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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?
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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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i o nápisy? Kuchař však odmítá byť jen náznak domněnky, že by byl Moll 
schopen a ochoten vyrábět nápisná falza. Pro tvrzení, že to falza jsou, mlu
ví však í jistá stereotypnost vyobrazení jednotlivých „kuriozit“, na něž K. Ku
chař rovněž poukazuje, aniž by ovšem otázku falz dokázal definitivně uzavřít.^

Pochybnosti o pravosti Mollových epigrafických kreseb vyjádřil již v roce 
1825 moravský historik Josef E. Horký,* o jedenáct let později je opakoval mo
ravský topograf Řehoř Volný a za padělky je opatrně označoval i přední morav
ský historik své doby Běda Dudík,’ který se velmi skepticky vyjádřil: „Kdy
by bylo lze věřiti Mollově sbírce [...], pak nalézaly se za prvních let panováni 
císaře Františka II. [rozuměj Františka I. Štěpána Lotrinského], k jehož roz
kazu v zemi se nacházející starožitnosti skoumány a pro cis. Příruční archiv 
nákresův vykresleny býti měly, - vždy ještě četné římské památky na Moravě 
[...]. Poněvadž ale po všech těchto památkách ani nejmenší nelze najiti stopy, 
aniž kdo před Mollem jich znal, třeba je tudíž do té chvíle za výmysl považo
vali, dokud neobjeví se o nich buď podstatnější udání, buď ony samy. Nemož
né sice nejsou. Neboť že Římané a rodiny jejich porůznu v zemi bývalí o tom 
již víme; ale podlé domnělých nápisů v svých jsou tyto památky velice pode
zřelé a ku pravdě nepodobné. Stalo se snad, že hříčky novější doby za antické 
starožitnosti považovány. “

K. Kuchař je ve svých vývodech již razantnější, když hovoří o tzv. „ma
pových kuriozitách“, k nímž patří i nákresy různých kamenů s nápisy: „ Val
ná většina těchto kreseb jsou hříčky nebo podvrhy, jejichž obětí se stal Moll, 
a jestliže je v nich něco pravého, pak to jsou případy náhodné, které i dnes je 
obtížné rozeznat.

Již před Kuchařem se však nápisy, které měly sice svůj původ v Mollově 
kartografické sbírce, ale jejich znalost se šířila jinými cestami, zabývali od
borníci, především znalci antického období dějin, jako např. vídeňský archeo
log Wilhelm Kubitschek,” který považoval autora podobných nápisů dokonce 
za duševně chorého. Kubitschek ale Mollovu sbírku neznal a Kuchař, který se 
snažil poznat a pochopit Molla jako člověka, je přesvědčen, že kdyby byl Moll 
věděl, že se jedná o falza, nápisy by do své sbírky nezařadil. Zřejmě však jeho 
sběratelské nadšení někdo ze zištných důvodů zneužil. Nejen v oblasti latin
ské epigrafiky se vyráběla falza a do doby, než se epigrafika jako kritická věda 
založená především na autopsii etablovala, scházelo ještě celé století. Teprve

1863 založil Theodor Mommsen ono monumentální dílo Corpus inscriptionum 
Latinarum. Předchozí sbírky v něm byly revidovány a podrobeny kritickému 
rozboru. O Mollově mapové sbírce a zdejších kresbách latinských nápisů se 
však Mommsen s největší pravděpodobností ani nedověděl.

„Mollový nápisy“ olomoucký a tovačovský, které na přelomu 19. a 20. sto
letí viděl Michael Simböck” v moravských podkladech pro vídeňský Cor
pus antiquarum inscriptionum Imperii Austriaci, posuzoval na žádost morav
ského historika také německý historik starověku a zakladatel vídeňské kated
ry pro starověké dějiny a epigrafiku, Eugen Bormann. Ten je označil za oči
vidné padělky.’’ Ani Simböck, ani Kubitschek, který se přijel do Brna podívat 
na sbírku epigrafických textů pořízených na Moravě pro CAHA, ale ani Bor- 
mann v té době neznali Mollovu mapovou sbírku. Ta byla tou dobou ještě stá
le u dědiců ve Vídni. Zřejmě první, kdo již znal Mollový kuriozity z jeho ma
pové sbírky, byl Vítězslav Houdek,který se nedokázal jednoznačně rozhod
nout, zda jde o falza, a do případu nepřinesl žádné nové světlo. Teprve Josef 
Skutil poznal, že nápisy z Mollový sbírky se dostaly i do materiálů pro připra
vovaný CAIIA,^^ a vyvolal tím opětovný zájem W. Kubitscheka o tento materi
ál. Kubitschek však nerozpoznal, že jak štýrskohradecký, tak moravský mate
riál pocházejí z jednoho pramene: z Mollový sbírky. Nepoznal to ani J. Skutil, 
když se otázkou údajných moravských nápisů znovu zabýval. Poprvé to udě
lal až Karel Kuchař koncem padesátých let 20. století.

