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František  Šimon, vir  bonus  doctusque, annos septuaginta natus 
 

rantišek Šimon sa narodil na Vianoce v roku 1949 do vtedy už viacdetnej 
rodiny. Vyrastal v skromných pomeroch a na poli vzdelania bol homo 

novus. Základnú školu absolvoval v Košiciach, strednú všeobecno-vzdelávaciu školu 
navštevoval v Košiciach na Kováčskej ulici, kde v roku 1968 maturoval. Obdobie 
politického uvoľnenia a s tým spojenej veľkej eufórie so sebou prinieslo 
i  znovuoživenie štúdia latinčiny na stredných školách. Strednou školou podnietený 
záujem o tento klasický jazyk priviedol Františka Šimona na Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave, kde začal študovať odbor latinčina a nemčina. 
Štúdium ukončil v roku 1973 spolu s ďalšími päťdesiatimi absolventmi odboru 
latinský jazyk. Pomery sa však zakrátko zmenili, latinčina sa zo stredných škôl 
vytratila a možnosti uplatnenia vo vyštudovanom odbore sa pre absolventov latinčiny 
významne zúžili. 
  Oslávenec sa však po skončení štúdia vrátil do rodných Košíc, nastúpil na 
Katedru jazykov Univerzity P. J. Šafárika a tejto univerzite zostal verný počas celej 
svojej profesionálnej kariéry. Na katedre jazykov začal učiť latinskú lekársku 
terminológiu, ktorá ho sprevádza celý pedagogický a profesionálny život a na Le-
kárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa stal jej neodmysliteľnou súčasťou. Po zamatovej 
revolúcii oslávenec vyhovel želaniu vtedajšieho dekana Filozofickej fakulty UPJŠ 
v Prešove prof. Sabola a prešiel v roku 1992 na túto fakultu, kde sa podieľal na založení 
odboru Latinský jazyk. V roku 1996 sa vrátil na Katedru jazykov UPJŠ, ale istý čas 
paralelne pracoval aj v Prešove. V roku 2006, keď košická univerzita založila najprv 
ako organizačný medzičlánok Ústav filologických a sociálnych vied, sa aktívne 
zúčastnil  na budovaní novej filozofickej fakulty. Tá bola založená v roku 2007 a oslá-
venec sa stal vedúcim Katedry romanistiky a klasickej filológie, neskôr len Katedry 
klasickej filológie FF UPJŠ, čím bola klasická filológia „prenesená“ z Prešova do Košíc. 
 Po nástupe na Katedru jazykov začal doc. Šimon pracovať na svojom 
odbornom raste, v roku 1977 získal na FF UK Bratislava titul PhDr. (rigorózna práca 
Ján Jessenius Traktát o kostiach), v roku 1984 na Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 
pod vedením školiteľa prof. J. Horeckého titul CSc. (kandidátska dizertačná práca 
Vývin a stav medzinárodnej a slovenskej terminológie všeobecnej patológie). V roku 
1989 bol na FF UK Bratislava menovaný za docenta (habilitačná prednáška 
O historickom výskume medzinárodnej lekárskej terminológie), v roku 2010 potvrdil 
udelenie titulu doc. na FF UK Bratislava (habilitačná práca Historia medicinae 
antiquae. Príspevky k dejinám antickej medicíny). 
 V svojej pedagogickej činnosti doc. Šimon zabezpečuje výučbu viacerých 
disciplín, v programe Latinský jazyk, napr. Úvod do štúdia klasickej filológie, Dejiny 
gréckej literatúry, Dejiny rímskej literatúry, Dejiny antického náboženstva, Topografia 
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antického sveta, Didaktika vyučovania latinského jazyka, interpretačné semináre 
(Livius, Tacitus, Celsus), na iných  fakultách UPJŠ Latinská lekárska terminológia, 
Latinský jazyk pre právnikov, Vybrané kapitoly z dejín medicíny. 

Vo vedeckom výskume sa František Šimon venoval viacerým oblastiam: 
latinskej a slovenskej lekárskej terminológii, dejinám lekárskej terminológie, 
filologickým dejinám medicíny a v posledných rokoch aj latinskej produkcii 
humanistických autorov z územia Slovenska. Počas pôsobenia v Prešove pracoval 
so slovakistami na morfematickej analýze slovenského jazyka, kde mal na starosti 
slová gréckeho a latinského pôvodu. 

Doc. Šimon je autorom mnohých vedeckých a odborných prác, ktoré boli 
publikované v početných periodikách a zborníkoch od karentovaných a indexovaných 
časopisov až po konferenčné zborníky. Jeho obľúbenou a úspešnou témou sú dejiny 
jednotlivých latinských, predovšetkým anatomických termínov. Vydal aj preklady 
latinských lekárskych diel autorov spätých zo Slovenskom, resp. Košicami, Jesseniov 
Traktát o kostiach, Jesseniovu prácu O krvi (v spolupráci s J. Balegovou a M. Výros-
tovou), Fukerovo dielo O zdraví a chorobách Uhorska. Originálne sú viacjazyčné 
preklady v spolupráci so zahraničnými kolegami,  latinsko-slovensko-maďarské 
vydanie Kis-Witzayovej práce O jazyku a štvorjazyčné, latinsko-slovensko-maďarsko-
nemecké vydanie Spilenbergerovej práce Uhorská choroba. Je spoluautorom piatich 
slovníkov, Morfematického slovníka slovenčiny, Slovníka koreňových morfém 
slovenčiny, Veterinárskeho, Anatomického a  Botanického slovníka. 

Doc. Šimon pôsobil aj ako školiteľ doktorandského štúdia a pod jeho vedením 
ho ukončili úspešne traja doktorandi. 

Za svoju prácu získal aj niekoľko prémií Slovenského literárneho fondu, 
v roku 1982 za preklad Jesseniovho spisu Traktát o kostiach, v roku 2003 za preklad 
spisu F. J. Fukera O zdraví a chorobách Uhorska, so spoluautormi v roku 2000 
za Morfematický slovník slovenčiny a v roku 2005 za Slovník koreňových morfém 
slovenčiny. Za rok 2018 dostal cenu rektora UPJŠ za odbornú, vedeckovýskumnú 
a umeleckú činnosť. 

Doc. Šimon je známy svojou pravidelnou účasťou na konferenciách k dejinám 
medicíny, jednak na tradičných česko-slovenských sympóziách k dejinám medicíny 
a jednak na svetových kongresoch dejín medicíny a  iných medicínskohistorických 
konferenciách (Budapešť, Padova, Barcelona, Merida, Peking, Lisabon, Sydney, 
Maastricht, Groningen, Zürich, Patras, Vilnius), má kontakty s inštitútmi pre dejiny 
medicíny v okolitých krajinách, na niektorých absolvoval kratšie alebo dlhšie pobyty 
a na niektorých aj prenášal (Praha, Budapešť, Viedeň, Lipsko, Ulm, Kolín, Erlangen) 
a pre jeho odborný rast bol významný i trojmesačný pobyt v Americkej škole 
pre klasické štúdia v Aténach. 

11 
 

Okrem vedecko-pedagogických úspechov sa doc. František Šimon teší aj z 46-
ročného šťastného manželstva, dvoch detí a dvoch vnúčat. 

K vzácnemu životnému jubileu teda nášmu milému oslávencovi úprimne 
blahoželáme a súčasne mu do ďalších rokov prajeme mnoho síl, zdravia a šťastných 
chvíľ najmä v rodinnom, ale, ako veríme, ešte stále aj pracovnom živote, dúfajúc, že 
nás bude i naďalej obohacovať nielen svojou erudíciou, ale aj svojím zmyslom pre 
humor a nadhľadom, pre ktorý je taký obľúbený medzi kolegami a priateľmi. 

Fortuna tibi, Francisce noster dilectissime, semper faveat! 
 

Jana Balegová 
Košice 
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Laudatio Francisci Simonis, professoris Latinae linguae et 
litterarum septuagenarii 
 
Illustrissimae Dominae et Illustrissimi Domini, care Francisce, 
 

ranciscus Simon, Doctor Philosophiae, Professor Ordinarius Philologiae 
Classicae anno millesimo nongentesimo quadragesimo nono in  libera 

regiaque civitate Cassoviensi honestis ingenuisque parentibus natus est. Prima 
litterarum scientiarumque fundamenta in scholis domesticis tam felici cum progressu 
iecit, ut inter eminentiores ille plerumque emineret. Ineunte aetate, quae, futurae 
vivendi rationis optionem imperat, se philologiae classicae et contemporaneae 
destinatus, urbem Posonium, pristinam metropolim Regni Hungariae  et hodiernam 
Slovaciae migravit, ut hic fontibus inclitae Universitatis de Comenio nominatae 
scientiam biberet, et se Latinae Germanicaeque linguae et litteraturae mysteriis simul 
imbueret. In illo scientiarum omnis generis illustri Athenaeo nihil habuit antiquius, 
quam ut philosophiae et philologiae  magistros hic docentes praeclarissimos indefessa 
industria frequentaret, eorumque dicta et scripta in succum ad sanguinem 
converteret. Quae omnia adeo cum felici eventu et admiranda solertia praestitit, ut 
tandem anno Domini Nostri Jesu Christi millesimo nongentesimo septuagesimo tertio 
diplomam rectoris utriusque linguae memoratae merito et jure  acceperit. Ab eodem 
anno ad patriam suam urbem Cassoviam reversus, ibidem in Universitate de Josepho 
Šafarik nominata, in facultatibus medicinae, iuris et simul historiae naturalis Latinam 
linguam iuventuti docebat. 

Metam vero studiorum suorum assecuturus, maioris emolumenti spes illum 
ad Institutum Linguisticum Academiae Slovacicae tulit, quo feliciter anno millesimo 
nongentesimo octogesimo quinto plaudentibus undique bonis, candidaturae 
scientiarum, id est  doctoratus philosophiae laureis cinctus, postea autem  anno 
millesimo nongentesimo octogesimo nono, in eadem universitate Posoniensi etiam 
titulo docentis decoratus est. 
 Ab anno autem bis millesimo septimo in facultate philosophica   universitatis 
Cassoviensis ad praesentem diem usque ad magnum emolumentum iuventutis 
studiosae praelectiones de lingua et litteratura Latina habebat. 

De insignibus vero celeberrimi viri huius in litteras meritis verba facturum 
iuvabit me, opinor, si paucis etiam opera litteraria huius ingenuosi viri commemorem. 
Scribebat et edidit enim Franciscus ille opera eximia et utilissima partim Slovace, 
partim autem Germanice scripta. Primo loco libros duos eius Slovacos de terminologia 
medica Latina publicatos nominare debeo, quorum essentia Germanice in tractatulis 
voluminis  anno bis milllesimo tertio e praelo editi comprehensa esset. Secundo 
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commemoratione  perquam dignum est eius de historia medicinae, ad usum 
studiosorum eiusdem facultatis collatum encheiridion.  

Franciscus etiam translatoris valde difficile et ingratum ac non pro merito 
aestimatum  opus in humeros suos imposuit, magnoque successu gerebatque, 
namque non solum  opus de ossibus et sanguine vena secta transmisso Johannis 
Jessenii, sed etiam opuscula de salubritate et morbis Hungariae Friderici Jacobi Fukeri, 
de lingua ut signo in morbis Josephi Kis-Vitzay et ultima vice Samuelis Spilenbergeri 
de morbo Hungarico scripta ex tenebris oblivionis eripuit transtulitque, immo in 
utilissimis notis et praefationibus illustratis, multilinguibus editionibus publicavit, sic  
iterum nota fecit. (Quarum ultimarum editionum etiam me partem minimam fuisse 
glorior.) 

Brevitatis causa  mentionis faciendi de omnibus Francisci, partim Slovaca, 
partim autem, Anglica, Germanica et Hungarica lingua passim in Europa editis, plus 
quam quinquaginta doctissimis ac eruditis,  de historia medicinae et eius autoribus  
aut de quaestionibus linguisticae medicae publicatis communicationibus loco hic non 
manente, hic iam vela orationis et laudationis meae colligere debeam, nisi animae 
meae passiones ad illa protinus facienda provocarent. 

Permittite ergo mihi, Illustrissimae Dominae et Illustrissimi Domini, ut paucis 
verbis etiam  personaliter quidquam de meo amico dicam. Iam ante longos decades 
nos primum -  tantum  fortuite et inopinate -  Budapestini convenisse at me simul ab 
primo momento  amicitia cum Francisco concinxisse meminiscor. Franciscum enim, 
eius familiaritatis, magnificentiae, adiuvandi promptitatis, sensus humoris, 
iucunditatis  et ultimo at non minimo loco eius doctrinae gratia ab omnibus, quibus 
aliqua causa notus sit, statim et simul adamari certo scio. Eum enim non tantum 
hominem eximiarum disciplinarum et scientiarum, sed etiam amicum optimum 
cognovi – et hoc plus aut pretiosius dicere non posse puto. 

Nunc tantum superest, ut ita laudato Francisco, ad annum gradarium 
septuagesimum, ut spero quasi ad mediam vitam pervento, omnia bona ac laeta  et 
multos sanos ac in operibus, gaudiisque  divos annos, in nomine etiam scrutatoribus 
medicinae Hungaricis precetur. 
 

Gratias pro vestra attentione 
Ladislaus Andreas Magyar 

de Hungaria Inferiore 
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Ad honorem František Šimon 
 

ri slávnostných príležitostiach a s nimi zviazaných zastaveniach, ku 
ktorým osobitne patria najmä životné výročia, sa zvyčajne vraciame do 

minulosti. Aj ja si dovolím najprv zaspomínať a hneď na tomto mieste podotknúť, že 
s jubilantom nás spojuje dlhoročné  pracovné puto.                                                                                                                              

Meno Františka Šimona ako talentovaného a nádejného študenta som po prvý 
raz zaznamenala začiatkom sedemdesiatych rokov vo vyjadreniach jeho 
vysokoškolských učiteľov – prof. Okála, prof. Špaňára a doc. Šimovičovej – nedlho po 
nastúpení na svoje prvé pracovné miesto v Kabinete antického staroveku 
a medievalistiky pri Katedre klasickej a semitskej filológie UK v Bratislave. Na konci 
spomenutého decénia po období istých osobných zmien a existenčného usadenia 
v jeho a hlavne v mojom prípade sme sa nečakane zišli ako kolegovia na konferencii 
v Libliciach, ktorú pravidelne každé štyri roky organizoval pražský Kabinet pro studia 
řecká, římská a latinská ČSAV. S prekvapením sme vtedy zistili, že sme sa obaja ocitli 
na paralelných jazykových katedrách, on na UPJŠ v Košiciach, ja na MU (vtedy UJEP) 
v Brne, kde sme vyučovali študentov medicíny lekársku terminológiu, v tom čase 
s oficiálnym názvom „latinčina“. Azda netreba zdôrazňovať, že vzhľadom k nášmu 
vysokoškolskému školeniu s exkluzívnou učiteľskou aprobáciou pre latinský jazyk, 
v praxi sotva využiteľnou, sme toto umiestnenie považovali za mimoriadnu šancu pre 
svoje profesionálne pôsobenie. Príslušný predmet síce bol obligatórnou súčasťou 
študijných programov, ale jeho náležitosť a prestíž bola nezriedka spochybňovaná z 
radov niektorých odborníkov lekárov, ba občas aj zo strany klasických filológov. 
Najprv nás najmä táto skutočnosť primäla k spolupráci, ktorej cieľom bolo 
pozdvihnutie obsahu výučby na vysokoškolskú úroveň s dôrazom na striktné 
vymedzenie látky výhradne pre účely medicínskeho štúdia. Našou snahou bolo 
nestrácať zo zreteľa mienku a výhrady učiteľov odborných medicínskych predmetov, 
ktorí nie vždy ochotne prijímali naše argumenty a zväčša aj skromné nároky, a 
súčasne zohľadňovať situáciu samotných študentov, zaťažených pri vstupe na vysokú 
školu enormnými požiadavkami práve a najviac v odborných predmetoch. Pristúpili 
sme k cieľavedomému štruktúrovaniu učebných syláb a sprostredkovaniu tých 
jazykových vedomostí, ktoré študentov zaujmú, lebo im pomôžu prekonať počiatočné 
rozladenie z mimoriadne náročného štúdia vyžadujúceho okrem odborných 
predpokladov určité základné znalosti latinčiny a gréčtiny. Teda toto úsilie motivovalo 
najprv našu vzájomnú súčinnosť a jej výsledkom sa po roku 1989 stalo pozitívne 
etablovanie predmetu v študijných programoch. Tým sa vytvorila kapacita pre ďalšie 
oblasti našich spoločných aktivít, ktoré postupne v rôznych podobách pretrvali viac 
ako tridsať rokov.     
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Kolega František Šimon ma vždy fascinoval šírkou svojho odborného záberu 
a neuveriteľnou pracovnou výkonnosťou. Popri kvantitatívne náročnej pedagogickej 
činnosti, ktorú neraz vykonával aj súčasne na viacerých fakultách, od začiatku svojej 
vysokoškolskej kariéry dôsledne dbal na systematické rozvíjanie svojich rozmanitých 
záujmov v oblasti vedeckého výskumu, pravda vychádzajúcich predovšetkým 
z potrieb praxe a pracoviska. Bohatá publikačná činnosť, zahrnujúca vedecké state, 
knižné diela, učebnice, monografie, preklady, prednášky, recenzentské, vydavateľské  
a iné posudky a príspevky odborného aj populárno-vedeckého rázu, dosahuje v jeho 
pracovnom profile spolu s ohlasmi a citáciami pozoruhodné čísla. Zvlášť treba 
poukázať na medzinárodné renomé, ktoré si F. Šimon vydobyl v prostredí historikov 
medicíny ako rozhľadený znalec dejín nielen antického lekárstva a lekárskej 
terminológie. Práve tieto okruhy tvoria ťažisko jeho vedeckého úsilia, pričom na 
Slovensku reprezentuje v danej disciplíne vedúcu osobnosť. Frekventovaná aktívna 
účasť na zahraničných konferenciách, pre ktorú je disponovaný aj výbornou znalosťou 
cudzích jazykov, je prejavom zodpovedného prístupu a chvályhodného úsilia o 
reprezentáciu domovskej univerzity i touto v súčasnosti relevantnou formou 
vedeckovýskumnej činnosti.                                                                                      

Nemožno nespomenúť zakladateľský podiel kolegu Šimona na vzniku odboru 
a katedry klasickej filológie najprv v Prešove a neskoršie na FF UPJŠ v Košiciach, kde 
pôsobí doteraz. K jeho neprehliadnuteľným zásluhám sa radí stále či príležitostné 
členstvo v skúšobných komisiách a posudzovateľská úloha v oponentských konaniach. 
V českom univerzitnom prostredí patrí v tejto pozícii k vyhľadávaným odborníkom.                                                                                                             
        Z našich spoločných publikačných počinov by som rada menovite pripomenula 
knihu Latinitas medica s podtitulom  Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení 
(Masarykova univerzita, Brno, 2009; spoluautori/ky Hana Reichová, Marta Severová, 
Dana Svobodová), príprava ktorej nám zabrala viac rokov intenzívnej spolupráce a 
bohatej komunikácie. Za týchto okolností sa popri významnom odbornom prínose 
zreteľne ukázala bezprostredná veľkodušná kolegiálnosť Františka Šimona aj 
prednosti jeho vzácnych povahových daností. Vždy sa dalo rátať s jeho erudovanosťou, 
pohotovosťou a operatívnym jednaním, spoľahnúť na jeho svedomitosť, ochotu, 
obetavosť a korektnosť.                                                                  

Mimoriadne cenná je podnetná  činnosť F. Šimona pri vyhľadávaní a 
nachádzaní nosných námetov z oblasti dejín medicíny na území východného 
Slovenska. Približovanie významných osobností a ich povšimnutiahodného diela 
obohacuje slovenskú literatúru a vôbec kultúru o objavné a významné dimenzie.    

Uvedené vyjadrenia o pracovnom pôsobení a iniciatívach kolegu Šimona aj 
mnohé iné úspešné výsledky v tomto príspevku nezachytené svedčia o tom, že práca 
je pre neho zároveň pôžitkom i prameňom plného životného uspokojenia. Neviem si 
predstaviť, pravdepodobne  rovnako ako jeho najbližší kolegovia, že by svoje košické 
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Kolega František Šimon ma vždy fascinoval šírkou svojho odborného záberu 
a neuveriteľnou pracovnou výkonnosťou. Popri kvantitatívne náročnej pedagogickej 
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knižné diela, učebnice, monografie, preklady, prednášky, recenzentské, vydavateľské  
a iné posudky a príspevky odborného aj populárno-vedeckého rázu, dosahuje v jeho 
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medicíny ako rozhľadený znalec dejín nielen antického lekárstva a lekárskej 
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účasť na zahraničných konferenciách, pre ktorú je disponovaný aj výbornou znalosťou 
cudzích jazykov, je prejavom zodpovedného prístupu a chvályhodného úsilia o 
reprezentáciu domovskej univerzity i touto v súčasnosti relevantnou formou 
vedeckovýskumnej činnosti.                                                                                      

Nemožno nespomenúť zakladateľský podiel kolegu Šimona na vzniku odboru 
a katedry klasickej filológie najprv v Prešove a neskoršie na FF UPJŠ v Košiciach, kde 
pôsobí doteraz. K jeho neprehliadnuteľným zásluhám sa radí stále či príležitostné 
členstvo v skúšobných komisiách a posudzovateľská úloha v oponentských konaniach. 
V českom univerzitnom prostredí patrí v tejto pozícii k vyhľadávaným odborníkom.                                                                                                             
        Z našich spoločných publikačných počinov by som rada menovite pripomenula 
knihu Latinitas medica s podtitulom  Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení 
(Masarykova univerzita, Brno, 2009; spoluautori/ky Hana Reichová, Marta Severová, 
Dana Svobodová), príprava ktorej nám zabrala viac rokov intenzívnej spolupráce a 
bohatej komunikácie. Za týchto okolností sa popri významnom odbornom prínose 
zreteľne ukázala bezprostredná veľkodušná kolegiálnosť Františka Šimona aj 
prednosti jeho vzácnych povahových daností. Vždy sa dalo rátať s jeho erudovanosťou, 
pohotovosťou a operatívnym jednaním, spoľahnúť na jeho svedomitosť, ochotu, 
obetavosť a korektnosť.                                                                  

Mimoriadne cenná je podnetná  činnosť F. Šimona pri vyhľadávaní a 
nachádzaní nosných námetov z oblasti dejín medicíny na území východného 
Slovenska. Približovanie významných osobností a ich povšimnutiahodného diela 
obohacuje slovenskú literatúru a vôbec kultúru o objavné a významné dimenzie.    

Uvedené vyjadrenia o pracovnom pôsobení a iniciatívach kolegu Šimona aj 
mnohé iné úspešné výsledky v tomto príspevku nezachytené svedčia o tom, že práca 
je pre neho zároveň pôžitkom i prameňom plného životného uspokojenia. Neviem si 
predstaviť, pravdepodobne  rovnako ako jeho najbližší kolegovia, že by svoje košické 



16 
 

pracovisko opustil s ľahkým srdcom a bez následných predsavzatí. S týmto vedomím 
želám nášmu vzácnemu jubilantovi do mnohých ďalších rokov veľa tvorivej invencie, 
radosť z práce a jej užitočných plodov aj zaslúžené uznanie odbornej a kultúrnej 
pospolitosti. To zároveň eo ipso predpokladá dobré zdravie a neochvejnú duševnú 
sviežosť.  

Omnia prosperrima, ad multos annos, carissime sodalis!  
 

Elena Marečková 
Brno 
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Laudatio pre Františka Šimona k jeho sedemdesiatinám 
 

e to neuveriteľné, že zdieľame s jubilantom pracovné aj rodinné udalosti, 
radosti i smútky už 52 rokov. Naše spoločné študentské časy začali na 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave roku 1968, kedy sme ešte zažili hviezdne časy 
klasickej filológie reprezentovanej menami ako prof. Okál, prof. Špaňár, či doc. 
Šimovičová. Kolega Šimon bol jediný muž v študijnom odbore latinčina – nemčina, 
bol knihovníkom katedry, jednoducho bol to veľmi obľúbený študent v krúžku a na 
katedre vôbec. 
 Po skončení vysokoškolských štúdií zamieril Fero do rodných Košíc, ja zasa 
do Martina, obidvaja na lekársku fakultu. Až tu sa ukázalo, že je to nielen príjemný 
a spoločenský človek, ale najmä zdatný, pracovitý a excelentný odborník v oblasti 
klasickej filológie. Naša spolupráca pokračovala predovšetkým v oblasti lekárskej 
terminológie, i keď on začal neskôr pôsobiť aj na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity a nakoniec na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
 Treba otvorene povedať, že počas štúdií som bola ja tou študentkou s lepšími 
známkami, ale v oblasti vedeckej a publikačnej si môj kolega zasluhuje úctu a obdiv. 
Píše precízne, ľahko a vecne ako vir doctus natus. Mne osobne pomôže v neľahkých 
záležitostiach pri preklade, navrhne optimálne štylistické riešenie a to aj o 4-tej hodine 
ráno (je pravda, že on je ranné vtáča). 
 Spoločne sme obhajovali rigorózne práce u prof. Okála, ktorý nám „na mieru“ 
ušil aj ich tematiku (Ferovi Jána Jessénia, mne sa ušla téma o regulácii pôrodnosti 
v antike). Aj III. stupeň vysokoškolského vzdelávania sme robili na tom istom 
pracovisku (SAV Bratislava) a u toho istého školiteľa (prof. Horecký). Kolega sa 
habilitoval aj za docenta, čo len potvrdzuje jeho kvality. Spomeniem ešte „vrchol“ našej 
vzájomnej spolupráce – vydanie celoslovenskej učebnice lekárskej terminológie 
(Terminologia medica Latina, Martin 2015, 2017, 2019), ktorá vyšla už v 3 vydaniach.  
 

Milý Fero, 
je mi cťou, že môžem patriť do okruhu Tvojich priateľov. Prajem Ti pevné zdravie, 
rodinnú pohodu a ešte veľa ďalších rokov tvorivej práce. 
Salutem plurimam dicit  

Mária Bujalková 
Martin 

 
  

J 
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Jessenius, Ján: Traktát o kostiach. (preložil František Šimon) 
Martin: Osveta 1981, 220 s. [spoluautor Arnold Gregor].  
Niekoľko ukážok stomatologickej problematiky z diela J. Jessenia. 
In: Stomatologické zprávy. Roč. 24, č. 1 (1981), s. 48–51 [spoluautor Marta Jiroušková].   
1982  
Z dejín lekárskej terminológie (Piorryho pokus o orgánovo–patologickú nomen-
klatúru). 
In: Farmakoterapeutické zprávy. Roč. 28, č. 2 (1982), s. 182–187.  
Poznámky k vývoju prípony -oma. 
In: Bratislavské lekárske listy. Roč. 77, č. 1 (1982), s. 106–109.  
Ošetrovanie chrupu v dobe Jána Jessenia. 
In: Zdravotnická pracovnice. Roč 32, č. 7 (1982), s. 436–437 [spoluautor Marta 
Jiroušková].   
1983  
O používaní slov s príponou -itída.  
In: Kultúra slova. Roč. 17, č. 5 (1983), s. 179–180.  
K niektorým problémom vzťahu teórie terminológie a vyučovania odborného jazyka. 
In: Cizí jazyky ve škole. Roč. XXVI, č. 9 (1982/83), s. 411–412.  
1984  
Vývin a stav medzinárodnej a slovenskej terminológie všeobecnej patológie. 
Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta filologických vied. 
Bratislava, Vedecké kolégium SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení 1984, 
27 s.  
Latinský jazyk. 
Bratislava: Univerzita Komenského 1984, 188 s. [spoluautori Mária Bujalková, Alena 
Ivanová]  
Lekárska terminológia pre stomatológov. 2. vyd. 
Košice: Univerzita P. J. Šafárika 1984, 126 s.  
Poznámky k termínu polyneuritis.  
In: Československá neurologie a neurochirurgie. Roč. 47/80, č. 4 (1984), s. 273–274. 
[spoluautor Dušan Blaško]   
Latinčinár ako historik medicíny.  
In: Časopis lékařů českých. Roč. 123, č. 40–41 (1984), s. 1250. 
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Tempora mutantur et nos mutari nolimus? Úskalia a výzvy 
vyučovania latinčiny ako živého jazyka1 
Marcela Andoková 
Bratislava 
 
Tempora mutantur et nos mutari nolimus? Challenges and Obstacles of Teaching 
Latin as a Modern Language 
 
Abstract: This article reflects upon some alternative approaches to teaching Latin at present-day 
universities. It focuses primarily on direct method of language teaching that has become popular in 
teaching foreign languages within last fifty years, which can also be applied, at least to a certain degree, 
in the teaching of dead languages, i.e. Latin and Greek. However, in the Latin studies it is considered 
solely a complementary method to the grammar-translation method still in use in the process of Latin 
language acquisition in Slovakia. Based on a student opinion survey, the article discusses some 
advantages and disadvantages of teaching Latin by means of a direct method which is realized in the 
form of optional Latin conversation classes in the Faculty of Arts of Comenius University. At the same 
time, it points to some great educators and school reformers in the history of European Latin education 
who contributed significantly to making methods of Latin teaching more effective with particular 
emphasis on the teaching principles of Ioannes Amos Comenius. 
 
Keywords: school reform, grammar-translation method (GTM), direct method of learning languages, 

Ioannes Amos Comenius, Latin conversation 
 
Úvod 

d čias, ako existuje škola2, sa ľudia snažia vyladiť proces vyučovania tak, 
aby s minimálnymi prostriedkami dosiahli maximálny možný výsledok. 

Dnes takémuto snaženiu väčšinou hovoríme reforma školstva. Takéto reformné snahy 
sa v dejinách európskeho vzdelávania nevyhli ani vyučovaniu latinského jazyka. 
Viacerí pedagógovia a reformátori, pôsobiaci v čase rímskeho cisárstva, v stredoveku 
či v období humanizmu a baroka, hľadali spôsoby, ako zefektívniť vyučovanie jazyka 
tak, aby neprinášalo žiakom viac utrpenia než potešenia.  

Medzi veľkých reformátorov výučby jazykov, zvlášť latinčiny, patrili nesporne 
také osobnosti ako rímsky rétor a učiteľ Quintilianus, svätý Augustín z mesta Hippo 
Regius a predovšetkým Jan Amos Komenský, ktorého učebnice a didaktické príručky3 

                                                             
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0733/18 "Koncepcia antickej gramatiky v gramato-
grafickej tradícii 17.-18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte." 
2 Medzi najstaršie vzdelávacie inštitúcie na svete patrila pisárska škola v Edubbe, ktorá vznikla krátko po 
r. 3500 pred n. l. O existencii tejto vzdelávacej inštitúcie sa dozvedáme z textov napísaných klinovým 
písmom pochádzajúcich zo starobabylónskeho obdobia približne z r. 2000–1600 pred n.l. Porov. ÅKE, The 
Old Babylonian Eduba (1975), s. 159-160. K niektorým aspektom vzdelávania v starovekom Izraeli 
predexilového obdobia pozri tiež TIŇO, Školy a písomná kultúra v Izraeli v období prvého chrámu (2013), 
s. 39-51, zvlášť 40-42. 
3 Ide zvlášť o diela Didactica magna, Schola ludus seu encyclopedia viva či Orbis sensualium pictus. 
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Abstract: This article reflects upon some alternative approaches to teaching Latin at present-day 
universities. It focuses primarily on direct method of language teaching that has become popular in 
teaching foreign languages within last fifty years, which can also be applied, at least to a certain degree, 
in the teaching of dead languages, i.e. Latin and Greek. However, in the Latin studies it is considered 
solely a complementary method to the grammar-translation method still in use in the process of Latin 
language acquisition in Slovakia. Based on a student opinion survey, the article discusses some 
advantages and disadvantages of teaching Latin by means of a direct method which is realized in the 
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time, it points to some great educators and school reformers in the history of European Latin education 
who contributed significantly to making methods of Latin teaching more effective with particular 
emphasis on the teaching principles of Ioannes Amos Comenius. 
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Úvod 

d čias, ako existuje škola2, sa ľudia snažia vyladiť proces vyučovania tak, 
aby s minimálnymi prostriedkami dosiahli maximálny možný výsledok. 

Dnes takémuto snaženiu väčšinou hovoríme reforma školstva. Takéto reformné snahy 
sa v dejinách európskeho vzdelávania nevyhli ani vyučovaniu latinského jazyka. 
Viacerí pedagógovia a reformátori, pôsobiaci v čase rímskeho cisárstva, v stredoveku 
či v období humanizmu a baroka, hľadali spôsoby, ako zefektívniť vyučovanie jazyka 
tak, aby neprinášalo žiakom viac utrpenia než potešenia.  

Medzi veľkých reformátorov výučby jazykov, zvlášť latinčiny, patrili nesporne 
také osobnosti ako rímsky rétor a učiteľ Quintilianus, svätý Augustín z mesta Hippo 
Regius a predovšetkým Jan Amos Komenský, ktorého učebnice a didaktické príručky3 

                                                             
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0733/18 "Koncepcia antickej gramatiky v gramato-
grafickej tradícii 17.-18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte." 
2 Medzi najstaršie vzdelávacie inštitúcie na svete patrila pisárska škola v Edubbe, ktorá vznikla krátko po 
r. 3500 pred n. l. O existencii tejto vzdelávacej inštitúcie sa dozvedáme z textov napísaných klinovým 
písmom pochádzajúcich zo starobabylónskeho obdobia približne z r. 2000–1600 pred n.l. Porov. ÅKE, The 
Old Babylonian Eduba (1975), s. 159-160. K niektorým aspektom vzdelávania v starovekom Izraeli 
predexilového obdobia pozri tiež TIŇO, Školy a písomná kultúra v Izraeli v období prvého chrámu (2013), 
s. 39-51, zvlášť 40-42. 
3 Ide zvlášť o diela Didactica magna, Schola ludus seu encyclopedia viva či Orbis sensualium pictus. 
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sú v mnohých aspektoch platné až dodnes. Už hipponský biskup sv. Augustín, ktorého 
myšlienkovým odkazom sa vo svojich pedagogických dielach Komenský v nejednom 
ohľade inšpiroval,4 si uvedomoval, aké dôležité je opätovne premýšľať nad otázkami 
výchovy a vzdelávania mladých ľudí jeho čias. Ako píše už vo svojich Confessiones, 
nebol spokojný ani s formou5 ani s obsahom školského vyučovania. V jeho dobe to 
platilo zvlášť v prípade vyučovania gréčtiny ako cudzieho jazyka. V Confessiones sa 
o tom vyjadruje nasledovne: „Vôbec ťažkosť naučiť sa cudziu reč akoby žlčou zalievala 
všetku lahodnosť gréckych bájok. Nepoznal som ani jediné slovo, ale krutými 
vyhrážkami a trestami nútili ma naučiť sa tým slovám. Veď ako dieťa nepoznal som 
latinské slová, a predsa som sa ich naučil pozorne, bez strachu, bez trápenia vtedy, 
keď sa pestúnky so mnou maznali, žartovali a bavili.“6 Na inom mieste tej istej knihy 
zas čítame: „Ani teraz neviem ešte celkom určite, prečo som nenávidel grécku reč, 
ktorej som sa učil už ako malý chlapec. Zamiloval som si latinčinu, nie však tú, ktorú 
učia prví učitelia, ale takzvaní gramatici. Lebo tie začiatky, kde sa učí čítať, písať a rátať, 
nenávidel som o nič menej ako gréčtinu.“7 

Paradoxné je, že v súčasnosti sa k týmto reformným pedagógom európskych 
dejín vracajú aj mnohí pedagógovia latinčiny, ktorí si uvedomujú, že vyučovacie 
metódy, na ktorých viacerí z nás vyrástli, nie sú pre dnešnú mladú generáciu obzvlášť 
príťažlivé, ba naopak, v nejednom prípade im spôsobujú ťažkosti a nechuť k učeniu sa 
tohto jazyka, ktorého prínos pre európsku kultúru a vzdelanosť je nesporný. V snahe 
zefektívniť vyučovanie latinského jazyka sa pritom neraz vraciame práve ku 
Komenskému, ktorého metódy vyučovania latinčiny sa vo viacerých ohľadoch zhodujú 
s modernými prístupmi k vyučovaniu živých jazykov, na ktoré sú študenti 
prichádzajúci na univerzity zvyknutí už z nižších stupňov vzdelávania, prípadne 
z jazykových škôl. 

V tomto príspevku by som preto chcela poukázať na niektoré alternatívne 
možnosti doplnkového vyučovania latinčiny na vysokých školách, ktoré v nijakom 

                                                             
4 K niektorým aspektom vplyvu sv. Augustína na rozvíjanie Komenského pedagogických zásad pozri 
bližšie ANDOKOVÁ, Spoločné zásady kresťanského vyučovania u Augustína a Komenského (2007), s. 57-67. 
5 Porov. AUGUSTINUS, Confessiones I,18,28-29, CCL 27, 15-16. 
6 AUGUSTINUS, Confessiones I,14,23, CCL 27, 13: Videlicet difficultas, difficultas omnino ediscendae linguae 
peregrinae quasi felle aspergebat omnes suavitates Graecas fabulosarum narrationum. Nulla enim verba 
illa noveram et saevis terroribus ac poenis, ut nossem, instabatur mihi vehementer. Nam et Latina 
aliquando infans utique nulla noveram et tamen advertendo didici sine ullo metu atque cruciatu inter 
etiam blandimenta nutricum et ioca adridentium et laetitias alludentium; slov. preklad s. 45. K 
donucovacím praktikám používaným pri výučbe jazykov v Rímskom impériu pozri bližšie ANDOKOVÁ, 
Vybrané kapitoly z dejín latinského vzdelávania (2017), s. 23-24. 
7 AUGUSTINUS, Confessiones I,13,20, CCL 27, 11: Quid autem erat causae, cur Graecas litteras oderam, 
quibus puerulus imbuebar, ne nunc quidem mihi satis exploratum est. Adamaveram enim Latinas, non 
quas primi magistri, sed quas docent qui grammatici vocantur. Nam illas primas, ubi legere et scribere et 
numerare discitur, non minus onerosas poenalesque habebam quam omnes Graecas; slov. preklad s. 43. 
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prípade nenahrádza klasickú gramaticko-prekladovú metódu, ale je skôr jej 
komplementárnou súčasťou, zameranou na precvičovanie konkrétnych jazykových 
zručností. Pri aplikovaní tejto metódy na hodinách latinskej konverzácie8 vychádzame 
v nejednom ohľade práve z Komenského pedagogických zásad. Preto môžeme pokojne 
konštatovať, že moderné spôsoby vyučovania latinčiny na spôsob živého jazyka sú skôr 
návratom k tomu, čo bolo bežné už pred niekoľkými storočiami, než akýmsi 
didaktickým novum. Na túto skutočnosť sme však zvlášť v dôsledku poklesu záujmu 
o štúdium latinčiny ako takej, hlavne v posledných dvoch storočiach, výrazne zabudli. 
 
Súčasné metódy vyučovania cudzích jazykov 

Od sedemdesiatych rokov 20. storočia sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov 
začína presúvať z gramatických kompetencií na schopnosť komunikovať v danom 
jazyku. Praktická znalosť cudzieho jazyka predstavuje totiž viac než len ovládanie 
gramatických javov.9  Navyše, odborníci dnes všeobecne zdôrazňujú, že schopnosť 
plynule sa vyjadrovať v cudzom jazyku je dôležitejšia než samotná gramatická 
správnosť. Z toho následne vyplýva, že gramaticko-prekladová metóda10 zameraná na 
výučbu gramatiky a na preklad z materinského do cudzieho jazyka sa stále viac 
nahrádza priamou metódou11 postavenou na komunikácii medzi žiakom a učiteľom.12 

Následne, ak vychádzame z predpokladu, že sa tieto metódy vyučovania 
živých jazykov aplikujú aspoň čiastočne na úrovni našich základných a stredných škôl, 
potom z toho logicky vyplýva, že vysokoškolskí študenti prichádzajúci na základný 
kurz latinčiny môžu pociťovať istý šok alebo prinajmenšom rozčarovanie 
v konfrontácii s gramatickými pravidlami, ktoré musia hneď na prvých hodinách 

                                                             
8 S touto metódou máme viacročné skúsenosti na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde sa latinská 
konverzácia vyučuje ako jeden z voliteľných predmetov pre študentov klasických jazykov, ako aj pre 
záujemcov iných študijných programov. Ako prvá začala túto metódu aplikovať A. Dekanová, ktorá 
moderné prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov do značnej miery zohľadnila aj vo svojej učebnici 
latinského jazyka pod názvom ITA, ktorú na Katedre klasických jazykov UK využívame na hodinách 
latinskej morfológie v prvom a čiastočne aj v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Porov. DEKANOVÁ – 
JIRKAL, ITA! Latinčina – základy (2011). 
9 Pozri napr. HYMES, On communicative competence (1972). 
10 Gramaticko-prekladová metóda je metóda vyučovania cudzieho (resp. druhého) jazyka, ktorá využíva 
preklad a štúdium gramatiky ako hlavné aktivity v procese učenia sa i samotného vyučovania. Porov. 
RICHARDS – SCHMIDT, Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (2002), s. 231; 
tiež KLIMENTOVÁ – KLIMENTOVÁ, Uplatňovanie alternatívnych a progresívnych metód vo vyučovaní cudzích 
jazykov (2005), s. 2. 
11 Priama metóda vznikla v 19. storočí ako reakcia na gramaticko-prekladovú metódu a v dnešnej dobe sa 
zvykne označovať tiež ako Berlitzova metóda. Prednostne sa sústreďuje na rozvíjanie komunikačných 
zručností a na tréning výslovnosti. Realizuje sa formou otázky a odpovede. K téme pozri bližšie 
HÄUSLEROVÁ – NOVÁKOVÁ, Metody cizojazyčné výuky (2008).  
12 Porov. BÁLINTOVÁ, Cudzie jazyky áno, ale ako (2003), s. 26. 
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5 Porov. AUGUSTINUS, Confessiones I,18,28-29, CCL 27, 15-16. 
6 AUGUSTINUS, Confessiones I,14,23, CCL 27, 13: Videlicet difficultas, difficultas omnino ediscendae linguae 
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absorbovať a ktoré sú pre nich neraz omnoho zložitejšie než to, na čo boli zvyknutí 
na úvodných hodinách anglického či iného živého jazyka. 

V počiatočnej fáze vyučovania cudzích jazykov sa dnes totiž zvyčajne nekladie 
prílišný akcent na preberanie gramatiky, ale skôr na komunikačné situácie. Na druhej 
strane pre mnohých študentov latinčiny (nie klasických filológov) môže byť 
demotivujúce, že po absolvovaní jedného semestra ovládajú základy troch deklinácií 
a v lepšom prípade všetky štyri slovesné konjugácie,13 ale často nie sú schopní sami 
vytvoriť ucelenú latinskú vetu, a už vôbec nie správne. Pýtame sa preto, kto resp. čo je 
na vine. Používame nesprávne a nemotivujúce metódy, ktoré odrádzali žiakov 
od štúdia cudzích jazykov už v antike, alebo je chyba v študentoch, ktorí by 
s minimálnou námahou chceli dosiahnuť maximálne výsledky? Hľadať adekvátnu 
odpoveď na túto otázku je podobné, ako pátrať po tom, či bolo skôr vajce alebo sliepka. 
Jedno však je isté: Nemôžeme viac zotrvávať na existujúcom status quo, pretože 
znižujúce sa počty záujemcov o štúdium latinčiny sú rovnako alarmujúce, ako aj 
zväčša len veľmi skromné výsledky tých, ktorí sa naň predsa len podujmú, či už 
dobrovoľne alebo nútene. Pozrime sa teda aspoň v krátkosti na to, ako sa s podobnými 
problémami vysporiadali naši predchodcovia v čase humanizmu a baroka, ktorým 
tieto výzvy rozhodne neboli ľahostajné práve tak, ako ani nám dnes. 
 
Miesto latinčiny v európskom vzdelávaní 17. a 18. storočia 

V 17. storočí začína postavenie latinčiny ako nadnárodného jazyka Európy 
s rastúcim vplyvom francúzskej monarchie postupne slabnúť. V období vlády Ľudovíta 
XIV. (kráľom v r. 1643–1715) sa z Francúzska stáva najsilnejšia európska veľmoc, 
udávajúca aj počas nasledujúceho storočia tón životného štýlu celej Európy. 
Francúzština sa presadzuje ako jazyk európskej elity a diplomacie.14 Latinčina tak v 18. 
storočí stráca svoje mocenské postavenie a obmedzuje sa len na priestor školy 
a univerzity, kde sa profesori rétoriky snažia štylistickými cvičeniami a deklamáciami 
zaujať akademickú mládež. Tá však už o latinčinu dávno stratila záujem a pred 
učiteľmi sa vynorila otázka, ako upútať pozornosť svojich študentov. Jednou 
z možností bolo zrieknuť sa starého humanistického ideálu dokonalého zvládnutia reči 
(eloquentia) a s tým spojeného aj obsiahleho a neraz pomerne náročného štúdia 
klasikov. Namiesto toho bolo treba učiť deti latinčinu efektívnym spôsobom s dôrazom 
na to, čo bolo pre jej zvládnutie nevyhnutné.  

                                                             
13 Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa jednoodboroví historici a iní záujemci o latinčinu, ktorí 
neštudujú klasickú filológiu, učia aktuálne základy jazyka z učebnice J. BALEGOVÁ, Lingua Latina – Cursus 
communis (2019). 
14 Porov. VERTANOVÁ a kol., Tlmočník ako rečník (2015), s. 16. 
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Ako poznamenáva Stroh, dvaja významní didaktici novej éry presunuli svoju 
pozornosť práve týmto smerom. 15  Bol to predovšetkým nemecký pedagogický 
reformátor Wolfgang Ratichius (Ratke, 1571–1635), ktorý presadzoval nemeckú 
gramatickú terminológiu.16 Navrhol učebný plán, na základe ktorého sa malo v prvých 
troch triedach učiť čítať a písať len po nemecky. Latinčinu sa žiak mal začať učiť až 
vtedy, keď dostatočne zvládol základy materinského jazyka, a to skôr čítaním autorov17 
než pomocou gramatických pravidiel. Podobným spôsobom uvažoval aj nesmierne 
vzdelaný a v mnohých jazykoch zbehlý intelektuál Jan Amos Komenský (1592–1670). 
Mnohí tohto rodáka z Moravy považujú za najväčšieho pedagóga všetkých čias a jeho 
zásada: „Všetko nech plynie samo od seba a veciam nech je cudzia prudkosť“18 ostáva 
platnou až dodnes. 

Komenského pedagogické názory súvisiace s vyučovaním latinčiny by sme 
mohli zhrnúť do štyroch nasledovných zásad19: 

1. Vyučovanie latinčiny treba podľa neho štruktúrovať rôznym spôsobom, ale 
vždy s ohľadom na konkrétny materinský jazyk. 

2. Komenský stavil na rozprávanie detí po latinsky už od útleho veku, ktoré 
je možné neskôr zbaviť chýb a nedokonalostí. Túto zásadu charakterizuje tiež jeho 
výrok: „Najskôr sa naučíme po latinsky džavotať, následne aj hovoriť, napokon 
prejdeme k Ciceronovi, aby nás naučil rečovým finesám.“20 

3. Podľa Komenského je možné ozdraviť latinskú didaktiku tým, že 
používanie jazyka (usus) počas vyučovania predíde teóriu (praecepta). V tomto ohľade 
nadväzuje na Quintiliana, ktorý na počiatku našej éry zdôrazňuje, že „najistejším 
učiteľom reči je zvyk.“21 

                                                             
15 Porov. STROH, Latina je mrtvá, ať žije latina! (2016), s. 225. 
16  K vplyvu Ratkeho vyučovacích metód na nemecké vzdelávanie v 17. storočí pozri bližšie KOUPIL, 
Grammatykáři (2015), s. 41-42. 
17 Z rímskych autorov uprednostňoval Ratke najmä Terentia. Jeho zásada učiť sa jazyk na základe čítania 
a interpretácie diel rímskych autorov pripomína aj horeuvedený citát z Confessiones, kde Augustín 
priznáva, že sa omnoho radšej učil latinčinu práve na základe čítania diel rímskych básnikov. 
18 Omnia sponte fluant, absit violentia rebus! Citát pochádza z titulnej strany amsterdamského vydania 
Komenského Opera didactica omnia. Tento výrok sa tradične odvodzuje od Ovidia, ktorého prosí tehotná 
milenka Corinna, aby nemusela ísť na potrat. OVIDIUS, Amores II,14,25: Sponte fluant matura sua. („Nech 
dozreté svojou si cestou ide.“) 
19 K štyrom uvedeným pedagogickým zásadám Komenského pozri bližšie STROH, Latina je mrtvá, ať žije 
latina! (2016), s. 226-228. 
20 KOMENSKÝ, Novissima linguarum methodus 7,23; in: Opera didactica omnia II (1648), s. 76: Discamus 
primo Latine balbutire, tum loqui; tandem Ciceronem, ut nobis dicendi quoque commonstret artificia, 
adibimus. 
21  QUINTILIANUS, Institutio oratoria I,6,3, Teubner, s. 40: Consuetudo vero certissima est loquendi 
magistra; porov. II,5,15, s. 86. 
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absorbovať a ktoré sú pre nich neraz omnoho zložitejšie než to, na čo boli zvyknutí 
na úvodných hodinách anglického či iného živého jazyka. 
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prílišný akcent na preberanie gramatiky, ale skôr na komunikačné situácie. Na druhej 
strane pre mnohých študentov latinčiny (nie klasických filológov) môže byť 
demotivujúce, že po absolvovaní jedného semestra ovládajú základy troch deklinácií 
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dobrovoľne alebo nútene. Pozrime sa teda aspoň v krátkosti na to, ako sa s podobnými 
problémami vysporiadali naši predchodcovia v čase humanizmu a baroka, ktorým 
tieto výzvy rozhodne neboli ľahostajné práve tak, ako ani nám dnes. 
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zaujať akademickú mládež. Tá však už o latinčinu dávno stratila záujem a pred 
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z možností bolo zrieknuť sa starého humanistického ideálu dokonalého zvládnutia reči 
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13 Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa jednoodboroví historici a iní záujemci o latinčinu, ktorí 
neštudujú klasickú filológiu, učia aktuálne základy jazyka z učebnice J. BALEGOVÁ, Lingua Latina – Cursus 
communis (2019). 
14 Porov. VERTANOVÁ a kol., Tlmočník ako rečník (2015), s. 16. 
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je možné neskôr zbaviť chýb a nedokonalostí. Túto zásadu charakterizuje tiež jeho 
výrok: „Najskôr sa naučíme po latinsky džavotať, následne aj hovoriť, napokon 
prejdeme k Ciceronovi, aby nás naučil rečovým finesám.“20 

3. Podľa Komenského je možné ozdraviť latinskú didaktiku tým, že 
používanie jazyka (usus) počas vyučovania predíde teóriu (praecepta). V tomto ohľade 
nadväzuje na Quintiliana, ktorý na počiatku našej éry zdôrazňuje, že „najistejším 
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15 Porov. STROH, Latina je mrtvá, ať žije latina! (2016), s. 225. 
16  K vplyvu Ratkeho vyučovacích metód na nemecké vzdelávanie v 17. storočí pozri bližšie KOUPIL, 
Grammatykáři (2015), s. 41-42. 
17 Z rímskych autorov uprednostňoval Ratke najmä Terentia. Jeho zásada učiť sa jazyk na základe čítania 
a interpretácie diel rímskych autorov pripomína aj horeuvedený citát z Confessiones, kde Augustín 
priznáva, že sa omnoho radšej učil latinčinu práve na základe čítania diel rímskych básnikov. 
18 Omnia sponte fluant, absit violentia rebus! Citát pochádza z titulnej strany amsterdamského vydania 
Komenského Opera didactica omnia. Tento výrok sa tradične odvodzuje od Ovidia, ktorého prosí tehotná 
milenka Corinna, aby nemusela ísť na potrat. OVIDIUS, Amores II,14,25: Sponte fluant matura sua. („Nech 
dozreté svojou si cestou ide.“) 
19 K štyrom uvedeným pedagogickým zásadám Komenského pozri bližšie STROH, Latina je mrtvá, ať žije 
latina! (2016), s. 226-228. 
20 KOMENSKÝ, Novissima linguarum methodus 7,23; in: Opera didactica omnia II (1648), s. 76: Discamus 
primo Latine balbutire, tum loqui; tandem Ciceronem, ut nobis dicendi quoque commonstret artificia, 
adibimus. 
21  QUINTILIANUS, Institutio oratoria I,6,3, Teubner, s. 40: Consuetudo vero certissima est loquendi 
magistra; porov. II,5,15, s. 86. 
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4. Komenského azda najvplyvnejšou zásadou bola požiadavka spojiť 
vyučovanie jazyka s inými predmetmi vyučovania. 

Tento cieľ sledovala aj jeho príručka Orbis sensualium pictus (Svet 
v obrazoch).22 Ide o trojjazyčnú latinsko-nemecko-českú obrázkovú knihu, ktorá bola 
prvýkrát vytlačená v Norimbergu v r. 1658 a svojimi 250 vydaniami sa stala azda 
najúspešnejšou učebnicou novoveku. Jej súčasťou bola aj živá abeceda, ktorú sa deti 
mali učiť na základe rôznych zvukov (alphabetum vivum et vocale). 23  Komenský 
používa v učebnici indukčnú metódu, t. j. postupuje pri učení od konkrétneho 
k abstraktnému. Nasleduje pritom tradíciu Francisa Bacona 24  a do vyučovacieho 
procesu na úrovni základného školstva implementuje vizualizáciu poznania. 

Avšak nie všetci humanisti a pedagógovia novej éry zdieľali tento prístup 
Komenského k vyučovaniu latinčiny ako cudzieho jazyka. Španielsky jazykovedec 
Franciscus Sanctius „el Brocense“ (1523–1600) 25 , známy ako Sanchez, ktorý žil 
približne o polstoročie skôr ako Komenský, v dodatku k svojmu dielu Minerva: seu de 
causis linguae Latinae z r. 1587 26  po prvýkrát zavrhuje konverzáciu v latinčine 
a povoľuje len písanie v tomto jazyku kvôli starostlivosti o čistotu reči. Podľa neho 
totiž pri rozprávaní človek poľahky robí chyby a pochytí aj veľa nesprávnych návykov. 
Navyše, ako prvý prišiel s myšlienkou, že by sa latinčina mala pestovať len 
na vzdelávanie historikov, čím sa veľmi približuje novším postojom k vyučovaniu 
latinčiny.27 

V tomto ohľade však Sanctius predstavuje skôr výnimku vymykajúcu sa 
bežnému chápaniu úlohy, ktorú má gramatika zohrávať v procese učenia sa cudzieho 
jazyka, a teda aj latinčiny. Omnoho častejšie sa u humanistov stretávame s názorom, 
že gramatika je prostriedkom na dobré zvládnutie jazyka, nie cieľom samotného 
vzdelávania. Tento názor zastávala aj humanistická nemecká škola, ktorej 
predstavitelia presadzovali už Quintilianom propagovanú zásadu, že gramatika je 
v podstate ars bene loquendi. Podľa neho ars grammatica v sebe zahŕňa správny 

                                                             
22 KOMENSKÝ, Orbis sensualium pictus – Svět v obrazích (1658). Pod názvom Orbis pictus Latinus vyšla 
v r. 2006 aj moderná ilustrovaná kniha na precvičovanie latinskej slovnej zásoby, ktorá sa nepochybne 
inšpirovala práve Komenského učebnicou. Porov. KOLLER, Orbis pictus Latinus: vocabularius imaginibus 
illustratus (2006). 
23 Téme latinskej abecedy v Komenského diele Orbis sensualium pictus a jej zvukovej podobe za venuje 
štúdia FIJAŁKOWSKI, A Latin Text of the "vocal Aplhabet" in the Orbis Sensualium Pictus of J. A. Comenius 
(2007), s. 164-179. 
24 Porov. ANDERSON, The philosophy of Francis Bacon (1948), s. 290, 300. 
25 Pre viac informácií o Sanchezovi a jeho gramatickom diele pozri bližšie PADLEY, Grammatical Theory 
in Western Europe 1500-1700: Trends in Vernacular Grammar 1 (1985), s. 269-282, zvlášť s. 269. 
26 Porov. neskoršiu dostupnú edíciu z r. 1761: FRANCISCUS SANCTIUS, Minerva seu de Causis Linguae latinae 
commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa quae addidit Gasp, Scioppius (1761). 
27 Porov. STROH, Latina je mrtvá, ať žije latina! (2016), s. 227. 
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prejav (recte loquendi scientia), ako aj interpretáciu básnikov (enarratio poētarum).28 
Humanisti sa v zásade zaujímali o praktické používanie jazykov, a to nielen latinčiny, 
ale aj vernakulárnych jazykov. Cieľom ich štúdia malo byť praktické používanie 
v hovorenej reči.29 

Na tomto mieste nám ostáva ešte sa opýtať, ako sú Komenského pedagogické 
zásady, ktoré sme načrtli vyššie, reflektované v súčasnej didaktike vyučovania cudzích 
jazykov. Jeho štyri základné princípy nachádzajú rozhodne ohlas nielen v dnešnej 
teórii vyučovania, ale sú uplatňované, prinajmenšom čiastočne, aj v praxi. 

Pokiaľ ide o jeho zásadu č. 1, môžeme si položiť otázku, či študenti iných 
odborov, ako sú klasické jazyky či história, naozaj potrebujú stavať základy svojho 
vzdelania v latinčine na čítaní takých autorov, ako Caesar či Cicero, ktorých slovná 
zásoba je neraz veľmi vzdialená od reality bežného človeka. Preto vznikajú vo svete 
učebnice, ktoré sa snažia ponúknuť stredoškolským či vysokoškolským študentom 
učenie sa latinčiny na podklade jednoduchších príbehov na pokračovanie, ktoré 
omnoho viac odzrkadľujú bežnú realitu života.30 

V súvislosti s Komenského zásadou č. 2 môžeme konštatovať, že dnes 
propagovaná priama metóda vyučovania jazykov sa hojne využíva nielen pri 
vyučovaní malých detí, ale je obľúbená aj u dospelých, pretože kladie dôraz 
na schopnosť porozumieť hovorený cudzí jazyk a následne sa v ňom vedieť i vyjadriť, 
hoci aj s chybami. Túto metódu oceňujú zvlášť dospelí pracujúci v nadnárodných 
spoločnostiach, ktorí cudzí jazyk používajú primárne ako komunikačný prostriedok. 

S tým súvisí aj zásada č. 3, podľa ktorej má praktické používanie jazyka 
predchádzať teóriu. V dnešných školách to reflektuje spôsob, akým sa deti na prvom 
stupni základných škôl učia cudzí jazyk. Mnohé gramatické štruktúry či ich názvy síce 
nepoznajú, ale učia sa opakovaním a napodobňovaním, v lepšom prípade aj 
praktickým rozprávaním v danom jazyku. Zásady 2 a 3 by sa dali aspoň čiastočne 
aplikovať aj pri učení latinčiny ako mŕtveho jazyka, zvlášť v prípade študentov z iných 
študijných programov, ako sú klasické jazyky. O to skôr to platí na úrovni stredných 
                                                             
28 QUINTILIANUS, Institutio oratoria I,4,2, Teubner, s. 21: Haec igitur professio, cum breuissime in duas 
partis diuidatur, recte loquendi scientiam et poētarum enarrationem“ 
29 Porov. BUZÁSSYOVÁ, The ‘Phonetic Complex’ in Renaissance Latin Grammar (2016), s. 83; IZZO, Phonetics 
in 16th-Century Italy (1982), s. 335. 
30 Na tomto mieste odkazujeme na také učebnice latinčiny, ako napr. ØRBERG, Lingua Latina per se 
illustrata. Pars I: Familia Romana (2011) či na srbskú učebnicu DIMITRIJEVIĆ – PAKIŽ, Латински језик I – 
Latin language I (2019), ktorá je vhodná zvlášť pri vyučovaní stredoškolských študentov. Základy štúdia 
latinskej gramatiky sú v nej spestrené príbehom na pokračovanie o rodine Cicerona a jeho priateľa 
Pomponia Attica. Stredoškoláci si tak primeraným spôsobom budujú slovnú zásobu, precvičujú 
preberanú gramatiku a zároveň sa dozvedia aj niečo z reálií vtedajšieho života rímskej spoločnosti, ako 
aj zo života samotného Cicerona. Zaujímavým pokusom o priblíženie sa dnešnej mladej generácii sú aj 
inovatívne pracovné listy z latinčiny od kolektívu autorov SIPEKIOVÁ a kol., Latinský jazyk. Pracovné listy 
na výučbu základov latinčiny (2019). 
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4. Komenského azda najvplyvnejšou zásadou bola požiadavka spojiť 
vyučovanie jazyka s inými predmetmi vyučovania. 

Tento cieľ sledovala aj jeho príručka Orbis sensualium pictus (Svet 
v obrazoch).22 Ide o trojjazyčnú latinsko-nemecko-českú obrázkovú knihu, ktorá bola 
prvýkrát vytlačená v Norimbergu v r. 1658 a svojimi 250 vydaniami sa stala azda 
najúspešnejšou učebnicou novoveku. Jej súčasťou bola aj živá abeceda, ktorú sa deti 
mali učiť na základe rôznych zvukov (alphabetum vivum et vocale). 23  Komenský 
používa v učebnici indukčnú metódu, t. j. postupuje pri učení od konkrétneho 
k abstraktnému. Nasleduje pritom tradíciu Francisa Bacona 24  a do vyučovacieho 
procesu na úrovni základného školstva implementuje vizualizáciu poznania. 

Avšak nie všetci humanisti a pedagógovia novej éry zdieľali tento prístup 
Komenského k vyučovaniu latinčiny ako cudzieho jazyka. Španielsky jazykovedec 
Franciscus Sanctius „el Brocense“ (1523–1600) 25 , známy ako Sanchez, ktorý žil 
približne o polstoročie skôr ako Komenský, v dodatku k svojmu dielu Minerva: seu de 
causis linguae Latinae z r. 1587 26  po prvýkrát zavrhuje konverzáciu v latinčine 
a povoľuje len písanie v tomto jazyku kvôli starostlivosti o čistotu reči. Podľa neho 
totiž pri rozprávaní človek poľahky robí chyby a pochytí aj veľa nesprávnych návykov. 
Navyše, ako prvý prišiel s myšlienkou, že by sa latinčina mala pestovať len 
na vzdelávanie historikov, čím sa veľmi približuje novším postojom k vyučovaniu 
latinčiny.27 

V tomto ohľade však Sanctius predstavuje skôr výnimku vymykajúcu sa 
bežnému chápaniu úlohy, ktorú má gramatika zohrávať v procese učenia sa cudzieho 
jazyka, a teda aj latinčiny. Omnoho častejšie sa u humanistov stretávame s názorom, 
že gramatika je prostriedkom na dobré zvládnutie jazyka, nie cieľom samotného 
vzdelávania. Tento názor zastávala aj humanistická nemecká škola, ktorej 
predstavitelia presadzovali už Quintilianom propagovanú zásadu, že gramatika je 
v podstate ars bene loquendi. Podľa neho ars grammatica v sebe zahŕňa správny 

                                                             
22 KOMENSKÝ, Orbis sensualium pictus – Svět v obrazích (1658). Pod názvom Orbis pictus Latinus vyšla 
v r. 2006 aj moderná ilustrovaná kniha na precvičovanie latinskej slovnej zásoby, ktorá sa nepochybne 
inšpirovala práve Komenského učebnicou. Porov. KOLLER, Orbis pictus Latinus: vocabularius imaginibus 
illustratus (2006). 
23 Téme latinskej abecedy v Komenského diele Orbis sensualium pictus a jej zvukovej podobe za venuje 
štúdia FIJAŁKOWSKI, A Latin Text of the "vocal Aplhabet" in the Orbis Sensualium Pictus of J. A. Comenius 
(2007), s. 164-179. 
24 Porov. ANDERSON, The philosophy of Francis Bacon (1948), s. 290, 300. 
25 Pre viac informácií o Sanchezovi a jeho gramatickom diele pozri bližšie PADLEY, Grammatical Theory 
in Western Europe 1500-1700: Trends in Vernacular Grammar 1 (1985), s. 269-282, zvlášť s. 269. 
26 Porov. neskoršiu dostupnú edíciu z r. 1761: FRANCISCUS SANCTIUS, Minerva seu de Causis Linguae latinae 
commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa quae addidit Gasp, Scioppius (1761). 
27 Porov. STROH, Latina je mrtvá, ať žije latina! (2016), s. 227. 
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prejav (recte loquendi scientia), ako aj interpretáciu básnikov (enarratio poētarum).28 
Humanisti sa v zásade zaujímali o praktické používanie jazykov, a to nielen latinčiny, 
ale aj vernakulárnych jazykov. Cieľom ich štúdia malo byť praktické používanie 
v hovorenej reči.29 

Na tomto mieste nám ostáva ešte sa opýtať, ako sú Komenského pedagogické 
zásady, ktoré sme načrtli vyššie, reflektované v súčasnej didaktike vyučovania cudzích 
jazykov. Jeho štyri základné princípy nachádzajú rozhodne ohlas nielen v dnešnej 
teórii vyučovania, ale sú uplatňované, prinajmenšom čiastočne, aj v praxi. 

Pokiaľ ide o jeho zásadu č. 1, môžeme si položiť otázku, či študenti iných 
odborov, ako sú klasické jazyky či história, naozaj potrebujú stavať základy svojho 
vzdelania v latinčine na čítaní takých autorov, ako Caesar či Cicero, ktorých slovná 
zásoba je neraz veľmi vzdialená od reality bežného človeka. Preto vznikajú vo svete 
učebnice, ktoré sa snažia ponúknuť stredoškolským či vysokoškolským študentom 
učenie sa latinčiny na podklade jednoduchších príbehov na pokračovanie, ktoré 
omnoho viac odzrkadľujú bežnú realitu života.30 

V súvislosti s Komenského zásadou č. 2 môžeme konštatovať, že dnes 
propagovaná priama metóda vyučovania jazykov sa hojne využíva nielen pri 
vyučovaní malých detí, ale je obľúbená aj u dospelých, pretože kladie dôraz 
na schopnosť porozumieť hovorený cudzí jazyk a následne sa v ňom vedieť i vyjadriť, 
hoci aj s chybami. Túto metódu oceňujú zvlášť dospelí pracujúci v nadnárodných 
spoločnostiach, ktorí cudzí jazyk používajú primárne ako komunikačný prostriedok. 

S tým súvisí aj zásada č. 3, podľa ktorej má praktické používanie jazyka 
predchádzať teóriu. V dnešných školách to reflektuje spôsob, akým sa deti na prvom 
stupni základných škôl učia cudzí jazyk. Mnohé gramatické štruktúry či ich názvy síce 
nepoznajú, ale učia sa opakovaním a napodobňovaním, v lepšom prípade aj 
praktickým rozprávaním v danom jazyku. Zásady 2 a 3 by sa dali aspoň čiastočne 
aplikovať aj pri učení latinčiny ako mŕtveho jazyka, zvlášť v prípade študentov z iných 
študijných programov, ako sú klasické jazyky. O to skôr to platí na úrovni stredných 
                                                             
28 QUINTILIANUS, Institutio oratoria I,4,2, Teubner, s. 21: Haec igitur professio, cum breuissime in duas 
partis diuidatur, recte loquendi scientiam et poētarum enarrationem“ 
29 Porov. BUZÁSSYOVÁ, The ‘Phonetic Complex’ in Renaissance Latin Grammar (2016), s. 83; IZZO, Phonetics 
in 16th-Century Italy (1982), s. 335. 
30 Na tomto mieste odkazujeme na také učebnice latinčiny, ako napr. ØRBERG, Lingua Latina per se 
illustrata. Pars I: Familia Romana (2011) či na srbskú učebnicu DIMITRIJEVIĆ – PAKIŽ, Латински језик I – 
Latin language I (2019), ktorá je vhodná zvlášť pri vyučovaní stredoškolských študentov. Základy štúdia 
latinskej gramatiky sú v nej spestrené príbehom na pokračovanie o rodine Cicerona a jeho priateľa 
Pomponia Attica. Stredoškoláci si tak primeraným spôsobom budujú slovnú zásobu, precvičujú 
preberanú gramatiku a zároveň sa dozvedia aj niečo z reálií vtedajšieho života rímskej spoločnosti, ako 
aj zo života samotného Cicerona. Zaujímavým pokusom o priblíženie sa dnešnej mladej generácii sú aj 
inovatívne pracovné listy z latinčiny od kolektívu autorov SIPEKIOVÁ a kol., Latinský jazyk. Pracovné listy 
na výučbu základov latinčiny (2019). 
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škôl, kde prílišný dôraz na náročnú latinskú gramatiku môže žiakov odradiť od záujmu 
o tento jazyk od samého začiatku. Zároveň tu vyvstáva otázka, či testovanie vedomostí 
študentov postavené prednostne na gramatických cvičeniach je jedinou možnosťou, 
ako overiť nadobudnuté vedomosti z tohto jazyka. 

Napokon ku Komenského zásade č. 4 môžeme povedať, že dnes sa k nej asi 
najviac približuje tzv. „integrované tematické vyučovanie“, ktorého propagátorkou je 
Susan Kovaliková. 31  Jeho snahou je prepojiť vedomosti z jednotlivých predmetov 
podobným spôsobom, ako sa o to snažil už Komenský vo svojej učebnici Orbis pictus. 
 
Latinská konverzácia ako komplementárna výučba latinčiny 

Do diskusie so španielskym jazykovedcom Sanctiom, nemeckými 
humanistami a predovšetkým s Komenského didaktickými zásadami vstupujú aj 
dnešní pedagógovia, ktorí presadzujú priamu metódu vyučovania cudzích jazykov. 
Ako sme už povedali vyššie, cieľom tejto metódy je praktické používanie jazyka. Tu sa 
nám natíska otázka, na čo aplikovať túto metódu na vyučovanie latinčiny, ak sa ňou 
prakticky v bežnom živote nedokážeme dorozumieť?32 Takto položená otázka je síce 
namieste, problém však spočíva v niečom inom. V tejto súvislosti si musíme položiť 
inú otázku: Aká je vlastne úloha konverzácie v latinskom jazyku? Čo ňou sledujeme?  

Na názor sme sa opýtali v ankete študentov rôzneho veku a pohlavia, ktorí 
predmet absolvovali. Položili sme im dve nasledovné otázky:  
1) Má podľa vás význam komplementárna výučba latinčiny konverzačnou metódou? 
2) Ak áno, v čom vám môžu hodiny latinskej konverzácie pri štúdiu jazyka najviac 

pomôcť?  
Z odpovedí študentov vyberáme štyri nasledovné odpovede. Prví traja 

študenti (A-C) sa k daným otázkam vyjadrili kladne a ako vidieť z ich odpovedí, 
konverzáciu v latinčine nevnímajú ako nejaký anachronizmus, ale skôr ako možnosť 
prakticky si precvičiť teoretické vedomosti nadobudnuté počas hodín latinskej 
morfológie, syntaxe, prípadne tiež pri čítaní textov latinských autorov.   

Študent A 
1) „Áno. Latinčina tak prestáva byť viazaná len na písaný text a vďaka tejto metóde má 
študent nové možnosti si ju aktívne precvičiť v konkrétnych situáciách.“ 
2) „Mne osobne to veľmi pomáha, latinčina sa mi tak dostala do mysle aj do uší. 
Zároveň som sa pri konverzovaní presvedčila, že jedna vec je učiť sa morfológiu 
a syntax, druhá zas ich aj naozaj vedieť.“ 

                                                             
31 Pozri KOVALIK – OLSEN, ITI, the Model: Integrated Thematic Instruction (1994). 
32 Nemáme tu na mysli používanie latinčiny medzi odborníkmi na medzinárodných konferenciách, vo 
Vatikáne či v inštitúciách ako Vivarium Novum v Taliansku, kde sa latinčina dodnes pestuje ako 
komunikačný prostriedok. 
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Študent B 
1) „Áno. Na FiF UK sa študent stretne s latinčinou klasickou, stredovekou aj 
novovekou, ale chýba mi praktická skúsenosť s týmto jazykom.“ 
2) „Od konverzácie očakávam, že mi vedomosti a jazykové zručnosti nadobudnuté 
počas týchto hodín pomôžu následne pri prekladaní do latinčiny a pri tvorení viet, ako 
aj vo vyjadrovaní reálií každodenného života pomocou budovania slovnej zásoby.“  

Študent C 
1) „Áno. Koniec-koncov, latinčina sa počas mnohých storočí v stredoveku aj novoveku 
využívala pri štúdiu ako komunikačný prostriedok. Preto pri latinskej konverzácii 
nerobíme nič iné, len sa vraciame k tomu, čo bolo bežné dávno pred nami.“ 
2) „Nie som gramatický typ a konverzáciu, ako aj písanie v latinčine považujem 
za najlepší prostriedok na upevňovanie si slovnej zásoby a tiež gramatických či 
syntaktických javov.“  

Študent D 
1) „Nie.“ 
2) „Latinčina je dnes mŕtvy jazyk a jeho štúdium je primárne zamerané na pasívnu 
prácu s textom. Preto nevidím dôvod ani potrebu týmto jazykom hovoriť.“ 

 
Spolu s našimi študentmi si uvedomujeme, že precvičovanie syntaktických 

javov na základe izolovaných viet, často vytrhnutých z kontextu, nebýva dostatočne 
efektívne. Študenti si totiž zvyčajne pamätajú daný jav, keď ho aktuálne preberajú, ale 
neraz ho nedokážu identifikovať v nezávislom kontexte.33 Keď sú nútení sami vo vete 
použiť konkrétny jav z pádovej či vetnej syntaxe, majú väčšiu šancu si ho nielen 
precvičiť, ale aj trvalo zapamätať, čo je pre nich veľkou pomocou zvlášť na hodinách 
latinskej štylistiky, kde prekladajú neraz pomerne náročné texty z materinského 
jazyka do latinčiny. Hodiny konverzácie sú zároveň užitočným prostriedkom pri 
precvičovaní a rozširovaní si slovnej zásoby, ktorá u študentov často ostáva len 
v pasívnej rovine, pokiaľ sa aktívne nevyužíva. Dnešní študenti zvyknutí učiť sa cudzí 
jazyk priamou metódou prostredníctvom masmédií, sociálnych sietí a iných 
komunikačných kanálov, považujú memorovanie slovnej zásoby vyplývajúcej 
z prečítanej lektúry autorov veľmi často za príliš namáhavé cvičenie a prax ukazuje, 
že namiesto vyhľadávania neznámych slov a ich paradigiem si študenti radšej nadpíšu 
nad latinský text preklad celej vety zhotovený na základe dostupného moderného 
prekladu. Tým sa opäť znižuje ich schopnosť si danú lexému zapamätať a vedieť ju 
prakticky aj používať. 

                                                             
33  Takýmto príkladom môže byť napr. ablatív absolútny. Keď ho študenti preberajú na konkrétnej 
vyučovacej hodine, dokážu ho zväčša identifikovať, prípadne aj sami vytvoriť, avšak v inom kontexte majú 
často problém rozlíšiť, či ide o jednoduchý alebo časový ablatív, o ablatív absolútny a pod. 
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31 Pozri KOVALIK – OLSEN, ITI, the Model: Integrated Thematic Instruction (1994). 
32 Nemáme tu na mysli používanie latinčiny medzi odborníkmi na medzinárodných konferenciách, vo 
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Študent B 
1) „Áno. Na FiF UK sa študent stretne s latinčinou klasickou, stredovekou aj 
novovekou, ale chýba mi praktická skúsenosť s týmto jazykom.“ 
2) „Od konverzácie očakávam, že mi vedomosti a jazykové zručnosti nadobudnuté 
počas týchto hodín pomôžu následne pri prekladaní do latinčiny a pri tvorení viet, ako 
aj vo vyjadrovaní reálií každodenného života pomocou budovania slovnej zásoby.“  

Študent C 
1) „Áno. Koniec-koncov, latinčina sa počas mnohých storočí v stredoveku aj novoveku 
využívala pri štúdiu ako komunikačný prostriedok. Preto pri latinskej konverzácii 
nerobíme nič iné, len sa vraciame k tomu, čo bolo bežné dávno pred nami.“ 
2) „Nie som gramatický typ a konverzáciu, ako aj písanie v latinčine považujem 
za najlepší prostriedok na upevňovanie si slovnej zásoby a tiež gramatických či 
syntaktických javov.“  

Študent D 
1) „Nie.“ 
2) „Latinčina je dnes mŕtvy jazyk a jeho štúdium je primárne zamerané na pasívnu 
prácu s textom. Preto nevidím dôvod ani potrebu týmto jazykom hovoriť.“ 

 
Spolu s našimi študentmi si uvedomujeme, že precvičovanie syntaktických 

javov na základe izolovaných viet, často vytrhnutých z kontextu, nebýva dostatočne 
efektívne. Študenti si totiž zvyčajne pamätajú daný jav, keď ho aktuálne preberajú, ale 
neraz ho nedokážu identifikovať v nezávislom kontexte.33 Keď sú nútení sami vo vete 
použiť konkrétny jav z pádovej či vetnej syntaxe, majú väčšiu šancu si ho nielen 
precvičiť, ale aj trvalo zapamätať, čo je pre nich veľkou pomocou zvlášť na hodinách 
latinskej štylistiky, kde prekladajú neraz pomerne náročné texty z materinského 
jazyka do latinčiny. Hodiny konverzácie sú zároveň užitočným prostriedkom pri 
precvičovaní a rozširovaní si slovnej zásoby, ktorá u študentov často ostáva len 
v pasívnej rovine, pokiaľ sa aktívne nevyužíva. Dnešní študenti zvyknutí učiť sa cudzí 
jazyk priamou metódou prostredníctvom masmédií, sociálnych sietí a iných 
komunikačných kanálov, považujú memorovanie slovnej zásoby vyplývajúcej 
z prečítanej lektúry autorov veľmi často za príliš namáhavé cvičenie a prax ukazuje, 
že namiesto vyhľadávania neznámych slov a ich paradigiem si študenti radšej nadpíšu 
nad latinský text preklad celej vety zhotovený na základe dostupného moderného 
prekladu. Tým sa opäť znižuje ich schopnosť si danú lexému zapamätať a vedieť ju 
prakticky aj používať. 

                                                             
33  Takýmto príkladom môže byť napr. ablatív absolútny. Keď ho študenti preberajú na konkrétnej 
vyučovacej hodine, dokážu ho zväčša identifikovať, prípadne aj sami vytvoriť, avšak v inom kontexte majú 
často problém rozlíšiť, či ide o jednoduchý alebo časový ablatív, o ablatív absolútny a pod. 
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Z horeuvedenej ankety ďalej vyplýva, že sa medzi našimi študentmi stále 
nájdu aj takí, ktorí takúto možnosť zdokonaľovania sa v latinskom jazyku nepovažujú 
za relevantnú (študent D), keďže od mŕtveho jazyka, ako je latinčina alebo gréčtina, 
očakávajú primárne len jeho pasívnu znalosť. Na základe skúseností však môžeme 
konštatovať, že takéto postoje sú skôr ojedinelým fenoménom než pravidlom. V tejto 
súvislosti treba brať do úvahy tiež fakt, či ide o extrovertných alebo introvertných 
študentov, o viac či menej lingvistické typy34, o ich vnútornú motiváciu a podobne. 
Priamu metódu učenia sa jazyka oceňujú často skôr komunikatívne typy študentov, 
ktorí neradi sedia nad knihami a rovnako neradi memorujú slovnú zásobu či 
gramatické štruktúry. Obsah a náročnosť predmetu latinská konverzácia treba preto 
prispôsobiť aktuálnym danostiam a jazykovým kompetenciám konkrétnej skupiny 
študentov. To si od pedagóga pochopiteľne vyžaduje značnú flexibilitu a schopnosť 
„ušiť“ študentom kurz latinskej konverzácie takpovediac na mieru. Navyše, pedagóg 
si musí dlhodobejšie vytvárať databázu cvičení a konverzačných aktivít, z ktorých 
podľa potreby čerpá na základe znalostí študentov a ich záujmu. 
 
Záver 

Prax ukazuje, že mnohí študenti sú na hodinách latinskej konverzácie 
spočiatku schopní len počúvať hovorené latinské slovo, porozumieť mu, prípadne 
dokážu jednoducho odpovedať na položenú otázku. V závislosti od pokročilosti 
v jazyku, ako aj od ich nadania, sa študenti postupne dokážu vyjadrovať aj obšírnejšie, 
a tu nastupuje skutočná (hoci jednoduchá) konverzácia postavená na priamej metóde 
otázka-odpoveď, ktorej cieľom nie je jazyková dokonalosť, ale schopnosť jednoducho 
sa vyjadrovať, rozširovať si slovnú zásobu osvojovaním zväčša už pasívne zvládnutej 
slovnej zásoby, ako aj precvičovanie gramatických javov, ktoré v pamäti študentov 
(pokiaľ nie je čas na ich intenzívne precvičovanie) ostávajú zväčša len krátkodobo. 
Preto sa domnievame, že latinská konverzácia môže byť užitočným doplnkovým 
predmetom v druhom a zvlášť v treťom ročníku bakalárskeho štúdia latinčiny, a to 
nielen pri precvičovaní si slovnej zásoby, ale aj morfologických či syntaktických javov. 
Nejde pritom o nahrádzanie výuky pomocou klasickej gramaticko-prekladovej 
metódy, ktorá, ako sa zdá, ostane aj naďalej základom štúdia mŕtvych jazykov. 
Naopak, má pomôcť dnešným študentom zvyknutým na alternatívne vyučovacie 

                                                             
34 Na tomto mieste sa odvolávame na osem inteligenčných typov podľa Howarda Gardnera, z ktorých 
prvý špecifikoval autor ako verbálne-lingvistickú inteligenciu. Takéto typy ľudí nemajú zväčša problém 
učiť sa cudzie jazyky a dobre pritom zvládajú aj namáhavejšiu gramaticko-prekladovú metódu. Jednotlivé 
inteligenčné typy sú však zväčša viac či menej premiešané a to, aký typ u konkrétneho jedinca prevláda, 
ho následne determinuje k tomu, či sa ľahšie alebo ťažšie učí cudzie jazyky. Tie typy, ktoré sú navyše aj 
interpersonálne, majú v kombinácii s verbálne-lingvistickou inteligenciou tendenciu učiť sa jazyky skôr 
prostredníctvom komunikácie s inými, ako aj cez praktické používanie jazyka. K inteligenčným typom 
porov. GARDNER, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (2011). 
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metódy cudzích jazykov, aby si prakticky precvičili to, čo im na teoretickej báze 
ponúkajú hodiny latinskej morfológie a syntaxe či lektúra latinských autorov. Predmet 
by zároveň mal ostať na dobrovoľnej báze a študenti, ktorí od štúdia mŕtveho jazyka 
neočakávajú nič viac ako jeho pasívnu znalosť, ho rozhodne nemusia absolvovať. 
Navyše, ako sme mali možnosť vidieť v tomto príspevku, nejde tu o zavádzanie akýchsi 
res novae vo vyučovaní latinčiny, ale skôr o návrat k tomu, čo už v 17. storočí hlásal 
a presadzoval jeden z najväčších pedagógov našich európskych dejín Jan Amos 
Komenský. 
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konverzácia. Zároveň v príspevku poukazujeme na niektorých veľkých pedagógov a školských 
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reformátorov v dejinách európskeho latinského vzdelávania, ktorí výrazne prispeli k zefektívneniu metód 
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view. She focuses on describing techniques used by Ledényi with the aim to correct or systematise already 
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tyridsať rokov po schválení prvého medzinárodne platného 
anatomického názvoslovia BNA 1  bol publikovaný jeho slovenský 

preklad známy ako Ledényiho2 Nomina anatomica. Špecifická jazyková situácia, ktorá 
vznikla na Slovensku v medzivojnovom období, Ledényiho presvedčenie o nutnosti 
vytvoriť sústavný preklad názvoslovia v slovenskom jazyku a spory, ktoré sa o tento 
preklad anatomickej terminológie viedli, skončili vypracovaním teoretických zásad 
tvorby odbornej terminológie a publikovaním pomerne úspešnej slovenskej verzie 
nomenklatúry.  

