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V zajetí topiky 
a symbolů?’
LUBOR KYSUČAN (Olomouc)

1. Úvod
V našem obecném povědomí a víceméně i v odborné reflexí antické litera

tury a kultury obecně je zafixována představa o tom, že antický člověk neměl 
výrazný smysl pro krajinu a individuální vnímání přírody buď vůbec neexisto
valo, anebo se omezovalo na obecná literární klišé a ustálenou topiku, zejména 
zavedený topos bukolské, arkadské krajiny. Ten potom - ve středověku obo
hacen o křesťanský pastorální motiv - žije v evropském umění několikerým 
životem až do novověku, v mnoha ohledech prakticky až dodnes. Dokonce se 
setkáváme s názory, že antický člověk neznal pojem krajina, který se v evrop
ských kulturních dějinách objevuje až v renesančním umění jako pojem pro 
označení scenérie na pozadí obrazu.’ Naše studie zavedené pojetí poněkud pro- 
blematizuje a na příkladu některých textů římské literatury a na pozadí analý
zy proměn životního stylu helénistické a římské společnosti se pokouší o jeho 
určitou reinterpretaci s cílem doložit možnost individuální percepce krajiny 
a její reflexe v literatuře.

2. Individualizace antické kultury a umění
Výše popsaný tradiční pohled na antiku je dán ustáleným důrazem na 

estetiku klasického období řecké kultury s jejím nadosobním a v podstatě ne
měnným kánonem, k němuž se vztahuje jak renesance, tak klasicismus. Tento 
kánon zastiňuje výraznou odlišnost jak předchozích, tak navazujících období, 
zejména helénismu. S přechodem k helénismu totiž v antické společnosti na
stávají zásadní civilizační proměny. Lze říci, že právě v helénistickém obdo
bí zasahuje antický svět určitá „modernizace“, jejíž některé rysy jsou shodné 
s obdobnými procesy probíhajícími v evropském novověku. Jedním z nich je

' Text vznikl za podpory Grantové agentury ČR v rámci projektu č. 403/07/0804 „In
dividualizace životního způsobu v environmentální perspektivě“.

’ Andrews, M.: Landscape and Western Art, Oxford; Oxford Univ. Press 1999, 
s. 28-30. Cituje Stibral, K. - Stella, M. Opravdu máme rádi savanu? Aneb blo- 
psychologická východiska vnímání krajiny, in; Člověk, krajina, krajinný ráz, 2009. 
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bezesporu prudká individualizace, projevující se jak ve sféře společenského ži
vota, tak umění. Přední německý sociolog Ulrich Beck definuje individualiza
ci jako „koncept, který popisuje strukturální, sociologickou transformaci spo
lečenských institucí a vztah individua a společnosti“ (Beck, 2006: 202). O to 
více pak překvapuje, že v obecném povědomí soudobé sociologie se, a to do
konce právě ústy citovaného Ulricha Bečka, individualizace chápe jako pro
ces spojený s počátky novověku a utvářením první modemy.’ Pokud jde o an
tiku, s výjimkou autorů Martina a Barresiho'* jsme nenarazili na případ, kdy 
by soudobá sociologie o individualizaci alespoň uvažovala. V hlavním prou
du sociologického myšlení naopak převládá názor, že v dané době byly proje
vy individuality považovány za něco nenáležitého, až deviantního.’ To ovšem 
platí jen zčásti, a pokud je uvedené tvrzení vyslovováno jako obecný soud nad 
celou epochou, svědčí o značném nepochopení mentality antického člověka 
a společnosti ze strany soudobé sociologie. Tento helénistický individualis
mus má ovšem pochopitelně své starší kořeny a nepochybně souvisí s nápad
ně soutěživým rysem v povaze řeckého člověka a jeho společnosti, jak je již 
od archaického období řecké kultury patrný v tradici literárních i sportovních 
soutěží a nadšeného uctívání jejich vítězů. Radim Šíp velmi trefně říká, že „Ře
kům byla vlastní nutkavá potřeba neustálého poměřování a sebezviditelňování 
jednotlivců“ a dále uvádí, že „Jestli je něco, co Evropané zdědili od dávných 
achájských, iónských a dórských dobyvatelů, pak je to právě tato nutkavá po
třeba“ (ŠÍP, 2007: 17).

Individualizační tendence vrcholí v helénistickém období, kdy se po rozpa
du veřejného politického prostoru svobodných občanských společností jedinec 
stahuje do individuálního prostoru svého soukromí, v němž dostává možnost 
věnovat se vlastním individuálním zájmům, dosti často tvůrčím uměleckým či 
vědeckým aktivitám. Právě v tomto prostředí se potom rodí nejen kategorie

’ „Starší historické fáze individualizace se odehrály v renesanci, v dvorské kultu
ře středověku, v asketickém světě protestantismu, během emancipace rolníků odfeudál
ních svazků a při uvolňováni mezigeneračních vazeb v rodině v devatenáctém a na po
čátku dvacátého století. Evropská modernita osvobodila lidi z jejich historicky předur
čených rolí" (Beck, 2006: 202).