Kdo však inicioval výrobu těchto falz? Touto otázkou se zabývali již téměř 
všichni, kdo byli přesvědčeni o tom, že o falza jde, a hledali konkrétní osoby 
z okruhu lidí s historickým a sběratelským zájmem.

Původně jsem se domnívala, že v případě Střílek to mohli být zdejší majite
lé zámku, páni z Petřvaldu, aby údajnou starobylostí místa napomohli lepšímu 
postavení a zvýšení důležitosti jižní Moravy. Zvýšilo by to prestiž jejich rodu, 
který zde měl panství a snad i úctu poddaných. Mohli ve svých snech odvozo
vat své kořeny až z antiky. Přitom by nebylo rozhodující, zda nápísným textům 
rozuměli. Text je kvůli mnohým zkratkám i dnes těžko řešitelný. Poměrná jed
noduchost provedení a velká vzájemná podobnost všech Mollových kuriozit, 
nejen epigrafických textů, odpovídá však v podstatě jednoduše na tuto otáz
ku: falzifikátorem byl člověk jeden, popř. dílna jednoho majitele. Tato skuteč
nost tedy pány z Petřvaldu jako podněcovatele falzifikátorů vylučuje. Jaké byly

“Kuchař 1959, s. 13.
’ Kuchař 1959, s. 57. Epigrafickým falzům se autor věnuje dále na s. 67-80. 
’ Podrobnosti viz KUCHAŘ 1959, s. 67.
’DuDfK^1875, s. 52.
‘“Kuchař 1959, s. 31.
" Kubitschek 1914-15, s. 69-89.
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Kuchař 1959, s. 74.
” Kuchař 1959, s. 76. Bormannova pozůstalost je zatím nezpracována, ale jistě se 

mi ji později podaří prohledat. Kuchař zřejmě vychází ze Simbockova článku.
Kuchař 1959, s. 76 n.
Skutil 1927, s. 625-632; Kuchař 1959, s. 77.
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tedy pohnutky falzifikace? Argumenty V. Merty,který je velkým zastáncem 
autenticity nápisů, že totiž ani vídeňské císařské prostředí, ani moravští drži
telé zámku nebyli dostatečně obeznámeni s dějinami Pannonie a že falzifikace 
z vlasteneckých pohnutek Qako Zpěvy Ossianovy v Anglii či RKZ u nás) ješ
tě nebyly na pořadu dne, neobstojí. Při padělání nešlo o vlastenectví, nejspí
še šlo o zisk, možná o důležitost vlastní osoby, která se chtěla zavděčit důvě
řivému sběrateli. Vlastenecké pohnutky vyvrací skutečnost, že stejnou rukou 
jsou provedeny padělky ostatních nápisných textů a jiných kuriozit z Mollo
vý mapové sbírky.

Podívejme se pro příklad znovu na střílecké nápisné texty z Mollový sbírky, 
které J. Galatík považuje za autentické doklady toho, že v době císaře Augusta 
existovala severně od Dunaje římská provincie. Jižní Morava měla být v jeho 
interpretaci, při níž se ovšem opírá o rozvedení zkratek a překlad S. Straňáka, 
součástí provincie, nebo dokonce samostatného území pod názvem Pannonia 
Magna.

Na Mollově druhé desce ze Střílek je zakreslen nápis VICT. C. AUG. P. M. 
IN CO. LUPERCALI. MAG. PANON. FESR. COR. CINT., který J. Galatíko- 
vi*’ přečetl S. Straňák VICT(or) C(aius) AUG(ustus) P(ontifex) M(aximus) IN 
CO(itmiono sic!) LUPERCALIMAG(nae) PANON(iae) FES^'E(ive) COR(o- 
na) CINCT(us est) a přeložil: Vítězný Gaius Augustus, nejvyšší velekněz při 
jednání o luperkáliích (15. února), byl slavnostně ověněen korunou Velké Pa
nonie.

Třetí Mollová střílecká deska měla nést nápis IMP. G. A UG. P. M. ET COL. 
PANON. TIT. F. lUN. FALIF. C. A. D. a podle J. Galatíka ji S. Straňák četl jako 
IMP(erator) C(aius) AUG(ustus) P(ontifex) M(aximus) ETCOL(onus) PAN(n)

Merta 2007: „K padělání textů pro Moravu by patrně vídenští vzdělanci z oko
lí Františka I. postrádali větší motivaci, navíc komplikovanou ještě obtížnou výrobou 
a dopravou desek. Od domácího nadšence by zase zhotovení falz jednak předpokláda
lo slušné, i dnes ojediněle hluboké znalosti drobných, navíc ještě velmi přesných, antic
kých reálií, samozřejmě solventnost, ale hlavně vlastní objevení onoho kvalitativního 
postavení Moravy v teokratické koncepci zemí, v písemných pramenech antického ob
dobí nikde nezmiňovaného. (Z písemných relací lze na Moravě důvodně očekávat jen 
umístění metropole proponované provincie Marcomanie - sahající možná ve snech ně
kterých římských stratégů až k Baltu, pravděpodobně vyvolaných znalostmi o někdej
ším rozsahu moci krále Marobuda -, jež skutečně dosahovala daleko za Krkonoše a Je
seníky.) Tehdejší předpokládaný falzátor by se také zařadil i na časově první příčku ev
ropských manipulátorů veřejnosti z novověkých vlasteneckých pohnutek - z materiál
ních a právních důvodů se ovšem falza podvrhovala odedávna“ [http://www.tisicileti. 
cz/main.php?mn=07d, 12. 11. 2007, 9:48].

