narazit také na jisté opakování adjektiv (s. 131 n. a 195 n.) a numerálií (s. 194 
a 229), které má ovšem svou praktickou stránku.

Oproti německé verzi je rozšířený a poněkud odlišně organizovaný (nikoli 
podle lexémů, nýbrž podle tvarů). Index a parciální seznamy tvarů z morfo- 
logické kapitoly na sebe navzájem odkazují. Jazyk a písmo mykénské řečtiny 
tak představuje nejenom gramatiku, ale i dosti rozsáhlý slovník mykénštiny.

Devátá kapitola (s. 251-277) obsahuje údaje o místě mykénštiny mezi řec
kými dialekty a v řecké jazykové historii. Jde tedy o jakousi definici mykén
štiny, kterou by bylo do jisté míry vhodné umístit na začátek publikace, jak 
už bylo naznačeno. Jako desátá kapitola je zařazena do knihy chréstomatie 
(s. 281-308), tj. ukázky textů v transliteraci, transkripci, s překladem a po
známkami, včetně těch obsahově nejzajímavějších (tabulky uvádějící jména 
a označení božstev a jedna z tzv. o-ka-séňe).

Kniha obsahuje několik nedopatření technického rázu, k nimž přispěl 
i fakt, že byla přeložena z němčiny é V textu zůstaly německé výrazy a zkratky 
(„d. h.“ -s. 52, „Mykene- s. 57 n., „few." - s. 58, „m“ - s. 160, „vgZ.“ - 
s. 176, „ath. - s. 200, „o. (= oder) - s, 217, „argiv. ** - s. 227). Závažnější 
je, že čtenář je na s. 94 odkazován na „5. ??n. " a že mnohé bibliografické 
údaje z textu a poznámek nelze dohledat v bibliografii (s. 387-422). To je způ
sobeno především jejím zkrácením o mnoho položek ve srovnání s německým 
originálem, které představuje nepříjemné (i když ekonomicky výhodné, ne-li 
nutné) ochuzení informační hodnoty publikace.

Recenzovaná kniha na s. 303, resp. 307, odkazuje na obrázek 27, resp. 35, 
(údaje, které byly správné v Handbuchu), přičemž ve skutečnosti jde o ilu
strace 25, resp. 33. Srozumitelnost textu je poněkud narušena jeho špatným 
členěním na s. 82 n. [kde druhé a) stojí na místě ß) a ß) je nutno škrtnout], 
částečným posunem údajů v transkripčním sloupci na s. 202, nadbytečným 
užitím konce závorky na s. 96 dole a nedůsledným značením transkripce kur
zivou v chréstomatii (zejména na s. 291 n. a 303). Přepis aspirát ph, th ap. 
(s. 94 a passim) je matoucí, zvláště v případě mykénštiny, ve které lze před
pokládat hojný výskyt fonému //1/, a mělo by proto být upřednostněno fono- 
logicky přesnější p^, ť* ap. Rozkolísaná je v publikaci transkripce mykénských 
afrikát: ďť, ťs' např. na s. 98 stojí proti dž, tš např. na s. 107.

Připojujeme několik poznámek k údajům v knize: drobnými omyly roz
poznatelnými již z kontextu je uvedení „krétských hradeb*' a „80. a 90. let" 
na s. 59 a poukaz na „druhý řádek" (ve skutečnosti „sloupec") na s. 265 naho
ře. V chréstomatii je nápadné užití moderního „tzv." před damartes (s. 287),

Ani Handbuch des mykenischen Griechisch není zcela bez nedostatků tohoto 
typu, cf. s. 77, pozn. 1, recenze D. Muchnové.

5 Oproti Handbuchu není bibliografie významně doplněna, výjimkou je zřejmě 
pouze záznam Del Freo 2006.
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překlad k^euspondäs obecným ,,úředník‘‘ (s. 300) a tlumočení futura dósonsi 
prézentem „odevzdávají** (s. 297). Omylem je zde řeč o „bohyni větrů'' 
[s. 293; anemön (h)ierejjái ovšem znamená „knězce větrů"}. Alespoň komen
tář by si zasloužilo nepřeložené pa-ra-ko na místě písařem vymazaného, ale 
v překladu zohledněného [[a-ma-ru-ta]] (s. 288 n.).

Nepřesná je formulace Grassmannova zákona (s. 100), údaj, že se lineární 
písmo B skládá ze „slabičných vokálů" (s. 29), a zmínka o „archaických ele
mentech lineárního písma B" (s. 267, kde ve skutečnosti jde o jazyk, nikoli 
o písmo).

Mluvit o „dubletních sylabo gramech" (s. 72) není příliš šťastné, protože 
nelze prokázat existenci dublet znaků, interpretovaných jako /pte/, /d\vel ap. 
(a z fonologického hlediska vlastně ani znaků RA^ = /raj/, A^ = /aj/ atd.), tak
že skutečných dublet je zde minimum. Je ovšem obtížné najít výstižné ozna
čení této skupiny grafémů jako celku.

Poznámku, že se v lineárním písmu B někdy některé spojky či částice ne- 
oddělují od sousedních slov (s. 70), by bylo vhodné upřesnit v tom smyslu, že 
zřejmě jde vesměs o lexikální jednotky bez vlastního přízvuku a grafické ne- 
oddélování těchto proklitik a enklitik od příslušných akcentovaných výrazů, 
s nimiž tvoří i zvukovou jednotu, je vlastně jev logický a pravidelný.

Üdaje o oblázku z Kafkanie a o datování lineárního písma Bav něm za
psaných textů by bylo vhodné koordinovat (jednou se počátky písma v knize 
kladou do 17./16., jindy do 16./15. století) a uvést podrobněji, protože význam 
dokumentu pro tuto debatu nemusí čtenář z roztroušených zmínek na s. 17, 
23, 32 a 60 docenit.

Rekonstruované tvary není nutno pro potřeby popisu mykénštiny uvádět 
v podobě se zachovanými laryngálami, tvary jako newn (s. 115) nebo sd- 
(s. 198) jsou však z hlediska laryngální teorie diskutabilní.

Antonín Bartoněk v celé knize transkripcí pečlivě naznačuje, že kvantitu 
vokálů v mykénštině mnohdy nelze s jistotou určit; zvláště je to nutné ocenit 
třeba v případě tematického dativu singuláru -öj/-oj (s. 119); srov. attické -íoi, 
ale élejské -oi. Tato opatrnost by podle mého soudu byla na místě i v paradig
matu ew-kmenů (s. 185 a passim) a při domněle generalizovaném sufixu -těr- 
(s. 164; ten ovšem mohl v jiných pádech než nominativu znít -ter-), ačkoli se 
zde dlouhý stupeň předpokládá v souladu s obecným konsensem.

Přes obecně přijímaný názor se mi zdá nejisté, že by deklinace typu TÍpcog 
přešla od w- k Zz-kmenům (s. 187). Nezaznamenává-li v tomto případě lineár
ní písmo B -W-, bude snad spíše nutné přehodnotit názor na původ této dekli
nace než předpokládat výjimečnou fonologickou substituci w > h.

Jako důkaz diskontinuity mykénštiny a dialektů 1. tisíciletí př. Kr. zřejmě 
nelze přeceňovat vývoj exploziv na frikativy v slovech typu ko-ri-si-jo /ko- 
rinsijoj/, za-ku-SL-ja /dzakunsija/ (s. 255); restituce podle tvarů jako Korin- 
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thos, Zakynthos byla zřejmě možná vždy, a to bez ohledu na přesuny obyva
telstva.

Navzdory těmto detailům náleží jak autorovi-prekladateli, tak vydavateli 
dík za to, že kniha mohla vyjít. Handbuch des mykenischen Griechisch je ob
divuhodné dílo, které představuje neocenitelnou referenční, příruční a biblio
grafickou pomůcku pro studenty, badatele a seriózní zájemce o mykénštinu. 
Skutečnost, že podstatná část informací uložených v Handbuchu je nyní pří
stupná i v češtině, je pro české (a slovenské) grécisty potěšující o to více, že 
další podrobné přehledy mykénštiny téměř neexistují ani ve světových ja
zycích.

Ján Bakyta (Praha)

Reinhard Kiesler, Einführung in die Problematik des Vul
gärlateins. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2006, 136 s.

Nedávno publikovaný, rozsahem nevelký úvod do problematiky vulgární lati
ny vychází několik let po anglickém překladu úvodu Józsefa Hermana^ a jeho 
autor si klade za cíl představit základní struktury vulgární latiny, jejich vznik 
a vývoj a poukázat na problémy při jejich zjišťování, popisu i objasňování.

Z celkového rázu knihy je zřejmé, že autor, svým zaměřením romanista, 
měl při psaní na mysli v prvé řadě studenty romanistiky a latinistiky. Úvod 
rozčlenil do 11 oddílů, k nimž připojil několik textů s komentářem (úryvek 
z Trimalchionovy hostiny, parodie Lex Salic a, výňatek z Glossae Emilianen- 
ses a Silenses', s. 112-122). Jeden z prvních oddílů nazvaný Externe Sprach
geschichte (s. 15-32) je věnován historickým souvislostem šíření latiny. Za
tímco úsek o romanizaci a latinizaci je velmi dobře strukturovaný, získala by 
kratičká historie římského imperia na přehlednosti, kdyby byla podána ve for
mě tabulky (s. 15-18).

V knize nechybí informace o pramenech vulgární latiny (s. 33-40). I když 
jde autorovi o stručnost, přece jen nelze schválit zařazení dopisů vojáka Clau
dia Terentiana nalezených při vykopávkách v africkém Karanis do oddílu La
teinische Autoren (s. 35). Korespondence vojáků, a to z různých oblastí řím
ského imperia (Británie - Vindolanda; Afrika - Bu Njem), by si zasloužila

Herman, J., Le latin vulgaire, Paris, Presses universitaires de France 1967, ^1975. 
Angl. překlad od významného romanisty R. Wrighta, Vulgar Latin, Pennsylvania 
State University Press 2000. Anglický překlad je stejně jako předchozí španělský 
z roku 1997 pořízen na základě opraveného a mírně rozšířeného vydání, zejména po
kud se týká pramenů vulgární latiny, morfologie, syntaxe a shrnutí.
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přece jen o něco větší pozornost a spolu s nimi rovněž zaříkávači tabulky - 
tabellae defixionum o nichž se autor ani nezmiňuje. Systematická charak
teristika pramenů vulgární latiny však dosud zůstává desiderátem, jak na to 
upozorňuje i Kiesler na jiném místě (s. 101).

Z tradičně dobře zpracovaných oddílů o fonologii, morfologii a syntaxi je 
nejlepší přehled o problémech syntaxe, a to jak jednoduché věty včetně otá
zek slovosledu, tak souvětí (s. 65-80). Autor se zde sice inspiruje v Hermano
vě úvodu, ale doplňuje jej o informace čerpané jak z dřívější, tak novější lite
ratury. Hned za syntaxí následuje oddíl Griechische Einflüsse im Vulgär
latein, rozdělený na informace o slovníku a gramatice (s. 89-102). Kiesler 
v něm upozorňuje, že tato oblast není na rozdíl od jiných dosud dostatečně 
zpracována; zde se tedy otvírá vhodné pole působnosti pro latinisty-grécisty.

Podněty k diskusi přináší zejména úvodní (s. 7-14) a závěrečná kapitola 
(s. 103-110). V první z nich se autor soustředil na definici a pojetí vulgární la
tiny. Podle svého zvyku uvádí doslovné znění definic (Voßlerovy, Battistovy, 
Lausbergovy, Coseriu, Duranteho, Väänänenovy, Hermanovy a Stefenelliho), 
aby tak dokumentoval odlišné pojetí vulgární latiny u jednotlivých badatelů 
a poukázal na obtíže spojené s její charakteristikou. Herman definuje ve vy
dání z r. 2000 vulgární latinu jako „veškeré inovace a trendy, které se projevily 
v úzu - nejen výlučně mluveném - latinsky mluvících vrstev, které byly málo 
ovlivněny nebo neovlivněny školním vzděláním a literánumi vzory“?

Kiesler při své definici vylučuje kritérium mluvenosti a psanosti ještě roz
hodněji než Herman a považuje vulgární latinu za jednu z variet latiny, kon
krétně za „Umgangssprache“, zčásti nepríznakový (neutrální), zčásti familiár
ní (neformální) rejstřík latiny, variabilní podle místa a podle sociokulturní 
vrstvy.

K pojetí vulgární latiny se autor znovu vrací v závěrečné kapitole v kon
frontaci s pojetím klasické latiny a objasňuje jejich vztah názorným schéma
tem. Jde podle něj o dvě variety uvnitř latiny, které mají společné prvky 
neutrální a nepříznakové. Přitom vulgární latinu ztotožňuje s výše charakte
rizovanou „Umgangssprache“, klasickou pak charakterizuje jako „Hoch
sprache“ - tento termín však dále nedefinuje. Z hlediska stylistického mají obě 
variety společné prvky středního stylu {genus medium), a zatímco vulgární 
latina má navíc prvky jednoduchého stylu {genus humile\ je pro klasickou 
latinu příznačný vysoký styl {genus sublime), Kiesler však poznamenává, že

2 V autorizovaném anglickém překladu jsou v definici vulgární latiny určité od
chylky od původní francouzské verze, zejména není vulgární latina omezena jen na 
mluvený úzus. Herman tu také klade výraz vulgární latina do uvozovek, protože uzná
vá jeho malou vhodnost; nevidí však žádný jiný případnější název, kterým by jej mohl 
nahradit.

jde o dosud nepropracovaný model, který si vyžádá další bádání.^ I když se 
kritérium mluvenosti a psanosti při definování „vulgární latiny“ odmítá 
(u Hermana v r. 2000 opatrněji, u Kieslera rozhodně), hraje tento protiklad 
přece jen nadále roli, protože k poznání „vulgární latiny“ jsou k dispozici jen 
texty, v nichž se objevují tu více, tu méně prvky mluveného jazyka rozdílných 
sociokultumích vrstev. Z hlediska teorie funkčních stylů jde nejspíše o hovo
rový styl, který se spojuje primárně s mluvenými, řidčeji s psanými projevy.

Texty, v nichž se prvky vulgární latiny vyskytují, jsou z různých období 
a náležejí k různým, a přitom velmi odlišným žánrům, takže pojmenovat je
jich společného jmenovatele není snadné. Bylo by však zapotřebí alespoň 
u některých textů naznačit, jakou vrstvu „Umgangssprache“ v nich Kiesler 
spatřuje. Výjimku představují jako obvykle známá část Petroniova románu 
Hostina u Trimalchiona a do jisté míry i dopisy vojáka Claudia Tiberiana ze 
začátku 2. století.

Nový úvod má nicméně jako celek dost předností, mezi nimi přehlednost, 
jasnost výkladu a řadu dobrých odkazů na výsledky staršího i nejnovějšího bá
dání i přiměřeně rozsáhlou bibliografii. Kromě toho, že v každé oblasti posky
tuje studentům (ale nejen jim) solidní informaci, jde v některých z nich více 
do hloubky a může být dobrou základní orientací pro budoucího badatele. 
Z tohoto hlediska stojí za přečtení zejména Kieslerovo závěrečné bilancování 
Shrnutí a perspektivy: problémy vulgární latiny (102 n.). Protože úvod vyšel 
v řadě Romanistische Arbeitshefte, je u každého z devíti projednávaných okru
hů zařazen oddíl otázek a úkolů, které mají vést studenty k hlubšímu studiu.

I když bylo jistě dost nesnadné ujmout se sepsání nového úvodu po Her
manovi, jehož výklad podaný s nesmírným nadhledem se těžko překonává, 
zhostil se Kiesler svého úkolu zcela dobře.

Bohumila Mouchová (Praha)

Pavel Oliva, Démosthenés, Praha: Arista - Baset - Maitrea 
2007, Ills.

Nová monografie Pavla Olivy je vyústěním jeho práce na překladech Démo- 
sthenových politických řečí (Démosthenés, Řeči na sněmu, Praha, Arista - 
Baset - Maitrea 2002). Již v této publikaci předchází vlastnímu překladu

3 Toto schéma je založeno na Kieslerově schématu navrženém pro francouzštinu 
in: Frangais parle = Französische Umgangssprache?, in: Zeitschrift für Romanische 
Philologie 111, 1995, 375-400.
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rozsáhlá předmluva věnovaná řečníku a politiku Démosthenovi, jeho obrazu 
v historii i souboru řečí (s. 7-53).

V právě vydané práci je podána mnohem detailnější biografie nej slavněj
šího řeckého řečníka. K jejímu sepsání využil autor také Démosthenovy soud
ní řeči, jejichž obsah se stal společně s rozborem vystoupení na sněmu (tzv. 
démegorií) podkladem pro sledování řečníkových často velmi spletitých ži
votních osudů. Ty jsou čtenáři přiblíženy v celkem devíti základních kapito
lách nazvaných Spor o rodinný majetek. Soukromé' pře a počátky politické 
činnosti. Proti make donské expanzi, Filokratuv mír. Nové rozbroje. Rozhod
né střetnutí. Obhajoba veřejné činnosti, Harpalova aféra. Poslední boj. Üda- 
je z Démosthenových řečí P. Oliva často potvrzuje nebo doplňuje odkazy na 
tzv. Aristotelovu athénskou ústavu, o jejíž moderní český překlad se zasloužil 
(Aristotelés, Athénská ústava, Praha, Arista - Baset 2004), i na další projevy 
pronášené řečníkovými přívrženci i kritiky, zejména Aischinem.

Rozbor démegorií umožňuje líčit i převratné politické osudy Řeků v době 
krize řecké polis, v nichž se athénská obec i prostřednictvím Démosthena vý
razně angažovala. Za počátek jeho politických vystoupení lze pokládat Řeč za 
Megalopolity, obyvatele nově vzniklého řeckého města na Peloponésu, dato
vanou do roku 353/352 př. n. 1. Proti činnosti makedonského krále Filipa, jak 
uvádí P. Oliva na s. 30, však vystoupil Démosthenés až později, neboť První 
řeč proti Filipovi pochází nejspíše až z roku 351 př. n. 1. V současné době se 
také již většinou uznává autentičnost čtvrté Filipiky, která byla dlouhou dobu 
zpochybňována (s. 64).

Publikace překonává někdy schematicky prezentovaný obraz Démosthe
na jako výhradně radikálního odpůrce a ostrého kritika makedonského krále, 
který bezhlavě štval Athéňany do války pro Filipovi. Jak vyplývá z líčení 
Démosthenova jednání po uzavření Filokratova míru v roce 346 př. n. 1., byl 
přes všechen svůj radikalismus velmi střízlivým posuzovatelem současných 
athénských i řeckých poměrů. V Řeči o míru z roku 346 př, n. 1. varoval před 
jeho porušením, i když byl pro Athéňany nevýhodný (s. 46 a 93). A později, 
pro své jednání v tzv. Harpalově aféře, byl pravděpodobně právem svými 
stoupenci obžalován z nečinnosti, když okamžitě nevyužil Harpalovy peníze 
i žoldnéře k vojenské akci (s. 95).

Jako hlavního protivníka a reprezentanta promakedonské strany v Athé
nách uvádí P. Oliva Aischina. „Tradiční“ Démosthenův protivník ísokratés 
ustupuje v monografii do pozadí a je zmíněn pouze v souvislosti s Démosthe- 
novou soudní řečí Pro Formióna (s. 33) a se svou řečí Filipos (s. 46). Naopak 
Aischinovi a jeho polemikám s Démosthenem věnuje práce velkou pozornost, 
zejména při rozboru nejdelší zachované Démosthenovy řeči O nepoctivém 
vyslanectví (s. 53-57), Aischinova vystoupení Proti Ktésifóntovi a Démosthe
novy repliky s názvem O věnci (s. 77-82), pronesené v roce 330 př. n. 1. Dé- 
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mosthenés v ní musel obhajovat svá jednání a politická rozhodnutí před širo
kou athénskou obcí, což se mu podařilo; Aischinés odešel naopak roku 330 
př. n. 1. do emigrace.

Publikace přibližuje ve srovnání s notoricky známými Démosthenovými 
protimakedonskými politickými aktivitami i méně prezentované období jeho 
činnosti po porážce Řeků u Chairóneie až do jeho smrti v roce 322 př. n. l. Pro
bírá i nejasnosti spojené s Démosthenovým jednáním ve zmíněné Harpalově 
aféře a poukazuje na spory, které již ve starověku probíhaly ohledně možného 
podplacení Démosthena Harpalem, případně samotným Alexandrem (s. 87).

Boj Athén proti Makedonii byl spojen i s další existencí jejich demokra
tického státního zřízení. Myšlenka rovnosti a svobody, dvou základních zna
ků athénské demokracie, se nesčetněkrát přihlásila ke slovu v Démostheno
vých soudních řečech. Zejména Olivův rozbor řeči Proti Eubúlidovi předsta
vuje řečníka jako obhájce rovnosti v athénské obci a práv chudých občanů 
(s. 48-49), Význam soudních projevů však spočívá i ve velmi podrobných in
formacích o soudobé athénské společnosti a o rozmanitých stránkách života 
Athéňanů. Přinášejí řadu detailů o Démosthenových návrzích na reorganizaci 
armády a daňové politiky athénského státu a umožňují udělat si konkrétní 
představu o soudní praxi athénské demokracie.

V závěrečné části monografie {Epilog, s. 91-95) pak najdeme stručné 
zhodnocení Démosthenova rétorického umění. I když některé historky o tom, 
jak byl nucen překonávat své indispozice ve vyjadřování, jsou zřejmě přehna
né, nebyl rozeným řečníkem. Na své projevy se vždy pečlivě připravoval 
a studoval díla svých předchůdců. Nejvíce na něj pravděpodobně působilo 
Thúkýdidovo vyprávění o slavných athénských dějinách a Platónův umělec
ký styl (s, 91).

Součástí publikace je také chronologická tabulka (s. 102-103) připomína
jící dataci důležitých událostí Démosthenovy doby, bibliografie (s. 96-101) 
s nabídkou důležitých pramenů a literatury k tématu a rejstřík (s. 104-112). 
Černobílé obrazové přílohy za s. 64 obsahují především sochařské portréty 
Démosthena i dalších protagonistů pubUkace.

Ivana Koucká (Olomouc)

Paul Cartledge, Alexandr Veliký, Historik lovcem nové mi
nulosti, Přel. Helena a Lubomír Synkovi. Praha: Academia 
2007, 308 s.

O Alexandru Velikém a jeho době již bylo napsáno takřka nepřehledné množ
ství souhrnných či dílčích studií, takže se na první pohled může zdát, že již
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nic nového k tématu nelze dodat. Významný britský historik P. Cartledge ve 
své rozsáhlé monografii pochopitelně opakuje mnohá známá fakta, avšak jeho 
úsilí vidět je v nových souvislostech, založené na důkladné znalosti nejen pí
semných, ale i hmotných pramenů, přináší zajímavé podněty pro pochopení 
Alexandrovy osobnosti. Její obraz je ve zprávách antických autorů velmi ne
jednoznačný a rozporuplný a právě tato skutečnost přirozeně přispěla k tomu, 
že se novodobí badatelé různí ve vysvětlení toho, jaké motivy vedly Alexan
dra k činům, jimiž výrazně proměnil obraz tehdejšího světa. V předmluvě 
autor připouští různé možnosti výkladu, avšak sám uvádí, že jeho kniha klade 
„mnohem větší důraz na jeho (sc. Alexandrovu) slabost, či spíše obrovskou 
vášeň, pro lov, ať už lidí nebo zvířat; a čím byl protivník větší, početnější 
a nebezpečnější, tím lépe. To byla totiž příležitost posilovat svou pozici a ná
sobit slávu“ (s. 8).