K tomu více: MARTIN, R. - Barresi, J., The Rise and Fall of Soul and Self An 
Intellectual History of Personal Identity, New York: Columbia University Press 2006. 
V této mezioborové studii se oba autoři podrobně zabývají formováním konceptu indi
vidua a osobní identity v dějinách evropské kultury od antiky až po raný novověk z hle
diska psychologie, sociologie a filozofie.

’ „Po celou historii bylo individuální chováni kladeno na roven chováni deviantní- 
mu, ne-li dokonce idiotickému. To platilo jak ve starém Řecku, tak během raného středo
věku v Evropě, kdy byla individualita ve svých projevech převážně interpretována jako 
deviantní nebo hříšné chování, jehož je třeba se vyvarovat" (Beck, 2006: 27)
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soukromí jako taková, ale zároveň osobnostní typ výrazně indívídualistického 
intelektuála, který nalézá životní radost a svobodu a čerpá inspiraci pro svou 
tvořivost v individuálním prostoru vyhrazeném duchaplnému trávení volného 
času {scholé, otium) a rekreaci. Výrazem této společenské proměny je mimo 
jiné rozvíjející se architektura soukromých řeckých a římských vil a s nimi spo
jený životní způsob horních vrstev, trávících svůj život mezi městem, v němž 
jsou vázány na své společenské, pracovní a politické povinnosti (negotium), 
a venkovem, kde nalézají prostor pro relaxaci i pěstování svých soukromých 
zájmů (otium).

Na umělecké úrovni se smysl pro individualitu projevuje zejména ve vý
tvarném umění (ústup od idealizovaných typů k individualizovanému portré
tu) stejně jako v postupném nahrazování „velkých“ společenských a historic
kých témat náměty a příběhy z lidského soukromí a světa každodenních me
zilidských vztahů. Tuto proměnu ostatně předznamenává již zájem o výrazně 
individualizované psychologické typy v klasickém dramatu (zejména u Eurí- 
pida). Podobná proměna se odehrává i na poli komedie. Zatímco Aristofanovy 
komedie, vznikající v atmosféře svobody projevu demokratických Athén, si be
rou na mušku kolektivní a obecné neduhy, do soukromí se stahující nová kome
die Menandrova je více psychologizující a zaměřená na individuální, privátní 
život lidí a komické situace s ním spojené (s trochou nadsázky můžeme tento 
typ umění analogicky přirovnat k tomu lepšímu z umělecké produkce v obdo
bí československé normalizace sedmdesátých a osmdesátých let). Stručně ře
čeno, obecné typy se proměňují v neopakovatelné individuální postavy. Rov
něž tak individuální biografie se stává v řecké i římské literatuře jedním z nej
oblíbenějších literárních žánrů prakticky až do pozdní antiky (Cornelius Ne
pos, Suetonius, Plútarchos, Historia Augusta). Rovněž vysloveně individua- 
listický ráz měla v helénistickém a římském světě jak literární tvorba, tak její 
recepce. Pro tehdejší literaturu byly charakteristické soutěživost a zdůrazňo
vání kvalit vlastní tvorby i vlastní tvůrčí osobnosti (s čímž souvisela celá řada 
slavných literárních sporů včetně zrodu literární kritiky).

Analogický vývoj probíhá i v sochařství. Zatímco archaické a do značné 
míry i klasické sochařství je navzdory své formální dokonalosti spíše nositelem 
obecných estetických ideálů, helénismus začíná věnovat pozornost konkrét
ní realitě včetně odvrácených detailů lidské existence (postižení jedinci, umí
rající bojovníci včetně těch nepřátelských). Poprvé si všímá dětí i starých 
lidí, postavy zobrazuje realisticky a s neopakovatelnou individuální psycho
logií. Umění vysoce individualizovaného a psychologicky výmluvného por
trétu pak přivádí k dokonalosti římské sochařství. Právě tímto svým výraz
ně individualistickým charakterem se řecké umění výrazně odlišuje od umě
ní a mentality většiny předovýchodních civilizací svázaných přísným káno

nem.^ S postupnou helenizací Říma nabyl původně konzervativní a kolekti- 
vistický římský svět charakteru helénistické společnosti, a to jak v oblasti ži
votního stylu, tak i kulturní produkce i mentality. Na rovině politické pak byla 
tato helenizace Říma dovršena přechodem (byť zpočátku skrytým) k monar
chii. Takto potom příslušný řecký pohled na jedince a společnost nejen promě
nil římskou společnost, ale ovlivnil i další tradici evropské civilizace.'' Důraz 
na individualitu se projevuje i zdůrazňováním a literární prezentací kategorie 
soukromí jako prostoru svobodného rozvoje individuality. K tomuto v podsta
tě velmi modernímu fenoménu charakterizujícímu jen ty nejpokročilejší a nej
komplexnější civilizace, se po středověkém intermezzu evropský člověk vrací 
až v renesanci. "Výrazem touhy po soukromí je pak i únik z města a ryze indi
viduální percepce přírody, potěšení z její blízkosti. Literaturu reflektující tako
vý stav mysli zdaleka nelze redukovat na pouhý bukolismus. Percepce příro
dy a s ní související literatura (zejména poezie) se vždy rozvíjí v určitém napě
tí mezi zavedenou literámostí a svrchovaně individuálním a autentickým psy
chologickým prožitkem.