” Mail autorce z 15. 11. 2007, příloha přepisu a překladu Stanislava Straňáka dato
vána v Koryěanech 18. července 1973.
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ON(iae) TIT(um) F(abium) lUN(iorem) FALIF(erum) C(urionem) A(gminis) 
D(esignavit) a přeložil.’ Císař Gaius Augustus, nejvyšší velekněz a zároveň 
správce Panonie, Tita Fabia mladšího jmenoval velitelem oddílu.

Zkratka COL. PANON. se v Mollově sbírce vyskytuje několikrát. Právě ne
znalost ěi nepřesná znalost historie a nedostatek znalosti v oblasti nápisné kul
tury mohla vést falzifikátora k výrobě textu tak, jak je tradován. Rozvedení 
zkratek údajného římského nápisu z Augustovy doby je krkolomné a v mno
hých ohledech nepřijatelné. Např. je nepředstavitelné, že by jméno císaře Au
gusta bylo okleštěno na pouhé praenomen a čestné cognomen. Není zde za
potřebí poukazovat na další „prohřešky“ proti úzu římské epigrafické kultu
ry. Pokud bychom vůbec zvažovali autenticitu stříleckých desek, musíme při
znat, že celé texty jsou velmi atypické, a to nejen v kontextu epigrafické kultu
ry Augustova období,’® nýbrž i v kontextu limitních nálezů. Tyje možno srov
návat jak v publikacích: vedle základního korpusu nápisů (CIL) jsou pannon- 
ské nápisy zveřejňovány v sérii Römische Inschriften Ungarns (RIU) od roku 
1972, nápisy ze Slovenska byly editovány v roce 1967 J. Češkou a R. Hoškem 
a v roce 1984 doplněny o nové nálezy R. Hoškem samotným, atd., tak na webu: 
je možno konzultovat vědecké epigrafické databanky heidelberžskou (EDU), 
eichstättskou (EDCS) a římskou (EDR), jakož i rakouskou (Ubi erat lupa).'’^

Padělatelské pokusy v takovém rozsahu jsou v dějinách české epigrafiky 
podle mých dosavadních znalostí zjevně ojedinělým pokusem. Češi se o nápi
sy dlouho nezajímali, a to ani o české, ani o antické. V podstatě můžeme říci, 
že u nás v polovině 18. století neexistovala chuť vyrábět falza antických nápi
sů k dokladování našich kontaktů s antickým světem. Od dob národního obro
zení se Češi navíc soustředili především na českou literární minulost.

V českém prostoru se v padesátých letech 20. století nacházelo jedno epi
grafické falzum, které ovšem jako takové bylo odhaleno Ekkehardem Webe
rem až v roce ŽOOŽ.”” V onom roce 1950 publikoval Bohumil Ryba^’ text bron
zové, jen lehce poškozené tabulky, o níž se domníval, že byla původně při
pevněna na podstavci votivního daru lovi Optimo Maximo Sarapidi. Památ
ka měla být nalezena ve Vídni a datována do let 199-209 po Kr. Ryba tabul
ku viděl a ofotografoval od neznámého soukromníka. Pražský klasický filolog 
tehdy nerozeznal, že se jedná o moderní falzum, a text identifikoval s nápisem

Viz např. AlföLDY 1991.
EDH [http://'www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/index.htinl.de; 2. 5. 

2009]; EDCS [http://compute-in.ku-eichstaett.de:8888/pls/epigr/epigraphik_de, 27. 5. 
2009]; ££>7? [http://www.edr-edr.it/, 27. 5. 2009]; Ubi erat lupa [http://www.ubi-erat-lu- 
pa.org/, 27. 5. 2009].

Dosud nepublikováno, E. Weber mi poskytl poster z přednášky.
RYBA 1950, s. 71-75.
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editovaným v Corpusu inscriptionum Latinarum III 4560. O pravosti památky 
ho přesvědčovalo i přízvisko legie Xm destičce ve zkratce GERM(anicae) na
místo GEM(inae), pro niž našel paralely v rukopisech geografa Ptolemaia. Do
šel tak k závěru, že text destičky i text Ptolemaiův odrážejí faktický stav pou
žívání přízvisek legie VIL, X. a XIII. nazývaných mimo nám známého ozna
čení Geminae jako Germanicae, a o pravostí nápisné památky í z jiných důvo
dů nepochyboval.