Tento príspevok sa snaží posúdiť, ako sa v prvom slovenskom preklade 
anatomickej nomenklatúry postupovalo v štyroch vybraných okruhoch: (1) pri prí-
padoch nežiadúcej synonymie; (2) pri syntaktickej disproporcii medzi termínmi 
v origináli a preklade; (3) pri preklade zložených prídavných mien a predponových 
substantív i adjektív a (4) pri preklade deminutív. Sústreďuje sa teda na oblasti, ktoré 
bývajú dodnes problémom v pedagogickej praxi. Pracuje najmä s termínmi 
zo Slovenského telovedného názvoslovia 3 , zohľadňuje však aj spôsob, akým boli 
použité v nadväzujúcej publikácii4 autora. Ledényiho prekladateľské riešenia zároveň 

                                                             
1  Skratkou BNA sa bežne označujú Basiliensia Nomina Anatomica, skratkou INA Ienaiensia nomina 
anatomica a skratkou PNA sa označujú Parisiensia nomina anatomica. 
2 O podobe zápisu priezviska Ledényi vs. Ladziansky informuje KUTLÍK, Július A. Ladziansky-Ledényi 
a jeho Nomina Anatomica (1995), s.133. V tomto príspevku sa meno autora uvádza v jeho staršej verzii – 
Ledényi, pretože tak je uvedené na prebale názvoslovia. 
3 LEDÉNYI, Nomina Anatomica. Slovenské telovedné názvoslovie (1935), 240 s. 
4 LEDÉNYI, Pitevné cvičenia z topografickej anatómie (1937), 232 s. 
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konfrontuje s termínmi v Halašovom 5  slovníku, ktorý možno pokladať za časovo 
najbližší, a rozsahom aj za najkomplexnejšie spracovaný, zdroj v slovenskom jazyku 
v danom období. 
 
1. Historické súvislosti a stav skúmania problematiky 
 

Prvé sústavné anatomické názvoslovie v slovenskom jazyku nevzniklo 
v terminologickom vákuu. Dva medicínske slovníky6 vyšli v slovenčine už v 20-tych 
rokoch minulého storočia, dostupné boli terminologické slovníky v češtine, od roku 
1898 bola k dispozícii poľská verzia nomenklatúr7 či terminologické sady v maďarčine 
a nemčine.  

Napriek tomu, že Ledényiho preklad možno považovať za prelomový 
terminologický počin, počet príspevkov, ktoré sa mu bližšie venujú, nie je veľký. Ako 
najzaujímavejšie sa javia posudok od členov predsedníctva jazykovedného odboru 
Učenej spoločnosti Šafárikovej (ďalej USŠ) a slovníkovej komisie Univerzity 
Komenského (ďalej Komisia) na jednej strane a odpoveď naň, ktorú Ledényi 
publikoval v troch častiach8 v roku 1940 v časopise Slovenský jazyk na strane druhej.  

Je zaujímavé, akú pozornosť preklad názvoslovia vzbudil, pretože posudok 
USŠ a Komisie sa v skutočnosti týka iba malého počtu termínov (približne 1009), 
z ktorých bolo úplne odmietnutých iba 45, v ďalších 51 prípadoch boli prijaté aj 
termíny predtým považované za sporné. Zoznam pomenovaní, ku ktorému sa USŠ 
a Komisia konkrétne vyjadrili, teda obsahuje predovšetkým novozavedené názvy 
niekoľkých veľkých a dôležitých orgánov a vybraných kostí či iných anatomických 
štruktúr (z gramatického hľadiska ide prevažne o jednoslovné substantívne termíny). 
Ak opomenieme negatívne reakcie na nové telovedné názvoslovie, ktoré nemali iba 
čisto lingvistický charakter, možno posudok Komisie a USŠ vnímať aj ako výpoveď 
o procese ustaľovania odbornej terminológie a zásad terminologickej práce 
na Slovensku, pretože obsahuje dobové názory na opodstatnenosť 10  prekladu 
anatomickej nomenklatúry a slovenskej anatomickej terminológie. Komisia v posudku 
zverejnila i stručné zásady terminologickej práce 11  vychádzajúce z Havránkovho 
                                                             
5 HALAŠA, Lekársky slovník (1926), 243 s. 
6 POLÁKOVIČ, Lekársky slovník (1920), 147 s.; HALAŠA, Lekársky slovník (1926), 243 s. 
7 STANĚK, Základové pitvy (1840) a Pitevní atlas (1840); WEISS, Názvosloví lékařské a lékárnické (1881); 
JANOVSKÝ, Slovník lékařský (1914); KRYSIŃSKI, Słownictwo anatomiczne (1898). 
8 LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 85-91; LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie 
(1940), s. 132-137; LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 203-211. 
9 Jednotlivé termíny sú v posudku číslované, ale pod jedným číslom sa ich niekedy uvádza viacero. 
10  V českej terminologickej tradícii sa dnes, tak ako aj v roku 1920, pokladá preklad všetkých 
anatomických štruktúr za neúčelný, pozri napr. NEČAS, Stav české anatomické nomenklatury (2010), s. 
44 a nasl. 
11 Komisia USŠ vytvorila osem hlavných zásad, podľa ktorých má terminologická práca: (1) uprednostniť 
vžité termíny/slová bez ohľadu na to, ako boli vytvorené; (2) vyhýbať sa termínom hovorového jazyka, 
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5 HALAŠA, Lekársky slovník (1926), 243 s. 
6 POLÁKOVIČ, Lekársky slovník (1920), 147 s.; HALAŠA, Lekársky slovník (1926), 243 s. 
7 STANĚK, Základové pitvy (1840) a Pitevní atlas (1840); WEISS, Názvosloví lékařské a lékárnické (1881); 
JANOVSKÝ, Slovník lékařský (1914); KRYSIŃSKI, Słownictwo anatomiczne (1898). 
8 LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 85-91; LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie 
(1940), s. 132-137; LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 203-211. 
9 Jednotlivé termíny sú v posudku číslované, ale pod jedným číslom sa ich niekedy uvádza viacero. 
10  V českej terminologickej tradícii sa dnes, tak ako aj v roku 1920, pokladá preklad všetkých 
anatomických štruktúr za neúčelný, pozri napr. NEČAS, Stav české anatomické nomenklatury (2010), s. 
44 a nasl. 
11 Komisia USŠ vytvorila osem hlavných zásad, podľa ktorých má terminologická práca: (1) uprednostniť 
vžité termíny/slová bez ohľadu na to, ako boli vytvorené; (2) vyhýbať sa termínom hovorového jazyka, 
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príspevku Spisovná čeština a jazyková kultúra12 a tie, hoci boli opakovane revidované, 
možno pokladať za prvý z počinov vedúcich k ustáleniu slovenskej anatomickej 
nomenklatúry.  

Na rozdiel od presvedčenia Komisie a zástupcov USŠ o zbytočnosti 
sústavného prekladu anatomického názvoslovia do slovenčiny sa Ledényi domnieval, 
že predovšetkým pre lekársku, súdnoznaleckú a pedagogickú prax, najmä na nižších 
stupňoch vzdelávania, je sústavný preklad nevyhnutný. Ako vyplýva z jeho odpovedí 
na posudok Komisie, primárnym motívom pre preklad nomenklatúry bola snaha 
vyrovnať sa s variabilitou v terminológii, prednostne pri názvoch makroskopických 
anatomických štruktúr, a to tak v tlačených učebných materiáloch vzdelávacích 
inštitúcií, ako aj v hovorenom prejave pedagogických zamestnancov na rozličných 
stupňoch vzdelávania.  

V prvej z reakcií porovnal Ledényi preklad 28 termínov 13  v desiatich 
rozličných príručkách a učebniciach a poukázal na obrovskú variabilitu nielen pri 
mikroskopických anatomických štruktúrach, ale aj pri termínoch označujúcich 
dôležité a všeobecne známe orgány alebo iné štruktúry, napr.:14  
 
 columna vertebralis : chrbtová kosť, páter, chrbátnica, chrbtica, obratľový stĺpec, 

chrbtina 
 coccygeus : riťný, hakový, kostrčový, kostrčný, trtáčový 
 dens incisivus : kusák, špičiak, rezák, sekáč, hryzák  
 oesophagus : pažerák, pitník, hltavka, krmosvod, jiecen 
 maxilla : horná čeľusť, škraňa, dolná čeľusť, sánka, spodná čeľusť 
 ren : ľadvienka, ľadvinka, oblička, ľadvina 
 

V ďalších dvoch príspevkoch 15  sa Ledényi vymedzil voči terminologickým 
zásadám, ktorými sa Komisia a USŠ pri posudzovaní jeho nomenklatúry riadili. 
Vo viacerých prípadoch v nich použil nielen argumenty, ktoré vyplývali z jeho 
profesnejj špecializácie, ale prezentoval aj odôvodnenia jazykovedného charakteru. 
Hoci je známe, že prekladateľské riešenia konzultoval s lingvistom Henrichom 

                                                             
zvlášť vulgarizmom a emocionálne zafarbeným slovám; (3) používať vlastné slovotvorné postupy; (4) 
vyberať termíny s ohľadom na ich ďalšie použitie (možnosť derivácie); (5) dbať o zachovávanie 
medzinárodnej pojmovej identity, (6) uprednostňovať medzinárodné termíny resp. ich kalky; 
(7) zachovávať súvislosti na medziodborovej úrovni; (8) držať sa úzu zaužívaného na lekárskej fakulte 
UK v danom období, porovnaj KOMISIA USŠ, Ustálenie slovenskej terminologie anatomickej (1937), s. 438-
441. 
12 HAVRÁNEK, Úkoly spisovného jazyka (1932), s. 70-84 a 245-258. 
13 Podobné porovnanie uvádza aj HISS, Die Anatomische Nomenclatur (1895), s. 12-13, no Ledényiho výber 
posudzovaných termínov je nezávislý a reaguje výlučne na problémy slovenskej terminológie. 
14 Všetky príklady sú z LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 86-87. 
15 Pozri pozn. č. 8. 
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Bartekom, 16  určiť mieru či charakter ich spolupráce nebolo na základe nám 
dostupných zdrojov možné. Možno sa len domnievať, že ostala v hraniciach dobových 
pravidiel redakčnej práce, hoci Kutlík naznačuje aj zásahy vážnejšieho charakteru.17 

Bartek sa v rubrike Rozličnosti časopisu Slovenská reč už od roku 1932 
vyjadroval k jazykovej správnosti najrozličnejších slov, pri termínoch z oblasti 
medicíny prevažovali anatomické termíny. Vo väčšine glos z rokov 1935-1936 priamo 
odkazoval na Ledényiho anatomické názvoslovie a odvolával sa menovite aj na jeho 
autora. Najviac ich publikoval v číslach z rokov 1935-1936, teda viac-menej súbežne 
s novou nomenklatúrou a posudkom Komisie a USŠ, no od jej vydania až do roku 1939 
počet jeho príspevkov na túto tému postupne klesal. 18  V období 1937-1939 
v Rozličnostiach spracovával aj slová rozoberané už v starších číslach Slovenskej reči, 
tiež také, v ktorých sa už neodvolával na nové anatomické názvoslovie, alebo také, kde 
mu príklady z medicínskej terminológie poslúžili pri riešení správnej výslovnosti či 
ortografie. Presne vyčísliť počet Bartkových glos s anatomickým zameraním nie je 
možné,19 pri optimistickom odhade ich je maximálne 40, čo z celkového množstva 
termínov obsiahnutých v telovednom názvosloví predstavuje zanedbateľnú časť. 
Žiadne z Ledényiho prekladateľských riešení Bartek v glosách nespochybnil, skôr 
argumentoval v prospech týchto rozhodnutí, výber termínov odobroval a kládol za 
príklad hodný nasledovania. Vlastný vklad pri tvorbe alebo úprave názvoslovia Bartek 
v glosách nikdy nespomína. Po roku 1940 sa už tematike nevenoval.20  
 

                                                             
16  Priamo na úvodnej strane Ledényiho Nomina anatomica je H. Bartek uvedený iba ako „rečový 
korektor“, no ako sa zdá, Bartek „svoju spoluúčasť na vydaní [prekladu Nomina Anatomica] považoval 
za významnú či dokonca za životne dôležitú, ...a spoluprácu nezabudol uviesť zvyčajne ani vo 
vlastnoručných životopisoch.“ Pozri ŠVAGROVSKÝ a ONDREJOVIČ, Prvé pokusy o slovenskú lekársku 
a lekárnickú terminológiu (2003), s. 20. 
17 KUTLÍK, K polstoročnému výročiu smrti Júliusa Alexandra Ladzianskeho (1994), s. 134: „Ledényi musel 
zápoliť s nie práve malými ťažkosťami vnášanými do substancie vecí jazykovedcami z kruhov Matice 
slovenskej na čele s Henrichom Bartekom, ktorých zanovitosť a prudéria sa v lexike istých oblastí 
anatómie zdá z časového odstupu dneška dosť nepochopiteľnou.“ 
18 Ako uvádza ONDREJOVIČ, Slovenský jazykovedec Henrich Bartek II. (2001b), s. 135, Bartek v roku 1939 
nútene rezignoval na pozíciu šéfredaktora Slovenskej reči a v roku 1940 začal vydávať časopis Slovenský 
jazyk, z ktorého však vyšlo iba niekoľko čísel prvého ročníka. Všetky tri Ledényiho reakcie na posudok 
Komisie a USŠ, vyšli počas prvého roka vydávania časopisu Slovenský jazyk. 
19 ONDREJOVIČ, Slovenský jazykovedec Henrich Bartek I. (2001a), s. 67, tvrdí, že Bartekovi treba pripísať 
autorstvo aj pri „všetkých menších príspevkoch z oblasti praktickej jazykovej kultúry, ktoré nie sú 
podpísané ani ošifrované [pretože ich] nachádzame v rovnakých formuláciách u H. Barteka i na iných 
miestach, kde svoje autorstvo šifrou alebo podpisom aj označil.“ 
20 Podľa Bartekovej bibliografie, ONDREJOVIČ, Slovenský jazykovedec Henrich Bartek I. (2001a), s. 67-89. 
Posledné dva príspevky, v ktorých Bartek riešil témy z oblasti medicíny, vyšli ako krátke poznámky: 
BARTEK, Kovadlina = nákova, kovadlinka = nákovka (1940), s. 78; BARTEK, Dechový – dychový (1940), s. 
119. 
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príspevku Spisovná čeština a jazyková kultúra12 a tie, hoci boli opakovane revidované, 
možno pokladať za prvý z počinov vedúcich k ustáleniu slovenskej anatomickej 
nomenklatúry.  

Na rozdiel od presvedčenia Komisie a zástupcov USŠ o zbytočnosti 
sústavného prekladu anatomického názvoslovia do slovenčiny sa Ledényi domnieval, 
že predovšetkým pre lekársku, súdnoznaleckú a pedagogickú prax, najmä na nižších 
stupňoch vzdelávania, je sústavný preklad nevyhnutný. Ako vyplýva z jeho odpovedí 
na posudok Komisie, primárnym motívom pre preklad nomenklatúry bola snaha 
vyrovnať sa s variabilitou v terminológii, prednostne pri názvoch makroskopických 
anatomických štruktúr, a to tak v tlačených učebných materiáloch vzdelávacích 
inštitúcií, ako aj v hovorenom prejave pedagogických zamestnancov na rozličných 
stupňoch vzdelávania.  

V prvej z reakcií porovnal Ledényi preklad 28 termínov 13  v desiatich 
rozličných príručkách a učebniciach a poukázal na obrovskú variabilitu nielen pri 
mikroskopických anatomických štruktúrach, ale aj pri termínoch označujúcich 
dôležité a všeobecne známe orgány alebo iné štruktúry, napr.:14  
 
 columna vertebralis : chrbtová kosť, páter, chrbátnica, chrbtica, obratľový stĺpec, 

chrbtina 
 coccygeus : riťný, hakový, kostrčový, kostrčný, trtáčový 
 dens incisivus : kusák, špičiak, rezák, sekáč, hryzák  
 oesophagus : pažerák, pitník, hltavka, krmosvod, jiecen 
 maxilla : horná čeľusť, škraňa, dolná čeľusť, sánka, spodná čeľusť 
 ren : ľadvienka, ľadvinka, oblička, ľadvina 
 

V ďalších dvoch príspevkoch 15  sa Ledényi vymedzil voči terminologickým 
zásadám, ktorými sa Komisia a USŠ pri posudzovaní jeho nomenklatúry riadili. 
Vo viacerých prípadoch v nich použil nielen argumenty, ktoré vyplývali z jeho 
profesnejj špecializácie, ale prezentoval aj odôvodnenia jazykovedného charakteru. 
Hoci je známe, že prekladateľské riešenia konzultoval s lingvistom Henrichom 

                                                             
zvlášť vulgarizmom a emocionálne zafarbeným slovám; (3) používať vlastné slovotvorné postupy; (4) 
vyberať termíny s ohľadom na ich ďalšie použitie (možnosť derivácie); (5) dbať o zachovávanie 
medzinárodnej pojmovej identity, (6) uprednostňovať medzinárodné termíny resp. ich kalky; 
(7) zachovávať súvislosti na medziodborovej úrovni; (8) držať sa úzu zaužívaného na lekárskej fakulte 
UK v danom období, porovnaj KOMISIA USŠ, Ustálenie slovenskej terminologie anatomickej (1937), s. 438-
441. 
12 HAVRÁNEK, Úkoly spisovného jazyka (1932), s. 70-84 a 245-258. 
13 Podobné porovnanie uvádza aj HISS, Die Anatomische Nomenclatur (1895), s. 12-13, no Ledényiho výber 
posudzovaných termínov je nezávislý a reaguje výlučne na problémy slovenskej terminológie. 
14 Všetky príklady sú z LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 86-87. 
15 Pozri pozn. č. 8. 
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Bartekom, 16  určiť mieru či charakter ich spolupráce nebolo na základe nám 
dostupných zdrojov možné. Možno sa len domnievať, že ostala v hraniciach dobových 
pravidiel redakčnej práce, hoci Kutlík naznačuje aj zásahy vážnejšieho charakteru.17 

Bartek sa v rubrike Rozličnosti časopisu Slovenská reč už od roku 1932 
vyjadroval k jazykovej správnosti najrozličnejších slov, pri termínoch z oblasti 
medicíny prevažovali anatomické termíny. Vo väčšine glos z rokov 1935-1936 priamo 
odkazoval na Ledényiho anatomické názvoslovie a odvolával sa menovite aj na jeho 
autora. Najviac ich publikoval v číslach z rokov 1935-1936, teda viac-menej súbežne 
s novou nomenklatúrou a posudkom Komisie a USŠ, no od jej vydania až do roku 1939 
počet jeho príspevkov na túto tému postupne klesal. 18  V období 1937-1939 
v Rozličnostiach spracovával aj slová rozoberané už v starších číslach Slovenskej reči, 
tiež také, v ktorých sa už neodvolával na nové anatomické názvoslovie, alebo také, kde 
mu príklady z medicínskej terminológie poslúžili pri riešení správnej výslovnosti či 
ortografie. Presne vyčísliť počet Bartkových glos s anatomickým zameraním nie je 
možné,19 pri optimistickom odhade ich je maximálne 40, čo z celkového množstva 
termínov obsiahnutých v telovednom názvosloví predstavuje zanedbateľnú časť. 
Žiadne z Ledényiho prekladateľských riešení Bartek v glosách nespochybnil, skôr 
argumentoval v prospech týchto rozhodnutí, výber termínov odobroval a kládol za 
príklad hodný nasledovania. Vlastný vklad pri tvorbe alebo úprave názvoslovia Bartek 
v glosách nikdy nespomína. Po roku 1940 sa už tematike nevenoval.20  
 

                                                             
16  Priamo na úvodnej strane Ledényiho Nomina anatomica je H. Bartek uvedený iba ako „rečový 
korektor“, no ako sa zdá, Bartek „svoju spoluúčasť na vydaní [prekladu Nomina Anatomica] považoval 
za významnú či dokonca za životne dôležitú, ...a spoluprácu nezabudol uviesť zvyčajne ani vo 
vlastnoručných životopisoch.“ Pozri ŠVAGROVSKÝ a ONDREJOVIČ, Prvé pokusy o slovenskú lekársku 
a lekárnickú terminológiu (2003), s. 20. 
17 KUTLÍK, K polstoročnému výročiu smrti Júliusa Alexandra Ladzianskeho (1994), s. 134: „Ledényi musel 
zápoliť s nie práve malými ťažkosťami vnášanými do substancie vecí jazykovedcami z kruhov Matice 
slovenskej na čele s Henrichom Bartekom, ktorých zanovitosť a prudéria sa v lexike istých oblastí 
anatómie zdá z časového odstupu dneška dosť nepochopiteľnou.“ 
18 Ako uvádza ONDREJOVIČ, Slovenský jazykovedec Henrich Bartek II. (2001b), s. 135, Bartek v roku 1939 
nútene rezignoval na pozíciu šéfredaktora Slovenskej reči a v roku 1940 začal vydávať časopis Slovenský 
jazyk, z ktorého však vyšlo iba niekoľko čísel prvého ročníka. Všetky tri Ledényiho reakcie na posudok 
Komisie a USŠ, vyšli počas prvého roka vydávania časopisu Slovenský jazyk. 
19 ONDREJOVIČ, Slovenský jazykovedec Henrich Bartek I. (2001a), s. 67, tvrdí, že Bartekovi treba pripísať 
autorstvo aj pri „všetkých menších príspevkoch z oblasti praktickej jazykovej kultúry, ktoré nie sú 
podpísané ani ošifrované [pretože ich] nachádzame v rovnakých formuláciách u H. Barteka i na iných 
miestach, kde svoje autorstvo šifrou alebo podpisom aj označil.“ 
20 Podľa Bartekovej bibliografie, ONDREJOVIČ, Slovenský jazykovedec Henrich Bartek I. (2001a), s. 67-89. 
Posledné dva príspevky, v ktorých Bartek riešil témy z oblasti medicíny, vyšli ako krátke poznámky: 
BARTEK, Kovadlina = nákova, kovadlinka = nákovka (1940), s. 78; BARTEK, Dechový – dychový (1940), s. 
119. 
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Všetky ostatné práce o prvom preklade anatomickej nomenklatúry do 
slovenčiny sú z povojnového obdobia. S výnimkou Horeckého dlhšej state 21  sa k 
Ledényiho prekladu vyjadrujú skôr okrajovo a spravidla ho nijako podrobnejšie 
nehodnotia.22 Pokiaľ ide o rozsah, výnimkou sú dva dlhšie Kutlíkove príspevky: jeden 
sa venuje Ledényiho životu a dielu všeobecne, druhý osvetľuje etymológiu niektorých 
Komisiou kritizovaných termínov Ledényiho prekladu a snaží sa tým potvrdiť 
správnosť jeho rozhodnutí.  
 
2. Ledényiho Nomina anatomica z roku 1935 
 

Ledényiho Nomina anatomica majú dve časti, prvou je preklad latinskej verzie 
BNA (s. 9-167), druhou latinsko-slovenský telovedný slovník (s. 171-243). Štruktúra 
Ledényiho telovedného názvoslovia nasleduje jeho latinskú predlohu a obsahuje iba 
malé zmeny v členení kapitol, ale nie v obsahovej stránke. 23  Jeho azda jedinou 
odlišnosťou oproti BNA je absencia ontogenetických termínov, ktoré sú v BNA 
vysádzané kurzívou.  

Na rozdiel od starších slovenských lekárskych slovníkov obsahuje slovníček 
zahrnutý v Slovenskom telovednom názvosloví iba latinsko-slovenskú časť, nevy-
rovnáva sa už ani s maďarskými a ani s nemeckými slovníkmi, nie je to ani všeobecne 
zameraný lekársky slovník so slovnou zásobou z kliniky, ale iba slovníček 
anatomických termínov označený ako „telovedný“. Slúži skôr na rýchlu orientáciu, 
nepokrýva všetky štruktúry a tým ani všetky termíny, zriedkavé sú napríklad zložené 
adjektíva. 

Posúdiť kvalitu Ledényiho prekladu nie je jednoduché. Anatomické 
názvoslovie je značne komplexné a už pri zostavovaní jeho latinskej podoby sa 
jazykovedné kritériá neaplikovali konzistentne, pri preklade k tomu treba rátať aj 
so štruktúrnymi rozdielmi medzi východiskovým a cieľovým jazykom a vziať do 
úvahy, že každé odborné názvoslovie reflektuje už zaužívanú jazykovú prax. V prípade 
Ledényiho názvoslovia nie je jasné, či pred samotným prekladom mal k dispozícii 
alebo sám vypracoval zásady terminologickej práce. Vyjadríme sa teda iba 
k niektorým tendenciám, ktoré sú zjavné pri porovnaní so stavom anatomickej 

                                                             
21 HORECKÝ, Základy slovenskej terminológie (1956), s. 27-32. 
22 Napr. HORECKÝ, Na okraj českého a slovenského anatomického názvoslovia (1962), s. 17; HORECKÝ, 
Formovanie slovenskej odbornej terminológie v SAVU (1994), s. 57; RUŽIČKA, Slovenčina (1970), s. 69-70, 
118-121; ŠIMON, Latinská lekárska terminológia (1990), s. 17-18; ŠVAGROVSKÝ, Jazykovedný odkaz Henricha 
Barteka (1992), s. 202; ONDREJOVIČ, Slovenský jazykovedec Henrich Bartek I. (2001a), s. 67, ONDREJOVIČ, 
Slovenský jazykovedec Henrich Bartek II. (2001b), s. 135; ŠVAGROVSKÝ a ONDREJOVIČ, Prvé pokusy 
o slovenskú lekársku a lekárnickú terminológiu (2003), s. 20.; MRÁZ, Professor Julius Alexander Ledenyi-
Ladziansky (2003), s. 374. 
23 napr. Termini situm et directionem partium corporis indicantes Ledényi včlenil, na rozdiel od BNA, do 
Termini generales. 
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terminológie, ako ho zachytáva Halašov slovník, a majú presah do pedagogickej praxe 
pri výučbe medicínskej terminológie. 
 
2. 1 Korekcie vžitých termínov 
 

Bazilejské Nomina anatomica obsahujú spolu 5528 latinských termínov, 
Ledényi samozrejme nemusel vytvoriť ekvivalenty ku všetkým týmto termínom 
nanovo. Z veľkej časti pozostáva jeho názvoslovie z termínov, ktoré sa už skôr objavili 
v publikáciách anatomického charakteru, ďalšiu veľkú časť predstavujú termíny, ktoré 
prešli úpravou po jazykovej stránke a azda najmenšiu skupinu tvoria novozavedené 
termíny.  

Posudok Komisie a USŠ sa vyjadril celkovo k takmer stovke pomenovaní, 
pričom najčastejšie sa sporným termínom vyčítal ich odklon od úzu, ktorý sa „vyvinul 
priebehom 17 rokov na lekárskej fakulte Komenského univerzity“.24 Komisia nevzala 
do úvahy, že až sedemnásť z odmietnutých termínov obsahoval už Halašov slovník, 
ani to, že lekárska fakulta UK určite nebola jediným miestom, kde sa tieto termíny 
používali. Nie je celkom jasné, prečo si Komisia vybrala práve daných 46 termínov, 
pretože Ledényiho názvoslovie obsahuje množstvo iných názvov, v ktorých sa líši 
od českej terminológie. Výber Komisie teda nebol ani reprezentatívny, ani 
vyčerpávajúco nepokrýval všetky typy zmien, a termíny, o ktoré sa viedol spor, sa 
niekedy líšili od vžitých českých iba nepatrne (napr. ekvivalent sarkoléma za 
sarcollemma bol odmietnutý iba kvôli dlhej samohláske v koncovke). Ako teda Ledényi 
v svojom telovednom názvosloví postupuje:  
 preberá a fixuje všetky použiteľné termíny, ktoré sa objavili už u Halašu, resp. 

starších slovníkoch, napr. acromion : nadplecok, bulbus : hliva, cartilago : 
chrupka, chorioidea : cievovka, corpus ciliare : vráskovec, concha : mušľa, 
conjunctiva : spojovka, corium : zamša, fascia : pokrývka, hypogastrium : 
podbrušie, mediastinum : medzipľúcie, m. obturator : zapchávač, nervus : čuv, 
oesophagus: pažerák, patella : jabĺčko, p. styloideus : násadcovitý, prostata : 
predstojnica, radius : vreteno, ren : oblička, testis : vajce a i.; 

 upravuje a preberá termíny, ktoré sú poslovenčené už u Halašu,25 ale ich podoba 
nezodpovedá vtedajším ortografickým pravidlám, napr. arcus > obluk > oblúk, 

                                                             
24 KOMISIA USŠ, Ustálenie slovenskej terminologie anatomickej (1937), s. 439. 
25 Príklady tvorí: latinský termín, termín z Halašovho slovníka, termín z Ledényiho názvoslovia. Termíny 
sú uvedené podľa ich podoby v citovaných publikáciách, pri posudzovaní termínov u Ledényiho pre nás 
neboli dôležité ortografické varianty dané dobovými pravidlami slovenského pravopisu, napr. zmeny v 
pravopise predponových slov (svislý : zvislý, zpakručný : spakručný), v kvantite (môstok : mostík, 
príjamkový : prijamkový), v slovotvorných príponách (bludište : bludisko), v deklinácii prevzatých slov 
(pl. kanále : kanály), v ortografii (krýdlo : krídlo), či v slovotvorbe (baňka : banka, laketný : lakťový, nosný 
: nosový, kanálok: kanálik). Naopak zmeny, ktoré sa objavujú u Ledényiho, ale ešte nie sú prítomné 
u Halašu, do úvahy brané boli, pretože poukazujú na vývoj v danej oblasti. 
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Všetky ostatné práce o prvom preklade anatomickej nomenklatúry do 
slovenčiny sú z povojnového obdobia. S výnimkou Horeckého dlhšej state 21  sa k 
Ledényiho prekladu vyjadrujú skôr okrajovo a spravidla ho nijako podrobnejšie 
nehodnotia.22 Pokiaľ ide o rozsah, výnimkou sú dva dlhšie Kutlíkove príspevky: jeden 
sa venuje Ledényiho životu a dielu všeobecne, druhý osvetľuje etymológiu niektorých 
Komisiou kritizovaných termínov Ledényiho prekladu a snaží sa tým potvrdiť 
správnosť jeho rozhodnutí.  
 
2. Ledényiho Nomina anatomica z roku 1935 
 

Ledényiho Nomina anatomica majú dve časti, prvou je preklad latinskej verzie 
BNA (s. 9-167), druhou latinsko-slovenský telovedný slovník (s. 171-243). Štruktúra 
Ledényiho telovedného názvoslovia nasleduje jeho latinskú predlohu a obsahuje iba 
malé zmeny v členení kapitol, ale nie v obsahovej stránke. 23  Jeho azda jedinou 
odlišnosťou oproti BNA je absencia ontogenetických termínov, ktoré sú v BNA 
vysádzané kurzívou.  

Na rozdiel od starších slovenských lekárskych slovníkov obsahuje slovníček 
zahrnutý v Slovenskom telovednom názvosloví iba latinsko-slovenskú časť, nevy-
rovnáva sa už ani s maďarskými a ani s nemeckými slovníkmi, nie je to ani všeobecne 
zameraný lekársky slovník so slovnou zásobou z kliniky, ale iba slovníček 
anatomických termínov označený ako „telovedný“. Slúži skôr na rýchlu orientáciu, 
nepokrýva všetky štruktúry a tým ani všetky termíny, zriedkavé sú napríklad zložené 
adjektíva. 

Posúdiť kvalitu Ledényiho prekladu nie je jednoduché. Anatomické 
názvoslovie je značne komplexné a už pri zostavovaní jeho latinskej podoby sa 
jazykovedné kritériá neaplikovali konzistentne, pri preklade k tomu treba rátať aj 
so štruktúrnymi rozdielmi medzi východiskovým a cieľovým jazykom a vziať do 
úvahy, že každé odborné názvoslovie reflektuje už zaužívanú jazykovú prax. V prípade 
Ledényiho názvoslovia nie je jasné, či pred samotným prekladom mal k dispozícii 
alebo sám vypracoval zásady terminologickej práce. Vyjadríme sa teda iba 
k niektorým tendenciám, ktoré sú zjavné pri porovnaní so stavom anatomickej 

                                                             
21 HORECKÝ, Základy slovenskej terminológie (1956), s. 27-32. 
22 Napr. HORECKÝ, Na okraj českého a slovenského anatomického názvoslovia (1962), s. 17; HORECKÝ, 
Formovanie slovenskej odbornej terminológie v SAVU (1994), s. 57; RUŽIČKA, Slovenčina (1970), s. 69-70, 
118-121; ŠIMON, Latinská lekárska terminológia (1990), s. 17-18; ŠVAGROVSKÝ, Jazykovedný odkaz Henricha 
Barteka (1992), s. 202; ONDREJOVIČ, Slovenský jazykovedec Henrich Bartek I. (2001a), s. 67, ONDREJOVIČ, 
Slovenský jazykovedec Henrich Bartek II. (2001b), s. 135; ŠVAGROVSKÝ a ONDREJOVIČ, Prvé pokusy 
o slovenskú lekársku a lekárnickú terminológiu (2003), s. 20.; MRÁZ, Professor Julius Alexander Ledenyi-
Ladziansky (2003), s. 374. 
23 napr. Termini situm et directionem partium corporis indicantes Ledényi včlenil, na rozdiel od BNA, do 
Termini generales. 
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terminológie, ako ho zachytáva Halašov slovník, a majú presah do pedagogickej praxe 
pri výučbe medicínskej terminológie. 
 
2. 1 Korekcie vžitých termínov 
 

Bazilejské Nomina anatomica obsahujú spolu 5528 latinských termínov, 
Ledényi samozrejme nemusel vytvoriť ekvivalenty ku všetkým týmto termínom 
nanovo. Z veľkej časti pozostáva jeho názvoslovie z termínov, ktoré sa už skôr objavili 
v publikáciách anatomického charakteru, ďalšiu veľkú časť predstavujú termíny, ktoré 
prešli úpravou po jazykovej stránke a azda najmenšiu skupinu tvoria novozavedené 
termíny.  
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24 KOMISIA USŠ, Ustálenie slovenskej terminologie anatomickej (1937), s. 439. 
25 Príklady tvorí: latinský termín, termín z Halašovho slovníka, termín z Ledényiho názvoslovia. Termíny 
sú uvedené podľa ich podoby v citovaných publikáciách, pri posudzovaní termínov u Ledényiho pre nás 
neboli dôležité ortografické varianty dané dobovými pravidlami slovenského pravopisu, napr. zmeny v 
pravopise predponových slov (svislý : zvislý, zpakručný : spakručný), v kvantite (môstok : mostík, 
príjamkový : prijamkový), v slovotvorných príponách (bludište : bludisko), v deklinácii prevzatých slov 
(pl. kanále : kanály), v ortografii (krýdlo : krídlo), či v slovotvorbe (baňka : banka, laketný : lakťový, nosný 
: nosový, kanálok: kanálik). Naopak zmeny, ktoré sa objavujú u Ledényiho, ale ešte nie sú prítomné 
u Halašu, do úvahy brané boli, pretože poukazujú na vývoj v danej oblasti. 
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axis > osa > os, glandula > žláza > žľaza, glans > žalud > žaluď, habenula > 
úzdička > uzdička, ramus > vetev > vetva, tendo > šlacha > šľacha, vomer > 
črieslo > čerieslo a i.; 

 poslovenčuje Halašove, resp. staršie, termíny všade tam, kde namiesto českého 
termínu existuje viac či menej zaužívaný slovenský ekvivalent, napr. auricula > 
boltec > ušnica, clavicula > klíček > kľúč, crus > holeň > predkolenie, falx > srp 
> kosák, impressio > vtisk > vtlačok, lamina > lupeň > platňa, lens > čočka > 
šošovka, os cuboideum > kostka > kocka, medulla > špik > dreň, regio > okršlek 
> oblasť, valvula > klapka > chlopňa, vertebra > obrateľ > stavec, zonula > pások 
> opaštek, a i.; 

 systematizuje a poslovenčuje predpony zložených slov, hlavne adjektív, napr. 
paranasalis > vedľanosový > prínosný, retromandibularis > za sánkou > 
zasánkový, periosteum > pokostica > okostica, cavum subdurale > dutina pod 
podlebnicou > podplenový priestor, a i.; 

 zavádza medzinárodné termíny alebo ich kalky tam, kde Halašom vytvorené 
termíny kolidujú s nejakým iným termínom, resp. tam, kde nie je možné 
jednoducho vytvoriť slovenský náprotivok, napr.: ganglion > čuvný uzol > 
ganglion, hypophysis > podvesok > podvesok, hypofýza, mitralis > dvojzubý > 
mitrálny, penis > mužské prirodzenie > penis, mužský pohlavný úd, perimetrium 
> okolomaterničie > perimetrium, a i. 

 
2.2 Syntaktická disproporcia medzi latinským originálom a slovenským 
prekladom 
  

Ledényi sa musel pri preklade vyrovnať aj s prípadmi, kde zaužívaný preklad 
oproti originálu obsahoval niektorý z nasledujúcich typov syntaktickej disproporcie:  
 
2.2.1 Jednoslovnému termínu zodpovedá v domácej praxi viacslovný termín, 
ktorý má podobu zhodného alebo nezhodného prívlastku 
 

V prípade, že dvojslovný termín nemal oporu v latinskom origináli, Ledényi 
zavádzal jednoslovné ekvivalenty aj vtedy, keď išlo o frekventované pomenovania 
makroskopických štruktúr, pri ktorých existoval vžitý ekvivalent. Keď BNA namiesto 
predtým používanej dvojice termínov odlíšených prívlastkom – maxilla superior 
a maxilla inferior, zaviedla dva odlišné termíny maxilla a mandibula, zaviedol dva 
jednoslovné termíny – čeľusť a sánka aj Ledényi, hoci vo viacerých národných 
názvosloviach ostali termíny vychádzajúce zo staršej latinskej podoby (horní/dolní 
čelist (čes.), Unterkiefer/Oberkiefer (nem.), felső állkapocs (állcsont)/(alsó) állkapocs 
(maď.).  

Niekedy boli vžité dvojslovné termíny zrejme prekladom kompozít z iných 
národných jazykov, napr.: 
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 oproti zaužívanému hrudná/prsná kosť – hrudní kost (čes.), Brustbein (nem.), 
szegycsont/mellcsont (maď.) prekladá sternum jednoslovným mostík 

 oproti zaužívanému lýtková kosť (Halaša, čes.), Wadenbein (nem.), 
szárkapocscsont (maď.) prekladá fibulu jednoslovným ihlica 

 oproti zaužívanému radličná kosť (čes.), Pflugscharbein (nem.), ekecsont (maď.) 
prekladá vomer jednoslovným čerieslo 

 oproti zaužívanému holenná kosť – holenní kost (čes.), Schienbein (nem.), sípcsont 
(maď.) prekladá tibiu jednoslovným píšťaľ 

 
Prípadov, keď u Ledényiho jednoslovnému termínu zodpovedá viacslovný 

výraz, nie je veľa, táto zmena sa však celkom pravidelne týka termínov, ktorých 
preklad obsahuje vysvetlenie alebo odlíšenie (napr.: arthrodia : voľný shyb, diaphysis 
: telo (kosti), hypothenar : malíčková poduška, gomphosis : vklinenie (zubov), 
mediastinum : striedkové pletivo, symphysis : spona (lonových kostí), thenar : palcová 
poduška), alebo vtedy, keď sa do slovenčiny rovnako prekladá kosť aj časť tela, hoci 
tam BNA má dva rozdielne termíny (napr.: brachium : rameno (časť tela) > humerus 
: ramenná kosť, cubitus : lakeť (časť tela) > ulna : lakťová kosť, calx : päta (časť tela) > 
calcaneus > pätová kosť). 
 
2.2.2 Viacslovnému termínu originálu zodpovedá viacslovný termín aj 
v preklade, ale líši sa od neho typom prívlastku 
 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, v Ledényiho názvosloví sa pri preklade 
objavuje tendencia zachovávať počet slov pôvodného latinského termínu. Ak sa však 
pozrieme na to, či sa rovnako zachováva aj typ prívlastku, odpoveď bude záporná. 
V Ledényiho preklade prevažujú kongruentné atribúty nad nekongruentnými. Keďže 
genitívom možno vyjadriť topografický alebo funkčný vzťah, ktorý by sme v slovenčine 
kvôli presnosti lepšie opísali pomocou predložkového spojenia, význam viacslovných 
spojení s nekongruentným atribútom môže byť nejednoznačný. Genitív môže 
označovať časť celku (caput costae), účel pre... alebo určenie na... (fossa olecrani), 
umiestnenie na... (incisura apicis cordis), smer od... (ligamentum capitis costae), 
miesto úponu pre... (crista m. supinatoris), výživu pre... (arteria flexurae dextrae) 
a pod., a preto sa, nielen v slovenčine, zvykne nahrádzať zhodným prívlastkom. 

U Ledényiho zhodný prívlastok často nahrádza substantívum v genitíve 
plurálu, napr.: arcus costarum : reberný oblúk, nie oblúk rebier; medulla ossium : 
kostná dreň, nie dreň kostí; rima palpebrarum : mihalnicová štrbina, nie štrbina 
mihalníc; ossicula suturarum : švové kostičky, nie kostičky švov). Kongruentný atribút 
sa namiesto nekongruentného používa aj v prípadoch, ktoré možno považovať za 
privlastnenie (crista galli : kohútí hrebienok, nie hrebienok kohúta, calcar avis : vtáčia 
ostroha, nie ostroha vtáka) a tam, kde by kvôli významovej priezračnosti bolo 
v skutočnosti vhodné daný termín preložiť predložkou (aditus orbitae : očnicový 
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vchod namiesto vchod do..., fossa hypophyseos : podvesková jama, namiesto jama 
pre...).  

V niektorých prípadoch sa zdá, že Ledényi harmonizuje preklad v rámci 
dvojíc alebo súborov termínov, napr. na ramennej kosti sú dve jamy - fossa olecrani, 
fossa radialis - do jednej pri flexii lakťa zapadá vretenná kosť, do druhej lakťový 
výbežok lakťovej kosti. Kým v latinskom origináli je jedna jama vyjadrená zhodným 
a druhá nezhodným prívlastkom, Ledényi prekladá v oboch prípadoch nezhodným 
prívlastkom »jama háka«, »jama vretena«). Inde postupuje termín po termíne 
a zavedené zmeny nemožno dobre ex post odôvodniť, napr. pri kĺboch je väčšina 
termínov vyjadrená zhodným prívlastkom, ale pri preklade termínov articulationes 
digitorum manus »prstné shyby (ruky)« a articulationes digitorum pedis »shyby 
palcov nohy« postupuje nekonzistentne. 
 
2.2.3 Viacslovnému termínu zodpovedá v preklade jednoslovný termín 
 

Jednoslovné ekvivalenty za viacslovné latinské termíny sa hojne objavujú už 
v Halašovom slovníku. Najčastejšie ide o kompozitá zakončené na -ovka, -ica, -(ov)ec 
a -ík, napr.: a. carotis : hrdelnica, a. coronaria : vencovka, a. lienalis : slznica, 
a. pulmonalis : pľúcnica, tunica intima : vnútrovka, corpus striatum : pruhovec, 
membrana tympani : bubník, membrana vitellina: žĺtkovka, membrana secundaria : 
podružnica, meninx fibrosa : podlebnica, meninx vasculosa : pomozočnica, processus 
styloideus : násadec. Ledényi niektoré z nich zachováva bez zmeny, alebo s menšími 
hláskoslovnými obmenami, no v mnohých prípadoch ich nahrádza novými jedno- aj 
viacslovnými ekvivalentmi, napr.: a. carotis26 > hrdelnica > krčnica, a. lienalis > 
slznica > slezinová tepna, a. coronaria > vencovka > vencovitá tepna, dacryocystis > 
slzný vačok > slzník, membrana tympani > bubník > bubienok, mons pubis > 
nadstudie, kopček studný > vrch ohanbia, tunica albuginea > belavka > belavý obal, 
tunica serosa > srvátnica > mokvavka.  

V niektorých prípadoch sa Ledényi zámerne 27  pokúsil vytvoriť celé 
terminologické sady s jednotnou stavbou, napr. k starším už zavedeným ekvivalentom 
k intestinum duodenum, i. ileum, i. jejunum, i. rectum (dvanástnik, bederník, lačník, 
konečník), vytvoril jednoslovné varianty aj pre colon ascendens, c. descendens, 
c. transversum, c. sigmoideum (výstupník, zostupník, priečnik, esovitník). Podobne 
postupoval aj pri názvoch niektorých kostí (os cuboideum : kocka, o. cuneiforme : klin, 
o. hamatum : hák, o. hyoideum : jazylka, o. naviculare : člnok, o. pisiforme : hrášok) 
a ich častí (processus coracoideus : zobák, p. mastoideus : sosák, p. styloideus : 
násadec, p. coronoideus : zobáčik). Väčšina z týchto kompozít sa nepresadila a snáď 

                                                             
26 Príklady tvorí: latinský termín, termín z Halašovho slovníka, termín z Ledényiho názvoslovia. 
27 LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 207: „Všade, kde som mohol sa vyhnúť názvom 
složeným zo dvoch, prípadne z viacerých slov, volil som slovo jednoduché.“ 

63 
 

s výnimkou »jazylky«, ktorú sme prebrali z češtiny, nebola neskôr zahrnutá 
do upravenej verzie anatomického názvoslovia. Obľuba jednoslovných ekvivalentov 
súvisí aj s problematickým prekladom zložených adjektív. 
 
2.3 Zložené prídavné mená a predponové substantíva i adjektíva 
 

Ako už bolo uvedené v časti 2.1, Ledényi v svojom preklade systematizoval 
a poslovenčoval predpony v zložených slovách, predovšetkým v adjektívach a rovnako 
sa snažil vyrovnať aj s prekladom zložených adjektív, pretože pre slovanské jazyky nie 
sú typické a v českom prostredí boli jedným z argumentov, prečo názvoslovie 
do národného jazyka neprekladať. Pre jednoslovné ekvivalenty sa mohol Ledényi 
rozhodnúť aj s ohľadom na ďalšiu proklamovanú zásadu – vyberať termíny tak, aby 
od nich bolo možné tvoriť odvodené slová, napr. ekvivalent mostík28, si mohol vybrať 
aj preto, že jednoslovný ekvivalent poskytuje východisko aj pre preklad zložených 
adjektív (napr.: sternocostalis, sternoclavicularis, sternohyoideus, sterno-
tyhereoideus), ktorým potom, na rozdiel od češtiny29, môžu v slovenčine zodpovedať 
zložené adjektíva domáceho pôvodu (môstkoreberný, môstkokľúčny, môstko-
jazylkový, môstkoštítny) a nie opisné termíny alebo internacionalizmy. 

Podobne ako v starších slovníkových prácach, je aj u Ledényiho prvou časťou 
adjektívnych kompozít substantívum, a preto pôsobia ťažkopádne. Vďaka hojnému 
využívaniu kompozít sa však Ledényimu podarilo vyhnúť aspoň niektorým úsmevným 
kalkom, ktoré sú u Halašu časté, napr. m. thyrohyoideus > štítnojazykokostný sval > 
štítnojazylkový, lig. sternocostale > rebroprsnokostný väz > môstkoreberný väz, m. 
puboprostaticus > studnopredstojnicový > lonopredstojnicový. K ďalšej zmene, ktorá 
významne poznamenala súčasnú podobu zložených adjektív v medicínskej 
terminológii, došlo až v neskoršej úprave nomenklatúry,30 keď substantívny kmeň 
na prvom mieste zložených prídavných mien vystriedal adjektívny kmeň (napr. 
môstkoreberný > mostíkovorebrový, môstkokľúčny > mostíkovokľúčny, môstko-
jazylkový > mostíkovojazylkový, a pod.). 
 

                                                             
28 Podľa SINGERA, Prelude to Modern Science (1946), s. 22, Mundinus a stredovekí autori, podobne ako 
Vesalius, používajú namiesto gréckeho sternum (sternon) dvojslovný termín os pectoris, odtiaľ je zrejme 
vžitý ekvivalent hrudná kosť. Ledényiho slovenský náprotivok môže byť motivovaný poľským mostek. O 
Ledényiho študijnom pobyte v Poľsku, pozri MRÁZ, Professor Julius Alexander Ledenyi-Ladziansky 
(2003), s. 373-374. 
29 V češtine sa používajú buď latinizované tvary sternokostální, alebo opis týkající se kosti hrudní a žeber 
(KÁBRT a KÁBRT, Lexicon medicum (2015) s. 702. Proklamovaná „nepreložiteľnosť“ adjektívnych kompozít 
sa často uvádza ako jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré sústavný preklad anatomického názvoslovia do 
češtiny ani nie je možné pripraviť. Pokusy o sústavný preklad Nomina anatomica do češtiny niektorí 
autori označujú ako „trápne“. Pozri ČIHÁK, Předmluva (2007), s. XII. 
30 ANTAL – HORECKÝ, Anatomické názvoslovie (1962). 
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vchod namiesto vchod do..., fossa hypophyseos : podvesková jama, namiesto jama 
pre...).  

V niektorých prípadoch sa zdá, že Ledényi harmonizuje preklad v rámci 
dvojíc alebo súborov termínov, napr. na ramennej kosti sú dve jamy - fossa olecrani, 
fossa radialis - do jednej pri flexii lakťa zapadá vretenná kosť, do druhej lakťový 
výbežok lakťovej kosti. Kým v latinskom origináli je jedna jama vyjadrená zhodným 
a druhá nezhodným prívlastkom, Ledényi prekladá v oboch prípadoch nezhodným 
prívlastkom »jama háka«, »jama vretena«). Inde postupuje termín po termíne 
a zavedené zmeny nemožno dobre ex post odôvodniť, napr. pri kĺboch je väčšina 
termínov vyjadrená zhodným prívlastkom, ale pri preklade termínov articulationes 
digitorum manus »prstné shyby (ruky)« a articulationes digitorum pedis »shyby 
palcov nohy« postupuje nekonzistentne. 
 
2.2.3 Viacslovnému termínu zodpovedá v preklade jednoslovný termín 
 

Jednoslovné ekvivalenty za viacslovné latinské termíny sa hojne objavujú už 
v Halašovom slovníku. Najčastejšie ide o kompozitá zakončené na -ovka, -ica, -(ov)ec 
a -ík, napr.: a. carotis : hrdelnica, a. coronaria : vencovka, a. lienalis : slznica, 
a. pulmonalis : pľúcnica, tunica intima : vnútrovka, corpus striatum : pruhovec, 
membrana tympani : bubník, membrana vitellina: žĺtkovka, membrana secundaria : 
podružnica, meninx fibrosa : podlebnica, meninx vasculosa : pomozočnica, processus 
styloideus : násadec. Ledényi niektoré z nich zachováva bez zmeny, alebo s menšími 
hláskoslovnými obmenami, no v mnohých prípadoch ich nahrádza novými jedno- aj 
viacslovnými ekvivalentmi, napr.: a. carotis26 > hrdelnica > krčnica, a. lienalis > 
slznica > slezinová tepna, a. coronaria > vencovka > vencovitá tepna, dacryocystis > 
slzný vačok > slzník, membrana tympani > bubník > bubienok, mons pubis > 
nadstudie, kopček studný > vrch ohanbia, tunica albuginea > belavka > belavý obal, 
tunica serosa > srvátnica > mokvavka.  

V niektorých prípadoch sa Ledényi zámerne 27  pokúsil vytvoriť celé 
terminologické sady s jednotnou stavbou, napr. k starším už zavedeným ekvivalentom 
k intestinum duodenum, i. ileum, i. jejunum, i. rectum (dvanástnik, bederník, lačník, 
konečník), vytvoril jednoslovné varianty aj pre colon ascendens, c. descendens, 
c. transversum, c. sigmoideum (výstupník, zostupník, priečnik, esovitník). Podobne 
postupoval aj pri názvoch niektorých kostí (os cuboideum : kocka, o. cuneiforme : klin, 
o. hamatum : hák, o. hyoideum : jazylka, o. naviculare : člnok, o. pisiforme : hrášok) 
a ich častí (processus coracoideus : zobák, p. mastoideus : sosák, p. styloideus : 
násadec, p. coronoideus : zobáčik). Väčšina z týchto kompozít sa nepresadila a snáď 

                                                             
26 Príklady tvorí: latinský termín, termín z Halašovho slovníka, termín z Ledényiho názvoslovia. 
27 LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 207: „Všade, kde som mohol sa vyhnúť názvom 
složeným zo dvoch, prípadne z viacerých slov, volil som slovo jednoduché.“ 
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s výnimkou »jazylky«, ktorú sme prebrali z češtiny, nebola neskôr zahrnutá 
do upravenej verzie anatomického názvoslovia. Obľuba jednoslovných ekvivalentov 
súvisí aj s problematickým prekladom zložených adjektív. 
 
2.3 Zložené prídavné mená a predponové substantíva i adjektíva 
 

Ako už bolo uvedené v časti 2.1, Ledényi v svojom preklade systematizoval 
a poslovenčoval predpony v zložených slovách, predovšetkým v adjektívach a rovnako 
sa snažil vyrovnať aj s prekladom zložených adjektív, pretože pre slovanské jazyky nie 
sú typické a v českom prostredí boli jedným z argumentov, prečo názvoslovie 
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tyhereoideus), ktorým potom, na rozdiel od češtiny29, môžu v slovenčine zodpovedať 
zložené adjektíva domáceho pôvodu (môstkoreberný, môstkokľúčny, môstko-
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Podobne ako v starších slovníkových prácach, je aj u Ledényiho prvou časťou 
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využívaniu kompozít sa však Ledényimu podarilo vyhnúť aspoň niektorým úsmevným 
kalkom, ktoré sú u Halašu časté, napr. m. thyrohyoideus > štítnojazykokostný sval > 
štítnojazylkový, lig. sternocostale > rebroprsnokostný väz > môstkoreberný väz, m. 
puboprostaticus > studnopredstojnicový > lonopredstojnicový. K ďalšej zmene, ktorá 
významne poznamenala súčasnú podobu zložených adjektív v medicínskej 
terminológii, došlo až v neskoršej úprave nomenklatúry,30 keď substantívny kmeň 
na prvom mieste zložených prídavných mien vystriedal adjektívny kmeň (napr. 
môstkoreberný > mostíkovorebrový, môstkokľúčny > mostíkovokľúčny, môstko-
jazylkový > mostíkovojazylkový, a pod.). 
 

                                                             
28 Podľa SINGERA, Prelude to Modern Science (1946), s. 22, Mundinus a stredovekí autori, podobne ako 
Vesalius, používajú namiesto gréckeho sternum (sternon) dvojslovný termín os pectoris, odtiaľ je zrejme 
vžitý ekvivalent hrudná kosť. Ledényiho slovenský náprotivok môže byť motivovaný poľským mostek. O 
Ledényiho študijnom pobyte v Poľsku, pozri MRÁZ, Professor Julius Alexander Ledenyi-Ladziansky 
(2003), s. 373-374. 
29 V češtine sa používajú buď latinizované tvary sternokostální, alebo opis týkající se kosti hrudní a žeber 
(KÁBRT a KÁBRT, Lexicon medicum (2015) s. 702. Proklamovaná „nepreložiteľnosť“ adjektívnych kompozít 
sa často uvádza ako jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré sústavný preklad anatomického názvoslovia do 
češtiny ani nie je možné pripraviť. Pokusy o sústavný preklad Nomina anatomica do češtiny niektorí 
autori označujú ako „trápne“. Pozri ČIHÁK, Předmluva (2007), s. XII. 
30 ANTAL – HORECKÝ, Anatomické názvoslovie (1962). 
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2. 4 Odstraňovanie prípadov nežiaducej synonymie 
 

Ako ďalšiu z Ledényiho priorít možno spomenúť snahu o odstránenie 
nežiaducej synonymie. Ledényi píše,31 „keď je to len trochu možné, načim užívať pre 
odlišné anatomické substráty odlišné názvy“, a preto zavádza nové slovenské 
ekvivalenty nielen v prípade, ak sú niektoré pojmy už preťažené (alveolus : mechúrik, 
namiesto vžitého »vačok«, ktoré sa používa ako ekvivalent k termínom folliculus, 
bursa, utriculus), ale aj tam, kde dochádza ku kolízii termínov (napr. u Halašu je 
výčnelok eminentia aj processus, výbežok protuberantia aj apophysis, vyvýšenina je 
jugum, Ledényi naproti tomu zavádza všade osobitné ekvivalenty: eminentia 
vyvýšenina, processus výbežok, protuberantia hrčka, apophysis odrastok, jugum 
jarmo) alebo tam, kde môže dobre definovať štruktúry na základe tvarovej odlišnosti 
(foramen neprekladá Ledényi výhradne ako »otvor«, ale aj ako »diera«, pretože diera 
podľa neho prechádza celou štruktúrou, napr. foramen vertebrae, kým otvor vedie 
do niečoho).  

To je zároveň jeden z dôvodov, prečo potrebuje nájsť alebo vytvoriť nové 
ekvivalenty a vtedy bez problémov siaha aj po termínoch z hovorového jazyka. Hoci 
mu posudok Komisie niekde vyčíta vulgárnosť, Ledényi píše:32 „rád by som vedel, kde 
je emocionálne zaťaženie alebo vulgárnosť názvov: vedľajší, zamša, diera, pečeň, 
jabĺčko, oblička“. Napríklad termín »jabĺčko« za patella obhajuje tým, že ekvivalent je 
už zaužívaný a motivovaný tvarovou podobnosťou jablka a sezamskej kosti v šľache 
stehnového svalu, 33  podobná motivácia je v poľštine (rzepka, dosl. malá repa) 
a vychádza z tvaru podzemnej časti rastlín druhu Beta vulgaris.34 

Za zaujímavé novotvary možno pokladať ekvivalenty domáceho pôvodu, 
ktoré ešte nie sú prítomné u Halašu, napr. cíček (philtrum), predkolenie (crus), 
dráždec (clitoris), miešok (scrotum), bederník (ileum), lievik (infundibulum), predsieň 
(atrium), zakrivenie (curvatura), tanierik (discus), lonová kosť (o. pubis), vnútrosrdie 
(endocardium), riečicovitá kosť, riečica (o. ethmoidale), vzpriamovač (m. errector), 
vystierač (m. extensor) a pod. 
 
2. 5 Preklad deminutív 
 

Ledényi je dôsledný pri prekladaní deminutív, zvlášť v prípadoch, keď sa 
v nomenklatúre vyskytujú terminologické dvojice (corpus : corpusculum, fossa : 
fossulla, fovea : foveola, caput : capitulum, lobus : lobulus, genu : geniculum, glomus: 

                                                             
31 LEDÉNYI, Slovenské telovedné názvoslovie (1940), s. 206. 
32 Ibid. 
33 Komisiou navrhované čiaška z čéška (čes., pôv. malá plytká nádobka), nie je jednoznačne motivované, 
pretože tvar nádoby nie je celkom zrejmý. Inonárodné ekvivalenty, napr. Kniescheibe (nem.), térdkalácz 
(maď.), sú tiež motivované tvarovou podobnosťou, no zakaždým ide o iný objekt. 
34 ZIELIŃSKI – ZALEWSKA, Słownik pochodzenia nazw i określeń medycynych (2004), s. 428. 
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glomerulus, vesica : vesicula, cerebrum : cerebellum). Deminutíva sa snaží prekladať 
deminutívami aj v tých prípadoch, keď základové slovo nie je v terminológii 
obsiahnuté (capsula : puzdierko, colliculus : hrbček, folliculus : uzlík, frenulum : 
uzdička, glabella : čistinka, papilla : bradavka, modiolus : vretienko, caruncula : 
bradavička, funiculus : povrázok), no vyhýba sa im u niektorých vžitých 
a frekventovaných termínov (napr.: celulla, musculus, macula, trabecula, glandula). 
Nahrádza aj emocionálne zafarbené alebo nenáležité deminutíva, ktoré sú ešte 
u Halašu prítomné, napr.: foveola : jamôčka, fenestra : okienko, corona : venček. 
 

Na rozdiel od predošlých slovníkových prác ponúka prvá slovenská verzia 
anatomického názvoslovia preklad všetkých anatomických štruktúr ľudského tela 
presne nasledujúc latinskú predlohu BNA, čím nastavuje osobitú tradíciu 
terminologickej práce na Slovensku. Zároveň sa snaží vybočiť z tradície preberania 
celých pojmových sústav z českého názvoslovia a rešpektovať lexikálne i slovotvorné 
osobitosti slovenčiny. 

Napriek počiatočným rozpakom z Ledényiho prekladu anatomickej 
nomenklatúry sú mnohé z ním navrhnutých terminologických riešení platné 
i v modernom slovenskom anatomickom názvosloví. Ledényi tak prakticky založil 
terminologickú tradíciu, ktorá viedla k ustáleniu anatomického, a v dôsledku toho 
čiastočne aj klinického, názvoslovia na Slovensku. Snahu o unifikáciu a štandardizáciu 
anatomického názvoslovia na Slovensku tak možno považovať za istú formu 
jazykového manažmentu35, ktorá sa v povojnovom období naplno realizovala v práci 
terminologických komisií vedených jazykovedným ústavom36. 

Neskorší osud Ledényiho terminológie, ktorá vznikla ako preklad BNA, je tiež 
zaujímavý. Práve v roku 1935, keď jeho nomenklatúra vyšla tlačou, totiž došlo aj 
k schváleniu novej verzie medzinárodného anatomického názvoslovia tzv. INA, ktorá 
sa od BNA líšila stovkami termínov. Tým sa Ledényiho terminológia stala v momente 
jej vydania zastaranou, hoci sa s ňou pracovalo aj pri zostavovaní modernejšej verzie 
anatomického názvoslovia.37 
 
Literatúra 
 
ANTAL, Juraj – HORECKÝ, Ján: Anatomické názvoslovie. Bratislava: SAV, 1962. 
BARTEK, Henrich: Cudzie slová a čistota jazyková. In: Slovenská reč (3) 1934-5, č. 1, s. 1-6. 
BARTEK, Henrich: Šošovka/čočka. In: Slovenská reč (3) 1934-5, č. 9-10, s. 286. 
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35 Termín „jazykový manažment“ používame podľa NEÚSTUPNÝ (2002). 
36 HORECKÝ, Formovanie slovenskej odbornej terminológie v SAVU (1994), s. 57. 
37 ANTAL – HORECKÝ, Anatomické názvoslovie (1962), s. 8-9.  
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terminologickej práce na Slovensku. Zároveň sa snaží vybočiť z tradície preberania 
celých pojmových sústav z českého názvoslovia a rešpektovať lexikálne i slovotvorné 
osobitosti slovenčiny. 

Napriek počiatočným rozpakom z Ledényiho prekladu anatomickej 
nomenklatúry sú mnohé z ním navrhnutých terminologických riešení platné 
i v modernom slovenskom anatomickom názvosloví. Ledényi tak prakticky založil 
terminologickú tradíciu, ktorá viedla k ustáleniu anatomického, a v dôsledku toho 
čiastočne aj klinického, názvoslovia na Slovensku. Snahu o unifikáciu a štandardizáciu 
anatomického názvoslovia na Slovensku tak možno považovať za istú formu 
jazykového manažmentu35, ktorá sa v povojnovom období naplno realizovala v práci 
terminologických komisií vedených jazykovedným ústavom36. 

Neskorší osud Ledényiho terminológie, ktorá vznikla ako preklad BNA, je tiež 
zaujímavý. Práve v roku 1935, keď jeho nomenklatúra vyšla tlačou, totiž došlo aj 
k schváleniu novej verzie medzinárodného anatomického názvoslovia tzv. INA, ktorá 
sa od BNA líšila stovkami termínov. Tým sa Ledényiho terminológia stala v momente 
jej vydania zastaranou, hoci sa s ňou pracovalo aj pri zostavovaní modernejšej verzie 
anatomického názvoslovia.37 
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Abstrakt: Článok sa venuje prvému slovenskému sústavnému anatomickému názvosloviu, ktoré v roku 
1935 publikoval Július Ledényi. V úvodnej časti opisuje peripetie vzniku tohto názvoslovia v dobovom 
kontexte a zároveň sa snaží zhrnúť všetky práce, ktoré sa tomuto názvosloviu venovali prípadne z neho 
vychádzali. Hoci posúdiť kvalitu Ledényiho prekladu nie je jednoduché, pretože každé anatomické 
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názvoslovie je značne komplexné a ani pri zostavovaní jeho latinskej podoby sa jazykovedné kritériá 
neaplikovali konzistentne, autorka si kladie za cieľ popísať vybrané jazykové javy, ktoré sú dôležité 
z hľadiska pedagogickej praxe. Zameriava sa na to, ako Ledényiho názvoslovie korigovalo už existujúce 
anatomické temíny, popisuje prípady nežiaducej synonymie, syntaktickej disproporcie medzi termínmi v 
origináli a preklade, venuje sa translačným postupom pri preklade predponových substantív i adjektív, 
zložených prídavných mien a deminutív.  
Kľúčové slová: Július Ledényi (Ladziansky), slovenská anatomická nomenklatúra, medicínska 
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Henischov epigram o medicíne (1574) 
Jana Balegová – František Šimon 
Košice  
Epigram on medicine by Georg Henisch (1574) 
  
Abstract: After review of poetic works by Georg Henisch, the paper analyzes an epigram published in 
Henisch's translation of Mizauld's book Artztbüchlin in 1574. The epigram consists of three parts, initially 
praise of medicine and naming noble people from the history who practiced it, the second part is devoted 
to lawyer Caspar Herwagen, the Rötteln county chancellor and they are two  gnomic verses at the end.  
 
Keywords: Georg Henisch, humanistic poetry, history of medicine 
 

ardejovský rodák Juraj Henisch (1549–1618) po štúdiách vo Wittenbergu, 
Lipsku a možnom pobyte v Paríži1 ukončil štúdium medicíny v Bazileji 

v roku 1576. Ešte pred ukončením štúdia dostal ponuku pôsobiť ako učiteľ na 
gymnáziu Sv. Anny v Augsburgu. Ponuku prijal a pôsobil tam celý život aj ako 
praktický lekár, astronóm a knihovník. 2  Tento vzdelaný a všestranný predstaviteľ 
neskorého humanizmu publikoval veľké množstvo diel z odborov, ktoré vyučoval na 
gymnáziu (z matematiky, rétoriky, dialektiky, astronómie, lingvistiky) a vydal 
i niektorých antických autorov. Časť jeho uverejnených prác sa týka, samozrejme, 
aj lekárstva. Patria tu diela napísané v duchu tradičnej antickej medicíny, práca 
o výžive z jeho študentských čias v Lipsku3 a doktorská práca o frenitíde, s ktorou 
skončil štúdium lekárstva v Bazileji. 4  Azda najznámejším lekárskym, resp. 
farmaceutickým dielom, je príručka Enchiridion medicinae, 5  ktorá však, ako sa 
ukázalo, nie je jeho originálnym dielom.6 Vydal aj štyri preklady farmaceutických diel 
do nemčiny.7  

V roku 1566 sa Henisch zapísal na univerzitu vo Wittenbergu a študoval tam 
do roku 1570, keď prešiel na univerzitu v Lipsku, kde pobudol do roku 1572. 
Wittenberská univerzita bola v tom čase ovplyvnená duchom humanistu 
a reformátora Philippa Melanchthona (1497–1560), ktorý na nej pôsobil do svojej 
smrti a patrila medzi obľúbené miesta štúdia uhorských protestantov. Henisch ako 
typický vzdelanec tej doby písal duchovnú poéziu v duchu vtedy rozšírenej poetica 

                                                             
1 Henischov parížsky pobyt nie je dostatočne potvrdený. K tomu: ŠIMON, Henisch György Párizsban (2018). 
2 O jeho živote a diele pozri SPRING, Georg Henisch 1549–1818 (1986); FRANCK, Henisch, Georg (1880); 
HENISZ, German Renaissance Man (2015). 
3 HENISCH, Oratio de modo nutritionis (1572). 
4 HENISCH, Themata medica de phrenitide (1576), pozri aj ŠIMON, Henischove dizertačné tézy (2019). 
5 HENISCH, Enchiridion medicinae (1573). 
6 ŠIMON, Enchiridion medicinae (2018). 
7 ŠIMON, Henischove preklady (2019). 
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názvoslovie je značne komplexné a ani pri zostavovaní jeho latinskej podoby sa jazykovedné kritériá 
neaplikovali konzistentne, autorka si kladie za cieľ popísať vybrané jazykové javy, ktoré sú dôležité 
z hľadiska pedagogickej praxe. Zameriava sa na to, ako Ledényiho názvoslovie korigovalo už existujúce 
anatomické temíny, popisuje prípady nežiaducej synonymie, syntaktickej disproporcie medzi termínmi v 
origináli a preklade, venuje sa translačným postupom pri preklade predponových substantív i adjektív, 
zložených prídavných mien a deminutív.  
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Henischov epigram o medicíne (1574) 
Jana Balegová – František Šimon 
Košice  
Epigram on medicine by Georg Henisch (1574) 
  
Abstract: After review of poetic works by Georg Henisch, the paper analyzes an epigram published in 
Henisch's translation of Mizauld's book Artztbüchlin in 1574. The epigram consists of three parts, initially 
praise of medicine and naming noble people from the history who practiced it, the second part is devoted 
to lawyer Caspar Herwagen, the Rötteln county chancellor and they are two  gnomic verses at the end.  
 
Keywords: Georg Henisch, humanistic poetry, history of medicine 
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i niektorých antických autorov. Časť jeho uverejnených prác sa týka, samozrejme, 
aj lekárstva. Patria tu diela napísané v duchu tradičnej antickej medicíny, práca 
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ukázalo, nie je jeho originálnym dielom.6 Vydal aj štyri preklady farmaceutických diel 
do nemčiny.7  
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do roku 1570, keď prešiel na univerzitu v Lipsku, kde pobudol do roku 1572. 
Wittenberská univerzita bola v tom čase ovplyvnená duchom humanistu 
a reformátora Philippa Melanchthona (1497–1560), ktorý na nej pôsobil do svojej 
smrti a patrila medzi obľúbené miesta štúdia uhorských protestantov. Henisch ako 
typický vzdelanec tej doby písal duchovnú poéziu v duchu vtedy rozšírenej poetica 

                                                             
1 Henischov parížsky pobyt nie je dostatočne potvrdený. K tomu: ŠIMON, Henisch György Párizsban (2018). 
2 O jeho živote a diele pozri SPRING, Georg Henisch 1549–1818 (1986); FRANCK, Henisch, Georg (1880); 
HENISZ, German Renaissance Man (2015). 
3 HENISCH, Oratio de modo nutritionis (1572). 
4 HENISCH, Themata medica de phrenitide (1576), pozri aj ŠIMON, Henischove dizertačné tézy (2019). 
5 HENISCH, Enchiridion medicinae (1573). 
6 ŠIMON, Enchiridion medicinae (2018). 
7 ŠIMON, Henischove preklady (2019). 

B 



70 
 

evangelica, t. j. nemeckej protestantskej novolatinskej poézie, ktorá prekladala biblické 
texty do latinčiny v antických metrách a žánroch a napĺňala ich biblickým obsahom.8  

K Henischovým básňam uverejnených vo Wittenbergu a Lipsku patria tri 
elégie, jedna o Sv. Ignácovi Antiochijskom, 9  druhá o svätých anjeloch 10  a tretia 
o Kristovi.11 Henisch je pravdepodobne autorom aj iných podobných básní. Existuje 
totiž starší zoznam s ich názvami, ktoré sa však nevyskytujú v žiadnej bibliografii 
alebo knižnici.12 

Okrem duchovnej poézie písal J. Henisch aj príležitostné básne. Patrí k nim 
smútočná báseň, epicedion, na počesť zosnulého humanistu Georga Fabricia 
z Chemnitz (1516–1571), ktorá bola uverejnená v zbierke básní pri tejto príležitosti.13 
Fabricius bol významný nemecký humanista, ktorý je známy práve vydaním zbierky 
nemeckej evanjelickej poézie.14 Medzi inými autormi prispel napr. aj známy nemecký 
humanista Joachim Camerarius (1500–1574).  

Keď Henisch študoval v Lipsku, vydal pri príležitosti skončenia štúdia a 
odchodu do vlasti uhorského rodáka Jána Jančiho (Johannes Jantschius, 1540/45–
1600), evanjelického kňaza, rozlúčkovú báseň, propemptikon.15 Typickým motívom 
takej básne je aj oslava cieľa cesty, resp. vlasti odchádzajúceho, takže časť básne je 
venovaná oslave Uhorského kráľovstva. K propemptiku je pridaná aj svadobná pieseň, 
epithalamium, pri príležitosti sobáša Jána Jančiho. 

V roku 1574 vydáva J. Henisch viacero odborných prác, medzi nimi aj preklad 
jedného z farmaceutických diel francúzskeho lekára a astronóma A. Mizaulda (1510–
1578).16 Práca pojednáva o rôznych plodoch zo záhrady, ktoré sa používajú na liečebné 
účely, o ich skladovaní a zaobchádzaní s nimi. V predslove venuje preklad Hansovi 
Konradovi z Ulmu, zemskému správcovi z Röttelnu v rokoch 1569–1586.17 Okrem 
venovania sa však pred prekladom nachádza i krátky, v elegickom distichu zložený 
epigram J. Henischa, ktorý venoval inej osobe, právnikovi Gašparovi Herwagenovi 
(1528–1577), kancelárovi panstva Rötteln a neskoršiemu profesorovi bazilejskej 
univerzity.18 Chronologicky je posledným poetickým dielom J. Henischa. Henischov 

                                                             
8 Pozri bližšie POSTA, Poetica Evangelica (2017); POSTA, Sacra Poesis (2019). 
9 HENISCH, Elegia de sacro divi Ignatii Episcopi Antiocheni martyrio (1568). 
10 HENISCH, Carmen Elegiacum de Sanctis angelis (1569). 
11 HENISCH, Carmen elegiacum de natali (1570). 
12 VEESENMEYER, Etwas von Georg Henisch (1804). 
13 HENISCH, Epicedion in obitum ... Georgii Fabricii (1571). 
14 FABRICIUS, Poetarum veterum (1564). 
15 HENISCH, Προπεμπτικόν Johanni Jantschio Lipschensi (1571). 
16 MIZAULD, Nova et mira artificia (1564); preklad MIZAULD, Artztbüchlin (1574). 
17 Oberamt Rötteln. Online https://dewiki.de/Lexikon/Oberamt_R%C3%B6tteln 
18 Pozri  o ňom Die Amerbachkorrespondenz (2010), s. 117-119. 
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preklad, Artztbüchlin, vyšiel neskôr ešte dvakrát, v rokoch 1577 a 1616, ale v ďalších 
vydaniach sa epigram už nenachádza.  

Pokiaľ ide o štruktúru epigramu, má tri časti, prvá, verše 1–12, sú chválou 
medicíny a pripomínajú aj vznešené osoby z dejín, ktoré ju praktizovali, druhá časť, 
verše 13–19, obsahuje samotné venovanie a poslednú časť, verše 19–20, tvoria 
gnómické verše.  
 Báseň začína konštatovaním, že medicina est inventum Dei, t. j. že lekárstvo 
je vynález Boha. Je to parafráza výroku Apolóna z Ovidiových Metamorfóz, inventum 
medicina meum est.19 Odkaz na toto miesto sa vyskytuje aj u iných autorov tej doby, 
ktorých J. Henisch mohol poznať. Parafrázu použil nemecký humanista a básnik 
Conrad Celtis (1549–1508) 20  a doslovný citát známy nemecký lekár Johannes 
Langius.21 Na dôkaz tohto tvrdenia Henisch 
uvádza tri osoby ako príklad vznešených 
ľudí, ktorí sa „nehanbili“ venovať tomuto 
umeniu („natos ex sanguine regum 
clarorum non puduit”), Šalamúna, Mitridata 
a, podľa Henischa, toho, ktorého rodiskom 
bol Damašek. Biblický kráľ Šalamún bol 
podľa Starého zákona síce veľmi múdry, ale 
pri umeniach, ktorými bol obdarený Bohom, 
sa lekárstvo explicitne neuvádza. 22 
Stredovek a humanizmus však pripisoval 
Šalamúnovi lekárske znalosti, čiastočne aj 
magické, a to na základe zmienky v 
Židovských starožitnostiach od Josepha 
Flavia 23  alebo v Knihe jubileí 24  a iných 
biblických pseudoepigrafických prame-
ňoch. 25  Mitridates (132– 63 pr. Kr.) bol 
pontský kráľ, ktorý sa zaujímal o lekárstvo a 
na svojom dvore vyvinul slávny protijed, 
mithridaticum.26 Ten, koho rodná zem bol 
Damašek, je pravdepodobne Ján Damascénsky 
                                                             
19 OV., Met. I, 521 
20 HARTFELDER, Fünf Bücher, Epigr. III, 39: (Apollo) inventum medicina suum est. 
21 LANGIUS, Secunda epistolarum (1560), s. 23. 
22 1 KR. 5,9-14. 
23 J. AJ VIII 2,5. 
24 Iub. 10,10. 
25 KOTTEK, Medicine and hygiene (1994), s. 16-17. 
26 Antike Medizin, s. 622 
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8 Pozri bližšie POSTA, Poetica Evangelica (2017); POSTA, Sacra Poesis (2019). 
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19 OV., Met. I, 521 
20 HARTFELDER, Fünf Bücher, Epigr. III, 39: (Apollo) inventum medicina suum est. 
21 LANGIUS, Secunda epistolarum (1560), s. 23. 
22 1 KR. 5,9-14. 
23 J. AJ VIII 2,5. 
24 Iub. 10,10. 
25 KOTTEK, Medicine and hygiene (1994), s. 16-17. 
26 Antike Medizin, s. 622 
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(675/676–749), byzantský teológ, ktorému sa pripisovala kniha lekárskych aforizmov, 
ale jej autorom bol slávny sýrsky lekár Mesue (777–857).27 Myšlienka, že vznešení 
ľudia sa “nehanbili” zaoberať medicínou, sa vyskytuje aj u iných autoroch, ale väčšinou 
sa zužuje na chirurgiu. Takto ju nájdeme u francúzskeho autora Jeana Tagaulta (1486-
1546), v diele, ktoré vyšlo pred Henischovým prekladom,28 alebo (po Henischovi) 
u nášho Jána Jessenia (1566–1621), kde sa vzťahuje na “rodičov” lekárstva, Hippokrata 
a Galéna.29 

Ďalší, ktorí vykonávali opus medicum, lekárstvo, boli Kristus a apoštol Lukáš. 
Motív Krista ako lekára, liečiteľa, Christus medicus, je známy zo Starého a Nového 
zákona ako aj zo súperenia s antickým konkurentom, bohom medicíny Asklepiom.30 
Aj apoštol Lukáš sa nazýva v Liste Kolosanom Lucas medicus31 a už tristo rokov je toto 
označenie predmetom mnohých diskusií.32  Lukáš sa označuje ako Achates, čo bol 
verný priateľ Aenea33 a to meno sa stalo synonymom úzkeho priateľstva. Henischovo 
vyjadrenie Lucas divinus Achates Pauli mohlo byť inšpirované aj spojením Lucas … 
fidus divi Pauli Achates, ktoré sa nachádza v spomínanom Langiovom diele.34 

Jedenásty až osemnásty verš predstavujú samotné venovanie. Keďže 
lekárstvo je také významné, Henisch s istotou predpokladá, že adresát, Gašpar 
Herwagen, mu bude vďačný a prijme knihu s radostnou mysľou, pectore laeto.35 Z nej 
sa totiž môže poučiť, ako treba viesť zdravý život. 

Posledné dva verše sú gnómické, vyskytuje sa v nich trikrát adjektívum bonus 
– dobrý (dobré s dobrým úmyslom dávané sa nemôže nepáčiť dobrým). Podobný verš 
má v jednej zo svojich básní 36  Helius Eobanus Hessus (1488–1540), významný 
humanista a básnik, predstaviteľ spomínanej poetica evangelica. 

Príležitostné básne oslavujúce autora nejakej knihy, epigramy, boli typické 
súčasti paratextu v humanistickej literatúre. Odborné práce J. Henischa už boli 
hodnotené,37 poetickým dielom J. Henischa sa však medicínska historiografia a ani 
slovenská literárna veda doteraz nezaoberala. Epigram z Henischovho prekladu je 
prvý pokus, na základe ktorého však je ešte priskoro hodnotiť poetické dielo J. 
Henischa, celkové hodnotenie tejto poézie je úlohou ďalšieho štúdia. 
                                                             
27 O´BOYLE, The Art of Medicine (1998), s. 114. 
28 TAGAULT, De chirurgica (1549), s. aa5v: neque enim puduit illos primi ordinis viros. 
29 JESSENIUS, Institutiones (1601), s. A1r.: artis hujus parentes... nunquam puduit. 
30 JANSEN, Christus medicus (2005). 
31 Kol. 4, 14. 
32 WEISSENRIEDER, Images of Illnes (2003), s. 329-331. 
33 VERG. Aen. I, 188: fidus quae tela gerebat Achates. 
34 LANGIUS, Secunda epistolarum (1560), s. 24. 
35 LUC. 9, 1039: pectore laeto. 
36 HESSUS, Dialogi tres (1524), s. A1r.: Talis nec potui displicuisse bonis. 
37 ŠIMON, Enchiridion medicinae (2018); Henischove preklady (2019); Henischove dizertačné tézy (2019).  
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Ad clarissimum  virum, dominum Casparum Hervagium, u[triusque] i[uris] 
doctorem, illustrissimi principis Caroli marchionis Badensis etc. consiliarium et 
ditionis Roetelensis cancellarium, Georgii Henischii Epigramma.  

Inventum medicina Dei est, ideoque iubetur 
ut iustus medicis attribuatur honor. 

Hinc etiam natos clarorum ex sanguine regum 
non puduit medicae conficere artis opus. 

5  Qualis erat Salamon, Mithridates inclytus, atque 
is, cui natalis terra Damascus erat. 

Quid? Salomonaeo Christus de semine cretus, 
an non is medicum saepe peregit opus? 

Ipse etiam Lucas Pauli divinus Achates 
10                 e reliquis medicae conscius artis erat. 

Quod si tantus honor medicinae contigit, ipsa 
sanctorum ut fuerit cura, ducumque simul. 

Cur tibi praesentem librum, clarissime Caspar, 
non tradam, et gratum non fore forte putem? 

15  Hic varia ex multis cognosces pharmaca libris 
sumpta et quo pacto vita salubris eat. 

Hunc igitur pietas capiat tua pectore laeto, 
sique placet, donum consulat hocce boni. 

Quae bona sunt, animoque bono traduntur in usum, 
20           non possunt animis displicuisse bonis.  
Epigram Juraja Henischa najjasnejšiemu mužovi, pánovi Gašparovi Herwagenovi, 
doktorovi obojakého práva, radcovi najvznešenejšieho kniežaťa Karola, baróna 
z Badenu atď. a kancelárovi panstva Rötteln.  

Lekárstvo Boží je vynález, preto je príkazom dané 
lekárom vzdávať úctu, ktorú si zaslúžia mať. 

Preto tiež ani z tých, čo sa zrodili z kráľovskej krvi, 
za prácu lekára hanbu nijakú necítil nik. 

5  Taký bol Šalamún, slávny Mitridates i onen 
muž, čo jeho rodnou zemou sa Damašek stal. 

Čo? Či azda sám Kristus, Šalamúnovho rodu 
potomok, nekonal taktiež mnohokrát liečivý akt? 

Samotný Lukáš, sprievodca Pavlov, spomedzi iných 
10            umení znalý bol toho, ktoré má liečivú moc. 

Ak teda lekárstvu takej sa dostalo úcty, že snahou 
svätých i vodcov sa stalo liečiť a lekármi byť, 
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27 O´BOYLE, The Art of Medicine (1998), s. 114. 
28 TAGAULT, De chirurgica (1549), s. aa5v: neque enim puduit illos primi ordinis viros. 
29 JESSENIUS, Institutiones (1601), s. A1r.: artis hujus parentes... nunquam puduit. 
30 JANSEN, Christus medicus (2005). 
31 Kol. 4, 14. 
32 WEISSENRIEDER, Images of Illnes (2003), s. 329-331. 
33 VERG. Aen. I, 188: fidus quae tela gerebat Achates. 
34 LANGIUS, Secunda epistolarum (1560), s. 24. 
35 LUC. 9, 1039: pectore laeto. 
36 HESSUS, Dialogi tres (1524), s. A1r.: Talis nec potui displicuisse bonis. 
37 ŠIMON, Enchiridion medicinae (2018); Henischove preklady (2019); Henischove dizertačné tézy (2019).  
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prečo by som ti, povestný Gašpar, venoval túto  
knihu a neveril, že ju s vďačnosťou prijmeš a rád? 

15  Spoznáš tu rôzne liečivá prevzaté z početných kníh a 
ako si počínať, aby spôsobom zdravým si žil. 

Nuž teda s radostnou mysľou prijmiže tútohľa knihu, 
ak budeš chcieť, nech dobre radí ti tento môj dar. 