3. Útěk do přírody
Znovuobjevení kouzla přírody a venkova začíná, nikoliv paradoxně, ale zcela 

logicky, v prostředí helénistického města. Lesk, ale i bída a prázdnota kosmopo
litních a anonymních helénistických velkoměst, plných bohatství, ale i neklidu, 
vyvolávají u citlivějších z jejich obyvatel potřebu úniku k prostšímu, pnrozeněj- 
šímu způsobu života.® Tento dobový trend symbolicky reprezentuje Theokritos 
(asi 300 př. Kr. - asi 260 př. Kr.), z jehož díla vychází nový literární proud, totiž 
bukolská poezie, objevující svět přírody, pastýřů a venkova. V Theokritově po
dání je však příroda nazírána již z velkoměstské perspektivy, je to krajina přiče
saná dle potřeb překultivovaného obyvatele velkých měst. Známý britský kul
turní historik Simon Schama ve své studii o historii evropského vnímání kraji
ny Krajina a paměť píše: „Tato lyrika je evidentně produktem kultivovaného.

® Jedinou výjimku v tomto ohledu představuje židovské myšlení vyznačující se vý
razným smyslem pro individualitu a individuální zodpovědnost. Pro židovské myšlení je 
klíčový nejen vztah mezi vyvoleným národem a Hospodinem, ale zároveň mezi jednot
livcem a Hospodinem. Židovská etika je rovněž výrazně individualizovaná. Právě pro
to lze Židy a staré Řeky považovat za rovnocenné ve smyslu, jakým inspirovali západ
ní kulturu a mentalitu včetně novodobého pojetí individuálních lidských práv a umění.

’ Ke specifickým aspektům vztahu helénistické kultury a Říma v oblasti literatury 
podrobněji Canfora, L. Dějiny řecké literatury, Praha; KLP 2001, s. 481.

’ Brněnská socioložka a ekoložka Hana Librová se ve své knize Láska ke krajině do
mnívá, že tato potřeba úniku mohla u obyvatel helénistických velkoměst vyvěrat i z poci
tu určité nostalgie po jejich původní domovině - mnoho jejich obyvatel se totiž do měs
ta přistěhovalo teprve za svého života v době překotné urbanizace (Librová, 1988: 28).
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dokonce uhlazeného vkusu, a jelikož Theokritos pocházel z Kosu,’ velkou část 
života strávil v Alexandrii Ptolemaiovců a své dny završil na Sicílii, není žád
ným překvapením, že krajina v jeho podání je snůškou egejských olivových 
hájů, egyptských obilných polí a sicilských vinic“ (SCHAMA, 2007: 572). V po
dobném smyslu charakterizuje Theokritovu poezii Conte: „Všechny básně jeho 
sbírky Idyl {Eidyliá} jsou zaměřeny k obnově - nostalgické a učené - tradiční
ho pastýřského světa: šlo o podívanou určenou pro vkus publika, které se pře
stěhovalo do města a stalo se kosmopolitním, i pro vkus společnosti vůbec“ 
(CONTE, 2001: 255-256). Jeho literární následovníci učinili z tohoto typu po
ezie ještě více umělou a módní literární hru, v prostředí přelidněných velko
měst mimořádně přitažlivou. S jistou dávkou nadsázky a obraznosti řečeno, 
hrou se postupně stává nejen poezie, ale i touto poezií inspirovaný a zároveň ji 
rovněž dále inspirující podvojný životní způsob, kdy příslušníci bohatých elit 
pravidelně tráví část roku mimo velkoměsto na svých letních sídlech. Locus 
amoenus se nestává jen literární metaforou, ale do jisté míry i sociální reali
tou. Alespoň ti vnímavější tam nehledají jen pouhou fyzickou relaxaci, čistší 
a přirozenější prostředí, ale zároveň i nezbytné otium - klid ke studiu, literární 
tvorbě, meditaci, kontemplaci o životě, čas na setkání s přáteli i se sebou Sa
mými. A zároveň blízkost přírodě, venkovu, který se ze symbolu nevzdělanos
tí a zaostalosti naopak stává ztělesněním prostoty, čistoty, přirozenosti, zdravé 
skromnosti. Ideově je tento postoj ovlivněn jak některými směry antické eti
ky s jejich tradičním požadavkem „zlaté střední cesty“ a zásadou „ničeho pří
liš“ (jimž dal vzniknout kritický postoj rodícich se středních vrstev na sklonku 
archaického období vůči stále rozmařilejší aristokracii,” a bombastický život
ní styl helénistických velkoměst plných extrémů, protikladů a křiklavých ba
rev jim jen dodával na naléhavosti), tak mytologickým a náboženským arche- 
typem zlatého věku všeobecné harmonie a souladu člověka s přírodou.