Právě úvahy o Alexandrově proslulosti, která se neomezila jen na staro
věký svět, nýbrž přetrvává až do naší současnosti, tvoří východisko celého vý
kladu v 1. kapitole nazvané Alexandrova sláva, již lze pokládat za jakýsi úvod, 
neboť v ní P. Cartledge mj. předestírá intence svého díla. V popředí jeho zá
jmu nestojí v prvé řadě přehled událostí Alexandrova života a vylíčení průbě
hu tažení proti perské říši, nýbrž postižení různých rysů Alexandrovy osob
nosti a vlivů, které na ni působily. Proto se ani striktně nedrží časového sledu 
událostí, jemuž věnuje jen několik kapitol: po stručném nástinu politických, 
společenských a hospodářských poměrů v Makedonii, Řecku a Persii v době, 
jež předcházela Alexandrově vládě (2. kap.), se pouze tři z celkového počtu 
dvanácti kapitol drží „časové osy“, a to kapitoly třetí (o Alexandrově mládí 
do roku 334), šestá (o ovládnutí perské říše po rok 327) a devátá (o tažení do 
Indie a závěru života). Ve zbývajících kapitolách se P. Cartledge nejprve za
bývá Alexandrovým vztahem k Makedoncům, Řekům a Peršanům a zkoumá 
jeho vojenské schopnosti. Posléze se v kapitole nazvané Alexandr jako člověk 
snaží postihnout faktory, které formovaly Alexandrův charakter a ovlivňova
ly jeho myšlení a konání, a probírá jeho vztahy k lidem, kteří jej obklopovali. 
Následující kapitola se snaží zodpovědět otázku, zda se Alexandr vskutku 
považoval za boha, či zda jej k vyžadování božských poct vedly pragmatické 
ohledy, a konečně závěr výkladu ve stručnosti shrnuje podstatné momenty 
bohaté pozdější tradice, která z něj učinila velmi plodnou legendu.

Jak autor uvádí ve svém poděkování (s. 11), kniha volně vychází z před
nášek pro posluchače bakalářského studia na univerzitě v Cambridgi. Tento 
základ je patrný ze způsobu koncipování textu, který nezachází do zbytečných 
podrobností, ale naopak usiluje o jasné a přehledné vysvětlení výše nastíně
ných problémů širšímu okruhu čtenářů, které chce poučit i zaujmout. O tomto 
úmyslu svědčí odlehčený a živý způsob výkladu, rezignace na rozsáhlejší po
známkový aparát i na uvádění přesných odkazů na citované prameny a odbor- 
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nou literaturu. Přesto se však čtenář, jenž má zájem o hlubší poznání úskalí 
spojených s interpretací pramenů, může s tímto problémem podrobněji sezná
mit v dodatku nazvaném Prameny paradoxu (s. 212 nn.), v němž autor vedle 
celkové charakteristiky dochovaného pramenného materiálu poukazuje na 
obtíže jeho výkladu na dvou příkladech, a to na smrti historika Kallisthena 
a na motivech Alexandrovy návštěvy v Ammónově věštírně v Síwě. Kromě 
toho zájemcům o další studium poslouží důkladná bibliografie, v níž P. Cart
ledge podává stručné anotace jednotlivých monografií i dílčích studií.

Orientaci ve výkladu usnadňují v úvodu knihy podrobná Časová osa, ná
zorné mapky různých oblastí tehdejšího světa a plánky bitev, v jejím závěru 
pak soupis perských králů, rejstříky (osobních jmen a zeměpisných názvů) 
a především dva abecedně řazené soupisy - prvý, nazvaný Dramatis personae, 
podává stručné, ale výstižné charakteristiky nejen důležitých osobností Ale
xandrovy doby, ale i pozdějších historiků, kteří o Alexandrovi psali; druhý po
dobným způsobem vysvětluje místní jména a reálie. Další doplňující informa
ce přinášejí popisky v poměrně rozsáhlé obrazové příloze na křídovém papíře. 
V českém překladu je kniha rozšířena o kapitolu Alexandr Veliký a české země 
(s. 236 nn.), kterou napsal Vlastimil Drbal. Jeho stručný výklad se omezuje 
především na starší tradici po dobu barokní. Rovněž bibliografie je doplněna 
o české a slovenské práce o Alexandrově době a o alexandrovské tradici 
v našich zemích. Bohužel zde chybějí údaje o českých překladech příslušných 
antických autorů, na něž najdeme neúplné odkazy v poznámkách (s. 277).

Český překlad H. a L. Synkových tlumočí originál spolehlivě a čtivě. Věc
ných nepřesností je v textu poměrně málo - kupř. na s, 71 se z thráckého kme
ne Maidů stali Médové, na s. 103 je místo Messénie uvedena Messéné, na 
s. 130 je XcnoíóntovzL Anabasis označena titulem Tažení Alexandra Velikého 
a na s. 135 je pojem hipparchos v závorce vysvětlen jako „velitel koní“. Po
měrně hojné jsou však formální nedostatky v psaní řeckých jmen a pojmů, ze
jména nejednotné a někdy nesprávné označování kvantity vokálů, ponechání 
anglického úzu a chyby ve skloňování (např. Frýgie místo Frygie, Paropami
sadae místo Paropamisadai, Pausániás místo Pausaniás, Eupola místo Eupo- 
lida, Charovy místo Charétovy atd.). K lepšímu výsledku by v tomto ohledu 
přispěla pečlivější redakční práce, zejména odborných redaktorů. Avšak i přes 
tyto výtky představuje překlad posuzované monografie významný přínos 
pro všechny české čtenáře, kteří se chtějí poučit o současném stavu bádání 
o Alexandru Velikém, neboť jediná původní česká práce na toto téma z pera 
V. Vavřínka vyšla již před více než 40 lety {Alexandr Veliký, Praha 1967) 
a poměrně nedávný překlad knihy německého historika H.-J. Gehrkeho {Ale
xander [sic!] Veliký, Praha 2002; srov. ZJKF - Auriga 46, 2004, s. 118 n.) je 
natolik nekvalitní, že pro nepoučeného čtenáře může být nusty zavádějící.

Jan Souček (Praha) 
AVRIGA - ZJKF 51, 2009, s. 131-188



142 RECENZE CENSVRAE LIBRORVM 143

Luciano Canfora, Gaius lulius Caesar - demokratický diktá
tor, Přel. Daša Bartoňková a kol. Praha: Vyšehrad 2007, 455 s.

Českým čtenářům se dostala do rukou obsáhlá, zajímavá a v mnohém ne
obvyklá monografie o Caesarovi, zpracovaná významným italským klasic
kým filologem i historikem starověku Lucianem Canforou. Ten je autorem 
velkého množství speciálních studií i monografii (mj. i o významu antiky pro 
moderní dobu) k tématům literárním i historickým z řecké i římské oblasti. 
O jeho světovém renomé svědčí koneckonců i fakt, že právě tato caesarovská 
publikace byla brzy po vydání italského originálu přeložena do řady jazyků 
(např. do němčiny a francouzštiny už v r. 2001). Českým čtenářům je Canfo
ra znám díky překladu jeho Dějin řecké literatury (Praha 2001; ^2004; ^2009).

Canfora pojímá Caesara nejen jako lidsky a politicky výraznou osobnost, 
ale také jako „problém“, jehož rozkrytí vyžaduje proniknout - pokud možno - 
spletí dobových a pozdějších pramenů a dostat se k „historickému Caesarovi“ 
(který ovšem ještě nemusí být „reálným Caesarem“) pečlivým posouzením 
adekvátnosti pramenných výpovědí (autor se opírá převážně jen o literární 
prameny) ke každému významnému momentu Caesarova života. Protože ten
to svůj analytický postup dokumentuje před čtenářem přímo svým výkladem, 
odlišuje se jeho kniha od jiných běžnějších caesarovských publikací (např. 
českým čtenářům již známé knihy J. Buriana, S. L. Utčenka či v r. 2007 vy
daná práce R. Etienna) tím, že není monografickou biografií, ale spíše soubo
rem speciálních analytických studií, propojených samozřejmě hlavní postavou 
a chronologií, nicméně nezachovávajících plynulou souvislost výkladu.

Ve své úvodní úvaze (s. 9-16) autor vychází z poznámek B. Brechta 
a veršů J. L. Borgese, které jsou pro něj příležitostí k odmítnutí jakéhokoliv 
determinismu v dějinách a absolutizace Caesarovy velikosti (připomeňme, že 
Th. Mommsen okouzlen osobností viděl v Caesarovi „dokonalého státníka“ 
a Hegel zase jednoho ze vzácných „agentů“ vyvolených světovým duchem pro 
formování dějin). Pak načrtá pojetí Caesara u vladařů (zvláště u Napoleona) 
a Caesara „republikánů“ (kde se operuje s nejasným pojmem „republikánský 
pesimismus“ a velmi stručně se vyrovnává s R. Symem, M. Gelzerem a A. Mo- 
miglianem). Vlastní téma knihy - Caesarova kariéra a doba - je pak na 
s. 21-347 pojednáno ve 42 převážně krátkých kapitolách (4 až 20 stran).

Autor sleduje (a důsledně prověřuje) Caesarův život od jeho mládí (od 
útěku před Suitou), nepomíjí Caesarovo dobrodružství s piráty, jeho vstup do 
čela populárské politiky a počátky politické kariéry. Významné jsou Canfo- 
rovy studie k událostem roku 63 př. n. 1. s hodnocením Sallustiovy verze jed
nání v senátu o trestu catilinovců (s. 55-74); mnoho pozornosti věnuje autor 
okolnostem a době uzavření tzv. 1. triumvirátu (s. 76-90), které správně kla
de až po zvolení Caesara konsulem v r. 60 př. n. 1. Důkladná a velmi kritic

ká pozornost je věnována Caesarovým válkám v Galii (s. 101-134), jejichž ně
které momenty oprávněně pokládá za genocidu (zda šlo o první historickou 
genocidu, zůstává ovšem otázkou). Canfora samozřejmě správně odmítá 
teleologické chápání Caesarova dobývání Galie („Černá kniha“ o galském 
tažení, s odkazem zvláště na Plinia St., NH VI,91-99). V souvislosti s vývojem 
politické situace v Římě a tehdejšími Caesarovými cíli a taktikou autor opět 
právem odmítá představy o dávné Caesarově „touze po samovládě“ (s. 145- 
148) a sleduje otázku viny Caesara na vyvolání občanské války; zpochybňuje 
Caesarovy zprávy z 1. knihy Zápisků o válce občanské (na základě jejich 
porovnání se Suetoniem a Plútarchem), ale uznává Caesarovu potřebu chránit 
svou osobní existenci proti nebezpečí procesů hrozících ze strany optimátů. 
Velmi důkladná a informacemi i novodobými reflexemi (včetně autorových) 
nabitá je kapitola Od Rubikonu k Farsalu (s. 172-188), se zajímavými po
střehy (včetně Napoleonových) k psychologii vojevůdců a vojska v bitvách. 
Překvapivě rozsáhlá je kapitola věnovaná Caesarovu pobytu v Alexandrii 
(s. 193-212), ve které jsou mj. analyzovány zprávy o smrti Pompeiově a sle
dovány skutečné důvody Caesarova zásahu do egyptských záležitostí (potře
ba financí); asi správné jsou Canforovy závěry, že Caesar nejspíš nebyl pře
dem obeznámen s aktuálními poměry v Egyptě a podcenil nebezpečí vojen
ského střetu. Z mnoha dílčích studií k událostem občanské války a politické
mu vývoji vedoucímu k atentátu na Caesara je třeba vyzvednout kapitoly vě
nované (až detektivnímu) výkladu vztahu mezi spiklenci a jejich ideovým 
i osobním motivacím (s. 295-320).

Je třeba ocenit, že v celém výkladu, a zvláště pak v detailních studiích, pro
kazuje Canfora neobyčejnou znalost všech dostupných autorů (Caesar, dce
ro, Asinius Pollio, Sallustius, Livius, Suetonius, Plútarchos, Cassius Dio, Ap
pianos, Nikolaos z Damašku ad.) a je schopen jejich údaje v řadě případů nově 
kombinovat a bořit zaběhlé interpretace.

Výkladovou část uzavírá blok (s. 351-387) krátkých, opět analytických 
studií, který je věnován Caesarovi jako spisovatelovi, vzniku, charakteru 
a tendencím Caesarovského korpusu (Corpus Caesarianum), dále opět Asi- 
niu Pollionovi, který hraje u Canfory velkou roli jako korektor Caesarových 
údajů („jiná pravda“); poté autor pojednává roli politicko-literámích pamfle
tů s tématem Cato a Anticato v letech 46/45 př. n. 1., zvláště vztah Brutus - 
Caesar v této polemice. Inspirující jsou stránky o kulturní politice Caesarovy 
a Augustovy doby a některých aspektech „restaurace“ republiky. Bibliografie 
(s. 433-427) je rozdělena na práce pramenného rázu (nebyla bohužel využita 
možnost uvést v české verzi překlady originálů do češtiny) a soupis (velmi 
výběrový) novodobé odborné literatury; zde je třeba konstatovat, že Canfora 
opomněl (a ani ve svém výkladu je nezohledňuje) řadu významných německy 
píšících autorů, kteří přispěli zásadní měrou k caesarovskěmu bádání (např.
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A. Alföldi, H. Strasburger, K. Christ, W. Dahlheim, K. Kraft, D. Kienast, 
G. Dobesch aj.). Je překvapující, že autor neuvádí ani moderní druhé vydání 
The Cambridge Ancient History (cituje z prvního, dnes už zastaralého vydá
ní, např. s. 188, pozn. 79).

V závěru je kniha vybavena několika užitečnými přílohami, zpracovaný
mi Canforovými spolupracovníky. M. Stefania Montecalvo(vá) vytvořila abe
cedně seřazené biografické medailonky, které přibližují osobnosti objevující 
se v knize, z nichž většina je vlastně běžnějšímu Čtenáři a priori neznámá, a ta
ké glosář historických termínů a pojmů. P. Massimo Pinto zpracoval chrono
logický přehled událostí z doby Caesarova života. Tady bohužel (a myslím 
zbytečně) čtenáři asi komplikuje orientaci v čase uvádění přepočtu dat před- 
juliánského kalendáře podle dvou systémů.

L. Canfora vstoupil do oblasti caesarovských studií nejen touto svou roz
sáhlou knihou, ale i celou řadou menších speciálních studií, v nichž užitečně 
spojuje filologickou metodu bádání s historickou. Jeho přístup k tématům je 
charakterizován snahou po komplexní pramenné analýze a po dosažitelné ob- 
jektivizaci faktů, i když si je dobře vědom, že jakýkoli obraz „reálného Cae- 
sara“ získaný ze spleti pramenných údajů, dobových i ex post „upravených“, 
zůstane vždy jenom hypotetický. Canforův výklad Caesara je v lecčems ori
ginální, často provokativní, téměř vždy (a z větší části oprávněně) polemický 
vůči moderním badatelům (tvrdit ale ve spojení se Symovým hodnocením 
Asinia Polliona ohledně jeho podřízení se triumvirátu, že R. Syme byl „na
čichlý duchem mnichovanství“, s. 90, je nefér). S řadou dílčích závěrů této 
knihy lze nesouhlasit, stejně jako si lze stýskat na proporční pozornost věno
vanou jednotlivým problémům nebo postrádat komentování některých faktů. 
Tak i Canfora pochopitelně v Caesarově biografii uvádí jako Sullův zásah 
proti mladému Caesarovi odnětí kněžské funkce flamen Dialis, ale nepozasta
ví se nad tím jako nad problémem: vždyť Caesar by měl být Sullovi vlastně 
vděčný. Pokud by zůstal skutečně doživotním knězem, o historickém „velkém 
Caesarovi“ bychom vůbec nevěděli kvůli četným zákazům (tabu) spojeným 
s touto funkcí (flamen Dialis mj. nesměl vidět vojsko, vsednout na koně, na
tož vojskům velet). Je škoda, že Canfora neudělal hlubší srovnání osobností 
a politických ambicí a záměrů obou protagonistů, Caesara a Pompeia, chybí 
i soustavnější (shrnující) posouzení sociální struktury římské společnosti 
a ambivalentnosti jejího vnímání vládnoucí elitou (např. využití proletariů pro 
profesionální vojsko: sociální péče x prostředek politického rozvratu republi
ky). Hovořit o „otrokářské společnosti“ v Římě je jistě možné, „třídní boj“ 
nám už zní poněkud zvláštně; sotva lze také pokládat pozdněrepublikánské 
populáry za demokratickou stranu; pochybuji, že Caesar byl už od raného 
mládí „vůdcem populárů“. Kapitoly věnované např. Catilinovu spiknutí (při 
Sallustiově známém srovnání Catona a Caesara nelze ovšem zapomínat na to, 
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Že Sallustius stylizoval své charakteristiky až po smrti obou osobností!), Cae
sarovi v Galii, politické taktice a strategii v předvečer občanské války aj. jsou 
důkladné, s patřičným výkladem historické i pramenné problematiky; avšak 
výklad o Caesarově konsulátu v r. 59 př. n. 1. je zcela nedostatečný, jako by 
zamlčoval řadu nelegálností, jichž se Caesar dopouštěl při prosazování svých 
agrárních zákonů a které učinily v kruzích optimátů z Caesara noční můru; na 
druhé straně není prakticky zmíněn nejlepší Caesarův legislativní počin z to
hoto roku, lex lulia de repetundis, který důsledně upravoval správu provincií 
(a který ovšem sám Caesar hrubě porušil přechodem přes Rubikon). Velmi 
působivé a přínosné jsou i Canforovy pasáže věnované počátku Octavianovy 
kariéry v Hispánii (s. 246 nn.. Výhonek palmové ratolesti} a oprávněná pole
mika s A. Momiglianem ohledně epikúrejského charakteru spiknutí proti Cae
sarovi (s. 295 nn.). Kniha jistě vcelku blahodárně oživila odbornou diskusi 
o Caesarovi, která samozřejmě i po Canforově práci pokračuje (a jistě brzy 
neskončí).

Český překlad je čtivý, stylisticky i odborně v zásadě spolehlivý a činí 
vhodně zadost i odlišné „emotivitě“ italštiny oproti češtině. Nepřesných pře
kladů jsem v tak obsáhlé knize našel jen málo, např. na s. 21: Caesar nebyl 
vnuk, nýbrž synovec Mariův, resp. jeho ženy lulie (italské nipote může zna
menat obojí); na s. 101 by správně mělo být, že Cicero se z Kilikie vrátil 
„k Římu“, ne „do Říma“ (v naději na triumf nevstoupil Cicero do Říma až do 
konce r. 47 př. n. 1.); na s. 301 by mělo být v souvislosti s Cassiovým dopisem 
Ciceronovi: „ani zde však Cassius nekončí“ (místo „Cicero“); na s. 330 má 
být „ve Suetoniově Životě Caesarově"' (ne ,flrutově"y, na s. 387 má být „ná- 
sledovatelé Brutů“, ne „Markovi a Brutovi“; s. 418: Servilia byla tchyní, ne 
chotí M. Aemilia Lepida (a také C. Cassia). Za řadu těchto omylů může pří
padně ovšem originální text, stejně jako za některá nesprávná datování (např. 
s. 139: schůzka v Lucce byla r. 56 př. n. L; na s. 252 má být r. 17 n. 1. rokem 
Liviovy, ne Augustovy smrti; s. 417: Lex Gabinia patří do r. 67, Lex Manilia 
do r. 66 př. n. 1.). Chybné popisky jsou v barevné příloze (za s. 320): „zlatý 
denár“ je protimluv, neboť denár byl stříbrňák, správně tedy aureus, „zlaťák, 
zlatá mince“; Career Mamertinus nebyl místem popravy Catiliny, který čest
ně padl v bitvě u Pistorie.

Vcelku lze tedy říci, že díky překladatelům a vydavatelství Vyšehrad se do 
rukou našich čtenářů dostala významná, poučná a obsahem i pojetím zajíma
vá publikace věnovaná lidsky i historicky přitažlivé osobnosti a tragicky dy
namické době. Novinkou je pro čtenáře možnost pozorovat badatele při filo- 
logicko-historické práci s informačními zdroji. Kniha má v sobě ovšem jistou 
rozpornost v tom, že je nepochybně napsána pro širší publikum, ale množství 
detailních studií, ve které se rozpadá, je určeno spíše specialistům.

Václav Marek (Praha) 
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Martin Goodman, Řím a Jeruzalém, Střet starověkých civili
zací. Přel. Olga Sixtová. Praha: Rybka Publishers 2007, 519 s.

Kniha, již vydal britský historik a oxfordský pedagog v roce 2007, zaměřuje 
svou pozornost na klíčovou etapu dějin římské říše pod úhlem pohledu, který 
bude jistě zajímavý jak pro širší veřejnost, tak i pro hlubší zájemce o antickou 
historii, a zejména politické dějiny. Jak nasvědčuje již název (jímž Goodman, 
jak připomíná v epilogu, navazuje na stejnojmenné dílo německého židovské
ho filosofa 19. století Mosese Hesse), tématem jsou vztahy židovských oby
vatel římské říše a samotných Římanů. Na základě vývoje těchto vztahů bě
hem období, kdy byla obě v titulu zmíněná města součástí jediného státu, je 
pak posuzován i vzájemný vliv, jímž na sebe římská a židovská kultura půso
bily. V této populárně historické knize se autor na základě historického líče
ní, jehož osou jsou dějiny Židů v římské říši od šedesátých let prvního století 
př. n. 1. do doby císaře Konstantina, zaměřuje na mnoho aspektů, jež měly 
určující vliv na život a fungování jak klasické římské, tak klasické židovské 
společnosti a na jejich vzájemnou interakci. Autor již v úvodu vyslovuje svůj 
záměr odpovědět na otázku, zda byl vyhrocený střet, který navždy pozname
nal charakter pozdějšího judaismu, nevyhnutelný a jaké byly jeho nejzávaž
nější příčiny.