Teprve Ekkehard Weber vystoupil roku 2002 na epigrafickém kongresu 
v Barceloně"- s příspěvkem, v němž se dotyčným nápisem podrobně zabýval 
a dokázal, že se v případě destičky jedná o moderní falzum. Připustil ovšem, že 
tato destička nemusí být vymyšleným textem, ale že může být kopii originálu. 
Jako druhou možnost zvažoval Weber zhotovení destičky podle údajů v huma
nistických edicích nápisu. Z nich se nezvykle obšírně vyjadřuje k okolnostem 
nálezu destičky Petrus Apianus,” který uvádí, že destička byla nalezena roku 
1493 v jedné z vídeňských ulic. Identický rukopis díla Petra Apiana je ucho
vávaný v Národní knihovně v Praze. “̂* V literatuře, která nápis zmiňuje, se vy
skytují různé odchylky od čtení nápisného textu, ale nápis publikovaný B. Ry
bou je v tomto ohledu jedinečný, a E. Weber se tudíž přiklání k myšlence, že 
ani Apianův rukopis, ani edice v CIL nemohou být jeho předlohou. To zname
ná, že pražský text musí stát na počátku různých humanistických opisů a pře
pisů tohoto textu. Za autory novodobého padělku označil Weber Heinricha 
Schruttauera a jeho komplice, kteří - podle slov Petra Apiana - hledali roku 
1493 v domě Johanna Genntera poklad. Důvody padělání antické destičky byly 
s největší pravděpodobností naprosto nevědecké - zisk z prodeje údajné an
tické památky. Padělek byl tedy vyroben ve Vídni a odtud se dostal do Čech. 
Kde se nachází dnes, není známo.

Na SLOVENSKU je několik nápisných falz. Češka - Hošek uved
li ve své edici nápisů ze slovenské části Pannonie Superioris dva takové pří
pady. Bohužel není možno zpětně zjistit pohnutky falziíikátorů - s největší 
pravděpodobností je k tomu vedla, tak jako v mnohých dalších případech, pou
ze touha po penězích. Dodnes kvete obchod nejen s uměleckými, ale i s epi- 
grafickými památkami.’*

Ze zmíněného kongresu zatím nevyšla akta. Za informace a poster s názvem Eine 
gefälschte Inschrift des Jahres 1493 in Wien děkuji prof. E. Weberovi z vídeňské uni
verzity.

Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, Ingolstadt 1534, 401,1.
Jak dokazuje L. Vidman, patřil tento rukopis Apianovu synovi: ViDMAN 1954 

a 1955.
ČEŠKA-Hošek 1967, s. 22.

“ Viz např. Weber 2001, s. 463-473.

II. 3. Přepisy antických nápisů v českém prostředí
Pro výuku na gymnáziích’’ i na univerzitách se samozřejmě nápisy přede

vším přepisovaly pro tisk, přičemž zohledňovaly psaní velkých písmen a dia
kritiky podle národních jazyků. Přepisy nacházíme v mnohých učebnicích kla
sických jazyků, někdy jsou doprovázeny kresbou či fotografií. V učebnicích 
není ve valné většině uváděn zdroj publikace nápisného textu a často se ani ne
uvádí druh nápisu či materiál nosiče textu. Hlavními předměty učebnic jsou la
tina, v podstatě výjimečně dějepis. V obou případech šlo o obsah, popř. jazy
kovou stránku textu, a to i v případech epigrafické antologie.’^ Význam mate
riálu nosiče a zasazení nápisu do kontextu nálezového místa byl dlouho pod
ceňován.”

11.4. Sádrové odlitky a kopie nápisných památek v Čechách
Sádrové odlitky uměleckých děP“ jsou známy už z římské antiky (jejich 

vznik se tradičně datuje do 2. st. př. Kr.); tehdy byly snímány z bronzových či 
mramorových plastik a používány pro tvorbu kopií. V 16. st. se vyráběly bron
zové odlitky antických soch ve Francii a Španělsku, jistě však i jinde. Němec
ký malíř Wilhelm Zahn, umělec a znalec pompejských maleb, který se osob
ně stýkal s J. W. Goethem, obdržel povolení k odlévání forem pro kopie bron
zových předmětů, které posílal do Německa k masovému komerčnímu využi
tí. Jeho práce byly dobře známy i u nás. Bronz byl ovšem nmohem dražší než 
sádra a k výrobě nápisných kopií se běžně nevyužíval.

Sádrové odlitky antických plastik a korkové modely především antické ar
chitektury se Evropou šířily souběžně s originály, byly levnější a umožňova
ly vlastnictví i takových artefaktů, které se nacházely v muzeích a galeriích či 
v jiných soukromých sbírkách, a byly tudíž širokému okruhu obdivovatelů an
tiky nedostupné. Sloužily jako výzdoba šlechtických sídel, byly a dodnes jsou 
také hojně využívány pro výuku. Pro umělecké akademie dostatečně splňova
ly cíl - byly předmětem kopírování jako kresebná učební pomůcka. Využíva
la jich i pražská Akademie, ale poté, co jednak její studenti začali vyjíždět do 
ciziny a kreslit spíše podle originálů, a především poté, co antika přestala být 
směrodatným a nezastupitelným vzorem, přešla její sbírka na univerzitní půdu. 
Zde rozšířila sbírku odlitků, která od sedmdesátých let 19. st. vznikala při Sto
lici pro klasickou archeologii pro výuku budoucích archeologů. V Průvodci

2’ Např. K. Fürst - V. Haney, Výbor z latinských nápisů pro VI. třídu gymnasii 
a reál. gymnasii. Praha: I. L. Kober 1940.