Na počátku principátu tento kult prostoty a agrárního způsobu života souvi
sí í s Augustovým politicko-ekonomíckým programem obnovy venkova. V Au
gustově vidění venkov zároveň představuje důležitý symbol v obecnějším kon
textu jeho konzervativní ideologie, usilující - dozajista již mamě - o celkovou 
obnovu starých římských ctností a tradičního způsobu života. Právě venkov 
měl být symbolem někdejších starořímských ctností a národní identity. Venkov 
v tomto podání byl ovšem notně zidealizovaný - nejinak než ve snech mno
ha soudobých ekoromantiků. Zatímco dnes ovšem představuje únik z měst na 
chalupy, chaty, vandry i za rafinovanými formami agroturistiky a outdoorových

’ Zde se autor dopouští historické nepřesnosti, Theokritos pocházel ze Syrakús, na 
Kosu pouze určitou dobu žil a závěr svého života netrávil na Sicílii, ale v Alexandrii. 
(Hammond - ScuLLARD, 1970: 1054).

*’ K tomu více J. P. Vernant, Počátky řeckého myšleni, Praha: Oikúmené 1993. 
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aktivit v podstatě masovou záležitost, v antice zůstal vyhrazen jen společen
ským elitám. Tomu pochopitelně pak také odpovídal způsob, jakým tyto eli
ty svůj čas na venkově trávily a jak jej vnímaly. Názorné svědectví nám o tom 
poskytují texty básníků Augustova období a poté dopisy Plinia Mladšího.

Četné doklady o proměně městské společnosti nám podává i sémantický 
vývoj některých latinských slov, u nichž došlo k určitému rozšíření významo
vé škály. Např. slovo rusticitas nese vedle významu venkovská neohrabanost, 
hrubost i kladný význam venkovská prostota," naproti tomu tradičně kladně 
vyznívající mnohovýznamové adjektivum urbanus se vyskytuje i ve zřetelně 
pejorativním významu pouliční, dotěrný.’^

V rozporu s některými povrchními představami o antickém způsobu živo
ta měla totiž antická velkoměsta svou dvojí tvář. Ve stínu impozantních a mra
morem oplývajících for, chrámů a správních budov byla přítomna bída, nelad 
a špína. Množství exhalací z otevřených pouličních řemeslnických dílen, pře
lidnění, všudypřítomný hluk a „středomořsky“ ležérní hygiena" činily život 
v nich zvláště v horkých letních měsících vysloveně nesnesitelným. Demogra
fických a ekologických aspektů města si všímá např. luvenalis ve své slavné 
Satiře o velkoměstském životě:

Pinguia crura luto, planta mox undique magna 
calcor, et in digito clavus mihi militis haeret.
Nonne vides quanto celebretur sportula fumo?
Centum convivae, sequitur sua quemque culina.

Satirae III, 247-250
Tvořivým a senzitivním lidem však stejně tak vadil i městský neklid a ur

čitá roztěkanost životního stylu, roztříštěnost času, nedovolující člověku vy
chutnat okamžik a zároveň tvořivě pracovat a žít naplno. Pocity některých do
bových autorů plně korespondují s naším vlastním negativním vnímáním hek
tické současnosti a jsou dobrým příspěvkem do debaty o „ekologii času“.’“’

" K tomu Pražák - Sedláček - Novotný, 1999: 1164; OLD 1982: 1671.
K tomu Pražák - Sedláček - Novotný, 1999: 1350; OLD 1982:2105.

" Environmentálním problémům antického světa se věnuje americký badatel J. D. 
Hughes ve své vynikající studii Pan’s Travail: Environmental Problems of Ancient 
Greeks and Romans, Baltimore: John Hopkins University Press 1994. Konkrétně stav 
životního prostředí v římských městech výstižně vykresluje rakouský archeolog a en
vironmentální historik Günther ThÜRY ve své monografii Müll und Marmorsäulen. 
Siedlungshygiene in der römischen Antike, Mainz: Zabem 2001 [Zabems Bildbände 
zur Archäologie].

"Tématu vnímání času v historii a dnes a otázkám ekologie času se věnuje Hana LIB
ROVÁ ve své knize Vlažní a váhaví v kapitole Pomalu, nebo s časem o závod? (Librová, 
2003: 115-144).
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Např. Horatius říká:
Praeter cetera me Romae poemata censes 
scribere posse inter tot curas totque labores?

Epistulae II, 2, 65-66
Podobně jako města dnešní, ani ta antická nebyla znečištěná jen fyzicky, 

ale i sociálně, psychicky, duchovně. Velmi moderně a výstižně popisuje mar
nost městského kolotání a pachtěni a únavu z něj Plinius Mladší:
Mirum est, quam singulis diebus in urbe ratio aut constet aut constare videa
tur; pluribus iunctisque non constet. Nam, si quem interroges, hodie quid egi
sti, respondeat: officio togae virilis interfui, sponsalia aut nuptias frequenta
vi, ille me ad signandum testamentum, ille in advocationem, ille in consilium 
rogavit. Haec, quo die feceris, necessaria, eadem, si quotidie fecisse te repu
tes, inania videntur, multo magis, cum secesseris. Tunc enim subit recordatio: 
quot dies quam frigidis rebus absumpsi? [...] Proinde tu quoque strepitum is
tum inanemque discursum et multum ineptos labores, ut primum ffierit occa
sio, relinque teque studiis vel otio trade. Epistulae I, 1-8

Současně je město Řím vnímáno jako místo mravní dekadence, v touze po 
venkově je skryta i snaha uniknout z prostředí nabitého společenským pokry
tectvím a závistí:

Per totum hoc tempus subiectior in diem et horam 
invidiae noster.