To, čo je dobré a dáva sa k užitiu s úmyslom dobrým, 
20         u dobrých ľudí si musí priaznivú odozvu nájsť. 
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Specifika výuky řecko-latinské lékařské terminologie 
ve studijním programu Všeobecné lékařství pro anglickou 
paralelku na 1. LF UK  
Aleš Beran 
Praha  
Specifics of the Greek and Latin Medical Terminology Instruction in the General Medicine 
Programme for the English Parallel at the First Faculty of Medicine, Charles University  
Abstract: The paper deals with selective pedagogic issues of the medical terminology instruction in the 
General Medicine programme for the so-called English parallel at the First Faculty of Medicine, Charles 
University. The first part describes specifics of the students learning in English with respect to their 
nationality, mother tongue and dispositions to learn a dead Indo-European inflected language. Next, 
based on the content analyses of the two textbooks used until recently, the paper characterizes the typical 
teaching methods and contents. These textbooks are subsequently evaluated as inadequate in terms of 
both the general requirements for an effective instruction (demanding a pragmatic and descriptive 
approach and an emphasis on the semantization process) and the specifics of the English parallel 
(demanding a step by step learning, a “less is more” principle and a good methodical guidance). Then, 
the makeshift textbook compensating at least part of the instructional shortcomings is described. At the 
end of the paper, the three possible scenarios of the future development of medical terminology learning 
related to the three basic instructional models are outlined.           
 
Keywords: medical terminology, language for specific purposes, Latin, innovations, English parallel 
 
Úvod 

ýuka lékařské terminologie představuje vysoce specializovanou 
a specifickou oblast odborné jazykové přípravy spadající jakožto důležitý 

segment do sféry languages for specific purposes (LSP). Za nejspecifičtější prvek 
jazyka pro specifické účely je totiž obecně považována právě jeho terminologická báze.1 
V případě výuky tzv. anglické paralelky, tedy povětšinou zahraničních posluchačů 
studujících v angličtině, se míra specifičnosti ještě o několik stupňů zvyšuje, a to 
s ohledem na to, že ve srovnání s paralelkou českou jsou sami zahraniční studenti 
specifičtí a že i cíle výuky (a dopředu podotkněme, že paradoxně dosud ne dobře 
specifikované) lze rovněž považovat za specifické. Stručně řečeno, výuka lékařské 
terminologie pro anglickou paralelku je ve všech možných ohledech specifická.     
 
Profil anglické paralelky a jejích studentů    

První posluchači začali na 1. LF UK studovat v anglickém jazyce 
v akademickém roce 1992/93, a to v magisterských studijních programech Všeobecné 

                                                             
1 Srov. např. GOLLIN-KIES et al., Language for Specific Purposes (2015), s. 12–14. a NEČAS, Empirický pohled 
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Specifika výuky řecko-latinské lékařské terminologie 
ve studijním programu Všeobecné lékařství pro anglickou 
paralelku na 1. LF UK  
Aleš Beran 
Praha  
Specifics of the Greek and Latin Medical Terminology Instruction in the General Medicine 
Programme for the English Parallel at the First Faculty of Medicine, Charles University  
Abstract: The paper deals with selective pedagogic issues of the medical terminology instruction in the 
General Medicine programme for the so-called English parallel at the First Faculty of Medicine, Charles 
University. The first part describes specifics of the students learning in English with respect to their 
nationality, mother tongue and dispositions to learn a dead Indo-European inflected language. Next, 
based on the content analyses of the two textbooks used until recently, the paper characterizes the typical 
teaching methods and contents. These textbooks are subsequently evaluated as inadequate in terms of 
both the general requirements for an effective instruction (demanding a pragmatic and descriptive 
approach and an emphasis on the semantization process) and the specifics of the English parallel 
(demanding a step by step learning, a “less is more” principle and a good methodical guidance). Then, 
the makeshift textbook compensating at least part of the instructional shortcomings is described. At the 
end of the paper, the three possible scenarios of the future development of medical terminology learning 
related to the three basic instructional models are outlined.           
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lékařství (General Medicine)  a Zubní lékařství (Dentistry).2 Jejich původní takřka 
zanedbatelné počty v řádu jednotek se postupně zvětšovaly až na 143 studentů 
všeobecného lékařství a 22 studentů zubního lékařství přijatých do prvního ročníku 
pro současný akademický rok 2019/20.3 Převedeno na počet studijních skupin se 
jedná o šest studijních kruhů v rámci všeobecného lékařství, z nichž je však každý pro 
účely seminářové výuky a cvičení dále rozdělen na dvě podskupiny (t. j. celkově 12 
podskupin) o počtu přibližně 10 – 12 studentů. Studenti zubního lékařství jsou pak 
děleni na dvě výukové skupiny. Výuka lékařské terminologie probíhá v prvním 
ročníku, v případě všeobecného lékařství dvousemestrálně (tj. celkově 60 výukových 
hodin), pro studenty zubního lékařství pouze v zimním semestru (tj. celkově 30 
výukových hodin).  

Národnostní složení jednotlivých skupin je velice pestré a mezi jednotlivými 
akademickými roky též značně proměnlivé. V programu Všeobecné lékařství, na nějž 
se v dalším výkladu zaměříme, tvoří dle údajů studijního oddělení v současném 
akademickém roce 2019/20 nejvyšší podíl studenti z Izraele (24 %), následovaní 
posluchači z Indie (22 %), Íránu (7 %), Japonska (6 %), Pákistánu (6 %), Sýrie (6 %), 
Thajska (4 %) a Spojeného království (4 %). Zbylých 21 % tvoří studenti z dalších 18 
zemí celého světa. Nechybí mezi nimi studenti z Německa4, ale též z České republiky 
nebo Slovenska. Pro účely našeho zkoumání je však nutno tato data vnímat jako 
nepřesná a v určitém ohledu ne zcela relevantní. Údaje o zemi původu totiž přirozeně 
nereflektují zejména reálné kulturní zázemí či mateřský jazyk. Například množství 
studentů z Německa, Spojeného království či Skandinávie má kořeny v různých 
neevropských zemích, přičemž míra jejich integrace do společnosti jejich současné 
domovské země je různá a zcela neměřitelná. Jiní studenti jsou naopak dlouhodobí 
rezidenti v určitých státech, formálně ale nadále zůstávají občany svých původních 
zemí. Tento jev je typický hlavně pro Dubaj, kde dlouhodobě pobývá řada studentů 
pocházejících z různých asijských zemí. 

S ohledem na právě řečené je nutno konstatovat, že vykreslit obecný profil 
studenta anglické paralelky je úkol téměř nemožný. Jejím charakteristickým rysem je 
totiž absolutní diverzita pramenící z různých mateřských jazyků a odlišných tradic 
středoškolského vzdělávání a s nimi související rozdílné vzdělanostní standardy nebo 

                                                             
2 Seznam přednášek na Univerzitě Karlově v Praze – 1. lékařské fakultě ve studijním roce 2002/2003 
(2002), s. 16. Je zajímavé, že seznamy přednášek reflektují existenci anglické paralelky až po deseti letech 
od jejího založení.    
3 Jedná se o neoficiální údaje poskytnuté studijním oddělením 1. LF UK, stejně tak údaje o zemích původu.   
4 U studentů pocházejících ze Spojeného království a Německa sledujeme výrazný meziroční pokles. 
V předchozím akademickém roce tvořili 12 %, resp. 11 %  (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Výroční 
zpráva za rok 2018, s. 34). 
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značně variující úroveň angličtiny.5 Do hry rovněž vstupují různé kulturní návyky 
a vzorce chování. Přesto je možno jeden obecný a téměř univerzálně platný moment 
identifikovat. Je jím pro naprostou většinu studentů obtížný přístup k flektivnímu 
typu jazyka, jakým je čeština, slovenština či právě latina, hrající ústřední roli 
v gramaticky orientovaném výukovém modelu, typickém pro středoevropský 
a východoevropský prostor.6  

Klíčovým limitujícím problémem pro zahraniční studenty je zejména 
bezpečné pochopení a následná aplikace základních determinačních vztahů 
u víceslovných termínů (kolokačních termínů) a vícečlenných terminologických 
spojení,7 tj. hlavně pravidel přívlastku shodného a neshodného. Interiorizace těchto 
principů je přitom podmínkou, bez níž se jakékoliv další studium jeví jako neefektivní 
či dokonce kontraproduktivní. Příčinu tohoto jevu lze patrně u mnohých studentů 
identifikovat v nízké citlivosti na významový a funkční rozdíl substantiv a adjektiv.8 
Student má například tendenci překládat anglický termín portal vein jako porta venae 
místo správného vena portae, a to přesto, že je mu předem důrazně vysvětleno, že 
latinský termín na rozdíl od anglického je složen ze dvou substantiv (vena, porta) a že 
se v praxi jedná o žílu, která vstupuje do jater v místě zvaném porta hepatis. Podobně 
spojení venae cordium místo korektního venae cordis nebo symphysis pubici místo 

                                                             
5 Pouze pro minimální počet studentů je angličtina mateřštinou. Výrazný podíl však tvoří studenti z 
tradičně bilingvních či multilingvních zemí, kde hraje angličtina důležitou roli ve vzdělávání, státní správě 
a dalších oblastech života (zejména Indie). Úroveň angličtiny u studentů z jiných zemí je pak do značné 
míry závislá na kvalitě jejich středoškolské přípravy.   
6 Autor ve své disertační práci navrhl typologii tří základních výukových modelů lékařské terminologie, 
založený na rozsahu, v jakém je vyučována latinská gramatika, resp. latinská jmenná flexe: gramatický 
model (v rámci jmenné flexe obvykle vyučován nominativ, genitiv, akuzativ, ablativ), pologramatický 
model (jmenná flexe redukována na nominativ a genitiv), negramatický model (latinská jmenná flexe 
téměř nebo úplně opomíjena). BERAN, Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních 
programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě (2013), s. 150–189. 
7 Lingvistickou terminologii užíváme v souladu s I. Bozděchovou, BOZDĚCHOVÁ, Současná terminologie (se 
zaměřením na kolokační termíny z lékařství) (2009), s. 10–12.  
8 Je zde otázka, nakolik tento jev může souviset s mateřskými jazyky studentů či angličtinou, v níž má 
často lexém platnost více slovních druhů (srov. anglické hand = ruka, ruční, podat). Tato oblast by dle 
našeho názoru zasluhovala seriózní hloubkový výzkum. Bez znalosti jazykových systémů mateřských 
jazyků svých studentů totiž učitel často není schopen správně vyhodnotit některé pedagogické jevy a 
vhodně na ně reagovat. Uveďme příklad z vlastní zkušenosti: Autor textu jako učitel dlouhodobě 
zaznamenával u řady studentů problémy s aplikací pravidla o shodě adjektiva se substantivem v pádě, 
rodě a čísle. Protože je tento jev zcela charakteristický pro studenty z Izraele, autor se domníval, že se 
jedná o typický projev jazykové interference mateřského jazyka. Mylně proto soudil, že moderní 
hebrejštině je shoda adjektiva zcela cizí a akceptoval skutečnost, že pro izraelské studenty bude tento 
moment nadále problematický. Posléze však byl překvapen zjištěním, že hebrejské adjektivum se se 
substantivem shoduje v kategorii rodu a čísla, viz GLINERT, Modern Hebrew, An Essential Grammar 
(2005), s. 19–20. Tuto analogii mezi latinou a moderní hebrejštinou hodlá v budoucnu pedagogicky 
využít, a usnadnit tak studentům z Izraele pochopení daného problému.    
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symphysis pubica jsou dokladem nezvládnutí základních jazykových pravidel, popř. 
neschopnosti účelně propojit označující jazykovou formu s označovanou medicínskou 
realitou.9 Obecným problémem je rovněž propojování gramatických kategorií. Pro 
studenty je například obtížné pochopit, že plurálový tvar nemusí být v prvním pádě, 
což generuje chyby typu vaginae tendines místo správného vaginae tendinum.  

Diametrálně odlišnou situaci však zaznamenáváme v dispozici studentů 
ovládnout značné množství lékařského odborného lexika a toto lexikum kvalitně 
sémantizovat.10 Výrazně jim k tomu napomáhá angličtina, jejíž odborná slovní zásoba 
je téměř výhradně postavena na výrazech latinských a řeckých.11 Zahraniční student, 
pro nějž je angličtina nejen vyučovacím jazykem, ale též obecným dorozumívacím 
mediem, proto fixuje terminologickou slovní zásobu během výukového procesu 
relativně snadno a přirozeně.  

Všechna výše zmíněná specifika anglické paralelky by dle našeho názoru měla 
nacházet responze ve způsobu výuky. Za nejdůležitější přitom považujeme 
přizpůsobení obsahu a výukových metod reálným možnostem zahraničních 
posluchačů. Jako zcela iluzorní se nám naopak jeví představa, že výuka lékařské 
terminologie v angličtině může či dokonce musí být pouhou mechanickou mutací 
výuky české. Domníváme se, že takové vyučování musí zákonitě postrádat efektivitu 
a nevede k reálnému osvojení klíčových terminologických kompetencí, 12  ale spíše 
k formálnímu překonání povinnosti, která se jeví jako zbytečně obtížná a samoúčelná. 
A právě tímto směrem se však výuka lékařské terminologie pro anglickou paralelku 
v minulých letech ubírala. Kurzy byly alespoň teoreticky pojímány jako imitace kurzů 
pro české studenty, a nesly se tak zcela v limitech tradičního gramatického modelu. 
Tuto skutečnost chceme v následujících řádcích doložit obsahovými analýzami dvou 
učebních textů, které byly až do nedávna využívány ve výuce. Prvním je učebnice Dany 
Svobodové An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology,13 druhý text z pera 
Karla Černého se jmenuje Guide to Basic Medical Terminology.14  
 
 
 

                                                             
9  Studenti např. často tvoří fossa cranii medii (= jáma prostřední lebky = máme tři lebky) místo 
správného fossa cranii media (= střední jáma lebky).      
10 Srov. BERAN, A Pragmatic and Empirical Approach to Medical Terminology Instruction: From Latin 
Grammar to Professional Language Learning (2019), s. 6.  
11 Srov. např. MAREČKOVÁ – ŠIMON – ČERVENÝ:  Latin as the language of medical terminology: some remarks 
on its role and prospects (2002), s. 582. 
12 Žádoucí terminologické kompetence navíc nemohou být pro obě paralelky stejné, a to s ohledem na 
rozdílné terminologické standardy v jednotlivých státech, regionech či jazykových oblastech. Viz dále. 
13 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006). 
14 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013). 
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Dana Svobodová: An Introduction To Greco-Latin Medical Terminology (2006) 
 Prvního vydání se tato práce dočkala již v roce 199515 a reagovala tak na 
potřebu textově pokrýt nedávno založenou (1992) anglickou paralelku. Nepochybnou 
zajímavostí je, že byla za rok 1995 ohodnocena „Cenou rektora za nejlepší skripta“.16 
V dalších letech byla učebnice vydána ještě dvakrát, přičemž druhé vydání (2003) je 
téměř identické, vydání třetí je ve velkém rozsahu upraveno a rozšířeno z původních 
236 na 363 stran textu. Ve všech třech vydání zaznamenáváme výrazné vazby na 
paralelně vznikající učebnice pro české studenty,17 v prvních dvou vydáních se jedná 
o text určený pro bakalářské obory Terminologiae medicae Vestibulum,18 třetí vydání 
je silně ovlivněno učebnicí pro všeobecné lékařství Terminologiae medicae Ianua.19 
A právě toto třetí vydání bude předmětem naší analýzy.   

Přestože text učebnice zaznamenal během svého vývoje jistou pragmatizaci 
ve smyslu redukce terminologicky irelevantních jazykových jevů, 20  svým „všepá-
dovým“21 pojetím se plně hlásí ke gramaticky orientovaným učebnicím vznikajícím 
od konce padesátých let minulého století v českém jazyce.22 Učebnice je rozdělena na 
dvanáct resp. třináct výukových jednotek (units), k nimž je připojena dvojice slovníků 
a osm příloh (appendices).  

Motivační úvod (Unit 0, s. 9–17) je zpracován ve formě sedmi otázek a sedmi 
extenzivních odpovědí. Student zde získá základní informace o charakteru a dějinách 
lékařské terminologie a o smyslu a cílech kurzu. K tomuto výkladu je připojen seznam 
v učebnici užívaných zkratek. První jednotka (Unit I, s. 20 –39) tradičně seznamuje 
studenty se základní jazykovou terminologií a determinačními vztahy mezi slovními 
jednotkami. Její součástí jsou také pravidla výslovnosti a přízvuku, která mají být 
                                                             
15 Od pozdějších vydání se název lehce odlišoval, viz SVOBODOVÁ, Introduction into Greco-Latin Medical 
Terminology (1995). 
16 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2003), titulní list. 
17  Tyto vazby jsou přitom patrně obousměrné. Anglické texty rozhodně nelze považovat za pouhé 
adaptace učebnic českých. Svědčí o tom ostatně skutečnost, že k prvnímu vydání české verze došlo až 
čtyři roky po prvním anglickém skriptu.  
18 Tato učebnice byla vydána celkem třikrát, a to v letech 1999, 2005, 2010. SVOBODOVÁ, Terminologiae 
Medicae Vestibulum (2010).  
19 Tato učebnice byla vydána třikrát, a to v letech 2002, 2011, 2014, první dvě vydání v nakladatelství 
Academia, třetí v nakladatelství Galén. VEJRAŽKA a SVOBODOVÁ, Terminologiae Medicae Ianua (2014). 
Podrobná obsahová analýza prvního vydání viz BERAN, Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve 
studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách (2013), s. 90–102. 
20 Oproti starším vydáním z roku 1995 a 2003 neobsahuje analyzovaná práce např. výklad opisného 
způsobu stupňování, adverbií a zájmen, částečně je také redukován výklad sloves. 
21 Tj. vedle nominativu a genitivu je probírán akuzativ a ablativ. Dativ je v paradigmatech uváděn petitem.   
22 Autor nabízí rozbor pěti českých učebnicových titulů ve své disertační práci, viz BERAN, Výuka řecko-
latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách 
(2013), s. 72–102. 
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procvičena a fixována četbou latinského textu Hippokratovy přísahy. Za originální 
a přínosný prvek považujeme výklad o analogiích mezi latinou a angličtinou, 
zaměřený hlavně na postižení vzájemných korespondencí prefixů a sufixů. Lekce je 
zakončena přehledovou tabulkou koncovek všech deklinací.  

Druhá jednotka (Unit II, s. 41–62) pojednává o substantivech 1. deklinace. 
Nejsou přitom opomenuty rodově anomální substantiva (agricola, incola, collega, 
poeta)23. Separátně jsou probrány adjektivní tvary skloňované podle 1. deklinace. Dále 
lekce přináší přehled vybraných předložek (předložky vyjadřující místo a předložky 
cum, sine) a z nich odvozených předpon.  

Ve třetí jednotce (Unit III, s. 63–86) se studenti seznámí s druhou částí 
předložek (předložky vyjadřující vztahy, příčinu, účel). Následují substantiva druhé 
deklinace včetně rodových anomálií (methodus, periodus, paragraphus, diameter, 
alvus). 24  Dokončen je výklad substantiv 1. a 2. deklinace. Jednotka je zakončena 
prezentací vybraných tvarů slovesa být (3. os. sg. a pl. ind. préz.), s jejichž pomocí mají 
být studenti schopni tvořit jednoduché věty. Čtvrtá jednotka (Unit IV, s. 85–104) 
obsahuje výklad substantiv 4. a 5. deklinace, následovaný pasážemi o substantivizaci 
adjektiv a deminutivech. 

Pátá jednotka (Unit V, s. 105–134) se zabývá substantivy 3. deklinace, a to 
souhrnně jak imparisyllaby, tak parisyllaby. Do struktury lekce je vložena jakožto 
lexikální tematický exkurz kapitola o diagnostických a chirurgických zákrocích. 
Student se zde poprvé setkává s klinickými kompozity, v nichž identifikuje slovo-
tvorné komponenty řeckého původu, kteréžto jsou v rámci této lekce prezentovány 
v „prefabrikovaných“ podobách, tj. pouze jako kmeny (tj. např. lapar·o = abdomen).  

Šestá jednotka (Unit VI, s. 135–164) řeší problematiku tzv. „řeckých 
deklinací“ 25 . Součástí výkladu jsou další lexikální tematické exkurzy (názvosloví 
nádorů, zánětů a nespecifikovaných nemocí), v nichž se student seznamuje s dalšími 
řeckými slovotvornými komponenty. Způsob jejich prezentace však přestává být 
důsledný. Vedle řeckých kmenů se v některých pasážích objevuje kompletní řecký 
výraz v kombinaci nominativu a genitivu singuláru transkribovaný do latinky dle 
českých zvyklostí (např. fleps, flebos; gyné, gynaikos). Tzv. latinizovaný kmen je 
uveden pouze v rámci konkrétní exemplifikace (např. gyné, gynaikos; 
gynaec·o·logia). Součástí jednotky je také přehled řeckých prefixů. 

                                                             
23 Z hlediska lékařské terminologie jsou všechna zcela irelevantní.  
24 Z hlediska lékařské terminologie má relevanci pouze diameter (např. diameter transversa) a alvus 
(pouze jen incontinentia alvi = neschopnost zadržet stolici). S ohledem na reálné využití je rod 
substantiva alvus nepodstatný.  
25 Tj. způsoby skloňování latinizovaných slov řeckého původu, v nichž se objevují relikty původních 
řeckých koncovek. 

83 
 

Tématem sedmé jednotky (Unit VII, s. 165–178) jsou adjektiva 3. deklinace. 
Součástí výkladu je užitečný přehled latinských a s nimi korespondujících anglických 
adjektivních přípon vyjadřujících vztahy, příslušnost a vzhled. Nechybí přehled 
klíčových řeckých adjektiv, která jsou pragmaticky představena v podobě slovních 
kmenů (např. macr-, megal-, dolich-), neboť se v lékařské terminologii reálně 
vyskytují pouze jakožto slovotvorné komponenty. 

Osmá jednotka (Unit VIII, s. 179–193) přináší komplexní výklad o stupňování 
adjektiv. Postiženo je stupňování pravidelné, nepravidelné a v jeho rámci i tzv. 
„defektní“ stupňování. Součástí lekce je další lexikální tematický exkurz. Tentokráte 
se jedná o přehled způsobů vyjádření míry, velikosti, kvantity, hojnosti a nadbytku 
látky. 

V deváté jednotce (Unit IX, s. 195–209) se studenti seznamují s číslovkami, 
a to jak latinskými, tak s vybranými řeckými. Příhodně je připojen exkurz 
o vyjadřování časových okolností v lékařské terminologii.  

Desátá jednotka (Unit X, s. 211–226) pojednává o latinských slovesech. 
Adekvátně se přitom zaměřuje na tvary použitelné v receptuře, tj. zejména imperativy. 
Dalšími částmi lekce je výběr adverbií použitelných v lékařské terminologii, stručné 
poučení o zásadách psaní receptury a lexikální exkurz o způsobech vyjádření kvality 
a záporu v lékařské terminologii.  

Jedenáctá jednotka (Unit XI, s. 227–242) seznamuje studenty s participii, 
kterážto jsou pragmaticky prezentována jako adjektiva. Další část náležitě podává 
poučení o termínech pro vyjádření lékových skupin a přináší jejich základní seznam. 
Jednotku uzavírá lexikální tematický exkurz o tom, jak v lékařské terminologii vyjádřit 
nejistotu, podezření, nebezpečí, příčinu, prognózu a průběh nemoci.  

Poslední dvanáctá jednotka (Unit XII, s. 243–253) se z teoretičtějšího hlediska 
zabývá strukturou a konstrukcí lékařského termínu (převážně kompozit). Mimo jiné 
zde v přehledových tabulkách resumuje nejběžnější sufixy a zakončení (opět jak 
latinské, tak s nimi korespondující anglické) vyjadřující různé klinicko-patologické 
skutečnosti.  

Další část učebnice tvoří dva typy slovníků. V prvním případě se jedná 
o slovník postihující důležité latinsko-řecké ekvivalenty (např. digitus – dactyl·o), a to 
jak substantiva a adjektiva, tak i prefixy, v případě druhém je to standardní centrální 
slovník. Učebnice je zakončena osmi přílohami (Appendices). Jsou to: kompletní 
latinský a anglický text Hippokratovy přísahy, ukázka z díla A. Cornelia Celsa, přehled 
genetického členění indoevropských jazyků, tradiční ukázky pitevních diagnóz 26 , 
přehled výrazů a slovotvorných komponentů pro vyjádření různých aspektů nemocí 
a lékařských zákroků, přehled lékových forem, přehled důležitých zkratek užívaných 
v lékařské terminologii a konečně přehled sentencí, frazému a okřídlených slov. 
                                                             
26 Jedná se o prvek charakteristický pro české učebnice.  
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procvičena a fixována četbou latinského textu Hippokratovy přísahy. Za originální 
a přínosný prvek považujeme výklad o analogiích mezi latinou a angličtinou, 
zaměřený hlavně na postižení vzájemných korespondencí prefixů a sufixů. Lekce je 
zakončena přehledovou tabulkou koncovek všech deklinací.  
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poeta)23. Separátně jsou probrány adjektivní tvary skloňované podle 1. deklinace. Dále 
lekce přináší přehled vybraných předložek (předložky vyjadřující místo a předložky 
cum, sine) a z nich odvozených předpon.  

Ve třetí jednotce (Unit III, s. 63–86) se studenti seznámí s druhou částí 
předložek (předložky vyjadřující vztahy, příčinu, účel). Následují substantiva druhé 
deklinace včetně rodových anomálií (methodus, periodus, paragraphus, diameter, 
alvus). 24  Dokončen je výklad substantiv 1. a 2. deklinace. Jednotka je zakončena 
prezentací vybraných tvarů slovesa být (3. os. sg. a pl. ind. préz.), s jejichž pomocí mají 
být studenti schopni tvořit jednoduché věty. Čtvrtá jednotka (Unit IV, s. 85–104) 
obsahuje výklad substantiv 4. a 5. deklinace, následovaný pasážemi o substantivizaci 
adjektiv a deminutivech. 

Pátá jednotka (Unit V, s. 105–134) se zabývá substantivy 3. deklinace, a to 
souhrnně jak imparisyllaby, tak parisyllaby. Do struktury lekce je vložena jakožto 
lexikální tematický exkurz kapitola o diagnostických a chirurgických zákrocích. 
Student se zde poprvé setkává s klinickými kompozity, v nichž identifikuje slovo-
tvorné komponenty řeckého původu, kteréžto jsou v rámci této lekce prezentovány 
v „prefabrikovaných“ podobách, tj. pouze jako kmeny (tj. např. lapar·o = abdomen).  

Šestá jednotka (Unit VI, s. 135–164) řeší problematiku tzv. „řeckých 
deklinací“ 25 . Součástí výkladu jsou další lexikální tematické exkurzy (názvosloví 
nádorů, zánětů a nespecifikovaných nemocí), v nichž se student seznamuje s dalšími 
řeckými slovotvornými komponenty. Způsob jejich prezentace však přestává být 
důsledný. Vedle řeckých kmenů se v některých pasážích objevuje kompletní řecký 
výraz v kombinaci nominativu a genitivu singuláru transkribovaný do latinky dle 
českých zvyklostí (např. fleps, flebos; gyné, gynaikos). Tzv. latinizovaný kmen je 
uveden pouze v rámci konkrétní exemplifikace (např. gyné, gynaikos; 
gynaec·o·logia). Součástí jednotky je také přehled řeckých prefixů. 

                                                             
23 Z hlediska lékařské terminologie jsou všechna zcela irelevantní.  
24 Z hlediska lékařské terminologie má relevanci pouze diameter (např. diameter transversa) a alvus 
(pouze jen incontinentia alvi = neschopnost zadržet stolici). S ohledem na reálné využití je rod 
substantiva alvus nepodstatný.  
25 Tj. způsoby skloňování latinizovaných slov řeckého původu, v nichž se objevují relikty původních 
řeckých koncovek. 
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Tématem sedmé jednotky (Unit VII, s. 165–178) jsou adjektiva 3. deklinace. 
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genetického členění indoevropských jazyků, tradiční ukázky pitevních diagnóz 26 , 
přehled výrazů a slovotvorných komponentů pro vyjádření různých aspektů nemocí 
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v lékařské terminologii a konečně přehled sentencí, frazému a okřídlených slov. 
                                                             
26 Jedná se o prvek charakteristický pro české učebnice.  
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Co se týče struktury jednotlivých lekcí, probíraná látka je obvykle bohatá, 
vedle hlavního gramatického tématu, nacházíme témata vedlejší a jednotlivé výklady 
jsou často prokládány lexikálními tematickými exkurzy. Autorka se nicméně s různou 
mírou úspěchu a zřetelnosti snaží, aby jednotlivé části lekce propojoval nějaký princip, 
ať už jazykový nebo věcný. Např. k výkladu a procvičování substantiv třetí deklinace 
různoslabičných (s. 107–122) je těsně připojen tematický exkurz o diagnostických 
procedurách a chirurgických intervencích (s. 122 –125), neboť převážná část zde 
uvedené slovní zásoby (např. palpatio, punctio, ablatio) odpovídá právě probrané 
gramatice. Tato pestrost na jednu stranu zvyšuje uživatelskou atraktivitu (lekce nejsou 
stereotypní), na straně druhé se tento moment negativně promítá v přehlednosti textu 
a v rovnoměrnosti rozložení látky v jednotlivých lekcích, které značně variují ve své 
délce a náročnosti. Velmi pozitivně ale hodnotíme skutečnost, že ke každému 
gramatickému či tematickému úseku látky je vzápětí připojena bohatá zásoba cvičení 
s klíčem, což velmi zvyšuje uživatelskou hodnotu textu. Další hodnocení učebnice 
D. Svobodové zazní níže v rámci srovnání s učebnicí následující.  
 
Karel Černý: Guide to Basic Medical Terminology (2013)  

Toto skriptum vzniklo v reakci na předchozí učebnici s primárním cílem 
nabídnout studentům koncizní (200 stran textu), přehledný a uživatelsky přívětivý 
učební materiál. Výsledkem je text, který se v určitých ohledech od svého předchůdce 
radikálně liší, v jiných aspektech (jako je např. výběr slovní zásoby) je mu zcela 
poplatný a působí spíše jako jeho simplifikační příručka, což ovšem Černý 
v předmluvě korektně uznává (s. 12). Od svého vydání v roce 2013 byla učebnice 
užívána do akademického roku 2018/19, a to v programu všeobecné lékařství, 
zahraniční studenti zubního lékařství ji užívají dodnes. Tento text lze rovněž 
považovat za typický produkt středoevropského gramaticky orientovaného výukového 
modelu. Od předchozí učebnice ji však odlišuje jeden výrazný moment, kterým je 
členění látky na dvě části, přičemž první (s. 15–91) může fungovat zcela autonomně 
poskytujíc studentům elementární vhled do latinské jmenné flexe (omezení na tvary 
nominativu a genitivu) a druhá (s. 93–174) může sloužit jako rozšiřující nástavba, 
v níž se studenti seznámí s předložkovými vazbami (je doplněn akuzativ a ablativ). 
Toto dělení jednak přirozeně akcentuje v lékařské praxi frekventované mluvnické 
tvary (tj. nominativy a genitivy),27 jednak zvyšuje možnosti pedagogického využití. 
V závislosti na hodinové dotaci totiž může kniha sloužit pro účely jak 
jednosemestrálního, tak dvousemestrálního kurzu.28 Mimo to učitel může snadno 

                                                             
27 Srov. NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98.  
28 ČERNÝ: Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 12.  
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volit odpovídající hloubku jazykového záběru, což se může ukázat užitečné např. 
v případě, že by vedle magisterského studia v angličtině vznikly i obory bakalářské.   

Učebnice se rozpadá na 23 lekcí, první část přitom obsahuje 11 lekcí, druhá 
část 12 lekcí, což dobře odpovídá výukovému rozvrhu (v každém semestru proběhne 
15 cvičení) a přehledně a s náležitými časovými rezervami rýsuje výukový plán, v němž 
jedna lekce připadá zhruba na jedno cvičení. Stručná předmluva reflektuje skutečnost, 
že na rozdíl od učebnic zahraniční provenience se tato po vzoru českých textů 
soustřeďuje na latinskou gramatiku, čímž do jisté míry opomíjí věcnou (medicínskou) 
stránku terminologie (s. 11). Mimo strukturu jednotlivých lekcí ještě následuje glosář 
základních jazykových termínů (s. 15–17). První lekce (Lesson 1, s. 18–22) obsahuje 
výklad o výslovnosti, pravidla o přízvuku jsou vypuštěna. Výslovnost je stejně jako 
u učebnice D. Svobodové procvičována na latinském úryvku Hippokratovy přísahy. 
V druhé lekci (Lesson 2, s. 23–26) jsou vysvětleny základní determinační vztahy mezi 
slovními jednotkami a gramatické kategorie pádu, čísla a jmenného rodu. Konkrétní 
gramatika začíná v lekci třetí (Lesson 3, s. 27–32), na jejímž začátku je student stručně 
obeznámen s technikou zařazení substantiva do příslušného deklinačního vzorce dle 
koncovky gen. sg. Jádrem lekce je však výklad substantiv 1. deklinace, kterážto jsou 
v rámci výše zmíněného dělení na dvě úrovně prezentována pouze v tvarech 
nominativu a genitivu singuláru a plurálu. Ve čtvrté lekci (Lesson 4, s. 33–38) jsou 
probírána substantiva 2. deklinace. Adjektiva 1. a 2. deklinace přicházejí jako celek29 
v páté lekci (Lesson 5, s. 39–46). Dále až do desáté lekce text lineárně pokračuje 
v přehledném a zcela tradičním gramatickém plánu. Následují substantiva 4. a 5. 
deklinace, substantiva 3. deklinace – imparisyllaba, substantiva 3. deklinace – 
parisyllaba, adjektiva 3. deklinace.  Desátá lekce (s. 78–87) pak přináší úvod do 
struktury klinicko-patologických termínů, seznamuje studenty s rolí řecké slovní 
zásoby v nich obsažené a nabízí základní vokabulář řeckých slovotvorných 
komponentů substantivní povahy a rovněž přehled typických sufixů a zakončení. 
Všechny řecké slovotvorné komponenty jsou důsledně uváděny v podobě kmenů 
(např. nephr(o)-). 30  V rámci gramatiky klade lekce důraz na skloňování termínů 
označujících záněty (přípona -itis) a nádory (přípona -oma). Výklad o klinicko-
patologické terminologii pak pokračuje v lekci jedenácté (s. 88–91), která přináší 
přehled řeckých prefixů. Zde končí první část učebnice, aniž se však dotkla 
terminologicky vysoce relevantních komparativních adjektiv, což zásadně devalvuje 
smysl celé první části textu, neboť student bez nich není schopen porozumět značné 
částí anatomických termínů.  

                                                             
29 Na rozdíl od Svobodové, která je prezentuje odděleně společně se substantivy příslušných deklinací (viz 
výše). 
30 Na rozdíl od Svobodové, která na řadě míst uvádí komponenty v české transkripci v kombinaci nom. a 
gen. sg., jinde však v podobě kmenů (viz výše). 
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27 Srov. NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98.  
28 ČERNÝ: Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 12.  
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29 Na rozdíl od Svobodové, která je prezentuje odděleně společně se substantivy příslušných deklinací (viz 
výše). 
30 Na rozdíl od Svobodové, která na řadě míst uvádí komponenty v české transkripci v kombinaci nom. a 
gen. sg., jinde však v podobě kmenů (viz výše). 
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Dvanáctá  lekce (s. 95–100) otevírá druhou část učebnice a slouží jako stručné 
zopakování klíčových poznatků z první části učebnice, a to zejména základních 
jazykových principů a vztahů mezi lexikálními jednotkami. Zopakována je taktéž 
bazální jazyková terminologie a podstata tvoření klinicko-patologických termínů. 
Následující třináctá lekce (s. 101–105) pak studenty seznamuje s latinskými 
předložkami, které jsou prezentovány zcela izolovaně, otevírají nicméně možnost 
pracovat v dalších lekcích s tvary akuzativů a ablativů. S nimi se student poprvé 
aktivně seznámí již v následující čtrnácté lekci (s. 106–111), která integruje paradigma 
substantiv 1. a 2. deklinace ve všech terminologicky relevantních pádech.31 V patnácté 
lekci (s. 112–119) pak nacházíme stejným způsobem prezentované paradigma adjektiv 
1. a 2. deklinace a vedle toho výklad o substantivizaci adjektiv. Dále učebnice opět 
pokračuje předpokládatelným způsobem, postupně prezentuje další části latinské 
jmenné flexe, a to konečně včetně stupňování adjektiv, které přichází ve dvacáté lekci 
(s. 143–150). Dvacátá první lekce (s. 151–160) obsahuje výklad číslovek a jako jakýsi 
dodatek seznam některých dalších řeckých kmenů adjektivní povahy vyjadřujících 
většinou barvy, velikosti, tvary a kvality (např. leuc(o)-, macr(o)-, platy-, scler(o)-), 
což je patrně motivováno skutečností, že součástí tohoto seznamu jsou rovněž kmeny 
odvozené od řeckých číslovek (např. tetra-, penta-).  

Dvacátá druhá lekce (s. 161–168) se zabývá recepturou. Po krátkém úvodu je 
prezentován seznam  sloves v infinitivu (pro potřeby receptury ne vždy relevantních, 
např. delere, facere) a studenti jsou poučeni o tom, jakým způsobem z infinitivu 
vytvořit imperativ.32 Do tohoto výkladu je poněkud rušivě vložena pasáž o názvosloví 
lékových skupin. Poté pokračuje vysvětlování receptury, aniž je ovšem demonstrována 
jediná reálná receptura. Místo toho se po vzoru D. Svobodové dočkáme podrobného 
jazykového rozboru dvou zcela irelevantních větných struktur (Misce viginti tria 
grammata pulveris cum triginta guttis aquae; Expedi centum viginti doses remedii in 
tribus expeditionibus).33  

Poslední dvacátá třetí lekce (s. 169–174) doplňuje paradigmata o skloňování 
řeckých substantiv typu systole, diabetes a adjektiv typu pyogenes. Centrální latinsko-
anglický slovník (s. 175–200) učebnici uzavírá.  

                                                             
31  Tj. nominativ, genitiv, akuzativ, ablativ. Tvar dativu Černý na rozdíl od Svobodové pragmaticky 
vynechává.  
32 O nepravidelném imperativu od slovesa facere ve tvaru fac se učebnice nezmiňuje. 
33 U Svobodové se stejné prvky objevují jak v jejích českých učebních textech, tak anglické učebnici. Srov. 
např. VEJRAŽKA – SVOBODOVÁ, Terminologiae medicae Ianua (2014), s. 292. Příznačné je cvičení typu: Vydej 
příkaz: miscere – 3 – g – sal – cum – 1 000 – g – aqua – destillata (SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-
Latin Medical Terminology (2006), s. 218.). Student v něm má za úkol složit gramaticky korektní 
rozkazovací větu. Procvičovány v něm jsou jak slovesné tvary, tak číslovky.  
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V závěru této pasáže ještě rozeberme strukturu lekce Černého učebnice. Ta je 
obvykle stereotypně pevná, a tudíž velmi přehledná. Začátek každé lekce tvoří 
opakovaní (Review), které vždy v několika bodech stručně shrnuje obsah minulé lekce 
či lekcí, a formuluje tak nezbytné výchozí poznatky pro studium nové látky. Je-li to 
třeba, vlastnímu výkladu někdy předchází teoretičtěji pojatý obecný úvod 
(Introduction). Vysvětlení konkrétní gramatické látky je pak obvykle členěno 
do několika částí oddělených zřetelnými nadpisy. Pod nadpisem „Paradigm(s)“ 
studenti naleznou tabulku se skloňovaným vzorem a další potřebné komentáře. Celý 
výklad je následně shrnut v několika bodech (Summary). Připomenuty jsou zde 
nejdůležitější právě probrané jazykové principy. Následuje seznam nové slovní zásoby. 
Dále je to několik cvičení transformačního či překladového charakteru, k nimž je těsně 
připojen klíč. Lekce je zakončena zadáním domácího úkolu (Homework). Nejde přitom 
o řešení konkrétních jazykových úkolů, jedná se spíše o pokus moderovat domácí 
studijní aktivity a studijní postupy. Jako příklad uveďme následující instrukci (s. 46): 
„Focus on differences between nominal and adjectival attribute. Try to think about few 
examples like ruptura venae x ruptura longa to make yourself familiar with the 
principle. If you have questions, ask your teacher to verify the example for you.“      
 
Hodnocení a komparace analyzovaných učebních textů  
 Máme-li hodnotit analyzované učebnice korektně, je třeba tak činit v rámci 
výukového modelu, ve kterém a pro který tyto učební texty vznikaly, a zkoumat, 
nakolik naplňují cíle adekvátní právě danému modelu. Otázku, jaký výukový model je 
vlastně pro výuku anglické paralelky vhodný, si položíme až později. V tomto 
momentu je tedy rámcem pro hodnocení právě představených učebních textů tzv. 
gramatický model, pro nějž je typické zaměření na jazykovou formu termínu, což se 
zhmotňuje v podobě relativně důkladného studia latinské jmenné flexe. Ve svých 
předchozích textech jsme několikrát tento výukový model podrobně charakterizovali, 
důkladně popsali jeho nedostatky a navrhli některá opatření, jak jeho problémy 
eliminovat.34  

Mezi naše základní požadavky patří především pragmatický přístup, který 
s sebou zákonitě nese redukci gramatické látky tak, aby výuka postihovala pouze 
medicínsky relevantní slovní tvary. Efektem tohoto přístupu je rovněž zdůraznění 
tvarů nominativu a genitivu, a to s ohledem na jejich frekventovanost. Dalším 
významným požadavkem je deskriptivní a empirický přístup k jazyku medicíny, 
jehož důsledkem je reflexe lékařské terminologie a lékařského odborného jazyka 
                                                             
34 BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 85–88. BERAN, Project for an 
Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General Medicine (2016), 
s. 97–101. BERAN, Inovace v testování řecko-latinské lékařské terminologie na 1. LF UK (2018), s. 26–27. 
BERAN, A Pragmatic and Empirical Approach to Medical Terminology Instruction: From Latin Grammar 
to Professional Language Learning (2019), s. 5–9. 
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34 BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 85–88. BERAN, Project for an 
Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General Medicine (2016), 
s. 97–101. BERAN, Inovace v testování řecko-latinské lékařské terminologie na 1. LF UK (2018), s. 26–27. 
BERAN, A Pragmatic and Empirical Approach to Medical Terminology Instruction: From Latin Grammar 
to Professional Language Learning (2019), s. 5–9. 
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v reálně užívané podobě. To s sebou nese mimo jiné významné rozšíření obsahové 
záběru výuky a nutnost akceptovat vedle termínů v čisté latině i jiné jazykové roviny, 
a to zejména řecko-latinské termíny v adaptovaných formách či anglické termíny. Dále 
je třeba zmínit požadavek kvalitní sémantizace lékařského termínu, což znamená 
studovat nejen jeho jazykovou formu, ale též jeho medicínský obsah.  

K těmto požadavkům platným jak pro českou, tak anglickou paralelku ještě 
přidejme několik dalších, rovněž univerzálních, nicméně ve vztahu k anglické 
paralelce a jejím výše zmíněným specifikům patrně naléhavějších než v případě 
studentů českých. Je to hlavně segmentování látky na malé snadno zvladatelné úseky 
s možností bezprostředního procvičení a fixování právě prezentovaného jevu, což 
samozřejmě nevylučuje souborné opakování a procvičování větších celků. V rámci 
těchto segmentů by student měl postupovat metodou „krok za krokem“, přičemž 
zvládnutí jednoho kroku by mělo podmiňovat kroky další. Za významné také 
považujeme kvalitní metodické vedení, jehož výrazem je zejména přehlednost textu, 
jasně formulované cíle a požadavky, kvalitní zpětná vazba a moderování studijních 
aktivit. 35  Z hlediska již zmíněného obtížného přístupu zahraničních studentů 
k flektivním jazykům rovněž navrhujeme přístup „méně je více“, což znamená raději 
se soustředit na menší množství jazykových jevů s nadějí na lepší fixaci než se snažit 
o komplexní pojetí. S ohledem na právě postulované požadavky přistupme nyní 
k vlastnímu hodnocení a vzájemné komparaci analyzovaných učebnic. 

Co se pragmatismu týče, vnímáme v obou posuzovaných textech značné 
problémy. Oběma je vlastní snaha důsledně exemplifikovat gramatické jevy, a to bez 
ohledu na jejich reálné použití. Obě učebnice například do podrobností probírají 
systém stupňování adjektiv zacházejíce přitom do terminologicky irelevantních 
detailů, jako jsou např. superlativy tvořené příponou -rimus a -limus, vedle toho jsou 
prezentovány zcela nepotřebné komparativy interior, exterior, propior, ulterior atp.36 
Stejně je tomu s adjektivy třetí deklinace trojvýchodnými37 nebo důslednou typologií 
a detailní paradigmatizací všech typů substantiv 3. deklinace.38  
                                                             
35  Ve formulaci požadavku segmentování a metodického vedení jsme silně inspirováni teorií 
programovaného vyučování, viz VALIŠOVÁ – KASÍKOVÁ, Pedagogika pro učitele (2007), s. 165–171. 
36 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 180–184. ČERNÝ, Guide to 
Basic Medical Terminology (2013), s. 145–148. V souvislosti s tímto příkladem pro zajímavost uveďme, 
že tvorba komparativů a superlativů byla vypuštěna v česky psané učebnici vzniklé na Lékařské fakultě 
v Hradci Králové: NEČAS – SCHÁNĚLOVÁ – ČEBIŠOVÁ, Latinská lékařská terminologie (2016). 
37 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 166–169. ČERNÝ, Guide to 
Basic Medical Terminology (2013), s. 71–74. 
38 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 106–128. ČERNÝ, Guide to 
Basic Medical Terminology (2013), s. 124–136. Zcela v opozici v otázce substantiv 3. deklinace stojí 
pragmatické pojetí Nečasovo: „Plánujeme vyloučení systémového výkladu i-kmenů 3. deklinace substantiv 
z tohoto důvodu: názvy typu pars a auris mají nominativ plurálu dle konsonantického vzoru tumor a 
nemnoho důležitých plurálových genitivních tvarů (ossium, partium, dentium, aurium, unguium, 

89 
 

Přesto je možno konstatovat, že v Černého učebnici je míra žádoucího 
pragmatismu o několik stupňů vyšší. Na rozdíl od Svobodové totiž Černý neuvádí 
v paradigmatech tvary dativu, příliš ho také například nezajímají rodově anomální 
substantiva 1. nebo 2. deklinace39 nebo nepožaduje po studentech tvary slovesa esse.40 
K učebnici D. Svobodové v této souvislosti ještě dodejme, že stejně jako u jejích 
ostatních studijních textů je jejím charakteristickým rysem až jakýsi lingvistický 
idealismus. S upřímným entusiasmem se Svobodová snaží předat svým studentům 
mnoho zajímavých jazykových (ale i historických) souvislostí a analogií v patrném 
přesvědčení, že v nich student najde zálibu per se či že na jejich základě lépe 
interiorizuje probíranou látku, což ovšem pragmaticky orientovanému studentovi 
medicíny nemusí vždy konvenovat. Jako příklad uveďme zmínku o básni Animula, 
vagula, blandula…připisované císaři Hadriánovi, jíž je doplněno procvičování 
deminutiv,41 srovnávací tabulku tvarů slovesa esse v různých jazycích42 či seznam 
zcela irelevantních slovesných infinitivů, které jsou uvedeny pouze jako demonstrace 
tvrzení, že většina substantiv 4. deklinace jsou deverbativa.43 Ještě dodejme, že celá 
učebnice je doslova „prošpikována“ množstvím latinských citátů, sentencí 
a okřídlených slov. 

Analyzované učebnice nevyhovují ani požadavku deskriptivního 
a empirického přístupu. Jak už bylo jednou řečeno, primárním cílem obou textů je 
exemplifikovat probírané gramatické jevy. To se u obou projevuje nejen zařazováním 
nepoužitelných lexikálních jednotek (např. opus, lac, mel) 44  či výše zmíněným 
probíráním irelevantních částí gramatiky, ale též množstvím transformačních cvičení, 
jejichž výsledkem jsou z hlediska medicínského využití zcela nereálné tvary 
a syntagmata. Jako příklad uveďme např. požadované jazykové struktury contra 
periculum ilei, inter periodum primam et secundam 45  či úkol převést do plurálu 
cuticula alba nebo tvořit všechny gramatické tvary od cornu longum et penetrans.46 

                                                             
testium) lze uvést jako výjimky. Názvy pelvis, mors, mons, pubis v plurálu neexistují a vedle toho si 
studenti při přílišném zdůrazňování i-kmenů naopak chybně zafixují genitivní -i- a vytvářejí tvary 
nominativů *auries, *denties, *dentia a zejména *ossia, což vede k negativním reakcím ze strany 
anatomů.“ NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98. 
39 Stručná zmínka o tomto jevu pouze ve 14. lekci, ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), 
s. 108. 
40 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 83–85.   
41 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 103.   
42 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 83. 
43 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 90–91. 
44 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 112. Černého učebnice je 
na tom v tomto ohledu lépe.  
45 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 78. 
46 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 45, 76. Termín cuticula alba je nereálný sám 
o sobě, cornu longum et penetrans samozřejmě také.   
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v reálně užívané podobě. To s sebou nese mimo jiné významné rozšíření obsahové 
záběru výuky a nutnost akceptovat vedle termínů v čisté latině i jiné jazykové roviny, 
a to zejména řecko-latinské termíny v adaptovaných formách či anglické termíny. Dále 
je třeba zmínit požadavek kvalitní sémantizace lékařského termínu, což znamená 
studovat nejen jeho jazykovou formu, ale též jeho medicínský obsah.  

K těmto požadavkům platným jak pro českou, tak anglickou paralelku ještě 
přidejme několik dalších, rovněž univerzálních, nicméně ve vztahu k anglické 
paralelce a jejím výše zmíněným specifikům patrně naléhavějších než v případě 
studentů českých. Je to hlavně segmentování látky na malé snadno zvladatelné úseky 
s možností bezprostředního procvičení a fixování právě prezentovaného jevu, což 
samozřejmě nevylučuje souborné opakování a procvičování větších celků. V rámci 
těchto segmentů by student měl postupovat metodou „krok za krokem“, přičemž 
zvládnutí jednoho kroku by mělo podmiňovat kroky další. Za významné také 
považujeme kvalitní metodické vedení, jehož výrazem je zejména přehlednost textu, 
jasně formulované cíle a požadavky, kvalitní zpětná vazba a moderování studijních 
aktivit. 35  Z hlediska již zmíněného obtížného přístupu zahraničních studentů 
k flektivním jazykům rovněž navrhujeme přístup „méně je více“, což znamená raději 
se soustředit na menší množství jazykových jevů s nadějí na lepší fixaci než se snažit 
o komplexní pojetí. S ohledem na právě postulované požadavky přistupme nyní 
k vlastnímu hodnocení a vzájemné komparaci analyzovaných učebnic. 

Co se pragmatismu týče, vnímáme v obou posuzovaných textech značné 
problémy. Oběma je vlastní snaha důsledně exemplifikovat gramatické jevy, a to bez 
ohledu na jejich reálné použití. Obě učebnice například do podrobností probírají 
systém stupňování adjektiv zacházejíce přitom do terminologicky irelevantních 
detailů, jako jsou např. superlativy tvořené příponou -rimus a -limus, vedle toho jsou 
prezentovány zcela nepotřebné komparativy interior, exterior, propior, ulterior atp.36 
Stejně je tomu s adjektivy třetí deklinace trojvýchodnými37 nebo důslednou typologií 
a detailní paradigmatizací všech typů substantiv 3. deklinace.38  
                                                             
35  Ve formulaci požadavku segmentování a metodického vedení jsme silně inspirováni teorií 
programovaného vyučování, viz VALIŠOVÁ – KASÍKOVÁ, Pedagogika pro učitele (2007), s. 165–171. 
36 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 180–184. ČERNÝ, Guide to 
Basic Medical Terminology (2013), s. 145–148. V souvislosti s tímto příkladem pro zajímavost uveďme, 
že tvorba komparativů a superlativů byla vypuštěna v česky psané učebnici vzniklé na Lékařské fakultě 
v Hradci Králové: NEČAS – SCHÁNĚLOVÁ – ČEBIŠOVÁ, Latinská lékařská terminologie (2016). 
37 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 166–169. ČERNÝ, Guide to 
Basic Medical Terminology (2013), s. 71–74. 
38 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 106–128. ČERNÝ, Guide to 
Basic Medical Terminology (2013), s. 124–136. Zcela v opozici v otázce substantiv 3. deklinace stojí 
pragmatické pojetí Nečasovo: „Plánujeme vyloučení systémového výkladu i-kmenů 3. deklinace substantiv 
z tohoto důvodu: názvy typu pars a auris mají nominativ plurálu dle konsonantického vzoru tumor a 
nemnoho důležitých plurálových genitivních tvarů (ossium, partium, dentium, aurium, unguium, 
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Přesto je možno konstatovat, že v Černého učebnici je míra žádoucího 
pragmatismu o několik stupňů vyšší. Na rozdíl od Svobodové totiž Černý neuvádí 
v paradigmatech tvary dativu, příliš ho také například nezajímají rodově anomální 
substantiva 1. nebo 2. deklinace39 nebo nepožaduje po studentech tvary slovesa esse.40 
K učebnici D. Svobodové v této souvislosti ještě dodejme, že stejně jako u jejích 
ostatních studijních textů je jejím charakteristickým rysem až jakýsi lingvistický 
idealismus. S upřímným entusiasmem se Svobodová snaží předat svým studentům 
mnoho zajímavých jazykových (ale i historických) souvislostí a analogií v patrném 
přesvědčení, že v nich student najde zálibu per se či že na jejich základě lépe 
interiorizuje probíranou látku, což ovšem pragmaticky orientovanému studentovi 
medicíny nemusí vždy konvenovat. Jako příklad uveďme zmínku o básni Animula, 
vagula, blandula…připisované císaři Hadriánovi, jíž je doplněno procvičování 
deminutiv,41 srovnávací tabulku tvarů slovesa esse v různých jazycích42 či seznam 
zcela irelevantních slovesných infinitivů, které jsou uvedeny pouze jako demonstrace 
tvrzení, že většina substantiv 4. deklinace jsou deverbativa.43 Ještě dodejme, že celá 
učebnice je doslova „prošpikována“ množstvím latinských citátů, sentencí 
a okřídlených slov. 

Analyzované učebnice nevyhovují ani požadavku deskriptivního 
a empirického přístupu. Jak už bylo jednou řečeno, primárním cílem obou textů je 
exemplifikovat probírané gramatické jevy. To se u obou projevuje nejen zařazováním 
nepoužitelných lexikálních jednotek (např. opus, lac, mel) 44  či výše zmíněným 
probíráním irelevantních částí gramatiky, ale též množstvím transformačních cvičení, 
jejichž výsledkem jsou z hlediska medicínského využití zcela nereálné tvary 
a syntagmata. Jako příklad uveďme např. požadované jazykové struktury contra 
periculum ilei, inter periodum primam et secundam 45  či úkol převést do plurálu 
cuticula alba nebo tvořit všechny gramatické tvary od cornu longum et penetrans.46 

                                                             
testium) lze uvést jako výjimky. Názvy pelvis, mors, mons, pubis v plurálu neexistují a vedle toho si 
studenti při přílišném zdůrazňování i-kmenů naopak chybně zafixují genitivní -i- a vytvářejí tvary 
nominativů *auries, *denties, *dentia a zejména *ossia, což vede k negativním reakcím ze strany 
anatomů.“ NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98. 
39 Stručná zmínka o tomto jevu pouze ve 14. lekci, ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), 
s. 108. 
40 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 83–85.   
41 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 103.   
42 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 83. 
43 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 90–91. 
44 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 112. Černého učebnice je 
na tom v tomto ohledu lépe.  
45 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 78. 
46 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 45, 76. Termín cuticula alba je nereálný sám 
o sobě, cornu longum et penetrans samozřejmě také.   
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Reálné kolokační termíny se u Svobodové vyskytují málo, a pokud ano, jsou v záplavě 
uměle tvořených jazykových struktur těžko identifikovatelné. 47  Černého učebnice, 
jejímž hlavním cílem je patrně naučit studenty transformovat latinská jména 
do různých gramatických tvarů, 48  kolokační termíny do textu nezařazuje takřka 
vůbec.  

Obdobný moment pak zaznamenáváme v minimální reflexi autentických 
klinických diagnóz, které by dle našeho přesvědčení měly tvořit jádro výukových 
materiálů. 49  Jedním z výukových cílů by pak měla být schopnost autentickým 
diagnózám pasivně porozumět, a to jak z hlediska formálně gramatického, tak 
obsahově věcného, a rovněž na jejich základě aktivně produkovat obdobné jiné 
jazykové struktury. Tento požadavek však obě učebnice takřka ignorují. Autentické 
latinské diagnózy určené k interpretaci chybějí zcela, což znamená, že studenti nemají 
žádnou možnost učinit si obecnou představu o jejich obvyklé podobě. S tímto typem 
jazykových struktur jsou konfrontováni pouze občas na bázi překladových cvičení 
z angličtiny do latiny. Hodnota výstupů z takovýchto cvičení je však z hlediska 
autenticity velmi pochybná. Nepředpokládáme například, že by struktury typu with 
shorter and more fragile bones nebo before very long operations50 byly reálnou reflexí 
autentické lékařské dokumentace.  

Taktéž frekvenční hledisko je ve sledovaných učebnicích zanedbáváno, ne-li 
opomíjeno. Zcela symptomatickým příkladem je výše zmíněná absence důležitých 
komparativních adjektiv v první části Černého učebnice.  

Z hlediska požadavku deskripce je samostatnou kapitolou otázka schopnosti 
analyzovaných učebnic reflektovat různé jazykové roviny lékařské terminologie, tzn. 
lékařskou terminologii jako multilingvální komplex, v němž latina a řečtina hrají 
pouze určitou (byť nepochybně důležitou) roli.51 Co se Černého učebnice týče, zavírá 
před tímto jevem zcela oči a plně se soustřeďujíc na latinskou mluvnici. Slibné náznaky 
ale identifikujeme u Svobodové, a to v několika přehledových pasážích, v níž traktuje 
analogie mezi latinskými a anglickými sufixy, 52  čímž studenty alespoň informuje 
o existenci do angličtiny ortograficky a gramaticky adaptované terminologické slovní 
                                                             
47 Např. ve cvičení na tvorbu lokační vazby s předložkou in jsou v zadání následující termíny: condylus 
humeri, nervus tibiae, locus frigidus, manubrium sterni, diameter transversa, periodus prima. Za 
kolokační termín lze přitom považovat pouze condylus humeri, manubrium sterni a diameter transversa. 
SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 78. 
48  Jak je patrné např. při tvoření plurálových tvarů od hepatitis. ČERNÝ, Guide to Basic Medical 
Terminology (2013), s. 82. 
49 Stejně Nečas, NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98. 
50 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 150. 
51 Podrobněji  BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 87–89. BERAN, 
Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General 
Medicine (2016), s. 98–99. 
52 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 22–25, 174–175, 246–247.   
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zásoby latinského a řeckého původu. Nutno však konstatovat, že dále již Svobodová 
nepostoupila. Uvítali bychom totiž, kdyby tyto latinsko-anglické analogie byly 
v jednotlivých lekcích více rozpracovány a didaktizovány.  

Výrazné nedostatky u obou učebnic musíme konstatovat i v otázce 
sémantizace slovní zásoby. Zaměření na latinské jazykové formy totiž z podstaty 
odvádí pozornost od významu lékařského termínu. Hlavní příčinou tohoto jevu je 
seskupování slovní zásoby podle kapitol mluvnice, nikoliv na základě věcného 
principu (např. dle tělních systémů) a také skutečnost, že pouhý překlad termínu 
v sobě nemůže obsahovat jeho lékařskou definici postihující reálné obsahy a možné 
kolokace. 53  Např. uvede-li Černý mezi adjektivy 1. a 2. deklinace výraz bifidus 
s pouhým překladem split, broken, cleft,54 aniž je však dalším způsobem vysvětlen 
a vhodně kolokován (tj. jako spina bifida), nelze očekávat, že si studenti s takovouto 
slovní jednotkou dobře funkčně poradí. Jak je zřejmé, Černý otázku sémantizace neřeší 
vůbec. Ostatně jeho obecně odtažitý vztah k medicínské realitě nachází zhmotnění 
mimo jiné také v celé řadě věcných chyb, kterých se v textu dopouští, 55  anebo 
například v tom, že vzorem pro adjektiva 3. deklinace jednovýchodná je mu felix 
(=šťastný)56. Učebnice D. Svobodové je na tom v tomto ohledu o poznání lépe, a to 
především díky řadě lexikálních tematických exkurzů, kterými je základní gramatická 
kostra proložena. Tyto exkurzy výrazně napomáhají uvádět probíranou slovní zásobu 
do vzájemných vztahů a věcných souvislostí.  

Z hlediska dalších požadavků (segmentování látky, metodické vedení 
studenta a princip „méně je více“) již jen konstatujme, že Černého učebnice je v těchto 
momentech v mnohém inspirativní, neboť „psychologicky“ dobře koresponduje 
s profilem studenta anglické paralelky. Učebnici D. Svobodové naopak vnímáme pro 
její komplikované a strukturně nepřehledné pojetí v tomto ohledu jako méně 
vhodnou. 
 
Inovace – provizorní řešení 
 Jak je patrné z předchozího textu, neshledáváme analyzované učebnice 
vhodné pro výuku v anglické paralelce. Má-li být výuka při jejich využití efektivní, je 
nezbytné, aby jejich nedostatky kompenzovala osoba zkušeného a jazykově i odborně 
dobře vybaveného učitele, který by byl schopen do výukového procesu vstupovat 
                                                             
53 Podrobněji  BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 85–86. BERAN, 
Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General 
Medicine (2016), s. 98. 
54 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 43. 
55  Např. substantivní sufix -oma vykládá jako „cancer“ a nebere přitom v úvahu, že mnoho takto 
označených nádorů je nezhoubných a také že celá řada takto zakončených slov nádor vůbec neoznačuje. 
Příkladem je paradoxně Černým uvedený příklad dermatoma, což je ohraničená oblast kůže inervovaná 
určitým míšním nervem. ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 82.  
56 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 139. 
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latinské diagnózy určené k interpretaci chybějí zcela, což znamená, že studenti nemají 
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z angličtiny do latiny. Hodnota výstupů z takovýchto cvičení je však z hlediska 
autenticity velmi pochybná. Nepředpokládáme například, že by struktury typu with 
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47 Např. ve cvičení na tvorbu lokační vazby s předložkou in jsou v zadání následující termíny: condylus 
humeri, nervus tibiae, locus frigidus, manubrium sterni, diameter transversa, periodus prima. Za 
kolokační termín lze přitom považovat pouze condylus humeri, manubrium sterni a diameter transversa. 
SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 78. 
48  Jak je patrné např. při tvoření plurálových tvarů od hepatitis. ČERNÝ, Guide to Basic Medical 
Terminology (2013), s. 82. 
49 Stejně Nečas, NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98. 
50 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 150. 
51 Podrobněji  BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 87–89. BERAN, 
Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General 
Medicine (2016), s. 98–99. 
52 SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 22–25, 174–175, 246–247.   
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53 Podrobněji  BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 85–86. BERAN, 
Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General 
Medicine (2016), s. 98. 
54 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 43. 
55  Např. substantivní sufix -oma vykládá jako „cancer“ a nebere přitom v úvahu, že mnoho takto 
označených nádorů je nezhoubných a také že celá řada takto zakončených slov nádor vůbec neoznačuje. 
Příkladem je paradoxně Černým uvedený příklad dermatoma, což je ohraničená oblast kůže inervovaná 
určitým míšním nervem. ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 82.  
56 ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 139. 
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a řídit ho z pozice interpretátora a korektora užívaje tyto texty pouze jako referenční 
příručku. Z jedné učebnice (Svobodová) by přitom musel neustále látku selektovat, 
druhou (Černý) pak vhodně doplňovat. Tento požadavek je však při současných 
personálních podmínkách na ÚDLCJ nesplnitelný. Vedle toho do popředí vstupuje 
otázka, zda je s ohledem na stabilitu a kontinuitu výuky vhodné a bezpečné alokovat 
takřka veškeré pedagogické prostředky do osoby učitele či zda není žádoucí disponovat 
učebním textem, s nímž by byl schopen pracovat rovněž učitel-začátečník a který by 
byl případně použitelný rovněž pro samostudium. 
 Jelikož potřeba takového textu byla shledána jako akutní, přistoupil autor 
k tvorbě vlastního – a zdůrazněme – provizorního výukového materiálu.57  Neměl 
přitom ambice radikálně měnit výukovou koncepci či cíle, což je moment sice žádoucí, 
nicméně vyžadující značné časové a personální investice. Text proto zůstává v limitech 
gramatického modelu, byť se jedná o jeho značně redukovanou podobu, vznikal 
nicméně ve znamení snahy eliminovat zásadní nedostatky analyzovaných učebnic 
a alespoň zčásti uplatnit výše navržené žádoucí výukové principy. To se obecně 
promítá hlavně ve výrazných redukcích gramatické látky i obsahového záběru. 
Materiál se takřka úplně soustřeďuje na anatomickou nomenklaturu, a to na základě 
argumentů, že anatomie je společným základem pro ostatní lékařské obory, že výuka 
anatomie probíhá paralelně s lékařskou terminologií v prvním ročníku a konečně, že 
anatomie je téměř jediný obor, jehož názvosloví je důsledně latinské. 58  Studium 
pádového systému latinských substantiv a adjektiv se proto omezuje na anatomicky 
relevantní tvary nominativu a genitivu. Výrazným rysem je rovněž striktní oddělení 
substantiv a adjektiv. Nejprve je kompletně (všechny deklinace) probrán systém 
substantiv, s adjektivy se studenti seznámí až v druhé fázi. Motivací pro tuto 
netradiční strukturu je snaha eliminovat výše popsaný problém studentů s distinkcí 
přívlastku neshodného a shodného. Při tomto postupu totiž student nejprve 
po relativně dlouhou dobu pracuje takřka výhradně s jediným jazykovým vztahem 
(determinační spojení substantiv) 59  a teprve v druhé fázi připojuje do pevně 
vybudovaného systému substantiv také přívlastky shodné. 60  Materiál byl poprvé 
ve výuce experimentálně použit v akademickém roce 2017/18.    

                                                             
57 Jedná se o materiál, který je studentům k dispozici ve studijním informačním systému. Text není 
oficiálně publikován, proto nemůžeme uvádět paginace.   
58 Srov. BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 86. BERAN, Project for 
an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General Medicine 
(2016), s. 99. V případě anglické paralelky lze však poslední argument zpochybnit, neboť převážná část 
studentů preferuje anglickou variantu anatomické nomenklatury. Viz dále.  
59 Mimo vztah determinace se student v průběhu dalších lekcí seznámí rovněž s apozicí (např. u názvů 
svalu, musculus flexor atp.). Z hlediska četnosti výskytu v anatomické nomenklatuře je apozice spíše 
okrajový jev.  
60 První zkušenosti naznačují, že se jedná o efektivní postup.  
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 Učební text se dělí na dvanáct jednotek (Units), z nichž celých jedenáct je 
věnováno systému anatomické nomenklatury, poslední nabízí stručný úvod 
do systému tvoření klinicko-patologických termínů. Průměrný rozsah lekce je zhruba 
10 stránek textu. První jednotka, vyvedená po vzoru D. Svobodové v otázkách 
a odpovědích, přináší studentům obecné poučení o charakteru a významu lékařské 
terminologie. Zejména je zdůrazněna její mnohovrstevnatost, tj. skutečnost řady 
jazykových rovin. Zároveň je ale specifikováno a odůvodněno, na jaké terminologické 
oblasti se výuka bude soustřeďovat, a jsou formulovány výukové cíle.  

Druhá jednotka přináší poučení o výslovnosti, ta je procvičována na bázi 
popisu kosti pažní a lopatky. 61  Třetí jednotka seznamuje studenty se základní 
jazykovou terminologií a pravidly determinačních vztahů mezi slovními jednotkami. 
Ty jsou vysvětlovány pomocí strukturních schémat, jejichž pomocí by měl student 
jazykové vztahy nahlédnout jako abstraktní zákonitosti, které fungují univerzálně bez 
ohledu na jejich konkrétní realizaci. Měl by například teoreticky porozumět tomu, že 
jakékoliv specifikující substantivum musí být v anatomickém termínu v genitivu.62 
Mezi úvodní lekce patří ještě čtvrtá jednotka, formulující pravidlo o zařazení 
substantiv do deklinačních typů podle koncovky genitivu singuláru a zdůrazňující 
fenomén tzv. slovníkového tvaru.63  

Konkrétní jazyková látka začíná pátou jednotkou, v níž jsou probírána 
substantiva 1. deklinace. Dále učebnice pokračuje podle předvídatelného gramatického 
plánu: šestá jednotka se zabývá substantivy 2. deklinace, sedmá jednotka obsahuje 
výklad o substantivech 3. deklinace a osmá jednotka integruje výklad substantiv 
4. a 5. deklinace. Dále následují latinská adjektiva, z nichž adjektiva 1. a 2. deklinace 
jsou probírána v deváté jednotce, adjektiva 3. deklinace (pouze dvojvýchodná 
a jednovýchodná) tvoří obsah desáté jednotky a jedenáctá jednotka prezentuje 
vybrané anatomicky relevantní tvary komparativů a superlativů. Poslední dvanáctá 
jednotka přináší stručné poučení o konstrukci klinicko-patologického termínu 
a základní vokabulář nejběžnějších slovotvorných komponentů řeckého původu. 
Součástí lekce je jednoduché cvičení na interpretaci klinicko-patologických kompozit 
na bázi analýzy slovních komponentů.  

Pro demonstraci struktury lekcí podrobněji rozebereme patrně nejnáročnější 
sedmou výukovou jednotku, která se souhrnně zabývá substantivy 3. deklinace, tj. 
výklad imparisyllab a parisyllab je integrován. Při jejím popisu budeme zároveň 

                                                             
61 Tyto anatomické struktury jsou souběžně probírány v anatomii. 
62 Tento moment si klade za cíl, aby byl student v dalších lekcích schopen nahlížet konkrétní jazykové 
tvary prizmatem systému, a lépe tak rozuměl jejich funkci v rámci termínu a nezaměřoval se pouze na 
řešení konkrétní jazykové formy. Reálná efektivita tohoto postupu však nenaplňuje původní očekávání.   
63 Reálná efektivita této lekce opět velmi slabá. Ukazuje se, že schopnost studentů fixovat delší úvodní 
teoreticky orientované pasáže je obvykle nízká.    
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demonstrovat, jakým způsobem byly při zpracování látky uplatněny výše zmíněné 
žádoucí výukové principy. Lekce zabírá 17 stran textu, a je tak svým rozsahem nejdelší. 
V rámci krátkého úvodu (1. Introduction) je studentům manifestováno několik 
příkladů, jak angličtina derivuje své lexikum z kmenů latinských substantiv 
3. deklinace (např. corpor- → corporation, dent- → dentist). Smysl této pasáže, která 
je uplatněním známé pedagogické zásady od známého k neznámému, 64  je ryze 
motivační. Má studentům názorně demonstrovat, že na bázi angličtiny mají relativně 
snadný přístup ke značnému množství latinských výrazů. 

V dalším bodu s nadpisem „2. Dictionary form (How to identify it?)“ se 
studenti seznámí se strukturou slovníkového tvaru substantiv 3. deklinace. Zdůrazněn 
je jim univerzální identifikační moment (koncovky gen. sg.) a na příkladech je 
prezentována skutečnost, že nom. sg. je nestabilní a taktéž jmenný rod je variující. 
Následující sekce (3. Paradigm (How to decline it?) obsahuje skloňování tří vzorů 
(tendo, testis, corpus), přičemž studenti jsou poučení, v jakých případech lze tyto 
vzory použít. Vzor tendo je definován jako modelové slovo pro všechna maskulina 
a feminina, pro něž je charakteristický rozdíl mezi tvarem nom. sg. a gen. sg., vzor 
testis má sloužit pro všechna maskulina a feminina s identickými tvary nom. sg. a gen. 
sg. a vzor corpus je určen pro skloňování všech neuter. Jakékoliv jiné potenciálně 
možné jazykové výklady, jako je podrobná typologie kmenů substantiv 3. deklinace či 
prezentace okrajových deklinačních typů (rete, febris), jsou pragmaticky zcela 
opomenuty.65  Důležitá je další části výkladu (4. How to follow the paradigm?), v níž 
je studentům ve třech krocích manifestováno, jak příslušné substantivum zařadit ke 
vzoru a jak začít skloňovat.66 Zdůrazněna je přitom nezbytná znalost tvaru gen. sg. 
V následující sekci (5. What does the dictionary form look like?) je podrobněji 
rozebrán systém slovníkového tvaru. Studenti jsou zde poučeni o tom, že v rámci 
údaje o gen. sg. nenacházejí ve slovníkovém tvaru pouze jeho koncovku, ale širší 
jazykový kontext dávající informaci o reálné podobě celého tvaru substantiva. 
Dovednost vyčíst kompletní tvar gen. sg. je vzápětí testována v jednoduchém cvičení.67 
Další část (6. Regularities of the 3rd declension) seznamuje studenty v přehledové 
tabulce s existencí určitých lexikálních klastrů, v nichž lze pozorovat analogicky se 
opakující jazykové skutečnosti.68 S jejich využitím lze u řady substantiv odvodit tvar 
gen. sg. a určit rod, aniž by musel být vždy mechanicky memorován slovníkový tvar. 
                                                             
64 JŮVA – JŮVA, Úvod do pedagogiky (1999), s. 82. 
65 Srov. NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98. 
66 Krok I: Uchop celý slovníkový tvar. Krok II: Podle charakteru slovníkového tvaru urči odpovídající vzor 
a uvědom si příslušnou sadu koncovek. Krok III: Z tvaru gen. sg. odtrhni koncovku -is a nahraď jinou dle 
požadovaného pádu a čísla.   
67 Student má za úkol uvést celý tvar gen. sg. na bázi zadaného slovníkového tvaru, např. paries, etis, m. 
→ parietis. 
68 Např. substantiva zakončená na -or jsou vždy v gen. sg. zakončena na -oris a jsou to vždy maskulina.   
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Tato dovednost je ihned testována v připojeném cvičení. Sedmá sekce (7. Declension 
exercise) pak v rámci dalšího cvičení přináší zopakování základních skloňovacích 
pravidel. Tím základní výklad končí. 

Zaměřme se nyní na obecné rysy právě popsané výkladové pasáže. 
Konstatujeme především, že je formulována v jednoduchých stručných větách a je 
rozdělena na sedm krátkých sekcí, z nichž žádná nepřesahuje jednu textovou stranu. 
Nadpisy těchto sekcí mají často formu jednoduchých otázek s minimálním užitím 
odborných termínů, čím se snaží předjímat podobně znějící otázky studentů, 
a studenty tak lépe v látce orientovat. Jednotlivé sekce jsou prokládány cvičeními, 
v nichž mají studenti fixovat právě probraný krátký úsek látky, často jedinou nově 
získanou dovednost. Co se šíře výkladu týče, zdůrazněme opakovaně, že je redukován 
na funkční minimum. Sledujeme tedy naplnění několika výše zmíněných principů 
(pragmatismus, segmentování, „méně je více“). 

Další část textu (8. Additional notes) přináší několik dalších lexikálně-
gramatických poznámek se vztahem k právě vyloženým substantivům 3. deklinace. 
Studenti se zde seznamují se vztahem apozice mezi substantivy (tj. jazykovými 
strukturami typu musculus abductor), dále jako výjimky jsou vyloženy tvary gen. pl. 
od substantiv dens, pars a os 69  a nakonec přichází nepravidelné skloňování 
substantiva vas.  

Devátá část učebnice (9. Vocabulary) přináší slovní zásobu. Ta je vyvedena 
ve třech sloupcích, přičemž tradiční schéma (latinský tvar  + anglický ekvivalent) je 
mnohdy doplněno lékařskou definicí termínu, explikačním opisem, vysvětlením 
možných kolokací či etymologickou poznámkou, je-li ovšem shledána za relevantní 
pro pochopení významu daného termínu. Tímto velmi elementárním a z didaktického 
hlediska nesofistikovaným způsobem má být alespoň zčásti kompenzován 
sémantizační problém. Co se týče vlastních lexikálních jednotek, zcela dominují výrazy 
anatomické, které jsou speciálně v této lekci řazeny podle výše zmíněných lexikálních 
klastrů, nikoliv abecedně.70 K nim je v závěru doplněno několik základních klinických 
termínů (např. contusio, varix), díky nimž studenti mohou sestavovat jednoduché 
klinické diagnózy.   

Poslední část přináší několik dalších cvičení, v nichž mají být nabyté 
vědomosti a dovednosti fixovány. Jedná se nejprve o jednoduchá cvičení 
transformačního charakteru, a to převod anatomického termínu do plurálu. Student 
má např. za úkol převést spojení regio capitis. Uvedený příklad manifestuje, že 
testovanou kompetencí není a nemá být pouze vytvoření požadovaných gramatických 
tvarů, ale též uvědomělá práce s termínem jako plně sémantizovanou jednotkou. 

                                                             
69 Srov. NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98. 
70 Stejně tak Svobodová, SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 109–
112. Nikoliv však Černý, ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 58–62. 
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demonstrovat, jakým způsobem byly při zpracování látky uplatněny výše zmíněné 
žádoucí výukové principy. Lekce zabírá 17 stran textu, a je tak svým rozsahem nejdelší. 
V rámci krátkého úvodu (1. Introduction) je studentům manifestováno několik 
příkladů, jak angličtina derivuje své lexikum z kmenů latinských substantiv 
3. deklinace (např. corpor- → corporation, dent- → dentist). Smysl této pasáže, která 
je uplatněním známé pedagogické zásady od známého k neznámému, 64  je ryze 
motivační. Má studentům názorně demonstrovat, že na bázi angličtiny mají relativně 
snadný přístup ke značnému množství latinských výrazů. 

V dalším bodu s nadpisem „2. Dictionary form (How to identify it?)“ se 
studenti seznámí se strukturou slovníkového tvaru substantiv 3. deklinace. Zdůrazněn 
je jim univerzální identifikační moment (koncovky gen. sg.) a na příkladech je 
prezentována skutečnost, že nom. sg. je nestabilní a taktéž jmenný rod je variující. 
Následující sekce (3. Paradigm (How to decline it?) obsahuje skloňování tří vzorů 
(tendo, testis, corpus), přičemž studenti jsou poučení, v jakých případech lze tyto 
vzory použít. Vzor tendo je definován jako modelové slovo pro všechna maskulina 
a feminina, pro něž je charakteristický rozdíl mezi tvarem nom. sg. a gen. sg., vzor 
testis má sloužit pro všechna maskulina a feminina s identickými tvary nom. sg. a gen. 
sg. a vzor corpus je určen pro skloňování všech neuter. Jakékoliv jiné potenciálně 
možné jazykové výklady, jako je podrobná typologie kmenů substantiv 3. deklinace či 
prezentace okrajových deklinačních typů (rete, febris), jsou pragmaticky zcela 
opomenuty.65  Důležitá je další části výkladu (4. How to follow the paradigm?), v níž 
je studentům ve třech krocích manifestováno, jak příslušné substantivum zařadit ke 
vzoru a jak začít skloňovat.66 Zdůrazněna je přitom nezbytná znalost tvaru gen. sg. 
V následující sekci (5. What does the dictionary form look like?) je podrobněji 
rozebrán systém slovníkového tvaru. Studenti jsou zde poučeni o tom, že v rámci 
údaje o gen. sg. nenacházejí ve slovníkovém tvaru pouze jeho koncovku, ale širší 
jazykový kontext dávající informaci o reálné podobě celého tvaru substantiva. 
Dovednost vyčíst kompletní tvar gen. sg. je vzápětí testována v jednoduchém cvičení.67 
Další část (6. Regularities of the 3rd declension) seznamuje studenty v přehledové 
tabulce s existencí určitých lexikálních klastrů, v nichž lze pozorovat analogicky se 
opakující jazykové skutečnosti.68 S jejich využitím lze u řady substantiv odvodit tvar 
gen. sg. a určit rod, aniž by musel být vždy mechanicky memorován slovníkový tvar. 
                                                             
64 JŮVA – JŮVA, Úvod do pedagogiky (1999), s. 82. 
65 Srov. NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98. 
66 Krok I: Uchop celý slovníkový tvar. Krok II: Podle charakteru slovníkového tvaru urči odpovídající vzor 
a uvědom si příslušnou sadu koncovek. Krok III: Z tvaru gen. sg. odtrhni koncovku -is a nahraď jinou dle 
požadovaného pádu a čísla.   
67 Student má za úkol uvést celý tvar gen. sg. na bázi zadaného slovníkového tvaru, např. paries, etis, m. 
→ parietis. 
68 Např. substantiva zakončená na -or jsou vždy v gen. sg. zakončena na -oris a jsou to vždy maskulina.   

95 
 

Tato dovednost je ihned testována v připojeném cvičení. Sedmá sekce (7. Declension 
exercise) pak v rámci dalšího cvičení přináší zopakování základních skloňovacích 
pravidel. Tím základní výklad končí. 

Zaměřme se nyní na obecné rysy právě popsané výkladové pasáže. 
Konstatujeme především, že je formulována v jednoduchých stručných větách a je 
rozdělena na sedm krátkých sekcí, z nichž žádná nepřesahuje jednu textovou stranu. 
Nadpisy těchto sekcí mají často formu jednoduchých otázek s minimálním užitím 
odborných termínů, čím se snaží předjímat podobně znějící otázky studentů, 
a studenty tak lépe v látce orientovat. Jednotlivé sekce jsou prokládány cvičeními, 
v nichž mají studenti fixovat právě probraný krátký úsek látky, často jedinou nově 
získanou dovednost. Co se šíře výkladu týče, zdůrazněme opakovaně, že je redukován 
na funkční minimum. Sledujeme tedy naplnění několika výše zmíněných principů 
(pragmatismus, segmentování, „méně je více“). 

Další část textu (8. Additional notes) přináší několik dalších lexikálně-
gramatických poznámek se vztahem k právě vyloženým substantivům 3. deklinace. 
Studenti se zde seznamují se vztahem apozice mezi substantivy (tj. jazykovými 
strukturami typu musculus abductor), dále jako výjimky jsou vyloženy tvary gen. pl. 
od substantiv dens, pars a os 69  a nakonec přichází nepravidelné skloňování 
substantiva vas.  

Devátá část učebnice (9. Vocabulary) přináší slovní zásobu. Ta je vyvedena 
ve třech sloupcích, přičemž tradiční schéma (latinský tvar  + anglický ekvivalent) je 
mnohdy doplněno lékařskou definicí termínu, explikačním opisem, vysvětlením 
možných kolokací či etymologickou poznámkou, je-li ovšem shledána za relevantní 
pro pochopení významu daného termínu. Tímto velmi elementárním a z didaktického 
hlediska nesofistikovaným způsobem má být alespoň zčásti kompenzován 
sémantizační problém. Co se týče vlastních lexikálních jednotek, zcela dominují výrazy 
anatomické, které jsou speciálně v této lekci řazeny podle výše zmíněných lexikálních 
klastrů, nikoliv abecedně.70 K nim je v závěru doplněno několik základních klinických 
termínů (např. contusio, varix), díky nimž studenti mohou sestavovat jednoduché 
klinické diagnózy.   

Poslední část přináší několik dalších cvičení, v nichž mají být nabyté 
vědomosti a dovednosti fixovány. Jedná se nejprve o jednoduchá cvičení 
transformačního charakteru, a to převod anatomického termínu do plurálu. Student 
má např. za úkol převést spojení regio capitis. Uvedený příklad manifestuje, že 
testovanou kompetencí není a nemá být pouze vytvoření požadovaných gramatických 
tvarů, ale též uvědomělá práce s termínem jako plně sémantizovanou jednotkou. 

                                                             
69 Srov. NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské terminologie (2015), s. 98. 
70 Stejně tak Svobodová, SVOBODOVÁ, An Introduction to Greco-Latin Medical Terminology (2006), s. 109–
112. Nikoliv však Černý, ČERNÝ, Guide to Basic Medical Terminology (2013), s. 58–62. 
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Řešení regiones capitum je totiž neakceptovatelné jako nesmyslné z hlediska 
věcného. 71  Následuje cvičení, v němž mají studenti za úkol na základě zadaných 
gramaticky nespojených výrazů složit víceslovné termíny. Klíčem k úspěchu je přitom 
i zde správná sémantizace výrazů, neboť požadavek smysluplnosti je v učebnici platný 
ve všech typech cvičení. Co se týče překladových cvičení, ta jsou omezena na aktivní 
tvorbu zjednodušených latinských diagnóz. Jejich smyslem je spíše pokračování 
nácviku základních gramatických tvarů, než reflexe reálného stavu lékařské 
terminologie. S překladem autentických diagnóz z latiny do angličtiny pak student 
není v průběhu jednotlivých lekcí konfrontován vůbec, a to vzhledem k limitované 
klinické slovní zásobě a jen pomalu rostoucímu repertoáru gramatických tvarů. 
Stejným způsobem se student nesetkává s úkolem předkládat čisté anatomické 
termíny, v tomto případě však z důvodu, že speciálně u anatomického termínu se 
překlad jeví jako zcela nevhodný způsob sémantizace. 72  Lekce je zakončena 
obrazovým materiálem (zde konkrétně obrázek vagina tendinis/tendinum a crura 
diaphragmatis) demonstrujícím slovně obtížněji vysvětlitelné jevy. Vizualizace látky 
patří samozřejmě mezi základní a účinné sémantizační prostředky a vedle toho 
nepochybně zvyšuje atraktivitu textu.73 
 
Perspektivy 

Jak je z předchozího textu patrné, vývoj výukové koncepce anglické paralelky 
není na 1. LF UK ani zdaleka ukončen. Dokazuje to právě analyzovaný provizorní text, 
který nabízí jen dílčí kompenzaci nejpalčivějších problémů. Celou řadu otázek však 
nechává nedořešenou a ani všechny výše zmíněné žádoucí principy v něm nenacházejí 
plné uplatnění. Budoucí vývoj tedy bude muset nepochybně být ve znamení 
postupných implementací dalších inovací.     