2’ U nás např. A. SalaČ. Výbor římských nápisů. Praha: JKF 1937.
2’ K učebnicím latinské epigrafiky se ještě vrátím v samostatné práci věnované dě

jinám epigrafiky v českých zemích.
2° Sbírkami odlitků a kopií se zabývají Dufková - Ondřejová 2006, s. 111-117.
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archeologickými sbírkami pražské univerzity píše Camillo Praschniker, že se 
uměleckoprůmyslová muzea a akademie zbavovaly svých sádrových odlitků 
jako nadbytečného balastu proto, že se umění zcela chtělo vymanit z dlouho
dobých pout antiky?' Torza původní sbírky odlitků antických soch a architek
tonických částí jsou v Akademii výtvarných umění a v Ústavu pro klasickou 
archeologii Univerzity Karlovy. Některé odlitky jsou vystaveny v Galerii an
tického umění v Hostinném nad Labem a v Muzeu antického sochařství a ar
chitektury v Litomyšli. Význam sádrových odlitků netkví pouze v jejich di
daktickém účelu, odlitky slouží i k účelům vědeckým a dnes v některých pří
padech dokonce nahrazují originály, které se nedochovaly.”

Architektonické části antických staveb byly součástí sbírek Státní průmys
lové školy stavební v Praze a v roce 1921 přešly do majetku Národního tech
nického muzea (zal. r. 1908). Na škole se samozřejmě neučila jen antická archi
tektura, takže sbírka zahrnovala víceméně veškeré stavební slohy. Také Ústav 
architektury ČVUT předal Technickému muzeu své sbírky. Byly to především 
sádrové odlitky, často snímané z originálů, ačkoli se brzo ukázalo, že korek je 
materiálem pro tyto účely vhodnějším. V obou sbírkách - univerzitní i muzej
ní -jsou také galvanoplastické kopie, které se začaly vyrábět od r. 1900; jsou 
to především exponáty egejského umění. ”

Také nápisy se vyráběly v sádrových odlitcích, rozhodně však v mnohem 
menší míře než umělecká díla, i když i ony především pro výuku a vědeckou 
práci. V berlínském centru C/Z, jsou v sádrovém odlitku k dispozici Augusto
vy Res gestae na téměř 200 sádrových tabulích.’'’

V historickém prostoru zemí Koruny české však větší samostatná sbírka 
nápisných sádrových odlitků zřejmě nikdy nevznikla. Vytvořit sádrový odli
tek nápisu pro výuku v historickém ěi epigrafickém semináři se nevyplatilo, 
i když jeho výroba není příliš náročná a není ani drahá. Náročnější je sklado
vání - sádra je poměrně křehká a skládání desek na sebe s sebou nese značné 
nároky na manipulaci. Navíc epigrafickými kurzy procházelo mnohem méně 
studentů než kurzy uměleckými a stavebními na příslušných školách. Korko
vé nápisy se v podstatě Evropou nešířily, většinou šlo jen o součásti modelu 
stavby, na níž se nápisný text nacházel. Jednodušší manipulaci a snazší akvi
zici nápisu představoval oklepek, opis či fotografie.

Na pražské Karlově univerzitě sádrové odlitky nápisů dnes již nejsou, na 
brněnské Masarykově univerzitě je uloženo jen několik nápisů, které také slou

žily k výuce; v jedné z poslucháren je vystavena kopie nápisu z trenčínské ská
ly. Není však možno hovořit o sbírce, jde o jednotliviny.

Sádrový odlitek skalního nápisu z Trenčína byl vytvořen jako exponát také 
pro pražskou výstavu v padesátých letech 20. st. a pak se po určitou dobu na
cházel v Archeologickém ústavu AV ČR. Dnes již pravděpodobně neexistuje, 
v ústavu o něm nevědí.” Trenčínský nápis a nápis z Boldogu jsou v kopiích vy
staveny v komárenském lapidáriu.’® Kopie prvního se využívá i pro komerční 
účely jako suvenýr turistům, kteří zavítají do povážského podolí.