Horatius, Satirae II, 6,47-48
Naproti tomu na venkově člověk dosahuje pravé svobody, může si spontán

ně užívat života bez ohledu na formalismus městského života horních vrstev:
Prout cuique libidost, 

siccat inaequalis calices conviva, solutus 
legibus insanis, seu quis capit acria fortis 
pocula seu modicis uvescit laetius.

Horatius, Satirae II, 67-70
Nápadným rysem takového potěšení z venkova je ovšem jeho individuál

ní charakter. Na venkov prchají římští intelektuálové před rušným společen
ským životem města, jejich vily jsou otevřeny jen úzkému okruhu těch nej
vzácnějších přátel. Příslušný životní styl byl ovšem luxusem pouze těch nej- 
vyšších vrstev. Naproti tomu nižší vrstvy svůj pocit vykořenění kompenzovaly 
únikem ke komunitě, určitou formou pospolitosti nahrazující odcizení a v pod
statě rozbité společenské struktury anonymního velkoměsta, zvláště v období 
úpadku antické společnosti. Výrazem takového životního pocitu byla masová 
obliba víceméně kolektivistických východních kultů a nepochybně i úspěšné 
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Šíření křesťanství, nabízejícího vykořeněným lidem solidaritu, prožitek spole
čenství a domova.”

4. Mezi literárností a autenticitou
Třebaže v kontextu dějin evropské literatury je té antické připisována vel

ká míra literámosti na úkor autenticity prožitku a na úkor realistického popi
su, jak dokazuje švýcarský literární historik Erich Auerbach ve svých studiích 
Odysseova jizva a Fortunataf v oblasti percepce přírody a krajiny je situace 
podstatně složitějši.

Na jedné straně nesl životní styl elit nepochybně určité rysy manýry a pózy, 
s čímž nesporně souvisela i manýra literární, k jejímuž pěstování jen přispíva
la zavedená topika a stylistické postupy naučené v rétorských školách (Auer
bach, 1998: 39). Z dostupných historických a v menší míře i archeologických 
pramenů je ovšem jasné, že život na starověkém venkově zdaleka nebyl něja
kou sociální ěi environmentální idylou. Romantická představa venkova jako 
místa sociální a přírodní harmonie byla realitě vzdálena stejně jako dobová 
idealizace života barbarských kmenů či heroické starořímské minulosti. Jejim 
ukázkovým příkladem je následující známá pasáž z Vergiliových GeorgikN

O, fortunatos nimium, sua si bona norint, 
agricolas! Quibus ipsa procul discordibus armis 
fundit humo facilem victum iustissima tellus.
Si non ingentem foribus domus alta superbis 
mane salutantum totis vomit aedibus undam, 
nec varios inhiant pulchra testudine postes 
inlusasque auro vestes Ephyreaque aera, 
alba neque Assyrio fucatur lana veneno 
nec casia liquidi corrumpitur usus olivi.

Georgica II, 459-466
V samotných únicích římské smetánky na venkov stejně jako v literatuře 

těmito úniky inspirované byla často přítomna určitá manýra a zároveň zřetelný

” Anglický filolog E. R. Dodds připisuje historickou úspěšnost křesťanství mimo 
jiné jeho schopnosti oslovit vykořeněné obyvatele pozdněantických velkoměst a vytvo
řit jim prostředí láskyplné a solidární komunity (Dodds, 1997).

“ Tyto studie jsou obsaženy v souboru jeho literáměhistorických studii Mimesis 
(AUERBACH, 1998, 9-69).

*’ Jak uvádí CONTE, 2003: 263-265, právě Vergiliova Georgica jsou literárním vý
razem Augustova programu obnovy zemědělství a zároveň obrody národního mýtu (vy
mezení se Itálie proti Východu). V této souvislosti je ovšem paradoxní, že minimálně 
po formální stránce právě Vergiliova poezie symbolicky dovršuje definitivní propojení 
římské literatury s kulturními hodnotami helénistického světa.
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aspekt hry, ne nepodobné té, jíž se oddávala evropská aristokracie v době re
nesance, baroka a rokoka (např. pověstná vesnička Hameau, již si zbudovala 
Marie Antoinetta ve Versailles). Již citovaný Simon Schama k tomu píše: „[...] 
v této průhledně zamaskované alegorii (taktéž dědictví athénských bajek) mů
žeme již vidět prvky krajiny renesančního humanismu - pracovní píle, poklid
ný, vypasený dobytek, překypující pole a sady a na to vše z vrcholku kopce do
hlížejí, politicky i vizuálně, otcové městského státu“ (SCHAMA, 2007: 574). Ve 
většině případů šlo o hru na přirozenost, na venkovský život, na jejímž konci 
vždy čekal roztopený krb tu skromné, většinou - jak dokazují např. Pliniova 
líčení - naopak velmi komfortní venkovské vily se zástupem otroků připrave
ných splnit jakékoliv přání a rozmar svého pána. Římská smetánka se s upřím
ným zájmem zabývala správou svého venkovského majetku, k němuž ji přivá
děla touha po příjemném prostředí, nikoliv ovšem touha po autentickém ven
kovském životním stylu jako takovém. Ostatně nejeden verš antických opěvo- 
vatelů venkovského života dokazuje, že se nedovedli plně odpoutat od navyk
lého života ve městě, k němuž je pojila řada vazeb a s nímž byl pochopitelně 
spojen jejich společenský úspěch a kariéra. Se sobě vlastní skeptickou ironií 
tyto pocity nejlépe vystihl Horatius:

quae nocuere sequar, fugiam quae profare credam;
Romae Tibur amem ventosus, Tibure Romam.