 Za neodkladné považujeme zejména rozpracování klinické terminologie. Její 
současné traktování v podobě seznamu nejběžnějších slovotvorných komponentů se 
jeví jako zcela nedostatečné a neodpovídající zásadám moderní pedagogiky. Co se 
způsobu zpracování týče, navrhujeme členění klinického lexika dle tělních systémů,74 
jak je typické zvláště pro terminologické učebnice vznikající v anglicky mluvících 
zemích.75 Jsme totiž přesvědčeni, že samotné sdružení slovní zásoby podle věcného 
                                                             
71 Srov. BERAN, Inovace v testování řecko-latinské lékařské terminologie na 1. LF UK. (2018), s. 29. 
72 Srov. BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 85.  
73 Srov. BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 87. BERAN, Project for 
an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General Medicine 
(2016), s. 100. 
74  Srov. BERAN, Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in 
Programmes of General Medicine (2016), s. 101. 
75  Z nepřeberného množství titulů uveďme jako příklady následující: CREASON, Stedman’s Medical 
Terminology. Steps to Success in Medical Language (2011). FREMGEN – FRUCHT, Medical Terminology. A 
living language (2013). HUTTON, An Introduction to Medical Terminology for Health Care. A self-teaching 
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principu může významně podpořit její sémantizaci a budování vzájemných 
sémantických vztahů mezi slovními jednotkami. Těžiště výuky by se tak mělo zcela 
přirozeně přesunout z jazykové formy k medicínskému obsahu. Dále navrhujeme, aby 
tato slovní zásoba byla prezentována převážně v kontextu souvislých autentických 
textů (autentické diagnózy, lékařské zprávy, odborné texty), nikoliv čistě v podobě 
lexikálních seznamů.76 

Jako zcela zásadní a těžce řešitelnou však vnímáme otázku deskripce, tj. 
požadavku reflektovat reálný stav a podobu lékařské terminologie. V tomto momentě 
totiž již neřešíme pouze to, jak tomuto požadavku dostát na úrovni konkrétního 
výukového materiálu či v rámci výukového programu konkrétního pracoviště, ale 
začínáme se dotýkat zcela nejobecnějších koncepčních a metodických otázek výuky 
anglické paralelky. Ptáme se, jakou lékařskou terminologii máme vlastně popisovat. 
Má to být podoba terminologie, jak je užívaná v České republice,77 anebo se jeví jako 
účelnější reflektovat terminologické standardy anglicky mluvících zemí, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že výuka probíhá v angličtině? Odpověď na tuto otázku je 
velmi obtížná, ale přitom nezbytná pro budoucí formulování adekvátních výukových 
cílů a z nich vyplývajících výukových modelů a obsahů. Jedná se proto o moment 
mimořádného významu, který rozhodne o budoucím vývoji výuky lékařské 
terminologie pro anglickou paralelku. Pro jasnější představu se v závěru pokusme 
nastínit možné budoucí scénáře. 

První možností je, že se nadále bude uplatňovat konzervativní představa, že 
výuka v anglické paralelce má být ve všech ohledech pouhou jazykovou mutací výuky 
české, a to navzdory skutečnosti, že podoba reálně užívané lékařské terminologie 
v mateřských zemích studentů anglické paralelky je nepochybně velmi různorodá 
a s vysokou mírou pravděpodobnosti diametrálně odlišná od českého standardu. 
Argumentačním pokladem pro toto pojetí pak mohou být skutečnosti, že posluchači 
studují v českých podmínkách, na české univerzitě, konečně budou nositeli českého 
diplomu atp., a proto je zcela legitimní  konfrontovat je se všemi specifiky české výuky. 
Praktické důsledky tohoto pojetí jsou zcela zřejmé: Výuka by zůstala v limitech 
gramatického modelu, učebnice pro anglickou paralelku by kopírovaly texty české 

                                                             
package (2006). Obsahovou analýzu první a třetí uvedené učebnice přináší BERAN, Výuka řecko-latinské 
lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České 
republice a ve světě (2013), s. 130–140. 
76 BERAN, Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of 
General Medicine (2016), s. 100. 
77 Stručná charakteristika terminologického standardu v České republice a na Slovensku viz MAREČKOVÁ 
– ŠIMON – ČERVENÝ,  Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects 
(2002), s. 583–584. BERAN, Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology 
in Programmes of General Medicine (2016), s. 98–99 . 
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i zde správná sémantizace výrazů, neboť požadavek smysluplnosti je v učebnici platný 
ve všech typech cvičení. Co se týče překladových cvičení, ta jsou omezena na aktivní 
tvorbu zjednodušených latinských diagnóz. Jejich smyslem je spíše pokračování 
nácviku základních gramatických tvarů, než reflexe reálného stavu lékařské 
terminologie. S překladem autentických diagnóz z latiny do angličtiny pak student 
není v průběhu jednotlivých lekcí konfrontován vůbec, a to vzhledem k limitované 
klinické slovní zásobě a jen pomalu rostoucímu repertoáru gramatických tvarů. 
Stejným způsobem se student nesetkává s úkolem předkládat čisté anatomické 
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nepochybně zvyšuje atraktivitu textu.73 
 
Perspektivy 

Jak je z předchozího textu patrné, vývoj výukové koncepce anglické paralelky 
není na 1. LF UK ani zdaleka ukončen. Dokazuje to právě analyzovaný provizorní text, 
který nabízí jen dílčí kompenzaci nejpalčivějších problémů. Celou řadu otázek však 
nechává nedořešenou a ani všechny výše zmíněné žádoucí principy v něm nenacházejí 
plné uplatnění. Budoucí vývoj tedy bude muset nepochybně být ve znamení 
postupných implementací dalších inovací.     

 Za neodkladné považujeme zejména rozpracování klinické terminologie. Její 
současné traktování v podobě seznamu nejběžnějších slovotvorných komponentů se 
jeví jako zcela nedostatečné a neodpovídající zásadám moderní pedagogiky. Co se 
způsobu zpracování týče, navrhujeme členění klinického lexika dle tělních systémů,74 
jak je typické zvláště pro terminologické učebnice vznikající v anglicky mluvících 
zemích.75 Jsme totiž přesvědčeni, že samotné sdružení slovní zásoby podle věcného 
                                                             
71 Srov. BERAN, Inovace v testování řecko-latinské lékařské terminologie na 1. LF UK. (2018), s. 29. 
72 Srov. BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 85.  
73 Srov. BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské lékařské terminologie (2015), s. 87. BERAN, Project for 
an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of General Medicine 
(2016), s. 100. 
74  Srov. BERAN, Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in 
Programmes of General Medicine (2016), s. 101. 
75  Z nepřeberného množství titulů uveďme jako příklady následující: CREASON, Stedman’s Medical 
Terminology. Steps to Success in Medical Language (2011). FREMGEN – FRUCHT, Medical Terminology. A 
living language (2013). HUTTON, An Introduction to Medical Terminology for Health Care. A self-teaching 
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principu může významně podpořit její sémantizaci a budování vzájemných 
sémantických vztahů mezi slovními jednotkami. Těžiště výuky by se tak mělo zcela 
přirozeně přesunout z jazykové formy k medicínskému obsahu. Dále navrhujeme, aby 
tato slovní zásoba byla prezentována převážně v kontextu souvislých autentických 
textů (autentické diagnózy, lékařské zprávy, odborné texty), nikoliv čistě v podobě 
lexikálních seznamů.76 

Jako zcela zásadní a těžce řešitelnou však vnímáme otázku deskripce, tj. 
požadavku reflektovat reálný stav a podobu lékařské terminologie. V tomto momentě 
totiž již neřešíme pouze to, jak tomuto požadavku dostát na úrovni konkrétního 
výukového materiálu či v rámci výukového programu konkrétního pracoviště, ale 
začínáme se dotýkat zcela nejobecnějších koncepčních a metodických otázek výuky 
anglické paralelky. Ptáme se, jakou lékařskou terminologii máme vlastně popisovat. 
Má to být podoba terminologie, jak je užívaná v České republice,77 anebo se jeví jako 
účelnější reflektovat terminologické standardy anglicky mluvících zemí, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že výuka probíhá v angličtině? Odpověď na tuto otázku je 
velmi obtížná, ale přitom nezbytná pro budoucí formulování adekvátních výukových 
cílů a z nich vyplývajících výukových modelů a obsahů. Jedná se proto o moment 
mimořádného významu, který rozhodne o budoucím vývoji výuky lékařské 
terminologie pro anglickou paralelku. Pro jasnější představu se v závěru pokusme 
nastínit možné budoucí scénáře. 

První možností je, že se nadále bude uplatňovat konzervativní představa, že 
výuka v anglické paralelce má být ve všech ohledech pouhou jazykovou mutací výuky 
české, a to navzdory skutečnosti, že podoba reálně užívané lékařské terminologie 
v mateřských zemích studentů anglické paralelky je nepochybně velmi různorodá 
a s vysokou mírou pravděpodobnosti diametrálně odlišná od českého standardu. 
Argumentačním pokladem pro toto pojetí pak mohou být skutečnosti, že posluchači 
studují v českých podmínkách, na české univerzitě, konečně budou nositeli českého 
diplomu atp., a proto je zcela legitimní  konfrontovat je se všemi specifiky české výuky. 
Praktické důsledky tohoto pojetí jsou zcela zřejmé: Výuka by zůstala v limitech 
gramatického modelu, učebnice pro anglickou paralelku by kopírovaly texty české 

                                                             
package (2006). Obsahovou analýzu první a třetí uvedené učebnice přináší BERAN, Výuka řecko-latinské 
lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České 
republice a ve světě (2013), s. 130–140. 
76 BERAN, Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology in Programmes of 
General Medicine (2016), s. 100. 
77 Stručná charakteristika terminologického standardu v České republice a na Slovensku viz MAREČKOVÁ 
– ŠIMON – ČERVENÝ,  Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects 
(2002), s. 583–584. BERAN, Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin Medical Terminology 
in Programmes of General Medicine (2016), s. 98–99 . 
 



98 
 

a studenti by získávali identické poznatky, a to včetně latinské jmenné flexe.78 Jak už 
bylo řečeno, o prospěšnosti tohoto přístupu a jeho efektivitě si však troufáme 
pochybovat, a to zejména s ohledem ke všem specifikům zahraničních studentů 
formulovaným na začátku tohoto článku, ale také např. na základě našeho zjištění, že 
i v současné době studenti při výuce anatomie většinově preferují anglickou verzi 
nomenklatury a latinská není učiteli anatomie vyžadována. 

Opačným řešením může být přijetí tzv. negramatického výukového modelu, 
charakteristického pro anglicky mluvící země,79 a to s argumentem, že terminologické 
standardy v mateřských zemích studentů jsou natolik odlišné, a proto je třeba hledat 
standard univerzální a pokud možno mezinárodně co nejsrozumitelnější. A tímto musí 
být zákonitě standard anglicky mluvících zemí, neboť angličtina je v současném světě 
v pozici lingua franca odborné komunikace.80 Převedeno do výukové praxe pak toto 
pojetí znamená opuštění latinské gramatiky, traktování termínů pouze v adaptované 
jazykové rovině, absolutní zaměření se na slovotvorbu lékařského termínu s akcentací 
jeho věcného (medicínského) obsahu, popř. větší prostor pro etymologie. 81  Látka 
nemůže být členěna jinak než podle věcného principu, dělení dle tělních systémů se 
pak jeví jako nejlogičtější. Z hlediska učebních materiálů se nabízí možnost převzít 
některou kvalitní učebnici zahraniční provenience. 

Možné je však také řešení kompromisní, v jehož rámci by česká specifika byla 
akceptována pouze do určité míry, která by mohla být vymezena např. požadavkem 
po elementární orientaci studentů v latinské anatomické nomenklatuře. To by 
dovolovalo ponechat alespoň základy latinské gramatiky. Ostatní klinický 
terminologický materiál by však již byl studován „negramaticky“ v adaptované 
jazykové rovině.82    
 
Závěr  
 V předchozích odstavcích jsme charakterizovali specifika studentů anglické 
paralelky, stanovili několik základních výukových principů podmiňujících elementární 

                                                             
78 K současným nárokům na českou paralelku na 1. LF UK viz BERAN, Inovace v testování řecko-latinské 
lékařské terminologie na 1. LF UK. (2018).   
79 BERAN, Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství 
na lékařských fakultách v České republice a ve světě (2013), s. 176–185. 
80 GOLLIN-KIES et al., Language for Specific Purposes (2015), s. 33–35. 
81  Sugestivní a barvitý popis denní reality a didaktických problémů ve výuce lékařské terminologie 
na univerzitě v USA přináší Dean-Jones, DEAN-JONES, Medical Terminology as a Classics Course (1998).  
82 Inspirací k tomuto výukovému pojetí je tzv. „pologramatický model“, který je charakteristický pro 
německy hovořící země. Viz BERAN, Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech 
všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě (2013), s. 166–175. Příkladem 
učebnice odrážející tento výukový model je CASPAR, Medizinische Terminologie (2007). Obsahovou 
analýzu této učebnice přináší BERAN, Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech 
všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě (2013), s. 118–124. 
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efektivitu výuky lékařské terminologie, a to jak ve vztahu ke studovanému předmětu 
obecně, tak speciálně s ohledem na posluchače studujícího v angličtině, a nakonec 
jsme nastínili tři potenciální scénáře budoucího vývoje výukové koncepce, vyplývající 
ze tří možných výukových modelů. Každý z nich má nepochybně své přednosti 
i zápory a zainteresované osoby z řad odborné veřejnosti k nim jistě budou zaujímat 
různé sympatie, a to v závislosti na osobních preferencích a odborném zaměření. Bude 
nepochybně zajímavé sledovat, kam se bude koncepce výuky lékařské terminologie 
ubírat, zda například dojde ke konsensu na jednom z modelů či zda v návaznosti 
na současný stav se spíše budou prohlubovat výukové diverzity mezi jednotlivými 
pracovišti.  
 Jeden model však zůstal stranou našeho výkladu. Tento model lze pojmenovat 
jako model nulový.83 Z názvu je zřejmé, že v jeho rámci žádná speciální výuka lékařské 
terminologie neexistuje. Nemusí to ale nutně znamenat, že studenti jsou v takto 
pojatém kurikulu o jazykově orientované terminologické vědomosti zákonitě zcela 
ochuzeni. Jen se musejí spoléhat na filologicky nadšené a nadané učitele vlastních 
medicínských oborů, a pokud tato šťastná konstelace nastane, mohou z ní dokonce 
těžit výhody v podobě dokonalé integrity jazykových a medicínských poznatků. 
Připustit je ale nutno i pravý opak, tedy že ke studentům vůbec žádné jazykové 
informace neproniknou.  
 K nulovému modelu ještě dodejme, že i tento je nutno považovat 
za plausibilní. Přesvědčují nás o tom lékařské školy řady zemí, které úspěšně 
produkují lékaře zcela nezasažené předchozím terminologickým jazykovým školením. 
Pro naše kraje je důležitá informace, že se k nim přidala Lékařská fakulta v Plzni, která 
před několika lety výuku lékařské terminologie pro anglickou paralelku zcela zrušila.  

Tato skutečnost svádí k troufalé a poněkud nevědecké otázce, zda se absence 
terminologické jazykové přípravy může reálně projevit ve kvalitě absolventa. Na jedné 
straně se patrně shodneme na tom, že stav terminologických vědomostí příliš 
neovlivní např. kompetenci úspěšně provést apendektomii. Na straně druhé si však 
dovolujeme postulovat lékaře jako osobu, v níž se snoubí kvalitní specialista 
s humanitně vzdělaným jedincem. Toto humanitní portfolio v sobě nepochybně 
zahrnuje zejména lékařskou etiku či filozoficko-náboženskou průpravu, ale soudíme, 
že rovněž jistý cit pro otázky jazykového charakteru, který se projevuje např. 
ve schopnosti analyzovat vlastní projev, reflektovat různé roviny odborného jazyka 
a vědomě je volit v závislosti na komunikační situaci. Mezi žádoucí jazykové 
kompetence patří rovněž schopnost vnímat funkci a význam terminologických 
standardů, jejímž výrazem je přesné odborné vyjadřování, ale zcela paradoxně to 

                                                             
83 BERAN, Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na 
lékařských fakultách v České republice a ve světě (2013), s. 152–155. 
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Opačným řešením může být přijetí tzv. negramatického výukového modelu, 
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některou kvalitní učebnici zahraniční provenience. 

Možné je však také řešení kompromisní, v jehož rámci by česká specifika byla 
akceptována pouze do určité míry, která by mohla být vymezena např. požadavkem 
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 V předchozích odstavcích jsme charakterizovali specifika studentů anglické 
paralelky, stanovili několik základních výukových principů podmiňujících elementární 
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dovolujeme postulovat lékaře jako osobu, v níž se snoubí kvalitní specialista 
s humanitně vzdělaným jedincem. Toto humanitní portfolio v sobě nepochybně 
zahrnuje zejména lékařskou etiku či filozoficko-náboženskou průpravu, ale soudíme, 
že rovněž jistý cit pro otázky jazykového charakteru, který se projevuje např. 
ve schopnosti analyzovat vlastní projev, reflektovat různé roviny odborného jazyka 
a vědomě je volit v závislosti na komunikační situaci. Mezi žádoucí jazykové 
kompetence patří rovněž schopnost vnímat funkci a význam terminologických 
standardů, jejímž výrazem je přesné odborné vyjadřování, ale zcela paradoxně to 

                                                             
83 BERAN, Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na 
lékařských fakultách v České republice a ve světě (2013), s. 152–155. 
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může být také uvědomělé opuštění exaktního vědeckého slovníku v případě 
komunikace s běžným pacientem. Jelikož kvalitně vedená výuka lékařské terminologie 
dle našeho názoru významně přispívá k budování všech zmíněných jazykových 
kompetencí, jsme hluboce přesvědčeni, že v kurikulech lékařských fakult má mít 
terminologická jazyková příprava i nadále své místo, ať už bude realizovaná 
v kterémkoliv výše zmíněném výukovém modelu.  
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Hnev v morálnej básni Gregora z Nazianzu Adversus iram1 
Erika Brodňanská 
Prešov 
 
Anger in the moral poem of Gregory of Nazianzus Adversus iram 
 
Abstract: The moral poem of Gregory of Nazianzus Adversus iram (I, II, 25) is a reaction to the life events 
in AD 381. He fights the anger within himself and the anger he feels against his enemies. He ponders 
what anger is, where it comes from and how one can fight it. From a wide range of expressions that were 
used to express anger in ancient Greek, he uses three - χόλος (in most cases used as a bearer of broader 
meaning, affect to be fought against), θυμός (full display of a burst of anger or anger on the brink of an 
outburst) and ὀργή (anger being referred to by ancient philosophers, or anger referring to God or biblical 
texts). 
 
Keywords: Gregory of Nazianzus, moral poetry, anger, anger management 
 

ῆνιν ἄειδε, θεὰ, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος / οὐλομένην« znejú slová 
prvého verša jedného z kľúčových diel gréckej, a následne 

i európskej literatúry, Homérovej Íliady. Hnev – μῆνις –, hnev trvalý, nezmieriteľný,2 
bolo prvé slovo, ktoré počuli poslucháči Homérovho eposu, a je prvým slovom, ktoré 
prečítame, keď tento epos vezmeme do rúk. Zrejme nie náhodou3 začína slovom hnev 
jednu zo svojich morálnych básní o viac ako tisíc rokov neskôr aj sv. Gregor 
z Nazianzu. Hnev bol emóciou, ktorá trápila Grékov od najstarších čias. Zaoberali sa 
ním starovekí autori, podrobne sa mu venovali vo svojich dielach zástupcovia 
rozličných filozofických škôl. „Myslitelia predklasického aj poklasického obdobia 
svorne nabádali k ovládnutiu hnevu, pretože z hnevu nemôže vzniknúť nič dobré.“4 Aj 
Gregor z Nazianzu v básni Adversus iram (I, II, 255) brojí proti hnevu. A to nielen 
všeobecne. Necháva nahliadnuť i do vlastných pocitov, bojuje proti hnevu vo vlastnom 
vnútri i proti hnevu, ktorý pociťuje voči svojim nepriateľom.  

Báseň vznikla v súvislosti s Gregorovými skúsenosťami v Konštantínopole6 
v roku 381, keď bol tamojším biskupom a istý čas tiež predsedal vtedy sa konajúcemu 
koncilu. O ťažkostiach, ktoré prežíval, sa dozvedáme  priamo z jeho autobiografickej 
básne De vita sua (II, I, 11). Dianie súvisiace s koncilom v nej popisuje s istou dávkou 
trpkosti, ktorá spočívala predovšetkým v dvoch veciach: 1) v odmietnutí schváliť 
celkovo jeho teológiu rovnakej podstaty (homousia) Ducha7 a 2) v nesúhlase s jeho 

                                                             
1 Príspevok je čiastkovým výstupom projektu VEGA č. 1/0114/17 Poemata moralia Gregora z Nazianzu. 
2 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012), s. 825. 
3 Homérske eposy boli pre Gregora vzorom pri písaní poézie. 
4 ŠTRBA, Emócie v Biblii (2018), s. 29. 
5 PG 37, 813 – 851. 
6 OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 2. 
7 Viac pozri BRODŇANSKÁ, Sv. Gregor z Nazianzu (2011), s. 30 – 31. 
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predsedaním koncilu po Meletiovi 8 , ktorý viedol ku Gregorovej rezignácii. 9  Bol 
biskupom asi len šesť týždňov, keď sa kvôli zachovaniu pokoja a svornosti zriekol 
hodnosti biskupa i predsedu snemu, bol však hlboko ranený a sklamaný, keď 150 
biskupov prijalo jeho rezignáciu bez väčších námietok a s jeho odchodom súhlasil aj 
cisár.10 

Báseň Proti hnevu reflektuje učenie stoikov, ktorí videli cnosť vo vnútornej 
morálnej sile človeka, v schopnosti rozoznať dobré od zlého.11 Gregor má v úmysle 
poraziť svoj hnev tým, že ho zo svojich vonkajších objektov obráti proti sebe samému. 
Riešenie pritom vidí v mlčaní,12 v skutkoch bez slov. A hoci, podobne ako stoici, hlása 
úplné odstránenie vášní, vášnivých emócií, predsa je spokojný, ak sa mu ich podarí 
aspoň skrotiť. Akceptuje už pokrok v boji proti týmto, ako ich nazýva, neduhom či 
chorobám.  

V básni sa postupne zamýšľa nad otázkami, čo je hnev, odkiaľ prichádza a ako 
proti nemu bojovať. Pri definícii hnevu sa opiera o spisy, ako vraví, mužov starých dôb 
(ἀνδρῶν παλαιῶν, v. 3313), filozofov, ktorí sa venovali pôvodu a prirodzenosti vecí, 
v tomto prípade vášnivých emócií, pričom rozlišuje tri definície. Prvú (1), fyziologickú 
(vv. 35 – 3814), pre ktorú je hnev varom krvi blízko srdca;15 druhú (2), psychologickú 
(vv. 39 – 4216), ktorá chápe hnev ako snahu po odplate, pričom rozlišuje dva poddruhy, 
a) ὀργή, keď prepukne, a b) μνησικακία (pomstychtivosť), keď zostáva v duši a čaká 

                                                             
8  Koncilu v Konštantínopole predsedal spočiatku antiochijský biskup Meletios. Ešte v máji 381 však 
Meletios počas rokovaní zomrel a jeho smrťou sa začali Gregorove problémy. Nakrátko sa stal na koncile 
Meletiovým nástupcom, no nepodarilo sa mu sprostredkovať jednotu medzi rôznymi stranami 
zúčastnenými na koncile ani čo sa týka meletiánskej schizmy v Antiochii, ani pokiaľ ide o symbolum 
(vyznanie viery). V súvislosti so schizmou je zaujímavé, že po Meletiovej smrti pokladal Gregor za 
najlepšie riešenie, aby na uvoľnený biskupský stolec v Antiochii zasadol Paulinus. Takýto krok by 
znamenal koniec schizmy. Väčšina biskupov ale s návrhom nesúhlasila a výsledkom tohto odmietnutia a 
následného príchodu egyptských biskupov do Konštantínopolu v júni 381 boli námietky voči Gregorovej 
voľbe na biskupský stolec hlavného mesta. Ich základom bol zabudnutý nicejský kánon, podľa ktorého 
nebola možná zámena jedného biskupstva za iné (WHITE, Gregory of Nazianzus (1996), s. XXIII). 
Gregorovi bolo vyčítané, že zasadol na biskupský stolec v Konštantínopole napriek tomu, že bol súčasne 
biskupom v Sasime, hoci na to miesto nikdy nenastúpil (DROBNER, Patrologie (2001), s. 378). 
9 MCGUCKIN, St. Gregory of Nazianzus. An Intellectual Biography (2001), s. 350. 
10 WHITE, Gregory of Nazianzus (1996), s. XXIII. Pozri aj BRODŇANSKÁ, Gregor z Nazianzu (2017), s. 33. 
11 STÖRIG, Malé dějiny filozofie (1993), s. 145. 
12 Báseň vznikla v predveľkonočnom pôstnom období roku 382, ktoré Gregor strávil v mlčaní. Mlčanie, 
ticho bolo pre neho  v tom čase prostriedkom na liečenie vášní, konkrétne hnevu (Viac pozri OBERHAUS, 
Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 5 – 10). 
13 PG 37, 815. 
14 PG 37, 816. 
15 Porov. napr. Platón, Kratylos 419e. 
16 PG 37, 816. 
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in AD 381. He fights the anger within himself and the anger he feels against his enemies. He ponders 
what anger is, where it comes from and how one can fight it. From a wide range of expressions that were 
used to express anger in ancient Greek, he uses three - χόλος (in most cases used as a bearer of broader 
meaning, affect to be fought against), θυμός (full display of a burst of anger or anger on the brink of an 
outburst) and ὀργή (anger being referred to by ancient philosophers, or anger referring to God or biblical 
texts). 
 
Keywords: Gregory of Nazianzus, moral poetry, anger, anger management 
 

ῆνιν ἄειδε, θεὰ, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος / οὐλομένην« znejú slová 
prvého verša jedného z kľúčových diel gréckej, a následne 

i európskej literatúry, Homérovej Íliady. Hnev – μῆνις –, hnev trvalý, nezmieriteľný,2 
bolo prvé slovo, ktoré počuli poslucháči Homérovho eposu, a je prvým slovom, ktoré 
prečítame, keď tento epos vezmeme do rúk. Zrejme nie náhodou3 začína slovom hnev 
jednu zo svojich morálnych básní o viac ako tisíc rokov neskôr aj sv. Gregor 
z Nazianzu. Hnev bol emóciou, ktorá trápila Grékov od najstarších čias. Zaoberali sa 
ním starovekí autori, podrobne sa mu venovali vo svojich dielach zástupcovia 
rozličných filozofických škôl. „Myslitelia predklasického aj poklasického obdobia 
svorne nabádali k ovládnutiu hnevu, pretože z hnevu nemôže vzniknúť nič dobré.“4 Aj 
Gregor z Nazianzu v básni Adversus iram (I, II, 255) brojí proti hnevu. A to nielen 
všeobecne. Necháva nahliadnuť i do vlastných pocitov, bojuje proti hnevu vo vlastnom 
vnútri i proti hnevu, ktorý pociťuje voči svojim nepriateľom.  

Báseň vznikla v súvislosti s Gregorovými skúsenosťami v Konštantínopole6 
v roku 381, keď bol tamojším biskupom a istý čas tiež predsedal vtedy sa konajúcemu 
koncilu. O ťažkostiach, ktoré prežíval, sa dozvedáme  priamo z jeho autobiografickej 
básne De vita sua (II, I, 11). Dianie súvisiace s koncilom v nej popisuje s istou dávkou 
trpkosti, ktorá spočívala predovšetkým v dvoch veciach: 1) v odmietnutí schváliť 
celkovo jeho teológiu rovnakej podstaty (homousia) Ducha7 a 2) v nesúhlase s jeho 

                                                             
1 Príspevok je čiastkovým výstupom projektu VEGA č. 1/0114/17 Poemata moralia Gregora z Nazianzu. 
2 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012), s. 825. 
3 Homérske eposy boli pre Gregora vzorom pri písaní poézie. 
4 ŠTRBA, Emócie v Biblii (2018), s. 29. 
5 PG 37, 813 – 851. 
6 OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 2. 
7 Viac pozri BRODŇANSKÁ, Sv. Gregor z Nazianzu (2011), s. 30 – 31. 
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predsedaním koncilu po Meletiovi 8 , ktorý viedol ku Gregorovej rezignácii. 9  Bol 
biskupom asi len šesť týždňov, keď sa kvôli zachovaniu pokoja a svornosti zriekol 
hodnosti biskupa i predsedu snemu, bol však hlboko ranený a sklamaný, keď 150 
biskupov prijalo jeho rezignáciu bez väčších námietok a s jeho odchodom súhlasil aj 
cisár.10 

Báseň Proti hnevu reflektuje učenie stoikov, ktorí videli cnosť vo vnútornej 
morálnej sile človeka, v schopnosti rozoznať dobré od zlého.11 Gregor má v úmysle 
poraziť svoj hnev tým, že ho zo svojich vonkajších objektov obráti proti sebe samému. 
Riešenie pritom vidí v mlčaní,12 v skutkoch bez slov. A hoci, podobne ako stoici, hlása 
úplné odstránenie vášní, vášnivých emócií, predsa je spokojný, ak sa mu ich podarí 
aspoň skrotiť. Akceptuje už pokrok v boji proti týmto, ako ich nazýva, neduhom či 
chorobám.  

V básni sa postupne zamýšľa nad otázkami, čo je hnev, odkiaľ prichádza a ako 
proti nemu bojovať. Pri definícii hnevu sa opiera o spisy, ako vraví, mužov starých dôb 
(ἀνδρῶν παλαιῶν, v. 3313), filozofov, ktorí sa venovali pôvodu a prirodzenosti vecí, 
v tomto prípade vášnivých emócií, pričom rozlišuje tri definície. Prvú (1), fyziologickú 
(vv. 35 – 3814), pre ktorú je hnev varom krvi blízko srdca;15 druhú (2), psychologickú 
(vv. 39 – 4216), ktorá chápe hnev ako snahu po odplate, pričom rozlišuje dva poddruhy, 
a) ὀργή, keď prepukne, a b) μνησικακία (pomstychtivosť), keď zostáva v duši a čaká 

                                                             
8  Koncilu v Konštantínopole predsedal spočiatku antiochijský biskup Meletios. Ešte v máji 381 však 
Meletios počas rokovaní zomrel a jeho smrťou sa začali Gregorove problémy. Nakrátko sa stal na koncile 
Meletiovým nástupcom, no nepodarilo sa mu sprostredkovať jednotu medzi rôznymi stranami 
zúčastnenými na koncile ani čo sa týka meletiánskej schizmy v Antiochii, ani pokiaľ ide o symbolum 
(vyznanie viery). V súvislosti so schizmou je zaujímavé, že po Meletiovej smrti pokladal Gregor za 
najlepšie riešenie, aby na uvoľnený biskupský stolec v Antiochii zasadol Paulinus. Takýto krok by 
znamenal koniec schizmy. Väčšina biskupov ale s návrhom nesúhlasila a výsledkom tohto odmietnutia a 
následného príchodu egyptských biskupov do Konštantínopolu v júni 381 boli námietky voči Gregorovej 
voľbe na biskupský stolec hlavného mesta. Ich základom bol zabudnutý nicejský kánon, podľa ktorého 
nebola možná zámena jedného biskupstva za iné (WHITE, Gregory of Nazianzus (1996), s. XXIII). 
Gregorovi bolo vyčítané, že zasadol na biskupský stolec v Konštantínopole napriek tomu, že bol súčasne 
biskupom v Sasime, hoci na to miesto nikdy nenastúpil (DROBNER, Patrologie (2001), s. 378). 
9 MCGUCKIN, St. Gregory of Nazianzus. An Intellectual Biography (2001), s. 350. 
10 WHITE, Gregory of Nazianzus (1996), s. XXIII. Pozri aj BRODŇANSKÁ, Gregor z Nazianzu (2017), s. 33. 
11 STÖRIG, Malé dějiny filozofie (1993), s. 145. 
12 Báseň vznikla v predveľkonočnom pôstnom období roku 382, ktoré Gregor strávil v mlčaní. Mlčanie, 
ticho bolo pre neho  v tom čase prostriedkom na liečenie vášní, konkrétne hnevu (Viac pozri OBERHAUS, 
Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 5 – 10). 
13 PG 37, 815. 
14 PG 37, 816. 
15 Porov. napr. Platón, Kratylos 419e. 
16 PG 37, 816. 
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na vhodné príležitosti;17 napokon tretiu (3), zloženú18 (vv. 43 – 4519), pri ktorej je 
snaha po odplate (2) príčinou fyziologického javu (1).20 Týmto Gregor tému uzatvára 
a nepovažuje za dôležité rozvíjať ju ďalším uvažovaním. Čo však následne zdôrazňuje, 
je pôsobenie rozumu (vv. 47 – 5321): 
 
Ἐκεῖνο μέν τοι καὶ λίαν τῶν γνωρίμων, Veď všetkým nepochybne celkom jasné je,22 
Ὡς νοῦς ἁπάντων ἡγεμών· ὃν σύμμαχον že rozum všetko ovláda23. Za spojenca 
Δέδωκεν ἡμῖν κατὰ παθῶν ὁ Δεσπότης. nám proti vášňam, žiadzi udelil ho Pán. 
Ὡς οὖν χαλάζης οἱ δόμοι σκεπάσματα, Pred krupobitím ako domy chránia nás,24 
Θάμνοι δὲ κρημνῶν, καὶ βυθῶν ἐρείσματα, pred zrázmi kry a bašty zas pred priepasťou, 
Τείχη δὲ τοῖς φεύγουσιν ἐκ μάχης τινός· jak múry tých, čo z boja musia utekať, 
Οὕτω λογισμὸς πρὸς χόλου παρουσίαν. tak rozum chráni nás pred zlosti návalom. 
 

Za najdôležitejší z prostriedkov rozumu, pomocou ktorých možno čeliť 
hnevu, považuje modlitbu (vv. 57 – 6425). Je si vedomý, že ἀπάθεια (stav bez vášní), 
ako najvyšší cieľ ľudskej askézy, je dosiahnuteľná iba s Božou pomocou.  

Nakoľko hnev, na rozdiel od iných vášní či emócií, ktoré človek dokáže ukryť 
vo vnútri, vidno navonok, ponúka Gregor ako účinný prostriedok v boji proti nemu aj 
veľmi jednoduchú vec (vv. 87 – 9226): 
 
Ἔσοπτρον ἐχρῆν ἑστάναι χολουμένοις, Len zrkadlo na nazlostených nastaviť.  
Ὡς ἂν βλέποντες, ἀλλὰ τὴν αὐτῶν ὕβριν Ak zbadajú sa, možno trochu uberú 
Μικρὸν χαλῷεν, τοῦ πάθους ἐξ ὄψεως, zo spupnosti. Pri pohľade na vášeň by  
Κατηγόρῳ σιγῶντι κάμπτοντες φρένα. pred tichým žalobcom27 si mysle stíšili. 
Ἦ καὶ τόδ’ ἔστη, καὐτὸς ὑβριστὴς ὁ σὸς, Jak zrkadlo28 ti poslúži aj hnevník sám,  
Ἐν ᾧ κατόψει σαυτὸν, εἰ σχολὴν ἄγοις. v ňom zbadáš seba, keď sa trochu zastavíš.29 
 

                                                             
17 Túto charakteristiku čítame napr. u Diogena Laertského (VII 113), ale i u Ciceróna (Tusc. disp. IV, 9, 
21). 
18 Definíciu hnevu ako súvislosť tela a duše bral do úvahy napr. Aristotelés (De anima 403a16-28). 
19 PG 37, 816. 
20 OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 55 – 56. 
21 PG 37, 816 – 817. 
22 Na rozdiel od poznania charakteru hnevu, toto vedia všetci. 
23 Porov. Platón, Zákony 963A. 
24 Porov. napr. Platón, Štát V 496d, Seneca, Ep. 45,9; či Iz 28,2. 
25 PG 37, 817 – 818. 
26 PG 37, 819 – 820. 
27 Zrkadlo ako tichý, mlčiaci žalobca ukazuje pravú tvár, výzor. 
28 Porov. Platón, Faidros 255d. 
29 Pozri sa v pokoji na nahnevaného, ktorý ťa uráža a potom uvidíš, ako vyzeráš, keď sa hneváš a nechaj 
sa tým odstrašiť. 
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Napokon za prostriedok úspešného zápasu s hnevom označuje aj vedenie 
duše pomocou reči,30 pričom reč má okúzliť myseľ pozitívnymi príkladmi. Gregor 
siaha, celkom logicky, po príkladoch z Biblie, neopomína však ani profánne príklady, 
lebo, ako píše, nezaškodí dáke ovocie odtrhnúť aj z tých horších (t. j. pohanských) diel, 
ak ukrývajú niečo dobré a užitočné (vv. 256 – 25731 ). Zo starozákonných postáv 
defilujú pred čitateľom Mojžiš, Samuel a Dávid, Nový zákon zastupujú apoštol Peter 
a mučeník Štefan ako „odtlačok“ konania samotného Krista a profánny svet 
reprezentujú Aristotelés,32 Alexander Veľký, Periklés a napokon aj kresťanský cisár 
Constantius II. 

V súlade so Sókratom, ktorý odporúča liečiť zariekaním,33 neváha Gregor v 
boji proti zlosti použiť v básni dokonca aj exorcizmus. Je ním epilóg básne (vv. 516 – 
54634), v ktorom využíva túto metódu, aby sa ochránil pred pôsobením démona – 
hnevu. Snaží sa ho vyhnať zo svojho vnútra a podriadiť Bohu. 

Archaická gréčtina mala pre hnev hneď niekoľko výrazov. Okrem už na 
začiatku spomenutého výrazu μῆνις, ktorý bol u Homéra vyhradený pre hnev bohov 
a héroa Achilla, to boli χόλος (prudký hnev, prchkosť, zlosť35) ako širší pojem či κότος 
(tajný hnev, nevraživosť36) s podtónom rozčúlenia.37 V piatom storočí pred Kr. boli 
substantíva μῆνις a χόλος postupne nahradené, i keď nie absolútne, substantívami 
ὀργή (rozhorčenie, horlivosť, pud, vášeň, ...38) a θυμός (hnev, srd, zlosť, zúrivosť, 
výbuch hnevu, ...39), hoci tieto označovali skôr temperament či sklon k hnevu ako hnev 
samotný. Ich používanie prevažovalo aj v helenistickej gréčtine, nikdy sa však nestali 
synonymami. Substantívom θυμός označovali napríklad Platón a Aristotelés okrem 
hnevu samotného aj časť duše, ktorá zaň bola zodpovedná. Ani jeden z nich ale rozdiel 
medzi ὀργή a θυμός nedefinoval jasne. Aristotelés v etických spisoch40 uvádza, že 
ὀργή je celkom iracionálny, pudový hnev, θυμός čiastočne ovládaný, resp. ovládateľný 
rozumom. Z Aristotelových názorov odvodili definíciu pre ὀργή stoici a tvrdili, že 

                                                             
30 Porov. Platón, Faidros 261a. 
31 PG 37, 831. 
32 Gregor rozpráva vo svojich veršoch o mužovi zo Stageiry (Aristotelés odtiaľ pochádza), ktorý ovládol 
svoj hnev a neudrel otroka. Ide tu však pravdepodobne o Gregorov lapsus memoriae, pretože anekdota 
sa vzťahuje na Platóna. 
33 Platón, Faidon 77e. 
34 PG 37, 848 – 851. 
35 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012), s. 1306.  
36 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012, s. 735. 
37 HARRIS, Restraining Rage (2001), s. 51. 
38 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012), s. 904. 
39 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012), s. 625. 
40 Aristotelés, Nic.Eth., III, 8, 1117a8. 
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na vhodné príležitosti;17 napokon tretiu (3), zloženú18 (vv. 43 – 4519), pri ktorej je 
snaha po odplate (2) príčinou fyziologického javu (1).20 Týmto Gregor tému uzatvára 
a nepovažuje za dôležité rozvíjať ju ďalším uvažovaním. Čo však následne zdôrazňuje, 
je pôsobenie rozumu (vv. 47 – 5321): 
 
Ἐκεῖνο μέν τοι καὶ λίαν τῶν γνωρίμων, Veď všetkým nepochybne celkom jasné je,22 
Ὡς νοῦς ἁπάντων ἡγεμών· ὃν σύμμαχον že rozum všetko ovláda23. Za spojenca 
Δέδωκεν ἡμῖν κατὰ παθῶν ὁ Δεσπότης. nám proti vášňam, žiadzi udelil ho Pán. 
Ὡς οὖν χαλάζης οἱ δόμοι σκεπάσματα, Pred krupobitím ako domy chránia nás,24 
Θάμνοι δὲ κρημνῶν, καὶ βυθῶν ἐρείσματα, pred zrázmi kry a bašty zas pred priepasťou, 
Τείχη δὲ τοῖς φεύγουσιν ἐκ μάχης τινός· jak múry tých, čo z boja musia utekať, 
Οὕτω λογισμὸς πρὸς χόλου παρουσίαν. tak rozum chráni nás pred zlosti návalom. 
 

Za najdôležitejší z prostriedkov rozumu, pomocou ktorých možno čeliť 
hnevu, považuje modlitbu (vv. 57 – 6425). Je si vedomý, že ἀπάθεια (stav bez vášní), 
ako najvyšší cieľ ľudskej askézy, je dosiahnuteľná iba s Božou pomocou.  

Nakoľko hnev, na rozdiel od iných vášní či emócií, ktoré človek dokáže ukryť 
vo vnútri, vidno navonok, ponúka Gregor ako účinný prostriedok v boji proti nemu aj 
veľmi jednoduchú vec (vv. 87 – 9226): 
 
Ἔσοπτρον ἐχρῆν ἑστάναι χολουμένοις, Len zrkadlo na nazlostených nastaviť.  
Ὡς ἂν βλέποντες, ἀλλὰ τὴν αὐτῶν ὕβριν Ak zbadajú sa, možno trochu uberú 
Μικρὸν χαλῷεν, τοῦ πάθους ἐξ ὄψεως, zo spupnosti. Pri pohľade na vášeň by  
Κατηγόρῳ σιγῶντι κάμπτοντες φρένα. pred tichým žalobcom27 si mysle stíšili. 
Ἦ καὶ τόδ’ ἔστη, καὐτὸς ὑβριστὴς ὁ σὸς, Jak zrkadlo28 ti poslúži aj hnevník sám,  
Ἐν ᾧ κατόψει σαυτὸν, εἰ σχολὴν ἄγοις. v ňom zbadáš seba, keď sa trochu zastavíš.29 
 

                                                             
17 Túto charakteristiku čítame napr. u Diogena Laertského (VII 113), ale i u Ciceróna (Tusc. disp. IV, 9, 
21). 
18 Definíciu hnevu ako súvislosť tela a duše bral do úvahy napr. Aristotelés (De anima 403a16-28). 
19 PG 37, 816. 
20 OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 55 – 56. 
21 PG 37, 816 – 817. 
22 Na rozdiel od poznania charakteru hnevu, toto vedia všetci. 
23 Porov. Platón, Zákony 963A. 
24 Porov. napr. Platón, Štát V 496d, Seneca, Ep. 45,9; či Iz 28,2. 
25 PG 37, 817 – 818. 
26 PG 37, 819 – 820. 
27 Zrkadlo ako tichý, mlčiaci žalobca ukazuje pravú tvár, výzor. 
28 Porov. Platón, Faidros 255d. 
29 Pozri sa v pokoji na nahnevaného, ktorý ťa uráža a potom uvidíš, ako vyzeráš, keď sa hneváš a nechaj 
sa tým odstrašiť. 
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Napokon za prostriedok úspešného zápasu s hnevom označuje aj vedenie 
duše pomocou reči,30 pričom reč má okúzliť myseľ pozitívnymi príkladmi. Gregor 
siaha, celkom logicky, po príkladoch z Biblie, neopomína však ani profánne príklady, 
lebo, ako píše, nezaškodí dáke ovocie odtrhnúť aj z tých horších (t. j. pohanských) diel, 
ak ukrývajú niečo dobré a užitočné (vv. 256 – 25731 ). Zo starozákonných postáv 
defilujú pred čitateľom Mojžiš, Samuel a Dávid, Nový zákon zastupujú apoštol Peter 
a mučeník Štefan ako „odtlačok“ konania samotného Krista a profánny svet 
reprezentujú Aristotelés,32 Alexander Veľký, Periklés a napokon aj kresťanský cisár 
Constantius II. 

V súlade so Sókratom, ktorý odporúča liečiť zariekaním,33 neváha Gregor v 
boji proti zlosti použiť v básni dokonca aj exorcizmus. Je ním epilóg básne (vv. 516 – 
54634), v ktorom využíva túto metódu, aby sa ochránil pred pôsobením démona – 
hnevu. Snaží sa ho vyhnať zo svojho vnútra a podriadiť Bohu. 

Archaická gréčtina mala pre hnev hneď niekoľko výrazov. Okrem už na 
začiatku spomenutého výrazu μῆνις, ktorý bol u Homéra vyhradený pre hnev bohov 
a héroa Achilla, to boli χόλος (prudký hnev, prchkosť, zlosť35) ako širší pojem či κότος 
(tajný hnev, nevraživosť36) s podtónom rozčúlenia.37 V piatom storočí pred Kr. boli 
substantíva μῆνις a χόλος postupne nahradené, i keď nie absolútne, substantívami 
ὀργή (rozhorčenie, horlivosť, pud, vášeň, ...38) a θυμός (hnev, srd, zlosť, zúrivosť, 
výbuch hnevu, ...39), hoci tieto označovali skôr temperament či sklon k hnevu ako hnev 
samotný. Ich používanie prevažovalo aj v helenistickej gréčtine, nikdy sa však nestali 
synonymami. Substantívom θυμός označovali napríklad Platón a Aristotelés okrem 
hnevu samotného aj časť duše, ktorá zaň bola zodpovedná. Ani jeden z nich ale rozdiel 
medzi ὀργή a θυμός nedefinoval jasne. Aristotelés v etických spisoch40 uvádza, že 
ὀργή je celkom iracionálny, pudový hnev, θυμός čiastočne ovládaný, resp. ovládateľný 
rozumom. Z Aristotelových názorov odvodili definíciu pre ὀργή stoici a tvrdili, že 

                                                             
30 Porov. Platón, Faidros 261a. 
31 PG 37, 831. 
32 Gregor rozpráva vo svojich veršoch o mužovi zo Stageiry (Aristotelés odtiaľ pochádza), ktorý ovládol 
svoj hnev a neudrel otroka. Ide tu však pravdepodobne o Gregorov lapsus memoriae, pretože anekdota 
sa vzťahuje na Platóna. 
33 Platón, Faidon 77e. 
34 PG 37, 848 – 851. 
35 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012), s. 1306.  
36 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012, s. 735. 
37 HARRIS, Restraining Rage (2001), s. 51. 
38 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012), s. 904. 
39 PANCZOVÁ, Grécko-slovenský slovník (2012), s. 625. 
40 Aristotelés, Nic.Eth., III, 8, 1117a8. 
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θυμός je začínajúca ὀργή.41 Chápali hnev, podobne ako Aristotelés42, ako reakciu na 
nespravodlivosť a túžbu po obnovení spravodlivosti. 43  Ako taký hnev sám o sebe 
nevnímali ako negatívnu emóciu. 

Cirkevný učiteľ a teológ Origenés sa podobne snažil postaviť hnev do dobrého 
svetla s ohľadom na biblického Boha, ktorý hnev neraz prejavuje. Charakterizoval 
θυμός ako tlejúcu ὀργή a ὀργή ako túžbu po odplate.44 Práve ὀργή je v gréckom texte 
Biblie dominantným výrazovým prostriedkom na vyjadrenie hnevu. Ide často o Boží 
hnev, ktorý má trestajúci rozmer. Nevyjadruje aristotelovskú obavu o vlastný status, 
skôr rozhorčenie nad nespravodlivosťou. Je to aktívny hnev, ktorý sa prejaví ráznou 
akciou45, prípadne má blízko až k vražde46. V rovnakom duchu varuje pred hnevom 
Plutarchos47 v Moraliach,48 ale aj sv. Gregor z Nazianzu vo svojej básni (vv. 314 – 
31849), hoci na rozdiel od Biblie a Plutarcha použil vo veršoch substantívum θυμός: 
 
Τὸ μηδὲ θυμοῦσθ’, ἀσφάλεια πρὸς φόνον.  Kto nehnevá sa, chránený je pred vraždou. 
Σκόπει γὰρ οὕτω· θυμὸς ἐκπέμπει λόγον,  Hľaď na to takto: z hnevu vzíde slovo len, 
Λόγος δὲ πληγὴν, ἡ δὲ πληγὴ τραύματα·  zo slova ale úder, z neho zranenie, 
Ἐκ τραυμάτων δὲ τὸν φόνον γινώσκομεν.  zo zranení však, vieme, smrť tiež môže vzísť. 
Θυμὸς πατὴρ πέφηνε τοῦ πικροῦ φόνου. Za trpkým vraždením tak stojí otec – hnev. 

 
Významový rozdiel medzi substantívami ὀργή a θυμός sa pokúsil sv. Gregor 

naznačiť vo veršoch morálnej básne Definitiones minus exactae (I, II, 34, 43 – 4550):  

                                                             
41 HARRIS, Restraining Rage (2001), s. 52 – 54. Pozri aj ŠTRBA, Emócie (2018), s. 29. 
42 V Etike Nikomachovej (4,5,1125b-1126b) nehodnotí hnev a priori negatívne. Považuje ho za primeraný 
vtedy, keď sa hneváme na toho správneho človeka, zo správneho dôvodu, správnym spôsobom, 
v správnom okamihu a správne dlhý čas. V Rétorike uvádza, že hnev vzniká ako odpoveď na nezaslúženú 
urážku (2, 2, 1378a30 – 1380a5). Kým urážka je znevážením nášho spoločenského postavenia a hodnoty, 
hnev je túžbou po náprave, ktorá vedie k akcii – k jednorazovej akcii, ktorou sa obnoví porušená 
rovnováha, nastolí sa stav, ktorý bol predtým a nedochádza k ďalším násilným činom (KONSTAN, The 
Emotions of the Ancient Greeks (2006), s. 45 – 63). 
43 ŠTRBA, Emócie (2018), s. 30 – 31. 
44 HARRIS, Restraining Rage (2001), s. 54, pozn. 24. 
45 Napr. Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46 (vyhnanie obchodníkov z chrámu Ježišom). 
46 Porov. Mt 5,21-22a: Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by teda zabil, pôjde pred súd. 
No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. 
47 Plutarchos, Ad principem ineruditum 6 (Mor. 782c): ὀξὺν ἡ κακία διὰ τῆς ἐξουσίας δρόμον ἔχουσα πᾶν 
πάθος ἐξωθεῖ, ποιοῦσα τὴν ὀργὴν φόνον τὸν ἔρωτα μοιχείαν τὴν πλεονεξίαν δήμευσιν. (Ak nešľachetnosť 
dostane moc, vyzdvihne každú emóciu – z hnevu urobí vraždu, z lásky cudzoložstvo a zo ziskuchtivosti 
konfiškáciu majetku.) 
48 ŠTRBA, Emócie (2018), s. 33. 
49 PG 37, 835. 
50 PG 37, 948 – 949. 
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Θυμὸς μέν ἐστιν ἀθρόος ζέσις φρενός·  Hnev síce chvíľkovým je ducha vzplanutím, 
Ὀργὴ δὲ θυμὸς ἐμμένων. Ὁ δ’ εἰς κακὸν no orgé vytrvalý hnev. Ak na zlo sa 
Μνήμων, λοχῶν τε, μνησικακία τυγχάνει. pamätá, kujú pikle, pomstychtivosť máš. 
 
Pracuje tu s pojmami, ktoré nachádzame aj v básni Adversus iram vo veršoch 35 – 45, 
kde upozorňuje, ako sme už spomenuli vyššie, na tri rôzne definície hnevu 
(fyziologickú, psychologickú, zloženú), no zdá sa, že v tejto básni (I, II, 34) fyziologickú 
(1) a zloženú (3) definíciu vôbec neberie do úvahy. Význam substantíva θυμός tu 
zodpovedá viac-menej charakteristike ὀργή (ako vzplanutie hnevu, náhly, 
neočakávaný afekt) v rámci psychologickej definície (2a), kým obsah pojmu 
μνησικακία (2b) je tu rozdelený medzi pojmy μνησικακία a ὀργή.51 
 V akom význame však Gregor používa dané substantíva v básni Adversus 
iram? Ak sa na verše (celkom 546 veršov) a frekvenciu výskytu týchto výrazov v nich 
pozrieme výlučne z hľadiska štatistiky, musíme konštatovať, že substantívum θυμός, 
príp. sloveso θυμοῦμαι, sa vyskytuje vo veršoch trinásťkrát, kým substantívum ὀργή 
iba šesťkrát. Výraz θυμός zvolil sv. Gregor v básni pre hnev, ktorý prepukol v plnej 
sile, resp. nemá ďaleko k výbuchu. Je prvým slovom básne. Ako také má výrazný vplyv 
na jej obsah, podobne ako μῆνις, (Achillov) hnev v Homérovej Íliade. Achillov hnev 
mal neblahé a ďalekosiahle následky a svojím spôsobom sa stal, resp. sa mohol stať 
výstrahou pre nasledujúce generácie. Gregor, rovnako výstražne, označuje hnev hneď 
v prvom verši za démona, navyše takého, ktorý ho neopúšťa a je jeho spoločníkom 
(Θυμῷ χολοῦμαι τῷ συνοίκῳ δαίμονι). Je naň nahnevaný a rozhodnutý skoncovať 
s ním, čo v nasledujúcich veršoch napĺňa tým, že pred recipientom postupne odhaľuje 
charakter hnevu i spôsoby, ako proti nemu bojovať. Označuje ho za nemoc (νόσος; v. 
65), obnažené a celkom zjavné zlo (ὅλον γυμνόν τε καὶ δῆλον κακὸν; v. 83), otca 
vraždy (πατὴρ τοῦ πικροῦ φόνου; v. 318). Vraví, že nemá mieru (οὐ μέτροις ὁρίζεται; 
v. 394) a zatvára dvere pred Bohom (τῷ Θεῷ φράσσει θύρας; v. 169). 

Naproti tomu substantívum ὀργή nachádzame v básni v dvoch polohách. Na 
jednej strane prostredníctvom neho Gregor upozorňuje na premáhanie hnevu 
u pohanov (vv. 267, 506) či chápanie hnevu filozofmi, na psychologickú definíciu, 
o ktorej sme už hovorili vyššie (2a): 
 
Ἄλλοι δ’ ὄρεξιν εἶπον ἀντιπλήξεως  Zas iní riekli, že je túžbou po pomste 
(Ψυχῇ διδόντες τὴν βλάβην, οὐ σώματι), – vraj duši spôsobuje ujmu, telu nie –, 
 
Ὀργὴν δὲ τὴν ὁρμῶσαν· εἰ δ’ ἔνδον μένει keď prepukla, je orgé, no ak nejde von52, 
Λοχῶσα, τοῦτο μνησικακίαν τυγχάνειν.53 len číha a sa stáva pomstychtivosťou. 
 

                                                             
51 OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 56. 
52 Ak ostáva vnútri, v duši. 
53 I, II, 25, 39 – 42; PG 37, 816. 
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41 HARRIS, Restraining Rage (2001), s. 52 – 54. Pozri aj ŠTRBA, Emócie (2018), s. 29. 
42 V Etike Nikomachovej (4,5,1125b-1126b) nehodnotí hnev a priori negatívne. Považuje ho za primeraný 
vtedy, keď sa hneváme na toho správneho človeka, zo správneho dôvodu, správnym spôsobom, 
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rovnováha, nastolí sa stav, ktorý bol predtým a nedochádza k ďalším násilným činom (KONSTAN, The 
Emotions of the Ancient Greeks (2006), s. 45 – 63). 
43 ŠTRBA, Emócie (2018), s. 30 – 31. 
44 HARRIS, Restraining Rage (2001), s. 54, pozn. 24. 
45 Napr. Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46 (vyhnanie obchodníkov z chrámu Ježišom). 
46 Porov. Mt 5,21-22a: Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by teda zabil, pôjde pred súd. 
No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. 
47 Plutarchos, Ad principem ineruditum 6 (Mor. 782c): ὀξὺν ἡ κακία διὰ τῆς ἐξουσίας δρόμον ἔχουσα πᾶν 
πάθος ἐξωθεῖ, ποιοῦσα τὴν ὀργὴν φόνον τὸν ἔρωτα μοιχείαν τὴν πλεονεξίαν δήμευσιν. (Ak nešľachetnosť 
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48 ŠTRBA, Emócie (2018), s. 33. 
49 PG 37, 835. 
50 PG 37, 948 – 949. 
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51 OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 56. 
52 Ak ostáva vnútri, v duši. 
53 I, II, 25, 39 – 42; PG 37, 816. 
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Na strane druhej používa tento výraz vtedy, keď sa vzťahuje na Boha, resp. odkazuje na 
biblické texty, napr.: 
 
Ἔπειτ’ ἀκούεις τοὺς κακοὺς, οὐ τοὺς καλοὺς,  Zas potom počúvaš, že zlí, tí dobrí nie, 
Ὀργῇ Θεοῦ πάσχειν τι καὶ δίκης νόμοις·54 pre Boží hnev, skrz zákon práva, trpia čosʼ, 
Δύεσθ’ ἐπ’ ὀργῇ μὴ δέχου τὸν ἥλιον·55 nedovoľ slnku v rozhorčení zapadnúť,56 
 
Táto voľba je viac ako logická, keďže ὀργή je v Biblii nosným výrazovým prostriedkom 
pre hnev. V gréckom preklade Starého zákona z hebrejčiny možno totiž vidieť 
evidentnú snahu vyhnúť sa výrazom χόλος, χολοῦμαι, 57  pretože boli v tom čase 
zaťažené konotáciou hnevu antických bohov a božstiev.  

Stojí za pozornosť, že práve substantívum χόλος (príp. sloveso χολοῦμαι), 
teda poetické slovo archaickej gréčtiny, ktoré „najneskôr v definíciách stoikov preniklo 
aj do filozofickej slovnej zásoby“58, nachádzame v Gregorovej básni až dvadsaťosem 
krát. Oba výrazy, teda substantívum aj sloveso, použil Gregor vo veršoch 
ambivalentne. V prvých dvoch veršoch básne označujú oprávnený hnev: 
 
Θυμῷ χολοῦμαι τῷ συνοίκῳ δαίμονι, Na hnev sa zlostím, spoločníka démona. 
Οὗτος δίκαιος τῶν χόλων ἐμοὶ μόνος, Zo všetkých zlostí právo len na neho mám,  
 
Inak zastupujú afekt, proti ktorému je potrebné bojovať. Sú nositeľmi širšieho 
významu, nešpecifikujú konkrétnu fázu alebo silu emócie. 

Je evidentné, že Gregor z Nazianzu nepoužíva výrazové prostriedky 
označujúce hnev náhodne. Presne diferencuje, o akom hneve hovorí a túto niť môže 
ľahko sledovať i recipient. Gregorovu lexikálnu konzistentnosť sme sa preto snažili 
rešpektovať aj pri preklade básne. Pre substantívum χόλος sme zvolili prekladový 
ekvivalent zlosť (pre sloveso χολοῦμαι analogicky zlostiť sa, byť nazlostený), pre 
θυμός ekvivalent hnev (pre sloveso θυμοῦμαι výrazy hnevať sa, byť nahnevaný) 
a ὀργή prekladáme vo väčšine prípadov ako rozhorčenie, raz ako hnev (Boží hnev; v. 
393) a v jednom prípade sme ponechali tvar orgé (v. 41). 

Hnev, aj spravodlivý, je silnou emóciou, ktorá dokáže zatemniť súdnosť 
človeka a zabrániť mu urobiť správne rozhodnutie. Podobne ako sa v helenistickom 
období, zvlášť u stoikov, dostáva do popredia v súvislosti s hnevom záujem 
o psychické zdravie človeka a objavujú sa rôzne terapie, ako zvládnuť svoj hnev,59 aj 
Gregor z Nazianzu sa v básni Adversus iram snaží najprv predstaviť hnev a mechaniz-
                                                             
54 I, II, 25, 392 – 393; PG 37, 840. 
55 I, II, 25, 348; PG 37, 837. 
56 Porov. Ef 4,26b-27: Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom; a nedávajte miesto diablovi.  
57 V Starom zákone ich nájdeme iba šesť krát a aj tu zodpovedajú výlučne ľudskému hnevu, v Novom 
zákone úplne absentujú (OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 151). 
58 OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 41. 
59 HARRIS, Restraining Rage (2001), s. 371. Pozri aj ŠTRBA, Emócie (2018), s. 32. 
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mus jeho vzniku, aby na základe ich poznania ponúkol spôsoby, ako s hnevom bojovať 
a ako ho ovládať. 
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Na strane druhej používa tento výraz vtedy, keď sa vzťahuje na Boha, resp. odkazuje na 
biblické texty, napr.: 
 
Ἔπειτ’ ἀκούεις τοὺς κακοὺς, οὐ τοὺς καλοὺς,  Zas potom počúvaš, že zlí, tí dobrí nie, 
Ὀργῇ Θεοῦ πάσχειν τι καὶ δίκης νόμοις·54 pre Boží hnev, skrz zákon práva, trpia čosʼ, 
Δύεσθ’ ἐπ’ ὀργῇ μὴ δέχου τὸν ἥλιον·55 nedovoľ slnku v rozhorčení zapadnúť,56 
 
Táto voľba je viac ako logická, keďže ὀργή je v Biblii nosným výrazovým prostriedkom 
pre hnev. V gréckom preklade Starého zákona z hebrejčiny možno totiž vidieť 
evidentnú snahu vyhnúť sa výrazom χόλος, χολοῦμαι, 57  pretože boli v tom čase 
zaťažené konotáciou hnevu antických bohov a božstiev.  

Stojí za pozornosť, že práve substantívum χόλος (príp. sloveso χολοῦμαι), 
teda poetické slovo archaickej gréčtiny, ktoré „najneskôr v definíciách stoikov preniklo 
aj do filozofickej slovnej zásoby“58, nachádzame v Gregorovej básni až dvadsaťosem 
krát. Oba výrazy, teda substantívum aj sloveso, použil Gregor vo veršoch 
ambivalentne. V prvých dvoch veršoch básne označujú oprávnený hnev: 
 
Θυμῷ χολοῦμαι τῷ συνοίκῳ δαίμονι, Na hnev sa zlostím, spoločníka démona. 
Οὗτος δίκαιος τῶν χόλων ἐμοὶ μόνος, Zo všetkých zlostí právo len na neho mám,  
 
Inak zastupujú afekt, proti ktorému je potrebné bojovať. Sú nositeľmi širšieho 
významu, nešpecifikujú konkrétnu fázu alebo silu emócie. 

Je evidentné, že Gregor z Nazianzu nepoužíva výrazové prostriedky 
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rešpektovať aj pri preklade básne. Pre substantívum χόλος sme zvolili prekladový 
ekvivalent zlosť (pre sloveso χολοῦμαι analogicky zlostiť sa, byť nazlostený), pre 
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393) a v jednom prípade sme ponechali tvar orgé (v. 41). 

Hnev, aj spravodlivý, je silnou emóciou, ktorá dokáže zatemniť súdnosť 
človeka a zabrániť mu urobiť správne rozhodnutie. Podobne ako sa v helenistickom 
období, zvlášť u stoikov, dostáva do popredia v súvislosti s hnevom záujem 
o psychické zdravie človeka a objavujú sa rôzne terapie, ako zvládnuť svoj hnev,59 aj 
Gregor z Nazianzu sa v básni Adversus iram snaží najprv predstaviť hnev a mechaniz-
                                                             
54 I, II, 25, 392 – 393; PG 37, 840. 
55 I, II, 25, 348; PG 37, 837. 
56 Porov. Ef 4,26b-27: Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom; a nedávajte miesto diablovi.  
57 V Starom zákone ich nájdeme iba šesť krát a aj tu zodpovedajú výlučne ľudskému hnevu, v Novom 
zákone úplne absentujú (OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 151). 
58 OBERHAUS, Gregor von Nazianz. Gegen den Zorn (1991), s. 41. 
59 HARRIS, Restraining Rage (2001), s. 371. Pozri aj ŠTRBA, Emócie (2018), s. 32. 
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mus jeho vzniku, aby na základe ich poznania ponúkol spôsoby, ako s hnevom bojovať 
a ako ho ovládať. 
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Matthaeus Palumbini and his Dissertation Thesis De Phthisi (17th century) 
 
Abstract: The dissertation printing De Phthisi (1679) is an inaugural disputation defended by Matthaeus 
Palumbini, a native of Turiec, in order to be awarded a Master's Degree in Medicine at the Faculty of 
Medicine of the University of Jena (Salana). Matthaeus Palumbini belonged to a multitude of the 
Hungarian peregrins, who over a span of the 16th – 17th centuries seized a chance and left their homeland 
to obtain university education at the foreign universities in the form of so-called “Peregrinatio 
academica,” i.e. the education-related mobility of university students with the usual rotation of several 
universities throughout their studies. The reason why there were so many Hungarians studying abroad 
in this period should be related to the fact there was no permanent established university in the Kingdom 
of Hungary until the mid of the 17th century. The aim of our article is to present and analyse the 
dissertation printing “On Tuberculosis” as the work of the then period with the biographical portrait of 
its author, the printing's title page details and translation of one of the achievement congratulation letters. 
The commented translation of the whole inaugural disputation, set into the historical and medical context 
will be the subject of our further philological research, thus pointing out the continuity of the legacy of 
the early modern period for the present. 
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a území Uhorska, súčasťou ktorého bolo aj Slovensko, až do polovice 17. 
storočia neexistovala stála univerzita, fungujúca dlhšie než niekoľko 

desaťročí. 2  Prvou stredovekou uhorskou univerzitou na území Slovenska bola 
Universitas Istropolitana, známa aj ako Academia Istoropolitana, založená v Bratislave 
v roku 1465 Matejom Korvínom.  Pozostávala z teologickej, právnickej, artistickej 
(filozofickej) a lekárskej fakulty. Po sľubných začiatkoch začala univerzita postupne 
upadať a po smrti svojho fundátora, Mateja Korvína († 1490), nadobro uzavrela brány 
svojich fakúlt. Takmer 150-ročné vákuum univerzitného vzdelávania na našom území 
bolo prerušené až v roku 1635 založením jezuitskej Trnavskej univerzity, ktorá bola 
v roku 1670 rozšírená aj o lekársku fakultu.  

Z uvedeného vyplýva, že na území Slovenska ako aj celého Uhorska v danom 
období absentovalo kontinuálne odborné vzdelávanie v oblasti medicíny 
a neexistovala ani jedna lekárska fakulta, ktorá by sa mohla opierať o stredovekú 

                                                             
1 Štúdia vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA 1/0097/19: Opera medica Thurocia et 
Trenchiensia. Choroby a ich terapia v jazykovom a medicínskom kontexte 17. storočia. 
2 Podrobnejšie pozri BOKESOVA-UHEROVÁ, Zdravotníctvo na Slovensku (1973), s. 97;  KAMENICKÝ, Učitelia 
zo Slovenska (2018), s. 23-24 a SZÖGI, Študenti zo Slovenska (2017), s. 7. 
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fundačnú tradíciu, ako tomu bolo v okolitých európskych krajinách.3 Z tohto dôvodu 
študenti z Uhorska odchádzali za vysokoškolským vzdelaním do zahraničia, pričom 
počas svojich štúdií zvyčajne vystriedali niekoľko univerzít.4 Takáto peregrinácia, čiže 
študentská mobilita s charakteristickým striedaním pôsobísk, bola v období 
stredoveku a novoveku bežným javom a jej štúdium pomáha rekonštruovať 
spoločensko-kultúrny obraz a stav krajiny v tom-ktorom období.  Ako nedávny 
výskum v tejto oblasti ukázal, peregrinácia na Slovensku v 16. – 17. storočí, 
v porovnaní so zvyšnou časťou Uhorska, sa vyznačovala niekoľkými unikátnymi 
javmi. Percento peregrínov z územia Slovenska predstavovalo v danom období viac 
než 30% z celkového počtu celouhorských peregrínov.5 Príčiny takejto disproporcie 
treba hľadať najmä v nepriaznivej spoločensko-politickej situácii v južných častiach 
Uhorska, ktoré boli v celom tomto období vystavené tureckému nebezpečenstvu 
a okupácii. Územia Slovenska sa osmanská hrozba dotkla minimálne, čím sa práve 
táto časť krajiny stala útočiskom uhorskej šľachty a jej kapitálu.  

Ďalším významným faktorom pozitívne vplývajúcim na intenzívnu 
peregrináciu zo Slovenska bola konfesionálna parita jej obyvateľstva (katolícke 
a evanjelické vierovyznanie),6 zatiaľ čo pre zvyšné oblasti Uhorska bola príznačná 
väčšia konfesionálna rôznorodosť a tým aj rozdrobenosť. Na základe uvedeného 
môžeme slovenských peregrínov rozdeliť do dvoch skupín: katolíckej a evanjelickej 
(luteránskej). Kým prví v rámci svojho peregrinatio academica striedali jezuitské 
univerzity (Viedeň, Praha, Rím), kroky druhých smerovali najmä do Nemecka na 
luteránske univerzity. Najväčšej obľube sa tešili predovšetkým univerzity vo 
Wittenbergu a Jene.7 Jenská univerzita (Salana)8 bola založená v polovici 16. storočia 
saským kurfirstom Johannom Fridrichom Saským a vo veľmi krátkej dobe dosiahla 
vysokú úroveň, čo sa odrazilo aj na jej vzrastajúcej navštevovanosti. Vedenie lekárskej 
fakulty tejto mladej univerzity venovalo veľkú pozornosť výberu vysoko-
kvalifikovaných pedagógov spomedzi uznávaných lekárov a takisto študijnému 
kurikulu, ktoré bolo postupne rozširované o nové a moderné vedné odbory. Ako 
                                                             
3  Popri najstarších európskych lekárskych fakultách (Bologna, Paríž, Oxford, Padova) spomedzi 
susedných krajín spomenieme pražskú Karlovu univerzitu založenú v roku 1348, krakovskú Jagielonskú 
univerzitu založenú v roku 1364 a viedenskú univerzitu Alma Mater Rudolphina Vindobonensis založenú 
v roku 1365.  
4 Bližšie pozri BOKESOVA-UHEROVÁ, Zdravotníctvo na Slovensku (1973), s. 101.  
5 Bližšie pozri SZÖGI, Študenti zo Slovenska (2017), s. 8. 
6 Spomedzi reformačných cirkví sa na Slovensku najviac rozšírila luteránska odnož protestantskej cirkvi 
– Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. 
7 V priebehu 16. – 17. storočia bola univerzita vo Wittenbergu druhou najnavštevovanejšou destináciou 
peregrinov zo Slovenska (1260 študentov) a univerzita v Jene treťou (492 študentov). Pozri SZÖGI, 
Študenti zo Slovenska (2017), s. 9. 
8  Salana je iné pomenovanie pre „Alma Mater Jenensis.“ Pozri online http://www.kollegienhof.uni-
jena.de/. 
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6 Spomedzi reformačných cirkví sa na Slovensku najviac rozšírila luteránska odnož protestantskej cirkvi 
– Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. 
7 V priebehu 16. – 17. storočia bola univerzita vo Wittenbergu druhou najnavštevovanejšou destináciou 
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jena.de/. 
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dokazujú úradné záznamy, všetky tieto okolnosti pritiahli do Jeny mnoho študentov 
zo Slovenska a len od konca 60-tych rokov do konca 17. storočia evidujeme 13 medikov 
zo Slovenska zapísaných na jenskú lekársku fakultu.9 Matúš Palumbíni bol jedným 
z nich. 
 Matúš Palumbíni predstavoval vo svojej dobe typického hornouhorského 
vzdelanca, ktorý vynikal nadaním, no zároveň trpel pre svoje náboženské 
presvedčenie prenasledovaním a vyhnanstvom. Dôležitým literárnym zdrojom o jeho 
živote a diele je Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia (1778) 
od Istvána Weszprémiho.10  Chronológia jeho životnej cesty však nie je doposiaľ úplne 
objasnená a nevieme s určitosťou ani to, kde presne sa narodil. Nepochybný je jeho 
turčiansky pôvod, ku ktorému sa v písomných prameňoch sám jednoznačne hlásil. 
Podľa najstarších literárnych prameňov, ktorých pôvodcami boli takmer súčasníci 
Palumbíniho, tento pochádzal z Martina, 11  ale Weszprémi, ako aj väčšia časť súčasnej 
slovenskej odbornej literatúry uvádza ako miesto narodenia Diviaky. 12  Po absolvovaní 
základného vzdelania v rodnom Turci absolvoval v šesťdesiatych rokoch artistickú 
fakultu v Jene a po návrate pôsobil ako učiteľ a rektor na škole v Mošovciach, 
pravdepodobne v rokoch 1668 až 1671. Vo svojej pedagogickej činnosti pokračoval 
v neďalekej Žiline, kde bol rektorom školy do roku 1674. Sedemdesiate roky 17. 
storočia a ich vypätá atmosféra náboženských sporov sa odrazila aj na osudoch 
Palumbíniho. Aj on, tak ako mnohí ostatní protestantskí vzdelanci, bol nútený opustiť 
vlasť. V roku 1674 sa tak znovu dostal do Jeny, kde sa zapísal na lekársku fakultu.13 
Svoje pôsobenie tu dovŕšil obhájením titulu doktora medicíny, čo dokladá nižšie 
analyzovaná práca De Phtisi. Stalo sa tak v roku 1679, čo je zároveň rok jeho návratu 
do vlasti. Potvrdzuje to aj chronogram vyjadrený v slovách Ondreja Šmála,14 ktoré 
prevzal aj Weszprémi: „oLIVa feLIX a PaLVMbe In PannonIae DefertVr oras,“ – čiže 
ušľachtilá olivová ratolesť je holubom zhodená do krajov Panónie. Po svojom návrate 
pôsobil v Trenčíne ako stoličný lekár. Ešte predtým bol, v osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokoch lekárom aj v Žiline a zároveň tu pôsobil v mestskej rade ako 
senátor.15 Zomrel niekedy na začiatku 18. storočia v Trenčíne. Ešte dodajme, že počas 

                                                             
9 Podrobnejšie pozri BOKESOVA-UHEROVÁ, Zdravotníctvo na Slovensku (1973), s. 105-106. 
10 WESZPRÉMI, Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia (1778), s. 151-154. 
11 REZIK, Gymnaziológia (1971), s. 200; KLEIN, Nachrichten von den Lebensumständen (1789), s. 380; 
Autori vychádzajú predovšetkým z rukopisného diela Ondreja Šmála Syllabus litteratorum 
Thurocziensium z roku 1755; taktiež WESZPRÉMI, Succincta medicorum Hungariae ... biographia (1778), s. 
152.   
12  WESZPRÉMI, Succincta medicorum Hungariae ... biographia (1778), s. 151; SAKTOROVÁ - KOMOROVÁ, 
Najstarší slovenskí lekári (2011), s. 202; KLIMEKOVÁ, Dizertačné tlače študentov (2018), s. 166. 
13 HAAN, Jena Hungarica (1858), s. 22-23. 
14 Pozri poznámku č. 11. 
15 LOMBARDINI, Slovenský Plutarch (1887), s. 78-79. 
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svojho pôsobenia v Jene sa ako učiteľ, zúčastňoval  v pozícii predsedu na dišputách a 
obhajobách teologicko-filozofických dizertačných prác.16 

Dizertačná tlač Matúša Palumbíniho Disputatio Inauguralis De Phthisi z roku 
1679 sa zachovala v troch tlačených exemplároch,  ktoré sa od seba navzájom líšia 
obsahom a kompozíciou titulného listu, prítomnosťou, respektíve absenciou 
dedikačných básní, ako aj samotným obsahom dedikácií. Dochované exempláre 
pochádzajú z fondov nemeckých knižníc v Erlangene a Norimbergu (Universitäts-
bibliothek Erlangen-Nürnberg, Hauptbibliothek) a Göttingene (Niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen) a sú uložené v depozitoch v Gothe.17 
Exempláre so signatúrami VD17 39:156194W (Göttingen) a VD17 29:727687X 
(Erlangen-Nürnberg) sú kompletne sprístupnené aj v elektronickej podobe. Exemplár 
z Erlangenu je predmetom nášho výskumu, ktorého hlavným cieľom je komentovaný 
preklad celého diela zasadený do historického a medicínskeho kontextu raného 
novoveku v 17. storočí.  

Komplexný vedecký výskum latinských dizertačných tlačí ako jedinečného 
pramenného materiálu má za cieľ ozrejmiť jazykové a historické fakty a súvislosti 
v historickom kontexte dejín Uhorska a Európy. Ako ukazujú výskumy v tejto 
oblasti,18 počet dizertačných tlačí študentov z územia dnešného Slovenska je značný, 
ale pre slovenskú historiografiu a biografistiku sú pomerne neznáme. Na druhej 
strane sa ukázalo, že je tu možnosť staré tlače sprístupnené v európskych databázach 
spracovať a zverejniť informácie o autoroch a ich dielach, a poukázať na kontinuitu 
odkazu raného novoveku pre  súčasnosť. 
 O ukončení štúdia informovali promočné tézy, dišputácie a dizertácie, ktoré 
sa označujú spoločným termínom dizertačné tlače. Tieto tlače obsahujú mená 
absolventov, prézesov (predsedov), promótorov, dekanov, mecenášov, dátumy skúšok 
a promócií a preto predstavujú dôležitý prameň informácií z obdobia, v ktorom 
vznikli. Bolo zaužívanou praxou, že text dišputy (t. j. vedeckej rozpravy, debaty), alebo 
dizertácie vypracoval študent spolu s vedúcim profesorom (na základe jeho 
prednášok) a študent ho predniesol prítomnému publiku. Preto malo toto verejné 
vystúpenie skôr posúdiť rečovú pohotovosť študenta ako jeho odbornú pripravenosť. 

                                                             
16 Názvy jednotlivých prác pozri: WESZPRÉMI, Succincta medicorum Hungariae ... biographia (1778), s. 153-
154; KLIMEKOVÁ, Dizertačné tlače študentov (2018), s. 99-102. 
17 Bližšie pozri: 
https://www.uni-erfurt.de/bibliothek/fb/; 
https://kxp.k10plus.de/DB=1.28/SET=1/TTL=1/CMD?MATCFILTER=N&MATCSET=N&ACT0=&IKT0
=&TRM0=&ACT3=*&IKT3=8183&ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&ADI_BIB=&TRM=palumbini
+de+phthisi&REC=*&TRM3=&COOKIE=U999,K999,D1.28,E0710b7f9-
10,I0,B9994++++++,SY,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R193.87.84.89,FN. [cit. 24.1.2020]. 
18 KLIMEKOVÁ, Dizertačné tlače študentov (2018), s. 9; SZÖGI, Študenti zo Slovenska (2017), s. 15; taktiež    
SAKTOROVÁ - KOMOROVÁ, Najstarší slovenskí lekári (2011), s. 203-204. 
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od Istvána Weszprémiho.10  Chronológia jeho životnej cesty však nie je doposiaľ úplne 
objasnená a nevieme s určitosťou ani to, kde presne sa narodil. Nepochybný je jeho 
turčiansky pôvod, ku ktorému sa v písomných prameňoch sám jednoznačne hlásil. 
Podľa najstarších literárnych prameňov, ktorých pôvodcami boli takmer súčasníci 
Palumbíniho, tento pochádzal z Martina, 11  ale Weszprémi, ako aj väčšia časť súčasnej 
slovenskej odbornej literatúry uvádza ako miesto narodenia Diviaky. 12  Po absolvovaní 
základného vzdelania v rodnom Turci absolvoval v šesťdesiatych rokoch artistickú 
fakultu v Jene a po návrate pôsobil ako učiteľ a rektor na škole v Mošovciach, 
pravdepodobne v rokoch 1668 až 1671. Vo svojej pedagogickej činnosti pokračoval 
v neďalekej Žiline, kde bol rektorom školy do roku 1674. Sedemdesiate roky 17. 
storočia a ich vypätá atmosféra náboženských sporov sa odrazila aj na osudoch 
Palumbíniho. Aj on, tak ako mnohí ostatní protestantskí vzdelanci, bol nútený opustiť 
vlasť. V roku 1674 sa tak znovu dostal do Jeny, kde sa zapísal na lekársku fakultu.13 
Svoje pôsobenie tu dovŕšil obhájením titulu doktora medicíny, čo dokladá nižšie 
analyzovaná práca De Phtisi. Stalo sa tak v roku 1679, čo je zároveň rok jeho návratu 
do vlasti. Potvrdzuje to aj chronogram vyjadrený v slovách Ondreja Šmála,14 ktoré 
prevzal aj Weszprémi: „oLIVa feLIX a PaLVMbe In PannonIae DefertVr oras,“ – čiže 
ušľachtilá olivová ratolesť je holubom zhodená do krajov Panónie. Po svojom návrate 
pôsobil v Trenčíne ako stoličný lekár. Ešte predtým bol, v osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokoch lekárom aj v Žiline a zároveň tu pôsobil v mestskej rade ako 
senátor.15 Zomrel niekedy na začiatku 18. storočia v Trenčíne. Ešte dodajme, že počas 

                                                             
9 Podrobnejšie pozri BOKESOVA-UHEROVÁ, Zdravotníctvo na Slovensku (1973), s. 105-106. 
10 WESZPRÉMI, Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia (1778), s. 151-154. 
11 REZIK, Gymnaziológia (1971), s. 200; KLEIN, Nachrichten von den Lebensumständen (1789), s. 380; 
Autori vychádzajú predovšetkým z rukopisného diela Ondreja Šmála Syllabus litteratorum 
Thurocziensium z roku 1755; taktiež WESZPRÉMI, Succincta medicorum Hungariae ... biographia (1778), s. 
152.   
12  WESZPRÉMI, Succincta medicorum Hungariae ... biographia (1778), s. 151; SAKTOROVÁ - KOMOROVÁ, 
Najstarší slovenskí lekári (2011), s. 202; KLIMEKOVÁ, Dizertačné tlače študentov (2018), s. 166. 
13 HAAN, Jena Hungarica (1858), s. 22-23. 
14 Pozri poznámku č. 11. 
15 LOMBARDINI, Slovenský Plutarch (1887), s. 78-79. 
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16 Názvy jednotlivých prác pozri: WESZPRÉMI, Succincta medicorum Hungariae ... biographia (1778), s. 153-
154; KLIMEKOVÁ, Dizertačné tlače študentov (2018), s. 99-102. 
17 Bližšie pozri: 
https://www.uni-erfurt.de/bibliothek/fb/; 
https://kxp.k10plus.de/DB=1.28/SET=1/TTL=1/CMD?MATCFILTER=N&MATCSET=N&ACT0=&IKT0
=&TRM0=&ACT3=*&IKT3=8183&ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&ADI_BIB=&TRM=palumbini
+de+phthisi&REC=*&TRM3=&COOKIE=U999,K999,D1.28,E0710b7f9-
10,I0,B9994++++++,SY,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R193.87.84.89,FN. [cit. 24.1.2020]. 
18 KLIMEKOVÁ, Dizertačné tlače študentov (2018), s. 9; SZÖGI, Študenti zo Slovenska (2017), s. 15; taktiež    
SAKTOROVÁ - KOMOROVÁ, Najstarší slovenskí lekári (2011), s. 203-204. 
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V závere promótor zhrnul všetky vystúpenia a absolventi sa navzájom obdarovali 
vytlačenými tézami, prípadne obdarovali aj svojich spolužiakov a mecenášov. 19 
Významný podiel profesora na dišputácii/dizertácii sa prejavuje aj v súčasných 
bibliografických záznamoch týchto tlačí, keď napr. na Slovensku je v záhlaví meno 
prézesa, 20   v RMK 21  je v záhlaví uvedené meno študenta a v online katalógu 
Forschungsbibliothek Gotha tiež meno prézesa.22  
 Samotná dizertačná tlač Matúša Palumbíniho De Phthisi (O tuberkulóze) sa 
skladá z úvodu, dedikačného listu, 9 hláv (kapitol) a končí siedmimi oslavnými rečami 
(gratuláciami).  
 