II.5. Oklepky
Opisy, oklepky a fotografie antických epigrafických památek stojí někde 

na pomezí mezi zájmem o materiál a text nápisu. V případě oklepku jde větši
nou především o co nejvěmější reprodukci textu, aby mohl být rekonstruován 
v co nejpřesnější podobě. Svou podstatou stojí svému materiálu blíže než opis 
ěi fotografie. V dalších dvou případech se někdy, ale ne vždy, zaznamenáva
ly i údaje o nosiči nápisu, nebo byl nápis překreslován; v případě fotografie je 
tato informace již v samotné podstatě obrazu. Dnešní autoři sbírek nápisů se 
snaží přikládat fotografie a kresby ke svým edicím všude, kde to je jen mož
né. Nové svazky CIL nabízejí přepis epigrafických textů a k tomu fotografie 
a kresby. Tak je uživatel schopen sám kriticky posoudit nález a edici. To samo
zřejmě umožňuje evoluce reprodukčních technologií.

Oklepek (ectypum) se získává tak, že se na nosič nápisu hladce přiloží 
navlhčený savý neklížený papír, do něhož se stejnoměrně bouchá pružným kar
táčem. Papír je tak vtlačen do prohlubní jednotlivých písmen (ale samozřejmě 
i do jiných poškozených míst kamene) a vytvoří negativ textu, který se nechá 
zaschnout. Oklepky umožňují případné konzultace s jinými odborníky tak ří
kajíc od stolu pracovny. Takové kopie se dají lehce přenášet, nastavovat do po
třebného úhlu světla, z něhož jsou písmena lépe vidět. To u originálů velmi čas
to není možné (ať už kvůli jejich umístění v terénu, k němuž není vždy dobrý 
přístup, nebo pro jejich velké rozměry či velkou váhu). Pro vytvoření oklepku 
se také používá zvláštní hmota (latex), která do prohlubní vteče a po ztvrdnu
tí se jen odlepí. Oproti sádrovému odlitku je latex flexibilní, tzn. i méně chou
lostivý na poškození, oproti papírovému oklepku nejen méně choulostivý, ný
brž i rozhodně trvanlivější. Dříve se pro oklepky také používal staniol. Kromě 
toho se vytvářely autentické grafitové kopie, které vznikly tak, že se tužkou 
nebo grafitovým prachem jezdilo po papíře položeném na nápis a tím se získal

” Gotsmich - Praschniker 1927, s. 3.
Viz např. tzv. Fauvelovu desku z parthenónského vlysu či sochu císaře Traiana.

Dufková - Ondřejová 2006, s. 114 n.
” Dufková - Ondřejová 2006, s. 115.

Schmidt 2003, s. 4 (podle Monumentum Ancyranum).
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” Viz Kepartová 2008, s. 40.
” Srv. Kepartová 2008, s. 40 n.
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opis v poměru 1 : 1, jindy se používalo k překreslení různých fólií. Ty někdy 
napomáhaly lépe číst zachovaný text.

Oklepky se vyráběly prokazatelně už v 16. století” a od chvíle, kdy se 
v Královské pruské akademii věd v Berlíně zrodil projekt Corpus inscriptio
num Latinarum, tj. od roku 1853, se oklepky staly nepostradatelnými. Dodnes 
se tyto „Spiegelbilder römischer Lebenswelt“, jak je nazval M. G. Schmidt,’’ 
v centru projektu na dnešní Berlínsko-brandenburské akademii věd pečlivě 
uchovávají. Už koncem 19. století jich v archivu CIL zaznamenal E. Hübner 
na 4 000,” dnes jich je na 20 000. Dodnes jsou oklepky věrnějšími reproduk
cemi než fotografie, která zachycuje nápis jen v jednom určitém momentu, a je 
tudíž poplatná momentálnímu osvětlení a nasvícení.

Oklepky tedy začaly být používány především odborníky - epigrafiky. Brzo 
ovšem našly ohlas u pedagogů a své místo i ve výuce, především tam, kde ori
ginály, ale i sádrové odlitky chyběly. Představují sice zrcadlový obraz, ale ten
to obraz je svému originálu mnohem věrnější než třeba kresba, která může být 
subjektivní. Pro pražskou univerzitu se roku 1923 pokoušel získat oklepky ná
pisů z archeologického muzea ve Splitu František Groh, ale snaha ztroskotala 
na nevhodném papíru, který měl k tomu účelu posloužit. Nakonec se Grohovi 
podařilo získat alespoň fotografie dotyčných nápisných památek. Pražský his- 
toricko-epigrafický seminář tedy získal 43 fotografií splitských nápisů.““ Na 
pražské univerzitě je uložen soubor oklepků k výukovým účelům, jde přede
vším o řecké texty pořízené J. Pečírkou.