V centru zájmu popisu historických událostí je, nijak překvapivě, nejdra
matičtější - a také historickými prameny nejlépe podložené - údobí dějin ži
dovské pospolitosti v římské říši, tedy období první židovské války v letech 
66-70 n. 1., jež vyústila ve stržení jeruzalémského chrámu, a tím i zánik dosud 
relativně autonomního náboženského i politického centra židovského národa. 
Tomu odpovídá i kompozice knihy, již zahajuje stručný úvod, v němž jsou 
nastíněny hlavní autorovy cíle a představena postava Josefa Flavia a jeho dílo 
jakožto hlavní historický zdroj. Dále následuje prolog Zkáza Jeruzaléma, de
tailně a barvitě líčící události bezprostředně vedoucí ke zdrcující porážce ži
dovských povstalců a ke zkáze Jeruzaléma. Ve dvou ze tří rozsáhlých částí, 
jež tvoří vlastní jádro textu, se pak od lineárního historického popisu Good
man odvrací. V části první, Civilizace Středomoří, nejprve představuje Řím 
a Jeruzalém jakožto města, která při všech odlišnostech mají, jakožto vysoce 
prestižní centra duchovního i praktického života svého národa, mnoho společ
ného a dále se věnuje jednotlivým základním aspektům fungování středo- 
mořské kulturní pospolitosti, jíž vtiskl tvář politický systém vrcholné římské 
republiky a raného císařství. V této části je také v samostatné kapitole pojed
náno téma tolerance ke kulturním, společenským i náboženským odlišnostem 
jako fenoménu vlastního římské mentalitě. Detailně rozpracovaná část druhá, 
Římané a Židé, obsahuje sedm kapitol, z nichž každá je věnována určité strán
ce každodenního života. Zde autor s využitím dostupných historických pra

menů srovnává Římany a Židy podle shod a rozdílností jejich vnímání tako
vých fenoménů, jakými jsou samotná národní identita, společenské zřízení, 
chápání chodu světa a morálních hodnot. Teprve třetí část, nazvaná lakonicky 
Střet, je návratem k metodě historického líčení, na něž se však neomezuje.
K detailnímu rozboru příčin, průběhu i faktických důsledků první i druhé ži
dovské války se připojuje hodnocení - možno říci - „psychologického poza
dí“ těchto dějů a vlivu, jaký měly, či přesněji, mohly či musely mít na vzá
jemný vztah Židů a Římanů a na radikální změnu, již postavení židovské men
šiny prodělalo. Dějinný vývoj, ač s větší stručností, autor sleduje až do pozd
ní antiky, do doby rozdělení říše, jíž duchovně již zcela dominuje křesťanství.
A právě zrod nového náboženského systému, který navzdory jeho židovským 
kořenům Martin Goodman považuje za fenomén povýtce římský, dává vyvstat 
novému okruhu otázek a problémů, které autor pokládá za integrálně spjaté 
s otázkou koexistence římsko-židovské. Po úvodních kapitolách této části, 
věnovaných jednak průběhu obou židovských válek, jednak jejich širšímu 
dopadu, tedy následují kapitoly Rozmach církve a Nový Řím a nový Jeruza
lém, věnované „pořímštěné“ tváři křesťanství i christianizaci Říma a nezávi
děníhodnému postavení, které je v novém duchovním prostředí vyhrazeno 
Židům. V epilogu Počátky antisemitismu je krátce rekapitulována věcná pod
stata historických zvratů, jimiž se celá kniha zabývala. V této rekapitulaci 
autor zvažuje, do jaké míry lze právě v době přelomu letopočtu spatřovat ko
řeny mnohých problémů, které definovaly postavení židovského národa 
v rámci majoritní společnosti v průběhu staletí.

Máme-li Řím a Jeruzalém hodnotit, musíme přijmout základní předpoklad, 
že nejde o dílo striktně vědecké s ambicemi autoritativní historické příručky, 
ale o dílo popularizační. Vzhledem k nesnadnosti otázek, jejichž posouzení 
a zodpovězení si autor klade za cíl, je na místě předpokládat do jisté míry spe
kulativní charakter, což ovšem sám Goodman nijak nezastírá. Ocenění si kni
ha jistě zaslouží již pro samotný svůj námět, jenž ani v dnešní době, kdy je 
židovství a s ním související témata oblastí velmi populární, nebyl v takovéto 
šíři a takto srozumitelně dosud zpracován. Za velmi vítanou pokládám zejmé
na autorovu koncepci všestranné komparace široké škály aspektů římského 
a židovského života. Zde je na místě zmínit množství starověkých pramenů 
židovských (hebrejských, aramejských i řeckých, charakteru náboženského 
i světského), řeckých a zejména římských, jež autor rozsáhle cituje a s jejichž 
svědectvím pracuje. Čtenář, který se ke knize obrátí s motivací doplnit své 
znalosti v oblasti, o níž, jak možná k vlastnímu překvapení zjistí, měl vzhle
dem k její závažnosti relativně málo informací, může počítat s četbou infor
mativní, sdělnou a velmi živě zprostředkující oblast svého zájmu.

Přesto nelze tvrdit, že knize není možné nic vytknout. Právě relativní 
novost tématu a způsob jeho zpracování autorovi umožňuje akcentovat ty 
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okolnosti a rysy sledovaných dějů, které on sám pokládá za stěžejní a které 
odpovídají názorům, jež zamýšlí obhájit. Dodejme ovšem ihned, že tento fakt 
nijak nepoškozuje historiografickou validitu knihy. Za nikoli snad problema
tický, ale jistě stojící za diskusi pokládám Goodmanův pohled na genezi anti
semitismu jakožto jevu, který se ve své zhoubné podobě (v níž ovšem od té 
doby víceméně setrvává, jak je implicite naznačeno) měl zrodit až po pro Ří
many nepochopitelném židovském povstání a následné válce. Přestože je na 
tomto pohledu mnoho racionálního, Goodmanův názor, že se antisemitismus 
císařského Říma zrodil čistě z motivů politických, z odmítání „neřímskosti“ 
židovství, je poněkud zavádějící. Rovněž velmi přesvědčené vylíčení křesťan
ství jako jevu, který má v konečném hodnocení mnohem blíže ke společnosti 
římské než k duchovnímu světu židovství, by mohlo být označeno za poně
kud zjednodušující. Dvě další možná úskalí díla kráčejí do jisté míry ruku 
v ruce. Na přebalu uvedené úryvky z recenzí (pochopitelně vesměs pochval
né), jež knihu hodnotily v anglofonním tisku, mohou čtenáře beroucího knihu 
poprvé do ruky dosti překvapit - rabbi David J. Goldberg v listě The Indepen
dent například tvrdí, že „paralely s dnešním Bagdádem jsou nabíledni, ač se 
o nich Goodman taktně nerozepisuje‘7 Tak otevřené vyjádřemje snad poně
kud silné, přesto lze souhlasit s názorem, že Goodman, ač nikoli verbis expres
sis, předkládá obraz Říma jakožto jediné „supervelmoci“ západního světa, 
která svou neuváženou imperiální politikou v zásadě zbytečně ruinuje rovno
váhu, která v něm dosud panuje, přestože zároveň nepřestává zdůrazňovat, že 
Římané ze svého úhlu pohledu konali jediným legitimním způsobem. Je otáz
ka, zda bylo autorovým záměrem vystavět a mezi řádky představit jakousi pa
ralelu k dnešní geopolitické situaci (k čemuž se explicitně nevyjadřuje ani jed
nou), a v případě, že ano, zdaje takovýto přístup na místě v knize, jejímž sta
noveným úkolem je popularizační formou vyložit události z dob římského 
císařství. Ať si však na tuto otázku odpovíme jakkoli, jistě je dobré číst Řím 
a Jeruzalém s vědomím, že autor není člověk bez osobního názoru a eventuál
ních politických preferencí. Je ovšem nutné zdůraznit, že případná Goodma- 
nova inklinace k určitým názorovým proudům není v žádném případě na zá
vadu kvalitám knihy. I další, již předeslaná výhrada souvisí s autorovou sna
hou o popularizaci a sdělnost. Některé formulace dovádějí popularizaci snad 
až příliš daleko - tak již v úvodu (s. 5) je prvně zmiňovaný Ježíš označen za 
„kontroverzního židovského učitele“. Pochybnosti mohou vzbuzovat rovněž 
některé, vzhledem k popisovanému historickému prostředí anachronicky pů
sobící pojmy („turisté“, „hit“, „lobby“). Přes všechny tyto dílčí výhrady však 
není pochyb o tom, že Goodmanův text je dílo kvalitní, přínosné a informač
ně více než uspokojivé.

Vlastní text recenze ani její dataci bohužel nemáme k dispozici. 
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Český překlad byl svěřen Olze Sixtové, jež je jakožto odbornice působící 
v Židovském muzeu v Praze vzhledem ke své erudici překladatelkou zajisté 
více než kompetentní, čemuž výsledek rozhodně odpovídá. Lze jen litovat, že 
překladatelka zřejmě nekonzultovala klasického filologa, což má za následek 
několik nepříjemných lapsů při skloňováni vlastních jmen i cizích termínů 
(„nádherně zahrady na Esquilinu, původně náležející Maecenasovi“, s. 32). 
Pochybnosti čtenáře antických autorů vyvolají i přepisy některých vlastních 
jmen - tak Gaius lulius Caesar je ve shodě s anglofonním územ, který však 
v českojazyčném prostředí nemá tradici, nazýván důsledně „Julius Caesar“ 
a latinská vlastní jména končící v originále na -ianus nejsou uváděna ani v po
době původní, ani v obvyklé počeštělé (Vespasián, Dioklecián), avšak ve for
mě anglicizované („Vespasian, Diocletian“).

Celkově ovšem, navzdory všem drobným výhradám, je na místě české vy
dání Goodmanova pozoruhodného počinu, k němuž došlo ve stejném roce 
jako k vydám" britskému, rozhodně přivítat.

Martin Borýsek (Praha)

Peter Parsons, Dějiny ukryté v písku. Antické papyry z řím
ského Egypta, Přel. Daniela Feltová {City of the Sharp-Norsed 
Fish, London: Weidenfeld and Nicolson). Praha: BB/art 2007, 
332 s.

Rok po vydání knihy N. Ostlera Říše slova. Jazykové dějiny světa v r. 2007 
vydává nakladatelství BB/art překlad další odborné publikace z oblasti huma
nitních věd pro zainteresovanou veřejnost. Už jméno anglického autora - 
Peter Parsons - zaručuje čtenáři vysokou kvalitu publikace o antické papyro- 
logii. Její autor má za sebou celoživotm" práci v snad největší papyrologické 
sbírce na světě, totiž práci s papyry z egyptského města Oxyrhynchu (dnes 
Bahnasa), které bylo nazváno podle zde uctívané posvátné „ostronosé“’ ryby. 
Sbírka je dnes uložena v Oxfordu a obsahuje asi 500 000 papyrů (zčásti jsou 
uloženy i v jiných knihovnách, některé byly například vráceny do Papyrolo- 
gického muzea v Káhiře). Už z předmluvy poznáváme, s jakým zájmem au
tor už na střední a později vysoké škole studoval starou řečtinu a antickou li
teraturu; na radu prof. E. R. Doddse (u nás vyšla v českém překladu jeho kni
ha Pohané a křesťané ve věku úzkosti v r. 1977) se pak v postgraduálním stu
diu soustředil na papyrologii. Už od r. 1898 začaly být publikovány rozluš
těné papyry The Oxyrhynchus Papyri (P.Oxy.), do r. 2006 vyšlo již 70 svazků 
této řady a v budoucnosti v ní má vyjít ještě nejméně 42 svazků. S tímto bo
hatstvím papyrů samozřejmě souvisí i řada jmen anglických papyrologů,
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s nimiž se setkává každý historik ptolemaiovského a římského Egypta od 3. stol. 
př. Kr. do 6.-7. stol. po Kr. i historik řecké literatury, pokud se zabývá žánry, 
jejichž zlomky jsou zachovány na papyrech (E. Turner, J. Rea, H, C. Youtie, 
R. S. Bagnall aj.). Už toto rozdělení na literaturu a historii poukazuje na dvě 
hlavní skupiny papyrů - větší skupinu dokumentárních papyrů, týkající se 
v nejširším rozsahu správních, vojenských a hospodářských dějin Egypta, 
a skupinu literárních papyrů, která z velké části obsahuje zlomky děl čtených 
v tehdejších školách nebo uchovávaných ve veřejných či soukromých knihov
nách. Zde postačí odkázat na slavnou, bohužel už koncem starověku zničenou 
knihovnu v Alexandrii. Jak říká autor sám: „Když otvíráte krabici dosud ne
zveřejněných papyrů, nikdy nevíte, co tam najdete. “

Začátky a vývoj papyrologie - i egyptologie - souvisejí samozřejmě úzce 
s osudy a dějinami evropských mocností - Francie doby Napoleonovy a po 
Napoleonově porážce nadlouho s dějinami britského imperia. První kapitola 
knihy je proto věnována objevování Egypta Evropou a tehdejší módní egypto- 
mánii’ až po objevení starověkých skládek, kam byly papyry v Oxyrhynchu 
odhazovány, anglickými vědci z Oxfordu B. P. Grenfellem a A. S. Huntern. 
Už tři měsíce vykopávek vydaly tolik papyrů, že jimi bylo naplněno 280 kra
bic. Velký zájem mezi prvními nálezy vzbudily (a dodnes vzbuzují, jak uka
zuje nedávný nález koptského Jidášova evangelia) raněkřesťanské nálezy, 
např. Logia Jesu (Výroky Ježíšovy; dnes víme, že jde o apokryfní Tomášovo 
evangelium). Alespoň stručně se autor zmiňuje i o nálezech zuhelnatělých 
papyrů v italském Herculaneu.

Dosud neznámé literární řecké texty (nebo spíše jejich zlomky) vzbuzo
valy širší zájem tehdy ještě poměrně rozsáhlé klasicky vzdělané veřejnosti. 
Objevili se dosud neznámí autoři (např. Héró[n]dás, Mimiamby) nebo zlom
ky neznámých děl už známých autorů (Menandros, tragikové). Mluvilo se 
o „druhé“ renesanci, protože šlo o nečekané rozšíření naší znalosti antické řec
ké literatury. Literární zlomky však představují jen asi 10 % dosud nalezených 
zlomků, daleko větší část patří dokumentární papyrologii, díky níž známe ad
ministrativu, ekonomii a vojenství ptolemaiovského a římského Egypta dale
ko lépe, než je tomu u ostatních římských provincií. I tato okolnost ukazuje 
na obtížnost práce papyrologa, který se nemůže specializovat ani na určité 
období, což souvisí se znalostí písma různých dob i různých účelů (knižní, 
kancelářské ap.), ani na určitou oblast. Musí umět číst a přepsat text, připojit 
překlad a nejnutnější komentář - ostatní práci přenechává specialistům. O tom 
všem nás velmi stručně poučuje kapitola Dešifrování minulosti, která vypo-

' Srov. Helena Navrátilová, Egypt v české kultuře přelomu 19. a 20. století, Praha: 
SET OUT 2001.

čítává i pomůcky, jež má dnes papyrolog k této práci k dispozici: Thesaurus 
linguae Graecae a Duke Databank of Documentary Papyri dostupné online, 
dále pomoc, kterou čtení papyrů poskytuje infračervené a ultrafialové světlo 
a multispektrální zobrazování, tj. technologie, která byla původně vyvinuta 
pro vesmírný program NASA.

Egyptské papyry jsou převážně dědictvím po Řecích, resp. pořečtělých 
Makedoncích, kteří zde vládli a žili po dobytí Egypta Alexandrem Velikým 
a za ptolemaiovských králů, později za římských císařů, takže přirozeně pře
važují velkou měrou řecké texty; vydaných latinských textů je asi jen 500.

Jádro knihy tvoří vylíčení života města Oxyrhynchu a jeho obyvatel, jak 
jej poznáváme na základě zde nalezených papyrů: stavby (chrámy, lázně), do
my a zahrady, obyvatelé (elita, daňoví poplatníci), císař a jeho moc (božství 
císařovo, damnatio memoriae), význam Nilu a nilských záplav pro pověstnou 
úrodnost Egypta jako obilnice Říma, zbožštění a uctívání Nilu dokonce ještě 
i v křesťanské době, obchod a trhy, řemesla, bankovnictví, dále soukromý ži
vot zdejších Řeků i pořečtělých Egypťanů (poznáváme je podle jmen), jejich 
rodiny a přátelé, jak se tyto vztahy projevují v četných soukromých dopisech, 
intelektuální život (školství, básnictví a spisovatelé). Zvláště školství je dolo
ženo mnoha papyry včetně školských cvičení, dále knihy a knihovny, rozmno
žování knih opisováním, úředníci a úřady, náboženství a božstva, snaha 
o působení jednotlivců na nejistý průběh života (astrologie, magie, kouzla) 
a konečně vstup křesťanství do života Egypta (biblické a apokryfní texty, 
změna formátu křesťanských knih (pergamenový kodex - v 2. století tvoří 
jen 2 % zlomků, v 5. století už 75 %). Sem patří i doklady o pronásledování 
křesťanů a židovské texty.

V závěru knihy autor prohlašuje: „Oxyrhynchos dnes opět žije jako město 
zrekonstruované z papyrů vyhozených na skládku, jako virtuální krajina, kte
rou můžeme zabydlet živými a mluvícími lidmi.“ Ti ovšem nikdy netušili, že 
se nestanou „nesmrtelnými“ díky egyptskému náboženství, mumiím a víře 
v posmrtný život ani díky křesťanskému náboženství, ale díky pilné práci pa- 
pyrologů.

Vynikající knihu napsanou s velkou chutí a láskou k oboru doplňují: chro
nologická tabulka, přehled římských císařů a egyptského kalendáře, glosář (na 
s. 20 bych místo počeštěného tvaru nom, který ani nepoužíváme, psala nomos, 
slovo používané i v dnešní řečtině), dále bibliografie s výkladem způsobu ci
tace papyrů, přehled nejdůležitějších antologií a odborných papyrologických 
časopisů (s výkladem běžných zkratek) a přehled citovaných knih a článků. 
Pěkně upravenou knihu doprovází 36 obrazových příloh, většinou barevných, 
nenašla jsem však předsádky s P.Oxy. 3423 ohlášené na s. 10.

Čtenáře této knihy je třeba upozornit, že se nejedná o úvod do papyrologie 
jako oboru, ale o historii a obsah nálezů z Oxyrhynchu dokumentujících život 
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města a jeho obyvatel na základě znalostí získaných celoživotní prací na této 
jedné sbírce? Četbu této knihy, často i vtipnou a zábavnou, lze doporučit kaž
dému klasickému filologovi, který se zabývá dějinami ptolemaiovského 
Egypta, římské provincie Egypta, dějinami římského císařství a řeckou lite
raturou (včetně raněkřesťanské).

Pro informaci bych zde ještě uvedla zprávu Dirka Obbinka v časopise 
Egyptian Archeology č. 22 (jaro 2002), s. 3-6, pod titulem Imaging Oxyrhyn- 
chos, v níž autor informuje o stavu digitalizace oxfordské sbírky papyrů 
a o její přístupnosti na internetu (Egypt Exploration Society’s Collection of 
Graeco-Roman Papyri from Oxyrhynchus). Autor této zprávy v r. 2003 před
pokládá, že publikace oxyrhynžských papyrů bude pokračovat ještě více než 
půl století. Digitalizace sbírky byla zahájena v r. 1998 ke stoletému výročí pu
blikace prvního P.Oxy., dále má být připraven i digitální korpus všech vy
daných řeckých a latinských literárních papyrů. Současný stav digitalizace 
(k r. 2003) lze nalézt na adrese www.csad.ox.ac.uk/poxy.

Růžena Dostálová (Praha)

Václav Marek - Pavel Oliva - Petr Charvát, Encyklope
die dějin starověku. Praha; Nakladatelství Libri 2008, 532 s.

K dosavadním naučným slovníkům, které české čtenáře přehledně a obsažně 
seznamují s dějinami a kulturou starověkého Předního východu, Egypta 
a antické civilizace,’ přibyla poměrně rozsáhlá encyklopedická příručka, jež

2 Recenzi Úvodu do papyrologie z pera R. Dostálové, R. Hoška, G. Messeri, W. B. 
Oertera a R. Pintaudiho najde čtenář v časopise Byzantinoslavica 75, 2007, s. 384-387 
(V. Drbal a H. Sekavová) a v časopise ZJKF - Auriga 50, 2008 (J. Gnisková). Těmto 
skriptům věnoval pozornost i Severočeský rozhlas 13.-16. 1. a 20.-23. 1.2007 v pořadu 
o vědě Leonardo. Zpráva o posledním papyrologickém kongresu, který se konal 
v Helsinkách 1.-7. 8. 2004 a z něhož sborník vyšel v r. 2007, vyšla v Listech filologic
kých 2008, č. 2. Tento kongres měl již také koptologickou sekci, což ukazuje plné 
oprávnění zařazení koptské papyrologie do našeho výše uvedeného Úvodu do papyro- 
logie. V r. 2009 nejspíše vyjde rovněž svazek Papyri Wessely Pragenses III z pražské 
sbírky Papyri Wessely, uložené v rukopisném oddělení v Klementinu. Perspektivně 
posledním svazkem bude svazek IV této řady. Zprávu o současném stavu této sbírky 
lze najít v ročence Eirene 20, 1983, s. 101-109.

’ Antikou se zabývá především Encyklopedie antiky (autorský kolektiv v čele 
s L. Svobodou, Praha 1974) a Slovník antické kultury (kolektiv autorů, Praha 1974), 
Předním východem Encyklopedie starověkého Předního východu (kolektiv autorů pod 
vedením J. Proseckého, Praha 1999) a Egyptem Ilustrovaná encyklopedie starého 
Egypta (M. Verner - L. Bareš * B. Vachala, Praha 1997).

se na jedné straně omezuje pouze na historickou problematiku, avšak na stra
ně druhé souhrnně pokrývá všechny oblasti starověkého světa, které bývají 
zpravidla zahrnovány do celkových zpracování „dějin starověku“. Uživatel 
tak v jednom svazku nalezne informace o vyspělých státech na Předním vý
chodě, v Egyptě, Indii a Číně (P. Charvát) a o řeckém (P. Oliva) a římském 
světě (V. Marek). Nedozví se sice o dalších oblastech, které již v období staro
věku dosáhly relativně vysoké civilizační úrovně, mj. o Zadní Indii, kde půso
bily vlivy čínské a indické, a zejména o kulturách ve Střední a Jižní Ameri- 
ce,2 encyklopedie však obsahuje hesla o okrajových oblastech středomořských 
civilizací, které většinou stojí stranou pozornosti, jako např. o Aksúmu 
v Etiopii, Sábě na Arabském poloostrově či o různých kmenech, s nimiž při
cházeli do styku Řekové a Římané. Co se týče časového záběru, neomezují se 
autoři jen na vlastní starověk, nýbrž věnují se i předpokladům vzniku vyspě
lých civilizací v období pravěku, a to počínaje mezolitem. Na opačně straně 
časové osy sahá výklad až na přelom starověku a středověku v 6. a 7. století 
s několika přesahy do pozdějších dob (např, konstantinovská donace, byzant
ská říše).

V encyklopedii nalezneme hesla různého charakteru a rozsahu, která jsou 
navzájem provázána vnitrními odkazy, takže čtenář může o otázce, jež jej 
zajímá, získat značně ucelenou představu. Základ výkladu nepochybně před
stavují souhrnná - a často obsáhlá - hesla, která poskytují přehledné základní 
informace o dějinách jednotlivých oblastí a států (Egypt, Mezopotámie, Pa
lestina, judské království, Řecko, Řím, Athény, Sparta apod.), o jednotlivých 
historických obdobích a kulturách (kupř. neolit, protoindická kultura, hellad- 
ská kultura aj.) či o různých etnických skupinách (Kassité, Thrákové, Kelto
vé, Arméni apod.). Další hesla mj. vysvětlují významné historické události 
a dílčí období historického vývoje jednotlivých států (např. foinická koloni
zace, Solónova ústava a zákony, Aristoníkovo povstání, spartská hegemonie, 
Augustova doba, dominát), mnoho z nich je věnováno válečným střetnutím 
a jednotlivým bitvám (kupř. řecko-perské války, punské války, bitva u Ka- 
deše, bitva u Adrianopole). Jiná hesla, která se až na výjimky týkají antického 
světa, zase objasňují pojmy z oblasti politického života, práva, kultu a vojen
ství (eisangeliá, hoplíté, oligarchic, ala, cenzoři, haruspikové aj.).