Jednotlivé časti: 
 
Dedikačný list: venovanie autora nasledujúcim osobnostiam: Zacharias Rampusch, 
Georgius Mildner, Magnus Antonius Götz, Fridericus Ortlob a Godofridus Thilisch. 
Prooemium: Úvod. 
Caput I. Phthiseos definitionem nominalem et realem exhibens. I. hlava, ktorá 
predkladá pomenovaciu a vecnú definíciu tuberkulózy. 
Caput II. Subjectum phthiseos tradens. II. hlava, ktorá podáva výklad o podstate 
tuberkulózy. 
Caput III. Causam immediatam et mediatam eruens. III. hlava, objasňujúca priamu 
(bezprostrednú) a nepriamu (sprostredkovanú) príčinu. 
Caput IV. Causas mediatas remotiores naturales examinans. IV. hlava, ktorá skúma 
nepriame vzdialenejšie vrodené príčiny. 
Caput V. Causas remotiores non naturales exponens. V. hlava, ktorá vysvetľuje 
vzdialenejšie nevrodené príčiny. 
Caput VI. Differentias phthiseos expendens. VI. hlava, ktorá skúma odlišnosti 
tuberkulózy. 
Caput VII. Signa diagnostica et prognostica colligens. VII. hlava, ktorá uvádza 
diagnostické a prognostické znaky. 
Caput VIII. Curationem perfectam subjiciens.  VIII. hlava, ktorá uvádza 
dokonalú/dôkladnú liečbu. 
Caput IX. Regimen diaetae adponit. IX. hlava, ktorá pridáva dietetický režim 
(pravidlá). 
Záver: sedem gratulačných rečí dekana, predsedu, učencov a predstaviteľov cirkvi, 
niektoré vo forme gratulačných básní. 
 
 
                                                             
19 KLIMEKOVÁ, Dizertačné tlače študentov (2018), s. 7. 
20 ČAPLOVIČ, Bibliografia tlačí vydaných (1972), passim. 
21 SZABÓ, Régi magyar könyvtár (1898). 
22 Pozri poznámku č. 17. 
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Titulný list dizertačnej tlače M. Palumbíniho De Phthisi:  
Štruktúra titulného listu dizertač-

ných tlačí má charakteristické znaky. Veľmi 
často začína vzývaním Boha vyjadreným 
v skratkách. U nášho autora to je D. A. O. 
A.:23„DEO ADIUVANTE OPTIMO AMEN“ – 
S milostivou Božou pomocou, amen. 
Vlastná tlač zvykne začínať názvom 
„disputatio“ alebo „dissertatio.“ V našom 
prípade je to „disputatio inauguralis“ – 
inauguračná dišputa. Nasleduje názov tlače 
„De Phthisi,“ miesto konania dišputy – 
„inclutissimae Facultatis medicae in illustri 
Salana“ – vo vznešenej Salane24 preslávenej 
lekárskej fakulty. Po údajoch o názve 
a mieste konania nasledujú údaje 
o predsedovi „praeside“ – za predsedníctva, 
ktorým bol v tejto dišputácii lekár, profesor anatómie, chirurgie a botaniky Augustín 
Heinrich Fasch25 (lat. Faschius), dvorný lekár saského kurfirsta. Palumbíni tu navyše 
zrejme z úcty k nemu dopĺňa: „(praeside) ... praeceptore, patrono et promotore 
meorum studiorum summa observantia colendo“ ˗  (za predsedníctva) ... učiteľa, 
patróna (ochrancu) a podporovateľa môjho štúdia, ktorému nech je preukáza-
ná najväčšia úcta.  

Meno študenta sa uvádza veľmi často s označením „respondens, resp. 
respondente“ – odpovedajúci. V našom prípade je meno uvedené v závislosti na 
vzťažnej vete: disputatio...,  quam publico eruditorum examini submittit M. Matthaeus 
Palumbini – dišputácia ..., ktorú podrobil magister Matúš Palumbíni verejnému 
posúdeniu učencami. Takmer vždy sa uvádza aj bližší pôvod študenta, tu: „Thurocio – 
Hungarus“ – Uhor pochádzajúci z Turca. Ako je zrejmé, mená  a miesto pôvodu sa 
písali v latinizovanej podobe v súlade s vtedajšou humanistickou praxou. Ďalej sa 
k menu pripája dôvod konania dišputácie: „pro gradu doctorali summisque in arte 
medica honoribus ac privilegiis rite capessendis“ – na získanie doktorského titulu 

                                                             
23  Sigla Latina in Libris Impressis Occurrentia. By Marek Winiarczyk. Elektronický zdroj:  
http://mateo.uni-mannheim.de/camenaref/siglalatina.html. [cit. 27.1.2020] 
24 Pozri poznámku č. 8. 
25  Faschius, Augustinus Henricus/ Fasch, August Heinrich (1639-1690), lekár pôsobiaci na Jenskej 
univerzite. Bol profesorom anatómie, chirurgie a botaniky, niekoľkonásobný dekan a trikrát rektor svojej 
alma mater. Bližšie pozri HIRSCH, Biographisches Lexikon (1885), s. 340. (pozri online: 
https://archive.org/details/biographischesl03hirsgoog/page/n7) [cit. 24.1.2020]. 
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V závere promótor zhrnul všetky vystúpenia a absolventi sa navzájom obdarovali 
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19 KLIMEKOVÁ, Dizertačné tlače študentov (2018), s. 7. 
20 ČAPLOVIČ, Bibliografia tlačí vydaných (1972), passim. 
21 SZABÓ, Régi magyar könyvtár (1898). 
22 Pozri poznámku č. 17. 
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Titulný list dizertačnej tlače M. Palumbíniho De Phthisi:  
Štruktúra titulného listu dizertač-

ných tlačí má charakteristické znaky. Veľmi 
často začína vzývaním Boha vyjadreným 
v skratkách. U nášho autora to je D. A. O. 
A.:23„DEO ADIUVANTE OPTIMO AMEN“ – 
S milostivou Božou pomocou, amen. 
Vlastná tlač zvykne začínať názvom 
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prípade je to „disputatio inauguralis“ – 
inauguračná dišputa. Nasleduje názov tlače 
„De Phthisi,“ miesto konania dišputy – 
„inclutissimae Facultatis medicae in illustri 
Salana“ – vo vznešenej Salane24 preslávenej 
lekárskej fakulty. Po údajoch o názve 
a mieste konania nasledujú údaje 
o predsedovi „praeside“ – za predsedníctva, 
ktorým bol v tejto dišputácii lekár, profesor anatómie, chirurgie a botaniky Augustín 
Heinrich Fasch25 (lat. Faschius), dvorný lekár saského kurfirsta. Palumbíni tu navyše 
zrejme z úcty k nemu dopĺňa: „(praeside) ... praeceptore, patrono et promotore 
meorum studiorum summa observantia colendo“ ˗  (za predsedníctva) ... učiteľa, 
patróna (ochrancu) a podporovateľa môjho štúdia, ktorému nech je preukáza-
ná najväčšia úcta.  

Meno študenta sa uvádza veľmi často s označením „respondens, resp. 
respondente“ – odpovedajúci. V našom prípade je meno uvedené v závislosti na 
vzťažnej vete: disputatio...,  quam publico eruditorum examini submittit M. Matthaeus 
Palumbini – dišputácia ..., ktorú podrobil magister Matúš Palumbíni verejnému 
posúdeniu učencami. Takmer vždy sa uvádza aj bližší pôvod študenta, tu: „Thurocio – 
Hungarus“ – Uhor pochádzajúci z Turca. Ako je zrejmé, mená  a miesto pôvodu sa 
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medica honoribus ac privilegiis rite capessendis“ – na získanie doktorského titulu 

                                                             
23  Sigla Latina in Libris Impressis Occurrentia. By Marek Winiarczyk. Elektronický zdroj:  
http://mateo.uni-mannheim.de/camenaref/siglalatina.html. [cit. 27.1.2020] 
24 Pozri poznámku č. 8. 
25  Faschius, Augustinus Henricus/ Fasch, August Heinrich (1639-1690), lekár pôsobiaci na Jenskej 
univerzite. Bol profesorom anatómie, chirurgie a botaniky, niekoľkonásobný dekan a trikrát rektor svojej 
alma mater. Bližšie pozri HIRSCH, Biographisches Lexikon (1885), s. 340. (pozri online: 
https://archive.org/details/biographischesl03hirsgoog/page/n7) [cit. 24.1.2020]. 
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a najvyšších pôct ako aj práv/výsad, o ktoré sa treba náležite uchádzať. V dizertačnej 
tlači nesmie chýbať miesto konania dišputácie, keďže to bola verejná skúška: „in 
auditorio majori“ – vo veľkej posluchárni. Nasleduje dátum a časový údaj: „ad diem 
XI. Octobr., horis ante et pomeridianis A. O. R.261679“ – dňa 10. októbra, predpoludním 
a popoludní roku 1679. V závere titulného listu nájdeme miesto vytlačenia dokumentu 
a meno tlačiara: „Jenae, exprimebat Joh. Nisius“ – v Jene, vytlačil Johann Nisius. 

V závere chceme ešte upriamiť pozornosť na gratulačnú báseň, ktorej 
autorom bol praeses, teda A. H. Fasch:  

Deterges lacrymas genis cadentes 
nunc, vultuque pio profusus, ore 
nunc motus alacres tuo ciebis. 
Ut turtur gemit aut tener palumbes, 

 5 extincta socia, levi sub ulmo 
supplex ingeminans vocem gementem, 
amissumque decus vocans in umbra; 
Sic TU, per varias vices, PALUMBES, 
deserta patria, domo atque nido 

10 vixisti, & gemitu modisque fortem 
suevisti querulis gravem dolere. 
Parnassus misero, at pio palumbo27 
Hic noster, Tibi, nidulum paravit, 
Te fovit, Sophiesque Te sub umbra 

15 pavit, Te medicumque jam salutat. 
Euge! Hinc delitiae tuam recentes 
mentem nunc subeunt, graves dolores 
hinc jam cordivori28 procul fugantur, 
dum loetus repetis tuos penates, 

20 frons lauru gemina sacra refulget, 
& splendore rubens Tibi Tiara 
Doctoris datur. En! Novos honores 
congrator. DEUS Optime hos secundet! 

                                                             
26 Skratka A.O.R. – Anno Orbis Redempti, v roku po vykúpení sveta (Kristom), t. j. po Kristovi. Podľa: 
Abkürzungen aus Personalschriften des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts. Eds. R. Lenz – U. Bredehorn – M. 
Winiarczyk. 3. Auflage. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002, s. 8.  
27 Datívny tvar palumbo od palumbus, i, m. – bližšie pozri RIDER, Corrected and Avgmented (1606), 
passim. (pozri online: https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11069109.html)  
[cit. 24.1.2020]. 
28 Tvar cordivori sme nenašli v žiadnom z našich zdrojov, ale analýzou zložiek slova a vzhľadom na 
kontext predpokladáme, že ide o adjektívum cordivor(us), a, um – srdcervúci. 
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NOB. & CL. DN. DOCTORANDO, 
De optime meritis honoribus ex animo gra- 
tulatur et felicissimam praxin adpreca- 
tur                                                   PRAESES. 

 
Dnes si zotieraš slzy stekajúce po lícach, /a zaliaty (slzami) na zbožnej tvári, / svojimi 
ústami budeš teraz robiť radostné pohyby. /Ako hrdlička alebo mladý holub narieka, 
/5 keď mu zahynula družka, pod hladkým brestom / prosebne a opätovne volá 
hrkútavý hlas,/ a privoláva v tieni stratenú krásu; / tak TY, HOLUB, po rôznych 
zmenách osudu / po opustení vlasti a rodného domu, /10 si prežil, a po náreku a kvílení 
/ si si zvykol znášať ťažký osud. / Tento náš Parnas prichystal Tebe, biednemu / a 
zbožnému holubovi  hniezdočko, / opatroval Ťa, a pod záštitou múdrosti /15 Ťa živil, 
a už Ťa pozdravuje ako lekára. / Znamenite! Preto teraz do Tvojej mysle vchádza / 
nová radosť, preto ťažké, srdcervúce bolesti / už miznú doďaleka, / kým sa šťastný 
vrátiš do svojej vlasti, /20 čelo s posvätným dvojitým vavrínom zažiari, / a Tebe sa 
udelí doktorská tiara / skvejúca sa leskom. Hľa! Blahoželám k novým poctám. / Nech 
ich BOH sprevádza najväčšou priazňou!  
Najvznešenejšiemu a vynikajúcemu pánovi budúcemu doktorovi,29 vzhľadom na plne 
zaslúžené pocty z duše blahoželá a veľmi úspešnú prax vyprosuje             

PREDSEDAJÚCI. 
 
Literatúra 
 
Abkürzungen aus Personalschriften des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts. Eds. R. Lenz – U. 

Bredehorn – M. Winiarczyk. 3. Auflage. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002, s. 8. 
BOKESOVA-UHEROVÁ, Mária: Zdravotníctvo na Slovensku v období feudalizmu. Bratislava: SAV, 

1973. 
ČAPLOVIČ, Ján: Bibliografia tlačí vydaných na území Slovenska do roku 1700. Diel 1. Martin : 

Matica slovenská, 1972.  
HAAN, Ludovicus: Jena Hungarica, sive memoria Hungarorum a tribus proximis saeculis 

Academiae Jenensi adscriptorum. Gyulae : Typis Leopoldi Réthy, 1858. 
HIRSCH, August – GURLT, Ernst Julius: Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller 

Zeiten und Völker. Urban & Schwarzenberg. Wien – Leipzig 1885. 

                                                             
29  Doctorandus - historicky pochádza tento názov z obdobia Dutch Republic (Republika siedmich 
spojených provincií), čo bol štátny útvar zhruba na území dnešného Holandska, existujúci od roku 1581 
do roku 1795. Je to osoba, ktorá úspešne ukončila doktorandskú skúšku na univerzite, ale ešte nedosiahla 
doktorát, t. j. ten, kto má kvalifikáciu na získanie titulu doktora. Titul, v skratke drs., sa písal pred menom. 
(pozri online: 
https://www.yourdictionary.com/doctorandus; 
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/doctorandus-drs/) [cit. 27.1.2020]. 
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zasadený do historického a medicínskeho kontextu bude predmetom nášho ďalšieho filologického 
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atinská nápisová kultúra na území dnešného Slovenska bola v stredoveku 
a ranom novoveku tradične reprezentovaná monumentálnymi artefaktami, 

ktoré mali svojich objednávateľov či tvorcov reprezentovať nielen z hľadiska ideového, ale 
aj vizuálneho. Týka sa to napríklad sepulkrálnych artefaktov, bohoslužobných predmetov 
či nápisov na svetskej či sakrálnej architektúre. Aj samotná forma nápisu či druh písma 
má často reprezentatívny monumentálny charakter. Nič z toho však neplatí pre osobitný 
druh nápisovej kultúry, ktorý predstavujú graffiti nápisy. Išlo o spontánne vyhotovené 
texty, ktorými ich tvorcovia chceli po sebe zanechať pamiatku a preto sú väčšinou 
jednoduché, skratkovité a ťažko čitateľné. Aj preto je ich výskum zložitý a historikmi sú 
často prehliadané. Posledné zistenia však preukázali, že pre poznanie latinskej nápisovej 
kultúry je výskum graffiti nápisov nevyhnutný. Na rozdiel od dnešných čias, boli graffiti 
nápisy v obľube aj medzi významnými osobnosťami. Platí to predovšetkým pre 16. a 17. 
storočie. A tak medzi ľuďmi, ktorí sa rozhodli takouto formou na seba zanechať pamiatku, 
nachádzame významných vzdelancov, akými boli rektori mestských škôl, kazateľov, ale aj 
richtárov kráľovských miest či významných šľachticov.1 Forma tradičných graffiti nápisov 
bola pomerne jednoduchá. Obsahovala meno, datovanie a veľmi často tomu predchádzala 
skratka HF, čiže hic fuit (tu bol). Niekedy bolo meno vyjadrené len iniciálami, prípadne 
absentuje datovanie. Z takýchto fragmentárne zachovaných údajov je naozaj ťažké, 
niekedy nemožné získať relevantné údaje. Napriek tomu je nevyhnutné sledovať aj takéto 
texty. Ak sa nám mená takto zaznamenané podarí zasadiť do historického kontextu, 
nadobúda takýto prameň nový rozmer a možno s ním ďalej pracovať. Ako príklad by som 
uviedol graffiti nápis, ktorý sa zachoval na drevenej konštrukcii krovu v Kostole sv. 
Kataríny v Banskej Štiavnici. Ide len o priezvisko bez akéhokoľvek datovania: WINDISCH. 
Nápis pochádza zo 17. storočia a veľmi pravdepodobne sa za týmto menom skrýva 
                                                             
1 ČOVAN, Význam epigrafie (2018), s. 14-16. ČOVAN, K epigrafickým pamiatkam (2017), s. 34-35. 
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významná osobnosť. Ján Windisch bol totiž rodák z Levoče, absolvent wittenberskej 
univerzity, neskôr rektor levočskej mestskej školy, ktorý svoje najplodnejšie roky prežil 
v Banskej Štiavnici, kde v roku 1657 začal pôsobiť ako protestantský pastor.2 Je možné, že 
nápis vnikol práve pri príležitosti jeho príchodu do Štiavnice. Samotný krov vznikol v roku 
1655, čo dokladá zachované datovanie.3 

Tento základný tip graffiti nápisov však neponúka možnosti výskumu pre 
latinčinárov. Preto by som vo svojom príspevku rád upozornil na také graffiti, ktorými ich 
pôvodcovia chceli vyjadriť viac ako len samotný holý fakt, že niekedy niekde boli. Terénny 
výskum ponúka stále nové a nové príklady, ktoré vyjadrujú snahu jedincov či už vyjadriť 
touto formou svoj svetonázor či poukázať na ich vzťah k priestoru, v ktorom sa v danej 
chvíli nachádzali. Dokonca sa stretávame aj s originálnymi umeleckými výtvormi, v tomto 
prípade pochopiteľne literárneho charakteru. 

Graffiti tohto druhu sa v sakrálnom priestore objavujú už v stredoveku. 
Predovšetkým v oblasti Gemera a Spiša nachádzame množstvo aj rozsiahlejších graffiti 
nápisov. Jeden z doposiaľ najstarších sa mi podarilo identifikovať len nedávno v Južnej 
kaplnke Katedrály sv. Martina 
v Spišskej Kapitule (obr. 1). 
Text pochádzajúci z poslednej 
štvrtiny 15.  storočia je vyškra-
baný na nástennej maľbe, 
konkrétne na konsekračnom 
kríži: Bened[ic] domine domum 
istam et om(ne)s habitantes 
(Dobroreč Pane tomuto domu 
a všetkým v ňom prebývajú-
cim). Tento tradičný text sa 
ako nápis objavoval aj neskôr 
a bol obľúbený nielen na 
sakrálnej, ale tiež svetskej 
architektúre. 

Zo Spiša pochádza aj ďalší nápis, tento krát zo 17. storočia (obr. 2). Je úzko zvia-
zaný z nástennou maľbou znázorňujúcou Ukrižovanie Krista, nachádzajúcou sa v refektári 
kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore. Samotná maľba vznikla už na začiatku 

                                                             
2 REZIK, Gymnaziológia (1971), s. 320, 414. KLEIN, Nachrichten von den Lebensumständen (1789),  s. 449-
456. FABÓ, Monumenta evangelicorum (1865), s. 316. 
3 Viac k tomu pozri: VOŠKOVÁ, Kostol sv. Kataríny (2017), s. 165-173. 

Obrázok 1 
Nápis vyrytý do konsekračného kríža, posledná štvrtina 15. st., 
južná kaplnka Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. 
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16. storočia. Graffiti nápisy sú tak zhruba 
o storočie mladšie. Ich pôvodca však 
voľbou textu reaguje na zobrazený výjav: 
Hic fuit / Hieremias Rosaemonta[nus] / 
Memento Mori / 16.9. Jeremiáš mohol 
podľa priezviska pochádzať z Ružom-
berka či sliezskeho Olešna a je celkom 
možné, že to bol znovu on, kto napísal 
červenou hrudkou v priestoroch kríža aj 
nasledujúci nápis: Per lign[um] / ser[vi 
facti sumus] // et per sanctam Crucem 
liberati sum(us) (Skrze drevo sme sa stali 
otrokmi a skrze svätý kríž sme sa oslo-
bodili). Text predstavuje časť antifóny 
spievanej na Veľký piatok.  

Mnohé graffiti nápisy zachované v sakrálnom priestore pochádzajú z obdobia, 
keď na našom území dominovala protestantská vierouka. V priestore dnešného Gemera 
sa dodnes zachovalo viacero pôvodných gotických chrámov, ktoré zotrvali v držbe 
stúpencov Lutherovho učenia. V gemerskej obci Štítnik zanechali na seba pamiatku 
anonymní protestantskí vzdelanci viacerými nápismi, v ktorých vyjadrujú svoje 
náboženské presvedčenie.  Nachádzajú sa na malom priestore jednej z kostolných lavíc. 
Vzhľadom na formu písma ich môžeme datovať do druhej polovice 16., či na začiatok 17. 
storočia. O protestantskom presvedčení tvorcu nápisu svedčí predovšetkým tento text: 
Haec fuit effigies quonda(m) venera/bilis Hussi / dum sua pro Christo mem/bra cremandi 
dedit (Toto je podoba nebohého ctihodného Husa, keď nechal spáliť svoje telo pre Krista). 
Význam tohto nápisu spočíva aj v tom, že jeho pôvodca musel byť oboznámený 
s významnou tlačou, z ktorej daný text pochádza. Ide o súborné vydanie spisov Jána Husa 
a Hieronyma Pražského z roku 1558, ktoré do tlače pripravil humanistický vzdelanec 
Matthias Flacius Illyricus.4 Možno predpokladať, že rovnako ako v knihe bola aj v priestore 
kostola, najpravdepodobnejšie na samotnej lavici, znázornená podoba Husa na hranici, 
ktorá sa však dodnes nedochovala. Súčasne s týmto nápisom vznikol v tom istom priestore 
kostolnej lavice aj ďalší, napísaný inou rukou: Quod sibi quisque serit presentis tempore 
vitae, / Hoc sibi messis [erit dum dicitur: Ite, venite!] (Kto si čo zaseje počas života, to bude 
žať, keď sa ozve: poďte, je čas prísť!). Ide o latinské príslovie, známe už v stredoveku, 
ktorého pôvod je nejasný.5  V dolnej časti lavice sa objavuje ďalší text: Quid valet hic 

                                                             
4 Nie je úplne isté, kto je vlastne autorom spomínaného dvojveršia. Podľa staršej literatúry by to mohol 
byť aj Martin Luther, ktorého texty celé vydanie spisov Jána Husa uvádzajú. NECHUTOVÁ, Jan Hus (2018), 
s. 19-29. K samotnej tlači: Ioannis Hus, et Hieronymi Pragensis Confessorvm Christi Historia et 
Monvmenta, Partim Annis Svperioribvs Pvblicata (1558).  
5 Philosophia patrum versibus (1869), s. 28. Veľmi často sa používalo v nasledujúcom spojení:  
Esto memor mortis fueris dum corpore fortis. 

Obrázok 2 
Graffiti nápis na neskorogotickej nástennej maľbe, 
prvá štvrtina 17. st. refektár kartuziánskeho kláštora 
v Červenom Kláštore. 
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mundus quid gloria quidve / [triumphus] (Akú cenu má tento svet, akú sláva či triumf?). 
Znovu ide o obľúbenú filozofickú devízu či moralitu, ktorá sa najčastejšie vyskytuje 
s veršom: Post miserum funus pulvis et umbra sumus. Verše sú súčasťou diela Poemata 
nemeckého humanistického básnika Johanesa Stigela, konkrétne básne Vita hominis 
meditatio mortis est.6 

Ďalšia báseň v podobe graffiti nápisu je červenou hrudkou zaznamenaná 
v exteriéri Kaplnky Zápoľských, ktorá je súčasťou už spomínanej Katedrály sv. Martina 
v Spišskej Kapitule. Aj tu absentuje datovanie, no vzhľadom na spôsob vyhotovenia nápisu, 
vznikol tento zhruba v poslednej štvrtine 16. storočia: Dic queso dic sacros quid prodest 
psallere versus / Nocte dieque suos sollicitare deos / Dum canit et nescit quid sacro carmine 
poscat / Sic solet in medio vacca boare foro (Povedz, prosím, aký zmysel má ospevovať 
veršami svätých? Nocou i dňom k svojim bohom sa modliť? Keď niekto spieva a nevie ani, 
čo svojou modlitbou žiada, je ako krava, čo bučí uprostred trhoviska). Meno tvorcu nápisu 
sa nám síce nedochovalo, ale aj v tomto prípade muselo ísť o vzdelaného jedinca, veľmi 
pravdepodobne opäť protestanta, čo dokazuje samotný obsah štvorveršia. Ide o verše 
slávneho nemeckého humanistu a básnika Konráda Celtisa. Nachádzajú sa v jeho diele 
Quattuor Libri Amorum, a sú časťou jeho 11. elégie 3. knihy.7 V Spišskej Kapitule, ktorá je 
množstvom graffiti nápisov na našom území výnimočná, sa na stenách katedrály objavujú 
aj ďalšie verše od tohto básnika.8 

Jestvujú však aj také graffiti nápisy, v ktorých sa prejavuje vlastná originálna 
básnická tvorba ich pôvodcov. Takýto nápis sa zachoval v interiéri Kostola sv. Barbory, 
v turčianskej obci Jazernica. Pochádza z roku 1615 a vytvoril ho protestantský pastor pri 
svojom nástupe do funkcie:  
Letetur mecum filia Syon   Nech sa raduje so mnou dcéra sionská 
Benedicite Filia[e] Domino   Dobrorečte dcéry Pánovi  
Huc veniens Michael Castelany  Sem prichádzajúci Michael Castelani 
Subposuit par[o]ch[i] s[e]dis munus Podujal sa konať službu vo funkcii farára   
Anni [- - -]s m[- - -] 1615   V roku .... 1615 
Die 31. May    Dňa 31. mája 
Jubila mecum omnis   Raduj sa so mnou všetok 
gens Christiana    kresťanský ľud  
                                                             
Mors stans ante fores dicit tibi : corrige mores ! 
Quod sibi quisque serit praesentis tempore vitae,  
Hoc sibi messis erit, dum dicitur: Ite, venite!  
Aspera vox est : ite, sed est vox blanda : venite. 
6 STIGELIUS (1566). Ani jemu však nemožno pripísať autorstvo. Verše sa už pred tým objavovali ako 
súčasť sepulkrálií. Text „pulvis et umbra sumus“ sa zároveň vyskytoval už v diele Horatia či Ausonia. 
Deutsche Inschriften 75, Halberstadt Dom, Nr. 201 (Hans Fuhrmann), in: www.inschriften.net, 
urn:nbn:de:0238-di075l003k0020106. 
7 CELTIS, (1502).  
8 ČOVAN, Stredoveká nápisová kultúra (2020), v tlači.  
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16. storočia. Graffiti nápisy sú tak zhruba 
o storočie mladšie. Ich pôvodca však 
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ktorého pôvod je nejasný.5  V dolnej časti lavice sa objavuje ďalší text: Quid valet hic 

                                                             
4 Nie je úplne isté, kto je vlastne autorom spomínaného dvojveršia. Podľa staršej literatúry by to mohol 
byť aj Martin Luther, ktorého texty celé vydanie spisov Jána Husa uvádzajú. NECHUTOVÁ, Jan Hus (2018), 
s. 19-29. K samotnej tlači: Ioannis Hus, et Hieronymi Pragensis Confessorvm Christi Historia et 
Monvmenta, Partim Annis Svperioribvs Pvblicata (1558).  
5 Philosophia patrum versibus (1869), s. 28. Veľmi často sa používalo v nasledujúcom spojení:  
Esto memor mortis fueris dum corpore fortis. 

Obrázok 2 
Graffiti nápis na neskorogotickej nástennej maľbe, 
prvá štvrtina 17. st. refektár kartuziánskeho kláštora 
v Červenom Kláštore. 
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Deutsche Inschriften 75, Halberstadt Dom, Nr. 201 (Hans Fuhrmann), in: www.inschriften.net, 
urn:nbn:de:0238-di075l003k0020106. 
7 CELTIS, (1502).  
8 ČOVAN, Stredoveká nápisová kultúra (2020), v tlači.  
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Kurzívou vyhotovený nápis má nielen význam z hľadiska neolatinistiky či 
epigrafie, ale aj pre cirkevné dejiny. V odbornej literatúre mapujúcej bohatú históriu 
protestantských hnutí na našom území sa totiž meno takého pastora nenachádza. 

Kostol v Jazernici je 
typickým príkladom pôvodne 
stredovekej sakrálnej architek-
túry, v ktorej počas reformácie 
vzniklo veľké množstvo graffiti 
nápisov a časť z nich sa našťastie 
zachovala dodnes. A medzi nimi aj 
mimoriadne zaujímavé graffiti 
v najširšom zmysle slova. Nejde tu 
totiž len o text, ale aj o spontánne 
výtvarné vyobrazenie, ktoré tiež 
pod tento termín spadá. V Jazer-
nici sú takto znázornené akési 
vtáky a my vďaka fragmentárne zachovanému sprievodnému textu vieme, kto ich vytvoril 
a čo sa nimi snažil pravdepodobne vyjadriť: Petrus Polerecky / Anno 1626 // GAL[INA]e 
dedicatu(m) Ad [h]onorem XI milia V(ir)g(i)nu(m) [- - -] / [- - -] de [- - -]o S(an)cti 
Cristopferi (obr. 3). Nápis teda prezrádza, že spomenuté vtáky predstavovali sliepky 
a zrejme toto ich vyobrazenie je venované jedenásťtisíc pannám. Význam týchto slov dáva 
zmysel. Ich tvorca totiž takto reagoval na stredovekú nástennú maľbu na vonkajšej strane 
víťazného oblúka. Ja na nej zachytená legenda o sv. Uršule a jedenásťtisíc pannách, ktoré 
ju sprevádzali na jej plavbe za snúbencom. Podľa legendy ich búrka zahnala do ústia rieky 
Rýn pri Kolíne nad Rýnom, ktorý v tom čase ovládali Huni. Tí výpravu prepadli a dievčatá 
povraždili.9 Takto dedikovaná graffiti kresba je zrejme ironickým vyjadrením postoja ku 
kultu svätých, čo pre protestantov nebolo nijako výnimočné. O autorovi zatiaľ nič bližšie 
nevieme. Peter Polerecký však určite pochádzal z Turca. Podľa priezviska bol príslušníkom 
zemianskeho rodu, ktorého pôvod treba hľadať v obci Polerieka (dnes súčasť obce 
Abramová). Nevieme žiaľ, v akom kontexte sa tu spomína sv. Krištof. No najskôr išlo tiež 
o Polereckého reakciu na nástennú maľbu, ktorá sa dodnes nedochovala.  

Rozmanitosť graffiti pamiatok na malom priestore sakrálnej architektúry 
v Jazernici chcem nakoniec demonštrovať aj nápisom vyjadrujúcim vzťah anonymného 
autora k samotnému priestoru. Nachádza sa v presbytériu, hneď vedľa vstupu do 
sakristie: Domus mea domus orationis / vocab[i]tur (Môj dom sa bude volať domom 
modlitby).10  

Výskum graffiti nápisov na Slovensku je stále iba na začiatku. Doposiaľ získané 
poznatky však potvrdzujú jeho užitočnosť, ba priam nutnosť. Ide o špecifický spontánny 
                                                             
9 FARMER, The Oxford dictionary (1992), s. 473-474. 
10 Ide o pasáž z novozákonného textu Matúš 21, 13: et dicit eis, scriptum est, domus mea domus 
orationis vocabitur, vos autem fecistis illam speluncam latronum. 

Obrázok 3 
Graffiti na jednej zo stien lode kostola, 1626, Kostol sv. Barbory 
v Jazernici. 
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prejav nápisovej kultúry, ktorý sa v minulosti týkal najvyšších vrstiev, či už máme na mysli 
šľachtu, vzdelaných predstaviteľov duchovenstva či laických vzdelancov z meštianskych 
vrstiev. Z hľadiska výskumu latinského jazyka si taktiež zaslúžia pozornosť, pretože 
jednotlivci z týchto vrstiev sa niekedy snažili aj o viac ako  len o zaznamenanie skutočnosti, 
že v istom momente boli na istom mieste. Vyjadrenie vlastného svetonázoru citovaním 
biblického či liturgického textu, odpisom veršov známeho básnika či autentickou tvorbou 
zaznamenanou vo forme graffiti nápisu predstavuje cenný, doposiaľ málo poznaný zdroj 
informácií o prejavoch latinskej nápisovej kultúry na našom území.   
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Abstrakt: Graffiti nápisy predstavovali významnú časť našej nápisovej kultúry, a to predovšetkým 
v období 16. a 17. storočia. Išlo o spontánne vyhotovené texty, ktorými ich tvorcovia chceli po sebe 
zanechať pamiatku a sú väčšinou jednoduché, skratkovité a ťažko čitateľné. Aj preto je ich výskum zložitý 
a historikmi sú často prehliadané. Posledné zistenia však preukázali, že pre poznanie latinskej nápisovej 
kultúry je výskum graffiti nápisov nevyhnutný. Na rozdiel od dnešných čias, boli graffiti nápisy v obľube 
aj medzi významnými osobnosťami. Súčasný stav výskumu dokazuje, že medzi takýmito nápismi sa 
nenachádzajú len tie tradičné, obsahujúce meno a datovanie, ale aj podstatne rozsiahlejšie texty, ktorými 
sa jednotlivci pokúšali spontánnou formou vyjadriť svoj svetonázor, náboženské presvedčenie či vzťah ku 
konkrétnemu miestu.  
 
Kľúčové slová: nápisy, graffiti, latinčina, Horné Uhorsko, epigrafia 
 
Mgr. Miroslav Čovan, PhD. 
Ústav cudzích jazykov 
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
Holubyho 8 
03601 Martin 
Slovenská republika 
covan@jfmed.uniba.sk  
 

127 
 

Nie je donát ako donát1 
Ľudmila Eliášová Buzássyová – Barbora Machajdíková 
Bratislava  
Not Every Donatus is Alike  
Abstract: The grammar Ars minor by Aelius Donatus was for centuries the cornerstone of any kind of 
education based on Latin. Thus, the name of Donatus became synonymous with the textbooks of 
elementary Latin. This research paper deals with those Donatus’ textbooks which were written or edited 
in the area of present-day Slovakia. Its primary focus is on the German humanistic tradition as the source 
from which, under the influence of Reformation, the culture in protestant towns in the Kingdom of 
Hungary drew. In the paper, firstly bilingual textbooks by a German scholar and teacher Johannes 
Rhenius are highlighted, as well as those which reflected his bilingual concept (Latin-German, Latin-
Hungarian, Latin-Czech), and secondly, multilingual textbooks edited by Pavol Doležal are presented.  
 
Keywords: grammar, Latin, vernacular, tradition, Donatus, Rhenius 
  

„Ex pura pietate naproti tvojmu otcovi 
budem s tebou aj Dunayho Donát traktovať, čo 
ti dakedy k  dobrému poslúži, bárs si myslím, 
že časom budeš spôsobnejší k dákemusi 
poctivému remeslu ako k štúdiám.“ 

Ľudovít Kubáni, Mendík 
 
Úvod 

 
elius Donatus (4. stor. n. l.) je autorom najrozšírenejšej gramatiky 
v dejinách európskeho vzdelávania. Osobitne jej kratšou časťou, Ars 

minor, sa po stáročia začínalo akékoľvek vzdelanie založené na latinčine. 
V zovšeobecnenej podobe „donát“ sa preto autorovo meno stalo synonymom pre 
učebnicu základov latinčiny.2  

Akú dôležitú úlohu donáty zohrali v procese zrodu a vývoja gramatografie 
vernakulárnych jazykov, objasnila vo veľmi detailnej analýze Erika Ising. 3  Už 
špecifikom kultúry národov, ktoré boli súčasťou Uhorska, je, že sa rôzne donáty 
používali až do polovice 19. storočia. Pod týmto názvom sa učebnica ako pevná 
súčasť školských reálií reflektovala v živote každého, kto prešiel uhorským 
vzdelávacím systémom, ako o tom vypovedá aj motto našej štúdie.  

                                                             
1  Štúdia vznikla ako výstup riešenia grantového projektu Koncepcia antickej gramatiky v gramato-
grafickej tradícii 17.–18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte. Vega 
1/0733/18. 
2  Stručnú charakteristiku tejto učebnice spolu s informáciami o podobách jej adaptácie v českom 
prostredí prináša KOUPIL, Grammatykáři (2015), s. 22-23. 
3 ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970). 
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Práve slovacikálnym donátom sa venuje naša štúdia, aby aspoň malou 
trochou prispela k poznaniu donátovskej tradície spätej s územím dnešného 
Slovenska. V nedávnej dobe sa tejto problematike venovali len dvaja autori, Vincent 
Blanár (2006) a Igor Haraj (2008), pričom v oboch prípadoch stál v centre záujmu 
bádateľov text Donatus Latino-Bohemicus (ďalej DLB) z roku 1745. Obe štúdie 
pomerne detailne analyzujú obsahovú stránku tohto textu. Blanárova štúdia analyzuje 
DLB z roku 1745 ako „jazykový text z obdobia pred Bernolákovou kodifikáciou a ako 
gramatický text, ktorý môže viesť k novým pozorovaniam o stave a vývine 
gramatického myslenia na Slovensku.“4 Určuje aj charakter vernakulárneho jazyka 
textu označeného ako bohemicus. Harajova štúdia okrem detailného opisu obsahu 
diela, stavby jeho jednotlivých častí a povahy jeho pravidiel, prináša viac z celkového 
kultúrno-historického kontextu vzniku diela, informácie o uhorskom vzdelávacom 
systéme, s osobitným dôrazom na 16.-18. storočie. Aj na to, čo bolo prezentované 
v týchto štúdiách, chceme nadviazať, niektoré poznatky rozšíriť, niektoré korigovať, 
bez toho, že by sme opakovali podstatné zistenia z nich. Našou úlohou je informovať 
trochu širšie, hoci nie vyčerpávajúco, o kontexte, v ktorom DLB 1745 vznikol, 
predstaviť aj iné bi- a multilingválne donáty a ukázať na malom počte konkrétnych 
príkladov, či resp. ako sa navzájom odlišovali. Nekladieme si však za cieľ 
vyčerpávajúco tieto texty analyzovať, ani zhromaždiť úplné informácie o všetkých 
slovacikálnych vydaniach – taká práca by si žiadala väčší priestor.  

Po krátkom predstavení neskoroantického Donatovho diela a stručnom 
náčrte jeho ďalšieho života v stredoveku sa sústredíme na nemeckú humanistickú 
tradíciu, keďže tá predstavovala hlavný prúd, z ktorého sa pod vplyvom reformácie 
napájala kultúra v protestantských centrách vtedajšieho Uhorska, aby sa neskôr šírila 
aj mimo protestantské kruhy.  
 
O gramatickom diele Aelia Donata  

Gramatické dielo Aelia Donata sa sformovalo podľa vzoru gréckych gramatík, 
z ktorých najznámejšou je Techné grammatiké tradične pripisovaná Dionysiovi 
Thrakovi.5 Cieľom Donatovej latinskej Ars minor a Ars maior, teda menšej a väčšej 
gramatiky, resp. jej skrátenej a úplnej podoby, tak ako aj podobných textov, ktoré 
v ucelenom korpuse predstavuje Keilova edícia Grammatici Latini,6 bolo osvojiť si štýl 
a jazyk takých majstrov, akými boli Vergilius a Cicero, a naučiť sa ich napodobniť. 

                                                             
4 BLANÁR, Donatus Latino-Bohemicus z r. 1745 (2006), s. 257. 
5 K stavbe thrakovskej Techné a k problematike jej pôvodu pozri napr. BUZÁSSYOVÁ, Od hlasu k hláske 
(2016), s. 80 sqq, v podkap. 2.4.1 Dionysios Thrax a Techné grammatiké s odkazmi na bohatú sekundárnu 
literatúru.  
6 Vol. I – VII, Teubner, 1855 – 1880. 
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Takýto typ gramatiky býva tradične označovaný ako „školská gramatika“.7 Rovnako 
ako pseudothrakovská grécka Techné, ani Donatove gramatiky neboli koncipované 
ako učebnice pre žiakov osvojujúcich si cudzí jazyk. Boli určené primárne pre tých, 
ktorí či už gréčtinu v prvom, alebo latinčinu v druhom prípade používali ako ešte živý 
rodný jazyk alebo ho aspoň v istej podobe ovládali.  Obom týmto textom je preto 
vlastný prístup k jazyku z pohľadu rodného hovoriaceho, ktorý si potreboval osvojiť 
gramatický systém daného jazyka a zdokonaliť si jeho používanie podľa stanovenej 
normy.8  

Z dvoch textov Donatovej Ars sa základným stavebným kameňom 
vzdelávania stala jej menšia časť, Ars minor, kratučký traktát obsahujúci náuku 
o ôsmich slovných druhoch.9 S pomocou Ars minor si mohol žiak vybudovať základné 
metalingvistické inštrumentárium a uvedomiť si, aký systém stojí za tvarmi, ktoré 
aktívne používa, aké morfosyntaktické kategórie tento jazyk má a ako má používať 
špecifický technický slovník na ich označenie. 10 Kým Ars minor sa obmedzuje na 
výklad náuky o slovných druhoch, doslova „častiach reči“, partes orationis, a teda na 
akési základy morfológie a čiastočne aj slovotvorby a lexikológie, tri knihy Ars maior 
obsahujú aj náuku o hláskosloví a náuku o štylistických a básnických figúrach.  

Pre spôsob, ktorý neskorolatinskí gramatici zvolili pre výklad jazykových 
javov, používa súčasná jazykoveda označenie model „slovo a paradigma“ a model 
„slovo a akcident“. Model „slovo a paradigma“ zahŕňa rozmanité prístupy, ktorých 
podstatou je primárny záujem o slovo ako celok a o opozície medzi slovami ako 
celkami v rámci paradigmy, pričom vnútorná štruktúra slova ostáva mimo tohto 
záujmu, rovnako ako syntax prekračujúca úroveň vety.11 V tomto modeli paradigmou 
nie je vertikálne koncipovaná paradigma s členmi radenými do stĺpcov či tabuliek, ako 
ich poznáme z našich učebníc, ale horizontálna paradigma: slovné jednotky radené za 
sebou v riadku, navyše bez zreteľného oddelenia od ostatného textu, napr: Ars Min. 2, 
GL 386, Holtz 586: Magister nomen ... quod declinabitur sic: nominatiuo hic magister, 
genetiuo huius magistri, datiuo huic magistro, accusatiuo hunc magistrum....  

                                                             
7 Otcom pôvodom nemeckého termínu „Schullgrammatik“ je Karl BARWICK, Remmius Palaemon und die 
römische Ars grammatica (1922). 
8 LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600 (2003), s. 58. 
9 O Ars minor pozri napr. HARAJ, Donatovská tradícia na Slovensku (2008), s. 500-501 a BLANÁR Donatus 
Latino-Bohemicus z r. 1745 (2006), s. 260-261, viac LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato to 
1600 (2003), 65-80. 
10 O tejto funkcii pozri u LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600 (2003), s. 79-80. 
11 Tento model prvýkrát opísal v päťdesiatych rokoch C. F. Hockett. Pozri MATTHEWS, Oxford concise 
dictionary of Linguistics (1997), s. 405. K trom základným charakteristikám modelu pozri KNEEPKENS,  
Linguistic description and Analysis in the Late Middle Ages (2000), s. 551. Viac v prehľade aj BLEVINS, 
Word-Based Morphology from Aristotle to Modern WP (2013), s. 375-395. 
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7 Otcom pôvodom nemeckého termínu „Schullgrammatik“ je Karl BARWICK, Remmius Palaemon und die 
römische Ars grammatica (1922). 
8 LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600 (2003), s. 58. 
9 O Ars minor pozri napr. HARAJ, Donatovská tradícia na Slovensku (2008), s. 500-501 a BLANÁR Donatus 
Latino-Bohemicus z r. 1745 (2006), s. 260-261, viac LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato to 
1600 (2003), 65-80. 
10 O tejto funkcii pozri u LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600 (2003), s. 79-80. 
11 Tento model prvýkrát opísal v päťdesiatych rokoch C. F. Hockett. Pozri MATTHEWS, Oxford concise 
dictionary of Linguistics (1997), s. 405. K trom základným charakteristikám modelu pozri KNEEPKENS,  
Linguistic description and Analysis in the Late Middle Ages (2000), s. 551. Viac v prehľade aj BLEVINS, 
Word-Based Morphology from Aristotle to Modern WP (2013), s. 375-395. 
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Model „slovo a akcident“ predstavuje jazykové javy za pomoci kľúčového 
slova – termínu a k nemu prináležiacich sprievodných vlastností. Latinský termín 
accidens, tzn. „to, čo pristupuje“, odkazuje na špecifický druh gramatických kategórií, 
ktoré sa pre istý jazykový jav, triedu slov (napr. slovný druh) a pod. považovali za 
sprievodné, sekundárne kategórie. S ich pomocou sa daný jazykový jav zastúpený 
príslušným termínom bližšie určoval popri primárnom, lexikálnom význame. 12  V 
Artes grammaticae termín accidens (resp. accidentia) korešponduje s charak-
teristickým slovesným tvarom „accidunt... ” napr.: nomini accidunt sex, qualitas, 
conparatio, genus, numerus, figura, casus (Ars min. 2, GL IV, 355, 8-9, Holtz 585, Ars 
Mai: GL IV, 373, 3–4 = Holz, 614) – „K menu pristupuje šesť (kategórií): akosť, 
porovnávanie, rod, číslo, figúra, pád.“  

Koncíznosť, stručnosť a hutnosť, s ktorou Donatova gramatika Ars minor 
opisuje gramatické javy, spolu s priehľadnosťou až lapidárnosťou definícií zabezpečila 
tomuto textu popularitu na stáročia. Keďže však text zďaleka nepredstavoval jazykový 
systém latinčiny v úplnosti (a to platí aj pre Ars maior), bolo nutné ho obohacovať 
a rozširovať alebo zostavovať iné študijné materiály, ktoré by požiadavky praktickej 
výučby napĺňali lepšie.  

Potreby nie rodených hovoriacich lepšie než Donatove texty saturovali 
regulae, čisto formálne pravidlá, ktoré podľa vzoru gréckych kanones vznikali od 5. 
a 6. storočia. 13  Boli to inštrukcie na ohýbanie lexikálnych jednotiek, zahŕňajúce 
množstvá tvarov a z nich odvodených ďalších tvarov. 

Približne dve storočia po Donatovi spojil ďalší významný neskoroantický 
gramatik Priscianus gramatický text donatovského typu s regulami do novej podoby 
ucelenejšej a obsiahlejšej gramatiky známej pod názvom Institutiones grammaticae.14 
Okrem množstva tvarov a detailných opisov flektívneho správania rozmanitých 
skupín lexikálnych jednotiek priniesol spis aj teoretickú argumentáciu. Opis 
latinského menného flektívneho systému v časti Institutio de nomine je v porovnaní 
s Donatom oveľa systematickejší. Okrem toho Priscianus zaviedol do terminológie 
mnohé pojmy z gréckej gramatickej tradície. Unikátom v neskorolatinskej 
gramatografii je časť venovaná syntaxi, ktorá zaberá posledné dve knihy spisu. Ako 
nadstavba stojaca na základoch vybudovaných Donatom bola táto učebnica pre 
ranostredovekých študentov, pre ktorých latinčina nebola rodným jazykom, veľmi 

                                                             
12Porov. MALTER, Ἔγκλισις: Modusterminologie und Modusbegriff in der antiken griechischen Grammatik 
(2005), s. 7. K latinským školským gramnatikám ako k typu nomen et accidens stručne aj COPELAND – 
SLUITER, Medieval Grammar and Rhetoric (2009), s. 83. 
13 Viac o regulách píše LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600 (2003), s. 83-86 a ďalej 
v oddieli Supplementing Donatus, s. 126.  
14 O Priscianovej gramatike detailnejšie pozri napr. u LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato 
to 1600 (2003), s. 86 sqq. 

131 
 

dôležitá, pretože prinášala to, čo v Donatovi chýbalo, a zároveň prehlbovala základné 
poznatky z Ars minor a rozširovala teoretickú diskusiu k nej.  

Od 9. storočia obohacovali výučbu latinčiny aj tzv. partitiones, doslova 
„analýzy“ či „delenia“. Názov je odvodený od učebnice Partitiones duodecim versuum 
Aeneidos principalium, ktorá taktiež pochádza od Prisciana a v ktorej sa formou otázok 
a odpovedí analyzuje každé slovo v prvom verši každej knihy Vergiliovej Aeneidy, aby 
sa odhalili vlastnosti každej lexémy spolu s jej gramatickými vzťahmi. 

V 12. a 13. storočí sa Donatova Ars minor naďalej používala ako základná 
príručka pre elementárnu výučbu latinčiny. Na univerzitách sa učilo podľa 
Priscianových Institutiones grammaticae (často v komentovanej a rozšírenej podobe), 
pričom predprípravou pre prácu s Institutiones bolo štúdium spisu Alexandra de Villa-
Dei Doctrinale. 

V stredovekej školskej praxi na základnom stupni výučby sa používal aj 
stručný kompilát známy pod názvom Ianua, resp. Aelii Donati grammatici Ianua.15 
Hoci sa gramatika svojím názvom hlási k Donatovi, obsahuje aj poznatky z Prisciana. 
Priscianova autorita sa prejavuje okrem iného v náuke o slovných druhoch, ktoré sú 
v Ianue radené v poradí známom z Prisciana: nomen, verbum, participium, pronomen, 
adverbium, praepositio. conjunctio, interjectio, a nie podľa Donata: nomen, pronomen, 
verbum, adverbium, participium, conjunctio, praepositio, interjectio.  

Už z príkladu Ianuy vidno, že meno Aelia Donata sa stalo synonymom pre 
základnú jazykovú prípravu, nech už bol obsah diela dôsledne Donatov alebo nie. Celý 
stredovek vznikali stále nové a nové gramatiky, niektoré so širším, iné len s lokálnym 
dosahom, pričom prakticky všetky tak alebo onak vychádzali z Donata, hoci sa aj 
Donatovo meno do ich názvu nepremietlo. 

V tradícii antickej gramatickej náuky sa európske krajiny navzájom odlišujú 
okrem mnohých iných aspektov aj tým, ktoré učebnice sa v ich školskom systéme 
presadili na základných stupňoch výučby latinčiny. Text Donatovej Ars minor je 
reprezentantom kontinuity  predovšetkým v nemecky hovoriacej Európe a v tých 
krajinách, ktoré boli nemeckou tradíciou ovplyvnené, kým Ianua predstavuje tradíciu 
predovšetkým v Itálii.16  

Hoci filozofický prístup stredovekej špekulatívnej gramatiky k jazyku otvoril 
novú oblasť potenciálneho rozvíjania antického dedičstva, predsa všetky neskoršie 
historické obdobia vo všeobecnosti preferovali  návrat k antickému plánu. 
Humanizmus v nezriedka kritickej diskusii s antickými autoritami podnietil vznik 
nových praktických gramatík i obsiahlych teoretických traktátov o latinskom jazyku. 

                                                             
15 Názvy gramatiky sa vyskytujú v rôznej podobe. O Ianue pozri napr. JENSEN, Elementary Latin grammars 
Printed in the Fifteenth Century (2001), s. 109. 
16 JENSEN, Elementary Latin grammars Printed in the Fifteenth Century (2001), s. 109, podobne aj s. 106, 
112. 
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12Porov. MALTER, Ἔγκλισις: Modusterminologie und Modusbegriff in der antiken griechischen Grammatik 
(2005), s. 7. K latinským školským gramnatikám ako k typu nomen et accidens stručne aj COPELAND – 
SLUITER, Medieval Grammar and Rhetoric (2009), s. 83. 
13 Viac o regulách píše LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600 (2003), s. 83-86 a ďalej 
v oddieli Supplementing Donatus, s. 126.  
14 O Priscianovej gramatike detailnejšie pozri napr. u LAW, History of Linguistics in Europe: From Plato 
to 1600 (2003), s. 86 sqq. 
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15 Názvy gramatiky sa vyskytujú v rôznej podobe. O Ianue pozri napr. JENSEN, Elementary Latin grammars 
Printed in the Fifteenth Century (2001), s. 109. 
16 JENSEN, Elementary Latin grammars Printed in the Fifteenth Century (2001), s. 109, podobne aj s. 106, 
112. 
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Na úrovni základnej výučby však len niektoré nové diela boli schopné konkurovať 
Donatovi. Spomedzi nich vynikajú Rudimenta grammaticae Latinae Francúza Petra 
Rama (prvé vydanie z roku 1559), ktoré sa v pôvodnej alebo rozličnými spôsobmi 
adaptovanej podobe presadzovali predovšetkým v protestantských európskych 
krajinách, medzi inými aj v Uhorsku. 17   Miestna stredoveká tradícia vo výučbe 
latinčiny bola humanistickými gramatikami nahradená výrazne aj v Itálii. Zato 
v nemecky hovoriacich krajinách ostávali pozície Aelia Donata v období humanizmu 
pevné; až na strednom a vyššom stupni na ním budované základy nadväzovala výučba 
z Melanchthonových gramatík. 

V priebehu 16. storočia sa začali množiť komentáre, doplnky a metodické 
príručky k Ars minor, ktoré mali prispieť k lepšiemu porozumeniu textu a k jeho 
mnohostrannejšiemu uchopeniu. Požiadavkám žiakov i učiteľov vychádzalo v ústrety 
aj prehľadnejšie grafické spracovanie textu. Zdokonaľované typografické postupy, ako 
bolo odlišovanie rôznych typov a veľkostí písma, používanie značiek a postupne aj 
schém a tabuliek, v ktorých boli paradigmy koncipované vertikálne, umožňovali podať 
učivo pútavejšou formou a lepšie ho štruktúrovať. V 16. storočí sa objavili nové, 
v humanistickom zmysle „kritické“ edície Donatovej gramatiky. V Nemecku bola 
prvou takouto edíciou úprava Methodus grammaticae Donato auctore vydaná ano-
nymne roku 1522 u Johanna Knoblocha v Štrasburgu. Jej autorom bol básnik Heinrich 
Glarean, ktorý vzápätí pripravil aj ďalšiu, bohatšiu, graficky prehľadnejšiu 
a textovokriticky modernejšiu edíciu Grammaticae methodus, ktorá vyšla v Kolíne 
roku 1525.18 Glareanov donát prenikol pod niektorým z názvov: Methodus gramma-
ticae, Grammaticae methodus, Donati Methodus, Aelii Donati Methodus či Aelii Donati 
Elementa do mnohých európskych krajín, 19  medzi inými aj do oblasti Horného 
Uhorska, ako dosvedčuje exemplár z roku 1536 doposiaľ evidovaný v katalógu SNK v 
Martine.20 Do časovo nie veľmi vzdialeného obdobia od tohto Glareanovho donáta 

                                                             
17 O niektorých aspektoch Ramových gramatík, pozri BUZÁSSYOVÁ, The ‘Phonetic Complex’ in Renaissance 
Latin Grammar (2016). 
18 BARTH, Werke zur Sprachbildung. Aelius Donat. Donatus minor (1987), s. 313- 314.  
19  Ďalšie edície Glareanovej úpravy Donatovho textu u rôznych vydavateľov v Nemecku a v iných 
krajinách spolu s informáciou o výskyte exemplárov v európskych knižniciach prináša bibliografia 
starých tlačí u ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 274 sqq. 
20[Aelii Donati Elementa ad collationem H. Glareani ] : [una cum traductione Germanica] Donatus, Aelius 
Avgvstae Vindelicorum: excudebat Henricus Stayner, MDXXXVI Mense Iunij. Vo virtuálnej podobe 
katalógu je o tejto publikácii krátky záznam, je to však len záznam z retrokonverzie Čaplovičovej 
Bibliografie tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700, ktorý sa do katalógu dostal bez náležitej revízie. 
Kniha vo fondoch SNK v súčasnosti už nie je. Bola pravdepodobne obeťou zlého zaobchádzania pri 
prevoze knižných fondov z Matice slovenskej do SNK v sedemdesiatych rokoch. Dá sa predpokladať, že 
približne v polovici 20. storočia kniha ešte bola súčasťou fondu MS. Za informácie ďakujem p. Cabadajovej 
z Oddelenia starých tlačí SNK. Issing uvádza vydanie z roku 1536 v zozname na s. 277. Ako jediný 
exemplár eviduje položku BMGC = London, British Museum. General Catalogue. 
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treba datovať aj vydanie prvého evidovaného slovacikálneho donáta, a to z nemeckého 
jazykového prostredia, vytlačeného v Bardejove u Dávida Guttgesela, nevedno však, či 
išlo o Glareanovu úpravu alebo nejaký iný donatovský text. Podľa Čaplovičovej 
Bibliografie21 bardejovská mestská rada v poslaní na začiatku roku 1579 uvádza medzi 
učebnicami, ktoré Guttgesel dovtedy vydal, teda r. 1578, na prvom mieste Donata, 
učebnicu, ako píše Čaplovič, „aj vo vtedajšom Uhorsku často vydávanú“. 

Postavou, ktorá zohrala významnú úlohu nielen v nemeckej, ale aj v uhorskej 
donátovskej tradícii, je nemecký evanjelický teológ, pedagóg a dramatik Leonard 
Culmann 1497/98-1562. 22  Culmann prevzal Glareanom vyčistený Donatov text 
a upravil ho do podoby, ktorú vydal asi v r. 1534 ako Aelii Donati viri clarissimi de octo 
partibus orationis Methodus, quaestiunculis puerilibus undiq, collectis illustrata,23 
a to v podobe rozširujúcej pôvodný text o výklady z oblasti vetnej syntaxe pre mierne 
pokročilejších žiakov. Vo väčšine nasledujúcich vydaní sa tento syntaktický prídavok 
premietol aj v názve: ... denuo recognita, et aucta formulis faciendae orationis et 
syntaxeos. Text, ktorý čoskoro vytlačil iné donátovské texty, mal byť prípravou pre 
prácu s Melanchthonovou gramatikou Grammatica Latina, používanou v protestant-
skom prostredí na vyššom stupni výučby.  

Aj Culmannova úprava Donata si našla cestu do Uhorska a dočkala sa aj 
vydaní po celom jeho teritóriu, s hojným zastúpením tlačí z Koložváru (Claudiopolis) 
už od päťdesiatych rokov 16. st. Najstaršie vydanie z územia dnešného Slovenska, 
vydané v Levoči u Samuela Brewera v roku 1678, je dnes len vo fondoch Széchényiho 
knižnice v Budapešti, vo fondoch SNK je zato stále dostupný exemplár levočského 
vydania z roku 1700 s poznámkou o vlastníkovi Matthiasovi Holkovi z r. 1734 Aelii 
Donati viri clarissimi, de octo partibus orationis methodus: quaestiunculis puerilibus 
undique collectis, illustrata... per Leonardum Culmannum. Thomas Venat. Tieto 
levočské vydania Culmannovej úpravy Donata čiastočne prispôsobujú text pre domáce 
prostredie. Ide len o maďarské, aj to sporadické glosy.24  

                                                             
21 ČAPLOVIČ, Bibliografie tlačí vydaných na Slovensku I (1970), s. 50. 
22 O ňom v stručnosti KOUPIL, Grammatykáři (2015), s. 23. O jeho učiteľskom a pastoračnom pôsobení, 
o vzťahoch s Melanchthonom a podobne, pozri HARTMANN, Culmann, Leonhard (1876), s. 639 online: 
URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118638572.html#adbcontent 
23 ISING, Erika: Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 86. 
24  Korigovať musíme naše vlastné zjednodušujúce formulácie zo štúdie Antická gramatická tradícia 
v gramatografii slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia  (2018), s. 64 opierajúce sa o informácie 
v Blanárovej štúdii Donatus Latino-Bohemicus z r. 1745 (2006), s. 257. Za nepresné považujeme tvrdenia 
I. Haraja (HARAJ, Donatovská tradícia na Slovensku (2008), s. 504-505) o levočskom vydaní 
Culamannovho donáta z roku 1678, ktoré naznačujú, že L. Culmann sám adaptoval Donatovu gramatiku 
pre české (resp. slovenské) prostredie a že levočské vydanie z roku 1678 je latinsko-české.  Vydania, ktoré 
sme mali k dispozícii, obe zostavené Thomasom Venatoriom, jedno z roku 1678, druhé z roku 1700 
obsahujú len maďarské glosy. Informácia o „českých“ glosách pochádza od ISING, Die Herausbildung der 
Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 171. 
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Na úrovni základnej výučby však len niektoré nové diela boli schopné konkurovať 
Donatovi. Spomedzi nich vynikajú Rudimenta grammaticae Latinae Francúza Petra 
Rama (prvé vydanie z roku 1559), ktoré sa v pôvodnej alebo rozličnými spôsobmi 
adaptovanej podobe presadzovali predovšetkým v protestantských európskych 
krajinách, medzi inými aj v Uhorsku. 17   Miestna stredoveká tradícia vo výučbe 
latinčiny bola humanistickými gramatikami nahradená výrazne aj v Itálii. Zato 
v nemecky hovoriacich krajinách ostávali pozície Aelia Donata v období humanizmu 
pevné; až na strednom a vyššom stupni na ním budované základy nadväzovala výučba 
z Melanchthonových gramatík. 

V priebehu 16. storočia sa začali množiť komentáre, doplnky a metodické 
príručky k Ars minor, ktoré mali prispieť k lepšiemu porozumeniu textu a k jeho 
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Glarean, ktorý vzápätí pripravil aj ďalšiu, bohatšiu, graficky prehľadnejšiu 
a textovokriticky modernejšiu edíciu Grammaticae methodus, ktorá vyšla v Kolíne 
roku 1525.18 Glareanov donát prenikol pod niektorým z názvov: Methodus gramma-
ticae, Grammaticae methodus, Donati Methodus, Aelii Donati Methodus či Aelii Donati 
Elementa do mnohých európskych krajín, 19  medzi inými aj do oblasti Horného 
Uhorska, ako dosvedčuje exemplár z roku 1536 doposiaľ evidovaný v katalógu SNK v 
Martine.20 Do časovo nie veľmi vzdialeného obdobia od tohto Glareanovho donáta 

                                                             
17 O niektorých aspektoch Ramových gramatík, pozri BUZÁSSYOVÁ, The ‘Phonetic Complex’ in Renaissance 
Latin Grammar (2016). 
18 BARTH, Werke zur Sprachbildung. Aelius Donat. Donatus minor (1987), s. 313- 314.  
19  Ďalšie edície Glareanovej úpravy Donatovho textu u rôznych vydavateľov v Nemecku a v iných 
krajinách spolu s informáciou o výskyte exemplárov v európskych knižniciach prináša bibliografia 
starých tlačí u ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 274 sqq. 
20[Aelii Donati Elementa ad collationem H. Glareani ] : [una cum traductione Germanica] Donatus, Aelius 
Avgvstae Vindelicorum: excudebat Henricus Stayner, MDXXXVI Mense Iunij. Vo virtuálnej podobe 
katalógu je o tejto publikácii krátky záznam, je to však len záznam z retrokonverzie Čaplovičovej 
Bibliografie tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700, ktorý sa do katalógu dostal bez náležitej revízie. 
Kniha vo fondoch SNK v súčasnosti už nie je. Bola pravdepodobne obeťou zlého zaobchádzania pri 
prevoze knižných fondov z Matice slovenskej do SNK v sedemdesiatych rokoch. Dá sa predpokladať, že 
približne v polovici 20. storočia kniha ešte bola súčasťou fondu MS. Za informácie ďakujem p. Cabadajovej 
z Oddelenia starých tlačí SNK. Issing uvádza vydanie z roku 1536 v zozname na s. 277. Ako jediný 
exemplár eviduje položku BMGC = London, British Museum. General Catalogue. 
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treba datovať aj vydanie prvého evidovaného slovacikálneho donáta, a to z nemeckého 
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Postavou, ktorá zohrala významnú úlohu nielen v nemeckej, ale aj v uhorskej 
donátovskej tradícii, je nemecký evanjelický teológ, pedagóg a dramatik Leonard 
Culmann 1497/98-1562. 22  Culmann prevzal Glareanom vyčistený Donatov text 
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prácu s Melanchthonovou gramatikou Grammatica Latina, používanou v protestant-
skom prostredí na vyššom stupni výučby.  

Aj Culmannova úprava Donata si našla cestu do Uhorska a dočkala sa aj 
vydaní po celom jeho teritóriu, s hojným zastúpením tlačí z Koložváru (Claudiopolis) 
už od päťdesiatych rokov 16. st. Najstaršie vydanie z územia dnešného Slovenska, 
vydané v Levoči u Samuela Brewera v roku 1678, je dnes len vo fondoch Széchényiho 
knižnice v Budapešti, vo fondoch SNK je zato stále dostupný exemplár levočského 
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levočské vydania Culmannovej úpravy Donata čiastočne prispôsobujú text pre domáce 
prostredie. Ide len o maďarské, aj to sporadické glosy.24  

                                                             
21 ČAPLOVIČ, Bibliografie tlačí vydaných na Slovensku I (1970), s. 50. 
22 O ňom v stručnosti KOUPIL, Grammatykáři (2015), s. 23. O jeho učiteľskom a pastoračnom pôsobení, 
o vzťahoch s Melanchthonom a podobne, pozri HARTMANN, Culmann, Leonhard (1876), s. 639 online: 
URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118638572.html#adbcontent 
23 ISING, Erika: Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 86. 
24  Korigovať musíme naše vlastné zjednodušujúce formulácie zo štúdie Antická gramatická tradícia 
v gramatografii slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia  (2018), s. 64 opierajúce sa o informácie 
v Blanárovej štúdii Donatus Latino-Bohemicus z r. 1745 (2006), s. 257. Za nepresné považujeme tvrdenia 
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sme mali k dispozícii, obe zostavené Thomasom Venatoriom, jedno z roku 1678, druhé z roku 1700 
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V Nemecku sa rodili aj od tradície menej závislé prístupy a početné ďalšie 
učebnice vychádzajúce z Donata, ich vplyv však nesiahal za hranice Nemecka.25  

V Čechách mal popri Culmannových edíciách veľký význam tzv. Donát 
exponovaný (Elementa Donati) a donát od Matúša Collina, ani tie však v horno-
uhorskom prostredí nezohrali významnejšiu úlohu.26 
 
Rheniove učebnice a príručky pre výučbu latinčiny 

Zásadný prelom vo výučbe základov latinčiny v Európe znamenali plne 
dvojjazyčné vydania donátov. Najväčšiu obľúbenosť medzi dvojjazyčnými neskoro-
humanistickými gramatikami vychádzajúcimi z gramatiky Aelia Donata, siahajúcu 
ďaleko za hranice Nemecka, si získal Donatus Latino-Germanicus seu ratio declinandi 
et conjugandi pro incipientibus (ďalej DLG) od učenca a pedagóga Johanna Rhenia 
(1574-1639), ktorá vyšla prvýkrát v Lipsku u Christopha Ellingera roku 1611. Najprv 
sa objavila pod „humanistickejším“ názvom Elementa latinae grammaticae, vera 
brevia et perspicua (tamtiež 1610), ale pod tlakom tradičných učebníc ju autor 
premenoval na donáta. Rheniov DLG bol natoľko populárny nielen v Nemecku, ale aj 
Čechách, Poľsku, dnešnom Slovensku a Maďarsku, že sa v rozpätí rokov 1611-1797 
dočkal viac ako 65 edícií.27 

Zároveň s DLG vydal Rhenius roku 1611 u toho istého vydavateľa dve ďalšie 
učebnice nadväzujúce na DLG, ktorými chcel vytlačiť z používania  Melanchthonovu 
gramatiku. Bola to učebnica Compendium Latinae grammaticae, in quo praecepta 
pueris ediscenda maxime perspicua brevitate omnia continent (neskoršie vydania 
obvykle v podobe Compendium Latinae grammaticae  pro discentibus scriptum) pre 
žiakov strednej vedomostnej úrovne a obsiahlu a vyčerpávajúcu akademickú 
gramatiku pre najpokročilejších študentov a pre učiteľov Grammatica Latina, cum 
paralipomenis ex veterum et recentium grammaticorum corypheis in usum praecipue  
docentium et adultiorum collecta. Týmito tromi učebnicami vytvoril  materiálovú bázu 
pre nový a úplný kurz výučby latinčiny od elementárnej úrovne až po najvyššiu.  
Navyše k nim vytvoril aj didaktickú príručku Dissertatio grammatica a Nomenclator 
ad M. Rhenii Compendium et Donatum pertinens a súbor skompletizoval slovníkom 
Vocabula Latino-Germanica. Ad Donatum M. Johannes Rhenii ultimae editionis 
pertinentia, hac methodo digesta: ut velut enchiridion ... tironibus ad facilius imprimis 

                                                             
25  O rôznych vydaniach z tohto obdobia píše viac ISING, Die Herausbildung der Grammatik der 
Volkssprachen (1970), s. 116-125. 
26 O nich ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 128 sqq., 138 sqq., KOUPIL, 
Grammatykáři (2015), 22n., 29n., 133, 170–172, 253, 258n. 
27 ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 96. Toto číslo, ako píše aj Issing, 
je s najvyššou pravdepodobnosťou vyššie. 
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exercitia elaboranda usuique latini sermonis inserviant. Compendium od roku 1615 
veľmi často vychádzalo v spojení s Nomenclatorom, kým Donatus zas s glosárom.28  

Úspech všetkých Rheniových učebníc spočíval v ich prehľadnej štruktúre 
a jasnej metodickej výstavbe. Rovnako ako Rheniov DLG, aj Compendium 
a Grammatica cum paralipomenis sa dočkali opakovaných vydaní nielen v Nemecku, 
ale aj v ďalších európskych krajinách, a to postupne aj v adaptáciách pre príslušné 
jazykové prostredie, neobchádzajúc ani uhorské. Slovenské knižnice uchovávajú tieto 
učebnice v rôznych edíciách jednak nemeckých, jednak uhorských, a to s rokmi 
vydania od konca 17. až do prvej štvrtiny 19. storočia. Najvydávanejším bolo 
Compendium, ktoré bolo podľa evanjelických školských poriadkov predpísané pre 
vyučovanie latinčiny na lýceách.29 Rheniovské učebnice sa spočiatku, pravda, vydávali 
pre potreby protestantských vzdelávacích inštitúcií, neskôr to mohlo byť už bez ohľadu 
na konfesiu. O tom svedčí o. i. aj jedno z vydaní DLB, ktoré vyšlo tlačou akademického 
kolégia Spoločnosti Ježišovej (Typis Collegii Academici Societatis Jesu) v Košiciach v 
roku 1770 alebo Rheniovo Compendium, ktoré vyšlo tamtiež v rokoch 1743, 1758, 1773.  
 
Dvoj- a viacjazyčné donáty 

Vo veľmi bohatej donatovskej tradícii predstavujú dvoj- a viacjazyčné donáty 
len jednu, hoci veľmi košatú vetvu. Takýto typ donáta poznáme podľa toho, že 
obsahuje vo svojom názve vlastné meno Donatus v nominatíve, za ktorým nasleduje 
prívlastkové adjektívum v podobe Latino-, predstavujúce prvú časť dvoj- alebo viac-
slovnej adjektívnej zloženiny, ktorej druhá (alebo ďalšie nasledujúce) časti 
pomenúvajú živé európske jazyky. Živými jazykmi sú nemčina, maďarčina, poľština, 
srbčina (slavjeno-serbskij jazyk), čeština, resp. slovakizovaná čeština.    

Tradícia dvoj- a viacjazyčných donátov sa začína v Nemecku, vyššie 
spomenutým prvým  Rheniovým latinsko-nemeckým vydaním z roku 1611 a končí sa 
rôznymi latinsko-vernakulárnymi podobami vydanými v rôznych krajinách v rôznych 
obdobiach.  
 
Nemecký bilingválny donát 

Rheniov DLG z nemeckého prostredia môžeme, vychádzajúc z lipského 
vydania z roku 1663, 1737 a frankfurtského 1679 a s prihliadnutím na ďalšie dostupné 
DLG charakterizovať takto: 
K latinskému textu je interlineárne pričlenený nemecký text, k príkladom sú uvedené 
nemecké pendanty. Tlačou je malá oktáva, využívajú sa veľké písmená, striedajú sa 
                                                             
28 Rhenius bol autorom ďalších príručiek, medzi inými Tirocinia. O jeho učebniciach viac píše ISING, Die 
Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 97-99, zoznam edícií jeho učebníc ponúka na 
s. 294-306.  
29 LICHNEROVÁ, Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699) (2017), s. 
49, 55. Viac o učebných pomôckach, a to osobitne nemeckého pôvodu, používaných na evanjelických 
školách pozri ibidem, s. 49 sq. 
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obsahuje vo svojom názve vlastné meno Donatus v nominatíve, za ktorým nasleduje 
prívlastkové adjektívum v podobe Latino-, predstavujúce prvú časť dvoj- alebo viac-
slovnej adjektívnej zloženiny, ktorej druhá (alebo ďalšie nasledujúce) časti 
pomenúvajú živé európske jazyky. Živými jazykmi sú nemčina, maďarčina, poľština, 
srbčina (slavjeno-serbskij jazyk), čeština, resp. slovakizovaná čeština.    

Tradícia dvoj- a viacjazyčných donátov sa začína v Nemecku, vyššie 
spomenutým prvým  Rheniovým latinsko-nemeckým vydaním z roku 1611 a končí sa 
rôznymi latinsko-vernakulárnymi podobami vydanými v rôznych krajinách v rôznych 
obdobiach.  
 
Nemecký bilingválny donát 

Rheniov DLG z nemeckého prostredia môžeme, vychádzajúc z lipského 
vydania z roku 1663, 1737 a frankfurtského 1679 a s prihliadnutím na ďalšie dostupné 
DLG charakterizovať takto: 
K latinskému textu je interlineárne pričlenený nemecký text, k príkladom sú uvedené 
nemecké pendanty. Tlačou je malá oktáva, využívajú sa veľké písmená, striedajú sa 
                                                             
28 Rhenius bol autorom ďalších príručiek, medzi inými Tirocinia. O jeho učebniciach viac píše ISING, Die 
Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 97-99, zoznam edícií jeho učebníc ponúka na 
s. 294-306.  
29 LICHNEROVÁ, Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699) (2017), s. 
49, 55. Viac o učebných pomôckach, a to osobitne nemeckého pôvodu, používaných na evanjelických 
školách pozri ibidem, s. 49 sq. 
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typy i veľkosti písma, takže vďaka tlači je text prehľadný. Po obsahovej stránke text 
v základných črtách sleduje výklad Ars minor. Oproti Donatovej pôvodine je tu aj 
viacero obmien a rozšírení. Náuka o konjugáciách je začlenená v kapitole De verbo, 
ktorá obsahuje aj novú pasáž o verba anomala, defectiva, impersonalia. Všetky 
paradigmy morfologickej časti sú  podané vertikálne a sú vyskloňované a obohatené 
o nemecké preklady – paralelne sa teda napríklad skloňuje haec mensa a der Tisch.  

Rozšírením je aj samostatná kapitola venovaná  syntaxi, ktorá sa stávala 
súčasťou donátov od Culmannovej edície, s dvadsiatimi ôsmimi základným pravid-
lami, ktoré opisujú najdôležitejšie prípady zhody a väzby, a to opäť v nemčine 
aj latinčine. Napr. prvým pravidlom je pravidlo o zhode v rode čísle a páde, ktoré 
exemplifikuje príklad bonus pater, bona mater, bonum animal, bez nemeckého 
pendantu. Zato pri pravidle 12 o väzbe slovies typu utor, fruor... s ablatívom, ktoré už 
bolo o niečo náročnejšie, sú ukážky v latinčine spolu s nemeckým prekladom, napr. 
utor libris, Ich gebrauche der Bücher.  

Ako veľmi bola kniha prispôsobená potrebám nemeckého adresáta, ukazujú 
početné príklady,  zapracované do Donatovho textu buď ako dodatočné prídavky, ako 
samostatné cvičenia, kratučké vety, ktoré mali pripravovať žiaka na preklad z latinčiny 
do nemčiny a z nemčiny do latinčiny, alebo jednoducho len ako slovíčka. Každá 
paradigma je doplnená nejakými príkladmi, čím zodpovedá požiadavke nemeckého 
školského poriadku, aby sa v študentoch rozvíjala schopnosť hovoriť.30 Tú rozvíjal 
Rhenius aj systematickými cvičeniami, nazývanými declinationes conjunctae, ktoré 
predstavujú napr. spojenie substantíva a zámena či adjektíva a číslovky: haec mensa, 
noster scriba, meus culter, hic cancer, alebo jednoduchými vetami v latinčine 
a nemčine: Amo te et patrem tuum, Ich liebe dich und deinen Bruder. 

Ľahšiemu porozumeniu látky slúži v prvom rade materčina a názornosť, 
ktorá sa premieta aj do tabuliek. Autor sa snaží, aby žiaci pochopili nielen „čo“, ale aj 
„prečo“.  Kým všetky ostatné predchádzajúce jazykové úpravy Ars minor slúžili 
predovšetkým porozumeniu doslovného znenia textu, tu stojí nemecký text ako 
dôsledný sprostredkovateľ, ktorý pomáha a vysvetľuje. Materinský jazyk je výcho-
diskovou bázou pre porozumenie cudzieho jazyka, zároveň je aj sám vyučovaným 
predmetom.31 

Vydania DLG sa postupne stále viac obohacovali hlavne o dvojjazčné ukážky, 
takže napr. editio ultima z r. 1663 má 452 strán. 
 
Slovacikálne bi- a multilingválne donáty 

Prvé slovacikálne vydanie Rheniovho latinsko-nemeckého donáta sa objavilo 
pravdepodobne v Levoči v roku 1645, čo je len 34 rokov po prvom vydaní v Nemecku. 

                                                             
30 ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 106. 
31 ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 107. 
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„Pravdepodobne“ v našom texte odráža skutočnosť, že vychádzame len zo 
všeobecného údaju o vydaní istého Rheniovho donáta, ku ktorému došlo z „poručenia 
nebohej Reginy Karasovej doplneného jej manželom Jánom Karasom, podľa ktorého 
dala Kremnica vytlačiť v Levoči 500 exemplárov tejto učebnice pre žiakov svojej školy“, 
ako píše Križko.32 Ani z Križkovej informácie, ani z údaja v Čaplovičovej Bibliografii33 
nie je jasné, či ide o bilingválneho donáta.34 Keďže však Rheniove donáty z danej doby 
boli napospol bilingválne, nie je dôvod sa nedomnievať, že bolo bilingválne aj levočské 
vydanie z roku 1645. Rhenius bol síce autorom aj ďalšej príručky založenej na náuke 
Aelia Donata, tá je však známa pod názvom Tirocinium. Preto sa domnievame, že 
levočský donát z roku 1645 bol bilingválny, latinsko-nemecký a stojí tak na začiatku 
tradície bi- a multilingválnych slovacikálnych donátov. Žiaden exemplár z tohto 
vydania sa však nezachoval.  

Prvé dodnes zachované vydanie pochádza rovnako z Levoče, od tlačiara 
Samuela Brewera z roku 1694. O Rheniove donáty tlačené v domácom prostredí nebol 
zo strany potenciálnych recipientov pravdepodobne mimoriadne veľký záujem, ako 
prezrádza päťdesiatročný časový interval medzi  predpokladaným prvým a druhým 
slovacikálnym DLG, keďže podľa evanjelických školských poriadkov bolo pre 
vyučovanie latinčiny predpísané Rheniovo Compendium a zároveň boli vo fondoch 
levočských meštianskych knižníc bohato zastúpené rôzne edície donáta tlačené 
v Nemecku. 35  V knižniciach a skladoch kníhkupcov sa objavovali jednak nemecké 
vydania Rheniovho nemecko-latinského donáta, jednak to mohli byť aj  vydania 
Glareanovej úpravy. Nepochybne však krátko pred DLG 1694 vyšla v Levoči 
Culmannova úprava Aelii Donati viri clarissimi, De octo partibus orationis methodus. 
A tak v krátkom časovom odstupe v Levoči vyšli dve rôzne úpravy Donatovho textu – 
roku 1678 tradičnejší Culmannov donát a roku 1694 inovatívnejší bilingválny Rheniov 
donát.  

V tesnej nadväznosti na DLG 1694 vychádza v Levoči aj latinsko-maďarský 
donát s názvom Donatus Latino-Hungaricus. Usui puerorum incipientium (ďalej 
DLH), ktorý vyšiel r. 1697 v Levoči u Samuela Brewera s úvodom Michaela Missowicza 
napísaným v Trenčíne.  

                                                             
32 KRIŽKO, Kremnické školstvo v rokoch 1527-1674, (1975), s. 279-280. 
33 ČAPLOVIČ, Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku I (1970), s. 335 (915): Rhenius Johann M. [Johannis 
Rhenii Donatus. Leutschoviae 1645]. 
34 LICHNEROVÁ, Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699) (2017), 
s. 55 údaj o levočskom vydaní z roku 1645 neuvádza, keďže vychádza zo Slovenskej národnej bibliografie 
a z Čaplovičovej Bibliografie tlačí vydaných na Slovensku, ktoré evidujú toto vydanie ako latinské. Na 
základe údajov v týchto publikáciách potom predpokladá viac ako 80-ročný časový interval medzi prvým 
vydaním DLG v Nemecku (1611) a prvým slovacikálnym vydaním z roku 1694.  
35 LICHNEROVÁ, Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699) (2017), 
s. 55. 
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typy i veľkosti písma, takže vďaka tlači je text prehľadný. Po obsahovej stránke text 
v základných črtách sleduje výklad Ars minor. Oproti Donatovej pôvodine je tu aj 
viacero obmien a rozšírení. Náuka o konjugáciách je začlenená v kapitole De verbo, 
ktorá obsahuje aj novú pasáž o verba anomala, defectiva, impersonalia. Všetky 
paradigmy morfologickej časti sú  podané vertikálne a sú vyskloňované a obohatené 
o nemecké preklady – paralelne sa teda napríklad skloňuje haec mensa a der Tisch.  

Rozšírením je aj samostatná kapitola venovaná  syntaxi, ktorá sa stávala 
súčasťou donátov od Culmannovej edície, s dvadsiatimi ôsmimi základným pravid-
lami, ktoré opisujú najdôležitejšie prípady zhody a väzby, a to opäť v nemčine 
aj latinčine. Napr. prvým pravidlom je pravidlo o zhode v rode čísle a páde, ktoré 
exemplifikuje príklad bonus pater, bona mater, bonum animal, bez nemeckého 
pendantu. Zato pri pravidle 12 o väzbe slovies typu utor, fruor... s ablatívom, ktoré už 
bolo o niečo náročnejšie, sú ukážky v latinčine spolu s nemeckým prekladom, napr. 
utor libris, Ich gebrauche der Bücher.  

Ako veľmi bola kniha prispôsobená potrebám nemeckého adresáta, ukazujú 
početné príklady,  zapracované do Donatovho textu buď ako dodatočné prídavky, ako 
samostatné cvičenia, kratučké vety, ktoré mali pripravovať žiaka na preklad z latinčiny 
do nemčiny a z nemčiny do latinčiny, alebo jednoducho len ako slovíčka. Každá 
paradigma je doplnená nejakými príkladmi, čím zodpovedá požiadavke nemeckého 
školského poriadku, aby sa v študentoch rozvíjala schopnosť hovoriť.30 Tú rozvíjal 
Rhenius aj systematickými cvičeniami, nazývanými declinationes conjunctae, ktoré 
predstavujú napr. spojenie substantíva a zámena či adjektíva a číslovky: haec mensa, 
noster scriba, meus culter, hic cancer, alebo jednoduchými vetami v latinčine 
a nemčine: Amo te et patrem tuum, Ich liebe dich und deinen Bruder. 

Ľahšiemu porozumeniu látky slúži v prvom rade materčina a názornosť, 
ktorá sa premieta aj do tabuliek. Autor sa snaží, aby žiaci pochopili nielen „čo“, ale aj 
„prečo“.  Kým všetky ostatné predchádzajúce jazykové úpravy Ars minor slúžili 
predovšetkým porozumeniu doslovného znenia textu, tu stojí nemecký text ako 
dôsledný sprostredkovateľ, ktorý pomáha a vysvetľuje. Materinský jazyk je výcho-
diskovou bázou pre porozumenie cudzieho jazyka, zároveň je aj sám vyučovaným 
predmetom.31 

Vydania DLG sa postupne stále viac obohacovali hlavne o dvojjazčné ukážky, 
takže napr. editio ultima z r. 1663 má 452 strán. 
 