Epistulae I, 8, 11-12

Romae rus optas; absentem rusticus urbem 
tollis ad astra levis.

Satirae II, 7, 28-29
Podobně Plinius Mladší ve své korespondenci považuje blízkost své lau- 

rentinské vily'® městu Římu za jednu z jejích hlavních výhod:

Miraris cur me Laurentinum vel - si ita mavis — Laurens meum tanto opere 
delectat; desines mirari, cum cognoveris gratiam villae, opportunitatem loci, 
litoris spatium. Decem septem milibus passuum ab urbe secessit, ut peractis, 
quae agenda fuerint, salvo iam et composito die poteris ibi manere.

Epistulae II, 17, 1-2
Ovšem stejně jako celá řada jiných manýr i tato vydala nesčetné umělec

ké plody v podobě architektury římských vil a zahrad a rovněž tak i v literatu
ře, která se stala jakousi hrou o hře, manýrou o manýře. Právě díky tomuto po
dvojnému způsobu života římských elit se nám dochovala umělecká díla vy
soké hodnoty a autentické popisy přírody.

Na tuto pasáž z Pliniova dopisu upozorňuje i Schama, 2007: 575. 
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Každoroční stěhování římských elit do venkovských oblastí, ať už na po
břeží, nebo v horských oblastech, a impozantní ruiny rekreačních vil nejen 
v Itálii, ale prakticky po celém území římské říše svědčí o tom, že horní vrst
vy na venkově vskutku nalézaly hodnoty, jaké jim tehdejší města poskytnout 
již nemohla.

Se životem na venkově samozřejmě souvisí určitá potřeba zjednodušení ži
votního stylu, touha po uměřenosti a skromnosti, která se pro přesyceného pří
slušníka velkoměstské elity stává určitým „ekologickým luxusem“.” Zároveň 
alespoň u některých autorů, např. u Horatia a Vergilia, je zájem o venkov sku
tečně spojen se zájmem o zemědělskou práci. Zatímco vulgární zbohatlíci a po
zemkoví spekulanti v Petroniově Hostině u Trimalchiona debatují o svých lati- 
fundiích, s nimiž spekulují ne nepodobni dnešním burzovním makléřům, aniž 
je kdykoliv osobně navštívili, Horatius a především Vergilius vykazují sku
tečnou znalost zemědělské práce a projevují o ni hluboký zájem. A to nejen 
z pouhého technicko-agrámího či ekonomického hlediska, ale zároveň ji chá
pou jako prvořadou sociální i kulturní hodnotu římské společnosti. O této po
třebě kontaktu se zemědělským prostředím vypovídá nejedna báseň z Augus
tova období, včetně následujících známých Horatiových veršů:

Hoc erat in votis; modus agri non ita magnus, 
hortus ubi et tecto vicinus iugis aquae fons 
et paulum silvae super his foret.

Satirae II, 6, 1-3
V citované básni, stejně jako např. v jí analogické známé Ausoniově bás

ni Stateček se ukazuje, že neodmyslitelnou součástí pozemkového vlastnictví 
římských aristokratů a intelektuálů, kteří si na svých statcích vytvářeli iluzi při
rozeného a přírodě blízkého způsobu života, byla jak kultivovaná zemědělská 
krajina, tak i divočina - les.

Podstatným motivem úniku na venkov však byla rovněž potřeba blízkosti 
přírodě a od konvencí osvobozený, přirozenější způsob života. Např. římský 
císař Nero nechal ve svém paláci, legendárním aurea, podle Suetonia^“
vytvořit krajinky se střídajícími se poli, vinicemi a pastvinami. Součástí jeho 
„rekreační“ oblasti byl i les. Jak kulturní krajina (pole či vinice), tak les před
stavovaly přírodu pro tehdejšího člověka stejně krásnou.

Způsobem nepříliš vzdáleným od perspektivy moderního člověka oceňuje 
tuto hodnotu přirozenosti a autentičnosti přírody ve svých dopisech popisují
cích vlastní venkovské vily Plinius Mladší;

*’ Tento pojem zavádí Hana Librová ve své nové knize Vlažni a váhaví (Librová, 
2003).

’ Suetonius, De vita Caesarum, Nero 31.
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Alibi pratulum, alibi ipsa buxus intervenit in formas mille descripta, litteras 
interdum, quae modo nomen domini dicunt, modo artificis; alternis metulae 
surgunt, alternis inserta sunt poma, et in opere urbanissimo subita velut illa
ti ruris imitatio.