Z výše řečeného je patrné, že velká část hesel z různých stran přibližuje 
politické a vojenské dějiny starověkého světa. Encyklopedie však obsahuje 
nemálo hesel, která přinášejí i poučení o hospodářských a sociálních dějinách 
(obchodní osady, kolonát, oikos, kočovníci, hektémorové, heilóti, patria

2 Stručný přehled vývoje i mimo hlavní oblasti starověkého světa skýtá publikace: 
G. Burenhult (ed.), Velké civilizace, Praha 2006.
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potestas, otroctví atd.), v poměrně úzkém výběru o významných lokali
tách (Qatal Hüyük, egyptské Théby či Masada) a okrajově o kulturních dě
jinách (písmo; příslušné údaje jsou i v některých heslech širšího zaměření, 
např. ve výkladu o Perikleově době). Do encyklopedie je rovněž zařazeno vy
světlení několika slavných sentencí, které pocházejí výhradně z římského pro
středí.

Neobvyklým rysem posuzované encyklopedie je to, že do ní autoři neza
řadili biografická hesla o historických osobnostech. V textu sice objevíme 
několik hesel uvedených jmény historických osob, avšak jejich obsah se sou
střeďuje na události, které jsou s nimi spojeny, jak napovídají druhé části ná
zvu těchto hesel: Alexandros Veliký, vojenské tažení; Caesar, jeho diktatura, 
46-44 př. Kr. apod. Absenci životopisných hesel alespoň do jisté míry kom
penzuje rejstřík osobností (s. 504-532), který podává jejich základní charak
teristiky a odkazy na stránky, kde se o nich hovoří.

Práci s encyklopedií by nesporně prospělo, kdyby obsahovala také rejstřík 
zeměpisných názvů, neboť mnohá hesla (srov. např.v. palatium, s. 327) ob
sahují často velký počet takových, které přirozeně vzhledem k rozsahu ency
klopedie nemohou být zastoupeny vlastními hesly. V určitých případech by 
však bylo vhodné, kdyby tomu tak bylo, protože v encyklopedii chybí samo
statný výklad o některých oblastech, lokalitách či státech srovnatelného vý
znamu s těmi, jimž zvláštní hesla věnována jsou. Z oblastí a států řeckého 
světa encyklopedie uvádí mj. Épeiros, Krétu či Rhodos, avšak nikoli např. 
Sicílii, Syrákúsy či Peloponnésos. Co se týče Malé Asie, objevíme hesla 
o Frygii, Lýdii, Lykii či Kappadokii, ale postrádáme mj. Bíthýnii, Kilikii 
a Pontos. Samostatné heslo by si asi zasloužila také Alexandrie v Egyptě. 
Nejednotné je zpracování údajů o římských provinciích - některým jsou vě
nována samostatná hesla (např. Moesie, Africa, Asia aj.), o jiných se hovoří 
podrobněji v rámci jiných hesel (kupř. o Thracii v hesle věnovaném Thrá- 
kům), další jsou jen letmo zmíněny (Achaia, Cappadocia), provincie v širší 
geografické oblasti jsou zahrnuty do jednoho hesla (Zaalpská Galie, Hispá- 
nie), avšak chybí poučení o Raetii, Cilicii, Galatii aj. V příkladech možných 
doplnění by bylo možno pokračovat, avšak je jasné, že rozhodování o tom, 
která hesla jsou vskutku relevantní, je vždy do jisté míry subjektivní záleži
tostí. I vzdor právě řečenému by asi bylo vhodné, aby hesla o mezolitu a neo
litu doplnil výklad o eneolitu (chalkolitu) a době bronzové a železné.

Encyklopedie dějin starověku přináší přehledné a ucelené poučení o histo
rickém vývoji starověkého světa, přirozeně zejména o antické civilizaci, z níž 
vyrůstají kořeny evropské společnosti ve středověku a novověku. Značná po
zornost je věnována také civilizacím na Předním východě a v Egyptě, jež vý
znamně ovlivnily antické Středomoří, avšak relativně méně prostoru se dosta
lo Indii a Číně. I přes uvedené připomínky (či spíše návrhy k doplnění v pří- 
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pádném dalším vydání)^ je možno konstatovat, že kniha může dobře posloužit 
všem zájemcům o starověké dějiny, a to nejen neodbomíkům, ale i poučeným 
čtenářům, neboť mnohá hesla zacházejí do relativně značných podrobností.

Jan Souček (Praha)

Filip Karfík, Duše a svět. Praha: OIKOYMENH 2007, 248 s.

Kniha Filipa Karfíka nabízí zajímavý a zasvěcený pohled na vybraná témata 
z antické filosofie.^ Publikace obsahuje devět studií, které byly v letech 1998- 
2006 publikovány v různých časopisech a sbornících a nyní jsou pro českého 
čtenáře dostupné v jednom svazku.

Ačkoli se Filip Karfík v úvodu ke knize pokouší představit jistou „tema
tickou jednotu“ spojující jednotlivé články, přesto každý text představuje sa
mostatný celek a sledovat jednotnou výkladovou linii vyjádřenou názvem 
knihy Duše a svět jze jen s určitými obtížemi. Obsahová rozrůzněnost není 
nicméně ani v nejmenším na škodu, neboť právě schopnost uvést čtenáře do 
různých problematik patří k výrazným přednostem Karfíkovy knihy.

Hlavními postavami antické filosofie, jimž se věnuje většina článků obsa
žených v tomto svazku, jsou Platón a představitelé staré stoy.^ V první části 
knihy se Filip Karfík věnuje Platónovi, a to jak některým centrálním prvkům 
celé jeho nauky, tak i diskusi o speciálnějších otázkách. První článek knihy 
sleduje klíčové kategorie Platónovy filosofie - kategorie totožnosti a různo
sti - a ukazuje vlivy Hérakleitovy a Parmenidovy nauky na Platónovu vlastní 
koncepci. Druhý text je věnován interpretaci Aristotelova referátu, podle nějž 
se filosofie v Akademii stala matematikou. Zkoumání pozice a smyslu filo
sofie matematiky v rámci Platónovy nauky a v rámci učení jeho pokračovatelů 
je zřejmě nejspekulativnější částí celé knihy, a přirozeně tak budí nejen zvý
šený zájem, ale i řadu otázek. Třetí text se zabývá detailním rozborem ně
kterých pasáží dialogu Faidón, které vrhají světlo na spjatost koncepce

Zájemci o hlubší poznání dílčích problémů by nesporně přivítali, kdyby publika
ce byla doplněna přehledem alespoň základní odborné literatury.

Vydání recenzované knihy předcházela autorova monografie Plótínova meta- 
fyzika svobody (Praha 2002) a v Německu vydaná publikace Die Beseelung des Kos
mos (München - Leipzig 2004). V roce 2008 pak autorovi vyšla kniha Unendlich
werden durch die Endlichkeit: eine Lektüre der Philosophie Jan Patočkas (Würzburg 
2008).

Jediným textem, který není věnován ani Platónovi ani stoikům, je poslední studie 
s názvem Plótínos mezi německým idealismem a francouzským spiritualismem.
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nesmrtelnosti duše a kosmologického uspořádání v Platónových úvahách. 
Čtvrtý článek otevírá jednu z centrálních otázek Platónovy kosmologie; Co 
dělá a kdo je Demiurg v Timaiu? Pátý a poslední text, zabývající se výslovně 
Platónem, pak interpretuje nauku o snutelné části lidské duše.

Po pěti článcích věnovaných různým aspektům Platónovy filosofie srov
nává Filip Karfík v šestém článku Aristotelovo a stoické pojetí „toho, co je 
v naší moci“. V tomto textu se ukazuje ve zvláště viditelné podobě jedno z vý
razných pozitiv Karfíkova přístupu, které v různé míře prochází celou knihou. 
V průběhu analýzy poměrně specifické otázky je totiž čtenáři nabídnuta inter
pretace základních otázek celé nauky a partikulární problém je uveden do 
vztahu k celku, jehož je součástí. Výklad „toho, co je v naší moci“ tak osvětlí 
nejen tuto otázku samu, ale nabídne i vhled do dalších rovin etických úvah 
Aristotela a stoiků a nastíní i některá základní ontologická východiska těchto 
nauk. Sedmý a osmý článek knihy nabízí dva pohledy na stoickou kosmo- 
gonii. Zatímco sedmý článek diskutuje o nejdůležitějších aspektech stoické 
nauky a snaží se najít základní Předpoklady stoické kosmogonie, osmý článek 
je věnován jednomu aspektu této nauky - „věčnému návratu téhož“. Závěreč
ný text knihy představuje ve své první části Plótínovu koncepci inteligibilní- 
ho univerza, v druhé pak přístupy dvou významných interpretů 20. století 
k této Plótínově nauce.

Filip Karfík dokáže velmi přesvědčivě vystihnout základní rysy filosofic
kých systémů, jimiž se zabývá. Jeho texty se přitom vyhýbají problémům spo
jeným s úkolem vystihnout základm' myšlenky velkých filosofických systémů 
na malé ploše, kterou nabízí článek. Karfíkovy texty nepůsobí dojmem příliš
ného zjednodušování, neboť důkladně vypracovávají a rozvádějí myšlenky, 
kterými se článek zabývá. Jednotlivé teze a interpretační návrhy jsou navíc 
velmi dobře textově doložené a Karfíkův výběr problémů je většinou dobře 
odůvodněn. Texty zároveň nepůsobí „učebnicovým“ dojmem, neboť neopa
kují zažitá klišé, nýbrž svá tvrzení řádně rozvádějí a zdůvodňují a často oteví
rají i nové perspektivy v pohledu na danou problematiku.

Druhou nepochybnou předností Karfíkových textů je schopnost srovnávat 
jednotlivé myšlenkové systémy. Detailní znalost diskutovaných nauk a schop
nost překonat pojmové diference Karfíkovi umožňuje vidět styčné body těch
to systémů a přesně a s pochopením analyzovat jak samotné názorové dife
rence, tak jejich zdroje.^

Karfík dokáže rovněž velmi dobře zasadit probíraný problém do kontex
tu, ze kterého vyrůstá. I diskuse o poměrně speciálních otázkách tak v jeho

Viz například vynikající srovnání vztahu jednotlivin a obecnin u Platóna, Aristo
tela a stoiků v článku Předpoklady stoické kosmogonie.

podání neztrácí na poutavosti ani pro čtenáře nepříliš orientovaněho v proble
matice, neboť mu umožňuje sledovat návaznost na obecnější motivy interpre
tovaného autora, a tak prohlubovat jak jeho obeznámenost s probíraným té
matem, tak se základními postoji, které nejsou hlavním tématem výkladu. 
Čtenář by se proto neměl nechat odradit často dosti specializovanou témati
kou ohlášenou v názvech článků, neboť Karfíkův text dokáže poutavě zpro
středkovat nejen tuto specializovanou otázku, ale i nastínit obecné rysy antic
ké filosofie z inspirativních perspektiv.

Pokud bychom hledali nedostatky Karfíkovy knihy Duše a svět, mohli 
bychom upozornit na občasnou záměnu výkladu za doklad- 
Filip Karfík místy odkazuje na textovou pasáž, ve které se tvrzení vyskytuje, 
ve chvíli, kdy by čtenář očekával spíše vysvětlení jejího smyslu.'^ Rovněž ně- 
kterě centrální interpretační pozice by mohly být více rozvedeny.^ Oba tyto 
problémy jsou však pochopitelné vzhledem k omezenému prostoru, který po
skytuje článek, a v každém případě nad nimi výrazně převažují nesporné kla
dy Karfíkových textů.^

Ondřej Krása (Praha)

Megarikové, Zlomky, Usp. a přel. Helena Kurzová. Praha; 
OIKOYMENH 2007, 330 s.

Uvedená kniha vyšla jako 5. svazek (na s. 4 je uveden 4. sv.) Knihovny antic
ké tradice v nakladatelství Oikúmené. Podnět k jejímu vzniku dal Milan Mráz, 
ale celá publikace je výsledkem badatelské a překladatelské činnosti Heleny 
Kurzové (dále HK), významné české badatelky v oblasti indoevropeistiky, 
latinistiky i grécistiky.^

Viz např. s. 23.
Viz např. Karfíkovo stanovení podobnosti mezi čísly a smyslovými věcmi 

v Platónově ontologickém rozvrhu, s. 36, 37.
Jazyková redakce textu je velmi dobrá, avšak nevyhnula se přehlédnutí několika 

překlepů. Viz např. s. 74, pozn. 117, „Platon“ nusto „Platón“, s. 99 „Ale nemyslím se“ 
místo „Ale nemyslím si“, s. 105 „chosu“ místo „chaosu“. Za poněkud zavádějící pova
žuji závěrečnou větu z obálky knihy: „Dvě závěrečné studie poukazují na ohlasy an
tických myšlenek ve filosofii 19. a 20. století“, neboť v případě předposlední studie 
vzbuzuje neadekvátní očekávání. Zatímco poslední studie je opravdu z poloviny vě
novaná recepci antických témat v pozdější tradici, předposledm' text se zabývá výhrad
ně antickými systémy a na pozdější filosofický vývoj poukazuje pouze dvěma závě
rečnými citáty z děl Friedricha Nietzscheho.

Rovněž tato recenze pochází z pera klasického filologa, nikoli filozofa.
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Recenzovaná publikace přináší svědectví {testimonia) antických autorů 
o filozofech megarské školy, a to v řeckém/latinském originále opatřeném 
kritickým aparátem a zrcadlově umístěným překladem na protější straně. Jed
notlivé zlomky jsou doplněny podrobným a fundovaným komentářem zařa
zeným za antické texty (s. 235-302).

Üvodni studie (7-15) stručně seznamuje čtenáře s některými problémy tý
kajícími se stavu bádání o megarské škole, jehož rozvoj byl podnícen zejmé
na Doringovým vydáním zlomků o megaricích.^ V otázce podílu eleatské a so
kratovské inspirace v učení megariků se HK staví proti von Fritzovi (1931), 
který akcentoval přínos sókratiků na úkor eleatského učení, zejména Parme- 
nidova. V komentáři k některým zlomkům (viz zl. 38,0, 28A, 31 ad.) HK uka
zuje, že vliv eleatské tradice je nesporný, nejen pokud jde o „spojitost mezi 
megarskými a zénónovskými argumenty eristické povahy“ (s. 8), ale i pokud 
jde o učení Parmenidovo.

Jiným badatelským problémem, k němuž se HK vyjadřuje, je jednota me
garské linie. Sedley (1977) popírá existenci megarské školy {scho- 
lé) jako takové a upřednostňuje označení diadoché, jež představuje volnější 
uskupení filozofů spjatých vztahy učitele a žáka. V megarském proudu vydě
luje vlastní megariky zabývající se etikou a spjaté s Megarami (Eukleidés 
a Stilpón), eristiky (Eubulida a Alexina) a vlastní dialektiky (Diodóra a Fi- 
lóna). Podle HK je sice „sdružení školy kolem Megary“ volné a „lokalizace 
přímo do Megary je postižitelná pouze u Eukleida a Stilpóna“ (s. 9), ale 
v souhlase s Mulierem a dalšími vidí HK u všech jmenovaných filozofů urči
tou jednotu základních principů a zaměření.

Dále HK informuje čtenáře o obsahovém složení testimonii (s. 12-15): 
sbírka zahrnuje jen málo přímých citací megariků a konkrétních údajů o jejich 
doktrínách. Většina zlomků se týká biografických údajů, často ve formě růz
ných historek, anekdot a apofthegmat (výroků), a pochází z Diogena Laeri- 
ského (3. stol. n. 1.) a z byzantského slovníku Suda (10. století), dále z Plú- 
tarcha, Stobaia, Athénaia, Aristotela, Eusebia, Sexta Empirika, ale i z Cicero- 
na a Gellia ad., včetně různých anonymních florilegií a gnomologií. Jsou tu

2 O osobnostech megarské Školy autorka nemluví, oprávněně předpokládá, že čte
náři, kteří sáhnou po této publikaci, jsou s nimi dostatečně seznámeni. Hlavní předmět 
jejich zkoumání charakterizuje jako „kritickou analýzu fungování, možností a před
pokladů racionality“ (s. 7). Pro méně informované čtenáře Aurigy dodejme, že za za
kladatele megarské školy je pokládán Eukleidés z Megar (4. stol. př. n. 1), učení mega- 
riků v sobě spojuje eleatskou a sokratovskou tradici, zatímco oni sami ovlivnili stoic
kou nauku (zejména v oblasti logiky) i nauky jiných filozofů. Dnes jsou známi širší 
poučené veřejnosti hlavně díky formulaci logických paradoxů (pod vlivem Zénóna 
z Eleje). Jejich učení je dochováno v citacích a zprávách jiných antických autorů.

však i zlomky zaměřené skutečně filozoficky, např. zl. 28A z Cicerona, 
zl. 65A z Aristotela atd. Studie je zakončena informacemi a úvahami o tom, 
jak megarikové ovlivnili další filozofické školy, které na určité prvky jejich 
učení navazovaly, nebo naopak proti nim vystupovaly polemicky.

Hlavní část publikace přirozeně tvoří vlastní testimonia, jejich překlad do 
češtiny a komentář. Uspořádání zlomků vychází, jak uvádí překladatelka, 
z Döringova vydání Die Megariker. Kommentierte Sammlung der Testimo
nien (Amsterdam 1972); přihlíží také k Giannantoniho práci Socratis et So
craticorum reliquiae (Bibliopolis 1990) a ke komentovaným překladům 
L. Montoneriho (do italštiny) a R. Muliera (do francouzštiny). Do knihy jsou 
zařazeny pouze zlomky, kde jsou megarikové výslovně jmenováni, buď obec
ně, nebo jako jednotlivci.

Soubor obsahuje celkem 230 zlomků různé délky (často jen několik řád
ků) a dělí se na oddíly nazvané podle jednotlivých filozofů: I. Eukleidés a jeho 
kruh, megarici obecně (s. 18-55), II. Brysón a Polyxenos (s. 56-77), III. Eu- 
búlidés a jeho kruh, Alexinos (s. 78-107), IV. Diodóros a jeho kruh (s. 108- 
158), V. Stilpón a jeho kruh (s. 158-197). Za tyto oddíly je zařazen Appendix 
(s. 198-233) prezentující eristické argumenty (Aporoi logoi), obecně známěj
ší jako paradoxy či aporie, rovněž s překladem do češtiny. Komentár k nim je 
zařazen (z neznámých důvodů) za komentář k Eubúlidovi (s. 259-263). Pro
tože testimonia v oddílech I.-V. sice zmiňují Eubúlida a Diodóra jako autory 
paradoxů Lhář, Hromada {Sórités), Zahalený, Rohatý, Holohlavý ad., ale bliž
ší údaje o nich neobsahují, je připojení Appendixu velmi vhodným doplňkem 
celého souboru.

Přestože někteří autoři, z nichž zlomky o megaricích pocházejí, byli pře
loženi do češtiny již dříve (Diogenés Laertios, Aristotelés, Cicero), HK vy
tvořila své vlastní zdařilé překlady. Její převody jsou čtivé, přesné a v dobrém 
slova smyslu moderní. Jen zřídkakdy by bylo vhodné použít jiné vazby nebo 
formulace, např. sídlícím na Dělu místo sídlícím v Dělu (s, 77), v Hypereidové 
řeči ATiXiocKÓg místo v Ár|XiaKÓ(; Hypereida (s. 252), ve zl. 133 chybí v pře
kladu slovo Oeócppaawv (s. 113), ve zl. 199 je překlad vztažen k Apollónio- 
vi, zatímco v originále je správně doplněno jméno Zénóna z Kitia (s. 177).

Závěrečná část knihy obsahuje (a) obsáhlý seznam literatury (s. 303-312), 
dovedený do r. 1999/2000, jehož abecední uspořádání nerespektuje vždy čes
ké pořadí písmen (Schmid předchází před Sedleym); (b) praktický Biblio
grafický přehled (s. 313-314), rozdělující publikace uvedené v předchozím 
oddílu na edice, komentáře a úvody, na literaturu k edicím a interpretacím 
(v seznamu literatury chybí lonsius), na literaturu k megarikům obecně i k jed
notlivým filozofům a k eristickým argumentům; (c) seznam použitých zkra
tek (s. 315-317); (d) Konkordanci (s. 319-321) usouvztažňující čísla Dörin- 
govy a Giannantoniho edice s číslováním zlomků u HK; (e) velmi užitelný 
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Index locorum (s. 322-330) seřazený podle antických autorů, z nichž zlomky 
pocházejí. Index umožňuje rychle zjistit číslo zlomku, pod nímž je text uve
den u HK (např. Sextus Empiricus, Math. VII,415-421 je citován v Appendixu 
Ap 28). Pro lepší orientaci čtenáře by bylo vhodné uvést ještě stránku, kde je 
podán komentář k příslušnému zlomku. Kromě toho supluje Index locorum 
také málo podrobný obsah.

Publikací Megarikové se H. Kurzová zasloužila o zpřístupnění obtížně do
stupných primárních zdrojů učení megariků českým badatelům, studentům 
filozofie a poučeným zájemcům o řeckou filozofii, a to i těm, kteří ovládají 
řečtinu jen částečně a dobrý překlad je pro ně nezbytným vodítkem. V kva
litním komentáři, založeném na důkladném studiu primární i sekundární lite
ratury, přináší věcné poučení k danému zlomku, sahajíc k antickým autorům 
i k moderním studiím. Je zřejmé, že tato profesionálně zpracovaná publikace 
(jak ostatně publikace nakladatelství Oikůmené bývají) bude na dlouhou dobu 
zdrojem poučení a přínosem pro naši znalost antické filozofie.

Dagmar Muchnová (Praha)

Šedinův tanec metafor
(Miroslav Šedina, Bakchantky a včely. Praha: OIKOYMENH 
2007, 144 s.)

Četba Klementa Alexandrijského (2.-3. stol. po Kr.) přináší přinejmenším 
stejný požitek milovníkům antické literatury jako historikům křesťanského 
myšlení. Zatímco ti druzí mohou stále znovu zjišťovat, které theologické mo
tivy běžně spojované s pozdějšími autory najdeme už u Klementa, ty první 
zase překvapí, jak dalece tento křesťanský katecheta navazuje na otázky řecké 
filosofie, nemluvě o stylu jeho psaní, který je srovnatelný s nejlepšími příkla
dy dobové rétorické prózy. K působivosti Klementova stylu přispívá kromě 
jiného množství citací, aluzí a oběžných metafor, do nichž zahaluje svá sděle
ní, aby v mysli posluchače vytvořil dojem čehosi důvěrně známého, a zjednal 
tak „duchovním semenům“ křesťanské pravdy snadnější přijetí na řecké půdě.^ 
Rétoricko-gramatická erudice i dobrá filosofická sečtělost mu umožňují vy
užívat širokou paletu takových „zavlažovačích“ prostředků, počínaje mytic- 
ko-rituálními motivy (obrazy Orfea či bakchických mystérií v Protreptiku} 
a filosofickými pojmy konče. Nebylo by zřejmě příliš plodné pokoušet se ona 
„duchovní semena“ rozesetá v Klementově díle odmýšlet od podloží, v němž

’ Srov. Strom. 1,17,4, kde Klement tento postup přirovnává k zavlažování země.
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ukázala svůj tvar, tedy od literárně-filosofického kontextu, ve kterém je autor 
rozvinul. K paradoxům apologetického žánru patří, že jádro poselství zvěsto
vaného pomocí motivů převzatých z řecké (zejména filosofické) tradice je 
tímto „překladem“ zároveň vykládáno, tj. zasazováno do určitých souvislostí, 
které tím arci proměňuje, v nichž ale také teprve zjevuje některé vlastní mož
nosti, jež dosud nepřišly ke slovu.