Slovacikálne bi- a multilingválne donáty 

Prvé slovacikálne vydanie Rheniovho latinsko-nemeckého donáta sa objavilo 
pravdepodobne v Levoči v roku 1645, čo je len 34 rokov po prvom vydaní v Nemecku. 

                                                             
30 ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 106. 
31 ISING, Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen (1970), s. 107. 
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„Pravdepodobne“ v našom texte odráža skutočnosť, že vychádzame len zo 
všeobecného údaju o vydaní istého Rheniovho donáta, ku ktorému došlo z „poručenia 
nebohej Reginy Karasovej doplneného jej manželom Jánom Karasom, podľa ktorého 
dala Kremnica vytlačiť v Levoči 500 exemplárov tejto učebnice pre žiakov svojej školy“, 
ako píše Križko.32 Ani z Križkovej informácie, ani z údaja v Čaplovičovej Bibliografii33 
nie je jasné, či ide o bilingválneho donáta.34 Keďže však Rheniove donáty z danej doby 
boli napospol bilingválne, nie je dôvod sa nedomnievať, že bolo bilingválne aj levočské 
vydanie z roku 1645. Rhenius bol síce autorom aj ďalšej príručky založenej na náuke 
Aelia Donata, tá je však známa pod názvom Tirocinium. Preto sa domnievame, že 
levočský donát z roku 1645 bol bilingválny, latinsko-nemecký a stojí tak na začiatku 
tradície bi- a multilingválnych slovacikálnych donátov. Žiaden exemplár z tohto 
vydania sa však nezachoval.  

Prvé dodnes zachované vydanie pochádza rovnako z Levoče, od tlačiara 
Samuela Brewera z roku 1694. O Rheniove donáty tlačené v domácom prostredí nebol 
zo strany potenciálnych recipientov pravdepodobne mimoriadne veľký záujem, ako 
prezrádza päťdesiatročný časový interval medzi  predpokladaným prvým a druhým 
slovacikálnym DLG, keďže podľa evanjelických školských poriadkov bolo pre 
vyučovanie latinčiny predpísané Rheniovo Compendium a zároveň boli vo fondoch 
levočských meštianskych knižníc bohato zastúpené rôzne edície donáta tlačené 
v Nemecku. 35  V knižniciach a skladoch kníhkupcov sa objavovali jednak nemecké 
vydania Rheniovho nemecko-latinského donáta, jednak to mohli byť aj  vydania 
Glareanovej úpravy. Nepochybne však krátko pred DLG 1694 vyšla v Levoči 
Culmannova úprava Aelii Donati viri clarissimi, De octo partibus orationis methodus. 
A tak v krátkom časovom odstupe v Levoči vyšli dve rôzne úpravy Donatovho textu – 
roku 1678 tradičnejší Culmannov donát a roku 1694 inovatívnejší bilingválny Rheniov 
donát.  

V tesnej nadväznosti na DLG 1694 vychádza v Levoči aj latinsko-maďarský 
donát s názvom Donatus Latino-Hungaricus. Usui puerorum incipientium (ďalej 
DLH), ktorý vyšiel r. 1697 v Levoči u Samuela Brewera s úvodom Michaela Missowicza 
napísaným v Trenčíne.  

                                                             
32 KRIŽKO, Kremnické školstvo v rokoch 1527-1674, (1975), s. 279-280. 
33 ČAPLOVIČ, Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku I (1970), s. 335 (915): Rhenius Johann M. [Johannis 
Rhenii Donatus. Leutschoviae 1645]. 
34 LICHNEROVÁ, Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699) (2017), 
s. 55 údaj o levočskom vydaní z roku 1645 neuvádza, keďže vychádza zo Slovenskej národnej bibliografie 
a z Čaplovičovej Bibliografie tlačí vydaných na Slovensku, ktoré evidujú toto vydanie ako latinské. Na 
základe údajov v týchto publikáciách potom predpokladá viac ako 80-ročný časový interval medzi prvým 
vydaním DLG v Nemecku (1611) a prvým slovacikálnym vydaním z roku 1694.  
35 LICHNEROVÁ, Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 – 1699) (2017), 
s. 55. 
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Trvalo však ešte ďalších päťdesiat rokov, kým sa objavilo aj bilingválne 
vydanie s prívlastkom bohemicus (1745). Miesto vydania, ani vydavateľ či tlačiar nie 
sú známe, vzhľadom na veľkú podobnosť s vyššie spomínanými DLG a DLH sa však 
domnievame, že by mohlo ísť taktiež o levočské prostredie. 

Na rheniovskú tradíciu a na spoľahlivý názov „donát“ stavil aj Pavol Doležal, 
keď v roku 1746 (a vzápätí opäť v roku 1748) vydal svoju vlastnú obmenu donáta, 
prispôsobenú jazykovým potrebám celého Horného Uhorska, Donatus Latino-
Germanico-Hungarico-Bohemicus. Na jeho štvorjazyčnú úpravu potom nadviazali 
ďalší vydavatelia a upravovatelia jeho textu, ktorí v názve zmenili už len jeho poslednú 
zložku označujúcu nejakú podobu kultivovanej slovakizovanej češtiny, používanú na 
území dnešného Slovenska ako spisovný jazyk, a to na podobu slavicus alebo 
slavonicus. Tieto donáty sa vo svojich názvoch už expressis verbis k Rheniovi nehlásia.  

Ak môžeme ako prvý latinsko-vernakulárny slovacikálny donát označiť DLG 
z roku 1645, tak ako posledné dvojjazyčné vydanie sa ukazuje DLB z Banskej Bystrice 
(Neosolii: Typis Stephani 1814). Dejiny multilingválnych donátov spätých s územím 
dnešného Slovenska uzatvára podľa našich doterajších zistení štvorjazyčné vydanie 
v úprave od Imricha Dunaya Donatus Latino-Germanico-Hungarico-Slavicus, 
Cassoviae: Typis et Sumptibus Ellingerianis, 1839. Vzdelávacie systémy na území 
dnešného Slovenska boli teda s touto učebnou pomôckou späté asi 200 rokov. 
 
Exemplifikácia výkladu učiva z pasáže De nomine v bi- a multilingválnych 
donátoch 

V nasledujúcej časti za pomoci niekoľkých príkladov poukážeme na jemné 
rozdiely v konkrétnych edíciách slovacikálnych dvoj- a viacjazyčných donátov a na 
prípadné odchýlky v znení definícií. Do výberu zaraďujeme jednak rheniovské 
dvojjazyčné donáty, jednak štvorjazyčné donáty vychádzajúce z Doležalovej úpravy. 
Spomedzi doležalovských prihliadame však aj na jedno vydanie neslovacikálne, 
váčske, ktoré z Doležalovho dôsledne vychádza.  

Ukážky sme vybrali zo začiatku náuky o mene, De nomine, ktorou sa začína 
výklad hneď po vymenovaní základných slovných druhov. Originálny Donatov text 
o nomen hovorí len toto:  
 
Donatus, Ars minor 2, GL IV, 355, 7-11 = Holtz 1981, 585: 
Nomen quid est? Pars orationis cum casu corpus aut rem proprie communiterue 
significans. Nomini quot accidunt? Sex. Quae?  Qualitas conparatio, genus, numerus, 
figura, casus. Qualitas nominum in quo est? Bipertita est: aut enim unius nomen est 
et proprium dicitur, aut multorum et appellatiuum. Conparationis gradus quot sunt? 
Tres. Qui? Positiuus ut doctus; conparatiuus, ut doctior; superlatiuus ut doctissimus. 
 
 

139 
 

Bi- a multilingválne donáty 
DLG Lipsiae: Schürer – Götzius, 1663, s. 136 
Quid est nomen? 
Was ist ein Nomen? 
Ein nomen ist/ da man im Teutschen kann das Wort Ein / Der/ Die/ oder Das 
vorsetzen: Als Homo, ein Mensch. 
Quotuplex est Nomen?  
Wie mancherley ist das Nomen? 
Duplex. Zweyerley:  
Substantivum et Adjectivum 
Quotuplex est Adjectivum?  
Triplex: Aliud est Positivi gradus, aliud comparativi gradus, aliud Superlativi gradus. 
 
DLG Lipsiae: Lanckisius, 1737, s. 1= idem Francofurti: Ernestus, 1679 
Quid est nomen? 
Was ist ein Nomen? 
Ein nomen ist/ da man im Teutschen kann das Wort Ein / Der/ Die/ oder Das 
vorsetzen: Als Homo, ein Mensch. 
Quotuplex est Nomen?  
Wie mancherley ist das Nomen?  
Duplex, zweyerley:  
Substantivum et Adjectivum 
Was ist ein Nomen Substantivum.  
Ein Substantivum ist, da man im Teutschen nicht kan darzu setzen: Mann, Weib, 
Ding; ut Homo.  
Was ist ein Nomen Adjectivum?  
Ein Adjectivum ist, da man im Teutschen kan darzu setzen: Mann, Weib, Ding; 
ut Albus. 
Quotuplex est Adjectivum?  
Triplex: Aliud est Positivi gradus, aliud comparativi gradus, aliud Superlativi gradus. 
 
DLG Leutschoviae: Brewer, 1694, s. 1-2 
Quid est nomen? 
Was ist ein Nomen. 
Est pars orationis, quae rem significat, non agere aliqvid aut pati. Ein nomen ist/ da 
man im Deutschen kann das Wort Ein vorsetzen/ als Homo, ein Mensch. 

                                                             
36 V ukážkach sa použitím odlišného typu písma snažíme vystihnúť odlišnosti v písme v tlači donátov: 
kombinujeme obyčajné písmo s kurzívou presne podľa pôvodiny, kým Old English Text MT font nám 
slúži ako pendant pre fraktúru donáta. 
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Trvalo však ešte ďalších päťdesiat rokov, kým sa objavilo aj bilingválne 
vydanie s prívlastkom bohemicus (1745). Miesto vydania, ani vydavateľ či tlačiar nie 
sú známe, vzhľadom na veľkú podobnosť s vyššie spomínanými DLG a DLH sa však 
domnievame, že by mohlo ísť taktiež o levočské prostredie. 

Na rheniovskú tradíciu a na spoľahlivý názov „donát“ stavil aj Pavol Doležal, 
keď v roku 1746 (a vzápätí opäť v roku 1748) vydal svoju vlastnú obmenu donáta, 
prispôsobenú jazykovým potrebám celého Horného Uhorska, Donatus Latino-
Germanico-Hungarico-Bohemicus. Na jeho štvorjazyčnú úpravu potom nadviazali 
ďalší vydavatelia a upravovatelia jeho textu, ktorí v názve zmenili už len jeho poslednú 
zložku označujúcu nejakú podobu kultivovanej slovakizovanej češtiny, používanú na 
území dnešného Slovenska ako spisovný jazyk, a to na podobu slavicus alebo 
slavonicus. Tieto donáty sa vo svojich názvoch už expressis verbis k Rheniovi nehlásia.  

Ak môžeme ako prvý latinsko-vernakulárny slovacikálny donát označiť DLG 
z roku 1645, tak ako posledné dvojjazyčné vydanie sa ukazuje DLB z Banskej Bystrice 
(Neosolii: Typis Stephani 1814). Dejiny multilingválnych donátov spätých s územím 
dnešného Slovenska uzatvára podľa našich doterajších zistení štvorjazyčné vydanie 
v úprave od Imricha Dunaya Donatus Latino-Germanico-Hungarico-Slavicus, 
Cassoviae: Typis et Sumptibus Ellingerianis, 1839. Vzdelávacie systémy na území 
dnešného Slovenska boli teda s touto učebnou pomôckou späté asi 200 rokov. 
 
Exemplifikácia výkladu učiva z pasáže De nomine v bi- a multilingválnych 
donátoch 

V nasledujúcej časti za pomoci niekoľkých príkladov poukážeme na jemné 
rozdiely v konkrétnych edíciách slovacikálnych dvoj- a viacjazyčných donátov a na 
prípadné odchýlky v znení definícií. Do výberu zaraďujeme jednak rheniovské 
dvojjazyčné donáty, jednak štvorjazyčné donáty vychádzajúce z Doležalovej úpravy. 
Spomedzi doležalovských prihliadame však aj na jedno vydanie neslovacikálne, 
váčske, ktoré z Doležalovho dôsledne vychádza.  

Ukážky sme vybrali zo začiatku náuky o mene, De nomine, ktorou sa začína 
výklad hneď po vymenovaní základných slovných druhov. Originálny Donatov text 
o nomen hovorí len toto:  
 
Donatus, Ars minor 2, GL IV, 355, 7-11 = Holtz 1981, 585: 
Nomen quid est? Pars orationis cum casu corpus aut rem proprie communiterue 
significans. Nomini quot accidunt? Sex. Quae?  Qualitas conparatio, genus, numerus, 
figura, casus. Qualitas nominum in quo est? Bipertita est: aut enim unius nomen est 
et proprium dicitur, aut multorum et appellatiuum. Conparationis gradus quot sunt? 
Tres. Qui? Positiuus ut doctus; conparatiuus, ut doctior; superlatiuus ut doctissimus. 
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Bi- a multilingválne donáty 
DLG Lipsiae: Schürer – Götzius, 1663, s. 136 
Quid est nomen? 
Was ist ein Nomen? 
Ein nomen ist/ da man im Teutschen kann das Wort Ein / Der/ Die/ oder Das 
vorsetzen: Als Homo, ein Mensch. 
Quotuplex est Nomen?  
Wie mancherley ist das Nomen? 
Duplex. Zweyerley:  
Substantivum et Adjectivum 
Quotuplex est Adjectivum?  
Triplex: Aliud est Positivi gradus, aliud comparativi gradus, aliud Superlativi gradus. 
 
DLG Lipsiae: Lanckisius, 1737, s. 1= idem Francofurti: Ernestus, 1679 
Quid est nomen? 
Was ist ein Nomen? 
Ein nomen ist/ da man im Teutschen kann das Wort Ein / Der/ Die/ oder Das 
vorsetzen: Als Homo, ein Mensch. 
Quotuplex est Nomen?  
Wie mancherley ist das Nomen?  
Duplex, zweyerley:  
Substantivum et Adjectivum 
Was ist ein Nomen Substantivum.  
Ein Substantivum ist, da man im Teutschen nicht kan darzu setzen: Mann, Weib, 
Ding; ut Homo.  
Was ist ein Nomen Adjectivum?  
Ein Adjectivum ist, da man im Teutschen kan darzu setzen: Mann, Weib, Ding; 
ut Albus. 
Quotuplex est Adjectivum?  
Triplex: Aliud est Positivi gradus, aliud comparativi gradus, aliud Superlativi gradus. 
 
DLG Leutschoviae: Brewer, 1694, s. 1-2 
Quid est nomen? 
Was ist ein Nomen. 
Est pars orationis, quae rem significat, non agere aliqvid aut pati. Ein nomen ist/ da 
man im Deutschen kann das Wort Ein vorsetzen/ als Homo, ein Mensch. 

                                                             
36 V ukážkach sa použitím odlišného typu písma snažíme vystihnúť odlišnosti v písme v tlači donátov: 
kombinujeme obyčajné písmo s kurzívou presne podľa pôvodiny, kým Old English Text MT font nám 
slúži ako pendant pre fraktúru donáta. 
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Quotuplex est Nomen?  
Wie mancherley ist das Nomen?  
Duplex, zweyerley:  
Substantivum und Adjectivum 
Substantivum, cui non potest addi in Germanica Lingua, Mann/ Weib/ Ding. Da 
man im Deutschen nicht kan hinzusetzen / Mann, Weib, Ding. ut  
Homo, ein Mensch, bestia, ein Thier. 
Quotuplex est substantivum? 
Wie mancherlei ist das Substantivum?  
Duplex, Zweierley. 
Proprium und Apellativum.  
 
DLB Leutschoviae? 1745 
Quid est nomen? 
Est Pars Orationis, quae rem significat, non agere aliquid aut pati. 
Nomen gest, kterému se mohu w Slowenském Gazyku pridati tato Slowečka: 
Ten/ ta/ to: aneb: geden/  gedna/ gedno,  
Gako: Ten C  lowek. 
Quotuplex est Nomen?  
Duplex: Substantivum et Adjectivum 
Substantivum est, cui non potest addi in Slavonica lingua: Mu  /  ena, Djlo 
Kterému se nem     w Slowenském gazyku pridati: Mu    ,     ena, Djlo 
Gako: Homo, C  low      k, Bestia, zwjre 
Quotuplex est substantivum?  
Duplex: Proprium & Apellativum.  
  
DLB  Posonii: Landerer, 177437 =  DLB  Posonii: Landerer, 1777 
Quid est nomen? 
Est Pars Orationis, quae rem significat, non agere aliquid aut pati. 
Nomen gest, kterému so mohau w Slowenském Gazyku pridati tato Slowička: 
Ten, ta, to: aneb: geden,  gedna, gedno,  
Gako: Ten C  low k. 
Quotuplex est Nomen?  
Duplex: Substantivum & Adjectivum  

                                                             
37 Vydanie, s ktorým sme pracovali, má v názve na titulnom liste adjektívum germanicus, ktoré je rukou 
preškrtnuté a nadeň je napísané bohemicus. Ďalej v učebnici sa už používa len adjektívum bohemicus. 
Nasledujúce vydanie DLB Posonii: Patzko 1777 je už bez škrtov. Obsahovo aj formálne je totožné 
s vydaním z r. 1774. 
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SUBSTANTIVUM est, cui non potest addi in Slavica lingua: Mu , Zena, Djlo 
Kterému se nem     w Slowenském gazyk   pridati: Mu , Zena, Djlo
Gako: Homo, C low k,, Bestia, Zwjre 
Quotuplex est substantivum?  
Duplex: Proprium & Apellativum.  
 
DLH (Missowicz) Leutschoviae: Brewer, 1697, s. 1 = idem Leutschoviae: Brewer? 
1750 = idem Posonii: Landerer, 1784 
Quid est Nomen? 
R. Est pars Orationis, quae rem significat, non agere aliquid aut pati. ut Puer Gyermek, 
Liber Könyv, Mensa Asztal, Panis Kenyér. 
Unde cognoscis quod sit Nominis partis? 
R. Quia possum dicere, Unus puer, egy Gyermek, unus Homo, egy Ember. 
Quotuplex est Nomen? 
R. Duplex: Substantivum & Adjectivum 
Quid est nomen substantivum? 
R. Substantivum est, cui non potest addi in Hungarica lingva: Ember, Aszszony, dolog. 
Male dico Homo liber; Ember Könyv, Mulier Panis, Aszszony kenyér 
Quotuplex est substantivum? 
Duplex,  
Proprium & Apellativum.  
 
DLGHB (Doležal) Posonii: Royer, 1748, s. 103-104 = idem Vacci: Gottlieb, 1800, 
s. 101-102 = idem (Dunay) Cassoviae: Ellinger, 1820, s. 538   
Quid est nomen. 
Est Pars Orationis, quae rem significat, non agere aliquid aut pati. 
Seu, est talis vox, cui possumus addere vel hic, vel haec, vel hoc; vel duo ex his, vel 
omnia tria 
Quótuplex est nomen? 
Duplex: Substantivum et Adjectivum. 
Quid est Nomen Substantivum: 
Substantivum Nomen est, qvod solum aliquid certi significat, ut hic Rex, haec Regina, 
hoc Regnum. 
Quotuplex est Substantivum? 
Duplex: Proprium et Apellativum 
 

                                                             
38 Jediná drobná odchýlka medzi vydaniami je, že vo váčskom vydaní z r. 1800 sa vyznačujú vybrané 
prízvuky: ágere, póssumus, quótuplex, substantívum, adjectívum, áliquid próprium, apellatívum 
a v písaní qvod, qvae, nie quod, quae. 
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Quotuplex est Nomen?  
Wie mancherley ist das Nomen?  
Duplex, zweyerley:  
Substantivum und Adjectivum 
Substantivum, cui non potest addi in Germanica Lingua, Mann/ Weib/ Ding. Da 
man im Deutschen nicht kan hinzusetzen / Mann, Weib, Ding. ut  
Homo, ein Mensch, bestia, ein Thier. 
Quotuplex est substantivum? 
Wie mancherlei ist das Substantivum?  
Duplex, Zweierley. 
Proprium und Apellativum.  
 
DLB Leutschoviae? 1745 
Quid est nomen? 
Est Pars Orationis, quae rem significat, non agere aliquid aut pati. 
Nomen gest, kterému se mohu w Slowenském Gazyku pridati tato Slowečka: 
Ten/ ta/ to: aneb: geden/  gedna/ gedno,  
Gako: Ten C  lowek. 
Quotuplex est Nomen?  
Duplex: Substantivum et Adjectivum 
Substantivum est, cui non potest addi in Slavonica lingua: Mu  /  ena, Djlo 
Kterému se nem     w Slowenském gazyku pridati: Mu    ,     ena, Djlo 
Gako: Homo, C  low      k, Bestia, zwjre 
Quotuplex est substantivum?  
Duplex: Proprium & Apellativum.  
  
DLB  Posonii: Landerer, 177437 =  DLB  Posonii: Landerer, 1777 
Quid est nomen? 
Est Pars Orationis, quae rem significat, non agere aliquid aut pati. 
Nomen gest, kterému so mohau w Slowenském Gazyku pridati tato Slowička: 
Ten, ta, to: aneb: geden,  gedna, gedno,  
Gako: Ten C  low k. 
Quotuplex est Nomen?  
Duplex: Substantivum & Adjectivum  

                                                             
37 Vydanie, s ktorým sme pracovali, má v názve na titulnom liste adjektívum germanicus, ktoré je rukou 
preškrtnuté a nadeň je napísané bohemicus. Ďalej v učebnici sa už používa len adjektívum bohemicus. 
Nasledujúce vydanie DLB Posonii: Patzko 1777 je už bez škrtov. Obsahovo aj formálne je totožné 
s vydaním z r. 1774. 
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SUBSTANTIVUM est, cui non potest addi in Slavica lingua: Mu , Zena, Djlo 
Kterému se nem     w Slowenském gazyk   pridati: Mu , Zena, Djlo
Gako: Homo, C low k,, Bestia, Zwjre 
Quotuplex est substantivum?  
Duplex: Proprium & Apellativum.  
 
DLH (Missowicz) Leutschoviae: Brewer, 1697, s. 1 = idem Leutschoviae: Brewer? 
1750 = idem Posonii: Landerer, 1784 
Quid est Nomen? 
R. Est pars Orationis, quae rem significat, non agere aliquid aut pati. ut Puer Gyermek, 
Liber Könyv, Mensa Asztal, Panis Kenyér. 
Unde cognoscis quod sit Nominis partis? 
R. Quia possum dicere, Unus puer, egy Gyermek, unus Homo, egy Ember. 
Quotuplex est Nomen? 
R. Duplex: Substantivum & Adjectivum 
Quid est nomen substantivum? 
R. Substantivum est, cui non potest addi in Hungarica lingva: Ember, Aszszony, dolog. 
Male dico Homo liber; Ember Könyv, Mulier Panis, Aszszony kenyér 
Quotuplex est substantivum? 
Duplex,  
Proprium & Apellativum.  
 
DLGHB (Doležal) Posonii: Royer, 1748, s. 103-104 = idem Vacci: Gottlieb, 1800, 
s. 101-102 = idem (Dunay) Cassoviae: Ellinger, 1820, s. 538   
Quid est nomen. 
Est Pars Orationis, quae rem significat, non agere aliquid aut pati. 
Seu, est talis vox, cui possumus addere vel hic, vel haec, vel hoc; vel duo ex his, vel 
omnia tria 
Quótuplex est nomen? 
Duplex: Substantivum et Adjectivum. 
Quid est Nomen Substantivum: 
Substantivum Nomen est, qvod solum aliquid certi significat, ut hic Rex, haec Regina, 
hoc Regnum. 
Quotuplex est Substantivum? 
Duplex: Proprium et Apellativum 
 

                                                             
38 Jediná drobná odchýlka medzi vydaniami je, že vo váčskom vydaní z r. 1800 sa vyznačujú vybrané 
prízvuky: ágere, póssumus, quótuplex, substantívum, adjectívum, áliquid próprium, apellatívum 
a v písaní qvod, qvae, nie quod, quae. 
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Výsledky porovnania 
Pri porovnávaní jednotlivých textov našu pozornosť v prvom rade pritiahne 

pomer medzi vernakulárnym a latinským jazykom v donátovi DLG z nemeckého 
prostredia a levočskými donátmi (DLG, DLB a DLH). V nemeckých vydaniach, napr. 
DLG Lipsiae 1663, ale rovnako aj v iných neskorších vydaniach určených pre nemecké 
jazykové prostredie, sú zväčša latinská a nemecká časť v rovnakom pomere, 
v niektorých definíciách dominuje latinčina, v niektorých častiach je naopak výkladová 
pasáž len v nemčine a latinský text absentuje; napr. na otázku v oboch jazykoch Quid 
est nomen? Was ist ein Nomen? Prichádza odpoveď len v nemčine: Ein nomen ist/ 
da man im Teutschen kann das Wort Ein / Der/ Die/ oder Das vorsetzen... 
Naproti tomu levočské vydanie Donáta DLG 1694 prináša text bohatší o latinskú 
definíciu, ktorá však nie je latinským pendantom k nemeckému textu, ale obsahuje 
rozširujúcu či doplňujúcu informáciu: „Est pars orationis, quae rem significat, non 
agere aliqvid aut pati.“ Tá pochádza z Rheniových učebníc pre vyššie stupne, teda z 
Compendia určeného pre mierne pokročilejších a z akademickej Grammatiky cum 
paralipomenis.39  

Kým v prípade Quid est nomen? má nemecký DLG 1663 otázku v latinčine aj 
nemčine a odpoveď len v nemčine, DLG 1694 z Levoče má v latinčine aj nemčine ako 
otázku, tak odpoveď (hoci nie ekvivalentnú). Aj v nasledujúcom texte DLG 1694 sú 
jazyky „spravodlivo“ podelené, text je dôsledne paralelný, ak je však terminológia len 
latinská, spojka je nemecká: Quotuplex est Nomen? Wie mancherley ist das Nomen? 
Duplex, zweyerley: Substantivum und Adjectivum. Pri ďalšom pozorovaní však 
zistíme, že latinčina v učebnici celkovo prevláda, a to z jednoduchého dôvodu: mnohé 
pasáže sú len stručné, hutné až lapidárne definície obsahujúce len latinské termíny 
alebo sú to stručné pravidlá, regulae, typu: Ab US Secundae Declinationis fit Vocativus 
in E, ut Dominus Domine (1694, s. 17). Ako jedny, tak druhé boli nepochybne 
zrozumiteľné, nemecká paralela by sa považovala za redundantnú. 

DLB 1745 obsahuje v ukážkovom prípade o niečo viac latinčiny. Na otázku, 
ktorá je položená len v latinčine, Quid est nomen?, prichádza odpoveď v latinčine 
a češtine. Aj ďalej je pomer latinčiny a vernakulárneho jazyka v levočských 

                                                             
39 Definícia je výsledkom diskusie J. Rhenia s F. Melanchthonom, ktorý zadefinoval nomen vo svojej 
gramatike takto: Nomen est pars orationis, quae rem significat, non actionem. (1529), resp. Nomen est 
pars orationis, quae rem significat, non actionem, hoc est quae significat id quo res aliqua appellatur, non 
illud quo agere, vel pati aliquid dicitur, vt Homo, Equus, Animal. (1542). Rheniovu definíciu nájdeme ako 
v jeho starších učebniciach vydaných pre nemeckých študentov v Nemecku, tak v rôznych slovacikálnych 
vydaniach z 18. storočia (Grammatica cum Paralipomenis, Lipsiae, 1726, s. 12, ibidem 1759, Compendium, 
Posonii et Cassoviae, 1781, s. 6). Špeciálne Compendium sa vyskytuje aj s adaptáciou pre jazykové potreby 
Uhorska.  
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vydaniach v DLB naklonený v prospech latinčiny, a to aj tam, kde má DLG 1694 oba 
jazyky zastúpené rovnako: Otázka je štandardne v latinčine, odpoveď, ktorá obsahuje 
len základné rozdelenie jednej kategórie na dve podkategórie alebo triedy, je len 
v latinčine: napr. Quotuplex est Nomen? Duplex: Substantivum et Adjectivum; 
Quotuplex est substantivum? Duplex: Proprium & Apellativum. Chýba teda domáci 
ekvivalent, akým bolo nemecké zweyerley a aj spojka je latinská. Na druhej strane 
definície sú spravodlivo podelené medzi oba jazyky: Substantivum est, cui non potest 
addi in Slavonica lingua: Mu / ena,  Djlo versus: Kterému se nem   w 
Slowenském gazyku pridati: Mu ,  ena, Djlo. 

V porovnaní s týmito donátmi je levočský (resp. levočsko-trenčiansky) DLH 
1697 (a práve tak aj neskoršie vydania DLH) učebnicou dôsledne latinskou, maďarčina 
je len jazykom príkladov, nie jazykom gramatického výkladu. Aj v inom sa DLH 1697 
odlišuje od DLG 1694 a DLB 1745: jeho editor Missowicz viditeľne zasahuje do textu. 
Napokon, sám v úvode hovorí, že sa Rheniovej chvályhodnej metódy pridŕža tam, kde 
mu to vyhovuje: methodum delineatam satis laudo: ubi lubet, sequor. Preto po 
zadefinovaní nomen pomyselný učiteľ v jeho učebnici kladie ďalšiu otázku, a to 
dokonca druhou osobou, na ktorú dostáva od žiaka odpoveď v prvej osobe. Unde 
cognoscis quod sit Nominis partis? R. Quia possum dicere, Unus puer, egy Gyermek, 
unus Homo, egy Ember. 

Anonymné donáty DLB 1745, 1774, 1777 vychádzajú z tradície Rheniových 
latinsko-nemeckých donátov a bezprostrednejšie pravdepodobne z DLG 1694. Sú 
preto bilingválne, aj keď je v nich silnejšie zastúpená latinčina. Ich hlavným cieľom je 
vzdelať žiaka v latinčine. Vykladajú latinskú gramatiku a vybrané jazykové javy za 
pomoci ako latinského, tak domáceho jazyka, zároveň ale do istej miery 
sprostredkúvajú jazykové poznatky nielen o latinskom, ale aj o vernakulárnom jazyku. 
Na druhej strane DLH je dôsledne len učebnicou latinčiny. 

Ak porovnáme rheniovské bilingválne donáty s multilingválnymi 
doležalovskými, zistíme značné rozdiely. Multilingválne edície sú zostavené inak: text 
sa začína exemplifikačnou, tabuľkovou časťou a vlastný gramatický výklad je 
umiestnený až za ňou. Doležalovské donáty sú multilingválnymi práve len vo svojej 
prvej, exemplifikačnej časti, od strany 1 po stranu 102, v ktorej sú predstavené 
flektívne paradigmy štyroch v Uhorsku používaných jazykov. Vlastná výkladová časť, 
začínajúca stranou 103, je dôsledne jednojazyčná, a to latinská, čím má bližšie 
k starším maďarským DLH.  

Ukážková definícia pojmu nomen obsahuje oproti bilingválnym donátom 
navyše jednu latinskú definíciu: „Seu, est talis vox, cui possumus addere vel hic, vel 
haec, vel duo ex his, vel omnia tria“, ktorá je Doležalovým doplnkom do textu. 
Prívlastok Latino-Germanico-Hungarico-Bohemicus (alebo v neskorších edíciách 
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Výsledky porovnania 
Pri porovnávaní jednotlivých textov našu pozornosť v prvom rade pritiahne 

pomer medzi vernakulárnym a latinským jazykom v donátovi DLG z nemeckého 
prostredia a levočskými donátmi (DLG, DLB a DLH). V nemeckých vydaniach, napr. 
DLG Lipsiae 1663, ale rovnako aj v iných neskorších vydaniach určených pre nemecké 
jazykové prostredie, sú zväčša latinská a nemecká časť v rovnakom pomere, 
v niektorých definíciách dominuje latinčina, v niektorých častiach je naopak výkladová 
pasáž len v nemčine a latinský text absentuje; napr. na otázku v oboch jazykoch Quid 
est nomen? Was ist ein Nomen? Prichádza odpoveď len v nemčine: Ein nomen ist/ 
da man im Teutschen kann das Wort Ein / Der/ Die/ oder Das vorsetzen... 
Naproti tomu levočské vydanie Donáta DLG 1694 prináša text bohatší o latinskú 
definíciu, ktorá však nie je latinským pendantom k nemeckému textu, ale obsahuje 
rozširujúcu či doplňujúcu informáciu: „Est pars orationis, quae rem significat, non 
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39 Definícia je výsledkom diskusie J. Rhenia s F. Melanchthonom, ktorý zadefinoval nomen vo svojej 
gramatike takto: Nomen est pars orationis, quae rem significat, non actionem. (1529), resp. Nomen est 
pars orationis, quae rem significat, non actionem, hoc est quae significat id quo res aliqua appellatur, non 
illud quo agere, vel pati aliquid dicitur, vt Homo, Equus, Animal. (1542). Rheniovu definíciu nájdeme ako 
v jeho starších učebniciach vydaných pre nemeckých študentov v Nemecku, tak v rôznych slovacikálnych 
vydaniach z 18. storočia (Grammatica cum Paralipomenis, Lipsiae, 1726, s. 12, ibidem 1759, Compendium, 
Posonii et Cassoviae, 1781, s. 6). Špeciálne Compendium sa vyskytuje aj s adaptáciou pre jazykové potreby 
Uhorska.  
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vydaniach v DLB naklonený v prospech latinčiny, a to aj tam, kde má DLG 1694 oba 
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Quotuplex est substantivum? Duplex: Proprium & Apellativum. Chýba teda domáci 
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mu to vyhovuje: methodum delineatam satis laudo: ubi lubet, sequor. Preto po 
zadefinovaní nomen pomyselný učiteľ v jeho učebnici kladie ďalšiu otázku, a to 
dokonca druhou osobou, na ktorú dostáva od žiaka odpoveď v prvej osobe. Unde 
cognoscis quod sit Nominis partis? R. Quia possum dicere, Unus puer, egy Gyermek, 
unus Homo, egy Ember. 

Anonymné donáty DLB 1745, 1774, 1777 vychádzajú z tradície Rheniových 
latinsko-nemeckých donátov a bezprostrednejšie pravdepodobne z DLG 1694. Sú 
preto bilingválne, aj keď je v nich silnejšie zastúpená latinčina. Ich hlavným cieľom je 
vzdelať žiaka v latinčine. Vykladajú latinskú gramatiku a vybrané jazykové javy za 
pomoci ako latinského, tak domáceho jazyka, zároveň ale do istej miery 
sprostredkúvajú jazykové poznatky nielen o latinskom, ale aj o vernakulárnom jazyku. 
Na druhej strane DLH je dôsledne len učebnicou latinčiny. 

Ak porovnáme rheniovské bilingválne donáty s multilingválnymi 
doležalovskými, zistíme značné rozdiely. Multilingválne edície sú zostavené inak: text 
sa začína exemplifikačnou, tabuľkovou časťou a vlastný gramatický výklad je 
umiestnený až za ňou. Doležalovské donáty sú multilingválnymi práve len vo svojej 
prvej, exemplifikačnej časti, od strany 1 po stranu 102, v ktorej sú predstavené 
flektívne paradigmy štyroch v Uhorsku používaných jazykov. Vlastná výkladová časť, 
začínajúca stranou 103, je dôsledne jednojazyčná, a to latinská, čím má bližšie 
k starším maďarským DLH.  

Ukážková definícia pojmu nomen obsahuje oproti bilingválnym donátom 
navyše jednu latinskú definíciu: „Seu, est talis vox, cui possumus addere vel hic, vel 
haec, vel duo ex his, vel omnia tria“, ktorá je Doležalovým doplnkom do textu. 
Prívlastok Latino-Germanico-Hungarico-Bohemicus (alebo v neskorších edíciách 
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miesto bohemicus s prívlastkom slavicus či slavonicus) si teda Doležalov donát zaslúži 
len na základe tabuľkovej časti.  

V čom nachádzame ďalšie rozdiely medzi jednotlivými edíciami týchto 
donátov? Odhliadnuc od DLG 1663 všetky edície v pasáži De nomine vysvetľujú najprv 
podstatné meno, potom prídavné meno. Len DLG 1663 je bližší pôvodnému 
Donatovmu deleniu a vykladá najprv adjektívum. Rozdiely sú aj v tom, či sa na otázku 
Quid est nomen? odpovedá Est... alebo Nomen est..., v tom, či je táto kľúčová veta 
naozaj formulovaná ako otázka alebo ako oznamovacia výpoveď s povahou 
podnadpisu, teda Quid est nomen? alebo Quid est nomen. Aj miera slovakizovania 
češtiny v jednotlivých vydaniach DLB je rôzna. 40  Pri ďalšom porovnaní by sme 
odchýlok medzi analyzovanými textami našli veľa. Domnievame sa však, že na 
ilustráciu nášho tvrdenia, že nie všetky donáty – a to platí aj pre slovacikálne bi- 
a multilingválne donáty – sú rovnaké, to môže stačiť.  
 
Záver 

Bilingválne a multilingválne donáty predstavujú historicky poslednú etapu 
vývinu tejto učebnej pomôcky. V nej sa latinčina konfrontovala so živými, postupne sa 
uvedomujúcimi novodobými jazykmi. Akoby sa latinčina vďaka tomuto nosiču 
poslednýkrát vzopäla k svojmu prejavu ako istým spôsobom živý jazyk; barličkou, 
o ktorú sa pri tomto vzopätí opierala, boli živé jazyky. Úloha živého jazyka však bola 
rôzna nielen v rôznych krajinách, ale aj v rámci jednej krajiny, ak v nej žilo viacero 
národov. V tom, aké zastúpenie mal ten-ktorý živý jazyk treba vidieť reflex kontextu, 
v ktorom pomôcka vznikala a odraz cieľov, ktoré mala plniť: v niektorých edíciách bol 
vernakulárny jazyk aj jazykom výkladu, v niektorých len jazykom príkladov, niekde si 
jazyky vzájomne pomáhali, inde sa presadil len jeden. Ak bol vernakulárny jazyk 
vyvážene zastúpený, čo bol len prípad latinsko-nemeckých a latinsko-českých 
(slovenských) donátov, slúžil donát ako pomôcka pri osvojovaní si metalingvistického 
inštrumentária dvoch jazykov, oboch ovládaných asi len do istej miery, jeden možno 
lepšie, druhý horšie. Takýmto spôsobom zapojenia vernakulárneho jazyka sa účinok 
týchto bilingválnych donátov ponáša na účinok pôvodného textu Aelia Donata, ktorý 
vznikol pre používateľov, ktorí do istej miery ovládali latinčinu, ale nepoznali jej 
systém po teoretickej stránke. Na druhej strane bilingválny DLH a multilingválne 
doležalovské donáty plnili inú vzdelávaciu funkciu: boli to latinské učebnice latinčiny, 
ktoré len pri osvojovaní si vzorových paradigiem spojených s elementárnou lexikou 
ponúkali oporu v živých jazykoch.  
 
 
 
 
                                                             
40 Viac BLANÁR, Donatus Latino-Bohemicus z r. 1745 (2006), s. 258. 
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40 Viac BLANÁR, Donatus Latino-Bohemicus z r. 1745 (2006), s. 258. 
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addressed to his friend and colleague Iohannes Sambucus Tirnaviensis living in Wien, who was also at 
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recommendation and valuation of single treating method are very valued. The second part of the report 
deals with the dissection of the emperor's body done by three doctors in the courtly prefect Adam 
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enesancia a humanizmus výrazne zasiahli do všetkých oblastí ľudského 
myslenia a konania. Nie je tomu inak ani v jednom z najvýznamnejších 

vedeckých odborov, v medicíne. I tu vznikali a etablovali sa nové špecializácie, ale 
podstatné je, že sa novým spôsobom pristupovalo k starovekým autoritám a ku 
stredovekému scholastickému liečeniu. 16. storočie je v tomto smere mimoriadne 
významné, pretože medicína zaznamenáva v stredoeurópskom okruhu prevratné 
zmeny. Pohľad na spôsob liečenia v tomto období a na jeho hodnotenie dobovými 
lekármi poskytuje vzácny doklad, zachovaný list Johannesa Cratona o smrti cisára 
Maximiliána II. Habsburského, ktorý napísal svojmu priateľovi a kolegovi Jánovi 
Sambucovi a ktorý sa zachoval v rukopisnej forme v Herzog August Bibliothek 
vo Wolfenbüttli. 2  Neskôr, v roku 1735 vyšiel tlačou spolu s ďalšími nevydanými 
Cratonovými písomnosťami – správami, listinami, listami a spomienkami3 a osobitne 
s malými úpravami skôr filologického a štylistického charakteru roku 1781.4 List je 
zaujímavý z toho hľadiska, že sa vďaka nemu z obdobia počiatku novoveku zachoval 

                                                             
1 Štúdia bola vypracovaná v rámci grantu VEGA 2/0020/19 „Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť 
vo vzťahu k Slovensku“. 
2 Iohannes Crato Iohanni Sambuco. Epistola. List z 20. októbra 1576, 94a-100b. 
3 BUDER, Joannis Cratonis, kaiserlichen Leib-Medici geheime Nachricht (1735), 589-599. 
4 GOTFRED, Epistola ad Iohannem Sambucum de morte imperatoris Maximiliani IIdi (1781), s. 13-24. 
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podrobný popis priebehu a ukončenia choroby aj s odborným komentárom, a to od 
renomovaného lekára. Ide v podstate o kvalifikovanú lekársku správu. Odhliadnuc od 
stredovekých neúplných lekárskych záznamov, najmä z kroník, je v našich 
podmienkach známy len jeden odborný popis priebehu choroby z denníka doktora 
Borbonia, a to až zo začiatku 17. storočia.5  

V súvislosti s Cratonovým listom adresovaným Sambucovi o priebehu 
choroby a smrti cisára Maximiliána II. uvedieme najskôr niekoľko najzákladnejších 
údajov o osobnostiach. 
 

Maximilián II. Habsburský (31. VII. 1527 Viedeň – 12. X. 1576 Regensburg); 
1564 – 1576 uhorský kráľ, korunovaný 8. septembra 1563 v Bratislave, český kráľ 
a rímsko-nemecký cisár zomrel v Regensburgu6 počas zasadnutia ríšskeho snemu 
a pochovaný je v Chráme sv. Víta v Prahe. Pôvodne ho mali uložiť do rodinnej hrobky 
u kapucínov vo Viedni, ale kvôli morovej epidémii sa obrady presunuli do Prahy na jar 
1577. Mauzóleum zhotovil sochár Alexander Colin v Innsbrucku a Maximiliána doňho 
uložili k rodičom, k cisárovi Ferdinandovi I. Habsburskému a Anne Jagelovskej.7 Čo sa 
týka cisárovho zdravotného stavu, bol vraj vážnejšie chorý a sám nepočítal s 
dlhodobým vládnutím. Preto presadil predčasnú voľbu svojho syna Rudolfa II. za 
cisára v roku 1575.8 Za uhorského kráľa bol Rudolf korunovaný už v roku 1572.9 V 
literatúre sa v spojitosti s Maximiliánovou chorobou udáva len toľko, že mal bližšie 
nešpecifikovanú srdcovú chorobu. 
 

Iohannes Crato a Craftheim (Krafftheim), tiež Vratislaviensis (1519 – 1586), 
rodák zo sliezskeho mesta Vratislav, bol lekárom troch habsburských cisárov: 
Ferdinanda I., Maximiliána II. a Rudolfa II. a zároveň bol aj členom cisárskeho 
lekárskeho konsília. To znamená, že pracoval v službách cisára Maximiliána po celú 
dobu jeho dvanásťročnej vlády. Napísal viacero diel z odboru medicíny – 
o Galenovom10 prístupe k lekárstvu a jeho prínose do tejto vedy, o syfilise, nasledovali 
spisy Isagoge medicinae, o lekárskej metóde, vydal komentár G. Batistu da Monte k 

                                                             
5 GELLNER, Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníků (1938), 263 s. 
6 Regensburg (Ratisbona), v texte: Augusta Tiberii; (Bavorsko, Nemecko). 
7 VLČEK, Jak zemřeli významné osobnosti (1993), s. 108-109. 
8 HAMANN, Die Habsburger (2001), s. 363-364. 
9 Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612); 1576 – 1608 uhorský kráľ korunovaný v Bratislave 25. IX. 1572, 
1576 – 1611 český kráľ, 1576 – 1612 cisár. HAMANN, Die Habsburger (2001), s. 410-413. 
10 Claudius Galenos (cca 129/130 – cca 200 n. l.), najslávnejší grécky lekár rímskej doby, od roku 169 
osobným lekárom cisára Marca Aurelia. 
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deviatej knihe arabského lekára Rasesa kráľovi Almansorovi.11 Okrem uvedeného listu 
o chorobe a smrti cisára Maximiliána napísal aj pohrebnú reč po jeho úmrtí.12 
 

Ján Sambucus (1531 – 1584), rodák z Trnavy, sa považuje za jedného 
z najvýznamnejších humanistov pochádzajúcich z územia Slovenska. Patril medzi 
vynikajúcich vydavateľov i prekladateľov starých gréckych a latinských rukopisov, no 
bol aj ich zberateľom. Vlastnil jednu z najväčších humanistických knižníc,13 bol tiež 
básnikom14 a na cisárskom dvore vo Viedni historiografom panovníka a jeho osobným 
lekárom. 15  Sambucus, aj keď bol členom lekárskeho cisárskeho konsília, pôsobil 
v medicínskej oblasti skôr ako teoretik a tento odbor učil aj na Viedenskej univerzite. 
Sám sa považoval za Vesaliovho16 stúpenca a odporcu Galénovej medicíny.17 Vydával 
staroveké rukopisy s prírodovednou tematikou – veľmi sa usiloval vydať lekárske 
botanické dielo Dioskurida,18 ktorého grécky rukopis zo 6. storočia sa mu podarilo 
získať. Okrem toho vlastnil tento spis publikovaný u Alda Manutia v roku 1499;19 
obidva plánoval skolacionovať a napokon vydať.20 Zaslúžil sa o vydanie medailónov 
slávnych lekárov a filozofov spolu s ich zobrazením a krátkym veršom, emblémom.21 

List, alebo skôr správa o priebehu choroby a o skone cisára Maximiliána II. od 
lekára Johannesa Cratona adresovaný Jánovi Sambucovi pozostáva zo 14 strán. 
Obsahovo sa člení na dve hlavné časti; v prvej, rozsiahlejšej sa hovorí o chorobe a jej 
liečení, v druhej v rozsahu troch strán sa na základe pitvy zisťujú príčiny cisárovho 
úmrtia. 
 
 
                                                             
11 MONTANI, In nonum librum Rhasis (1562). 
12  JÖCHER, Allgemeines Gelehrten Lexicon. I. (1750), coll. 2178-2179; Veterum aliquot ac recentium 
medicorum philosophorumque Icone. 1603, l. A5r, I2r. Toto dielo vyšlo na základe: SAMBUCUS, Icones 
veterum aliquot ac recentium medicorum philosophorumque elogiolis suis editae (1574).  
13 Sambucova knižnica obsahovala vyše 600 rukopisov a 3000 tlačí. Obsahovala početné diela z medicíny 
a prírodnej filozofie. V súčasnosti sa nachádza v Österreichische Nationalbibliothek vo Viedni. VANTUCH, 
Život a dielo renesančného učenca (1975), s. 216-223. 
14 SAMBUCUS, Poemata quaedam (1555); SAMBUCUS, Emblemata (1564), 240 s. 
15 Slovenský biografický slovník. V. (1992), s. 174-175. 
16 Flámsky lekár Andreas Vesalius vydal dielo o ustrojení ľudského tela De humani corporis fabrica roku 
1543, čím položil základy modernej anatómie. 
17 VANTUCH, Život renesančného učenca (1975), s. 196-207. 
18 Grécky botanik a farmakológ Dioskurides Pedanius (2. polovica 1. stor. n. l.) napísal diela Herbár a De 
materia medica. 
19 DIOSCORIDES, De materia medica (1499); KOTVAN – FRIMMOVÁ, Inkunábuly zo slovenských knižníc (1996), 
č. 230. 
20 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), s. 297-
302. 
21 SAMBUCUS, Icones veterum medicorum. Wien: Österreichische Nationalbibliothek – sign. Alt Prunk 
BE.12.H.7. 
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podrobný popis priebehu a ukončenia choroby aj s odborným komentárom, a to od 
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5 GELLNER, Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníků (1938), 263 s. 
6 Regensburg (Ratisbona), v texte: Augusta Tiberii; (Bavorsko, Nemecko). 
7 VLČEK, Jak zemřeli významné osobnosti (1993), s. 108-109. 
8 HAMANN, Die Habsburger (2001), s. 363-364. 
9 Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612); 1576 – 1608 uhorský kráľ korunovaný v Bratislave 25. IX. 1572, 
1576 – 1611 český kráľ, 1576 – 1612 cisár. HAMANN, Die Habsburger (2001), s. 410-413. 
10 Claudius Galenos (cca 129/130 – cca 200 n. l.), najslávnejší grécky lekár rímskej doby, od roku 169 
osobným lekárom cisára Marca Aurelia. 
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11 MONTANI, In nonum librum Rhasis (1562). 
12  JÖCHER, Allgemeines Gelehrten Lexicon. I. (1750), coll. 2178-2179; Veterum aliquot ac recentium 
medicorum philosophorumque Icone. 1603, l. A5r, I2r. Toto dielo vyšlo na základe: SAMBUCUS, Icones 
veterum aliquot ac recentium medicorum philosophorumque elogiolis suis editae (1574).  
13 Sambucova knižnica obsahovala vyše 600 rukopisov a 3000 tlačí. Obsahovala početné diela z medicíny 
a prírodnej filozofie. V súčasnosti sa nachádza v Österreichische Nationalbibliothek vo Viedni. VANTUCH, 
Život a dielo renesančného učenca (1975), s. 216-223. 
14 SAMBUCUS, Poemata quaedam (1555); SAMBUCUS, Emblemata (1564), 240 s. 
15 Slovenský biografický slovník. V. (1992), s. 174-175. 
16 Flámsky lekár Andreas Vesalius vydal dielo o ustrojení ľudského tela De humani corporis fabrica roku 
1543, čím položil základy modernej anatómie. 
17 VANTUCH, Život renesančného učenca (1975), s. 196-207. 
18 Grécky botanik a farmakológ Dioskurides Pedanius (2. polovica 1. stor. n. l.) napísal diela Herbár a De 
materia medica. 
19 DIOSCORIDES, De materia medica (1499); KOTVAN – FRIMMOVÁ, Inkunábuly zo slovenských knižníc (1996), 
č. 230. 
20 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), s. 297-
302. 
21 SAMBUCUS, Icones veterum medicorum. Wien: Österreichische Nationalbibliothek – sign. Alt Prunk 
BE.12.H.7. 
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I.  
Zo začiatku sa javila cisárova choroba ako bežná nevoľnosť, ale postupne sa 

rapídne zhoršovala. Všetko začalo, keď panovník cestujúc na snem do Regensburgu 
obedoval rybu a po príchode do Straubinga 22  v Bavorsku dostal bolesti v oblasti 
obličiek. Po troch dňoch sa zbavil dosť veľkého kameňa. Okrem toho zjedol aj nezrelé 
ovocie. Dňa 7. augusta vypil na obed chladené víno a náhle pocítil, akoby sa mu zastavil 
dych. Odstúpiac od stola sa teda povalil na lôžko a po požití nejakého lieku sa začal 
potiť, čo bolo uňho zriedkavosťou. Následne sa mu priťažilo a odvtedy nemohol vypiť 
plný pohár. Na 13. deň sa mu vrátila duševná sila a keď na raňajky pojedol veľa 
broskýň a čerešní, na noc zvracal. Znovu užil lieky a niekoľkokrát si vzal zrniečka 
borievky. Podľa Cratonových slov: „Potom veľmi vážne a s veľkými ťažkosťami kašľal, 
takže nepochybujem, že vtedy už začala osudová choroba. 29. augusta, v deň, ktorý 
slávny Ferdinand 23  považoval za nešťastný [29. augusta 1526 bolo pri Moháči 
porazené uhorské vojsko Turkami], dostal milostivý panovník v noci o 10. hodine 
veľmi ťažký obličkový záchvat. Nadmieru vracal. Všetci sa domnievali, že je z tohto 
rozrušenia jeho srdce oslabené. Vskutku, podľa pulzu sa nezdalo, že sa srdce trasie, 
a  ani sám cisár nepotvrdil, že by to bol nesprávny tlkot.”24 Ale aj napriek tomu jeho 
srdce nebolo v poriadku a Crato poukazoval na to, že tlkot nie je správny a tvrdil, že 
srdce i pľúca sú zanesené od hlienu alebo od tekutiny a predpísal liek. V skutočnosti 
sa však postupovalo iným spôsobom a podľa jeho slov sa chorému skôr ubližovalo, 
než by sa mu zmiernili bolesti: „Určil som a potvrdil, že mal srdce a pľúca zanesené 
od hlienu alebo od tekutiny, a označil som správny liek. No ale prevážila zaslepenosť 
a tvrdohlavá snaha po odpore tých, pre ktorých viac znamenalo vlastné uznanie ako 
zdravie cisára. Z toho dôvodu sa srdce oslabovalo ustavičným masírovaním proti 
mojej vôli.”25 Čo sa týka obličiek, Crato schválil dávať obklady do tejto oblasti a cisárovi 
sa aj vďaka nim podarilo v priebehu niekoľkých dní zbaviť sa piatich dosť veľkých 
kameňov. 

V tom čase všetci pochopili vážnosť situácie a liečenie prevzala úplne iná 
skupina liečiteľov. Poslali rýchlych poslov pre bližšie neurčeného doktora Júlia 
a k slovu sa dostali ľudia na základe neodborných odporúčaní a domnelých zázračných 

                                                             
22 Straubing (Straubinga, Stranburgium), mesto na Dunaji (Bavorsko; Nemecko). 
23 Ferdinand I. Habsburský; 1526 – 1564 uhorský a český kráľ, od 1558 cisár, otec Maximiliána II. 
24 Graviter deinceps et cum magna difficultate tussivit itaque iam tum morbi exitialis factum initium non 
dubito. XXIX Augusti autem die, quem divus Ferdinandus pro nephasto habebat, sub noctem hora X. 
nephriticus dolor imperatorem optimum gravissime invasit, vomuit supra modum. Ex hac commotione 
cor commotum, παλμον esse omnes arbitrabantur. Verum pulsus non ostendit cor palpitare et ipse caesar 
non esse veram palpitationem affirmabat. Johannes Crato. Epistola, s. 4-5. 
25 Obsessum vel a pituita vel humore cor et pulmones affirmavi et confirmavi atque vera remedia ostendi. 
Verum praevaluit error et obstinata voluntas adversandi eorum, quibus pluris sua fuit existimatio quam 
caesaris salus. Continuo ergo fotum,  cor contra meam voluntatem est debilitatum. Crato, Epistola, s. 5. 
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uzdravení. Prišla akási žena Streicherová z Ulmu, mimoriadne odporúčaná 
miestodržiteľom Svébov26 Jurajom Ilsingom, ktorého sprostredkoval vplyvný muž, 
práve menovaný za predstaveného Tridentu. Najprv panovníkovi „zakázala víno, 
ktoré každý považoval za vynikajúci prostriedok na zachovanie životných síl“ 27 
a uprednostnila odvary zo štyroch druhov bylín, ktoré sa podľa Cratona všeobecne 
používajú pri epilepsii, a tá sa „vraj“ u cisára po dvoch hodinách aj skutočne prejavila. 
Crato hneď nato prehlásil, že počas dvanástich rokov nepretržitej starostlivosti 
o cisára nespozoroval ani najmenší náznak tejto choroby. V podstate navrhoval lieky, 
ktoré mohli tekutinu v pľúcach vstrebať, čomu však títo zabránili. Nedali cisárovi ani 
mäsa ani vína, aj keď ich on sám požadoval. 

Takmer po mesiaci, 22. septembra prišiel pán Július, ktorému keď cisár 
vyložil zámer liečenia onej ženy, rozhodol, aby ešte aspoň po dobu troch dní užíval jej 
lieky. Dala prečisťujúci liek a použila mnohé iné prostriedky s pravým balzamom, ako 
tvrdila oná klamajúca žena. Ihneď začala jeho cisársku Vznešenosť odvracať od jedla 
a pitia a on potom dostal veľmi ťažkú hemoroidnú bolesť, ktorá mu odobrala spánok. 
„Tej noci, po ktorej nasledovala smrť, sa cisár sťažoval na bolesť v podhrudí. Len čo sa 
začalo dňa 12. októbra brieždiť, nemohol som sa zdržať, aby som netvrdil, že sa síce 
mnoho deje, avšak nič správneho. Chceli teda, aby som uviedol, čo by mohlo byť 
správne. Odpovedal som, že som toho názoru, že ak máme pomôcť prírode, majú sa 
užívať buď diaforetiká alebo diuretiká. Upozornil som na zvláštny odvar koreňov 
petržlena, aby som tak oznámil, že netuším, či je životná sila ešte stále neporušená.“28 
Keďže sa po dvoch dňoch pochybného liečenia onou ženou neprejavil žiadny prijateľný 
výsledok, bol vypočutý aj Cratonov hlas. Ale žiadny lekár nemôže pomôcť tak, aby 
prekonal prirodzenú zákonitosť. Tak tomu bolo aj v prípade cisára, pretože nič sa 
„nezahnalo“ a už sa nedalo pomôcť. Ďalej písal Crato: „A tak ma priviedli k cisárovi, 
aby som vyšetril pulz tepny. Spozoroval som veľmi slabý plazivý pulz, ako ho volajú 
lekári. Tepna akoby sotva tiekla, aj keď miestami predsa len zosilnela. Pulz bol počas 
celej choroby nestály a prerušoval sa, niekedy pravidelný, inokedy nepravidelný. 
A preto som povedal všetkým prítomným, že pre ľudskú pomoc už niet žiadneho 
miesta a je treba dožadovať sa tej Božej a že na čo som ja mohol upozorniť, urobil som 
tak v najlepšej viere. Bez cisárovho vedomia vyhľadali neapolského biskupa a asi po 

                                                             
26 Svébi / Suevi (lat.); súhrnné označenie germánskych kmeňov od Baltického a Severného mora až 
k Rýnu a Dunaju 
27 Vino interdixit, in quo omnis prope modum virium conservandum spes erat. Crato, Epistola, s. 6. 
28 De dextri hypochondrii dolore nocte ea, quam mors cosecuta est, caesar conquerebatur… Ut primum 
dies XII. Octobris illuscere coepit, continere me non potui, quin multa fieri, nihil rectum affirmarem. 
Voluerunt igitur me, quid recte fieri posset, proferre. Respondi me in ea esse sententia, si iuvari natura 
debeat, vel diaphoretica vel diuretica adhibenda atque radicum petroselini peculiari ita monui, ut me 
ignorare, sit vitalis virtus integra adhuc, significarem. Crato, Epistola, s. 9. 



152 
 

I.  
Zo začiatku sa javila cisárova choroba ako bežná nevoľnosť, ale postupne sa 

rapídne zhoršovala. Všetko začalo, keď panovník cestujúc na snem do Regensburgu 
obedoval rybu a po príchode do Straubinga 22  v Bavorsku dostal bolesti v oblasti 
obličiek. Po troch dňoch sa zbavil dosť veľkého kameňa. Okrem toho zjedol aj nezrelé 
ovocie. Dňa 7. augusta vypil na obed chladené víno a náhle pocítil, akoby sa mu zastavil 
dych. Odstúpiac od stola sa teda povalil na lôžko a po požití nejakého lieku sa začal 
potiť, čo bolo uňho zriedkavosťou. Následne sa mu priťažilo a odvtedy nemohol vypiť 
plný pohár. Na 13. deň sa mu vrátila duševná sila a keď na raňajky pojedol veľa 
broskýň a čerešní, na noc zvracal. Znovu užil lieky a niekoľkokrát si vzal zrniečka 
borievky. Podľa Cratonových slov: „Potom veľmi vážne a s veľkými ťažkosťami kašľal, 
takže nepochybujem, že vtedy už začala osudová choroba. 29. augusta, v deň, ktorý 
slávny Ferdinand 23  považoval za nešťastný [29. augusta 1526 bolo pri Moháči 
porazené uhorské vojsko Turkami], dostal milostivý panovník v noci o 10. hodine 
veľmi ťažký obličkový záchvat. Nadmieru vracal. Všetci sa domnievali, že je z tohto 
rozrušenia jeho srdce oslabené. Vskutku, podľa pulzu sa nezdalo, že sa srdce trasie, 
a  ani sám cisár nepotvrdil, že by to bol nesprávny tlkot.”24 Ale aj napriek tomu jeho 
srdce nebolo v poriadku a Crato poukazoval na to, že tlkot nie je správny a tvrdil, že 
srdce i pľúca sú zanesené od hlienu alebo od tekutiny a predpísal liek. V skutočnosti 
sa však postupovalo iným spôsobom a podľa jeho slov sa chorému skôr ubližovalo, 
než by sa mu zmiernili bolesti: „Určil som a potvrdil, že mal srdce a pľúca zanesené 
od hlienu alebo od tekutiny, a označil som správny liek. No ale prevážila zaslepenosť 
a tvrdohlavá snaha po odpore tých, pre ktorých viac znamenalo vlastné uznanie ako 
zdravie cisára. Z toho dôvodu sa srdce oslabovalo ustavičným masírovaním proti 
mojej vôli.”25 Čo sa týka obličiek, Crato schválil dávať obklady do tejto oblasti a cisárovi 
sa aj vďaka nim podarilo v priebehu niekoľkých dní zbaviť sa piatich dosť veľkých 
kameňov. 

V tom čase všetci pochopili vážnosť situácie a liečenie prevzala úplne iná 
skupina liečiteľov. Poslali rýchlych poslov pre bližšie neurčeného doktora Júlia 
a k slovu sa dostali ľudia na základe neodborných odporúčaní a domnelých zázračných 

                                                             
22 Straubing (Straubinga, Stranburgium), mesto na Dunaji (Bavorsko; Nemecko). 
23 Ferdinand I. Habsburský; 1526 – 1564 uhorský a český kráľ, od 1558 cisár, otec Maximiliána II. 
24 Graviter deinceps et cum magna difficultate tussivit itaque iam tum morbi exitialis factum initium non 
dubito. XXIX Augusti autem die, quem divus Ferdinandus pro nephasto habebat, sub noctem hora X. 
nephriticus dolor imperatorem optimum gravissime invasit, vomuit supra modum. Ex hac commotione 
cor commotum, παλμον esse omnes arbitrabantur. Verum pulsus non ostendit cor palpitare et ipse caesar 
non esse veram palpitationem affirmabat. Johannes Crato. Epistola, s. 4-5. 
25 Obsessum vel a pituita vel humore cor et pulmones affirmavi et confirmavi atque vera remedia ostendi. 
Verum praevaluit error et obstinata voluntas adversandi eorum, quibus pluris sua fuit existimatio quam 
caesaris salus. Continuo ergo fotum,  cor contra meam voluntatem est debilitatum. Crato, Epistola, s. 5. 
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26 Svébi / Suevi (lat.); súhrnné označenie germánskych kmeňov od Baltického a Severného mora až 
k Rýnu a Dunaju 
27 Vino interdixit, in quo omnis prope modum virium conservandum spes erat. Crato, Epistola, s. 6. 
28 De dextri hypochondrii dolore nocte ea, quam mors cosecuta est, caesar conquerebatur… Ut primum 
dies XII. Octobris illuscere coepit, continere me non potui, quin multa fieri, nihil rectum affirmarem. 
Voluerunt igitur me, quid recte fieri posset, proferre. Respondi me in ea esse sententia, si iuvari natura 
debeat, vel diaphoretica vel diuretica adhibenda atque radicum petroselini peculiari ita monui, ut me 
ignorare, sit vitalis virtus integra adhuc, significarem. Crato, Epistola, s. 9. 
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dvoch hodinách mu dovolili vstúpiť.“ Cisár sa ešte prebral a asi po hodine 12. októbra 
o 9. hodine „akoby zaspiac zbožne a pri vedomí vypustil dušu“.29 
 
II. 

Pitvu tela vykonali na nasledujúci deň. Nariadili ju aj preto, že: „…nechýbali 
ľudia nešľachetní a nespoľahliví, ktorí sa odvážili tvrdiť, že cisár Maximilián odišiel zo 
života omnoho skôr. Nedá sa s toľkými súperiť, ktorí sa tešia z klamstiev a výmyslov 
tak ako z lahodného pokrmu.“30 Pitvy sa zúčastnili Peter Suma, cisárov osobný lekár 
Johannes Crato, dvorský prefekt Adam Dietrichstein a doktori Rembertus Dodonaeus 
a Július. Samotná pitva prebiehala podľa Cratonovho svedectva nasledovne: 
„Nasledujúceho dňa náš Peter Suma, pričinlivý a ochotný muž, otvoril mŕtvolu, aby 
zistil, či sa nejaká časť mimoriadne nepoškodila, alebo či na nej nie je nejaký znak 
poranenia alebo zápalu, o čom niektorí priveľmi hovorili. Pľúca a všetko, čo Diodoros31 
nazýva vnútorná pneuma,32  plávalo v bledej tekutine, pľúca stratili prirodzenú farbu. 
Bránica33 a osrdcovník obsahovali viac vodnatej  tekutiny, ako bolo náležité, a srdcové 
blany pri otvoroch tak stuhli, že vyzerali sťa kosti. Ďalej akási látka v samotnom srdci 
stvrdla akoby na kameň, ktorý som vybral a ukázal pánu Dietrichsteinovi. Srdce sa 
kvôli nadbytočnej tekutine belelo pri hrote. V žalúdku bolo vidno čiernu tekutinu, 
ktorá sa vyliala zo sleziny, alebo sa vytvorila z liekov onej ženy. Priamo počas choroby 
vyvrátil [cisár] viac ako šesť libier 34  hlienovitej hustej a lepkavej tekutiny. Z tejto 
tmavej tekutiny vyvracal krátko pred koncom života asi jednu unciu35 a potom už nič 
neužil. Tekutiny sa v čase blaženého odchodu akoby vstrebali, v skutočnosti s tým ale 
nesúviseli. Obličky boli veľmi málo zoslabené, aj keď častejšie trpeli zápalom 
v poslednom desaťročí; ľavá vyzerala byť celkom zdravá, v pravej sa našlo trochu 
piesočnatej hmoty, nie celkom stuhnutej. Močovody boli v tejto časti predsa len 

                                                             
29 Itaque ut arteriae motum explorarem, ad caesarem deductus sum… nihil est pulsus. Deprehendi autem 
vermicantem, ut medici loquuntur, et vix quasi reptere arteriam cum quadam tamen intermissione 
elationis. Fuit toto morbo tempore et inaequalis et intermittens pulsus interdum ordinate, non raro 
inordinate. Itaque omnibus, qui aderant, audientibus dixi humanis auxiliis nullum iam esse locum divina 
imploranda et quae pro mea parte potui, optima fide monui. Arcessitus est episcopus Neapolitanus inscio 
imperatore verum duabus fere horis post admissus… Ac mox quasi obdormiscens animam pie et cordate 
egit. Crato, Epistola, s. 10-11. 
30  Non defuerunt homines improbi atque leves, qui affirmare audebant multo ante imperatorem 
Maximilianum e vita migrasse. Sed cum illis contendere, qui tamquam suavi esca delectantur confectis 
mendaciis, inaptum est. Crato, Epistola, s. 9. 
31 Diodoros Sicílsky; grécky historik 1. stor. pred n. l.  
32 Pneuma, gr. πνεύμα = dych, materiálne chápaná životná sila. 
33 Frenes, φρένες (gr.), bránica.  
34 Libra (lat.); jednotka váhy = 0,327 kg; šesť libier predstavuje takmer 2 kg. 
35 Uncia (lat.); dvanástina libry. 
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nejakým spôsobom poškodené.“36 Nakoniec sa všetci prítomní uzniesli, že dôvodom 
cisárovej smrti bolo srdce a nie obličky. Jeho ťažkosti so srdcom, ktoré postupne 
a bezbolestne zvápenatelo, sa prejavovali u cisára pomerne v mladom veku. 
Z hľadiska modernej medicíny možno konštatovať, že všetky indície poukazovali na 
problém aterosklerózy až angíny pectoris vzhľadom na oficiálny nález stuhnutého 
srdca a pľúc počas pitvy. 
 

Predložená správa je ojedinelá svojho druhu a zároveň pozoruhodná z viacerých 
aspektov:  

 informuje o priebehu choroby a liečenia cisára Maximiliána; 
 informuje o priebehu pitvy.  

Popritom veľmi názorne a relatívne hodnoverne:  
 dáva nazrieť do problematiky medicíny 16. storočia; 
 ozrejmuje vzťahy z cisárovho okruhu; 
 zachytáva Cratonove osobné negatívne skúsenosti a bôľ nad nepriaznivou 

skutočnosťou.  
 

Dlhoročný cisárov osobný lekár Johannes Crato vyhotovil uvedenú správu 20. 
októbra 1576, šesť dní po skone cisára v Regensburgu, mimo jeho viedenského sídla. 
V podstate ide o oficiálny záznam pre kolegu a priateľa Jána Sambuca vo Viedni. Ako 
jeden z hlavných dôvodov napísania tohto listu uvádza hneď na začiatku, že ho píše, 
aby ho pravdivo informoval o týchto udalostiach, pretože: „Neviem, či je všetko, [čo 
sa šíri], pravdivé a zaručené, keďže v tomto meste sa šíria nielen odporujúce si, ale 
nehanebne aj vymyslené a nepravdivé správy. Napíšem teda stručne, čomu Ty 
[Sambucus] aj všetci ľudia môžete bezpečne veriť.” 37  Crato si plne uvedomoval 
                                                             
36  In sequenti die XIII noster Petrus Suma, industrius et officiosus vir, cadaver aperuit, nec ullum 
membrum insigniter laesum reperit neque ullum exulcerationis vel inflammationis signum, de qua inapte 
quidam loquebantur. Pulmones et illa omnia, quae Diodorus ™ντoσηθίδια πνεύματα appellat, humore 
sufflavo natabant et pulmo nativum colorem amiserat. Φρένες etiam et cordis involucrum plus iusto 
humoris aquei continebat et ad orificia cordis membranae ita induruerant, ut ossa viderentur. Materia 
autem quaedam in lapidem quasi in ipso corde concreverat, quem exemptum illustri domino 
Dietrichsteinio exhibui. Cor nonnihil ad conum propter redundantem humorem albicabat. In ventriculo 
ater humor conspiciebatur, qui vel e splene regurgitavit, vel ex medicamentis muliebribus ortus erat. Nam 
pituitosi humoris crassi et viscidi plane in morbo supra libras sex vomitu reiecerat. Huius autem atri 
humoris paulo ante vitae finem ad unciam unam evomuit neque deinceps quodquam assumpsit. Allatae 
quidem quasi in articulo beatae migrationis sorbitiones fuerunt, verum illas non attigit. Renes minime 
male, cum saepe hoc decennio nephriticus fuerit, affecti erant et dexter sanus omnino videbatur. In sinistro 
materia arenosa pauca, nondum tamen concreta reperta, ureteres tamen in ea parte aliquo modo laesi. 
Crato, Epistola, s. 12-13. 
37 Vera et certane omnia, cum in hac urbe dissentanea tantum, sed conficta atque falsa sine pudore 
proferantur, haud scio. Inscribam igitur pauca et quibus tu atque omnes homines tuto fidem adhibere 
possint. Crato, Epistola, s. 1. 
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zložitosť situácie, keďže sa pri cisárovom liečení uprednostňovali rôzne pracovné 
postupy v duchu tradičných až neodborných názorov, ktoré skôr sťažovali posledné 
dni chorého, než by mu pomohli. On sám sa voči tomu nedokázal vzoprieť vzhľadom 
na nedávno prekonanú chorobu, lekársku etiku a aj vzhľadom na nedostatočnú 
podporu vplyvných osobností na dvore. Jeho správa je veľmi osobná a zároveň 
oficiálna. Je napísaná vo forme listu, v prvej osobe a adresátovi, ktorého priateľsky 
oslovuje, v odbočkách veľa vysvetľuje, komentuje a hodnotí i sťažuje sa. Na druhej 
strane popis choroby a pitvy je vysoko odborný, na svoju dobu kvalifikovaný a možno 
ho z celého textu ľahko vyčleniť podľa skutočného časového sledu. Tomuto dvojakému 
zámeru zodpovedá aj forma, štýl a obsah textu, ako aj výber jazykových a štylistických 
prostriedkov. V hodnotení negatívnych vplyvov pri liečení a pri ich popise sa 
nachádzajú medzi odbornými lekárskymi latinskými a ojedinele gréckymi termínmi 
aj nespisovné, resp. expresívne výrazy a slovné spojenia.  

Zaujímavé je sledovať dobové liečebné postupy a praktiky, v ktorých majú 
svoje miesto drobnejšie a menej dôležité postrehy, ktoré nadobúdajú význam 
v Cratonovom popise a v jeho konečnom hodnotení oficiálnych liečebných postupov 
cisárovej choroby. Typický je Cratonov renesančný prístup, ktorý možno identifikovať 
v pozorovaní priebehu choroby a porovnávaní a vyhodnocovaní priebežných údajov 
a hlavne v navrhovaní liečby na základe vlastného skúmania, objektívnych dobových 
poznatkov i vlastných dlhoročných skúseností. 

Crato poznal za dvanásť rokov služby zdravotný stav cisára veľmi dobre, 
považoval ho v podstate za zdravého a na viacerých miestach vyhlásil: „Nikto odo mňa 
nepočul nič okrem toho, že ho trápil zápal obličiek.”38 Ak aj boli nejaké problémy 
v dôsledku nemierneho jedenia alebo pitia, stačilo, keď sa ráno cisár vyvracal a nejaký 
čas dodržiaval striedmosť. Crato sa riadil teóriou sedemročného cyklu v ľudskom 
živote, podľa ktorej sa cisár nachádzal v rizikovom období života: „Zdalo sa, že cisár 
prekonal siedmy rizikový rok (prvého augusta začal päťdesiaty). No ako som 
nezriedka pozoroval, nebezpečnejší bol rok, ktorý nasledoval po tomto rizikovom 
roku.”39 On sám bol začiatkom cisárovej choroby veľmi vyčerpaný po ťažkej chorobe, 
ale aj tak sa spolu s ním vydal na cestu na snem do Regensburgu. Avšak keď mohol, 
tak sa šetril, a preto sa nezúčastnil ani na spoločnom obede, na ktorom sa cisárovi 
podávali ryby. Ale v Straubingu mu bol naporúdzi počas jeho obličkového záchvatu, 
kedy sa zbavil kameňa. Ako píše: „Vtedy som bol preceniac svoje sily vo dne i v noci 
cisárovi naporúdzi a hneď po príchode som vážne, takmer na smrť ochorel. Keďže 
som ležal chorý, nie všetci upozorňovali cisára, aby sa zdržiaval neveľmi zrelého 

                                                             
38 Nihil a me quidem auditum praeter illud, nephriticum dolorem sibi molestum esse. Crato, Epistola, s. 4. 
39  Videbatur autem sibi caesar annum climactericum septimum superavisse (Calendis enim Augusti 
quinquagesimum ingressus fuerat). Verum, id quod non raro observavi, plus periculi annus climacterico 
proximus habuit. Crato, Epistola, s. 2-3. 
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ovocia. Sotva som nabral sily, zo všetkých síl som si plnil svoju povinnosť a dával som 
mu pokyny,”40 a tak mu cisár viackrát povedal, aby k nemu v noci nechodil, len keby 
sa mu priťažilo. Z uvedeného vyplýva, že sa Crato preventívne dôsledne staral 
o cisárovu správnu diétu a režim stravovania, sám ochutnával jedlá, ktoré sa mu 
ponúkali, dbal na to, aby nedostal nezrelé ovocie. Popritom sa staral, aby mal vždy 
dostatok tekutín, aj vína, ktoré považoval za vhodný nápoj. Nesúhlasil s tým, aby sa 
cisárovi počas choroby nepodávalo jedlo, víno a skoro žiadne iné tekutiny, čím sa 
mohol organizmus úplne vysiliť. Nesúhlasil ani s podávaním liekov, ktoré mu boli 
neznáme, alebo boli príliš všeobecné, dokonca vyvolávajúce epilepsiu. Domnieval sa, 
že postupom choroby sú srdce i pľúca zanesené od hlienu a bolo mu ľúto, že sa pri 
liečbe nezobrali do úvahy lieky, ktoré on sám veľmi odporúčal. Ďalej nesúhlasil, aby 
sa cisárovi dávali rozmanité a viac-menej neznáme odvary, aby sa mu masírovalo 
srdce a dávali naň obklady, pretože to telo len oslabuje, na druhej strane schválil 
obklady na obličky a aj mu ich prikladal. 

Bezprostredne v blízkosti cisára sa na začiatku jeho choroby nachádzali 
doktori Johannes Crato, Rembertus Dodonaeus, 41  neskôr privolaná „bylinkárka” 
a bližšie nešpecifikovaný doktor Július. Crato bol síce osobným cisárovým lekárom a aj 
členom lekárskeho cisárskeho konzília, ale od roku 1572 ním bol aj ďalší lekár, 
Rembertus Dodonaeus. V súvislosti s liečením cisára medzi nimi dochádzalo k častým 
nedorozumeniam, ako je zrejmé aj zo samotného listu. Je až zarážajúce, že pri liečení 
cisára nemal hlavné slovo jeho dlhoročný osobný lekár, ale boli privolaní ľudia 
s pochybnou povesťou, pričom sa uprednostňovali neodborné záruky vysoko 
postavených a vplyvných osobností. Až neuveriteľne znie, aké vágne, ale vynikajúce 
odporúčania plné chvály „conquisitis laudibus“ stačili, aby sa poskytol priestor napr. 
istej žene Streicherovej z Ulmu: „Pôsobila na nás naliehavou neústupčivosťou a akousi 
pochabosťou...“. K tomu sa pridalo: „svedectvo grófa Guntera zo Schwarzburga atď., 
ktorého vraj zbavila podagrovej bolesti42 a skazonosné výmysly prednesené múdremu 
cisárovi takým spôsobom, že mohli rozviklať aj toho najpevnejšieho. Keď nehanebná 
a bezočivá žena prišla k cisárovi, najprv vraj povedala, že cisár by neprežil tri dni, keby 

                                                             
40 Supra vires tunc die noctuque caesari praesto fui et simul ac huc veni in gravissimum morbum, quo 
pene confectus sum, incidi. Cum iacerem non temperavisse sibi imperatorem a fructibus parum etiam 
maturis in ore omnium fuit. Vix vires collegeram, meum officium monendo, quantum potui, feci. Crato, 
Epistola, s. 2. 
41  Rembertus Dodonaeus aus Mecheln (1518 –1585); botanik a lekár, roku 1572/1574 menovaný za 
cisárovho osobného lekára, 1583 – 1585 profesor v Leidene. Napísal aj spis De herbis purgantibus a Praxis 
artis medicae. JÖCHER, Allgemeines Lexicon. II. (1750), coll. 160-161. 
42 Podagra, ποδάγρα (gr.), chronická choroba kostí a kĺbov, pakostnica. 
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zložitosť situácie, keďže sa pri cisárovom liečení uprednostňovali rôzne pracovné 
postupy v duchu tradičných až neodborných názorov, ktoré skôr sťažovali posledné 
dni chorého, než by mu pomohli. On sám sa voči tomu nedokázal vzoprieť vzhľadom 
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38 Nihil a me quidem auditum praeter illud, nephriticum dolorem sibi molestum esse. Crato, Epistola, s. 4. 
39  Videbatur autem sibi caesar annum climactericum septimum superavisse (Calendis enim Augusti 
quinquagesimum ingressus fuerat). Verum, id quod non raro observavi, plus periculi annus climacterico 
proximus habuit. Crato, Epistola, s. 2-3. 
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40 Supra vires tunc die noctuque caesari praesto fui et simul ac huc veni in gravissimum morbum, quo 
pene confectus sum, incidi. Cum iacerem non temperavisse sibi imperatorem a fructibus parum etiam 
maturis in ore omnium fuit. Vix vires collegeram, meum officium monendo, quantum potui, feci. Crato, 
Epistola, s. 2. 
41  Rembertus Dodonaeus aus Mecheln (1518 –1585); botanik a lekár, roku 1572/1574 menovaný za 
cisárovho osobného lekára, 1583 – 1585 profesor v Leidene. Napísal aj spis De herbis purgantibus a Praxis 
artis medicae. JÖCHER, Allgemeines Lexicon. II. (1750), coll. 160-161. 
42 Podagra, ποδάγρα (gr.), chronická choroba kostí a kĺbov, pakostnica. 
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ona neprišla na pomoc. A ako to majú vo zvyku bezočiví klamári, veľmi hlúpo sľúbila, 
že mu navráti zdravie v priebehu niekoľkých dní.“43 

Pri liečení sa teda vyskytli osoby, ktorých názory a postupy boli veľmi 
rozdielne. Po prvýkrát došlo k vážnejšiemu nedorozumeniu, keď všetci podceňovali 
cisárovu chorobu srdca a obkladmi i trením mu skôr ubližovali. Crato to komentuje 
takto: „Nikdy som nechcel menovite vystúpiť proti niekomu, aj keď niektorí inak 
zmýšľajú inak. Sú to tí, ktorí roky uznávajú a predostierajú svoje poznatky 
o chorobách a tieto zozbierané viac nepochopené ako správne ponímané prinášajú 
v lekárskych rozhodnutiach… V skutočnosti prevážil omyl a chýbala vôľa odvrátiť tých, 
pre ktorých viac znamenalo vlastné uznanie ako cisárovo zdravie.”44 

Keď bolo veľmi zle, obrátili sa na Cratona, ale nerešpektovali jeho 
odporúčania, čím by bolo možné aspoň uľahčiť chorobu cisárovi. Kvôli ťažkostiam 
v pľúcach odporúčal veľa piť po maličkých dávkach; nakoniec sa aj pri pitve potvrdilo, 
že cisár bol príliš odvodnený. Zároveň Crato navrhol niektoré lieky, ktoré by pomohli 
tekutinu v pľúcach vstrebať, ale zabránili ich užívať. Nakoniec sa ozval proti 
nekvalifikovaným praktikám aj pred všetkými prítomnými, teda aj za prítomnosti 
samotného cisára: „Sledoval som túto veľmi krutú pochabosť počas celých šesť dní. 
Keďže som však už viac nemohol znášať jej úskoky a ženské podvody, pred všetkými 
ošetrujúcimi lekármi som pokorne cisársku Vznešenosť poprosil, aby nehanebnej žene 
nebolo dovolené sa k nemu prihovárať a že nechcem vyzerať ako nemý pes, ktorý 
mlčky vystaví napospas zdravie svojho pána. Že má svätá Vznešenosť k dispozícii 
vynikajúcich lekárov, ktorí poznajú chorobu a nikto z nich neváha podujať sa na 
liečenie. A že sa na liečenie chcem podujať sám, pokiaľ by mi to pravdaže bolo 
dovolené, ak by bol niekto na vážkach (to, čo sa deje z Božej vôle, nemôžem podľa 
svojho rozhodnutia odvolať ani odvrátiť). Zvíťazila skazonosná nepoctivosť.“ 45  12. 

                                                             
43 Appulit igitur urgentibus nos fatis, fatuitate quadam ea huc navigio… Accessit comitis Guntheri a 
Schwartzburg etc., cui dolores podagricos ademisse perhibebatur, testimonium et fatales machinae 
sapientissimo imperatori ad istum modum admotae, ut firmissimum quemque evertere possent. Primo 
cum impudentissimae et confidentissimae mulieri ad caesarem aditus fuit, dixisse fertur non 
supervicturum caesarem fuisse triduum, nisi illa auxilio venisset, et ut solent mendaces impudentes 
valetudine intra paucos dies recuperanda ineptissime promisit. Crato, Epistola, s. 6. 
44 De nomine numquam odiose contendere volui, licet quidam, qui doctrinae suae annos numerant et 
iactitant atque deliberationibus medicis lecta et non intellecta magis de morbis quam recte cogitata 
afferunt, aliter sentiant… Verum praevaluit error et obstinata voluntas adversandi eorum, quibus pluris 
sua fuit existimatio quam caesaris salus. Crato, Epistola, s. 5. 
45 Inspector fui huius acerbissimae fatuitatis totis sex diebus. Cum vero istius imposturas et muliebres 
fraudes ferre amplius non possem, audientibus omnibus medicis supplex caesaream Maiestatem oravi, ne 
sibi impudentem mulierem verba dare pateretur, me non velle videri mutum canem, qui silentio domini 
sui salutem prodat. Adesse sancto Maiestati eximios, qui et morbum intelligant et quilibet in se curam 
recipere non dubitet. Si quis addubitaret (me quidem ea, quae divina voluntate fiunt, non posse ad meum 
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októbra, keď sa blížil koniec a už sa nedalo pomôcť, znovu sa obrátili všetci na Cratona, 
ktorý mohol iba konštatovať, že pre ľudskú pomoc niet žiadneho miesta a treba sa 
obrátiť na Boha. Pitva, ako sa ukázalo, komisionálne potvrdila to, čo o chorobe a liečení 
tvrdil Johannes Crato. 