11.6. Fotografie a diapozitivy
Fotografie nahradily kresby ihned, jakmile se jejich výroba usnadnila. Mož

nost vyrobit více fotografických reprodukcí najednou vytlačila kresby téměř 
úplně - ty žily dále už jen jako umělecká, nikoli dokumentární díla. I fotografie 
a o něco později diapozitivy začaly být nasazovány velmi brzo ve výuce. Nej
prve se svět seznamoval s daguerrotypickými obrázky, bylo to však technic
ky natolik náročné, že se daguerrotypie snad nikdy nepoužívala k zobrazová
ní archeologických, popř. epigrafických artefaktů. K prvním fotografům, kte
ří se soustředili na fotodokumentaci archeologických památek, patřil architekt 
Alfred-Nicolas Normand, který kreslil i maloval pro účely studia antické řím
ské architektury, ale vedle toho také fotil, a sice podle nového Talbotova sys

tému umožňujícího na rozdíl od daguerrotypie díky negativu na papíře mnoho 
reprodukcí. V roce 1851 pořídil četné snímky i v Pompejích; zatím se mi však 
nepodařilo zjistit, zda jsou mezi jeho snimky také nápisné památky. Jen nece
lé desetiletí po Normandovi začal používat negativy na skleněné tabuli Som
mer.“’ Postup byl samozřejmě levnější, rychlejší a umožňoval i využití v širším 
měřítku k archeologickým a didaktickým účelům v různých disciplínách. Je
jich nevýhodou však je, že papír žloutne a barvy se ztrácejí. Celuloid diapozi
tivů, které se začaly využívat ve výzkumu i ve výuce o něco později, se krou
tí a i zde ztrácejí barvy na síle. Fotografování nápisů je poměrně složité. Uká
zalo se také, že je výhodnější černobílá fotografie, obzvláště pokud je kame
ra dobře zaostřena. U epigrafických památek je však vždy velice důležitý do
pad světla, aby byla písmena, i ta méně čitelná, životním prostředím poničená, 
dostatečně zřejmá. Rychle se také začaly šířit komerční fotografie pro turisty, 
jichž s pohodlnějším cestováním přibývalo. Pokud se na nich vyskytovaly ná
pisy, nebylo to kvůli textům samomým, ale kvůli líbivým záběrům, které šly 
dobře na odbyt.“’ Výjimkou jsou dobře čitelné nápisy z Pompejí.

Mnoho fotografií nápisů pořídil pro pražský historicko-epigrafický seminář 
již zmíněný František Groh. Už na své studijní cestě roku 1903, na kterou obdr
žel cestovní stipendium jako učitel na akademickém gymnáziu a soukromý do
cent na české univerzitě v Praze, pořídil 300 fotografií a na 300 oklepků všech 
druhů nápisů; kromě toho si nápisy opisoval i do svého záznamníku.“’ Kromě 
výše zmíněných splitských snímků se intenzivně zasazoval o získání fotogra
fií z Národního muzea v Neapoli, což nakonec realizoval Antonín Salač, který 
v roce 1926 z Neapole přivezl na padesát exponovaných filmů.““

Největší boom zaznamenává fotografická dokumentace nápisných pamá
tek s vynálezem digitální fotografie, která umožňuje mnohonásobné zvětšení 
předmětu bez výrazné změny kvality. Tímto způsobem se nyní digitalizují pře
devším graffiti, které trpí znečištěným ovzduším nejvíce a nejrychleji zanika
jí. Fotografie se ukládají na CD, DVD, popř. do jiných nosičů, jejich nevýho
dou však je, že jsou ukládány v programech, které se buď musejí včas upgra- 
dovat nebo přefocovat, aby nedošlo k tomu, že pokud zastarají, jejich obsah 
nikdo neotevře. To je samozřejmě starost i všech databank, nejen těch fotogra
fických.

” Schmidt (2003, s. 5 s obr.) uvádí jako nejstarší otisk nápisu CIL IX 3429 zveřej
něný v rukopise Pighianově {Codex Pighianus).

” Schmidt 2003.
” Hübner 1885, s. XX, cit. podle Schmidt 2003, s. 3.

Za informaci děkuji Robertu Skopkovi. SalaČ, kart. 9 - korespondence F. Groha
s ředitelem Archeologického muzea ve Splitu Buličem.
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Srv. De Carolis 1990, s. 11.
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Dodatek k nápísným sbírkám v českých zemích (1.3)“’
V brněnské sbírce se nachází fragmentámí bronzový nápis augustálů z doby 

zřejmě krátce po smrtí Augustově, který získal brněnský seminář koupí za dru
hé světové války. O sestavení textu, rozbitého na 78 fragmentů, se zasloužil 
Vladimír Groh, jemuž však nebylo dopřáno dílo dokončit a nápis vydat. Po vál
ce se úkolu podjali Radislav Hošek a Radko M. Pemička a nápis publikovali
v Listech filologických. Bronzová destička byla evidentně připevněna k něja
kému monumentu - v chrámu či na oltáři. Nalezena měla být v lokalitě La Ma
donna dell Pace, kde ho roku 1818 měl v Sezze (ant. Setii) objevit jakýsi ven
kovan. V době, kdy čeští badatelé rekonstruovali text, byl nápis již dávno zařa
zen do CIL X. Epigrafikům byl tedy znám (první díl CIL X vyšel v roce 1883), 
podle komentáře však pouze z kresby v radnici Sezze a místo uložení nebylo 
známo. Podle textu u kresby se měl originál ještě v roce 1842 nacházet v řím
ském semináři, v době přípravy desátého svazku CIL ho však již Mommseno-
vi spolupracovníci v Sezze nenašli. Text v CIL tedy nemohl být ověřen podle 
originálu. Originál pravděpodobně neviděl ani Premerstein, který text znovu 
vydal, neboť se podle zjištění Hoška a Perníčky liší od textu, který ze zlomků 
sestavil V. Groh. Bohužel dnes není možno zjistit, kde byla deska až do doby, 
než ji získal brněnský seminář. Jisto však je, že v době, kdy byl okreslen a jeho 
kresba byla k vidění v radnici Sezze, byl méně poškozený.'*^