V Klementově díle se však motivy křesťanské tradice nesetkávají jen s filo
sofickými pojmy, ale i s básnickými metaforami, z nichž některé mají zřetel
ně religiózní původ. Platí i pro tyto „pohanské“ metafory, že jsou více než úče
lovým překladem Klementova poselství, že totiž nějak přispívají k tomu, jak 
autor sám tomuto poselství rozumí? Miroslav Šedina se v nedávno vydané 
sbírce esejů Bakchantky a včely pokouší ukázat právě toto. Ve třech studiích 
s podtitulem Řecký mýtus a filosofie u Klementa Alexandrijského si bere na 
mušku některé tradičm' obrazy, s nimiž Klement ve svém díle pracuje, a s nimi 
spojená témata jeho myšlení a pokouší se rozborem oněch obrazů předvést, 
jak jejich mytická struktura ovlivňuje zpracování příslušných témat. O jaké 
obrazy a témata se jedná?

Je známo, že Klementův postoj k řecké kultuře je hluboce ambivalentní. 
Na jedné straně autor Protreptiku nemilosrdně odmítá všechny podoby lido
vého kultu a s jakousi kynickou zlomyslností zesměšňuje mýty, o něž se tyto 
kulty opírají. Na druhé straně však využívá celý arsenál výrazových prostřed
ků, které na půdě tohoto kultu vznikly a nesou jeho zřetelné stopy. Tuto ambi- 
valenci samu pak reflektuje básnickými prostředky, když například svůdnou 
moc řeckých básníků, kteří pomocí libého zpěvu a sugestivních obrazů uvrhu- 
jí nešťastníky do područí idolatrie, přirovnává ke zpěvu Sirén, kolem nichž 
Odysseus dokázal proplout jen díky tomu, že se přivázal ke stěžni. Jak ukazu
je Šedinův rozbor v prvním eseji sbírky {Zpěv Sirén, s. 9-29), Klement nava
zuje na užití tohoto obrazu v řecké literatuře, kde byla k hlasu Sirén přirovná
vána svůdná moc básnické a rétorické řeči, a stěžeň vykládá jako obraz kříže, 
tedy víry v Krista. Na druhé straně však ke zpěvu Sirén přirovnává způsob, 
jakým si boží Slovo podmaňuje své posluchače v Písmu a správně vedené 
křesťanské výuce. Toto pozitivní využití rozvíjí souvislost, kterou řecká nábo
ženská představivost nacházela mezi Sirénami a Múzami, dcerami bohyně pa
měti, a především navazuje na platónský výklad Sirén jako nebeských sfér, 
které svým otáčením vydávají harmonický souzvuk. Stejně ambivalentní je 
však Klementův přístup k řecké kultuře, jejíž sugestivní moc chce navzdory 
její (idolatrické) nebezpečnosti zapojit do služeb křesťanské výchovy.

Podobné téma z jiné perspektivy znázorňuje metafora krádeže, které je vě
nován druhý esej nazvaný Andělé světla a andělé skrytosti (s. 30-70). Šedina 
se zde zaměřuje na Klementův dvojznačný postoj k řecké filosofii. Je známo, 
že Klement řeckou, zvláště platónskou filosofii považoval za vrcholný plod 
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řeckého ducha a neváhal metody a pojmy vypracované na její půdě využít pro 
interpretaci Písma a křesťanské tradice. Oprávněnost tohoto postupu, který 
v křesťanském myšlení jeho doby zdaleka nebyl samozřejmý, zdůvodňuje 
úvahami o vztahu mezi biblickou moudrostí a řeckou filosofií, mezi nimiž fi
guruje hypotéza alexandrijských Židů o závislosti řeckých autorů na starém 
překladu Mojžíšových knih, ale zmíněn je také mytický výklad o pádu božích 
synů, kteří řeckým autorům předčasně vyzradili nebeská tajemství. Klement 
sám zvažuje i možnost, že je řecká filosofie inspirována podobně jako Starý 
zákon, nicméně rozhodující roli v jeho díle hraje hypotéza závislosti řeckých 
autorů na Písmu, kterou na jednom místě {Strom. 1,87,1) přirovnává k Promé
theově krádeži božského ohně. Úkol křesťanského filosofa pak spatřuje v re
interpretaci těchto „ukradených“ motivů na základě zjevení božského Slova, 
tedy logu. Šedina ukazuje, že toto pojetí božského logu jako principu interpre
tace odpovídá alegorickému výkladu jiného božského zloděje v řecké literatu
ře, totiž Herma, a dokládá, že Klement si byl této souvislosti vědom (s. 52, 
56-57). V souladu s tímto obrazem se však křesťanský exegeta chce vyvarovat 
chyby „božích synů“, kteří božská tajemství vyzradili předčasně, a proto se 
sám vyjadřuje způsobem „hermeticky“ zastřeným, vyžadujícím další výklad.

V posledním eseji nazvaném Bakchantky a včely (s. 71-131) se Šedina vě
nuje otázce Klementovy vlastní filosofické syntézy. Klíčovou roli zde hraje 
obraz, s jehož pomocí Klement vymezuje úkol křesťanské theologie jako syn
tézy všeho podstatného, co bylo řečeno v jednotlivých filosofických školách. 
Tyto školy, jež podle Klementova výkladu z původní pravdy božího Slova 
(patrně v té podobě, jak ji představuje Písmo) zachytily a naukově zpracovaly 
vždy jen nějakou část, Klement přirovnává k bakchantkám, které podle zná
mého mýtu zpracovaného v Eurípidových Bakchantkách roztrhaly na kusy 
tělo thébského krále Penthea. Úkolem křesťanského filosofa je pak toto roz
trhané tělo pravdy znovu složit a nazřít jeho původní jednotu (srov. Strom. 
1,57,1-6). Podle Šediny tato metafora dobře ilustruje nebezpečí, jemuž je vy
staven křesťanský myslitel procházející spletí řeckých filosofických nauk, aby 
z nich vydobyl zárodky božské moudrosti, totiž riziko, že se nechá pohltit 
partikulární optikou jejich metod (například dialektiky) a zapomene na celek 
skutečnosti, o niž mu původně šlo. Pro Klementa tyto metody nemají smysl 
samy v sobě, ale jsou to spíše jakési rituální pomůcky, které mají křesťanské
mu gnostikovi umožnit výstup k tajemství boží moudrosti zjevené v Písmu 
a křesťanské tradici. Při práci s pojmy a postupy řecké filosofie tak křesťan
ský gnostik musí s nej vyšší opatrností vybírat to, co odpovídá původní jedno
tě pravdy, jak ji zjevuje Písmo. V návaznosti na Klementovu zmínku o exe- 
getických schopnostech jeho učitele {Strom. 1,11,2) pak Šedina tuto eklektic- 
kou aktivitu ilustruje obrazem včely vysávající nektar z květů filosofických 
škol. Amplifikací tohoto motivu na polí řeckého písemnictví pak dospívá 
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k otázce kritéria umožňujícího rozlišit tento původní nektar („sladkost“ prav
dy) od méně kvalitních přísad. Toto kritérium je nejspíše třeba hledat v jakési 
náboženské „vnímavosti“ založené zkušeností spásného působení božího Slo
va (s. 113-114). V působivém finále nazvaném Dotek thyrsu (s. 116-131) pak 
Šedina ukazuje, že cíl onoho výstupu k tajemství boží moudrosti, kvůli němuž 
křesťanský gnostik svou eklektickou syntézu provádí, líčí Klement v obra
zech, které mají rovněž dionýsovské souvislosti.

Tato stručná rekapitulace motivů, které recenzenta na Šedinově knize za
ujaly nebo jimž, jak se domnívá, porozuměl, zdaleka nepostihuje všechny vý
kladové linie těchto poutavých, ale myšlenkově nepříliš ukázněných a místy 
až enigmatických textů. Šedinová metoda amplifikace tematicky příbuzných 
obrazů často rozehrává velmi zajímavé interpretační možnosti, ale málokteré 
z nich přivádí ke srozumitelnému závěru. Metafory jsou nejčastěji vykládány 
opět metaforami, takže se čtenář například nedozví, co je pro Klementa nako
nec oním „kritériem“ umožňujícím provést úspěšnou syntézu roztroušených 
údů moudrosti nebo jakou úlohu má v křesťanské filosofii hrát dialektická 
metoda. Celkově zůstává nejasné, co vlastně Šedinovo zkoumání vypovídá 
o tématech Klementova myšlení, které jsou do této vzrušující hry obrazů za
pojeny. Je totiž namístě pochybnost, zdaje Šedina na správné stopě, když vý
znam Klementových metafor interpretuje na pozadí řeckých básnických mýtů. 
Téměř všechny klíčové metafory, s nimiž pracuje, se totiž objevují v platón
ské literatuře a je dosti pravděpodobné, že je Klement převzal již v tomto rám
ci. Jejich interpretace by tak měla být založena spíše na srovnání témat, k nimž 
se tyto metafory vztahují v Klementových filosofických zdrojích a v jeho 
vlastním díle. To platí zvláště o dionýsovských motivech, kterým Šedina vě
nuje největší pozornost. Jako příklad můžeme uvést motiv Pentheova spa- 
ragmu, s jehož pomocí Núménios z Apameie, platónský filosof působící asi 
dvě generace před Klementem, zdůvodňoval svůj program syntézy původní
ho Platónova učení.^ Klement je dědicem podobného programu a není divu, 
že jej vysvětloval podobným způsobem. Rovněž metafora kruhového tance, 
kterou Šedina interpretuje jako dionýsovský motiv, má s největší pravděpo
dobností platónské pozadí, stejně jako Klementova mysterijní terminologie 
vůbec. Domnívám se, že význam těchto metafor by bylo třeba hledat v této 
souvislosti. Možná by se pak ukázalo, že to byla právě „enthusiastická“ 
ingredience platónského dědictví, co nejvíce usnadnilo recepci platónských 
motivů na křesťanské půdě. Odvažuji se však soudit, že bez tohoto filosofic
kého rámce by motivy dionýsovského kultu Klementovi ke smysluplné inter
pretaci křesťanského zjevení nestačily.

Matyáš Havrda (Praha)

Srov. zl. 24 des Places.
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Leo Strauss, Obec a člověk. Přel. Michal Moček. Praha: 
OIKOYMENH 2007, 253 s.

Dílo německého filosofa židovského původu, Leo Strausse (1899-1973), čí
tající 15 knih a řadu posmrtně vydaných textů, je zatím českému čtenáři tak
řka neznámo. Lze proto jen uvítat, že nakladatelství Oikúmené vydalo tři 
přednášky o antické politické filosofii, které Strauss v roce 1962 proslovil na 
Virginské univerzitě. Straussův přínos k politickému myšlení je zásadní, přes
to je nesnadné ho shrnout do několika vět. Strauss předložil zevrubnou inter
pretaci dějin politického myšlení (v knize Natural Right and History, Chica
go 1953), ve které hraje důležitou roli spor mezi antickými a moderními poli
tickými filosofy. Tento spor se týká povahy politických záležitostí a jejich vý
kladu. Podle Strausse se moderní politická filosofie, počínaje Machiavellim 
a konče Maxem Weberem, značně vzdálila své antické předchůdkyni a právě 
tento vývoj přispěl k tomu, že je dnes těžké antické politické filosofii porozu
mět, Platón, Aristotelés a Thúkýdidés chápali - ve Straussově podání - poli
tické záležitosti „zdravým rozumem“ a formulovali prvotní formu politické 
vědy, která je pravdivější než její moderní následovnice. Strauss se snaží an
tickou politickou filosofii rehabilitovat, a sice nikoli pro ni samu, ale pro ře
šení naléhavých úkolů 20. století: „Jen my, kdo žijeme dnes, můžeme snad 
najít řešení pro problémy dneška. Avšak přiměřené pochopení principů, tak 
jak je vypracovali klasikové, může být nezbytným východiskem pro přiměře
ný rozbor nynější společnosti a její specifické povahy, k němuž musíme do
spět“ (s. 17 n.). Strauss tak přichází s ojedinělým požadavkem, že klasické 
texty nám - přes rozdíl věků - mohou pomoci při rozboru určitých fenoménů 
(např. tyranie fašistického nebo stalinistického typu), vůči kterým je západní 
společenská věda, díky svým vlastním metodickým předsudkům, slepá. Tyto 
souvislosti je třeba mít na zřeteli, pokud Strausse a jeho interpretaci klasické 
politické filosofie chceme kriticky posuzovat. Strauss je podobný typ inter
preta jako Martin Heidegger. Dflčí historická interpretace u něho získává svůj 
smysl z celkového systematického záměru, kteiy ve svém díle sleduje.

Tématem námi recenzované publikace jsou „opomíjené stránky klasické
ho politického myšlení“ (s. 7). Strauss je dokládá na příkladu Aristotelovy 
Politiky (1. přednáška), Platónovy Ústavy (2. přednáška) a na Thúkýdidových 
Dějinách peloponnéské války a Athéňanech (3. přednáška). Výběr těchto au
torů není náhodný, ale je podřízen následujícímu kritériu: Platón a Aristote
lés formulovali základy klasické politické filosofie, a jsou tedy zástupci „před- 
vědeckého“ pojetí politické vědy. Oba filosofy spojuje snaha popsat „nejlepší 
možné zřízení, i když takové zřízení nikdy nebylo, není a nebude“ (s. 148). 
Thúkýdidés „vidí politický život v jeho vlastní perspektivě“ (s. 148) a zastu
puje „předvědecké“ pojetí historie. Výběr všech tří autorů skrytě odkazuje 
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k moderní politické filosofii a k jejímu názoru na lidskou přirozenost a dějiny, 
který je s antickou politickou filosofií neslučitelný. „Předvědeckost“ antic
kých autorů - podle Strausse - není jejich nedostatkem, ale předností. Vskut
ku, pokud si klademe otázku, kdo je adresátem jeho úvah, pak to primárně 
není čtenář 20. století, ale Hobbes, Hegel, Machiavelli, Rousseau a další my
slitelé, Strauss před námi v knize rozehrává velkolepou polemiku mezi antic
kými (a potažmo i středověkými, zvláště Tomášem Akvinským) politickými 
filosofy a politickými filosofy moderními ohledně povahy politických záleži
tostí. Tomu odpovídá i to, že klasičtí filologové jsou v poznámkách pod ča
rou v knize zmiňováni jen okrajově (např. J. Bumet, s. 60). Bylo by tedy ne
dorozuměním nebo přímo denunciací, kdybychom Straussovi podsouvali, že 
jeho výklad sleduje čistě filologické cíle.

Pokud jde o opomíjené stránky klasického politického myšlení, pak pro 
účely recenze snad postačí pár příkladů. V přednášce o Aristotelově Politice 
poukazuje Strauss k terminologickým obtížím, které jsou spjaty s překladem 
polis jako „městský stát“. Z jeho rozboru je zřejmé, že výraz polis je do mo
derních jazyků, zvláště angličtiny, takřka nepřeložitelný (s. 37). Naše poro
zumění pojmu polis je natolik zatíženo moderními pojmy „stát“ a „společ
nost“, že je obtížné, ne-li nemožné, si Aristotelovo pojetí polis nějak adekvát
ně zpřítomnit, V přednášce o Platónově Ústavě pak Strauss mnoho prostoru 
věnuje rozboru literární formy dialogů a popisu scenérie, ve které se dialogy 
odehrávají. Strauss poukazuje k tomu, že literární forma Platónových dialogů 
je jedinečná a že je třeba je číst jako „dramata v próze“ (s. 67). Tvrdí pak: 
„Z dialogů [...] nemůžeme poznat, co si Platón myslel. Jestliže někdo cituje 
úryvek z dialogů na důkaz toho, že Platón zastával takový a takový názor, jed
ná asi stejně rozumně, jako kdyby tvrdil, že podle Shakespeara je život bláz
nem vyprávěný příběh, plný rámusu a běsnění, které nic neznamená“ (s. 58). 
Při četbě těchto řádek snadno zapomínáme, že Strauss byl ve 20. století jed
ním z prvních badatelů, kteří naléhavě poukazovali k tomu, že „pochopení 
Platónovy nauky nelze oddělit od formy, v níž je tato nauka podána“ (s. 60). 
Při výkladu Thúkýdidových textů si Strauss klade otázku, co znamená být 
historikem „v předmodemím smyslu“ (s. 151). Dovolává se přitom Aristotela 
a jeho pojetí historie. V určitém ohledu je Thúkýdidés historikem, jak ho chá
pe Aristotelés: „je žádoucí, a dokonce nezbytné, abychom měli k dispozici 
trvalý, spolehlivý a jasný popis toho, co lidé a obce učinili a vytrpěli ve všech 
dobách, popis každé doby, sepsaný jejím současníkem“ (s. 151). Od Aristote
lova pojetí historie se však Thúkýdidés liší tím, že peloponnéskou válku po
važuje za jedinečnou událost. Vůči modernímu a vědeckému pojetí historie, 
jak bylo formulováno v 19. a 20. století, se Thúkýdidés prohřešuje tím, že se 
omezuje jen na vojenské a diplomatické dějiny, dále že vznáší nárok, že jeho 
práce je definitivní, a v neposlední řadě, že se neomezuje na citování úředních 
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dokumentů, ale uvádí také řeči jednajících, které sám složil (s. 151). Thúký- 
didovo pojetí dějin se tak odlišuje od pojetí předmoderního i moderního, 
a právě proto je nesnadné ho pochopit a adekvátně vyložit.

Publikace Obec a člověk je jistě jednou z mnoha monografií, které pojed
návají o politickém myšlení starověkých Řeků. Její zvláštnost však spočívá 
v tom, že klasická politická filosofie je v ní stavěna do protikladu k politické 
filosofii moderní a že je v ní odmítnuta víra v pokrok či racionalitu dějin. 
Publikace tak čtenáře vybízí k překročení jednotlivých oborů, jako je klasic
ká filologie, politologie a historie, a k promýšlení souvislostí, které tvoří pod
statnou součást západní kultury.

Jiří Chotaš (Praha)

Helena Pavlincová - Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, 
křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003, 
661 s.

Publikace Judaismus, křesťanství, islám není na knižním trhu k dispozici pou
ze několik týdnů či měsíců jako jiné knihy recenzované v tomto časopisu, 
dosud jí však bylo recenzenty věnováno nezaslouženě málo pozornosti. Proto 
je snad správné, pokud tuto mezeru i s určitým časovým odstupem vyplníme, 
protože jde o publikaci mimořádnou.

Ve skutečnosti je tato encyklopedie tří nej významnějších světových mono
teistických náboženství druhým vydáním titulu Slovník - judaismus, křesťan
ství, islám, který vyšel v nakladatelství Mladá fronta roku 1994. Nové vydá
ní, které je předmětem této recenze, je však velmi podstatně rozšířené a pře
pracované, takže v podstatě představuje novou publikaci.

Odstup devíti let mezi prvním a druhým vydáním měl značný dopad na zá
kladní zaměření encyklopedie. První vydání bylo naplněno historickým opti
mismem devadesátých let minulého století, jenž se projevoval v české kultu
ře po roce 1989 o to silněji. Přinejmenším části encyklopedie věnované ju
daismu a křesťanství tehdy vyjadřovaly přesvědčení, že náboženství je jedním 
z integrujících prvků lidské společnosti a má (minimálně ve svých tradicích) 
svůj pozitivní význam i pro ty příslušníky západní civilizace, kteří se k žád
nému vyznání nehlásí. Tento obecný postoj zřetelně vyjadřují i úvody ke tfem 
částem slovníkových hesel věnovaných jednotlivým náboženstvím, jež se zá
roveň snaží podat krátké syntetické přehledy dějin jejich vývoje.

Nové vydání od těchto tří úvodních partií upouští, především proto, že je 
celkově zaměřeno na náročnější uživatele a autoři encyklopedie patrně poci
ťovali, že vyhovět tomuto zaměření i v syntetických přehledech by bylo pod-

Statně náročnější a vyžadovalo by to větší rozsah textu a patrně i odborný po
známkový aparát, pokud by se nechtěli dostat do rozporu s celkovým profi
lem encyklopedie v její nové podobě.

Encyklopedii je ovšem ve druhém vydání předsunut obecný úvod Bře
tislava Horyny, jenž plně odráží posun názorů české religionistiky 
v dekádě uplynuvší od prvního vydání. Úvod se věnuje problematice fenomé
nu monoteismu jako jevu v historické perspektivě lidské civilizace relativně 
nedávno vzniklému, jehož vyzrání do konkrétní podoby judaismu, křesťanství 
a islámu nebylo kauzálně nezbytné a v každém případě bylo doprovázeno 
velkou mírou duchovního i fyzického násilí, jež potlačilo vzájemnou toleran
ci většiny forem náboženského života předcházejících těmto monoteismům. 
Úvod si klade otázku, zda náboženská tolerance jako taková je s povahou těch
to tří monoteismu vůbec slučitelná, zda vrcholem možného není pouze „vy
nucená mravní represe, která omezuje, v krajním případě minimalizuje proje
vy intolerance, avšak nijak se netýká základů, na nichž intolerance stojí, ani 
síly, kterou v sobě nese“ (s. 30). V tomto úhlu pohledu podává úvod i historii 
religionistického studia fenoménu monoteismu a odsouvá do polohy historic
ky podmíněných projekcí ještě v minulém století oblíbené evropocentrické 
koncepce vzestupného historického vývoje forem náboženského prožívání, 
údajně vrcholícího v křesťanství (případně v křesťansky zabarveném deismu).

První část encyklopedie věnovaná judaismu je oproti prvnímu vydání zce
la přepracovaná, což souvisí s úplnou obměnou této části autorského kolekti
vu. První vydání při prezentaci judaismu vycházelo z obecné religionistické 
perspektivy a snažilo se zdůrazňováním obecných humanistických hodnot ju
daismu předejít pocitu cizosti, který nezasvěcenému nežidovskému zájemci 
mnohdy vyvstává v počátku studia zvláště středověkých a novověkých forem 
judaismu. V druhém vydání jsou prakticky všechna hesla prvního vydání 
zpracována nově a desítky nových jsou doplněny. Úroveň zpracování je za
měřena na náročnějšího uživatele než ve vydání prvním, často jde do mnohem 
větších podrobností, hesla mají zvýrazněno diachronní pojetí problematiky 
a používají množství citací z hebrejštiny a aramejštiny (v pečlivé a jednotné 
transkripci). Jeví se dosti nepravděpodobné, že by tuto část encyklopedie mohl 
plně využít zcela laický zájemce o judaismus, jejím ideálním uživatelem se 
zdá být začínající student judaistiky. Autory většiny hesel jsou Bedřich 
Nosek a Vladimír Sadek. V daleko větší míře než v prvním vydání 
se na heslech této části podílejí také autoři, jejichž hlavní autorský přínos se 
projevuje v následujících částech encyklopedie.