Čo sa týka pitvy, táto sa robila na univerzitách v Padove a Bologni 
od 14. storočia len za účelom výuky, a od polovice 15. storočia aj na iných miestach, ale 
viac-menej tajne, napr. vykonával ju slávny Leonardo da Vinci vo Florencii. Zobrazenie 
autopsie sa objavilo aj v tlačenej knihe, napr. inkunábula od Johannesa de Ketham 
obsahuje takýto celostránkový drevorez.46 V 16. storočí sa už na väčšine univerzít 
robilo „theatrum anatomicum”. 47  V Čechách ju prvýkrát verejne predviedol Ján 
Jessenius (Jesenský), ktorého korene siahajú na územie dnešného Slovenska. Jej 
priebeh sa zachoval v spise o histórii pražskej pitvy slávnostne konanej v roku 1600 
Anatomiae Pragae anno MDC ab se solenniter administratae historia.48 V staroveku 
bola pitva samozrejme známa, dokonca viacerí, napr. Claudius Galenos, vykonávali aj 
vivisekciu. Vo svetle týchto poznatkov nebolo až také neobvyklé, že sa pristúpilo 
k pitve zomrelého cisára Maximiliána, ale nebolo to ani samozrejmé. 

Z Cratonovho listu priateľovi-lekárovi cítiť aj bôľ a nešťastie nad cisárovým 
skonom a hnev a kritiku tých, ktorí rozhodovali o cisárovej liečbe. On však považuje 
túto záležitosť za uzavretú a aj keď v medicíne je veľa otázok otvorených, ako píše, 
netreba sa dostávať do konfliktu s kolegami a priečiť sa Hippokratovej prísahe. Jeho 
slová v závere znejú vyrovnane: „Kto z tých, ktorí sú dostatočne skúsení v lekárskom 
umení, nevidí jasný spôsob liečenia, je na nešťastie pre medicínu zaslepený. Keďže 
som nikdy nepochyboval o tom, že by mal [cisár] trošilinku vypiť aspoň nepatrný 
pohárik, 49  vidiac takú ťažobu pri dýchaní upozorňoval som na to často, avšak 
nadarmo. Ak by pil nepretržite celý týždeň asi pol litra, prirodzene by sa naspäť 
nazbieral počas jednotlivých dní kongius50 moču; takýmto počínaním nám príroda 
ukazovala cestu. Ale náš Dodonaeus, neviem, čo si to vymýšľal, tvrdil o zomrelom 
cisárovi, že sa oná vodnatá tekutina nemohla vytvoriť liekmi. Nechcel som sa dostať 
do sporu nad mŕtvolou, len som upozornil na hippokratovskú myšlienku, ktorá nás 
učí, že v živom tele môže všetko prechádzať a že sa tak deje po nám neznámych 
cestách… Ale ťažké je priviesť na správnu mieru tých, čo zosnovali úskok. Ja teraz 

                                                             
iudicium revocare neque avertere), verum si concedatur, solum velle curationem in me recipere. Vicit 
fatalis improbitas. Crato, Epistola, s. 8. 
46 JOHANNES DE KETHAM, Fasciculus medicinae (1500 [1501]), l. „dij“r. KOTVAN, Inkunábuly na Slovensku 
(1979), č. 724. 
47 TIBENSKÝ, Dejiny vedy a techniky na Slovensku (1979), s. 43. 
48 JESSENIUS, Anatomiae Pragae, (1601). 
49 Cyathus (gr.); pohárik, malá čaša; miera = cca 1/24 l. 
50 Congius (lat.); kongius, rímska dutá miera asi 3¼ l. 
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ona neprišla na pomoc. A ako to majú vo zvyku bezočiví klamári, veľmi hlúpo sľúbila, 
že mu navráti zdravie v priebehu niekoľkých dní.“43 

Pri liečení sa teda vyskytli osoby, ktorých názory a postupy boli veľmi 
rozdielne. Po prvýkrát došlo k vážnejšiemu nedorozumeniu, keď všetci podceňovali 
cisárovu chorobu srdca a obkladmi i trením mu skôr ubližovali. Crato to komentuje 
takto: „Nikdy som nechcel menovite vystúpiť proti niekomu, aj keď niektorí inak 
zmýšľajú inak. Sú to tí, ktorí roky uznávajú a predostierajú svoje poznatky 
o chorobách a tieto zozbierané viac nepochopené ako správne ponímané prinášajú 
v lekárskych rozhodnutiach… V skutočnosti prevážil omyl a chýbala vôľa odvrátiť tých, 
pre ktorých viac znamenalo vlastné uznanie ako cisárovo zdravie.”44 

Keď bolo veľmi zle, obrátili sa na Cratona, ale nerešpektovali jeho 
odporúčania, čím by bolo možné aspoň uľahčiť chorobu cisárovi. Kvôli ťažkostiam 
v pľúcach odporúčal veľa piť po maličkých dávkach; nakoniec sa aj pri pitve potvrdilo, 
že cisár bol príliš odvodnený. Zároveň Crato navrhol niektoré lieky, ktoré by pomohli 
tekutinu v pľúcach vstrebať, ale zabránili ich užívať. Nakoniec sa ozval proti 
nekvalifikovaným praktikám aj pred všetkými prítomnými, teda aj za prítomnosti 
samotného cisára: „Sledoval som túto veľmi krutú pochabosť počas celých šesť dní. 
Keďže som však už viac nemohol znášať jej úskoky a ženské podvody, pred všetkými 
ošetrujúcimi lekármi som pokorne cisársku Vznešenosť poprosil, aby nehanebnej žene 
nebolo dovolené sa k nemu prihovárať a že nechcem vyzerať ako nemý pes, ktorý 
mlčky vystaví napospas zdravie svojho pána. Že má svätá Vznešenosť k dispozícii 
vynikajúcich lekárov, ktorí poznajú chorobu a nikto z nich neváha podujať sa na 
liečenie. A že sa na liečenie chcem podujať sám, pokiaľ by mi to pravdaže bolo 
dovolené, ak by bol niekto na vážkach (to, čo sa deje z Božej vôle, nemôžem podľa 
svojho rozhodnutia odvolať ani odvrátiť). Zvíťazila skazonosná nepoctivosť.“ 45  12. 

                                                             
43 Appulit igitur urgentibus nos fatis, fatuitate quadam ea huc navigio… Accessit comitis Guntheri a 
Schwartzburg etc., cui dolores podagricos ademisse perhibebatur, testimonium et fatales machinae 
sapientissimo imperatori ad istum modum admotae, ut firmissimum quemque evertere possent. Primo 
cum impudentissimae et confidentissimae mulieri ad caesarem aditus fuit, dixisse fertur non 
supervicturum caesarem fuisse triduum, nisi illa auxilio venisset, et ut solent mendaces impudentes 
valetudine intra paucos dies recuperanda ineptissime promisit. Crato, Epistola, s. 6. 
44 De nomine numquam odiose contendere volui, licet quidam, qui doctrinae suae annos numerant et 
iactitant atque deliberationibus medicis lecta et non intellecta magis de morbis quam recte cogitata 
afferunt, aliter sentiant… Verum praevaluit error et obstinata voluntas adversandi eorum, quibus pluris 
sua fuit existimatio quam caesaris salus. Crato, Epistola, s. 5. 
45 Inspector fui huius acerbissimae fatuitatis totis sex diebus. Cum vero istius imposturas et muliebres 
fraudes ferre amplius non possem, audientibus omnibus medicis supplex caesaream Maiestatem oravi, ne 
sibi impudentem mulierem verba dare pateretur, me non velle videri mutum canem, qui silentio domini 
sui salutem prodat. Adesse sancto Maiestati eximios, qui et morbum intelligant et quilibet in se curam 
recipere non dubitet. Si quis addubitaret (me quidem ea, quae divina voluntate fiunt, non posse ad meum 
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októbra, keď sa blížil koniec a už sa nedalo pomôcť, znovu sa obrátili všetci na Cratona, 
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viac-menej tajne, napr. vykonával ju slávny Leonardo da Vinci vo Florencii. Zobrazenie 
autopsie sa objavilo aj v tlačenej knihe, napr. inkunábula od Johannesa de Ketham 
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unikám od spomienok, hľadám si zamestnanie pre starobu a budem sa veľmi snažiť 
vyhýbať tomu, aby som sa niekedy s onými ľuďmi a ich názormi dostal do konfliktu.“51 

Medzi riadkami textu sa v liste okrajovo odráža aj cisárovo rodinné prostredie 
a politické pozadie, napr. návšteva a prítomnosť cisárovej sestry Anny, návšteva 
synovca arcivojvodu Ferdinanda alebo oznámenie skonu cisára na zasadnutí ríšskeho 
snemu a uznanie jeho následníka Rudolfa, ktorý bol už dávno zvolený aj korunovaný 
za uhorského kráľa a zvolený za cisára. 

Z listu, najmä z jeho druhej časti je zrejmý vplyv lekárov – antických autorít, 
pretože títo stále tvorili základ v medicíne. Používalo sa často odkazovanie na popis 
choroby, jej charakteristiku i terminológiu podľa historika Diodora Sicílskeho a už 
uvedeného Dioskurida, Hippokrata, Claudia Galena. Prevládali spôsoby 
konzervatívneho liečenia akými je podávanie bylín, najmä na potenie, diuretík 
a obkladov. V období renesancie nastal rozvoj botaniky a táto disciplína sa začínala 
prednášať na Viedenskej univerzite profesorom Pierandreom Mattiolim, v Bratislave 
pôsobil lekár Juraj Purkircher aj ako botanik, botanikom bol Karol Clusius a tiež 
uvedený doktor Rembertus Dodonaeus. V účinkoch bylín bola zbehlá spomenutá žena 
Streicherová z Ulmu. 

Ďalším okruhom problémov boli tekutiny v organizme a ich vstrebanie či 
nevstrebanie sa posudzovalo podľa kvality a miery ich prijímania. Ich cirkulácia 
a vstrebávanie bolo veľkou neznámou podobne ako krvný obeh, ktorý objavili až po 
roku 1628;52 tzv. malý krvný obeh určil padovský profesor Realdo Colombo († 1559).53 
Po odbornej stránke sa vychádzalo zo stredovekej hematoskopie, ako sa to uvádza 
v Jesenského spise o krvi De sanguine iudicium, 54  i keď to neplatilo všeobecne. 
Prevládali názory pod vplyvom antickej humorálnej náuky o pôsobení štyroch látok 
v organizme, a to o krvi, žlči, čiernej žlči a flegmy, ktorá pokračovala v arabskej 
medicíne a ktorú napadol Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus († 1541). 
V medicíne dochádza v tomto čase k veľkým zmenám a vznikajú nové, už moderné 
odbory. Popri uznávaných starovekých a stredovekých autoritách (Hippokrates, 
                                                             
51 Satis ex his artis medicae peritis, quae morborum causa fuerit et quae sanationis via perspicuum, qui 
non videt, infeliciter in arte medica versatus est. Ego quidem numquam dubitavi et saepe frustra monui, 
cum difficultatem spirandi eam viderem, ut sorbendo paululum vix cyathum exiguum exhaurire posset 
atque cum integra septimana sextarium biberet, singulis vero diebus naturalibus ad congium fere urinam 
redderet; eo ducendum, quo natura viam nobis monstrabat. Sed Dodonaeus noster, nescio, quae somnia 
fingebat, et non potuisse aquosum istum humorem medicamentis educi de mortuo etiam imperatore 
affirmabat. Nolui ad cadaver Hippocraticae saltem sententiae, qua in corpore vivo omnia posse permeare 
et per vias nobis ignotas transire docemur, admonui… Sed difficile est μαχανοῤῥάφως  ad rectam 
sententiam perducere. Ego de his recordationes nunc fugio et ™γγήραμα quaero, ne cum istis ingeniis 
mihi deinceps umquam sit conflictandum, sedulo cavere studebo. Crato, Epistola, s. 13-14. 
52 ŠIMON – BALEGOVÁ – VÝROSTOVÁ, Ján Jessenius. O krvi (2007), s. 6.  
53 BOKESOVÁ – UHEROVÁ, Ján Jessenius 1566 – 1621 (1966), s. 13. 
54 JESSENIUS, De sanguine, vena secta, dimisso iudicium (1608). 
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Galenos, Avicenna, Rhases) sa začínajú etablovať autori s novým prístupom k liečeniu 
na základe nových experimentálnych skúseností a nových metodických postupov. 
Takýmto novátorským počinom bolo prevratné bohato ilustrované dielo o skladbe 
ľudského tela De humani corporis fabrica55 od padovského profesora Andrea Vesalia 
vydané v roku 1543, aj keď sa anatómia učila na univerzitách dávnejšie podľa diela 
bolonského lekára Mondiniho de Luzzi († 1326) vydaného tlačou v roku 1478.56 

Veľkú úlohu v živote Cratona i Sambuca zohralo štúdium na Padovskej 
univerzite. Padovská univerzita, založená roku 1222, sa považovala za najmodernejšiu 
vzhľadom na jej prístupnosť k novým renesančným metódam a výsledkom a objavom 
v prírododnej filozofii a prírodných a medicínskych (fyziologických) vedách všeobecne 
a samozrejme aj vzhľadom na renomovaných profesorov, ktorí na nej učili. Patrila po 
ukončení vojny s Cambraiskou ligou57 v roku 1517 pod Benátky, ktoré boli v tom čase 
známe najdemokratickejším zriadením a zaručovali jej slobodu a nezávislosť od Ríma. 
Tieto okolnosti sa svojou mierou odrazili v demokratickom a slobodomyšlienkárskom 
prejave v každej oblasti spoločenského života. Padovská univerzita bola jednou z 
najvyhľadávnejších talianskych univerzít popri Bologni a medicínu študovalo na nej 
viacej významných humanistov z územia Slovenska – historik a krajinský hodnostár 
Peter Révai a lekári Ján Sambucus, Juraj Purkircher, neskôr i Ján Jesenský a mnohí 
ďalší. 
 
Epilóg 

Smrťou cisára Maximiliána sa neskončila rivalita a nevraživosť lekárov 
a iných významných osobností z jeho okruhu. Táto zvesť rezonovala už 20. októbra 
v Sambucovom liste Helferichovi Guettovi, cisárskemu radcovi a komorskému 
prefektovi vo Viedni, v ktorom vyjadril svoje kondolencie,58 takže Sambucus už vedel 
o udalosti v čase, keď mu Crato písal uvedenú správu. Zachovala sa aj reakcia na tento 
list z 18. decembra, 59  v ktorej Sambucus ďakuje Cratonovi do Vroclavi za správu 
o zlom lekárskom postupe. Sľubuje, že napíše reč o činoch cisára, o jeho vláde a pridá 
28 epigramov. Pošle ich jemu, Cratonovi, a dá ich cenzúre aj rozličným kritikom. 
K vydaniu však vo Viedni nedošlo, pretože sa vyskytlo viacej obštrukcií a výhovoriek, 

                                                             
55 VESALIUS, De humani corporis fabrica (1543). 
56 BOKESOVÁ – UHEROVÁ, Ján Jessenius (1966), s. 10. 
57 Cambraiskú ligu uzavreli roku 1508 počas talianskych vojen v boji proti Benátkam pápež Július II., 
kastílsky kráľ Ferdinand Aragónsky a francúzsky kráľ a Ľudovít XII. s cisárom Maximiliánom I. 
Habsburským. Jej územie si mali medzi sebou rozdeliť, ale rozpadla sa, pozmenená však pokračovala ako 
Svätá liga proti Francúzsku. KAMENICKÝ, Lexikón svetových dejín (1997), s. 230.   
58 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), list 
č. CIV, s. 200-201. Sambucus – Helferich Guett, caesareae Maiestatis consiliarus et camerae prafectus. 
Viedeň, 20. október 1576. 
59 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), list 
č. CVI, s. 203-206. Sambucus – Crato von Kraftheim. Breslau, 18. december 1576. 
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55 VESALIUS, De humani corporis fabrica (1543). 
56 BOKESOVÁ – UHEROVÁ, Ján Jessenius (1966), s. 10. 
57 Cambraiskú ligu uzavreli roku 1508 počas talianskych vojen v boji proti Benátkam pápež Július II., 
kastílsky kráľ Ferdinand Aragónsky a francúzsky kráľ a Ľudovít XII. s cisárom Maximiliánom I. 
Habsburským. Jej územie si mali medzi sebou rozdeliť, ale rozpadla sa, pozmenená však pokračovala ako 
Svätá liga proti Francúzsku. KAMENICKÝ, Lexikón svetových dejín (1997), s. 230.   
58 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), list 
č. CIV, s. 200-201. Sambucus – Helferich Guett, caesareae Maiestatis consiliarus et camerae prafectus. 
Viedeň, 20. október 1576. 
59 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), list 
č. CVI, s. 203-206. Sambucus – Crato von Kraftheim. Breslau, 18. december 1576. 
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o ktorých sa dozvedáme na základe Sambucových listov adresovaných v priebehu 
troch rokov viacerým priateľom. Píše sa v nich, že nemajú vo Viedni dosť gréckych 
písmen a k textu mali výhrady aj dozorcovia nad tlačou „scriptorum inspectores“. Jeho 
pohrebná reč sa zdala prefektovi dvorskej knižnice a Sambucovmu rivalovi Hugovi 
Blotiovi príliš vznešená a nezrozumiteľná pre priemerne vzdelaných ľudí. Sambucus 
sa ešte aj roku 1579 sťažoval na nepríjemnú a zlomyseľnú cenzúru. 60  Sambucus 
pokračuje v liste v neoficiálnych informáciách, že Adama von Dietrichstein povýšili na 
jeho poste, pretože ho menovali za predsedu tajnej rady Rudolfa II. (Hans Trautson 
odstúpil) a ešte nie je zostavená listina nových vymenovaných dvorských úradníkov. 
Cisár Rudolf II. odchádza aj s rodinou do Prahy a plánuje tam ostať najmenej päť 
rokov. 

V ďalšom liste Cratonovi do Vratislavi zo 16. januára 1577 sa objavuje údaj, že 
Cratonov protivník Rembertus Dodonaeus napísal sťažnosť, kde obviňuje Cratona, že 
zle liečil cisára Maximiliána. Sambucus ju nečítal, ale verí, že sú to ohovárania 
a sľubuje, že on bude podľa informácií z Cratonovho listu náležite reagovať 
na podobné podozrenia.61 

V liste 8. marca 1577 Sambucus chválil Cratonovu pohrebnú reč,62 13. apríla 
nahrali jezuiti hru o Maximiliánovej smrti, ale on stále nevie, prečo nevyšla aj jeho 
pohrebná reč tlačou;63 urgoval ju ešte aj 13. júna.64 

V konečnom dôsledku Johannes Crato ostal v službách cisára Rudolfa II., 
doktor Rembertus Dodonaeus odišiel v roku 1583 na nové miesto profesora 
na univerzitu do Leidenu, kde mal vyučovať lekárske predmety. 
 

Na záver možno konštatovať, že list, ktorý napísal osobný lekár cisára 
Maximiliána II. Johannes Crato Jánovi Sambucovi je názorným dokladom konfrontácie 
dvoch smerov v medicíne v 16. storočí, ktoré je obdobím myšlienkového prerodu 
a možno ho charakterizovať ako počiatok novoveku. Je to práve renesancia, ktorá 
prináša realistické ponímanie sveta i duchovnú voľnosť, vznikajú nové vedné 
disciplíny a predovšetkým v oblasti filozofie a prírodnej filozofie dochádza k mnohým 
objavom, preferuje sa racionalistický prístup založený na experimente a skúsenosti. 
Nie je tomu inak ani v medicíne, kde markantne vystupujú do popredia dva smery: 
starý aristotelovsko-galenovský a moderný prezentovaný Andreom Vesaliom. Sila 
                                                             
60 VANTUCH, Život a dielo renesančného učenca (1975), s. 180.  
61 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), list 
č. CX, s. 210-211. Sambucus – Crato do Breslau z Viedne, 8. marec 1577. 
62 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), list 
č. CXI, s. 211-213. Sambucus – Crato do Breslau z Viedne. 13. apríla 1577. 
63 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), list 
č. CXI, s. 211-213. Sambucus – Crato do Breslau z Viedne, 13. apríl 1577. 
64 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554 – 1584 mit einem Anhang (1968), list 
č. CXVI, 218-219. Sambucus – Crato do Breslau z Viedne, 13. jún 1577. 
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týchto názorov a vplyvov zasiahla v plnej miere i cisársky dvor. Text sprístupňuje 
niektoré konzervatívne liečebné postupy z posledného obdobia života cisára, ale 
i kritické poznámky z druhej strany. Johannes Crato ako antigalénovec a vesalovec 
podrobne popisuje prejavy postupujúcej choroby a zjavne nesúhlasí so spôsobom 
liečby svojich kolegov. Okrem toho dáva list nazrieť do vzťahov i odbornej príslušnosti 
lekárov z cisárskeho okruhu. 
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Abstrakt: Posledné dni a smrť cisára Maximiliána II. Habsburského († 1576) v Regensburgu sú hlavnou 
témou listu od cisárovho osobného lekára Iohannesa Cratona z Krafftheimu. Adresoval ho svojmu 
priateľovi a kolegovi Jánovi Sambucovi Trnavskému žijúcemu vo Viedni, ktorý bol rovnako ako on 
v službách cisára. List v podstate predstavuje lekársku správu popisujúcu rozličné postupy liečenia 
pacienta. V tomto období renesančná medicína v okruhu strednej Európy zaznamenáva prevratné zmeny 
a práve uvedená správa dovoľuje na základe popísaných rôznorodých metód vykonávaných doktormi a 
„špecialistami“ porovnať tradičné liečebné postupy používané v stredoveku s tými, ktoré zahŕňajú 
najnovšie vedecké poznatky. 

Cratonova dokumentácia, jeho odporúčanie a zhodnotenie jednotlivých liečebných metód sú 
veľmi cenné. Druhá časť správy pojednáva o pitve cisárovho tela, ktorú vykonali traja doktori 
v prítomnosti dvorského prefekta Adama Dietrichsteina. Obsahuje veľmi podrobné popisy a závery 
určujúce príčinu úmrtia. Vzácny dokument nám približuje dobu prvých verejných pitiev 
uskutočňovaných na univerzitách. 
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Dissertatio inauguralis medica sistens dysenteriam - Dizertácia 
Pavla Jozefa Rodlspergera venovaná epidémii úplavice v Trnave 
v roku 17751 
Erika Juríková – Nicol Sipekiová 
Trnava 
 
Pavol Jozef Rodlsperger´ Dissertation on Dysentery Epidemics in Trnava in 1775 
 
Abstract: In 1775, a work of limited scope was issued by a native of Komárno Pavol Jozef Rodlsperger as 
his medical dissertation through the printing office of Trnava University on the completion of his studies 
at the Faculty of Medicine of Trnava University. His work described the dysentery epidemic which 
occurred in Trnava in 1775. He dealt with the circumstances of the outbreak of the disease, its symptoms, 
course, treatment, consequences as well as the mortality rate. As a university student, he himself 
observed the epidemic in the town so the findings he recorded were based on his own experience. The 
piece of work has the characteristics of a research paper because the author directly linked the disease 
with the high summer temperatures and arrived at the correct conclusion that the number of those 
infected decreased as the temperature dropped.  
Keywords: Kingdom of Hungary, Trnava, 18th century, baroque literature, latin language, infectious 

deseases, dysentery. 
 

ydávanie medicínskej literatúry na našom území bolo až do založenia 
lekárskej fakulty v Trnave skôr sporadické a sústreďovalo sa na práce 

s rôznym medicínskym zameraním, príp. na spisy s rozmanitými pokynmi, radami 
a odporúčaniami. Zastúpenie literatúry s lekárskou tematikou v období pred založe-
ním lekárskej fakulty bolo v Akademickej tlačiarni Trnavskej univerzity minimálne. 
V roku 1690 v nej vyšlo nariadenie Utilissima cautela tempore pestis a v roku 1759 
Pjseň o morovým nakažení, ktoré ale nie sú svojím obsahom v pravom zmysle 
odbornou literatúrou, skôr inštrukciami a ponaučeniami pre obdobia hroziacich či 
prebiehajúcich epidémií. Prvý skutočne lekársky spis evidujeme s vročením 1662: ide 
o prácu Speculum physiognomicum, čiže dielo z oblasti fyziológie, ktorého cieľom bolo 
diagnostikovanie rôznych neduhov a chorôb podľa vonkajších znakov ľudského tela.2  

Skôr ako sa začneme venovať spisu, ktorý sme si vybrali pre túto štúdiu, je 
potrebné aspoň v krátkosti sa zmieniť o situácii v lekárskej starostlivosti u nás 
a možnostiach štúdia medicíny v 17. a 18. storočí. Koncom 17. storočia bola zdravotná 
starostlivosť v Uhorskom kráľovstve na nízkej úrovni. Obyvateľov sužovali opakované 

                                                             
1 Štúdia je súčasťou riešenia projektu financovaného Agentúrou pre vedu a výskum Slovenskej republiky 
č. APVV-18-0196 s názvom „Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)“. Ide 
o prepracovanú a doplnenú verziu štúdie, ktorá bola pod názvom Historická trnavská tlač venovaná 
epidémii dyzentérie v Trnave (1775) publikovaná v roku 2017 v zborníku Bibliotheca Antiqua (vydala 
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Dissertatio inauguralis medica sistens dysenteriam - Dizertácia 
Pavla Jozefa Rodlspergera venovaná epidémii úplavice v Trnave 
v roku 17751 
Erika Juríková – Nicol Sipekiová 
Trnava 
 
Pavol Jozef Rodlsperger´ Dissertation on Dysentery Epidemics in Trnava in 1775 
 
Abstract: In 1775, a work of limited scope was issued by a native of Komárno Pavol Jozef Rodlsperger as 
his medical dissertation through the printing office of Trnava University on the completion of his studies 
at the Faculty of Medicine of Trnava University. His work described the dysentery epidemic which 
occurred in Trnava in 1775. He dealt with the circumstances of the outbreak of the disease, its symptoms, 
course, treatment, consequences as well as the mortality rate. As a university student, he himself 
observed the epidemic in the town so the findings he recorded were based on his own experience. The 
piece of work has the characteristics of a research paper because the author directly linked the disease 
with the high summer temperatures and arrived at the correct conclusion that the number of those 
infected decreased as the temperature dropped.  
Keywords: Kingdom of Hungary, Trnava, 18th century, baroque literature, latin language, infectious 

deseases, dysentery. 
 

ydávanie medicínskej literatúry na našom území bolo až do založenia 
lekárskej fakulty v Trnave skôr sporadické a sústreďovalo sa na práce 

s rôznym medicínskym zameraním, príp. na spisy s rozmanitými pokynmi, radami 
a odporúčaniami. Zastúpenie literatúry s lekárskou tematikou v období pred založe-
ním lekárskej fakulty bolo v Akademickej tlačiarni Trnavskej univerzity minimálne. 
V roku 1690 v nej vyšlo nariadenie Utilissima cautela tempore pestis a v roku 1759 
Pjseň o morovým nakažení, ktoré ale nie sú svojím obsahom v pravom zmysle 
odbornou literatúrou, skôr inštrukciami a ponaučeniami pre obdobia hroziacich či 
prebiehajúcich epidémií. Prvý skutočne lekársky spis evidujeme s vročením 1662: ide 
o prácu Speculum physiognomicum, čiže dielo z oblasti fyziológie, ktorého cieľom bolo 
diagnostikovanie rôznych neduhov a chorôb podľa vonkajších znakov ľudského tela.2  

Skôr ako sa začneme venovať spisu, ktorý sme si vybrali pre túto štúdiu, je 
potrebné aspoň v krátkosti sa zmieniť o situácii v lekárskej starostlivosti u nás 
a možnostiach štúdia medicíny v 17. a 18. storočí. Koncom 17. storočia bola zdravotná 
starostlivosť v Uhorskom kráľovstve na nízkej úrovni. Obyvateľov sužovali opakované 

                                                             
1 Štúdia je súčasťou riešenia projektu financovaného Agentúrou pre vedu a výskum Slovenskej republiky 
č. APVV-18-0196 s názvom „Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)“. Ide 
o prepracovanú a doplnenú verziu štúdie, ktorá bola pod názvom Historická trnavská tlač venovaná 
epidémii dyzentérie v Trnave (1775) publikovaná v roku 2017 v zborníku Bibliotheca Antiqua (vydala 
Vedecká knižnica v Olomouci). 
2 PORIEZOVÁ, Vydávanie odbornej a vedeckej literatúry trnavskou Akademickou tlačiarňou, (2009), s. 96. 

V 



166 
 

epidémie moru a úplavice (dyzentérie), pričom nemocnice fungovali len v niektorých 
vybraných mestách. Navyše na neutešenom zdravotnom stave obyvateľstva sa od-
zrkadľoval nedostatok lekárov, ránhojičov i pôrodných babíc. Záujemcovia o štúdium 
medicíny museli odchádzať na zahraničné univerzity, najčastejšie do Prahy, Viedne 
a Krakova alebo do vzdialenejších miest ako Padova či Boloňa, prípadne na lekárske 
fakulty do nemeckých a neskôr aj holandských miest. 3  Začiatkom 18. storočia sa 
snažila Kráľovská miestodržiteľská rada nasmerovať študentov na viedenskú lekársku 
fakultu, ale táto regulácia ich odchod, a to najmä na nemecké univerzity, nezastavila. 
V prvej polovici 18. storočia bola situácia taká kritická, že kvôli zabezpečeniu zdravia 
obyvateľstva sa v praxi začala zavádzať funkcia župných lekárov. V ich náplni bolo 
predovšetkým organizovanie protiepidemických opatrení. V praxi na našom území 
naďalej intenzívne pôsobilo tradičné ľudové liečiteľstvo, ktoré sa okrem iného 
prejavilo jedinečným špecifikom – olejkárstvom.4 Celkové zlepšenie v zdravotníckej 
oblasti priniesol však až kráľovský mandát vydaný v roku 1770 pod názvom Generale 
normativum de re sanitatis, ktorý mal v komplexnej forme riešiť problémy 
zdravotníctva v celej monarchii. 

Situácia v úrovni lekárskej starostlivosti sa radikálne zmenila, keď sa osob-
ným lekárom panovníčky Márie Terézie stal Gerhard von Swieten, odchovanec 
vynikajúcej leidenskej lekárskej fakulty. Zároveň začal pôsobiť ako profesor 
na Lekárskej fakulte Viedenskej univerzity a práve on prišiel s myšlienkou založiť 
na území dnešného Slovenska lekársku fakultu, ktorú si osvojila aj cisárovná. Ako 
najschodnejšia sa javila cesta pripojiť novú fakultu do univerzitného zväzku už 
existujúcej historickej Trnavskej univerzity (1635). Vec sa podarilo zrealizovať v roku 
1769 pri reforme univerzity, ktorá tak získala popri teologickej, filozofickej 
a právnickej svoju štvrtú fakultu.5 

Profesormi na novozriadenej lekárskej fakulte sa na základe výberu von 
Swietena stali jeho žiaci z Viedne s vekovým priemerom 31 rokov. Pred odchodom 
do Trnavy dostali podrobné inštrukcie, ako majú vyučovať a organizovať celý 
vzdelávací proces. Na univerzite bolo zriadených päť samostatných katedier: na troch 
sa vyučovali teoretické predmety (katedra anatómie; katedra patológie, fyziológie 
a farmakológie; katedra botaniky a chémie), na ďalších dvoch praxis – katedra 
interného lekárstva a katedra chirurgie, pôrodníctva a očného lekárstva.6 Dĺžka štúdia 

                                                             
3 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1962), s. 135. 
4 O výrobe kosodrevinového oleja a jeho využití v ľudovom liečiteľstve sa ako o uhorskom / slovenskom 
špecifiku podrobne zmieňuje aj uhorský vzdelanec Matej Bel v opise Turčianskej stolice, ktorý vyšiel 
v slovenskom preklade: Matej BEL, Turčianska stolica (2016), s. 99-101.  
5 ŠIMONČIČ – ŠKOVIERA, Trnavská univerzita v dokumentoch (2002), s. 36-41.  
6 KOPECKÝ, Lekárska fakulta 1769 – 1777 (2010), s. 133. 
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nebola presne stanovená, až v roku 1775 ju určili na päť rokov. Budovu lekárskej 
fakulty dokončili v Trnave v roku 1772 na základe stavebných plánov J. Hausmanna.7  
 Ako je známe, Trnavská univerzita bola v roku 1777 premiestnená z Trnavy 
do Budína. Oficiálnym dôvodom bolo poskytnutie väčších a komfortnejších priestorov 
pre školu priamo na kráľovskom budínskom hrade. Nemenej dôležitá pri tomto 
rozhodnutí sa však javí vnútropolitická situácia a snaha o centralizáciu moci zo strany 
Habsburgovcov. 

Lekárska fakulta teda sídlila v Trnave len osem rokov a počas tohto obdobia 
bolo v akademickej tlačiarni vydaných tridsaťtri dizertácií z oblasti medicíny. Tieto 
tlače sa stali až v ostatných rokoch predmetom záujmu bádateľov na Slovensku. 
Príčinu treba hľadať v tom, že výskum v tejto oblasti je vzhľadom na nedostatočné 
jazykové znalosti študentov a absolventov zdravotníckych odborov v latinskom jazyku 
problematické, a to aj s ohľadom na dostupnosť pramenného materiálu. A tak je 
sprístupnenie textov a rozsiahlejších prekladov diel s lekárskou a ošetrovateľskou 
tematikou v 18. storočí výzvou pre interdisciplinárny výskum. Ako ideálne spojenie sa 
javí kooperácia medzi historikmi, odborníkmi pre teoretické a praktické aspekty 
medicíny a ošetrovateľstva a klasickými filológmi. 
 

Záverečné, rigorózne skúšky na lekárskej fakulte tvorili od roku 1775 najskôr 
teoretické lekárske predmety a o niekoľko dní neskôr skúška z interného lekárstva. 
Po ich úspešnom absolvovaní bolo úlohou kandidáta vypracovať počas troch mesiacov 
dizertáciu a pripraviť sa na dišputu, ktorej sa zúčastnili len profesori lekárskej fakulty. 
Keď na nej obstál, nasledovala promócia za účasti akademických hodnostárov.8 

Počet trnavských absolventov medicíny bol 39 a pochádzali z územia 
dnešného Slovenska, Maďarska, zo Sedmohradska, z Čiech, Rakúska, Nemecka, 
Talianska a Luxemburska. Niektorí si dali v Trnave len nostrifikovať svoj diplom, iní 
prestúpili na Trnavskú univerzitu z Viedenskej univerzity.9 Témy ich dizertácií možno 
rozdeliť do týchto skupín: fyziológia (1), všeobecná patológia (2), terapia (1), minerálne 
vody a ich účinky (2), farmácia a farmakológia (4), botanika (5), chémia (3). 

Najviac dizertácií bolo z patológie a liečenia interných chorôb, spolu pätnásť. 
Jednou z nich bola rozsahom neveľká, dvadsať deväť stranová práca Pavla Jozefa 
Rodlspergera Dissertatio inauguralis medica sistens dysenteriam, quae Tyrnaviae anno 

                                                             
7 Išlo o dvojpodlažnú obdĺžnikovú stavbu v klasicistickom slohu, v ktorej sa nachádzalo osem väčších 
a niekoľko menších miestností. Stavba sa dodnes zachovala a po rekonštrukcii v roku 2001 slúži 
pre potreby Fakulty zdravotníctva a sociálnych vecí Trnavskej univerzity. 
8 KOPECKÝ, Lekárska fakulta 1769 – 1777 (2010), s. 134-135.  
9  Menoslov študentov je uvedený v publikácii SCHULTHEISZ – MAGYAR, Orvosképzés a Nagyszombati 
egyetemen (2005), s. 279.  
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MDCCLXXV epidemice grassata est, ktorá v roku svojho obhájenia vyšla aj v  akademickej 
tlačiarni.10 

O autorovi práce sa v slovenskej odbornej literatúre neuvádzajú žiadne 
informácie, nezmieňuje sa o ňom ani biografický slovník. Z maďarského súpisu tlačí 
a autorov od Szinnyeiho sa tiež dozvedáme len názov práce. 11  Krátky medailón 
so základnými informáciami poskytuje práca dvojice maďarských autorov Emila 
Schultheisza a Lászlóa Andrása Magyara, ktorí uvádzajú, že Rodlsperger sa narodil v roku 
1734 v Komárne, v Trnave bol promovaný 22. novembra 1775, na univerzitu prestúpil 
z Viedne a podľa univerzitnej matriky bol katolík. Po absolvovaní univerzitného štúdia 
pôsobil ako lekár v rodnom Komárne, odkiaľ pochádza aj posledná zmienka o ňom z roku 
1794.12 Viac o jeho životných osudoch nevieme. 

 
Na titulnom liste samotnej tlače je autor menovaný ako Hungarus Commaro-

miensis, čo potvrdzuje, že išlo o Maďara pôvodom z Komárna. Absolvent štúdia medicíny 
dedikoval svoju prácu „Vznešenému magistrátu slobodného kráľovského mesta 
Trnavy, osvieteným, vysoko váženým a cteným pánom a tiež vybranému spoločenstvu 
a ostatným obyvateľom mesta.“ Venuje sa v nej vypuknutiu, príčinám, príznakom a 
liečeniu úplavice. Nákazlivé choroby, na ktoré bola v minulosti veľká úmrtnosť, sa 
v meste vyskytovali pomerne často, a to preto, že sa nedodržiavali základné hygienické 
pravidlá. V Trnave zohrali dôležitú úlohu aj prírodné podmienky, pretože malý potok 
Trnávka s neveľkým spádom odplavoval odpadky len veľmi obmedzene.13 

Epidémia úplavice vypukla v meste začiatkom júla 1775 a trvala aj 
v mesiacoch august a september. Ako píše autor, zasiahla všetkých obyvateľov mesta, 
ale najviac najnižšie vrstvy obyvateľstva. Je viac než pravdepodobné, že Rodlsperger 
pomáhal pri liečení chorých a opis priebehu choroby pochádza z jeho vlastného 
pozorovania. Skúsenosti využil pri voľbe témy dizertačnej práce a okrem poznatkov 
z autopsie sa pokúsil nielen podrobne popísať, ale aj (takmer) vedecky odôvodniť 
príčiny, priebeh a predpokladať vývin epidémie.   

Dielo sa člení na päť paragrafov, ktoré sa postupne venujú histórii (§ I.) 
a povahe (§ II.) choroby, poveternostným podmienkam pred vypuknutím epidémie 
(§ III.) a jej príčinám (§ IV.) a všeobecne uznávaným a používaným spôsobom liečby 
úplavice (§ V.). Prejavom choroby bolo najskôr zvracanie a hnačka, neskôr sa pridala 
triaška, zimnica a horkosť v ústach. Nasledovala červeň v tvári striedajúca sa 

                                                             
10 RODLSPERGER, Dissertatio inauguralis medica sistens dysenteriam, quae Tyrnaviae anno MDCCLXXV 
epidemice grassata est (1775), 29 s. Exemplár tlače, s ktorým sme pracovali, pochádza zo zbierok Rakúskej 
národnej knižnice a je dostupný on-line: http://data.onb.ac.at/rec/AC10254079 [cit. 2020-10-02].  
11 SZINNYEI, Magyar írok élete és munkái, heslo Pál József Rodlsperger (dostupné online). 
12 SCHULTHEISZ – MAGYAR, Orvosképzés a Nagyszombati egyetemen (2005), s. 279n. 
13 KAZIMÍR, Trnava v rokoch 1526 – 1848 (2010), s. 208.  
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s bledosťou, nechutenstvo, bielo-žltá farba jazyka a mdloby. Pacienti, ktorí chorobu 
zanedbali, sa cítili zle tri až štyri týždne a často sa stalo, že zrecidivovali.  

Na základe príznakov a priebehu choroby sa už v počiatkoch stanovilo, že ide 
o úplavicu. Veľmi zaujímavé, až vedecko-kauzálne je autorovo uvažovanie 
o súvislostiach medzi poveternostnými podmienkami a vypuknutím epidémie. 
Rodlsperger podrobne opisuje, aké počasie bolo od jari roku 1775: veľa pršalo, bolo 
sychravo a vlhko. Potom prišlo skoré, suché a horúce leto a teploty boli na vtedajšie 
časy vysoké. K ústupu choroby došlo až po ich poklese v polovici mesiaca septembra. 
To, že práve počasie považoval mladý kandidát medicíny za jeden z hlavných dôvodov 
rýchleho šírenia choroby, dosvedčuje aj fakt, že do svojej dizertácie zaradil teplotné 
záznamy z júna až augusta roku 1775. Tie pochádzali priamo z meraní univerzitného 
observatória, ktoré viedol v tom čase astronóm František Weiss.14 

Ďalší dôvod rýchleho šírenia choroby videl Rodlsperger v nedostatočnej 
hygiene, a to najmä vidieckeho obyvateľstva, v záplavách, ktoré v tom roku postihli 
Trnavu a jej okolie, ale aj v nezdravom zvyku Trnavčanov odhadzovať mrciny 
uhynutých zvierat do rybníka. Z toho istého zdroja sa čerpala voda aj na pitie a varenie 
v domácnostiach. V neposlednom rade v duchu antickej medicíny sa uvádzala ako 
príčina vypuknutia choroby aj nerovnováha štyroch štiav v tele človeka.  

Metódy liečenia úplavice sa líšili od štádia, v ktorom sa pacient nachádzal.15 
Používal sa rumančekový odvar, vitriol, vonné soli, pri vážnejších stavoch klystír. Pre 
posilnenie organizmu a navrátenie črevnej flóry do normálneho stavu sa využívala 
baza čierna a semená zeleného jačmeňa; k liečbe a prevencii sa ako probiotikum obe 
rastliny používajú dodnes. Nakoniec sa odporúčalo konzumovať veľa masla a mlieka, 
aby mal človek oslabený chorobou väčší energetický príjem a po úbytku váhy 
nadobudol znova silu. Autor pomerne podrobne opisuje podávanie liečiv a ich efekt 
na zdravie pacienta, čo nás utvrdzuje v názore, že prácu písal mladý medik na základe 
vlastnej skúsenosti. 

V diele nájdeme odvolávky na už spomenutého viedenského lekára Gerharda 
von Swietena a jeho liečebné postupy. 16  Rodlsperger menuje aj ďalšie dobové 
medicínske autority, napr. anglického lekára Thomasa Sydenhama (1624–1689), 17 
podľa ktorého je nazvaný Sydenhamov syndróm, t. j. neurologické poruchy spôsobené 
nedoliečenými infekciami. Angličan odporúčal liečiť úplavicu opiátmi, aby chorému 
priniesol spánok úľavu a choroba zbytočne nevysiľovala jeho telo. 

V duchu dobovej poetiky a v súlade so svojím vzdelaním postaveným 
na znalosti antických autorov na záver Rodlsperger cituje rímskeho básnika Quinta 

                                                             
14 RODLSPERGER, Dysenteria (1775), s. 10-14. 
15 RODLSPERGER, Dysenteria (1775), s. 18-24. 
16 RODLSPERGER, Dysenteria (1775), s. 15. 
17 RODLSPERGER, Dysenteria (1775), s. 19. 
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14 RODLSPERGER, Dysenteria (1775), s. 10-14. 
15 RODLSPERGER, Dysenteria (1775), s. 18-24. 
16 RODLSPERGER, Dysenteria (1775), s. 15. 
17 RODLSPERGER, Dysenteria (1775), s. 19. 
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Horatia Flacca a jeho veršami Comisit pelago ratem 18  prepúšťa svoje dielo z rúk 
a zveruje ho čitateľovi. Ako zaujímavosť na tomto mieste môžeme uviesť, že existovali 
priamo príručky poetiky19 s vybranými citátmi z antických autorov, kde boli uvedené 
verše v rôznych kontextoch a tematických zameraniach, ktoré bolo vhodné umiestniť 
na začiatok či koniec aj odborného diela. 

Na záver môžeme skonštatovať, že dizertačná práca Pavla Jozefa Rodlspergera 
znamená oproti teoretickým prácam jeho spolužiakov posun vo vnímaní príčin 
a terapie chorôb. Nesie znaky moderného lekárstva a vedeckej práce, zaoberá sa 
konkrétnym výskytom choroby, ktorá mala infekčný a epidemický charakter. Napriek 
svojmu skromnému rozsahu má význam pre výskum dejín infekčného lekárstva 
i histórie ošetrovania chorých. Nemenej dôležitý je aj fakt, že jej téma je priamo 
naviazaná na mesto, v ktorom mladý autor študoval, takže je zaujímavá aj z hľadiska 
histórie zdravotnej starostlivosti v Trnave. Pre klasických filológov poskytuje vhodný 
materiál pre výskum morfologických a syntaktických prvkov barokovej latinčiny, ako 
i spôsobu práce s antickými autoritami. 
 Napriek tomu, že účinkovanie lekárskej fakulty v Trnave bolo krátke, je 
nepochybné, že počiatky systematického medicínskeho vzdelávania na Slovensku 
siahajú práve k nej. Národnostná skladba jej absolventov zároveň dosvedčuje, že jej 
význam prekročil hranice Uhorského kráľovstva.  
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Abstrakt: V roku 1775, po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity, publikoval rodák z 
Komárna Pavol Jozef Rodlsperger v tlačiarni Trnavskej univerzity dizertačnú prácu. Vo svojej práci opísal 
epidémiu úplavice, ktorá sa vyskytla v Trnave v roku 1775. Zaoberal sa okolnosťami vypuknutia choroby, 
jej príznakmi, priebehom, liečbou, dôsledkami, ako aj úmrtnosťou. Ako študent univerzity sám pozoroval 
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charakteristiku výskumnej práce, pretože autor priamo spájal chorobu s vysokými letnými teplotami 
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Abstrakt: V roku 1775, po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity, publikoval rodák z 
Komárna Pavol Jozef Rodlsperger v tlačiarni Trnavskej univerzity dizertačnú prácu. Vo svojej práci opísal 
epidémiu úplavice, ktorá sa vyskytla v Trnave v roku 1775. Zaoberal sa okolnosťami vypuknutia choroby, 
jej príznakmi, priebehom, liečbou, dôsledkami, ako aj úmrtnosťou. Ako študent univerzity sám pozoroval 
epidémiu v meste, takže zistenia, ktoré zaznamenal, vychádzali z jeho vlastnej skúsenosti. Práca má 
charakteristiku výskumnej práce, pretože autor priamo spájal chorobu s vysokými letnými teplotami 
a dospel k správnemu záveru, že počet infikovaných postupne klesal s poklesom teploty ovzdušia. 
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Taxonomic guide to regional inflorescence Flora Tyrnavienis indigena (Trnava, 1774) 
in the collection of dissertations at the Faculty of Medicine in Trnava 
 
Abstract: The most significant area of production of the Faculty of Medicine in Trnava includes medical 
dissertations from several fields of medicine. Over the course of eight years 32 were published by Trnava 
University's press and many of them have been preserved to this day. For several years, the author has 
been analysing these dissertations and their importance for the advancement of medical science in the 
Kingdom of Hungary in the 18th century. The aim of this paper is to introduce a set of selected 
dissertations, to point out their specifics, to define common features, but also to introduce their authors 
in the context of medical education in Slovak milieu. The main goal is to present and analyze the 
dissertation Flora Tyrnaviensis indigena concerning the regional flora around Trnava city in the second 
half of the 18th year. 
 
Keywords: medical dissertations, Universitas Tyrnaviensis, botany, taxonomy, regional inflorescence 
 

ýznam zriadenia a úroveň lekárskej fakulty, ktorá bola súčasťou 
historickej Trnavskej univerzity v rokoch 1770 – 1777, sa dá posudzovať 

podľa viacerých ukazovateľov. Za jej zriadením stoja tereziánske zdravotnícke 
reformy, ktoré iniciovala panovníčka Mária Terézia. Cieľom lekárskej fakulty v Trnave 
mala byť v prvom rade výchova a vyškolenie nových lekárov a ďalších zdravotníckych 
pracovníkov, akými boli chirurgovia – ránhojiči, felčiari, pôrodné asistentky 
a lekárnici. Týmto fakulta poskytla odborné vzdelanie a zvýšila ich odbornú 
kvalifikáciu. Fakulta sa skladala z piatich katedier, z ktorých každú viedol osobitný 
profesor. Boli to tieto tri katedry teoretických predmetov, tzv. institutionum 
medicarum - katedra anatómie, katedra patológie, fyziológie a farmakológie, katedra 
botaniky a chémie a dve katedry klinických predmetov, tzv. praxeos – katedra inter-
ného lekárstva a katedra chirurgie, pôrodníctva a očného lekárstva.2 Všetci vymeno-
vaní profesori pôsobiaci v Trnave boli absolventmi viedenskej lekárskej fakulty – tu 
musíme spomenúť mená Michal Shoretics, Adam Ignác Prandt, Václav Trnka, Jakub 
Winterl a Jozef Plenck.3  

                                                             
1 Štúdia je čiastkovým výstupom z grantu VEGA s názvom Univerzita ako stredisko vedeckého bádania. 
Obraz vedeckej úrovne historickej Trnavskej univerzity (1635 - 1777) v dizertáciách a odbornej literatúre 
z produkcie jej tlačiarne pod číslom 1/0749/20. 
2 KOPECKÝ, Lekárska fakulta Trnavskej univerzity 1769 – 1777 (2002), s. 39. 
3 BOKESOVÁ – UHEROVÁ, Lekárska fakulta Trnavskej univerzity 1770 – 1777 (1962), s. 25. 
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 Podobne ako sú dnes hodnotené univerzity a fakulty, môže byť jedným 
z ukazovateľov uplatnenie absolventov. V prípade lekárskej fakulty historickej Trnav-
skej univerzity môžeme smelo konštatovať, že viacerí jej absolventi sa dostali na 
miesta praktických lekárov a mali veľký význam pri šírení osvety v zdravotníctve. 
Druhou možnosťou je hodnotiť kvalitu tejto fakulty, ojedinelej svojho druhu 
na Slovensku v 18. storočí, podľa úrovne záverečných prác jej študentov, v našom 
prípade inaugurálnych dizertácií. Počet absolventov lekárskej fakulty v rokoch jej 
pôsobenia 1770 – 1777 bol 39, z nich 33 ukončilo štúdium obhájením inaugurálnej 
dizertácie a štyria na základe predloženia inaugurálnych téz. 4  Rigorózna skúška 
pozostávala z dvoch častí: v prvej časti museli absolventi dokázať svoje vedomosti 
zo všetkých teoretických vied, o niekoľko dní nato preukazovali svoje praktické 
zručnosti z interného lekárstva. Obhájenie dizertačnej práce tvorilo druhú časť 
rigoróznej skúšky a prebiehalo v rámci dišputy, na ktorej sa zúčastňovali profesori 
fakulty. Po jej úspešnom skončení nasledoval slávnostný promočný akt. Ako sme mali 
možnosť počas nášho výskumu na pár príkladoch posúdiť, pestré zameranie a vedecké 
spracovanie dizertácií svedčí o vyspelosti tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá podstatnou 
mierou prispela napriek svojmu krátkemu trvaniu k rozvoju medicíny a verejného 
zdravotníctva.  

Témy dizertačných prác si študenti vyberali z mnohých oblastí, pričom 
najviac sa budúci absolventi orientovali na skupinu patológie a terapiu vnútorných 
chorôb. 

Z oblasti fyziológie predložil v roku 1776 Fridrich Pfentner prácu pod názvom 
De causa caloris animalis. Venuje sa v nej príčinám horúčok a zimníc. Svoje závery, 
ktoré získal z pozorovania týchto javov konfrontuje so svojimi vedeckými súčasníkmi. 
Jozef Kis-Witzay v roku 1773 vo svojej dizertácii De lingua ut signo in morbis skúma 
ľudský jazyk ako ukazovateľ ochorenia. Zameriava sa predovšetkým na jeho zafar-
benie. Kristián Ernest Krieger obhajoval dizertáciu z oblasti patológie De morborum 
temporibus, kde skúmal vplyv počasia a ročných období na chorobnosť, pričom 
vychádzal z Hippokrata a Galena. Stručnú rozpravu o prirodzenej liečbe vysokého 
krvného tlaku a obezity pomocou vhodne zvolenej diéty a pohybu opísal vo svoje 
dizertácii z roku 1777 Zachariáš Teofil Hustý pod názvom De phlebotome in acutis.  

Ani problematika farmakológie, toxikológie a farmácie nebola budúcim 
absolventom Lekárskej fakulty TU vzdialená a stala sa námetom až štyroch 
dizertačných prác. Maurus Faby sa v prvej časti svojej dizertácie Systematis artis 
pharmaceuticae z roku 1772 venuje pulverizácii, preparácii, triturácii, expresii, 
dekantácii, filtrácii, amalgácii, destilácii, kryštalizácii, kalcinácii a ďalším javom, kým 
v druhej časti dizertácie sa autor zaoberá už opisom a rozborom chemických zlúčenín 
a ich upotrebením vo farmácii. O rok neskôr Ján Jakub Engel predložil k obhajobe 
                                                             
4 BOKESOVÁ – UHEROVÁ, Lekárska fakulta Trnavskej univerzity 1770 – 1777 (1962), s. 41. 
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prácu Dissertatio sistens animadversiones circa praecipua in morbis acuta usitata 
remedia, kde čerpal z poznatkov Hippokrata, Sydenhama, van Swietena a opisuje 
lieky, ktoré sa používali pri akútnych ochoreniach, dokonca účinky niektorých 
minerálnych prvkov. Rozboru liečiva nápomocného pri malárii, ktoré pochádza z kôry 
stromu rastúceho v Peru pod názvom cortex Peruvianus, sa venoval vo svojej práci 
Gašpar de Pancer Dissertatio sistens usum corticis Peruviani in intermittentibus. Do 
oblasti dizertácií z farmakológie môžeme zaradiť aj prácu Principia musti z roku 1777. 
Jej autorom jej Ján Ľudovít Heidenreich a venuje sa v nej rozboru ovocných štiav a ich 
liečivým účinkom. 

Dizertáciou z očného lekárstva Dissertatio medico-chirurgica de ophtalmia in 
genere et in specie sa prezentoval v roku 1777 Martin Lange. Podáva v nej pohľad na 
stav očného lekárstva, očných chorôb a ich liečbu, pričom vychádzal z dostupnej 
odbornej literatúry. 

Oblasti pôrodníctva sa venovali vo svojich záverečných prácach dvaja 
absolventi. Andrej Wolff opísal vo svojej dizertácii De vecte Roonhuysiano emendato z 
roku 1777 používanie tzv. Roonhuysovho nástroja pri pôrodoch. Dizertácia Jána 
Jakuba Cepeca Dissertatio medico-obstetricia de cura infantum recens natorum 
opisuje starostlivosť o novorodenca z viacerých pohľadov. 5  Tento nádejný medik 
zomrel vo veku 35 rokov, nemáme o ňom v dostupnej literatúre mnoho informácií. 
Vieme, že sa narodil 16. novembra 1750 v Šoproni. Medicínu študoval najskôr 
na univerzite v Halle a v Lipsku (Schultheisz má Lipsko a Viedeň) a následne štúdium 
dokončil na základe schválenia žiadosti o povolenie skúšok na lekárskej fakulte v 
Trnave. V priebehu vysvetľovania sa Cepec odvoláva na viacerých autorov, ktorých 
korektne uvádza v poznámkach pod čiarou. Ide najmä o viacerých starovekých 
autorov, ako sú Lucretius a jeho dielo O prírode (De rerum natura), Plutarchov 
Lykurgos, dielo Lekárstvo (De medicina), ktorého autorom je Marcus Portius Cato st., 
či uznávané dielo Claudia Galena Starostlivosť o zdravie (De sanitate tuenda) alebo 
Príčiny chorôb (De causis morborum). Z Cepecových súčasníkov spomeňme autority, 
akými boli trnavský profesor chirurgie a pôrodníctva Jozef Plenck so svojím dielom 
Anfangsgründe der Geburtshilfe (Viedeň, 1768), ktorý je autorom aj ďalších diel 
venujúcich sa pôrodníctvu. Zaujímavým momentom v Cepecovej dizertácii je miesto, 
kde autor vyjadruje svoje humanitné zmýšľanie a stavia ho priamo do protikladu 
k starovekému názoru, že slabý jedinec nie je hodný života. Nachádzame ho 
v Lykurgovom zákonníku, ktorý prikazuje postarať sa len o tých, ktorí sa narodili 
s vyvinutými končatinami a sú životaschopní, slabých alebo spotvorených, teda akoby 
nehodných života, je treba odložiť na odľahlé miesto, aby tam zahynuli.  Cepec oponuje 
týmto tvrdením: „Ak k takejto starostlivosti nepovzbudzuje ani rodičovská láska, ani 
                                                             
5 Por. KARABOVÁ, Pôrodníctvo a starostlivosť o novorodenca v 18. storočí podľa trnavskej tlače De cura 
infantum recens natorum (2011), s. 121-126. 
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náboženstvo ani zákon, patrí sa, aby nás k nej pobádala aspoň ľudskosť (humanitas) 
vzbudená tenučkým žalostným hláskom.“6 

Okrem toho, že mali budúci absolventi možnosť napísať dizertáciu 
z fyziológie, patológie, farmakológie a mnohých ďalších, mohli si zvoliť aj oblasť 
skúmania minerálnych prameňov. Z tejto oblasti vznikli na trnavskej lekárskej fakulte 
dve dizertácie. Obe dizertácie – Dissertatio inauguralis medica de aquarum martialum 
efficacia od Štefana Pillmanna a Dissertatio de aqua minerali soteria Sancto 
Ladieslaiensi, que in inclyto comitatu Vesprimiensi sita est pochádzajúca od Štefana 
Gomoryho svojím zložením a formálnou úpravou predstavujú štandardné stvárnenie 
dizertácií tohto obdobia. Neveľká Gomoryho dizertácia popisuje historické pozadie 
vzniku liečivého prameňa sv. Ladislava. Vznik prameňa je opradený legendou, ktorá 
hovorí, že kráľ Ladislav si pre svoje vysmädnuté a bojmi umučené vojsko modlitbami 
vyprosil vytrysknutie prameňa. Pillmann sa v dizertačnej práci venuje rozboru 
železitých vôd a ich významu pre zdravie človeka.7 

Záujem o botaniku u trnavských študentov vzbudzoval s najväčšou 
pravdepodobnosťou vedúci katedry botaniky a chémie profesor Jozef Jakub Winterl. 
Ten sa zasadil aj o zriadenie botanickej záhrady, ktorú pre vedecké účely pripravili 
v lete v roku 1771 na pre tento účel zakúpenom pozemku za hornou mestskou bránou.8 
Z oblasti botaniky bolo na Lekárskej fakulte historickej Trnavskej univerzity obhá-
jených dovedna päť  dizertačných prác. V roku 1776 boli na lekárskej fakulte v Trnave 
obhájené tri práce z oblasti botaniky. Autorom prvej z nich s názvom De partibus 
plantarum je Ján Daniel Mauksch. Je venovaná opisu, fyziológii a rozmnožovaniu 
rastlín. Systematickú prácu o rozmnožovaní rastlín napísal a v roku 1776 obhajoval aj 
Ján Peter Schimert pod názvom De systema sexuali. Ignác Valentín Kotzi je autorom 
práce De generibus plantarum pričom rozlišuje 12 rastlinných znakov. Z roku 1777 
pochádza dizertačná práca Štefana Lumnitzera De rerum naturalium adfinitatibus 
dissertatio medico-historico-naturalis, ktorá však vyšla tlačou v Bratislave. Svojimi 
poznatkami zasahuje do viacerých oblastí prírodných vied. Sám autor v nej vyzdvihuje 
potrebu znalostí z prírodných vied pre lekárov a jej význam pre lekárske vedy. 
 Vráťme sa však do roku 1774, keď pod vedením profesora Winterla predložil 
Žigmund Horvátovský dizertačnú prácu Trnavské miestne kvetenstvo (Flora 
Tyrnaviensis indigena). Na titulnom liste čítame pars prima, je teda predpoklad, že 
v pláne bolo uverejniť aj pokračovanie, avizovaný druhý diel však nevyšiel. Zo života 
Žigmunda Horvátovského máme v dostupnej literatúre zachované len základné údaje. 
Narodil sa v Bardejove 15. mája 1746. Pravdepodobne bol synom tamojšieho lekára 

                                                             
6 CZEPECZ, Dissertatio inauguralis medico-obstetrica de cura infantum recens natorum (1776), s. 6. 
7 Bližšie pozri KARABOVÁ, Dve dizertácie z Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (1635-1777) z oblasti 
liečivých účinkov minerálnych vôd (2009), s. 102-108. 
8 ZBOROVJAN, Botanická záhrada lekárskej fakulty 1771 – 1777 (2010), s. 275 – 281. 
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prácu Dissertatio sistens animadversiones circa praecipua in morbis acuta usitata 
remedia, kde čerpal z poznatkov Hippokrata, Sydenhama, van Swietena a opisuje 
lieky, ktoré sa používali pri akútnych ochoreniach, dokonca účinky niektorých 
minerálnych prvkov. Rozboru liečiva nápomocného pri malárii, ktoré pochádza z kôry 
stromu rastúceho v Peru pod názvom cortex Peruvianus, sa venoval vo svojej práci 
Gašpar de Pancer Dissertatio sistens usum corticis Peruviani in intermittentibus. Do 
oblasti dizertácií z farmakológie môžeme zaradiť aj prácu Principia musti z roku 1777. 
Jej autorom jej Ján Ľudovít Heidenreich a venuje sa v nej rozboru ovocných štiav a ich 
liečivým účinkom. 

Dizertáciou z očného lekárstva Dissertatio medico-chirurgica de ophtalmia in 
genere et in specie sa prezentoval v roku 1777 Martin Lange. Podáva v nej pohľad na 
stav očného lekárstva, očných chorôb a ich liečbu, pričom vychádzal z dostupnej 
odbornej literatúry. 

Oblasti pôrodníctva sa venovali vo svojich záverečných prácach dvaja 
absolventi. Andrej Wolff opísal vo svojej dizertácii De vecte Roonhuysiano emendato z 
roku 1777 používanie tzv. Roonhuysovho nástroja pri pôrodoch. Dizertácia Jána 
Jakuba Cepeca Dissertatio medico-obstetricia de cura infantum recens natorum 
opisuje starostlivosť o novorodenca z viacerých pohľadov. 5  Tento nádejný medik 
zomrel vo veku 35 rokov, nemáme o ňom v dostupnej literatúre mnoho informácií. 
Vieme, že sa narodil 16. novembra 1750 v Šoproni. Medicínu študoval najskôr 
na univerzite v Halle a v Lipsku (Schultheisz má Lipsko a Viedeň) a následne štúdium 
dokončil na základe schválenia žiadosti o povolenie skúšok na lekárskej fakulte v 
Trnave. V priebehu vysvetľovania sa Cepec odvoláva na viacerých autorov, ktorých 
korektne uvádza v poznámkach pod čiarou. Ide najmä o viacerých starovekých 
autorov, ako sú Lucretius a jeho dielo O prírode (De rerum natura), Plutarchov 
Lykurgos, dielo Lekárstvo (De medicina), ktorého autorom je Marcus Portius Cato st., 
či uznávané dielo Claudia Galena Starostlivosť o zdravie (De sanitate tuenda) alebo 
Príčiny chorôb (De causis morborum). Z Cepecových súčasníkov spomeňme autority, 
akými boli trnavský profesor chirurgie a pôrodníctva Jozef Plenck so svojím dielom 
Anfangsgründe der Geburtshilfe (Viedeň, 1768), ktorý je autorom aj ďalších diel 
venujúcich sa pôrodníctvu. Zaujímavým momentom v Cepecovej dizertácii je miesto, 
kde autor vyjadruje svoje humanitné zmýšľanie a stavia ho priamo do protikladu 
k starovekému názoru, že slabý jedinec nie je hodný života. Nachádzame ho 
v Lykurgovom zákonníku, ktorý prikazuje postarať sa len o tých, ktorí sa narodili 
s vyvinutými končatinami a sú životaschopní, slabých alebo spotvorených, teda akoby 
nehodných života, je treba odložiť na odľahlé miesto, aby tam zahynuli.  Cepec oponuje 
týmto tvrdením: „Ak k takejto starostlivosti nepovzbudzuje ani rodičovská láska, ani 
                                                             
5 Por. KARABOVÁ, Pôrodníctvo a starostlivosť o novorodenca v 18. storočí podľa trnavskej tlače De cura 
infantum recens natorum (2011), s. 121-126. 
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náboženstvo ani zákon, patrí sa, aby nás k nej pobádala aspoň ľudskosť (humanitas) 
vzbudená tenučkým žalostným hláskom.“6 

Okrem toho, že mali budúci absolventi možnosť napísať dizertáciu 
z fyziológie, patológie, farmakológie a mnohých ďalších, mohli si zvoliť aj oblasť 
skúmania minerálnych prameňov. Z tejto oblasti vznikli na trnavskej lekárskej fakulte 
dve dizertácie. Obe dizertácie – Dissertatio inauguralis medica de aquarum martialum 
efficacia od Štefana Pillmanna a Dissertatio de aqua minerali soteria Sancto 
Ladieslaiensi, que in inclyto comitatu Vesprimiensi sita est pochádzajúca od Štefana 
Gomoryho svojím zložením a formálnou úpravou predstavujú štandardné stvárnenie 
dizertácií tohto obdobia. Neveľká Gomoryho dizertácia popisuje historické pozadie 
vzniku liečivého prameňa sv. Ladislava. Vznik prameňa je opradený legendou, ktorá 
hovorí, že kráľ Ladislav si pre svoje vysmädnuté a bojmi umučené vojsko modlitbami 
vyprosil vytrysknutie prameňa. Pillmann sa v dizertačnej práci venuje rozboru 
železitých vôd a ich významu pre zdravie človeka.7 

Záujem o botaniku u trnavských študentov vzbudzoval s najväčšou 
pravdepodobnosťou vedúci katedry botaniky a chémie profesor Jozef Jakub Winterl. 
Ten sa zasadil aj o zriadenie botanickej záhrady, ktorú pre vedecké účely pripravili 
v lete v roku 1771 na pre tento účel zakúpenom pozemku za hornou mestskou bránou.8 
Z oblasti botaniky bolo na Lekárskej fakulte historickej Trnavskej univerzity obhá-
jených dovedna päť  dizertačných prác. V roku 1776 boli na lekárskej fakulte v Trnave 
obhájené tri práce z oblasti botaniky. Autorom prvej z nich s názvom De partibus 
plantarum je Ján Daniel Mauksch. Je venovaná opisu, fyziológii a rozmnožovaniu 
rastlín. Systematickú prácu o rozmnožovaní rastlín napísal a v roku 1776 obhajoval aj 
Ján Peter Schimert pod názvom De systema sexuali. Ignác Valentín Kotzi je autorom 
práce De generibus plantarum pričom rozlišuje 12 rastlinných znakov. Z roku 1777 
pochádza dizertačná práca Štefana Lumnitzera De rerum naturalium adfinitatibus 
dissertatio medico-historico-naturalis, ktorá však vyšla tlačou v Bratislave. Svojimi 
poznatkami zasahuje do viacerých oblastí prírodných vied. Sám autor v nej vyzdvihuje 
potrebu znalostí z prírodných vied pre lekárov a jej význam pre lekárske vedy. 
 Vráťme sa však do roku 1774, keď pod vedením profesora Winterla predložil 
Žigmund Horvátovský dizertačnú prácu Trnavské miestne kvetenstvo (Flora 
Tyrnaviensis indigena). Na titulnom liste čítame pars prima, je teda predpoklad, že 
v pláne bolo uverejniť aj pokračovanie, avizovaný druhý diel však nevyšiel. Zo života 
Žigmunda Horvátovského máme v dostupnej literatúre zachované len základné údaje. 
Narodil sa v Bardejove 15. mája 1746. Pravdepodobne bol synom tamojšieho lekára 

                                                             
6 CZEPECZ, Dissertatio inauguralis medico-obstetrica de cura infantum recens natorum (1776), s. 6. 
7 Bližšie pozri KARABOVÁ, Dve dizertácie z Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (1635-1777) z oblasti 
liečivých účinkov minerálnych vôd (2009), s. 102-108. 
8 ZBOROVJAN, Botanická záhrada lekárskej fakulty 1771 – 1777 (2010), s. 275 – 281. 
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Pavla Horvátovského. Po štúdiu medicíny v Trnave získal v roku 1774 doktorský titul. 
Neskôr pôsobil ako praktický lekár v kumánskom dištrikte a od roku 1787 
v maďarskom meste Gyöngyös a v Hatvane. 
 Prezentovaná tlač o trnavskej miestnej kvetene predstavuje prvé regionálne 
dielo týkajúce sa floristiky na území Uhorska. Horvátovský v ňom uviedol 108 rodov 
a 238 druhov divorastúcich rastlín v okolí Trnavy. Z nich boli dva nové, dovtedy 
neznáme druhy reznačka hajná (Dactylis polygama) a vrbovka malokvetá (Epilobium 
mollissimum), na ktoré autor upozorňuje hneď na začiatku diela v príhovore 
čitateľovi. Pri triedení a klasifikácii postupoval podľa systému Carla Linného, 
švédskeho prírodovedca, lekára, botanika a zakladateľa taxonómie, a tak nezasvä-
tenému percipientovi môže dielo pripadať len ako súpis odborných názvov, skratiek 
a strohých definícií. Ešte pred samotnou klasifikáciou uvádza Horvátovský štyri typy 
príznakových skratiek, pričom využíva astronomické symboly pre Slnko, Mesiac, 
Merkúr a Venušu. Významy jednotlivých symbolov sú podľa slov autora tieto: Ꙩ – 
rastlina, ktorá nepatrí k výhradne miestnym, vyrástla pravdepodobne zo semien, 
ktoré boli privezené spolu so senom alebo drevom alebo priplavené po rieke, stáva sa, 
že v našich podmienkach neskôr rýchlejšie zanikne; ☽ – veľmi zriedkavá rastlina, 
ktorú som z miesta nálezu vytrhol a odniesol odtiaľ domov; ☿ – zriedkavá rastlina, 
ťažko objaviteľná; ♀ – nie neobvyklá rastlina, jednako však rastie len na určitom 
mieste.9  
 Zápis bežnej byliny známej pod slovenským názvom lipkavec močiarny 
vyzerá u Horvátovského takto: Lipkavec – 3 močiarny, so štvoricou nerovnakých 
oválnych listov, s plazivými výhonkami, Ꙩ. Podobným spôsobom uvádza autor všetky 
rastliny. Pri niektorých pridáva komentár vychádzajúci z vlastného pozorovania. 
Napríklad pri burine s názvom pýrovník psí nájdeme poznámku: „V prípade 
trnavských vzoriek neplatí posledná (vyššie uvedená) charakteristika, tu (pýrovník) 
pripomína skutočne pšenicu a od tunajšej pšenice je možné odlíšiť ho na základe 
dlhších klasov.“10  
 Pozrime sa ešte na začiatok diela, konkrétne na príhovor čitateľovi, ktorý 
autor využil nielen na oboznámenie čitateľa s preberanou látkou, ale pochvalne sa 
v ňom vyjadril o úrodnosti a pestrosti rastlinstva u nás a ako máme možnosť vidieť, 
umne upriamil čitateľovu pozornosť aj na fakt, že v porovnaní s inými európskymi 
krajinami Uhorsko zaostáva vo zverejňovaní vedeckého bádania, v tomto prípade 
na poli botaniky. Svoj úvodný príhovor začína Horvátovský slovami: „Vydávam 
trnavskú kvetenu, presne takto som toto dielo pomenoval, pojednáva totiž o rastlinách 
voľne rastúcich v trnavskom kraji a susedných dedinách, ktoré sú podriadené mestu. 
Chcem ťa v krátkosti upozorniť, milovník botaniky, čo dychtivo túžiš po užitočných 
                                                             
9 HORVATOVSZKY, Flora Tyrnaviensis indigena (1774), s. 8. 
10 HORVATOVSZKY, Flora Tyrnaviensis indigena (1774), s. 18. 
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alebo znamenitých alebo neobyčajných či do vytrženia k obdivu Stvoriteľa privá-
dzajúcich výtvoroch prírody, že tu nenájdeš nič z toho, čo hľadáš. Jednako však je 
uhorské kráľovstvo plným právom a zaslúžene uznávané medzi takmer všetkými 
európskymi zemami pre svoju úrodnosť a utešenú rozmanitosť rastlín. A preto už 
pred časom u vzdelancov toľko opakovaná túžba si vymohla, aby veľkomyseľnosť 
popredných mužov tento nepoznaný poklad, ktorý sa rodí v týchto nedozerných 
končinách, vyniesla na svetlo sveta (lebo všetky ostatné národy svoje rastlinné 
bohatstvá už zverejnili).“11 
 Doktorská práca Žigmunda Horvátovského vyšla pred viac ako 200 rokmi. 
Ako sme už uviedli, je považovaná za prvú botanickú prácu viažucu sa na konkrétny 
región v niekdajšom Uhorsku. Sprostredkúva vyše sto rastlinných rodov a k nim 
prislúchajúcich rastlín s vedecky presnou klasifikáciou a špecifikáciou. Z pohľadu 
taxonómie je možné bez pochybností považovať prezentované dielo ešte aj dnes 
za prínosné. Ak sa naň pozeráme v súvislosti s kvalitou vzdelávania v prostredí 
lekárskej fakulty historickej Trnavskej univerzity, môžeme konštatovať, že učenosť jej 
absolventov bola na vysokej úrovni. Hoci v porovnaní s ostatnými dizertáciami 
z prostredia trnavskej lekárskej fakulty práca o trnavskom kvetenstve nijak nevyniká, 
triezvy štýl a exaktnosť jej dodáva vedecký charakter. Na záver dodajme, že 
Horvátovského spolužiak Štefan Lumnitzer, ktorého sme vyššie spomenuli v súvislosti 
s dizertáciou z oblasti viacerých prírodných vied, vydal v roku 1791 podobne ladené 
dielo týkajúce sa regionálnej kveteny pod názvom Flora Posoniensis exhibens plantas 
circa Posonium sponte crescentes. Autor v ňom uvádza podľa Linného systému takmer 
1300 kvitnúcich voľne rastúcich rastlín v širšom okolí Bratislavy.  
 Súbor trnavských lekárskych dizertácií bol v minulosti pertraktovaný 
viacerými odborníkmi. Celkom určite si však zaslúži našu pozornosť i dnes. 
V nadchádzajúcom období bude našou úlohou začať so zverejňovaním kritických 
vydaní a prekladov jednotlivých dizertácií, aby sa na ich základe dali detailnejšie 
posúdiť nielen vedecké profily jednotlivých absolventov, ale aj ich prínos na poli 
medicíny v druhej polovici 18. storočia.   
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Pavla Horvátovského. Po štúdiu medicíny v Trnave získal v roku 1774 doktorský titul. 
Neskôr pôsobil ako praktický lekár v kumánskom dištrikte a od roku 1787 
v maďarskom meste Gyöngyös a v Hatvane. 
 Prezentovaná tlač o trnavskej miestnej kvetene predstavuje prvé regionálne 
dielo týkajúce sa floristiky na území Uhorska. Horvátovský v ňom uviedol 108 rodov 
a 238 druhov divorastúcich rastlín v okolí Trnavy. Z nich boli dva nové, dovtedy 
neznáme druhy reznačka hajná (Dactylis polygama) a vrbovka malokvetá (Epilobium 
mollissimum), na ktoré autor upozorňuje hneď na začiatku diela v príhovore 
čitateľovi. Pri triedení a klasifikácii postupoval podľa systému Carla Linného, 
švédskeho prírodovedca, lekára, botanika a zakladateľa taxonómie, a tak nezasvä-
tenému percipientovi môže dielo pripadať len ako súpis odborných názvov, skratiek 
a strohých definícií. Ešte pred samotnou klasifikáciou uvádza Horvátovský štyri typy 
príznakových skratiek, pričom využíva astronomické symboly pre Slnko, Mesiac, 
Merkúr a Venušu. Významy jednotlivých symbolov sú podľa slov autora tieto: Ꙩ – 
rastlina, ktorá nepatrí k výhradne miestnym, vyrástla pravdepodobne zo semien, 
ktoré boli privezené spolu so senom alebo drevom alebo priplavené po rieke, stáva sa, 
že v našich podmienkach neskôr rýchlejšie zanikne; ☽ – veľmi zriedkavá rastlina, 
ktorú som z miesta nálezu vytrhol a odniesol odtiaľ domov; ☿ – zriedkavá rastlina, 
ťažko objaviteľná; ♀ – nie neobvyklá rastlina, jednako však rastie len na určitom 
mieste.9  
 Zápis bežnej byliny známej pod slovenským názvom lipkavec močiarny 
vyzerá u Horvátovského takto: Lipkavec – 3 močiarny, so štvoricou nerovnakých 
oválnych listov, s plazivými výhonkami, Ꙩ. Podobným spôsobom uvádza autor všetky 
rastliny. Pri niektorých pridáva komentár vychádzajúci z vlastného pozorovania. 
Napríklad pri burine s názvom pýrovník psí nájdeme poznámku: „V prípade 
trnavských vzoriek neplatí posledná (vyššie uvedená) charakteristika, tu (pýrovník) 
pripomína skutočne pšenicu a od tunajšej pšenice je možné odlíšiť ho na základe 
dlhších klasov.“10  
 Pozrime sa ešte na začiatok diela, konkrétne na príhovor čitateľovi, ktorý 
autor využil nielen na oboznámenie čitateľa s preberanou látkou, ale pochvalne sa 
v ňom vyjadril o úrodnosti a pestrosti rastlinstva u nás a ako máme možnosť vidieť, 
umne upriamil čitateľovu pozornosť aj na fakt, že v porovnaní s inými európskymi 
krajinami Uhorsko zaostáva vo zverejňovaní vedeckého bádania, v tomto prípade 
na poli botaniky. Svoj úvodný príhovor začína Horvátovský slovami: „Vydávam 
trnavskú kvetenu, presne takto som toto dielo pomenoval, pojednáva totiž o rastlinách 
voľne rastúcich v trnavskom kraji a susedných dedinách, ktoré sú podriadené mestu. 
Chcem ťa v krátkosti upozorniť, milovník botaniky, čo dychtivo túžiš po užitočných 
                                                             
9 HORVATOVSZKY, Flora Tyrnaviensis indigena (1774), s. 8. 
10 HORVATOVSZKY, Flora Tyrnaviensis indigena (1774), s. 18. 
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alebo znamenitých alebo neobyčajných či do vytrženia k obdivu Stvoriteľa privá-
dzajúcich výtvoroch prírody, že tu nenájdeš nič z toho, čo hľadáš. Jednako však je 
uhorské kráľovstvo plným právom a zaslúžene uznávané medzi takmer všetkými 
európskymi zemami pre svoju úrodnosť a utešenú rozmanitosť rastlín. A preto už 
pred časom u vzdelancov toľko opakovaná túžba si vymohla, aby veľkomyseľnosť 
popredných mužov tento nepoznaný poklad, ktorý sa rodí v týchto nedozerných 
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Abstract: The aim of the study is to analyse the influence of geographical conditions upon the 
development of ancient Greek civilization from the perspective of the modern political geography. On the 
basis of ancient sources and geographical analysis we illustrate the picture of ancient Greek landscape 
and its limits – mountaineous character and the lack of fertile land contributing to environmental 
problems (deforestation, erosion, drought) and subsequently to the migration (colonisation). We 
highlight the importance of the sea in the process of expansion of Greek civilization and the role of the 
sea in the interconnecting the economy and culture of ancient Greece and the fact, how mountain ranges 
divided Greek landscape, what contributed to the transformation of oriental despotism in the civic 
society. 
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1. Dějiny v zajetí geografie  

eorie geografického determinismu je předmětem neutuchajících 
kritických diskusí a polemik badatelů již od konce 18. století, kdy byla 

poprvé zformulována. Třebaže zvláště po porážce nacismu, kdy byla zneužita 
k ospravedlnění německé expanze a zdiskreditována nechvalně známými pojmy jako 
Drang nach Osten a Lebensraum, se stala předmětem zdrcující kritiky, je jisté, že 
dopad geografie na historický vývoj i soudobou politickou situaci našeho světa 
představuje nezpochybnitelný fakt, který je zřejmý i poučenému laikovi. S koncem 
studené války a s ní spojeného konfliktu idejí se v mezinárodních vztazích začíná opět 
prosazovat „stará dobrá“  geopolitika a na současné globální dění stále více působí 
změny klimatu a přírodního prostředí. Nejedná se však o nic nového, tytéž síly 
určovaly vývoj jednotlivých civilizací a vztahů mezi nimi od počátku historie. 
V geografii a analýze map nalezneme odpověď na to, proč Švýcaři mají rádi referenda 
a kantonální decentralismus a nemají rádi Evropskou unii, proč si Rusové s láskyplnou 
nostalgií pěstují samoděržaví či proč se žádné ze světových supervelmocí dosud 
nepodařilo dobýt Afghánistán. 

Geografická perspektiva při studiu historie nám totiž umožňuje rozpomenout 
se na známý, žel nejen studenty, ale leckdy i jejich učiteli opomíjený fakt, že dějiny se 
neodehrávají jen v čase, nýbrž i v prostoru a na to, jak daná podoba prostoru určovala 
směřování dějin a chování jejich aktérů1. Je-li vliv geografie patrný i v naší techno-

                                                             
1 MARSHALL, V zajetí geografie. Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku (2018), s. 7. 
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logicky vyspělé civilizaci, vládnoucí potenciálem řadu přírodních podmínek a limitů 
obelstít a překonat, tím spíše je takový vliv patrný v případě starověkých civilizací, kde 
se přírodní podmínky (např. vodní toky a jimi vytvořená úrodná údolí) staly určujícím 
faktorem jejich vzniku, vývoje i sociálně-politické struktury. 
 
2. Geografický rámec starořecké civilizace  
 

Málokterá ze starověkých civilizací byla však svými geografickými 
podmínkami formována natolik osudově jako právě starověké Řecko. Viděno zpětně 
z historické perspektivy to však byl osud nadmíru šťastný a příznivý, propastně 
vzdálený chmurné osudovosti některých řeckých mýtů a tragédií. Vliv geografie je 
patrný jak na předřeckých a předindoevropských civilizacích egejského světa, tak 
na utváření vlastní řecké kultury. Základními faktory geografie řeckého světa, který se 
ve starověku dělil na tři základní oblasti – pobřeží a ostrovy, roviny a horské oblasti, 
jsou:  
 Příznivé mediteránní klima vhodné pro rozvoj zemědělství a pěstování tradičních 

zemědělských plodin typických pro tuto oblast. Ty se staly (zejména vinná réva a 
olivy) základem nejen ekonomické, ale i kulturní identity této oblasti. 

 Hornatý reliéf krajiny, s nímž souvisel nedostatek orné půdy, který se stal 
spouštějícím faktorem migrace a současně bránil sjednocení. 

 Členité a mimořádně dlouhé pobřeží a množství ostrovů, což jen dále přispívalo 
k decentralizaci řeckého světa, ale současně vytvářelo vhodné podmínky 
k zakládání bezpečných přístavů a posilování námořního charakteru řecké 
civilizace. 

 Příznivá poloha na pomezí Předního východu a středozápadní Evropy, což vedlo 
k přejímání inovací a jejich šíření do západního Středomoří a současně přes 
Balkán do střední Evropy. 