Epistulae V, 6, 35
Máme tu před sebou obraz pěstěné, takřka versailleské krajiny, kde je ven

kovská krajina pouze jakousi umělou kulisou. Podobně i srovnání dalších pa
sáží z Pliniových dopisů opakovaně zdůrazňujících přirozenost přírodního 
prostředí či jeho zdařilou imitaci nám však ilustrativně naznačuje, že stejně 
jako v evropském novověku, už i v antice byla oceňována jak krajina přiroze
ná (v podstatě „divočina“) či její záměrná imitace,^' tak krajina umělá, zkulti
vovaná a zkrášlená člověkem, někdy až s rokokovou hravostí.Výstižně ten
to přístup ke krajině opět definuje Simon Schama: „Ve všech těchto případech 
je zřejmé, že jsou zde opěvovány přírodní formy, zároveň je tu však snaha eli
minovat jejich nevzhlednost a rušivost“ (Schama, 2007: 578). Tato přičesa
ná přirozenost je však považována za hodnotnější než přírodě vzdálený život 
ve městě^’ a za zdroj bytostně individuálního estetického prožitku. Horatius ve 
svých verších výstižně ukazuje, jak tato přirozenost kontrastuje se zbytečnou 
umělostí městského života a jeho technologických vymožeností;

Deterius Lybicis olet aut nitet herba lapillis?
Purior in vicis aqua tendit rumpere plumbum.
Quam quae per pronum trepidat cum murmure rivum?

Epistulae I, 10, 19-21
Individuální prožívání přírody je patrné rovněž u římských elegiků. Popisy 

přírodních míst a vybraných výseků krajiny slouží římským autorům zároveň 
jako určitá kulisa k líčení psychických stavů, včetně milostného trápení a me
lancholie.^“' Ilustrativním příkladem může sloužit následující elegie Sexta Pro- 
pertia:

Jsou to právě Pliniovy dopisy, které nám podávají ilustrativní svědectví o tom, že 
bohatí a oduševnělí majitelé římských vil cítili potřebu rafinované hry na přirozenost.

K tomu více Bednaříková, J. - Kysučan, L., Mezi uctíváním a drancováním, 
in: Člověk a les, Brno: Masarykova univerzita 2007.

“ K percepci krajiny v antice a jejímu reálnému utváření a vztahu k ní podrobněji 
Mensch und Landschaft in der Antike, 1999.

2“' Přirozeně tytéž části krajiny mohou v různém kontextu vzbuzovat různé asocia
ce. Zatímco u milostných básm'ků je lesní tišina místem usebrání a meditace, Tacitus ve 
svém známém popisu nálezu ostatků římského vojska po bitvě v Teutoburském lese vy
užívá motiv neprostupného lesa jako přízračnou kulisu k navození dojmu až iracionál
ní hrůzy {Annales I, 61).
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Haec certe deserta loca et taciturna quaerenti, 
et vacuum Zephyri possidet aura nemus.
Hic licet occultos proferre impune dolores, 
si modo sola queant saxa tenere fidem.
Unde tuos primum repetam, mea Cynthia, fastus?
[...]
Pro quo continui montes et frigida rupes 
et datur inculto tramite dura quies; 
et quodcumque meae possunt narrare querelae, 
cogor ad argutas dicere solus aves.
Sed qualiscumque’s, resonent mihi »Cynthia« silvae, 
nec deserta tuo nomine saxa vacent.

Elegiae I, 18
Prožívání přírody v antice pochopitelně souviselo i s archaickým vědomím 

její posvátnosti. V tradičním řecko-římském náboženství i mytologii je příro
da či alespoň některé její části (hory, prameny, řeky, stromy, háje) považována 
za sakrální prostor, zabydlený bytostmi z jiného světa (víly, nymfy, bůžkové). 
Jak ukazují prameny, toto vědomí, možná v poněkud transformované podobě, 
přežilo i do antické „modemy“ či „postmoderny“ helénistického období a její
ho pokračování v kultuře a společnosti římského císařství. Např. Plinius Star
ší píše o posvátných hájích;
[...] haec fuere numinum templa, priscoque ritu simplicia rura etiam nunc deo 
praecelentem arborem dicant, nec magis auro fulgentia atque ebore simulac
ra quam lucos et in iis silentia ipsa adoramus.

Plinius, Nat. hist. XII, 1,3
L. Annaeus Seneca popisuje hluboce numinózní prožitek lesni samoty v ná

padně individualizované podobě následovně:
[...] illa proceritas silvae et secretum loci et admiratio umbrae in aperto tam 
densae atque continuae fidem tibi numinis faciet.

Epistulae 41, 3
Stejným způsobem bychom mohli pokračovat přes citace celé řady dalších 

římských autorů až po Tiberiana a Ausonia. Příroda, krajina je v jejich podání 
nejen kulisou jejich individuálního prožitku (ať již milostného, nebo naopak 
melancholie samoty) či „adrenalinového“ zážitku (lov), ale zároveň předmě
tem estetického obdivu, který má bytostně individualizovaný charakter. Vý
razné svědectvi o míře „individuálnosti“ v percepci přírody podává např. ná
sledující pasáž z již citovaného Pliniova dopisu:
Magnam capies voluptatem, si hunc regionis situm ex monte prospexeris. Ne
que enim terras tibi, sed formam aliquam ad eximiam pulchritudinem pictam
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videberis cernere: ea varietate, ea descriptione, quocumque inciderint ocu
li, reficientur.