Část encyklopedie věnovaná křesťanství se oproti prvnímu vydání změni
la jen částečně. Hesla zaměřená na středověké dějiny křesťanské církve a na 
historické reálie katolicismu z pera Pavla Spunara slouží čtenáři bez 
potřeby podstatných doplnění, neboť již v prvním vydání představovala 
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vyvážený a bohatý celek informací. Totéž platí pro méně početná hesla Pe
tra Pokorného pojednávající o novozákonní biblistice a novozákonní 
teologii. Podstatně rozšířen byl počet hesel zpracovaných Břetislavem 
HorYNou, která se zabývají obecnými pojmy religionistiky a dějinami 
křesťanské teologie. Helena Pavlincová rozšířila a doplnila řadu 
hesel, která zpracovávají zvláště moderní církevní dějiny a osobnosti moder
ní teologie. Katolickou teologií a starozákonní biblistkou (i v části publikace 
věnované judaismu) se zabývá Dalibor Papoušek, otázkami patristi- 
ky Lenka Karfíková. Zcela nového zpracování se dostalo všem hes
lům zaměřeným na problematiku pravoslavné církve a jiných východních 
církví (Dalibor Papoušek, Pavel Boček). S ohledem na tato 
rozšíření a obohacení nového vydání encyklopedie se však ještě více než ve 
vydání prvním jeví poněkud odsunuta do pozadí problematika reformace 
a dějin reformačních církví.

Jen málo změněn byl autorský kolektiv části encyklopedie věnující se islá
mu, v níž většinu hesel opět vypracoval Miloš Mendel, který se nově 
podílel i na části hesel zabývajících se judaismem (zbývající část hesel věno
vaných islámu je dílem Zdeňka Mullera a Attily Kovácse). 
Je možno říci, že prakticky každé heslo této části je přepracováno a rozšířeno, 
velký počet hesel byl nově doplněn. Díky tomu, že značná část této třetí části 
encyklopedie je dílem jednoho odborníka a její hesla jsou navzájem propoje
na velkým počtem vnitřních odkazů, představují hesla o islámu přes abecední 
uspořádání látky v podstatě svébytnou učebnici dějin islámské civilizace, již 
může motivovaný laický zájemce využít soustavným studiem. Aktuální otáz
ky nejnovějších dějin, jež souvisejí s vývojem islámu, jsou zpracovány do
statečně, avšak nikoli izolovaně a publicisticky. Domnívám se, že v moderní 
české odborné literatuře nemá ve svém oboru třetí část encyklopedie soupeře.

Oproti prvnímu vydání bylo v seznamu autorů odstraněno jejich členění 
podle tří hlavních částí encyklopedie. To určitou měrou odpovídá posunu 
v rozdělení hesel jednotlivých částí mezi autory. Stejně jako ve vydání prvním 
se encyklopedie snaží poukazovat na paralely a souvislosti tří zpracovaných 
náboženství systémem specializovaných odkazů.

Podstatné rozšíření především částí zabývajících se judaismem a islámem 
však potvrzuje poněkud pesimistické vyznění zmíněného úvodu publikace - 
hluboké diference a protiklady tří velkých světových monoteismů nedovolují 
doufat v hladké a samovolné stírání konfliktů mezi nimi, spíše je třeba se obá
vat opačného vývoje. Encyklopedie Judaismus, křesťanství, islám výjimeč
ným způsobem přibližuje české kultuře materiální, historické i duchovní sku
tečnosti, v jejichž kontextu budou tyto konflikty působit v nejbližších deká
dách 21. století.

Jan Kalivoda (Praha)
AVRIGA -ZJKF 51, 2009, s, 131-188

Jidášovo evangelium. Z koptštiny přel. a úvodní studii napsal 
Marek Dospěl. Praha: Koniasch Latin Press 2006 [Koniascho- 
va knihovna klasiků, sv. 2], XXII 4- 63 s.

Několik dnů před Velikonocemi r. 2006 uveřejnilo anglické vydání časopisu 
National Geographie zlomky domněle ztraceného Jidášova evangelia, o jehož 
existenci jsme dosud věděli jen ze zprávy lyonského biskupa Irenaea (2. stol. 
po Kr.), pocházející asi z r. 180 po Kr. Odborná veřejnost na něj byla upozor
něna švýcarským koptologem Rudolfem Kasserem, jedním z pozdějších vy
davatelů tohoto textu, již v létě r. 2004 na 8. mezinárodním koptologickém 
kongresu v Paříži. Média si samozřejmé nenechala tento mimořádný ruko
pisný nález ujít. Senzačnosti nálezu odpovídaly i pestré a křiklavé titulky: Ko- 
nec darebáka (německý demT Die Welt, 12. 4. 2006, s podtitulkem: „Po de
setiletích se mění Jidášův obraz. Jeho nově nalezené evangelium dokazuje, že 
v žádném případě nebyl zrádcem“). Už březnové číslo (26. 3. 2006) němec
kého týdeníku Focus uvedlo zjištění: „Odpadlý spoluslolovník Ježíšův je [tj. 
evangelium, Oe.] prý napsal sám.“ České vydání časopisu National Geo
graphic oznámilo v květnovém čísle r. 2006: „Text ztracený 1700 let říká, že 
muž, který zradil Krista, byl jeho nejvěrnějším učedníkem.“ Brzy po objeve
ní byl na internetu zpřístupněn úplný koptský text,’ ovšem jen v předběžné 
nekritické podobě. Z této předběžné verze vycházely jak pracovní překlady 
kolující v odborných kruzích, tak i provizorní překlad H.-G. Bethgeho {Co
dex Tchacos. Das Evangelium des Judas (EvJud) - provisorische Über
setzung, duben 2006) a rovněž později v knižní podobě pořízený anglicko- 
německo-francouzský překlad vydavatelů textu R. Kassera, G. Wursta 
a M. Mayera {The Gospel of Judas from Codex Tchacos, Washington, D.C., 
National Geographic Society 2006). Také první český překlad Jidášova evan
gelia od Marka Dospěla, který zde recenzujeme, je založen na tomto předběž
ném koptském textu z r. 2006 a na tehdejších pokusech o interpretaci jeho vy
davateli.

Sešitek malého formátu o 63 stranách, graficky úhledně a přehledně uspo
řádaný, začíná rozsáhlejším úvodem (s. VII-XXXII), pokračuje vlastním já
drem publikace, tj. českým překladem Jidášova evangelia (s. 3-52), a končí 
indexy k překladu (s. 53-60) a stručnou bibliografií (s. 61-63).

Nejdříve je čtivě a napínavě napsán dobrodružný příběh o objevení kode
xu, jehož součástí je Jidášovo evangelium {Kodex Tchacos, s. VII-XIII). Přes
né místo sice neznáme, ale soudí se, že kodex byl nalezen v sedmdesátých

* Koptština je posledním jazykovým stupněm egyptštiny, je psána řeckou alfa- 
betou, k níž je přidáno šest znaků. Asi od 3. století ji známe také jako literární jazyk. 
Dnes je koptština ve své bohairské nářeční podobě pouze jazykem liturgickým.
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letech 20. století ve středním Egyptě v oblasti el-Mínja. Tajně byl vyvezen ze 
země a po bludných cestách Evropou se nakonec dostal do Ameriky, kde dlou
ho dřímal v bezpečném bankovním trezoru, než nastoupil zpáteční cestu do 
Evropy, kde našel nový domov v nadaci pro antické umění Maecenas, Ta zís
kala tento kodex koupí od obchodnice se starožitnostmi, paní Friedy Nussbe- 
ger Tchacos, jejíž jméno nyní celý kodex nese.

Po popisu objevení kodexu následuje formální popis kodexu Tchacos 
(s. XIII-XVIII), tedy jeho stavu (zčásti jen fragmentámě zachovaný), jeho vy
bavení (v kůži vázaný kodex), stáří (napsán kolem r. 300, možná i dříve), 
obsahu (čtyři spisy)^ a jazyka (saidský dialekt koptštiny, patrny jsou i vlivy 
středoegyptského jazykového prostředí).

V následujícím oddílu (s. XIX-XXIV) pojednává autor o vzniku řecké 
předlohy spisu, který se nám zachoval jen v koptštině (180 po Kr. terminus 
ante quem pro řeckou předlohu, kolem r. 200 pro koptský překlad), zabývá se 
jeho gnostickým charakterem (setská gnóze), přechází k centrálnímu tématu 
spisu (dialog Ježíšův s Jidášem), popisuje obsahovou strukturu evangelia 
a shrnuje jeho kosmogonii. Konečně autor charakterizuje centrální postavu Ji
dášova evangelia „jako nejchápavějšího a nejdůvěrnějšího Ježíšova přítele*^ 
(s. XXIII). Ježíš je naproti tomu představen jako Syn nejvyššího Boha, jenž 
však není shodný se starozákonním Hospodinem (s. XXIII). Pozemským po
sláním Ježíše není - podle našeho autora - „dovršit zjevení a smrtí vykoupit 
lidstvo, aby vybraným jedincům (gnostikům) předal spásnou tajnou nauku“ 
(s. XXIII).

Další část úvodu se zabývá úvahami o církvi a církvích a o textech 
(s. XXIV-XXV), v nichž se stručné dotýká problému kanonizace novozákon
ních spisů (synoptická evangelia a apokryfní evangelijní literatura) a pestros
ti apokryfní literatury raného křesťanství jako výrazu jeho heterogenních prou
dů, přičemž autor samozřejmé věnuje pozornost i Jidášovu evangeliu. Má-li 
tento úsek v rámci zde projednávaného problému své plné oprávnění, postrá
dáme ho u posledního úseku, který má titul Poušť- pravá pokladnice Egypta 
(s. XXV-XXVIII), pokud jeho raison d’etre nespočívá ve snaze upozornit čte
náře na české výzkumy v oáze Bahríja (s. XXVIII),

V souvislosti s otázkou vzniku řecké předlohy kodexu a jeho možného 
datování odkazuje autor právem na okolnost, že o stejnojmenném evangelij
ním spisu se zmiňuje již Irenaeus z Lyonu ve svém antiheretickém polemic
kém spisu kolem r. 180 po Kr. Proto lze jako poslední možné datum vzniku

2 Jak se nyní podle editio princeps ukazuje, musel být kodex mnohem rozsáhlejší 
a musel obsahovat přinejmenším ještě jeden další hermetický spis, jehož zlomky se 
ještě nacházejí v Ohiu.

řeckého Jidášova evangelia přijmout r. 180 po Kr. a koptský překlad Jidášo
va evangelia klást kolem r. 200. Autor ovšem věc příliš zjednodušuje, kon- 
statuje-li na s. XIX: „Slova, kterými Eirénaios kritizovaný spis charakterizu
je, nás nenechávají na pochybách, že se jedná o jeden a týž text.“ To není 
v žádném případě jisté, vědecké bádání to hodnotí velmi opatrně a zdrženlivě. 
Koptský text Jidášova evangelia obsažený v kodexu Tchacos není jeho pů
vodním překladem z řečtiny. Kdyby tomu tak bylo, nebyl by uveden spolu 
s jinými spisy v jednom kodexu, a to až na třetím místě (přičemž tento kodex 
byl napsán, resp. opsán, jediným písařem), a neobsahoval by korektury zřej
mých písařských chyb, kterých si ostatně všiml i autor recenzované publikace 
(např. 34,8 = s. 5, pozn. 13; dittografie: p. 38,7 = s. 13, pozn. 12). I z hlediska 
obsahu tu jsou oprávněné důvody, abychom předpokládali, že text Jidášova 
evangelia., který máme k dispozici, je polemicky přepracovanou verzí starší
ho spisu, na což odkazují náhlé dějové skoky, švy a vsuvky textových pasáží. 
Nejnápadnější je možná abruptní přechod od „Když to Ježíš řekl, odešel“ 
(44,13 n. = s. 23) k větě „Jidáš řekl: »Mistře, stejně jako jsi naslouchal jim 
všem«“ atd. (44,15 n. = s. 24). Také spíše sekundární než původní se zdá být 
např. kosmologická řeč Ježíšova (47,1-53,7): její spojení s kontextem je veli
ce volné a místo dosud převládajícího dialogu zde máme náhle monolog. 
Můžeme a musíme v případě Jidášova evangelia počítat s delší tradicí, takže 
editoři kritického vydání koptské verze předpokládají dobu jejího vzniku 
v první polovině 4., resp. v posledních desetiletích 3. století.

Dále se autor zabývá gnostickým charakterem našeho spisu, který přiřa
zuje k setské gnózi (s. XIX). Vedle nepopiratelných paralel k tomuto směru 
(zvláště k Evangeliu Egypťanu z Nag Hammádí v kodexech II a IV) je tu 
i nápadná blízkost ke spisům, které nemůžeme přiřadit k tomuto směru (např. 
Požehnaný Eugnostos [NHC III/3; V/1] nebo Druhý traktát velkého Séta 
[NHC VII/2]), takže jednoznačné přiřazení Jidášova evangelia k určitému 
gnostickému směru se ještě jeví jako problematické. Naproti tomu lze souhla
sit s autorovým konstatováním, že nalézáme „[...] na několika místech v textu 
EvJud dokonce [...] přímé a tvrdé výpady proti oficiálním představitelům 
křesťanské církve a všem jedenácti apoštolům“ (s. XX).

Jádrem publikace je český překlad zlomku Jidášova evangelia zachované
ho v koptské verzi (s. 1-52). Předchází mu Poznámka k překladu (s. XXIX- 
XXXII), z níž se dozvídáme, že překladatel vychází z edice „[...] původního 
rukopisného textu, zveřejněné prozatím na internetových stránkách National 
Geographic Society, a to včetně restitucí a konjektur“ (ýittp://www.national
geographic.com /lostgospel/about_copticjiext.html). Autor srovnával svůj 
překlad se zmíněným anglickým překladem a komentárem z pera R. Kassera 
et al. (2006) a s provizorním překladem H.-G. Bethgeho (2006). Překlad sám 
je přehledně uspořádán a sleduje paginaci a řádkování koptského originálu.
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Porozumění textu a orientaci v něm usnadňují mezititulky, kterě autor převzal 
z anglickěho překladu (srov. s. XXXI). V průběhu textu odkazují velká pís
mena vždy na řecký vokabulář koptského textu. V poznámkách se mezi jiným 
nacházejí překladové varianty, resp. doslovné překlady daného nusta, parale
ly v literatuře a interpretace nesnadných míst. Převzetí interpretace z konzul
tovaných překladů je vždy vyznačeno a odlišeno od vlastních návrhů.

V indexech k překladu (s. 53-60) se autor omezuje na uvedení slov přeja
tých či odvozených z řečtiny, která vždy podává v jejich řeckém či koptském 
písmu, což je velmi užitečné instrumentarium pro čtenáře znalého koptštiny 
a pro lingvistu. Protože však můžeme předpokládat, že počet čtenářů znalých 
koptštiny bude mizivě nízký, bylo by snad vhodnější vysvětlit několika slovy 
tzv. supralineární čáru, tedy „záhadnou“ vodorovnou čáru nad mnoha kopt
skými písmeny nebo jejich skupinami: u toponym a antroponym (s. 59 n.) 
totiž tato čára (podobně jako na řeckých papyrech a v rukopisech) označuje 
tzv. nomina sacra. Nejsem si také zcela jist, zda termín „konjugační báze“ 
(s. 54) je každému srozumitelný. Ostatně index, který podrobně uvádí řecko- 
koptská slova, jež se vyskytují v koptském textu, by byl užitečnější, kdyby 
čtenář neznalý koptštiny měl k dispozici pomůcku v podobě koptské abecedy 
s odpovídající fonetickou podobou. Takto vzniká dojem, že index je přístup
ný pouze úzkému okruhu zasvěcených.

Sešitek uzavírá bibliografie (s. 61-63) přehledně rozdělená na „edice a pře
klady EvJud“ (s. 61), „další prameny“ (originální i v překladech, s. 61-62), 
„sekundární literaturu“ (s. 62-63) a konečně „příručky a slovníky“ (s. 63). 
Bibliografie jsou, jak je známo, za prvé výsledkem subjektivní volby, která 
dosvědčuje přehled autora o existující literatuře, na druhé straně odrážejí, kte
ré publikace autor použil (nebo aspoň chtěl použít). Které z obou hledisek zde 
platí, či zda autor má na mysli dokonce obě, ponechává autor bez odpovědi. 
Mezi příručkami je uvedeno vše podstatné, uveďme ještě Dictionnaire inversé 
du copte (Louvain 1984) od M.-O. Strasbacha a B. Barca, který je užitečný 
zvláště pro edici textů. S jeho pomocí lze u textů s mezerami „zkrotit ko
ně zezadu“. Opravit je třeba také rok druhého vydání Coptic Grammar od 
B. Laytona na 2004.

Čtenáři by také nemělo být zamlčeno, že i koptologové mají k dispozici 
spolehlivé konkordance ke koptským textům, a to jak pro Nový zákon, tak 
i pro nejméně deset kodexů z nálezů rukopisů v Nag Hammádí. V rámci se
kundární literatury by neměla být zmíněna jen nejnovější publikace o gnózi 
od C. Markschiese, ale i klasická standardní práce Kurta Rudolpha, která vy
chází neustále v aktualizovaných vydáních {Die Gnosis. Wesen und Geschich
te einer spätantiken Religion, naposledy ^2005), zvláště když se nyní v nakla
datelství Vyšehrad připravuje její české vydání. U článku J. W. B. Barnse 
{Greek and Coptic Papyri from the Covers of the Nag Ham mad i Codices. 
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A preliminary report, in: M. Krause (ed.). Essays on the Nag Hammadi Texts, 
Leiden 1975) je třeba silně podtrhnout slovo preliminary v titulu, protože už 
dlouho existuje definitivní publikace J. W. B. Barnse - G. M. Browneho - 
J. C. Sheltona, Nag Hammadi Codices. Greek and Coptic Papyri from the Co
vers, Leiden 1981 [NHS 16] se záslužnou Introduction (s. 1-11, zvláště s. 2, 
pozn. 4, as. 11) J. Sheltona, která relativizuje Bamsovo pozorování a vede 
k jiným závěrům, než autor cituje v oddíle Poušť - pravá pokladnice Egypta, 
s. XXVII, pozn. 6.

V prvním oddíle bibliografie, totiž Edice a překlady EvJud, lze dnes do
plnit téměř tucet nových titulů, což nej výrazněji odráží pokrok, jehož bylo do
saženo v bádání o Jidášově evangeliu. Uveďme jako pars pro toto poučnou 
stať P. Nagla Das Evangelium des Judas (Zeitschrift für die neutest. Wissen
schaft 98, 2007, s. 213-276) a publikaci H.-G. Bethgeho a J. Brankaerové, 
Codex Tchacos. Texte und Analysen (Berlin - New York 2007; řada Texte und 
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, sv. 1). Na nej- 
přednějším místě by samozřejmě stála už dávno potřebná editio princeps {The 
Gospel of Judas together with the Letter of Peter to Philip, James, and a Book 
of Alio genes from Codex Tchacos. Critical Edition. Coptic text edited by 
R. Kasser and G. Wurst. Introduction, Translation and Notes by R. Kasser, 
M. Mayer, G. Wurst and F. Gaudard. Washington, D.C., 2007), která vyšla až 
po Dospělově překladu Jidášova evangelia. Zde se samozřejmě nabízí otáz
ka, zda je v zájmu věci pořizovat překlad, aniž máme k dispozici konečný 
a kriticky zhodnocený text originálu. Předběžný překlad má přirozeně výho
du v tom, že je zcela aktuální (Marek Dospěl není jediný, kdo podlehl tomuto 
pokušení), ale zůstává tak dlouho předběžný (a nespolehlivý), dokud nemá
me k dispozici kritické první vydání nebo faksimile původního textu. Toho si 
byl ostatně vědom i překladatel, když na jiném místě k tomu napsal: „[...] Kdy 
se evangelium objeví také v českém překladu, nelze předpovědět. Text není 
sice obzvlášť náročný, dokud však nebude k ruce kritická edice a ještě lépe 
faksimilia rukopisu, bude každý překlad jen předběžný [...]“ {Jidášovo evan
gelium odtajněno, strojopis). Naproti tomu optimismus, který vyzařuje ze slov 
„vydání kritické edice celého kodexu [.,.] přinese zřejmě několik drobnějších 
změn či doplňků, ne však podstatných“ (s. XXIX), musí být potlačen při
nejmenším na místě, které má klíčový význam pro interpretaci Jidášovy po
stavy. Ježíšova slova určená Jidášovi (řádek 25 na s. 46 originálu = s. 28 n.) 
překládá autor kladně jako „tvé vystoupení k svátému pokolení“, avšak editio 
princeps po čtení pod infračervenými paprsky ukazuje, že text je třeba číst 
následujícím způsobem: „[...] a ty nevystoupíš do výšin k svátému pokolení“. 
Jidáš tedy nedosáhne pokolení svátých. Tento Jidášův obraz se hodí i do cel
kového kontextu našeho spisu, takže vidím Jidáše spolu s Bethgem spíše jako 
postavu zpočátku vyzdviženou z kruhu učedníků, v konečném efektu však
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spíše ambivalentní. Také jeho úloha v souvislosti s Ježíšovou obětí musí být 
interpretována jinak. Dospěl sice správně překládá „budeš totiž obětovat člo
věka, který mě nosí“ (56,19-21 = s. 47), čímž se odlišuje od špatného prvního 
anglického překladu „For you will sacrifice the man that clothes me“ (c. d. 
Kasser et al., The Gospel of Judas. při svém výkladu se však i nadále při
držuje zdánlivě pozitivního obrazu Jidáše: „Ježíš tu otevřeně hovoří o svém 
vydání a zabití (nebo k nim dokonce vybízí) jakožto cestě k osvobození od 
hmotného těla“ (s. 47, pozn. 120). Není však usmrcen Ježíš, ale jeho nositel; 
a toho je, jak velmi přesvědčivě ukázal P. Nagel v již citované stati, třeba chá
pat jako jeho náhradníka. Za tímto tvrzením stojí představa známá z nejméně 
dvou původních gnostických spisů z Nag Hammádí (NHC VII/3 a VII/2), to
tiž že místo Ježíše byl ukřižován někdo jiný, což se ostatně odráží i v koránu 
(sura 4,157): a nezabili jej určitě.“ Proti autorově interpretaci v pozn. 120
(„nebo k nim dokonce vybízí“) lze uvést i gramatické pochybnosti. Ne náho
dou je v koptštině pro výraz „budeš obětovat“ užito tzv. instans neboli futu
rum I, tj. „normální“ budoucí čas, a nikoli tzv. energetické futurum spojené 
s modalitou očekávání, s přáním, označované jako Optativ (B. Layton, Á Cop
tic Grammar, Wiesbaden 2000, § 338 a). V našem případě se tedy jedná spíše 
o předpověď formulovanou v po velikonoční retrospektivě, jejíž realizaci lze 
s jistotou očekávat a která z hlediska mluvčího vlastně už nastává, a nejde 
o výzvu. Na jiném místě (incipit 33,1-2 = s. 3), které obsahuje i jakési jádro 
Jidášova evangelia, se překladatel elegantně vyhnul obtížím, neboť gramatic
ky není jasné, na které substantivum cílového jazyka - obě jsou totiž střední
ho rodu - se vztahuje vztažné zájmeno. Místo v překladu zní: „Tajné pojed
nání (logos) o sdělení (apofasis), které Ježíš předal Jidášovi Koptský 
text však připouští jen jednu interpretaci: vztažné zájmeno se musí vztahovat 
k výrazu logos. Jednoznačný výklad této věty můžeme číst na s. XXI: „Zá
kladním posláním Ježíše je totiž předat tajné spásné učení Logos je 
v souladu s koptským použitím tohoto výrazu (šadie) třeba chápat jako „pro
nesené slovo, řeč“ a apofasis jako „hlásání, poučení“, takže incipit lze para
frázovat v tom smyslu, že Jeííš vedl s Jidášem důvěrný rozhovor, ve kterém 
ho poučil o... - tajný, doslova „skrytý“, protože probíhal mezi čtyřma očima 
s vyloučením veřejnosti.