V soukromém držení dr. Sejbala je fragment úředního nápisu z r. 8 na bron
zové destičce, který majitel spolu s Marií Pardyovou publikoval v roce 1991 
Dochovaná část původní destičky byla rozřezána na dvě části, aby mohla být 
použita sekundárně - k jakému účelu, autoři edice neuvádějí; dnes není mož
no zjistit, jak a kdy se k nám tento kousek dostal.“'*

Závěr
Naprostá většina nápisných památek, které se dnes nacházejí ve sbírkách 

České republiky, pochází z nákupů a darů, jen mizivě málo máme z vlastní ar
cheologické a výzkumné činnosti. Kolik nápisných desek se nachází v sou
kromém držení, je samozřejmě velmi těžko odhadnutelné, dá se však předpo
kládat, že to bude zanedbatelné číslo. Podobně je tomu s opisy epigrafických 
dokumentů; jen málo z dnešních zápisů bylo poznáno z autopsie a opsáno pro 
paměť následujícím pokolením. Snad optimističtější můžeme být v oblasti 
fotografické dokumentace, neboť tomuto oboru se aktivně věnoval především

" V předchozím díle seriálu vypadla z textu část obsahující materiál o brněnské sbír
ce. Čtenářům se omlouvám a využívám této příležitosti k nápravě.

Informace viz Hošek - Pernička 1955, s. 11-13, a CIL X ad inscriptionem.
" Pardyová — Sejbal 1991, s. 83-87. Za informaci děkuji dr. Pardyové.

Pardyová - Sejbal 1991, s. 85.
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František Groh, jemuž pražská univerzita vděčí za většinu svých snimků. Co se 
týče oklepků, ty byly produkovány především pro potřeby univerzitní výuky.

Celkově můžeme říci, že se nápisy nestaly předmětem obdivu k antice tak 
jako jiné archeologické předměty, které byly pořizovány i za účelem vystave
ní veřejnosti, nejen pro potřeby výuky umělecké a archeologické. Nápisy vždy 
stály v jejich stínu. Snad by se situace dnes mohla změnit: muzejní prostředí 
prodělává celosvětově prudký vývoj a i epigrafická muzea se instalují tak, aby 
byla zajímavá nejen pro odborníky - jsou doprovázena mnohem podrobnější
mi vysvětlivkami a epigrafické texty mohou být i v muzeích prezentovány jako 
epigrafická cvičení, tak jak to známe z virtuálního světa internetu.

Vzhledem k tomu, že nápisy in situ i sbírky nápisů jsou u nás nečetné a cel
kově kvantitativně nevýrazné, nemohly samy o sobě ovlivnit nápisnou kulturu 
v českých zemích. O to se postarala znalost antiky především z autopsie a ze 
sekundámi literatury, popř. z antických literárních pramenů, v nichž byly už 
ve starověku nápisy in extenso citovány.
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■ ZUSAMMENFASSUNG
Habent sua fata tituli^ III

Im dritten und letzten Teil der Studie über das Nachleben der antiken Inschrif
ten in der ehemaligen Tschechoslowakei wird dem Schicksal der Fälschungen 
nachgegangen (II. 2). Die an Umfang größte Kollektion gefälschter Inschriften 
auf unserem Boden befindet sich in der kartographischen Sammlung des deut
schen Diplomaten, Kartographen und Sammlers Bernard Paul Moll, die Mitte 
des 18. Jh. entstanden ist; sie wird in der mährischen Landesbibliothek in Brno 
aufbewahrt. Die Inschriften wurden zwar bereits zur Zeit der Entstehung der 
epigraphischen Corpora als Fälschungen erkannt (Th. Mommsen hat sie ja in das 
CIL gar nicht aufgenommen), aber die Frage rüekt heute wieder in den Fokus des 
Interesses, da die Sammlung im Internet ohne jeglichen Kommentar dargeboten 
wird und von Jan Galatik irreführend als Beweis dafür genommen wurde, daß 
Südmähren zur Zeit des Kaisers Augustus Teil einer römischen Provinz mit dem 
Namen „Pannonia Magna“ gewesen sei.

Anschließend befaßt sich die Autorin mit der Transkription der antiken In
schriften im böhmischen Raum (11.3), mit den Gipsabgüssen und Kopien (II.4), 
mit den Abklatschen (11.5) sowie mit den Fotografien und Diapositiven derselben. 
Dem Text ist ein Addendum zum Teil 1.3 Unschrifiliche Sammlungen in Böhmen) 
beigegeben.
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