Epistulae V, 6, 13
Krajina v okolí Pliniovy oblíbené vily je mu tak nejen zdrojem hluboké

ho osobního estetického prožitku, ale zároveň inspirací k literárnímu popisu, 
v němž je přirovnávána k uměleckému dílu (malbě).

5. Závěr
Vzhledem ke komplexnosti a mezioborovému charakteru zkoumané pro

blematiky stejně jako rozsáhlosti dochovaných literárních textů antické litera
tury by bylo velmi troufalé činit v této oblasti jakékoliv sebevědomé a jedno
značné závěry. Třebaže naši studii chápeme jako pouhou sondu a skromnou in
spirací k debatě, dovolujeme si na závěr nabídnout několik zobecňujících po
střehů.

Navzdory silné literámosti římské literatury můžeme konstatovat, že její 
tvůrci dospěli k výrazně subjektivnímu vnímání přírody, které probleskuje 
v nejednom literárním díle. Tato percepce vyrůstala nejen z již výrazně indivi
dualizované mentality a zároveň z potřeby úniku do klidu samoty a soukromí, 
ale i z vědomí prožívané sakrality a zároveň estetické kvality přírody a kraji
ny. Individualizované a subjektivní vnímání tak existuje v dynamickém napětí 
se zavedenou topikou a ustálenými představami o krásnu a ošklivosti, které se 
promítaly nejen do literatury, ale i do utváření krajiny a sídel, které tato litera
tura popisuje. V tomto ohledu se antická literatura blíží vnímání přírody z per
spektivy soudobého člověka. Lze říci, že právě oblast percepce krajiny a pří
rody obecně představuje v antické kultuře oblast, v níž se realita a umělecká 
fikce nerozlučně setkávají.
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Habent sua fata tituli. III’ 
JANA KEPARTOVÁ (Praha)

II. 2. Čechy a antická nápísná falza
Podle údajů v Mollově mapové sbírce,^ jež je dnes uložena v Moravské 

zemské knihovně v Brně,’ měly být na příkaz vášnivého sběratele, římskoně- 
meckého císaře Františka I. Štěpána Lotrinského (vládl v letech 1745-1765), 
antické památky z podunajské monarchie sepsány a zachyceny v jeho soukro
mém příručním archivu. Byly to mj. náhrobky, oltáře a záslibné kameny, slou
py a oblouky, ba dokonce celé stavby. Čtyřicet pět z těchto monumentů obsa
hovalo nápisné texty. Šest mělo být řeckých, třicet sedm latinských, jeden měl 
být etruský a jeden dokonce punsko-gótský; jejich kresby jsou v Mollově sbír
ce datovány lety 1750-1756 a některé z nich podepsány jménem Geyer. Kresby 
s nápisy z Mollový sbírky měly různé osudy. Nápisné texty ze Štýrského Hrad
ce byly bez uvedení pramene bona fide převzaty do Codexu Gratzensis a tex
ty z moravských Střílek, Tovačova, Olomouce a Kroměříže do připravované
ho Corpusu antiquarum inscriptionum Imperii Austriaci (CAHA), který začal 
vznikat, jak bylo řečeno v kapitole 1.3 Sbírání antických nápisů jako předmě
tů, z popudu Františka II. o tři čtvrtě století později, v roce 1828.'' Žádné však 
nepřešly do třetího svazku Corpusu inscriptionum Latinarum, jehož základní 
svazek vyšel v roce 1873 a kam by bývaly patřily. Tomu Theodor Mommsen 
zabránil.’

Podle výzkumu profesora kartografie a fyzické geografie Karla Kuchaře 
jevil Bernard Pavel Moll v určitém období zájem nejen o sbírání map, nýbrž

■ SUMAÄARY
Under the Sway of Topic and Symbols?

On the basis of analysis of selected texts of Roman literature of Classical and 
post-Classical period the study deals with the question, to which extent the per
ception of nature and landscape in ancient literature was influenced with stylistic 
devices and topic or became the result of individual experience. Regarding the 
high degree of individualization and changes of life style in the Hellenistic and 
Roman era there was bom a space for individual reflections of nature and their 
representation.
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‘ První část této studie vyšla v tomto časopise v r. 2008 [KEPARTOVÁ 2008, s. 37-54], 
druhá tamtéž v r. 2009 [Kepartová 2009, s. 63-83]. Text je součástí řešení Výzkumné
ho záměru MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“, je
hož nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

’ O Mollově sbírce jsem se již zmínila v kapitole o nápisných spoliích (Keparto
vá 2008, s. 47) a také v kapitole o opisech antických nápisných památek a jejich funk
ci (Kepartová 2009, s. 68).

’ Srv. Kuchař 1959, s. 68, který fascikl viděl ve Státním archivu v Brně pod 
sign. FM 296, fol. 336-350.

* Viz Kepartová 2009, s. 67 n.
’ Viz CIL III 260*: tituli enim ficti sunt ad unum omnes.
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