Překladatelský výkon autora si zaslouží uznání, jeho návrhy na čtení a jeho 
postřehy místy předstihují předběžné překlady Jidášova evangelia.

Nyní ovšem existuje kritické vydání, které, jak jsme viděli, nám ukazuje 
důležitá místa textu, a tím pádem i celou jeho interpretaci v zcela jiném svět-

’ V prvním překladu „nese“ muž Ježíše jako oděv, v druhém je Ježíš sám nositelem 
oděvu.

le. Pokud by se proto autor a nakladatelství rozhodli pro nové vydání, které 
by se opíralo nejen o editio princeps, ale vycházelo i z mezitím dosaženého 
stavu bádám", bylo by to v každém případě třeba uvítat.

Wolf B. Oerter (Praha)

Novozákonní apokryfy v češtině
Vydáním třetího dílu výboru z nejdůležitějších novozákonních apokryfů za
vršuje Centrum biblických studií při Evangelické teologické fakultě UK 
v Praze - ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad - svůj další velký projekt. ‘ 
Navazuje přitom na již dříve vydané tři svazky starozákonních pseudepigrafů 
(Knihy tajemství a moudrosti. Mimobiblické židovské spisy: Pseudepigrafy, 
I-III, uspořádal Z. Soušek, Praha: Vyšehrad 1998-1999). To, jak obrovská 
práce se za třemi objemnými knihami novozákonních apokryfů skrývá, nazna
čuje už jen sám počet spolupracovníků, kteří tyto nekanonické texty vycháze
jící nejrůznějším způsobem z Nového zákona přeložili z řečtiny, latiny, kopt- 
štiny a syrštiny. Jelikož se jedná o texty komplikované nejen co do originální
ho znění, nýbrž i co do obsahu, bylo naprosto nezbytné je opatřit patřičnými 
úvody a výkladovými komentáři.

První svazek obsahuje obecný úvod do problematiky, kde se objasňuje ge
nese a hranice kánonu knih Nového zákona a vymezuje novozákonní apokryf 
jako žánr. „Úvodní teze“ pořadatelů, která určuje celou jejich koncepci, si 
rozhodně zaslouží citaci in extenso (s. 34): „Apokryfní texty jsou ty, které ne
úspěšně vystoupily s bezprostředním nebo zprostředkovaným nárokem stát se 
součástí bohoslužebného čtení, a to ať už v rámci kánonu obecné církve, nebo 
v rámci jiného souboru, který jej měl nahradit.“ Tato poměrně široká definice 
umožňuje na jedné straně apokryfy a různé „tajné knihy“ odlišit od dalších 
křesťanských textů vznikajících v obdobné době, zejména pak od spisů apoš
tolských otců. Na straně druhé však zároveň dokáže překlenout značnou 
žánrovou i obsahovou pestrost novozákonních apokryfů. Apokryfy jsou tak

‘ 1. Neznámá Evangelia. Novozákonní apokryfy, I, usp. J. A. Dus - P. Pokorný, 
Praha: Vyšehrad ‘2001, ^2006. - 2. Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy, II, usp. 
J. A. Dus, Praha: Vyšehrad ‘2003, ^2007. - 3. Proroctví a apokalypsy. Novozákonní 
apokryfy, IR, usp. I. A. Dus, Praha: Vyšehrad 2007. - Z řeckých, latinských, koptských 
a syrských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili J. Bartoň, D. Coufal, 
R. Dostálová, J. A. Dus, R. Fialová, M. Havrda, J. Hoblík, S. Horůanová, L. Jirouško- 
vá, L. Kopecká, Z. Kratochvíl, J. Mrázek, J. Pavlík, P. Peňáz, P. Pokorný, I. Roskovec, 
P. Ryneš, P. Tomášek, Z. Vítková, D. Zbíral.
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rozděleny do tří knih podle klíče sledujícího základní strukturu Nového zá
kona.

V prvním svazku jsou shrnuta různá apokryfní evangelia, která buď nava
zují na evangelia kanonická, nebo s nimi nějak souvisejí, či dokládají velmi 
archaickou podobu křesťanského svědectví o Ježíšovi v podobě mu připiso
vaných výroků (logií). Český čtenář dostává kromě toho k dispozici apokryf
ní evangelia vzniklá v židovském či gnostickém prostředí, ale také na příklad 
vyprávění o Ježíšově dětství, tolik populární v pozdější křesťanské tradici. 
S životem Ježíše souvisejí rovněž různé texty spojené s postavou Pontia Pilá
ta, legenda o edeském králi Abgarovi a slavné, byť tradičně velmi kontroverz
ní zmínky o něm u Josepha Flavia. Druhý svazek obsahuje apokryfy inspiro
vané kanonickými Skutky apoštolů a listy, které měli údajně sepsat různí apo
štolově. Zatímco v kanonických textech Nového zákona hraje hlavní roli Pa
vel, apokryfy vedle něj sledují i osudy dalších apoštolů, zejména Petra, Ond
řeje a Jana nebo v křesťanské tradici velmi důležitý motiv zesnutí Panny Ma
rie. Celý svazek pak uzavírají pseudopavlovské listy, mezi nimiž si pozornost 
zaslouží především v pozdějších dobách neobyčejně slavná korespondence 
s římským filosofem Senekou. Konečně třetí, poslední svazek celé řady shro
mažďuje prorocké a apokalyptické texty, hojné v době vzniku rané církve. 
Z nich se do kánonu Nového zákona dostalo, jak známo, pouze Zjevení Jano
vo. Jeho údajný apoštolský autor je však i zde - stejně jako jinde Marie a další 
stěžejní starozákonní i novozákonní postavy - důležitý jakožto fiktivní mluv
čí, jemuž jsou různé texty tohoto žánru připisovány. Pozornost si však zaslou
ží i věštby tzv. Sibylí, které později v renesanci umožňovaly propojit antic
kou minulost s křesťanskou budoucností, kterou prorokovaly.

Je velmi těžké kriticky hodnotit projekt tak velkého rozsahu. Vydání novo
zákonních apokryfů je bezesporu počin neobyčejně důležitého kulturního do
sahu. Tyto velmi rozmanité texty českému čtenáři na prvním místě přirozeně 
především pomáhají poznat lépe kontext, ve kterém vznikal vlastní kánon 
Nového zákona, užívaný v podstatě beze změny dodnes všemi křesťanskými 
denominacemi, a v němž se utvářelo křesťanství jako náboženství. Jak však 
bylo naznačeno výše, popularita řady těchto spisů se plynule přenesla z pozd
ní antiky do středověku a renesance. Tehdy ovlivňovala silně literaturu, vý
tvarné umění či soudobé myšlení, a to jak v projevech lidové, tak „vysoké“ 
kultury, k níž tak novozákonní apokryfy poskytují cenný klíč. Velmi šťastná 
je i podoba, ve které je dostáváme do rukou. Díky srozumitelnosti překladů 
stejně jako instruktivním úvodům a poznámkám, které předpokládají jen málo 
předchozích znalostí velmi složité problematiky, může české vydání apokry
fů číst i zainteresovaný laik. Naproti tomu specialista ocení vysvětlující po
známky k jednotlivým místům, upozornění na různočtení či detailní biblio
grafické informace o jednotlivých spisech. Velmi dobře vybraný obrazový do- 
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provod pak vhodně doplňuje předkládané texty, přičemž slouží nejenom jako 
pouhá dekorace, nýbrž je na něm jasně vidět, jak se literární motivy promě
ňují ve výtvarné. Zde by však bylo možné uvést i malou výtku. Vzhledem 
k současným tiskařským možnostem je jen těžko pochopitelné, proč jsou ze
jména barevné ilustrace ve druhém svazku někdy velmi nekvalitní a tak tro
chu připomínají knižní kulturu z doby komunismu, napodobující bohužel pře
devším sovětské vzory.

Jak se však zdá, Novozákonními apokryfy nic nekončí. Překladatelská sku
pina při Centru biblických studií se nyní obrátila svou pozornost ke spisům 
apoštolských otců. Přejme jí hodně podobných úspěchů.

Vojtěch Hladký (Praha)

Arbeo z Freisingu, Život a umučení svátého Jimrama, mučed
níka. Z latinského originálu Vita vel passio sancti Haimhrammi 
martyrys přel. Josef Förster. Praha: Karolinum 2007, 91 s.

Překlad, který vychází jako bilingva, je uveden třemi studiemi překladatele 
(Arbeo z Freisingu. Život a dílo. Osobnost sv. Jimrama a svatojimramská úcta 
a Sv. Jimram ve výtvarném umění). Kromě toho úvod obsahuje ještě úvahu 
Jiřího Hošny Intertextové vztahy mezi legendou o sv. Jimramovi a svato
václavskou legendistikou. Vydání doplňuje obrazová příloha s patnácti polož
kami, poznámky k latinskému znění, kde jsou vysvětleny zvláštní slovní tva
ry, významy slov či pravopisné varianty latinského originálu, dále ediční po
známka a seznam pramenů a literatury.

Přeložit tento nepříliš rozsáhlý středověký text jistě nebylo jednoduché 
a vyžadovalo to rozsáhlou předcházející badatelskou práci, jak vyplývá 
i z úvodních studií.

Autor pracoval velmi pečlivě a zasvěceně, s hlubokým vztahem k tématu, 
za což si právem zaslouží obdiv. Již jazyk této památky s sebou nese četné 
problémy a rovněž obsahově bylo jistě náročné začlenit všechny případné 
kontexty a historické souvislosti.

V překladu nacházíme jen nemnoho míst, která by bylo možno přeložit 
jinak nebo obratněji (uvádím čísla kapitol a kurzivou návrh jiného možného 
překladu):
• 1. in partibus mundi fama percreverat - zvěst... pronikla do koutů světa / do 

celého světa',
• 2. consolator gementium - utěšoval truchlivé / truchlící,
• 3. a veritatis luce, quae est Christus - pro světlo pravdy, již představuje / kte

rou je Kristus;
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• 8. omnipotens Deus a vinculo laboris sui solvens sibi sociare et perenni gau
dio remunerare voluisset - že jej všemohoucí Bůh chce osvobodit od pouta 
jeho díla, přizvat / připojit k sobě a odměnit nekonečnou radostí;

• 11. ne ... quasi imitando huius rei exemplo ex suo labetur statu - aby nikdo 
napodobováním mého příkladu nepadal ze svého postavení / ve svém posta
vení nezakolísal',

• 14. per hos remunerare oportet - vysloužit si skrze ně věčnou slávu / odměňuj
• 14. se terrenis actibus socerum non habere protestatus est - zapřísahal, že 

skrze pozemské konání / ve svém pozemském konání nemá žádného tchána;
• 15. ne huius reus appaream criminis - abych ... nezdál se být viníkem toho

to zločinu / nevypadal jako viník v tomto zločinu\
• 16. veri luminis caecatus mente - se zaslepenou myslí, k níž neproniklo svět

lo pravdy / 5 myslí slepou vůči pravému světlu\
• 17. pallida facie ex archana cordis praetulerunt verba - s bledostí ve tváři 

mu odhalili tajemství svého srdce řkouce / 5 bledou tváří z hloubi svého 
srdce řekli:;

• 19. ut vidit subiecti sui animum terrenis actibus magis pudicum, quam ex- 
pedisset - jakmile uviděl mdlou mysl svého podřízeného v zajetí pozem
ských skutků více než by bylo bývalo prospěšné ! jakmile uviděl ducha své
ho podřízeného více vyděšeného pozemskými činy,

• 27. contumaciter manus imponebant - umíněně / zpupně vztahovali ruce 
{jedná se o trýznitele, kteří ho mučili)',

• 27. zelo diabolico succensi - posedlí ďábelskou touhou / horlivostí (touhu 
bych chápala spíše ve smyslu po něčem kladném, zde je stejný kontext: mu
čitelé, trýznitelé)',

• 31. splendidior luce sancti viri anima - duše svátého muže, jasnější světla / 
neí světlo (zastaralé)',

• 37. pro suis delictis ad intercedendum - aby se přimluvil za svá provinění / 
aby prosil za odpuštění svých provinění (přimlouváme se spíše ve prospěch 
něčeho kladného)',

• 42. unius panis sacietate cottidianis aviditatibus - zaháněje dennodenně jeho 
lačnost / hlad jedním krajícem chleba;

• 45. cui Deo auctore successi in honoře - jehož jsem v úřadu s Boží vůlí / 
podle Bozi vůle vystřídal;

• 45. cuidam ... secreta cordis monuit - komusi ... uložila / svéřila tajemství 
svého srdce.

Jen výjimečně - a zřejmě pouze přehlédnutím - je v překladu přidáno, co 
není v originále:

• 16. Domine lesu Christe, qui manus in cruce misisti - Pane Ježíši Kriste, 
jenž jsi rozepjal své nevinné ruce na kříži.

nebo chybí v překladu to, co v latinském textu je:

• 3. Dum intentione huius sollicitudinis perfecisset iter - Když s tímto zámě
rem a péčí prošel oněmi končinami;

• 18. sincera mente Deo, ut diximus, indesinenter fundens preces - čistou 
myslí ustavičně pronášel modlitby k Bohu, jak jsme řekli;

• 21. usque ad obitum suum conplesse - došla ai do jeho smrti naplnění;
• 24. Sicque factum est, cum sancta illa anima de corpore exiret, ut cunctis, 

qui aderant videntibus, quasi immense lampadis lux - jakmile jeho svátá 
duše opustila tělo, stalo se, a všichni přitomní to viděli, z úst svátého muže 
vycházelo světlo.

Některá místa bych ovšem pro překlad chápala jinak, např.:

• 2. subiectorum praecordiorum - srdce svých bratří a sester / srdce podříze
ných',

• 2. Aliis indumentum, aliis alimentum, aliis vero ornamenta, prout indigebant 
... largitus est - Jedněm ... štědře rozdal ošacení, druhým jídlo a dalším tře
ba šperky / spíše výstroj nebo potřebné vybavení (proč by dával chudým li
dem, žebrákům, šperky?)',

• 8. - ut rationis studio ad Romam ire licentiam ei concedere deberent - aby 
mu bylo umožněno odebrat se do Říma a věnovat se modlitbám / studiu',

• 24. Sed et mulieres ex vicinis locis cum ducentibus viris pietatis viscera 
commote - Ale také ženy ze sousedních nust s dvěma sty mužů / pod vede
ním mužů {číslovka ducenti se skloňuje podle servi, bylo by tedy v tomto vý
znamu cum ducentis; cum ducentibus chápu jako part, prézentu od sl. duco, 
-ere, tedy ducens, -ntis -- vedoucí; i když samozřejmě v této vulgární latině 
mohou koncovky deklinací kolísat, takže zde může řešení zůstat sporné), 
pohnuty pohledem na zbožnou krev / pohnuty vnitřní zbožností',

• 27. ita ut infirmorum cadavera - mrtvoly těchto duchem nepevných lidí / ne
mocných, posedlých lidí (kteří světce mučili, týrali)’,

• 38. relicta atque viduata coniuge iuvencula atque secundum huius carnis pu
tredine pulcherrima - zanechávaje po sobě mladičkou vdovu, která byla ve
dle tohoto dějícího těla! podle měřítek tohoto našeho rozpadajícího se (zká
ze podléhajícího) těla velmi krásná.

Pouze ve dvou případech bychom mohli překlad označit jako výsledek ne
správného pochopení originálu; jedná se ovšem o ustálená spojení, jejichž 
význam nemusel překladatel dobře znát.

Obrat in sacris ordinibus positus se týká všech vysvěcených osob - sacra
mentum ordinis znamená svátost svěcení, ve smyslu začlenění do řádu (ordo) 
církevní hierarchie. Dodnes se v církvi používá výraz, že někdo byl ordino
ván, tzn. uveden, začleněn do církevní struktury podle místa, které v jejím
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řádu (ordo) zastává (kněz, biskup, jáhen). Tento obrat se zde vyskytuje na 
třech místech:

• 11. ut omnibus in sacris constitutis ordinibus denuntiare debeas - že všem, 
kdož vstoupili do svátých řádů / přijali svěcení, musíš oznámit (netýká se to 
jen řeholniků, tedy clenu řádů, ale především knězi a biskupů, aby ho nechá
pali jako špatný příklad jednáni}',

• 11. ad cunctis in sacris positis ordinibus - kdož byli ustanoveni ve svátých 
řádech / všem vysvěceným',

• 15. tenet primatum in sacris constitutus ordinibus - (papež) zaujímající 
prvenství mezi svátými řády / mezi těmi, kdo přijali svěcení.

Další ustálené spojení je limina apostolorum. Tento obrat se stále používá 
v katolické církvi pro označení návštěvy biskupa v Římě, aby podal papeži 
zprávu o stavu své diecéze: ad limina apostolorum - k prahům apoštolským. 
Arbeo byl biskup, mohl být tedy ve stejné situaci. Pokud bychom to nechápa
li ve smyslu biskupské návštěvy u papeže, ale jako cíl jeho zbožné pouti, byl 
by také vhodnější jiný překlad, a sice „hroby apoštolů“ (sv. Petra a sv. Pavla 
v Římě):

12. apostolorum limina - příbytky apoštolů / prahy apoštolů / hroby apoštolů.

Kniha je velmi pečlivě redakčně zpracována, takže chyby v syntaxi či 
interpunkci se objevují skutečně jen minimálně:
• v úvodní studii na s. 12:

1. u substantiv a adjektiv je zřetelná tendence vulgární latiny ve / ke změně 
rodu a tím také ve / ke změně deklinace;

• s. 41:
2. řádek odshora: lví statečnost, a cokoliv (tato čárka je zbytečná)
3. řádek odspodu: pokáral, že se dopustili hříchu a připomínal jim (chybí 
čárka před a)‘,

• s. 49 poslední řádek: mu usekli nos, obě uši, aby mírnili hněv přeukrutného 
muže ... (má být nos a obě uši).

V závěru je možno konstatovat, že tento obtížný raněstředověký latinský 
text byl přeložen vskutku erudované a s hlubokým vhledem do problematiky.

Kolega mi jistě promine upozornění na některé nepřesnosti, které jsem do 
této recenze zahrnula. Tento překlad lze chápat jako významný přínos k po
znání legendistické literatury cizí provenience, a protože tato legenda tak vý
znamně ovlivnila i vznik legendy svatováclavské, je rozhodně její vydání za
jímavým příspěvkem i k poznání dějin naší literatury.

Markéta Koronthályová (Praha)

Zuzana Silagiová - Hana Šedinová - Petr Kitzler (eds.), 
Pulchritudo et Sapientia, Ad honorem Pavel Spunar. Praha: 
Kabinet pro klasická studia FÚ A V ČR 2008, 401 s.

Tato kniha sestávající z dvaadvaceti studií kolegů a přátel profesora Pavla 
Spunara (jemuž je věnována k 80. narozeninám) pokrývá celé spektrum témat 
a oborů, kterými se jubilant sám zabýval a k jejichž vývoji u nás značně při
spěl. Mnozí autoři své příspěvky přímo formulují jako dárky - oslavenec te
dy dostává víno od Dany Svobodové (její Nunc est bibendum! je výbor veršo
vaných latinských sentencí a citátů doprovázených českým překladem), rady 
pro oddálení stáří od Hany Florianové (článek zahrnuje také edici dosud ne
publikovaných rukopisných pramenů), přání perpetua felicitas od Petra Kitz- 
LERA (Duae gemmae in ecclesia refulserunt ~ příspěvek nabízející první český 
překlad dvou pseudo-Augustinových homilií na svátek svaté Perpetuy a Feli
city) či oslavu svého jmenovce od Jiřího Žúrka (článek podává přehled oficií 
sv. Pavla na víru obrácení v českých utrakvistických graduálech 16. století).

Jak naznačuje již uvedené, nejvíce příspěvků se týká středověkých textů. 
Zuzana Silagiová analyzuje cisiojány v komputistické tradici. Hana Šedino- 
vÁ ukazuje způsob, jakým Tomáš z Cantimpré využívá Basiliova a Ambro
žova kázání o šesti dnech stvoření jako pramen pro své zoologické knihy, 
Anežka Vidmanová představuje svoji opravenou edici privilegia Alexandra 
Velikého pro Slovany i s kritickým aparátem a zamyšlením nad původem to
hoto textu, Barbora Kocánová rozebírá zpracování meteorologických témat 
ve staročeském Lucidáři, Lubomíra Havlíková sleduje obraz slovanské ženy 
a mateřství v právních pramenech z 9. století.

Sborník se ale věnuje také antice (Julie Černá, Alena Sarkissian, Pavel 
Oliva, Eva Stehlíková a Pavlína Šípová), novověké latinské literatuře (Ire
na Zachová, Jiří Beneš, Martin Svatoš), paleografii (Hana Pátková), archi
tektuře (Jan Bažant) či problematice překladu (Jan A. Dus a Daniela Čadko- 
vá). Osobně považuji za nejslabší část sborníku příspěvek Václava Pumprly 
Autoři česky psané literatury raného novověku na stránkách Knihopisu, který 
je spíše nehotovým náčrtkem bez hlubší analýzy. Nejvíce mě naopak zaujala 
studie Martina Svatoše Předhusitské a husitské Čechy očima barokního sa
tirika i historika, zahrnující edici obskurního dílka Jana Floriána Hammer- 
schmida (1652-1735) Protheus felicitatis et miseriae czechicae. Na tomto pro
storu však nelze vypočítat všechny povedené příspěvky - většina autorů ote
vírá témata, která jistě budou inspirovat příští bádání. A protože jsou mnohé 
ze zahrnutých studií součástí právě probíhajících větších projektů, můžeme se 
těšit na jejich další výsledky.

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout elegantní a sympatickou grafic
kou úpravu publikace, jejíž koncepce navazuje na sborník věnovaný Daně
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Martínkové {Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Praha 2007). 
Celkově je tedy tato kniha skutečným potěšením pro oko i pro mysl, a bude 
tak milým dárkem nejen pro jubilanta, ale i pro všechny vědce a studenty, kteří 
se zajímají o klasická studia.

Na závěr jen drobnou poznámku: tomuto sborníku věnovalo několik na
šich předních odborníků svůj čas a nemalé úsilí. Dělali to s úctou a z přátelství 
k jubilantovi, ne proto, aby nasbírali body za publikace. Tím si můžeme být 
zcela jisti: žádné body by totiž stejně nenasbírali, protože příspěvek do jaké
hokoli sborníku je v současnosti ohodnocen nula body. Stávající systém eva
luace akademických aktivit tak sice úspěšně testuje skutečnou náklonnost 
kolegů k jednotlivým jubilantům, nejsem si ale jistá, zda přispívá k objektiv
nímu posuzování vědeckých výsledků, což bylo jeho původním cílem. To je 
ovšem téma k diskusi, kterou je třeba vést jinde.

Lucie Doležalová (Praha)

Zuzana Silagiová - Hana Šedinová - Petr Kitzler (eds.). 
Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Praha: 
Filosofia 2007, 360 s.

Sborník věnovaný paní doktorce Daně Martínkové k jejímu významnému ži
votnímu výročí jejími žáky, vydaný v nakladatelství Filosofického ústavu A V 
ČR, je zhodnocením a shrnutím mimořádně bohatého a inspirativního odbor
ného a lidského působení jubilantky jako skvělé znalkyně latinského jazyka 
ve všech jeho podobách a inspirativní učitelky mladších kolegů, kterým byla 
velkým životním vzorem. Sama si zvolila ve složitých podmínkách poslední
ho půlstoletí české vědy důstojný způsob života, pro nějž byla obdivována 
kolegy, kteří rozuměli důvodům tohoto rozhodnutí. Sama rozhodla, že bude 
žít v odborném ústraní a bez veřejných ocenění, kterých si svého času neváži
la. Její hluboké znalosti a schopnost precizní filologické práce jí získaly uzná
ní a pozornost všech, na kterých jí záleželo. Její životní bibliografie o 155 po
ložkách, již sborník sestavený k její poctě přináší, dokládá její mimořádnou 
roli v české poválečné klasické filologii a předmluva sborníku z pera profeso
ra Pavla Spunara svědčí o její lidské autoritě a příchylnosti, kterou vyvolá
vala mezi všemi, kteří ji znali.

Zajeden ze svých nejvýznamnějších životních úkolů si zvolila práci na 
Slovníku středověké latiny v českých zemích a koordinaci práce řady kolegů 
na tomto dlouholetém a dosud neukončeném lexikografickém opusu. Není 
proto překvapením, že několik příspěvků sborníku je inspirováno lexikogra- 
fickými problémy.

Hana Šedinová se ve svém příspěvku zabývá latinskými osobními jmény 
a sleduje cesty několika nej nápadnějších z nich od jejich role často hanlivých, 
někdy i pochvalných přezdívek v archaické či vulgární latině k již neprízna- 
kovým rodovým a rodinným jménům, při jejichž vyslovení se mluvčím již 
nevynorují konotace jejich původním významem jako apelativ motivované, ať 
již jsou tato jména ještě sémanticky srozumitelná {dcero), či již značně spor
ná {Caesar). Na obdobný proces vyprazdňování sémantického obsahu původ
ně zcela osobních přezdívek poukazuje autorka příspěvku i v souboru osob
ních jmen českých. Je zajímavé, že autorka nechává stranou řadu latinských 
jmen, která se i v křesťanském prostředí vžila jako křestní a stala se v češtině 
jmény běžnými dodnes.

Barbora Kocánová ve svém příspěvku studuje řadu odborných termínů 
středověké scholastiky, které popisují „meteory“ v širokém významu toho slo
va, jež označuje i optické atmosférické jevy nejrůznějšího původu, ve středo
věku ovšem z hlediska genetického nerozlišitelné. Autorka dokumentuje vág
ní používání studovaných termínů v narativních pramenech a naopak snahu 
o jejich přesnou diferenciaci a definici v textech univerzitního původu, v nichž 
dohledává i pokusy o teoretické vysvětlení pozorovaných atmosférických jevů 
v opoře o aristotelské fyzikální teorie. Některé dokládané popisy jsou zajíma
vé tím, že oproti očekávání lze z jejich přesné charakteristiky spolehlivě iden
tifikovat tyto atmosférické jevy podle jejich současné meteorologické klasifi
kace, zvláště jevy halové; jindy ovšem autorka určité možnosti vysvětlení plně 
nevyužila. (Např. v jedné zprávě údajné pozorované čtyři kruhy kolem Slun
ce; zde možná stálo za pozornost odkázat na řídké halové jevy, které společně 
mohou vytvořit podobnou kombinaci úkazů, jaká je v citovaném prameni 
popisována - tangenciální halové oblouky, Parryho oblouk, cirkumzenitální 
a cirkumhorizontální kruh, které v mimořádných případech doplňují daleko 
častěji pozorované velké a malé halové kruhy kolem Slunce, jež autorka pří
spěvku zmiňuje.)

Velice zajímavý je lexikologický příspěvek Markéty Koronthályové 
o významu a etymologickém původu středolatinského slova oblagium. Autor
ka precizně shrnuje výklad významu tohoto slova ve všech existujících slov
nících křesťanské a středověké latiny a studiem bohemikálního jazykového 
materiálu zjišťuje, že v žádném z těchto slovníků není významové spektrum 
tohoto slova pokryto dostatečně. Studie objasňuje význam slova oblagium ve 
čtyřech jeho základních trsech významů a dospívá na základě tohoto séman
tického zhodnocení k pravděpodobné etymologii výrazu na základě řeckého 
e^Xoyía a k pochybnosti o běžné etymologii tohoto slova vycházející z tvarů 
latinského slovesa offero. Příspěvek vzbuzuje určitý smutek uživatele běžných 
dostupných středolatinských slovníků při poznání, jak nespolehlivé mohou 
být tyto pomůcky i u slov, která nepatří mezi hapax legomena.
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Dvě nejvýznamnější odbornice latinské medievistiky v Čechách se sou
středily na témata literárněvědná. Anežka Vidmanová ve svém příspěvku po
kračuje ve svých studiích o anonymním populárně-naučném díle pozdního 
středověku Summa recreatorum, jejíž kritickou edici připravuje, a na základě 
detailní znalosti této stále ještě výlučné matérie dospívá k podloženým závě
rům o osobním profilu předpokládaného autora a o jeho pravděpodobných 
osudech a pracovním prostředí. Autorka opět prokazuje svou výjimečnou zna
lost vzdělávací latinské literatury 13.-14. století a nejrůznějších sbírek exem- 
pel té doby, přičemž rozpoznává i jejich antické a pozdněantické vzory a zdro
je. Její stať je tak dalším příspěvkem autorky i k celkovým dějinám bohemi- 
kální latinské literatury vrcholného a končícího středověku a k poznání kul
turní atmosféry českých zemí dosud nepostižených církevním rozkolem.

Jana Nechuťová pracuje naopak metodou literáměhistorické miniatury. 
V úryvku jednoduchého vyprávění Caesaria z Heisterbachu (11807-1240) roz
poznává biblické motivy a teologické vzorce uvažování čerpající v tomto pří
padě z biblické Písně písní, jež nás J. Nechutová učí hledat a postřehnout. 
Motiv skalní rozsedliny symbolizující ránu v ukřižovaném těle Kristově sle
duje autorka stati na jeho pouti od raného středověku do reformační a moder
ní protestantské literatury a postava prosté zmatené řeholnice u Caesaria, tá
pající svou klášterní celou, se tak svým významem blíží holubici ve skalní 
puklině Písně písní, jež je pro středověk alegorií lidské duše hledající útočiště 
u svého ženicha Krista.

Literáměhistorický a také knihovědný obsah má příspěvek Martina Sva- 
toše, jenž sleduje životní pouť pražské nakladatelky 18. století Johany Kou- 
delkové-Průšové (1717-1790). Velmi důkladným průzkumem pražských ar
chivů autor rekonstruuje bohatý a obdivuhodný osud ženy, jež nepodlehla 
nepřízni osudu a jako dvojnásobná vdova dokázala udržet v chodu tiskařskou 
dílnu, která vydávala jak náročné latinské publikace, tak knihy prosté lidové 
náboženské četby a hmotně zabezpečila po smrti své majitelky její děti. Au
tor ji identifikuje jako pravděpodobnou autorku tří latinských básní věnova
ných roku 1747 k svátku významnému soudobému pražskému právníkovi. 
Tyto básně prozrazují velmi dobrě vzdělání svěho autora v latinskěm jazyce 
a latinské prozodii, jež M. Svatoš ve stati charakterizuje shrnutím principů 
poetiky tohoto příležitostného humanistického a barokního básnického žánru 
a tradic jeho pěstování v českém barokním školství. Je třeba dát autorovi stati 
za pravdu, že nejméně jedna z těchto básní vykazuje natolik osobní tón a vztah 
jejího autora k oslavenci, že se těžko daří přijmout představu řemeslného 
veršotepce, jenž by vděčné nakladatelce propůjčil své pero. Nutno tedy patrně 
předpokládat, že díky M. Svatošovi z archivů po více než dvou stech letech 
vystoupivší pražská měšťanka J. Koudelková byla nejen silnou a samostatnou 
ženou, ale i výbornou latinistkou, která se (dodává autor recenze) vůči osla- 
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věnci neobávala ani formulací, jež v sobě snad skrývají i určitý erotický 
odstín.

Podobné literáměhistorické tematice se ve sborníku věnuje Josef Förster, 
jenž přeložil a krátkým úvodem doprovodil esej Bohuslava Hasištejnského 
z Lobkovic O lakomství. Jak překladatel poznamenává, hlavní předností toho
to textu je skvělá humanistická latina, schopná vyvolat požitek u znalce-lati- 
nisty. Tato přednost originálu přes kvalitu českého překladu ovšem poněkud 
ustupuje do pozadí pro českého čtenáře, jenž nemá možnost navázat v české 
jazykově kultuře na dostatečně rigidní a reprezentativní rétorickou tradici.

Lenka Blechová uveřejnila ve sborníku zajímavou studii o některých 
aspektech církevních dějin oblasti Kotorského zálivu v jižní Dalmácii. Tema
tika článku se může zdát v kontextu ostatního obsahu sborníku exotická, při 
porovnání podmínek studovaného prostředí však českému čtenáři vyvstávají 
velmi zajímavé paralely fungování a činnosti katolické církve v situaci jejího 
ohrožení a menšinového působení a její schopnosti se zahraniční pomocí ne
podlehnout i podmínkám velmi nepříznivým.

Studie Julie Černé k interpretaci hippokratovského pojetí osobnosti léka
ře a Hany Florianové o písemné zprávě Jana Jesenia o průběhu jeho pražské 
pitvy roku 1600 a edice, překlad a komentář komputu 14. století Est duplex 
cyclus od Zuzany Silagiové se zabývají žánrem odborné literatury. Překlad 
hagiografického textu Acta Acacii od Petra Kitzlera a studie k apokryfnímu 
Passio Bartholomaei, jeho využití v Legenda aurea a jeho překlad od Jana A. 
Duse se věnují dvěma velmi zajímavým textům pozdněantické křesťanské li
teratury, vymykajícím se běžnému kontextu svých žánrů. Irena Zachová se 
zabývá ve svém příspěvku dějinám katalogizace brněnské svatojakubské 
knihovny, Jiří Mátl rozebírá prameny učebnice hudby Johanna Georga Vog- 
ta (1669-1730) Conclave magni thesauri magnae artis musicae. Pole „sedmi 
svobodných uměnf‘ zcela opouští Božena Kopičková životopisnou studií 
o české královně Žofii, manželce Václava IV. a jeho vdově.

Stať Jana Bažanta o ikonografii výtvarné výzdoby Národního muzea fun
dovaně ilustruje kultuměhistorické povědomí české společnosti v 19. století 
a jednotlivé fáze jeho vývoje. Je z ní zřejmé, jak dlouho (až do počátku 20. sto
letí) ovlivňovalo mýtocentrické pojetí nejstarších českých dějin i špičkové 
představitele české vědy a kultury. To se v autorově podání jeví jako značně 
archaický rys českého prostředí, a to i v tehdejší nacionálně přecitlivělé střed
ní Evropě, v níž je po odeznění romantismu možné najít paralely k tomuto 
českému pojetí a celospolečenskému uměleckému využití nejstarších národ
ních dějin pouze v Budapešti, opojené úspěchem rakousko-uherského vyrov
nání roku 1867.

Jedním z nejzajímavějších textů recenzovaného sborníku je stať Heleny 
Kurzové o podstatě a původu vazby akuzativu s infinitivem ve starořečtině 
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a latině. Tato vazba „deklarativního“ infinitivu, jež se podle názoru autorky 
nevyskytuje v žádném jiném indoevropském jazyce, má v jejím pojetí svůj po
čátek ve starořečtině, kde oproti vazbě spojkové (např. a nejčastěji oxt = „že“) 
vyjadřovala jistý odstín subjektivnosti výpovědi a vznikla v tomto významu 
nejdříve u slovesa (pr|pt („říkám“), u něhož diky různým odstínům významu 
tohoto slovesa významově hraničila s obecnou „voluntativní“ funkcí infiniti
vu, běžnou ve všech starších a mnoha novějších indoevropských jazycích. 
Archaická latina podle autorky tuto vazbu napodobila nejdříve použitím slo
vesa esse (protože toto sloveso nemá v latině participium) u doplňkových ad
jektiv a participií v akuzativu, až později přistoupily ostatní infinitivní tvary. 
To, že latina primárně nedisponuje vedle této vazby infinitivní také souznač- 
nou větou spojkovou (na rozdíl od starořečtiny), je pro autorku důkazem se- 
kundárnosti této vazby v latině, která při jejím přejetí z řečtiny ignorovala 
jemné odstíny různých variant starořeckých slovesných vazeb a převzala jen 
jednu z nich. Koncepce stati (kterou autorka rozpracovává již delší dobu) je 
velmi zajímavá a zní přesvědčivě. Dá se snad namítnout, že tato koncepce 
předpokládá v nejranějším starořeckém stadiu východisko vazby akuzativu 
s infinitivem u jediného slovesa (prípí, odkud by se tato později velmi frek
ventovaná vazba rozšířila k desítkám sloves řeckých a poté pod vlivem staro
řečtiny i k slovesům latinským. Vnucuje se také otázka, jakou vazbu tedy měla 
například latinská slovesa vyjadřující mluvní akty (např. dico) před autorkou 
předpokládaným převzetím řeckého akuzativu s infinitivem do latiny - něja
kou původní „autochthonní“ vazbu latinskou by tato slovesa v případě řecké
ho původu vazby akuzativu s infinitivem mít musela, ale ani v nejstarších la
tinských dokladech po ní není stopy.

Snad i z této recenze je zřejmé, jak inspirující osobností byla pro své kole
gyně a kolegy Dana Martínková. Použití minulého času je bohužel na místě. 
Paní Dana Martínková zemřela dne 1.11. 2007. Sborník, jenž chtěl být po
ctou její osobnosti k jejímu životnímu jubileu dne 27. 7. 2007 a jenž tuto úlo
hu důstojně splnil, se tak stal tragikou lidského osudu i rozloučením s osla- 
venkyní. I on svědčí o tom, že dovršený život Dany Martínkové byl naplněný 
lidskostí a inteligencí.

Jan Kalivoda (Praha)

Marie Dufková - Iva Ondřejová (eds.), Historie sběratelství 
antických památek v českých zemích. A History of Antiquities 
Collecting in the Czech Lands. Praha: Univerzita Karlova - 
Národní muzeum 2006 [Editio Monographica Musei Nationalis 
Pragae, Num. 2), 184 s.

Marie Dufková, vedoucí Oddělení klasické archeologie Historického muzea - 
Národního muzea v Praze, a Iva Ondřejová, ředitelka Ústavu pro klasickou 
archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vydávají a zároveň se 
autorsky z největší části podílejí na první české systematické přehledové pu
blikaci o dějinách sběratelství antických památek v zemích Koruny české. Obě 
editorky a autorky mají už z důvodu své profese, ale i svého dlouhodobého 
osobního zájmu k tématu přímý a otevřený přístup, a jsou tedy osobami na
nejvýš povolanými. Jejich práci doplňují spoluautoři Jan Bouzek, Dagmar 
Braunová, Zdeněk Kazlepka, Petr Kubín, Brigitta Mader, Oldřich Palata, 
Marie Pardyová a Helena Svobodová.

Úkol sestavit monografii o historii sběratelství není jednoduchý. Vyžadu
je mravenčí bádání a výsledek je mnohdy tristní: velmi často totiž není mož
no rekonstruovat, jakými cestami se památky do sbírky dostaly, a jen zřídka 
můžeme věřit údajům o jejich údajné provenienci. Méně poučený badatel by 
se např. mohl domnívat, že máme u nás poměrně dost památek z měst zasy
paných Vesuvem, ale - jak názorně ukazují autorky - opak je nejspíše prav
dou. V dobách nevědeckého sbírání antických předmětů byla za pompejskou 
či herkulánskou považována velmi často kdejaká památka. Možná i v dobré 
víře, že do své sbírky získávají žádaný artefakt zpod Vesuvu, nakupovali či 
jinak získávali našinci v Itálii předměty, které mívaly s Pompejemi pramálo 
společného. Především v době neoklasicismu, kdy se žilo „á la greque“ (řec
ké umění se ve vesuvských městech nacházelo ve velké míře), a pak v první 
polovině 20. století, tedy v době, kdy se vesuvské město stalo exemplem, 
učebnicí pro každodenní život římského města v jeho urbanistické, ekonomic
ké i sociální situaci, využívali obchodníci důvěřivosti především cestovatelů 
a podstrkávali jim předměty odjinud nebo dokonce falza. Podobně tomu bylo 
v období etruskománie, kdy se za etruský výrobek považovala i díla, o nichž 
dnes bezpečně víme, že jimi nejsou. Nejde jen o originály, jejichž provenien
ce je nesprávně určena, nýbrž i o falza.

Nebezpečí akvizice falz není samozřejmě omezeno na přírůstky z Kam- 
pánie. Otázka výroby falzifikátů by mohla být samostatným přínosným exkur
zem, a to nejen z pohledu psychologického a společenského, ale i odborného.

Sběratelství antických památek je v publikaci nejprve pojednáno chrono
logicky (začíná sběratelstvím v antice samotné, pak přechází do českých zemí; 
zámecké sbírky jsou zařazeny do kapitoly o druhé polovině 19. století), poté 
se autoři soustřeďují na jednotlivé sbírky na univerzitách, v muzeích a ostat
ních veřejných institucích (především v muzeích a galeriích).

Otázce kopií antických artefaktů, zasazené do širšího historického a spo
lečenského kontextu, se věnuje Iva Ondřejová na s. 111-117. U nás měly být 
např. dobře známy bronzy Němce Wilhelma Zahna, umělce a znalce pompej- 
ských maleb, který získal povolení k odlévání forem pro své bronzové kopie;
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ty pak posílal do Německa k masovému komerčnímu využití a odtud některé 
z nich měly putovat i k nám (viz J. Kepartová, Češi v Pompejích, Praha 2007, 
s. 39 s literaturou).

Vzhledem k roztroušenosti antických památek (především v soukromých 
rukou), která ne-li ztěžuje, pak přinejmenším nepomáhá získávat potřebné 
údaje, vyzývají autorky nepřímo čtenáře (s. 5), aby je upozornili na výskyt re
levantních artefaktů, aby případně mohly upřesnit informace či „přinést nové 
poznatky zásadní povahy“. Je jistě možno očekávat, že jejich výzva dopadne 
na úrodnou půdu a že tento přehled, který podle slov autorek (tamtéž) „není 
uzavřeným celkem“, bude kontinuálně doplňován.

Publikace je vybavena poznámkovým aparátem, který je uložen vždy za 
příslušnou kapitolou. Tím není rušen tok čtení, což ocení především laická ve
řejnost, a zároveň umožní badatelům nahlédnout podrobněji do pramenů, jež 
autoři používají.

Českému čtenáři se touto publikací dostává do rukou kvalitní a obsáhlý ex
kurz do historie sbírek, v nichž se nacházejí antické akvizice. Kniha může být 
nejen dobrým studijním materiálem, nýbrž i impulzem k návštěvám českých 
a moravských zámků, muzeí a galerií, neboť se čtenář v publikaci dozví, kde 
vystavené antické artefakty hledat (s. 75-95, resp. 144-153).

Užitek z této publikace bude mít i anglicky mluvící čtenář, neboť anglické 
resumé je velmi podrobné (s. 155-178); zároveň odkazuje na české stránky 
monografie, kde cizojazyčnému uživateli pomohou ilustrační fotografie, kres
by atd.

Drobné poznámky:
• s. 53: Povolení barona Kollera k vykopávkách v Nole je uloženo v LA PNP, 

osobní fond Koller František, Korespondence přijatá: Direzione del Museo 
Real Borbonico, del Museo Ercolanese, e Soprintendenza degli Scavi di An- 
tichita, dopis ze 14. května 1826 je podepsán M. Arditim. Povolení k ostat
ním vykopávkám, o nichž je v publikaci řeč, se mi zatím nepodařilo najít.

• s. 72: Na zámku Buchlov jsou dnes vystaveny pouze kameny z vesuvské ob
lasti.

• s. 101: Chronologické poznámky pro autobiografii Vojtěcha, svob. pána
Lanny jím vlastní rukou sepsané tak jako Korespondence Lanny s Benn-
dorfem editovány autorkou této recenze v publikaci Villa Lanna - Antika 
a Praha 1872 (Praha: KLP 1994, s. 83-108 a 109-144).

Jana Kepartová (Praha)

Zpráva o činnosti 
Jednoty klasických filologů 
v roce 2008

SPOLKOVĚ ZPRÁVY ! DE VITA SOCIETATVM JKF ET SJKF 189

31. 1.
28. 2.

27. 3.

24. 4.

29. 5.

30. 10,

27. 11.

Členská základna
V roce 2008 se počet členů zásadně neproměnil. Ke dni 31. 12. 2008 měla 

JKF 298 členů. Výbor JKF se během roku scházel podle potřeby tak, aby řešil 
všechny problémy a organizační záležitosti, které se naskytly.

Přednášková činnost v roce 2008
V roce 2008 uspořádala JKF sedm pravidelných přednášek. Lednové 

setkání členů Jednoty bylo již tradičně spojeno s besedou o perspektivách 
výuky latiny v České republice.

Jiří Čepelák (Praha), Netradiční metody ve výuce klasických jazyků 
PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (Olomouc), Ekologické problémy 
v klasickém starověku
Dr. Lenka Jiroušková (Freiburg), »Visio Pauli«: pozdnéantické 
opus apertum a jeho cesty latinským a českým středověkem 
PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D, (Brno), „O furum optime balnea
riorum aneb latinské proklínací tabulky z Británie 
Mgr. Josef Förster, Ph.D. (Praha), Cestopisné dílo františkánské
ho misionáře Remedia Prutkého »Itinerarium« 
prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. - prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. 
- PhDr. Martin Svatoš, CSc. (Praha), 140. výročí Jednoty českých 
filologů - historie a současnost Jednoty klasických filologů 
PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (Praha), Pokušení selekce v »De composi
tione verborum« Dionýsia z Halikarnássu

Publikační činnost
Koncem roku 2008 vyšel další ročník Zpráv JKF - Auriga (50, 2008). Re

dakční rada časopisu již připravila další svazek časopisu Auriga, který bude 
dán do tisku v lednu 2009 a vyjde pravděpodobně během roku 2009. Časopis 
byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydáva
ných v ČR, schváleného Radou pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008.
31. 12. 2008 Magdalena Moravová (Praha),

vědecká tajemnice společnosti
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