  
3. Moře jako cesta  

Geografické poměry a krajinný ráz se zřetelně projevují v základních 
charakteristikách řecké civilizace. Jejím nejnápadnějším rysem je námořní charakter. 
Ten byl typický již pro minojskou civilizaci na Krétě, jejíž geopolitický systém je 
označován jako thalassokracie.2 Moc minojské civilizace se opírala o silné vojenské 
a obchodní loďstvo, proto se nikde na Krétě nenalezly žádné silné fortifikace, tak 
typické pro většinu předovýchodních civilizací stejně jako později pro civilizaci 
mykénskou. K bezpečí Kréty samozřejmě přispívala její izolace coby ostrova poměrně 
vzdáleného od jakékoliv větší pevniny, odkud by mohli přijít potenciální nepřátelé. 
Absence fortifikací a zdánlivě matriarchální charakter minojské kultury vedly 

                                                             
2 z řec. thalassa (= moře) - tedy „vláda nad mořem“ 
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ke vzniku zjednodušených a ahistorických feministických interpretací této společnosti, 
pracujících s představou mírumilovné „ženské“ společnosti nepoznamenané 
patriarchálním násilím.3 

Ačkoliv indoevropští Řekové byli ještě při svém příchodu na Balkán typickými 
kontinentálními suchozemci, jako ostatně většina indoevropských migrantů, velmi 
záhy se proměnili v námořní civilizaci. Již mykénští Řekové vládli poměrně silným 
loďstvem a důležitým zdrojem jejich bohatství bylo námořní pirátství založené 
na přepadávání nejen námořních obchodních lodí, ale i bohatých obchodních měst, 
zejména na pobřeží Malé Asie. Historickým jádrem legendárního příběhu o trojské 
válce mohla být pravděpodobně jedna z mnoha pirátských výprav mykénských Řeků 
proti bohaté Tróji. Odyssea, mladší z homérských eposů, jejíž počátky spadají 
do temných staletí mezi pádem mykénské civilizace a archaického Řecka, poskytuje 
názornou ukázku poměrně širokých znalostí mořeplavby a geografie již v této dávné 
a chaotické době. Lze říci, že řecká civilizace od té doby expandovala výhradně po moři, 
jádrem řeckého bohatství se postupně stával námořní obchod. Vzhledem k omezeným 
technickým limitům doby Řekové praktikovali převážně příbřežní plavbu, dosáhli v ní 
však vynikajících úspěchů, které později zúročili i v náročnějších výpravách za hranice 
Středomoří (Nearchos, Pýtheás). Vzhledem k členitosti a neprostupnosti řeckého 
vnitrozemí a absenci kvalitních suchozemských cest byla plavba po moři mnohdy tou 
nejrychlejší cestou. Rychlost, s jakou se po moři šířily některé kulturní inovace, např. 
písmo, je ohromující i v dnešní době. Zanedlouho po předpokládaném přejetí 
fénického písma na levantském pobřeží se jeho adaptovaná verze, v podstatě již řecká 
alfabeta objevuje v nejzápadnější výspě tehdejšího řeckého světa, na Ischii, odkud 
pochází nejstarší dosud známý doklad řeckého písma.4 Námořní doprava byla tudíž 
pro Řeky nejdůležitější, krátké a prudké a v létě vysychající řeky byly nesplavné, 
Řekové zpočátku nevynikali ani ve stavbě silnic, jejichž stavba v náročném horském 
terénu by nedávala valného smyslu. Teprve v klasickém a zejména helénistickém 
období zvládli i tento technicky mimořádně náročný úkol a stali se i v tomto učiteli 
Římanů.5 Řekové proto nevnímali moře jako překážku, ale jako cestu. Jedno z řeckých 
synonym pro moře, slovo pontos, je příbuzné s latinským pons (=most), staroslověnským 
ponti a staroindickým pantha, což obojí znamená cesta.6 O významu moře pro řeckou 
kulturu svědčí jak množství synonym označujících moře a časté motivy moře, 
mořských zvířat objevující se jak v literatuře, tak ve výtvarném umění, a to už od doby 
minojské civilizace. 
  

                                                             
3 EISLEROVÁ, Číše a meč, agrese a láska nebo Žena a muž v průběhu staletí (1995), s. 57.  
4 BARTONĚK, Dialekty klasické řečtiny (2009), s. 117-134 
5 PIKOULAS, Traveling by Land in Ancient Greece (2007), s. 80. 
6 VEČERKA, K pramenům slov. Uvedení do etymologie (2006), s. 90. 
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2 z řec. thalassa (= moře) - tedy „vláda nad mořem“ 
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ke vzniku zjednodušených a ahistorických feministických interpretací této společnosti, 
pracujících s představou mírumilovné „ženské“ společnosti nepoznamenané 
patriarchálním násilím.3 
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3 EISLEROVÁ, Číše a meč, agrese a láska nebo Žena a muž v průběhu staletí (1995), s. 57.  
4 BARTONĚK, Dialekty klasické řečtiny (2009), s. 117-134 
5 PIKOULAS, Traveling by Land in Ancient Greece (2007), s. 80. 
6 VEČERKA, K pramenům slov. Uvedení do etymologie (2006), s. 90. 
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4. Klima jako dar  
Výrazný vliv na řecký charakter mělo i klima. Středomořské klima je sice 

mimořádně příznivé pro rozvoj civilizace, předpokládá však – třeba na rozdíl od tropů 
– aktivní spoluúčast člověka. To vedlo k rozvoji tvořivých sil přispívajících jak 
ekonomické prosperitě, tak zájmu o svět a jeho poznávání, včetně rozvoje přírodních 
věd. Svět Řekové vnímali jako krásné, příznivé a estetické místo, z čehož vyplývá 
antropocentrický ráz jejich kultury, schopnost užívat si radosti vezdejšího života 
a relativní nezájem o záhrobí a posmrtný život, který se vždy jeví jako určitý stín, 
odlesk pozemského života (např. v příkrém kontrastu s thanatocentrickou 
staroegyptskou civilizací). Výrazný kosmický optimismus je patrný např. v závěru 
Platónova dialogu Timaios: „…stal se tento jediný a jednorozený vesmír největším, 
nejlepším i nejkrásnějším a nejdokonalejším.“7 Ostatně samotné slovo kosmos (= svět, 
veškerenstvo, universum, řád) znamená původně ozdoba, okrasa (viz naše slovo 
kosmetika z řeckého techné kosmetiké) vyjadřuje životní pocit antického člověka 
usilujícího o plný život ve světě, který vnímá jako dobrý a smysluplný. Vliv klimatu 
na charakter jednotlivých národů a civilizací silně zdůrazňovali i samotní Řekové. 
Např. s horkým tropickým sluncem spojovali nejen tmavší barvu kůže některých 
národů, např. Aithiopů, ale i jejich specifickou mentalitu. Naopak např. kulturní 
rozkvět Jónů spojoval Hérodotos s velmi příznivým klimatem maloasijského pobřeží.8 
Podobně hippokratovský lékař spojuje vlastnosti těla i ducha s podnebím a úspěšnost 
Řeků přičítá jejich poloze v nejpříznivějším, mírném pásu. Zosobňuje pro antiku 
typický holistický přístup k přírodnímu prostředí, který si např. při zakládání nových 
měst všímal i takových jevů, jako jsou vlhkost vzduchu, proudění větrů, dostatek 
vodních zdrojů atd.9 

 
5. Geografie a politika  

Geografické poměry sehrály svou roli i při utváření politické struktury a 
institucí řecké civilizace. Např. Robert Kaplan ve svém klasickém díle Pomsta geografie 
říká, že Řecko a Kréta byly „po staletí chráněny před pustošením nájezdníků, což jim 
umožnilo prosperovat“.10 Podobně český sociolog Jaroslav Krejčí ve své zásadní knize 
Postižitelné proudy dějin spojuje řeckou geografii s novým náhledem na člověka 
a vznikem demokracie. Geografická členitost krajiny (horské hřebeny, členité pobřeží, 
ostrovy) a absence velkých říčních údolí vedly ke vzniku izolovaných soběstačných 
komunit, které byly nuceny spoléhat se na vlastní síly, což potom posilovalo „roli 

                                                             
7 Plat. Tim. 92c 
8 Herodot. Hist. 1.142. 1-2 
9 Hipp. De aere aquis locis. 
10 KAPLAN, Pomsta geografie (2012), s. 53 
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občana jako bojovníka, odpovědného za svou obec“, jež byla „nedílnou součástí 
helénského antropocentrismu“.11 Tato rozdrobenost posilovala vznik samosprávných 
městských států a občanské společnosti svébytných individualit. Svobodný řecký 
občan je ten, kdo chce mít svůj osud plně ve svých rukou, žene jej touha objevovat 
nové světy vnější i vnitřní. Na druhé straně je to bytost vzdálená povrchnímu 
pokrokářství modernity, je to někdo, kdo vede plný život, jehož součást je kalo-
kagathia, ale i krutost a smrt, bytost vědomá si temných stránek života, neucho-
pitelných tajemství a osudovosti. Je to bytost svobodná, zodpovědná, racionální, ale 
současně dobře si vědomá omezení racionality tváří v tvář mnohosti světa a všem 
tajemstvím existence. 

Je pozoruhodné, že řecké městské státy si uchovaly značnou míru autonomie 
i v době centralizovaného sjednocení nejdříve pod nadvládou makedonských králů 
a později římské říše, a to prakticky až do pozdní antiky. Právě vysoká míra autonomie 
vedla k tomu, že v konečném soudu centralizace byla spíše formálním procesem, 
a tudíž odpor proti ní byl jen minimální. Zvláště římskou nadvládu nevnímali Řekové 
nikterak úkorně a vzhledem k postavení a respektu, jakému se díky své kulturní 
prestiži v římské říši těšili, se řecký živel stal nikoliv obětí, ale plnoprávným 
spoluutvářejícím elementem impéria. Tato identifikace Řeků s Římem se plně 
projevila po rozdělení říše v r. 395 n. l., kdy se i obyvatelé východní, o století později 
již osamělé části římské říše až do byzantského středověku označovali jako Rhomaioi 
a kdy sto let po pádu Byzance, v duchu východního translatio imperii, ruský car Ivan 
IV. Hrozný chápe vznikající ruské impérium jako dědice Byzance a prosazuje 
myšlenku opata pskovského kláštera Filofeje o Moskvě jako třetím Římu. 

V tomto se vývoj Řecka diametrálně odlišuje od „říčních civilizací“ či stepních 
států starověkého orientu, kde naopak dlouhá říční údolí, navíc s rozsáhlým systémem 
zavlažovacích zařízení vynucujících si centralizovanou hierarchii, nebo široké stepní 
prostory vedly ke vzniku centralizovaných impérií, v nichž individuální svoboda 
nepředstavovala klíčovou hodnotu. Koneckonců zpočátku si Řekové slovo barbaros 
spojovali převážně s Peršany, kteří se rozhodně nevyznačovali nějakou civilizační 
zaostalostí, ale pro Řeky byla důvodem despektu k nim právě absence individuální 
občanské svobody v Perské říši. V důsledku toho se v Řecku zrodila paradoxní 
decentralizovaná společnost stovek malých městských států, které si spolu politicky 
i ekonomicky navzájem konkurovaly a nejednou i urputně válčily, ale na druhé straně 
sdílely společnou etnickou a zejména kulturní identitu charakterizovanou společnými 
náboženskými institucemi (delfská věštírna) nebo kulturními fenomény (panhelénské 
sportovní hry) a vymezováním se proti nepřátelskému orientu. Řeckou politiku proto 
nikdy necharakterizovaly centralizační tendence, ale spíše vytváření různých ad hoc 
                                                             
11 KREJČÍ, Postižitelné proudy dějin (2002), s. 67 
 



182 
 

4. Klima jako dar  
Výrazný vliv na řecký charakter mělo i klima. Středomořské klima je sice 

mimořádně příznivé pro rozvoj civilizace, předpokládá však – třeba na rozdíl od tropů 
– aktivní spoluúčast člověka. To vedlo k rozvoji tvořivých sil přispívajících jak 
ekonomické prosperitě, tak zájmu o svět a jeho poznávání, včetně rozvoje přírodních 
věd. Svět Řekové vnímali jako krásné, příznivé a estetické místo, z čehož vyplývá 
antropocentrický ráz jejich kultury, schopnost užívat si radosti vezdejšího života 
a relativní nezájem o záhrobí a posmrtný život, který se vždy jeví jako určitý stín, 
odlesk pozemského života (např. v příkrém kontrastu s thanatocentrickou 
staroegyptskou civilizací). Výrazný kosmický optimismus je patrný např. v závěru 
Platónova dialogu Timaios: „…stal se tento jediný a jednorozený vesmír největším, 
nejlepším i nejkrásnějším a nejdokonalejším.“7 Ostatně samotné slovo kosmos (= svět, 
veškerenstvo, universum, řád) znamená původně ozdoba, okrasa (viz naše slovo 
kosmetika z řeckého techné kosmetiké) vyjadřuje životní pocit antického člověka 
usilujícího o plný život ve světě, který vnímá jako dobrý a smysluplný. Vliv klimatu 
na charakter jednotlivých národů a civilizací silně zdůrazňovali i samotní Řekové. 
Např. s horkým tropickým sluncem spojovali nejen tmavší barvu kůže některých 
národů, např. Aithiopů, ale i jejich specifickou mentalitu. Naopak např. kulturní 
rozkvět Jónů spojoval Hérodotos s velmi příznivým klimatem maloasijského pobřeží.8 
Podobně hippokratovský lékař spojuje vlastnosti těla i ducha s podnebím a úspěšnost 
Řeků přičítá jejich poloze v nejpříznivějším, mírném pásu. Zosobňuje pro antiku 
typický holistický přístup k přírodnímu prostředí, který si např. při zakládání nových 
měst všímal i takových jevů, jako jsou vlhkost vzduchu, proudění větrů, dostatek 
vodních zdrojů atd.9 

 
5. Geografie a politika  

Geografické poměry sehrály svou roli i při utváření politické struktury a 
institucí řecké civilizace. Např. Robert Kaplan ve svém klasickém díle Pomsta geografie 
říká, že Řecko a Kréta byly „po staletí chráněny před pustošením nájezdníků, což jim 
umožnilo prosperovat“.10 Podobně český sociolog Jaroslav Krejčí ve své zásadní knize 
Postižitelné proudy dějin spojuje řeckou geografii s novým náhledem na člověka 
a vznikem demokracie. Geografická členitost krajiny (horské hřebeny, členité pobřeží, 
ostrovy) a absence velkých říčních údolí vedly ke vzniku izolovaných soběstačných 
komunit, které byly nuceny spoléhat se na vlastní síly, což potom posilovalo „roli 

                                                             
7 Plat. Tim. 92c 
8 Herodot. Hist. 1.142. 1-2 
9 Hipp. De aere aquis locis. 
10 KAPLAN, Pomsta geografie (2012), s. 53 

183 
 

občana jako bojovníka, odpovědného za svou obec“, jež byla „nedílnou součástí 
helénského antropocentrismu“.11 Tato rozdrobenost posilovala vznik samosprávných 
městských států a občanské společnosti svébytných individualit. Svobodný řecký 
občan je ten, kdo chce mít svůj osud plně ve svých rukou, žene jej touha objevovat 
nové světy vnější i vnitřní. Na druhé straně je to bytost vzdálená povrchnímu 
pokrokářství modernity, je to někdo, kdo vede plný život, jehož součást je kalo-
kagathia, ale i krutost a smrt, bytost vědomá si temných stránek života, neucho-
pitelných tajemství a osudovosti. Je to bytost svobodná, zodpovědná, racionální, ale 
současně dobře si vědomá omezení racionality tváří v tvář mnohosti světa a všem 
tajemstvím existence. 

Je pozoruhodné, že řecké městské státy si uchovaly značnou míru autonomie 
i v době centralizovaného sjednocení nejdříve pod nadvládou makedonských králů 
a později římské říše, a to prakticky až do pozdní antiky. Právě vysoká míra autonomie 
vedla k tomu, že v konečném soudu centralizace byla spíše formálním procesem, 
a tudíž odpor proti ní byl jen minimální. Zvláště římskou nadvládu nevnímali Řekové 
nikterak úkorně a vzhledem k postavení a respektu, jakému se díky své kulturní 
prestiži v římské říši těšili, se řecký živel stal nikoliv obětí, ale plnoprávným 
spoluutvářejícím elementem impéria. Tato identifikace Řeků s Římem se plně 
projevila po rozdělení říše v r. 395 n. l., kdy se i obyvatelé východní, o století později 
již osamělé části římské říše až do byzantského středověku označovali jako Rhomaioi 
a kdy sto let po pádu Byzance, v duchu východního translatio imperii, ruský car Ivan 
IV. Hrozný chápe vznikající ruské impérium jako dědice Byzance a prosazuje 
myšlenku opata pskovského kláštera Filofeje o Moskvě jako třetím Římu. 

V tomto se vývoj Řecka diametrálně odlišuje od „říčních civilizací“ či stepních 
států starověkého orientu, kde naopak dlouhá říční údolí, navíc s rozsáhlým systémem 
zavlažovacích zařízení vynucujících si centralizovanou hierarchii, nebo široké stepní 
prostory vedly ke vzniku centralizovaných impérií, v nichž individuální svoboda 
nepředstavovala klíčovou hodnotu. Koneckonců zpočátku si Řekové slovo barbaros 
spojovali převážně s Peršany, kteří se rozhodně nevyznačovali nějakou civilizační 
zaostalostí, ale pro Řeky byla důvodem despektu k nim právě absence individuální 
občanské svobody v Perské říši. V důsledku toho se v Řecku zrodila paradoxní 
decentralizovaná společnost stovek malých městských států, které si spolu politicky 
i ekonomicky navzájem konkurovaly a nejednou i urputně válčily, ale na druhé straně 
sdílely společnou etnickou a zejména kulturní identitu charakterizovanou společnými 
náboženskými institucemi (delfská věštírna) nebo kulturními fenomény (panhelénské 
sportovní hry) a vymezováním se proti nepřátelskému orientu. Řeckou politiku proto 
nikdy necharakterizovaly centralizační tendence, ale spíše vytváření různých ad hoc 
                                                             
11 KREJČÍ, Postižitelné proudy dějin (2002), s. 67 
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aliancí a spolků. Pokud se některý z těchto spolků pokoušel omezovat politickou či 
ekonomickou suverenitu svých členů, vedlo to v konečném soudu k jeho úpadku. 
Paradoxně tak imperiální arogance demokratických Athén, jejichž kulturní zázrak byl 
financován ze zdrojů spojenců, vedla ke ztrátě jejich politické i morální prestiže 
a nakonec k vojenské katastrofě v peloponéské válce. Důsledkem spartského 
imperialismu byla kulturní sterilita Sparty a její postupný propad do bezvýznamnosti. 
Ani v rámci kolonizace se Řekové nesoustředili na vytváření velkých územních celků 
a vždy obsadili pouze tolik území, kolik potřebovali z pragmatických ekonomických 
důvodů pro zachování soběstačnosti nové obce. Jedinou výjimkou v tomto ohledu byla 
syrakúská říše na Sicílii, kde si sjednocení vynutil specifický ostrovní charakter 
a nutnost vytlačit konkurující Kartagince. V tomto ohledu starořecká společnost 
připomínala středověkou a raně novověkou Evropu, spojenou latinským křesťanstvím 
a institucemi, jako bylo papežství a Svatá říše římská, ale na druhé straně teritoriálně 
rozdrobenou a decentralizovanou horizontálně i vertikálně. Ne náhodou ovšem právě 
taková podoba společnosti, jak výstižně uvažuje americký historik Robert Wright 
ve své knize Víc než nic jí dává potřebnou dynamiku urychlující ekonomický rozvoj, 
výměnu myšlenek a šíření civilizačních inovací 12 , v nichž řecká společnost začala 
vynikat. Z podobného mentálního nastavení se zrodila i „agonistická“ povaha Řeků, 
pro niž byla typická záliba v soutěžení, soupeření, snaha o individuální vyniknutí – 
tedy opět něco, co se stalo i určujícím rysem dnešní západní civilizace. V této 
souvislosti český filozof Radim Šíp charakterizuje řeckou mentalitu následovně: 
„Řekům byla vlastní nutkavá potřeba neustálého poměřování a sebezviditelňování 
jednotlivců … jestli je něco, co Evropané zdědili od dávných achájských, iónských 
a dórských dobyvatelů, pak je to právě tato nutkavá potřeba.“ 13 
 
6. Hory jako bariéra a inspirace  

Výše popsaná nápadná role horské krajiny při utváření národní mentality a jí 
odpovídajícího politického systému je analogicky dobře viditelná v novodobých 
dějinách Švýcarska. Horský reliéf se stal nejen zárukou nedobytnosti této země, ale 
současně i inspirujícím faktorem posilujícím smysl pro federalizaci, decentralizaci 
a přímou demokracii, tolik kontrastující s byrokratickou, centralistickou tradicí 
většiny evropských států, zděděnou z osvícenského absolutismu. 

Převaha horského terénu skýtala Řekům řadu výhod i nevýhod. Horská 
krajina představovala značnou překážku pro zemědělskou činnost, na druhé straně 
nabízela bohaté zdroje hodnotného kamene (např. známý parský mramor), což 
způsobilo, že kámen byl hlavním stavebním materiálem řeckého starověku i pozděj-

                                                             
12 WRIGHT, Víc než nic: Logika lidského osudu (2002), s. 156. 
13 ŠÍP, Kalokagathia – ideál nebo flatus vocis? (2008), s. 17. 
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ších období řeckých dějin. Horská krajina, jejíž nejvyšší partie byly v zimě často 
pokryty sněhem, rovněž zajišťovala Řekům hojné zdroje čerstvé a kvalitní pramenité 
vody. Avšak chronický nedostatek úrodné půdy vedl k tomu, že v době rostoucí 
hospodářské prosperity řeckých obcí v archaickém období, doprovázené prudkým 
populačním růstem, nebylo s to Řecko uživit všechny své obyvatele. Hlad po úrodné 
půdě byl hlavním důvodem rozsáhlého mýcení lesů. To představuje v antice jeden 
z nejzávažnějších ekologických problémů, který měl nejen nedozírné environ-
mentální, nýbrž i ekonomické a sociální důsledky.14 

Lze říci, že některé z nich nesporně přispěly i k celkovému oslabení a úpadku 
antických civilizací. Rozsáhlá deforestace zásadním způsobem proměnila charakter 
středomořské krajiny. 15  Jejím důsledkem byla eroze a s ní související degradace 
zemědělské půdy i klimatické změny. Přímo ukázkovým příkladem bludného kruhu 
ekologických problémů antického Středomoří je příklad Efezu. Rozsáhlé mýcení lesů 
v okolí tohoto starověkého velkoměsta vedlo k rozsáhlé erozi. Vzniklé naplaveniny 
z půdy smyté deštěm a odnášené říčními toky zanesly efezský přístav, což v konečném 
důsledku vedlo k ekonomickému úpadku této bohaté metropole, jejíž prosperita 
vyrůstala z námořního obchodu. V některých případech hromadění sedimentů 
v ústích řek a přístavech vedlo ke vzniku bažin a močálů a následnému rozšíření 
malárie. 16  S důsledky této rozsáhlé devastace lesních porostů v podobě sucha a 
chronického nedostatku vody se Středomoří potýká dodnes. Tyto problémy již od 
antiky ještě umocňuje rozsáhlé pěstování oliv, které se staly symbolem Středomoří. 
Díky svým hlubokým kořenům, schopným vytáhnout vodu a vlhkost z velkých 
hloubek, je oliva ideální strom pro tuto suchou oblast, na druhé straně kvůli této své 
schopnosti ještě přispívá k dalšímu vysychání zdejší půdy a krajiny. Nesmlouvavá 
kritika kácení lesů a exaktní popis jeho důsledků pochází od Platóna. Ve svém dialogu 
Kratylos kritizuje devastaci krajiny v Attice:  

„To, co zůstalo, vypadá ve srovnání s tím, co existovalo dříve, jako 
kostra nemocného člověka – ubylo tuku i kypré půdy … Jsou zde hory, 
ve kterých teď není nic než pastva pro včely, ale není tomu dávno, co 
na nich rostly stromy … a ležely bezmezné pastviny. Navíc je 
každoročně zavlažoval Zeus svým deštěm, jenž se v nich neztratil jako 
nyní … přinášel vydatné zásoby pramenité vody v potocích, z nichž se 
dodnes zachovaly svatyně v místech, kde dříve existovala zřídla.“17  
 

                                                             
14 HUGHES, Pan‘s Travail: Environmental Problems of Ancient Greeks and Romans (1994), s. 35. 
15 THIRGOOD, Man and the Mediterranean Forest: A History of Resource Depletion (1981), s. 27. 
16 GROVE-RACKHAM, The Nature of Mediterranean Europe. An Ecological History (2001), s. 79. 
17 Plat. Krit. 111c 
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Orná půda byla v Řecku strategickou komoditou a stala se určujícím faktorem 
geopolitiky. V důsledku toho se Řekové stali průkopníky řízené migrace v podobě tzv. 
velké řecké kolonizace, která představovala druhou odpověď na nedostatek orné půdy. 
Ta přispěla nejen ke kulturní výměně, ale současně k exportu řecké civilizace 
i do Černomoří a západního Středomoří. V důsledku kolonizace se přeformovala 
ekonomická mapa Řecka, velké městské státy se staly závislé na dovozu obilí ze zámoří 
(Athéňané z Černomoří, Sparťané ze Sicílie), což ovlivňovalo zahraniční politiku 
i průběh válek (např. zablokování Bosporu a Dardanel spartskými loděmi mělo 
vyhladovět Athéňany tím, že budou odříznuti od černomořského obilí, podobný cíl 
měla neúspěšná Alkibiadova výprava na Sicílii). 
 
7. Řecko mezi světy  

Nesporně zásadní roli pro utváření řecké civilizace sehrála i samotná 
zeměpisná poloha Řecka, respektive jeho blízkost významným civilizačním centrům, 
jako byl Egypt nebo Přední východ. Z Egypta a Předního východu Řekové přejali 
matematiku, geometrii, astronomii a další přírodní vědy, od Féničanů hláskové písmo. 
Nemluvě o tom, že řecké náboženství a mytologie mají své počátky už v mykénské, 
neřkuli v minojské době, kam sahají kořeny mnoha řeckých mýtů, některé 
v chetitském prostředí, odkud se prostřednictvím euboiských mořeplavců, podobně 
jako fénické písmo, dostaly do širšího řeckého světa. Není náhodou, že v archaickém 
období byla motorem kulturního vývoje právě velkoměsta na západním pobřeží Malé 
Asie (Milétos, Efezos, Halikarnássos), kde se rodí první filozofie i zárodky řeckého 
myšlení. Velký rozkvět archaického Řecka akceleruje v 6. stol., kdy Kýros Veliký 
postavil silnici z Persepole do Sard, hlavního města Kýrem podmaněné Lýdské říše. 
Třebaže původní záměr této stavby byl čistě vojenský, tato starověká dálnice podstatně 
usnadnila a zrychlila nejen výměnu zboží, ale i idejí a sehrála roli nikoliv nepodobnou 
té, jakou pro vědecko-technologický i spirituální vývoj světa měla o několik století 
později „hedvábná stezka“. Jedinečnost Řecka tedy nespočívá v nějakém „řeckém 
zázraku“, který se zrodil „na zelené louce“, ale v inteligentním přijetí impulsů 
vyspělejších civilizací na východě a jihu, které Řekové tvůrčím způsobem dále rozvíjeli 
a dali tak vzniknout celé řadě jedinečných fenoménů své, respektive nakonec západní 
civilizace, jako byla občanská společnost, demokracie, kritická filozofie, individua-
lizované umění a sport. Tradiční historiografické představy 18. a 19. století nekriticky 
vyzdvihující jedinečnost antického Řecka a většinou založené spíše na neznalosti 
orientálního dědictví, se tak jeví tváří v tvář soudobým poznatkům jako beznadějně 
zastaralé. Podobně jednostranné jsou ovšem naopak i alternativní výklady řeckých 
dějin, tak jak je podává např. Martin Bernal ve svém monumentálním díle Black 
Athena, odvozující původ řecké civilizace výhradně z egyptské a africké civilizace.18 
                                                             
18 BERNAL, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. (1987), s. 35-50. 
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Rozsáhlý geografický prostor, do něhož řecká kultura expandovala, a jeho 
proměny vedly rovněž k určitému „přelévání“ klíčových center řeckého světa. Zatímco 
v archaickém období se klíčové inovace odehrávaly ve velkoměstech na maloasijském 
pobřeží (zčásti pak v Korintu a na ostrovech, např.  na Euboi a na Samu) a Řecko 
archaického období je definováno jako nejzápadnější výspa orientu, po podrobení 
maloasijských velkoměst perským výbojem se těžiště řeckého vývoje v klasickém 
období přenáší do Athén. Klasické Řecko se proti orientu začíná vymezovat a zakládá 
identitu toho, co později nazveme západní civilizací. Poté však Alexandrův výboj a 
následné prudké zvětšení řeckého světa doprovázené vznikem helénistické kultury 
vede ke vzniku nových kosmopolitních kulturních center, jako byly Alexandrie, 
Seleukie, Antiochie a Pergamon.19 

Jejich role zůstává klíčovou i poté, co je helénistický svět podroben římskou 
říší, která se ovšem jak svým politickým, tak kulturním charakterem stává v podstatě 
dalším z helénistických států. Díky specifikům řecké geografie se prostřednictvím 
nejdříve kontaktů s Velkým Řeckem a následně ovládnutím Řecka a celého 
helénistického východu dědicem jedinečné civilizace stal Řím, který s pokorou a 
respektem navázal na řecké dědictví, a nakonec Řecko inkorporoval do své říše. 
Unikátní kulturní a geopolitický vztah Řecka a Říma, výstižně charakterizovaný 
horatiovským Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio 
(Poražené Řecko přemohlo divokého vítěze a vneslo umění do surového Latia),20 který 
dal vzniknout univerzální antické řecko-římské civilizaci, není nepodobný 
současnému vztahu Evropy a USA, tak jak se vyvinul v průběhu 20. století, v němž je 
americké impérium kulturním dědicem Evropy, ale současně garantem evropské 
stability a vojenské bezpečnosti. 

Určité napětí mezi východem a západem je patrné v římské politice 
(Octavianus propagandisticky obviňuje svého rivala Marka Antonia z toho, že chce 
přenést hlavní město z Říma do Alexandrie) a později i ve vnitřních sporech etablující 
se křesťanské církve napětí mezi římským biskupem a východními patriarchy, které 
vede ke vzniku několika samostatných východních církví a v konečném soudu 
k zásadnímu rozkolu mezi západní a východní církví). Význam východu je posílen 
ze strategického hlediska pochopitelným a rozumným založením Konstantinopole 
jako nové řecko-římské metropole Konstantinem Velikým. Tato dichotomie vede – 
v duchu Huntingtonovy klasifikace světových civilizací21 – postupně ke zrodu dvou 
samostatných civilizací v Evropě, totiž západní (římské, latinské) a východní (řecké, 
ortodoxní), jejichž střety jsou podprahově přítomny i v politických konfliktech dnešní 
doby (Balkán, Ukrajina). Právě toto dědictví nám ukazuje, že dějiny starověku nejsou 

                                                             
19 CHILDE, What Happened in History.  (1942), s. 215. 
20 Hor. Ep. 2,1,156 
21 HUNTINGTON, Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu (2001), s. 41-50. 
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Orná půda byla v Řecku strategickou komoditou a stala se určujícím faktorem 
geopolitiky. V důsledku toho se Řekové stali průkopníky řízené migrace v podobě tzv. 
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i do Černomoří a západního Středomoří. V důsledku kolonizace se přeformovala 
ekonomická mapa Řecka, velké městské státy se staly závislé na dovozu obilí ze zámoří 
(Athéňané z Černomoří, Sparťané ze Sicílie), což ovlivňovalo zahraniční politiku 
i průběh válek (např. zablokování Bosporu a Dardanel spartskými loděmi mělo 
vyhladovět Athéňany tím, že budou odříznuti od černomořského obilí, podobný cíl 
měla neúspěšná Alkibiadova výprava na Sicílii). 
 
7. Řecko mezi světy  

Nesporně zásadní roli pro utváření řecké civilizace sehrála i samotná 
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období byla motorem kulturního vývoje právě velkoměsta na západním pobřeží Malé 
Asie (Milétos, Efezos, Halikarnássos), kde se rodí první filozofie i zárodky řeckého 
myšlení. Velký rozkvět archaického Řecka akceleruje v 6. stol., kdy Kýros Veliký 
postavil silnici z Persepole do Sard, hlavního města Kýrem podmaněné Lýdské říše. 
Třebaže původní záměr této stavby byl čistě vojenský, tato starověká dálnice podstatně 
usnadnila a zrychlila nejen výměnu zboží, ale i idejí a sehrála roli nikoliv nepodobnou 
té, jakou pro vědecko-technologický i spirituální vývoj světa měla o několik století 
později „hedvábná stezka“. Jedinečnost Řecka tedy nespočívá v nějakém „řeckém 
zázraku“, který se zrodil „na zelené louce“, ale v inteligentním přijetí impulsů 
vyspělejších civilizací na východě a jihu, které Řekové tvůrčím způsobem dále rozvíjeli 
a dali tak vzniknout celé řadě jedinečných fenoménů své, respektive nakonec západní 
civilizace, jako byla občanská společnost, demokracie, kritická filozofie, individua-
lizované umění a sport. Tradiční historiografické představy 18. a 19. století nekriticky 
vyzdvihující jedinečnost antického Řecka a většinou založené spíše na neznalosti 
orientálního dědictví, se tak jeví tváří v tvář soudobým poznatkům jako beznadějně 
zastaralé. Podobně jednostranné jsou ovšem naopak i alternativní výklady řeckých 
dějin, tak jak je podává např. Martin Bernal ve svém monumentálním díle Black 
Athena, odvozující původ řecké civilizace výhradně z egyptské a africké civilizace.18 
                                                             
18 BERNAL, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. (1987), s. 35-50. 
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Rozsáhlý geografický prostor, do něhož řecká kultura expandovala, a jeho 
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19 CHILDE, What Happened in History.  (1942), s. 215. 
20 Hor. Ep. 2,1,156 
21 HUNTINGTON, Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu (2001), s. 41-50. 
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uzavřeným příběhem, ale že kulturní mapa a geopolitické uspořádání, které se zrodily 
již v antice, silně ovlivňují naši přítomnost i budoucnost.  
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Nicolaus comes Zerinius – zabudnuté dielo Jána Sambuca?1  
Ivan Lábaj 
Bratislava  
 
Nicolaus comes Zerinius – a forgotten work of Johannes Sambucus? 
 
Abstract: In 1566 Johannes Sambucus arose to the position of the court historiographer in the court of 
Emperor Maximilian II. In the same year, the Ottoman army led by Süleyman I captured the fortress of 
Szigetvár. Around the same time, we can see the name of Nikola IV Zrinski (1507/1508 - 1566) – a man 
who is inherently connected to the fate of Szigetvár, appearing in Sambucus’ diary. Sambucus had been 
collecting information about the fall of the fortress as well as about Zrinski and gradually used it in several 
texts, which he wrote and later published. However, one text, The Short Praise of the Brave Hero Nikola, 
the Count of Zrin, remained only in manuscript in the collection of the Bibliothèque Nationale and, in the 
catalog, bears the title Nicolaus comes Zerinius. The study deals with the origin, content and purpose of 
this manuscript in the context of Sambucus’ historiographical work. The study includes a transcription 
of the Latin text of the manuscript and its Slovak translation.  
 
Keywords: Johannes Sambucus, Nikola Zrinski, Szigetvár, manuscript, Nicolaus comes Zerinius 
 

 roku 1566 osmanské vojská dobyli dlho odolávajúcu pevnosť Szigetvár. 
V rovnakom roku získal na dvore cisára Maximiliána II. miesto dvorného 

historiografa Ján Sambucus. Svoju pozíciu potvrdil prípravou niekoľkých menších 
historických prác a najmä vydaním monumentálneho diela Antonia Bonfiniho Rerum 
Ungaricarum decades (1568). Sambucova historiografická produkcia je 
zdokumentovaná pomerne detailne, 2  pretože svoje vlastné práce, až na niekoľko 
výnimiek, vydal v podobe dodatkov k Bonfinimu, a to aj v jeho ďalších vydaniach, 
prípadne ešte oveľa skôr v diele Pietra Ransana Epitome rerum Ungaricarum (1558).  
 Vo svojich vlastných textoch sa venoval skôr kratším, epizódnym udalostiam, 
ktoré sa odohrali za vlády cisára Ferdinanda či jeho predchodcu, a tak sú ich obsahom 
opisy nedávnych bitiek a obliehaní.3 Veľmi živo sa zaujímal najmä o udalosti okolo 
hradu Szigetvár, ktorého prvé obliehanie Osmanmi roku 1556 aj opísal a vydal o dva 
roky neskôr. 4  Keďže nebol očitým svedkom tejto udalosti, čerpal informácie 
z dostupných textov – zo správy hradného kapitána Marka Horvátha Stančiča 
                                                             
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
VEGA 1/0733/18 – Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17.–18. storočia na území 
dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte.  
2 Zo slovenských prác venujúcich sa Sambucovej historiografickej činnosti spomeňme aspoň KOTVAN,  
Humanista Sambucus a historik Bonfini (1942), KARDOS, Dejepisné dielo Jána Sambuca (1967) a kapitolu 
VI. Dejepisné dielo v monografii VANTUCH, Ján Sambucus: Život a dielo renesančného učenca (1975), s. 156-
176.  
3 Jednotlivo opísal obliehania štyroch miest z tureckých vojen: Jáger (1552), Temešvár (1552), Szigetvár 
(1556) a Tokaj (1565).  
4 SAMBUCUS, Obsidio Zighetiensis An. M. D. LVI. descripta per Ioan. Sambucum Tirnavien. Pannonium 
(1558). 
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a historickej piesne Historia obsidionis insulae Antemi od Ferenca Tőkeho. 5 
Udalostiam okolo Szigetváru ostal verný aj potom a sledoval ich z osobného záujmu, 
doklady o tom môžeme čítať v jeho denníku. Súčasne  si môžeme v denníkových 
záznamoch všimnúť meno človeka, ktorý sa s osudom Szigetváru neodmysliteľne 
spája. Je ním Mikuláš IV. Zrínsky (1507/1508 – 1566), ktorý hrdinsky padol pri jeho 
obrane. 6  Problémy, ktorým musel čeliť, i skazu pevnosti Sambucus spomenul aj 
v pohrebnej reči na Maximiliána II., ktorú po niekoľkoročnom odklade vydal 
v druhom vydaní Bonfiniho Dekád (1581).7 Do tohto vydania nakoniec pridal aj svoje 
ďalšie historické dielko, opis dobytia hradov Gyula a Szigetvár,8 ktoré padli do rúk 
nepriateľov len s niekoľkotýždňovým odstupom. Všetky získané informácie 
o Zrínskom zrejme následne zužitkoval v krátkom texte, ktorý však ostal len 
v rukopisnej podobe.  
 V parížskej Bibliothèque nationale, v rukopisnej zbierke bratov Dupuyovcov 
(Collection Dupuy) nájdeme 348. zväzok s označením Clarorum virorum elogia. Práve 
v tomto zväzku sa nachádza text chváloreči s nadpisom Nicolaus comes Zerinius.9 
Rukopis formátu zhruba A4 ostal až doteraz viac-menej nepovšimnutý. Prvú zmienku 
o ňom však nájdeme už v práci Endreho Bacha z roku 1932. V stati venovanej 
Sambucovej historiografickej činnosti spomína rukopis o grófovi Zrínskom a dodáva, 
že v Bibliothèque nationale, Bibliothèque Mazarine a Bibliothèque Sainte-Geneviève je 
veľa historických diel Sambuca, čo svedčí o jeho vplyve.10 Na Bachovu poznámku 
o existencii rukopisu stručne reagoval v 60-tych rokoch minulého storočia Tibor 
Kardos a uviedol, že „slovenský bádateľ dr. A. Vantuch našiel rukopis“ a na základe 
jeho láskavosti mal Kardos možnosť ho preštudovať. 11  K obsahu textu sa už viac 
nevyjadril, no samotný Vantuch sa rukopisom zaoberal bližšie.12 Krátko ho zhodnotil 
po formálnej i obsahovej stránke a dokonca sa pokúsil o prepis textu, ktorý doplnil 
niekoľkými poznámkami.  

                                                             
5 KASZA, Remembering a Forgotten Siege (2016), s. 111-112.  
6 Sambuca s rodom Zrínskych nepriamo spájal aj jeden z jeho padovských žiakov-zverencov – Jakub von 
Stubenberg (1541 – 1559). Jeho neter Sofia sa vydala za Juraja IV. Zrínskeho (1549 – 1603), syna Mikuláša 
Zrínskeho. Sambucus si predčasne zosnulého mladíka uctil pohrebnou rečou, pozri SAMBUCUS, 
Oratiuncula Ioannis Sambuci, Pannonii, in obitum Generosi Adolescentis Iacobi a Stubenberg (1559).  
7 SAMBUCUS, Rerum in moerore funeris D. Maximiliani II. laudatiuncula (1581). O okolnostiach vydania 
pozri LÁBAJ, Pohľad na Sambucov vzťah k cisárovi Maximiliánovi II. prostredníctvom dochovanej 
korešpondencie (2019), s. 33-34.  
8 SAMBUCUS, De Giulae, et Zygethi exitu, 1566 (1581).  
9 Dupuy 348, fol. 68r-69r.  
10 BACH, Un humaniste hongrois en France (1932), s. 64. V skutočnosti všetky tri knižnice evidujú vo 
svojich katalógoch zväčša Sambucove edície, z historických textov jedine rôzne vydania Bonfiniho.  
11 KARDOS, Dejepisné dielo Jána Sambuca (1967), s. 315.  
12 VANTUCH, Nové dokumenty k životu a dielu Jána Sambuca (1968), s. 252-254.  
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Nicolaus comes Zerinius – zabudnuté dielo Jána Sambuca?1  
Ivan Lábaj 
Bratislava  
 
Nicolaus comes Zerinius – a forgotten work of Johannes Sambucus? 
 
Abstract: In 1566 Johannes Sambucus arose to the position of the court historiographer in the court of 
Emperor Maximilian II. In the same year, the Ottoman army led by Süleyman I captured the fortress of 
Szigetvár. Around the same time, we can see the name of Nikola IV Zrinski (1507/1508 - 1566) – a man 
who is inherently connected to the fate of Szigetvár, appearing in Sambucus’ diary. Sambucus had been 
collecting information about the fall of the fortress as well as about Zrinski and gradually used it in several 
texts, which he wrote and later published. However, one text, The Short Praise of the Brave Hero Nikola, 
the Count of Zrin, remained only in manuscript in the collection of the Bibliothèque Nationale and, in the 
catalog, bears the title Nicolaus comes Zerinius. The study deals with the origin, content and purpose of 
this manuscript in the context of Sambucus’ historiographical work. The study includes a transcription 
of the Latin text of the manuscript and its Slovak translation.  
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 roku 1566 osmanské vojská dobyli dlho odolávajúcu pevnosť Szigetvár. 
V rovnakom roku získal na dvore cisára Maximiliána II. miesto dvorného 

historiografa Ján Sambucus. Svoju pozíciu potvrdil prípravou niekoľkých menších 
historických prác a najmä vydaním monumentálneho diela Antonia Bonfiniho Rerum 
Ungaricarum decades (1568). Sambucova historiografická produkcia je 
zdokumentovaná pomerne detailne, 2  pretože svoje vlastné práce, až na niekoľko 
výnimiek, vydal v podobe dodatkov k Bonfinimu, a to aj v jeho ďalších vydaniach, 
prípadne ešte oveľa skôr v diele Pietra Ransana Epitome rerum Ungaricarum (1558).  
 Vo svojich vlastných textoch sa venoval skôr kratším, epizódnym udalostiam, 
ktoré sa odohrali za vlády cisára Ferdinanda či jeho predchodcu, a tak sú ich obsahom 
opisy nedávnych bitiek a obliehaní.3 Veľmi živo sa zaujímal najmä o udalosti okolo 
hradu Szigetvár, ktorého prvé obliehanie Osmanmi roku 1556 aj opísal a vydal o dva 
roky neskôr. 4  Keďže nebol očitým svedkom tejto udalosti, čerpal informácie 
z dostupných textov – zo správy hradného kapitána Marka Horvátha Stančiča 
                                                             
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
VEGA 1/0733/18 – Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17.–18. storočia na území 
dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte.  
2 Zo slovenských prác venujúcich sa Sambucovej historiografickej činnosti spomeňme aspoň KOTVAN,  
Humanista Sambucus a historik Bonfini (1942), KARDOS, Dejepisné dielo Jána Sambuca (1967) a kapitolu 
VI. Dejepisné dielo v monografii VANTUCH, Ján Sambucus: Život a dielo renesančného učenca (1975), s. 156-
176.  
3 Jednotlivo opísal obliehania štyroch miest z tureckých vojen: Jáger (1552), Temešvár (1552), Szigetvár 
(1556) a Tokaj (1565).  
4 SAMBUCUS, Obsidio Zighetiensis An. M. D. LVI. descripta per Ioan. Sambucum Tirnavien. Pannonium 
(1558). 
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a historickej piesne Historia obsidionis insulae Antemi od Ferenca Tőkeho. 5 
Udalostiam okolo Szigetváru ostal verný aj potom a sledoval ich z osobného záujmu, 
doklady o tom môžeme čítať v jeho denníku. Súčasne  si môžeme v denníkových 
záznamoch všimnúť meno človeka, ktorý sa s osudom Szigetváru neodmysliteľne 
spája. Je ním Mikuláš IV. Zrínsky (1507/1508 – 1566), ktorý hrdinsky padol pri jeho 
obrane. 6  Problémy, ktorým musel čeliť, i skazu pevnosti Sambucus spomenul aj 
v pohrebnej reči na Maximiliána II., ktorú po niekoľkoročnom odklade vydal 
v druhom vydaní Bonfiniho Dekád (1581).7 Do tohto vydania nakoniec pridal aj svoje 
ďalšie historické dielko, opis dobytia hradov Gyula a Szigetvár,8 ktoré padli do rúk 
nepriateľov len s niekoľkotýždňovým odstupom. Všetky získané informácie 
o Zrínskom zrejme následne zužitkoval v krátkom texte, ktorý však ostal len 
v rukopisnej podobe.  
 V parížskej Bibliothèque nationale, v rukopisnej zbierke bratov Dupuyovcov 
(Collection Dupuy) nájdeme 348. zväzok s označením Clarorum virorum elogia. Práve 
v tomto zväzku sa nachádza text chváloreči s nadpisom Nicolaus comes Zerinius.9 
Rukopis formátu zhruba A4 ostal až doteraz viac-menej nepovšimnutý. Prvú zmienku 
o ňom však nájdeme už v práci Endreho Bacha z roku 1932. V stati venovanej 
Sambucovej historiografickej činnosti spomína rukopis o grófovi Zrínskom a dodáva, 
že v Bibliothèque nationale, Bibliothèque Mazarine a Bibliothèque Sainte-Geneviève je 
veľa historických diel Sambuca, čo svedčí o jeho vplyve.10 Na Bachovu poznámku 
o existencii rukopisu stručne reagoval v 60-tych rokoch minulého storočia Tibor 
Kardos a uviedol, že „slovenský bádateľ dr. A. Vantuch našiel rukopis“ a na základe 
jeho láskavosti mal Kardos možnosť ho preštudovať. 11  K obsahu textu sa už viac 
nevyjadril, no samotný Vantuch sa rukopisom zaoberal bližšie.12 Krátko ho zhodnotil 
po formálnej i obsahovej stránke a dokonca sa pokúsil o prepis textu, ktorý doplnil 
niekoľkými poznámkami.  

                                                             
5 KASZA, Remembering a Forgotten Siege (2016), s. 111-112.  
6 Sambuca s rodom Zrínskych nepriamo spájal aj jeden z jeho padovských žiakov-zverencov – Jakub von 
Stubenberg (1541 – 1559). Jeho neter Sofia sa vydala za Juraja IV. Zrínskeho (1549 – 1603), syna Mikuláša 
Zrínskeho. Sambucus si predčasne zosnulého mladíka uctil pohrebnou rečou, pozri SAMBUCUS, 
Oratiuncula Ioannis Sambuci, Pannonii, in obitum Generosi Adolescentis Iacobi a Stubenberg (1559).  
7 SAMBUCUS, Rerum in moerore funeris D. Maximiliani II. laudatiuncula (1581). O okolnostiach vydania 
pozri LÁBAJ, Pohľad na Sambucov vzťah k cisárovi Maximiliánovi II. prostredníctvom dochovanej 
korešpondencie (2019), s. 33-34.  
8 SAMBUCUS, De Giulae, et Zygethi exitu, 1566 (1581).  
9 Dupuy 348, fol. 68r-69r.  
10 BACH, Un humaniste hongrois en France (1932), s. 64. V skutočnosti všetky tri knižnice evidujú vo 
svojich katalógoch zväčša Sambucove edície, z historických textov jedine rôzne vydania Bonfiniho.  
11 KARDOS, Dejepisné dielo Jána Sambuca (1967), s. 315.  
12 VANTUCH, Nové dokumenty k životu a dielu Jána Sambuca (1968), s. 252-254.  
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 Text chváloreči na Mikuláša Zrínskeho sa nachádza na zlom papieri, 
popísanom po oboch stranách s malou poznámkou na prvej strane, vľavo hore: 
Sambuci manus. Podľa Vantucha patrila ruka, ktorá poznámku, rovnako ako aj nadpis 
Nicolaus comes Zerinius, napísala, pravdepodobne samotnému majiteľovi rukopisnej 
zbierky, Pierrovi Dupuyovi, prípadne niektorému z jeho tajomníkov.13 Zodpovedal by 
tomu aj rukopis a atrament na titulnom liste celého zväzku s datovaním a číslovaním 
zväzku – MDCXXVIII P. Dupuy 348. 14  Dôležitá je však skutočnosť, že v prípade 
samotného textu rukopisu nejde o Sambucov autograf, ako mylne uvádza Bach,15 ale 
len o odpis, čo sa dá jednoducho zdôvodniť. Vantuch, ako znalec Sambucovho ťažko 
čitateľného rukopisu, píše: „Sambucus mal nepevnú ruku a jeho rukopis má málo 
pevných čŕt. Rukopis v Bibliothèque nationale je pomerne zreteľný, písaný veľkými 
písmenami, voľne pospájanými, čím sa dosť výrazne líši od rukopisu viedenského 
humanistu. Odlišné je písanie písmen b, d a najmä v.“ 16  Ako ďalej píše Vantuch, 
rukopis nie je podpísaný, avšak nie je ani datovaný. Ako terminus post quem nám tak 
môže slúžiť aspoň zmienka v texte o tom, že hrad Zrín bol nedávno zrovnaný so zemou 
(nuper arx aequata solo). Vieme, že sa tak stalo 20. októbra 1577, keď ho dobyla 
osmanská armáda.17  
 O pôvode rukopisu či jeho odpisu môžeme viesť len dohady. Už Bach prišiel 
s domnienkou, že text poslal Sambucus niektorému zo svojich francúzskych priateľov; 
adresátom podľa neho mal byť historik Jacques Auguste de Thou (1553 – 1617).18 Túto 
tézu ďalej tlmočil aj Kardos a pri svojom výklade ju nevylučoval ani Vantuch. Napriek 
tomu, že nemáme dochovaný ani jeden list, ktorý by si de Thou vymenil so Sambucom, 
Vantuch predpokladá, že de Thou získal text buď priamo alebo prostredníctvom 
niektorého zo Sambucových parížskych priateľov,19 pretože pri svojej práci na diele, 
ktoré neskôr vydal pod titulom Historia sui temporis, zháňal pramene po celej 

                                                             
13 Ibid., s. 252.  
14 Dupuy 348, fol. 1r.  
15 BACH, Un humaniste hongrois en France (1932), s. 85.  
16  VANTUCH, Nové dokumenty k životu a dielu Jána Sambuca (1968), s. 252. Vantuchova znalosť 
Sambucovho rukopisu je podoprená spoluprácou na vydaní jeho korešpondencie, pozri GERSTINGER, Die 
Briefe des Johannes Sambucus (1968). Zároveň teda prekvapí množstvo chýb pri jeho prepise pomerne 
ľahko čitateľného rukopisu, nehovoriac o vynechaní dvoch riadkov textu. Chybný prepis slov, na 
niektorých miestach dokonca doplnený faktickou poznámkou, je dôkazom toho, že Vantuch sa obsahom 
textu priveľmi nezaoberal, resp. sa nepokúsil o jeho preklad.  
17 NADILO, Zrinske utvrde u Hrvatskom Pounju (2003), s. 306. Hrad bol v priebehu rokov niekoľkokrát 
obnovený. V roku 1943 partizáni dynamitom vážne poškodili nedávno obnovenú pevnosť a najmä jej 
južnú vežu; odvtedy je z hradu ruina týčiaca sa nad rovnomennou dedinkou.  
18 BACH, Un humaniste hongrois en France (1932), s. 64.  
19 Sambucus sa pohyboval na parížskej pôde začiatkom 50-tych rokov 16. storočia, v roku 1551 tam získal 
titul magistra slobodných umení. V Paríži nakúpil viacero vzácnych rukopisov a v roku 1561 tu vydal dielo 
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Európe.20 Ak je to tak, nie je vylúčené, že autorom odpisu mohol byť sám de Thou. 
Text sa po jeho smrti následne mohol dostať do vlastníctva bratov Dupuyovcov, Pierra 
a Jacquesa, ktorý s de Thouom spolupracovali a jeho Historiu postupne vydávali.  
 Pri hodnotení obsahu chváloreči Vantuch popravde konštatuje, že je pomerne 
triezvy a vecný, čo odpovedá Sambucovmu štýlu a zásadám.21 Hoci funkcia historika 
nebola tým, čo by Sambucus považoval za svoje životné poslanie, pre svoje povolanie 
mal pevne stanovené princípy, ktorých sa držal. Historik si, na rozdiel od básnika či 
dramatika, nemôže dej vymýšľať, pretože sa mu ponúka len vec sama, ako píše 
v úvode k Bonfinimu. Dodáva, že historik má byť „simplex, planus, certus, tutus, utilis, 
nihil ἔξω τοῦ πράγματος accersens,“ teda prostý, priamočiary, istý si vecou, bezpečný, 
užitočný a nemá pridávať nič, čo nie je v samej veci.22 Treba povedať, že Sambucus sa 
tejto svojej zásady držal azda až príliš svedomito. Text je tým pádom pomerne suchý 
a zároveň miestami ťažko zrozumiteľný. Jednotlivé vety, ktoré akoby opisovali 
samostatné, spolu nesúvisiace epizódy z Mikulášovho života, sú na jednej strane 
nabité informáciami, ale na strane druhej neplytvajú slovami. Sambucus sa zrejme 
pokúšal všetky získané informácie o Zrínskom podať čitateľovi v malých dávkach 
a nezahltiť ho zbytočnými detailmi. Navyše uňho predpokladal aspoň elementárnu 
znalosť opisovaných udalostí a spomínaných osôb.  
 Text Krátkej chvály udatného hrdinu Mikuláša, zrínskeho grófa, napísaná 
Jánom Sambucom, historiografom svätého cisárskeho veličenstva, 23  ako znie jeho 
úplný názov, sa v úvode venuje jeho pôvodu, najmä zo strany matky. Sambucus sa 
však uspokojil len s vymenovaním rodov, ktoré sú so Zrínskymi prepojené. Stručne 
zhrnul hrdinove príbuzenské pomery, pričom nespomenul Mikulášove dve manželky, 
dokonca ani ďalších príbuzných – dve sestry a dvoch ďalších bratov,24 ale zato pridal 
poznámku o rodovom sídle, hrade Zrín, a ďalších rozsiahlych rodových majetkoch, 
ktoré opäť nevymenúva.  
 Nasleduje lakonicky podaná mladosť, ktorej dominoval výcvik a boj, ale 
Sambucus nás informuje aj o výchove u ľubľanského arcibiskupa. Strohosť informácií 
tu možno ospravedlniť tým, že o mladosti Mikuláša Zrínskeho sa veľa nevie, keďže 
rodinný archív Zrínskych záhadne zmizol. Vyššie vzdelanie zjavne nedostal a styky 
s učencami, či už zo svetského alebo cirkevného prostredia, nie sú dostatočne známe.25 

                                                             
20 VANTUCH, Nové dokumenty k životu a dielu Jána Sambuca (1968), s. 252.  
21 Ibid., s. 253.  
22 SAMBUCUS, Praefatio (1568), s. 5-6. Preklad VANTUCH, Ján Sambucus: Život a dielo renesančného učenca 
(1975), s. 159.  
23 Elogiolum  fortissimi herois Nicolai, comitis Zeriniensis a Joanne Sambuco, Sacrae Caesareae Maiestatis 
historiographo conscriptum.  
24 Okrem uvedeného brata Ivana, mal Mikuláš ešte sestry Jelenu a Margarétu a bratov Juraja a Petra. Jeho 
prvou manželkou bola Katarína z rodu Frankopan a druhou Eva z Rožmberka.  
25 VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 22, 209-211. 
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adresátom podľa neho mal byť historik Jacques Auguste de Thou (1553 – 1617).18 Túto 
tézu ďalej tlmočil aj Kardos a pri svojom výklade ju nevylučoval ani Vantuch. Napriek 
tomu, že nemáme dochovaný ani jeden list, ktorý by si de Thou vymenil so Sambucom, 
Vantuch predpokladá, že de Thou získal text buď priamo alebo prostredníctvom 
niektorého zo Sambucových parížskych priateľov,19 pretože pri svojej práci na diele, 
ktoré neskôr vydal pod titulom Historia sui temporis, zháňal pramene po celej 
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15 BACH, Un humaniste hongrois en France (1932), s. 85.  
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Text sa po jeho smrti následne mohol dostať do vlastníctva bratov Dupuyovcov, Pierra 
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 Pri hodnotení obsahu chváloreči Vantuch popravde konštatuje, že je pomerne 
triezvy a vecný, čo odpovedá Sambucovmu štýlu a zásadám.21 Hoci funkcia historika 
nebola tým, čo by Sambucus považoval za svoje životné poslanie, pre svoje povolanie 
mal pevne stanovené princípy, ktorých sa držal. Historik si, na rozdiel od básnika či 
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nihil ἔξω τοῦ πράγματος accersens,“ teda prostý, priamočiary, istý si vecou, bezpečný, 
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20 VANTUCH, Nové dokumenty k životu a dielu Jána Sambuca (1968), s. 252.  
21 Ibid., s. 253.  
22 SAMBUCUS, Praefatio (1568), s. 5-6. Preklad VANTUCH, Ján Sambucus: Život a dielo renesančného učenca 
(1975), s. 159.  
23 Elogiolum  fortissimi herois Nicolai, comitis Zeriniensis a Joanne Sambuco, Sacrae Caesareae Maiestatis 
historiographo conscriptum.  
24 Okrem uvedeného brata Ivana, mal Mikuláš ešte sestry Jelenu a Margarétu a bratov Juraja a Petra. Jeho 
prvou manželkou bola Katarína z rodu Frankopan a druhou Eva z Rožmberka.  
25 VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 22, 209-211. 
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Spojitosť s ľubľanským arcibiskupom, ktorým by v tomto prípade mohol byť 
Christophorus Rauber (Krištof Ravbar; asi 1466 – 1536), je teda nepodložená. 
Najvýraznejšou kapitolou Zrínskeho mladosti bolo podľa všetkého obliehanie Viedne 
v roku 1529. Z textu chvály sa dozvedáme o jeho spolubojovníkoch a úspechoch na 
bojisku a nakoniec i o jeho vyznamenaní cisárom Karolom V. Zaujímavým je fakt, že 
cisár sa samotného obliehania nezúčastnil, pretože bol vojensky zaneprázdnený 
v Taliansku. Znamenalo by to teda, že buď sa k nemu Mikulášova povesť dostala až do 
Talianska a vyznamenal ho o niečo neskôr, alebo je Mikulášova účasť na obrane 
Viedne spochybniteľná 26  a Sambucus sa pri písaní držal len sprostredkovaných 
informácií.  
 Obdobie nasledujúcich desiatich rokov zhrnul Sambucus jediným súvetím, 
v ktorom vykresľuje Zrínskeho ako horlivého bojovníka vzbudzujúceho hrôzu 
a rešpekt. 27  Zároveň sa veľmi diplomaticky zmieni aj o „potrestaní“ Ivana 
Katzianera, 28  no ušetrí nás detailov. Celá záležitosť musela byť ešte natoľko živá 
v pamäti jeho súčasníkov, že ju nebolo potrebné rozpisovať.  
 Ďalšou udalosťou, ktorá mala ilustrovať hrdinského ducha Mikuláša 
Zrínskeho, bola jeho účasť na obliehaní Pešti v roku 1542. Autor spomína Zrínskeho 
zásah s hŕstkou druhov, ktorým prekazil nečakaný útok nepriateľov, 29  pomstenie 
priateľa a jeho ďalšie odvážne počínanie si na bojisku, čím si získal priazeň uhorského 
kráľa Ferdinanda a lepšie postavenie. Samozrejme, Ferdinand Zrínskeho evidoval už 
oveľa skôr. Ak počítame s Mikulášovým zapojením sa do obrany Viedne, nie je ťažké 
predstaviť si, že sa jeho povesť dostala nielen k neprítomnému cisárovi Karolovi, ale aj 
k jeho bratovi Ferdinandovi, ktorý sa obliehania osobne zúčastnil. Ďalším dôkazom 

                                                             
26 Túto hypotézu predkladá VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 118.  
27 „tantus iuvenem hunc ardor rei bene gerendae incessit: ita hostium cruore acinacem saepe tinxit, ut vel 
aliis formidabilis, aequalibus vix sustinendus...“ 
28 Ivan/Ján (nem. Johann či Hans) Katzianer (1491 – 1539), hlavný veliteľ cisárskych vojsk. Pre naše 
územie významný aj tým, že v roku 1527 dobyl hrady Hričov a Trenčín. Po neúspešnom obliehaní Osijeku 
roku 1537 a katastrofálnej porážke bol Katzianer zadržaný, ale podarilo sa mu utiecť. Rokoval s Osmanmi 
a plánoval im vydať niekoľko kresťanských pevností, preto ho dal Mikuláš Zrínsky 27. októbra 1539 
zavraždiť vo svojej pevnosti Kostajnica (dn. Hrvatska Kostajnica) a jeho hlavu poslal do Viedne. Väčšinou 
sa uvádza, že Katzianera dobodal Mikuláš počas večere, ale Mikuláš Istvánffy opisuje Katzianerovu smrť 
v jeho spálni rukou Juraja Krabusa a Jána Hojsicsa, zatiaľ čo Mikuláš Zrínsky odvádzal pozornosť stráží. 
Udalosť vzbudila vo Viedni aj Uhorsku rozruch, ale je isté, že Mikuláš spolu s bratom Ivanom konal vo 
Ferdinandovom záujme. Pozri VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 130.  
29 1. októbra 1542 zaútočilo kresťanské vojsko, zastúpené pápežskými štátmi pod vedením Alessandra 
Vitelliho, na severné hradby Pešti, ale osmanské sily zrazu vyrazili z budínskeho hradu a obkľúčili 
útočníkov. Do boja sa zapájalo čoraz viac osmanských vojakov a talianskym vojakom hrozila úplná 
porážka. Vtedy sa objavil Zrínsky so svojimi 400 jazdcami a zaútočil na nepriateľa, čím zabezpečil 
kresťanskému vojsku ústup. Pozri VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 159-160. 
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Mikulášovho styku s kráľom je niekoľko listov, ktoré si vymenili po zabití Ivana 
Katzianera.30  
 Posledná časť textu sa venuje Zrínskeho pôsobeniu vo funkcii chorvátskeho 
bána a v Zadunajsku a chváloreč je napokon zavŕšená spomienkou na jeho hrdinskú 
smrť na Szigetvári. Sambucus nezabudne dodať, že Zrínskeho hlava bola poslaná do 
Rábu.  
 Ak sa zameriame na obsah textu ako celku, zarazí nás jeho stručnosť 
a takpovediac strohosť pri opisovaní osudov Mikuláša Zrínskeho. Dôležité udalosti 
v živote chorvátskeho hrdinu Sambucus odbíja väčšinou jednou vetou, slávnu obranu 
Szigetváru proti osmanskej presile dokonca prejde takmer bez slova. Hoci dielko nesie 
názov „krátka chvála“ (elogiolum), vzletných či vyslovene vychvaľujúcich fráz je tu 
minimum, absentuje akýkoľvek pokus o vykreslenie Zrínskeho povahy.  
 Vyvstáva teda otázka, za akým účelom bol text napísaný. Ak dáme za pravdu 
Bachovi a Vantuchovi, môžeme považovať rukopis len za akýsi krátky sumár určený 
pre de Thoua. Vantuch ráz celého diela zhrnul jednou vetou: „Cisársky historiograf 
bol povolaný informovať de Thoua o sigetskom hrdinovi, neudivuje ale, že viac miesta 
venoval genealógii a rodinnému postaveniu Zríniovcov ako vlastnému opisu jeho 
činov, ktorým ale jednako nechával dosť miesta.“31 Napriek tomu prekvapuje, že aj 
spomínané činy a konkrétne bitky sú, na rozdiel od jeho tlačou vydaných opisov 
obliehaní, skúpe na detaily, počty či časové údaje. Dôvodom takejto povrchnej práce 
boli možno okolnosti vzniku textu. Zhruba od roku 1577, teda najskoršieho možného 
termínu vzniku rukopisu, sa Sambucova finančná situácia len a len zhoršuje32 a zaistiť 
dostatok peňazí na chod finančne iste náročnej domácnosti stálo humanistu nemálo 
síl, zrejme teda nemal čas na prípravu obsiahlejšieho textu, najmä ak išlo len o prácu 
informatívneho charakteru a takpovediac na objednávku.   
 Na druhej strane mohol byť tento text Sambucovým samostatným dielkom, 
ktoré plánoval pripojiť k nejakej väčšej práci. Historické udalosti vedel popisovať 
presnejšie a s o niečo väčším zanietením, čoho dôkazom boli už vydané dielka. Skladať 
slová chvály a uznania na adresu významných mužov vedel tiež, čo zase dokladajú 
uverejnené pohrebné reči.33 Navyše, plnohodnotnú prácu opisujúcu podrobne jeho 
život, vojenské úspechy aj povahové črty mohol chystať neskôr, poznámok o Zrínskom 
mal istotne dostatok. Vidieť je to, ako už bolo spomenuté, v pohrebnej reči na 
Maximiliána II., v Sambucovom denníku, v krátkom texte De Giulae, et Zygethi exitu, 

                                                             
30 BARABÁS, Zrínyi Miklós (1898), listy č. IV, V a VI.  
31 VANTUCH, Nové dokumenty k životu a dielu Jána Sambuca (1968), s. 253.  
32  LÁBAJ, Pohľad na Sambucov vzťah k cisárovi Maximiliánovi II. prostredníctvom dochovanej 
korešpondencie (2019), s. 32.  
33 Sambucovi vyšli tlačou reči na počesť Jakuba von Stubenberg, Juraja Bonu, Ferdinanda I., Žigmunda 
von Herberstein, Maximiliána II., Marka Singkhmosera.  
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30 BARABÁS, Zrínyi Miklós (1898), listy č. IV, V a VI.  
31 VANTUCH, Nové dokumenty k životu a dielu Jána Sambuca (1968), s. 253.  
32  LÁBAJ, Pohľad na Sambucov vzťah k cisárovi Maximiliánovi II. prostredníctvom dochovanej 
korešpondencie (2019), s. 32.  
33 Sambucovi vyšli tlačou reči na počesť Jakuba von Stubenberg, Juraja Bonu, Ferdinanda I., Žigmunda 
von Herberstein, Maximiliána II., Marka Singkhmosera.  
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1566, v ktorom udalosti pri Szigetvári opísal podrobnejšie, ale celkom určite mal 
Sambucus k dispozícii aj iné diela bližšie popisujúce pád pevnosti.  
 V chváloreči na Maximiliána II. sa síce zmieňuje o Zrínskeho hrdinstve len 
zbežne, ale vyzdvihuje skutočnosť, že pevnosť nemusela padnúť, keby jej bola včas 
prišla pomoc. Jedným dychom dodáva, že keby obrancom nedošiel pušný prach, 
Zrínsky by odolal nepriateľskému besneniu,34 čím potvrdzuje svoju znalosť priebehu 
obliehania. Podobnosť niektorých pasáží z De Giulae, et Zygethi exitu s textom 
rukopisu zase dáva tušiť, že obe diela vznikali približne v rovnakom čase alebo 
z rovnakých zdrojov či poznámok. Podobnosť môžeme vidieť napr. na pasáži „...ipsius 
Zerinii praesentia: cuius dextera cum acinace cruore hostium madebat,“ 35  ktorú 
môžeme porovnať s časťami z rukopisu „ hostium cruore acinacem saepe tinxit“ a 
„dextra eius miserabili omnia loca hostium sanguine ibidem complente,“ alebo pri 
opise grófovho skonu, ktorý označuje ako „pulcherrima mors, exemplum posteris,“36 
čo zase pripomína záver rukopisu: „Posteri, si grati sunt, facta tuentor [sic!].“ Keďže 
bol Sambucus Zrínskeho súčasníkom a dianie na vojenskom fronte pozorne sledoval, 
v jeho denníku nájdeme aj poznámky o presune vojsk, počte a výzbroji vojakov, 
prípadne o vojenských úspechoch či neúspechoch.37 Zároveň si 21. júla 1566 zapísal 
poznámku, z ktorej sa dozvedáme o Zrínskeho liste a spore, ktorý viedol s cisárom 
Maximiliánom II. ohľadom funkcie zadunajského kapitána a obrany Szigetváru. 
Sambucus píše, že „Zrinius multis modis et superbe adhuc erat“. 38  Z rozhovorov 
s cisárom sa určite mohol dozvedieť čo-to aj o povahe slávneho bojovníka 
a o panovníkovom názore naňho. 39  Na margo spomínaného sporu si Sambucus 
zapísal, že cisár pri raňajkách povedal: „Iste comes valde est aliquid mirabilis sed non 
vincet.“40  
 Dôkazom toho, že Sambucus pri získavaní materiálu či priamo pri písaní 
čerpal z iných diel popisujúcich dobytie Szigetváru, môže byť práve veta o poslaní 
Mikulášovej hlavy do Rábu, v latinskej podobe najčastejšie ako Iaurinum. V texte 

                                                             
34 SAMBUCUS, Rerum in moerore funeris D. Maximiliani II. laudatiuncula (1581), s. 819-820: „Utinam 
Comiti Zerinio citius auxilia subvenissent, non, me hercle, Solimanum cani astutiae suae, non insolens 
vigiliarum molestia, minus undique excitae vires, non summa vi tormentorum oppugnatio iuvissent, vel 
melius, si pulvis nitratus insessos non defecisset, vel decussis, patefactis, hiantibusque propugnaculis, 
tantisper Comes furorem sustinuisset; dum potenti nostro exercitu praesens Maximilianus periculum 
submovisset.“  
35 SAMBUCUS, De Giulae, et Zygethi exitu, 1566 (1581), s. 833.  
36 Ibid., s. 834.  
37  GERSTINGER, Aus dem Tagebuch des kaiserlichen Hofhistoriographen Johannes Sambucus (1965), 
passim.  
38 Ibid., s. 20.  
39 Maximilián sa o Zrínskom vyjadruje veľmi uznanlivo v liste, ktorý mu adresuje 28. marca 1566. Pozri 
BARABÁS, Zrínyi Miklós (1899), listy č. VI.  
40 GERSTINGER, Aus dem Tagebuch des kaiserlichen Hofhistoriographen Johannes Sambucus (1965), s. 20.  
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rukopisu použitý názov Bregetium, ktorý spomína vo svojej mape už Ptolemaios, 
zodpovedal väčšinou Ostrihomu (lat. Strigonium, nem. Gran). 41  Johann Jacob 
Hofmann zároveň vo svojom Lexicon universale zo 17. storočia dodáva, že v iných 
prameňoch ide o Komárom (Komara). To, ako zase uvádza pri hesle Comara, nesie aj 
meno Brigaecio.42 Brigetio (príp. Bregaetium) bol pôvodne rímsky vojenský tábor 
a civilné mesto v dnešnom Maďarsku, naproti ústiu Váhu do Dunaja, dnes Szőny, 
súčasť Komáromu. Zrínskeho hlava však neskončila ani v Ostrihome, ani 
v Komárome, ale putovala najprv k budínskemu pašovi Mustafovi, ktorý ju nakoniec 
skutočne poslal do Rábu/Győru.43 Názov Bregetium tak pôsobí niekedy mätúco. Aj 
Dóra Bobory uvádza, že Zrínskeho hlava bola poslaná najprv do Komáromu a až 
potom do Rábu.44 Latinský text Samuela Budinu, z ktorého autorka vychádzala, však 
hovorí jasne: „...Domini Comitis Serini caput [. . .] Iaurinum, quod ab aliquibus etiam 
Bregetium dicitur, in castra nostri Imperatoris ablegat.“45 Takáto chyba je do istej 
miery pochopiteľná, označenie Rábu ako Bregetium koniec-koncov pripadalo mätúce 
aj súdobým autorom.46 Práve použitie tvaru Bregetium nás vedie k presvedčeniu, že 
pri písaní elogiola si tento fakt Sambucus skontroloval práve v Budinovom diele. 
V drvivej väčšine prípadov totiž Sambucus označoval maďarský Győr buď nemeckým 
Raab alebo po latinsky ako Iaurinum, čo vidno už na mapách Uhorska, ktoré 
pripravil,47  a takisto pri opise obliehania Szigetváru De Giulae, et Zyghethi exitu: 
„...capite Zerinii ad Iaurinum in castra misso pompaque curato, cum Iaurinum 
rediisset...“48  
 Rukopis Elogiolum fortissimi herois Nicolai, comitis Zeriniensis, v katalógu 
evidovaný pod svojím kratším názvom Nicolaus comes Zerinius, nepredstavuje 
z hľadiska rozsahu ani obsahu nijako prevratné dielo. O jeho osude nevieme takmer 
nič, datovať ho môžeme len veľmi okrajovo a navyše nejde ani priamo o autograf 
Sambucovho textu. Svoj význam však má pre kompletné poznanie produkcie Jána 
Sambuca, o ktorého autorstve nemáme prečo pochybovať. Každý neznámy či menej 
známy text tohto humanistu dopĺňa rozsiahlu mozaiku diel, ktoré za svoj život sám 
napísal či pomohol vydať. Aj keď sa to možno z obsahu nezdá, tento text je tiež ďalším 
                                                             
41 HOFMANN, Lexicon universale (1698), s. 577.  
42 Ibid., s. 935.  
43 WALTON, Sanitizing Szigetvár (2019), s. 447, cf. VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 247.  
44 BOBORY, The Sword and the Crucible (2009), s. 26.  
45 BUDINA, Historia Sigethi (1568), Iir-v. 
46  Pozri BERTIUS, Commentariorum rerum Germanicarum libri tres (1616), s. 158: „Bregetium, Rab, 
certum, propter confluentiam Rabinis vel Arabonis in Danubium. Ego vero non video cur ob eam caussam 
Bregetium sit, ac cur non potius Arrabona sit Rab, nomine oppido cum flumine communi, ut sit in multis? 
Certe notitiae ita sit, consequens est, ut Bregetium sit Gran, quod vulgo vocant Strigonium, ad 
confluentiam Grannae et Danubii. . . . Sed Rab hodie vocant Iaurinum.“  
47 Pozri SAMBUCUS, Ungariae Transtetteri descriptio (1566) a SAMBUCUS, Ungariae loca praecipua (1571).  
48 SAMBUCUS, De Giulae, et Zygethi exitu, 1566 (1581), s. 833.   
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1566, v ktorom udalosti pri Szigetvári opísal podrobnejšie, ale celkom určite mal 
Sambucus k dispozícii aj iné diela bližšie popisujúce pád pevnosti.  
 V chváloreči na Maximiliána II. sa síce zmieňuje o Zrínskeho hrdinstve len 
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„dextra eius miserabili omnia loca hostium sanguine ibidem complente,“ alebo pri 
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čerpal z iných diel popisujúcich dobytie Szigetváru, môže byť práve veta o poslaní 
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34 SAMBUCUS, Rerum in moerore funeris D. Maximiliani II. laudatiuncula (1581), s. 819-820: „Utinam 
Comiti Zerinio citius auxilia subvenissent, non, me hercle, Solimanum cani astutiae suae, non insolens 
vigiliarum molestia, minus undique excitae vires, non summa vi tormentorum oppugnatio iuvissent, vel 
melius, si pulvis nitratus insessos non defecisset, vel decussis, patefactis, hiantibusque propugnaculis, 
tantisper Comes furorem sustinuisset; dum potenti nostro exercitu praesens Maximilianus periculum 
submovisset.“  
35 SAMBUCUS, De Giulae, et Zygethi exitu, 1566 (1581), s. 833.  
36 Ibid., s. 834.  
37  GERSTINGER, Aus dem Tagebuch des kaiserlichen Hofhistoriographen Johannes Sambucus (1965), 
passim.  
38 Ibid., s. 20.  
39 Maximilián sa o Zrínskom vyjadruje veľmi uznanlivo v liste, ktorý mu adresuje 28. marca 1566. Pozri 
BARABÁS, Zrínyi Miklós (1899), listy č. VI.  
40 GERSTINGER, Aus dem Tagebuch des kaiserlichen Hofhistoriographen Johannes Sambucus (1965), s. 20.  

197 
 

rukopisu použitý názov Bregetium, ktorý spomína vo svojej mape už Ptolemaios, 
zodpovedal väčšinou Ostrihomu (lat. Strigonium, nem. Gran). 41  Johann Jacob 
Hofmann zároveň vo svojom Lexicon universale zo 17. storočia dodáva, že v iných 
prameňoch ide o Komárom (Komara). To, ako zase uvádza pri hesle Comara, nesie aj 
meno Brigaecio.42 Brigetio (príp. Bregaetium) bol pôvodne rímsky vojenský tábor 
a civilné mesto v dnešnom Maďarsku, naproti ústiu Váhu do Dunaja, dnes Szőny, 
súčasť Komáromu. Zrínskeho hlava však neskončila ani v Ostrihome, ani 
v Komárome, ale putovala najprv k budínskemu pašovi Mustafovi, ktorý ju nakoniec 
skutočne poslal do Rábu/Győru.43 Názov Bregetium tak pôsobí niekedy mätúco. Aj 
Dóra Bobory uvádza, že Zrínskeho hlava bola poslaná najprv do Komáromu a až 
potom do Rábu.44 Latinský text Samuela Budinu, z ktorého autorka vychádzala, však 
hovorí jasne: „...Domini Comitis Serini caput [. . .] Iaurinum, quod ab aliquibus etiam 
Bregetium dicitur, in castra nostri Imperatoris ablegat.“45 Takáto chyba je do istej 
miery pochopiteľná, označenie Rábu ako Bregetium koniec-koncov pripadalo mätúce 
aj súdobým autorom.46 Práve použitie tvaru Bregetium nás vedie k presvedčeniu, že 
pri písaní elogiola si tento fakt Sambucus skontroloval práve v Budinovom diele. 
V drvivej väčšine prípadov totiž Sambucus označoval maďarský Győr buď nemeckým 
Raab alebo po latinsky ako Iaurinum, čo vidno už na mapách Uhorska, ktoré 
pripravil,47  a takisto pri opise obliehania Szigetváru De Giulae, et Zyghethi exitu: 
„...capite Zerinii ad Iaurinum in castra misso pompaque curato, cum Iaurinum 
rediisset...“48  
 Rukopis Elogiolum fortissimi herois Nicolai, comitis Zeriniensis, v katalógu 
evidovaný pod svojím kratším názvom Nicolaus comes Zerinius, nepredstavuje 
z hľadiska rozsahu ani obsahu nijako prevratné dielo. O jeho osude nevieme takmer 
nič, datovať ho môžeme len veľmi okrajovo a navyše nejde ani priamo o autograf 
Sambucovho textu. Svoj význam však má pre kompletné poznanie produkcie Jána 
Sambuca, o ktorého autorstve nemáme prečo pochybovať. Každý neznámy či menej 
známy text tohto humanistu dopĺňa rozsiahlu mozaiku diel, ktoré za svoj život sám 
napísal či pomohol vydať. Aj keď sa to možno z obsahu nezdá, tento text je tiež ďalším 
                                                             
41 HOFMANN, Lexicon universale (1698), s. 577.  
42 Ibid., s. 935.  
43 WALTON, Sanitizing Szigetvár (2019), s. 447, cf. VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 247.  
44 BOBORY, The Sword and the Crucible (2009), s. 26.  
45 BUDINA, Historia Sigethi (1568), Iir-v. 
46  Pozri BERTIUS, Commentariorum rerum Germanicarum libri tres (1616), s. 158: „Bregetium, Rab, 
certum, propter confluentiam Rabinis vel Arabonis in Danubium. Ego vero non video cur ob eam caussam 
Bregetium sit, ac cur non potius Arrabona sit Rab, nomine oppido cum flumine communi, ut sit in multis? 
Certe notitiae ita sit, consequens est, ut Bregetium sit Gran, quod vulgo vocant Strigonium, ad 
confluentiam Grannae et Danubii. . . . Sed Rab hodie vocant Iaurinum.“  
47 Pozri SAMBUCUS, Ungariae Transtetteri descriptio (1566) a SAMBUCUS, Ungariae loca praecipua (1571).  
48 SAMBUCUS, De Giulae, et Zygethi exitu, 1566 (1581), s. 833.   
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dôkazom jeho zodpovednej historiografickej práce. V kombinácii s ostatnými jeho 
dielami či aspoň zmienkami nám totiž dáva možnosť zistiť, aký bol rozsah jeho 
informácií o Zrínskom a ako s nimi pracoval. Hoci sú v texte obsiahnuté skôr 
všeobecné fakty, jednako môže rukopis zmienkami o Zrínskeho výchove či 
spolubojovníkoch pri Viedni pomôcť k lepšiemu poznaniu jeho mladosti.  
 
Prepis latinského textu rukopisu z Biblothèque nationale, Dupuy 348, fol. 68r-69r:  
 
68r Nicolaus comes Zerinius  
Sambuci manus 
 
Elogiolum fortiss(imi) herois Nicolai, comitis Zeriniensis a Jo(anne) Sambuco, 
|| Sa(crae) Caes(are)ae Ma(iestat)is historiographo conscriptum ||  
Zeriniorum gens per illa est vetus et ab usq(ue) Torquatis ut ferunt memoria || 
abducta: cuius praeclara monimenta in potestate Hungarici Iuris, praecipue || bell(o) 
Dalmatico, adserenda multis domi et publicis l(itte)ris constat. ||  
Ac mihi quidem de generosa hac subole cogitanti in mentem venit || mirari atq(ue) 
replicare memoriam simul, quas partim Zeriny quoque || a matre attingunt 
familiarum, Comitum scilicet Tyrolis, Flandriae || et Fregipanum, quarum propagine 
omnes poene hodie illustres domus || niti videntur, nuptiisque et affinitatibus 
illigatae. Nicolao, cuius ergo || ista notantur, immortalitate consecrato Heroi, Nicolaus 
pater, Mater || Frangipana fuit, frater Johannes. Comitis appellatio non ex dignitatis 
|| titulo seu domus, in qua istud haeserit, usurpatum: ut in Germania: || sed 
facultatibus ac nobilitati clientelis abundanti, datum magnis || heroibus in Hungaria, 
Croacia, Sclavonia tributumque semper fuit. || Haecque honoris additio iis 
praesertim, qui Regni Pannonici officia regalia || gessere, mansit: caeteroqui Gospodi, 
Knezi nomen illustrium est, || Vayvodarum vero et summarum gentium despoti. 
Arcis Zeriniae || editis in montibus ad 4 lapidem a Zagabria rudera visuntur, || nuper 
arx aequata solo: aliae ditiones amplae et maritimae horu(m) || regulorum 
spectabiles. Noster vero Nicolaus Czygheti funesto || casu sibi et memoriae laudabili 
haud parum suis lumen addidit: || quod socio Francisco Tahӱ a praesule Labacensi 
olim educatus, || ad mortemque adolescentia excita instructave, brevi in ardua || 
plena caedis et cruoris Turcorum facinora, sese porrexerit || edideritve. In comitatu 
Balthasari Banffӱ obsessa Vienna, cum || Paullo Bakythio adolescente hoc equis ad 
celeritatem laxis paratisque || et in diminuendo hoste carpendisque castris foelicior 
alius vix || fuit: ut soluta dira circumsessione periculoque in sessis exemptis, || fama 
Nicolai Carolus V. illectus eundem equo et cingulo ornavit, || 68v Comitatus sui 
perpetuum clientem et familiarem dixerit. Anno post || VII Catziano cum Paulo 
Backyth castris ad Ezechium praefectis, || tantus iuvenem hunc ardor rei bene 
gerendae incessit: ita hostium || cruore acinacem saepe tinxit: ut vel aliis formidabilis, 
aequalibus || vix sustinendus, Catziani insidias detexerit ac iure vindicavit: || Inde in 
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vicina loca elatus Marchionem Electorem 42 anno in || Hungariam fide ac propria 
fortuna secutus: licet ea expeditio vana || et contra omnium spem excesserit, ibi ad 
Pesthiam a nostris obsessam, || quid consiliorum ille intermissit, quin ad 
internetionem Scythicorum || pertinuerit? Quid cum pauculis sociis agressus est: 
quod ipsius insidias, || velitationes nisi cruente frustravit? Gabrieli de Lewa aliquot 
|| alarum Pannonicarum ductori capite cervicibus subito velut || fulmine sic maiori 
tormento solutis dispersoque cerebro adfuit: || eo casu potius exarsit, nil de animo 
pristino contraxit, iniuriam || amici voto concepto sanguine barbarorum abunde 
pensavit, quibusvis || adversis se obiectans divinitus incolumem semper suis se 
reddidit, || singulari marte saepe lacessitus invictum praestitit. Inde ab || electore 
Ioachimo de meliori nota Ferdinando commendatus: eiusdem || in se clementiam 
separatim convertit constantiave eius liberaliter || aucta compraehensave: Caesar per 
omnes dignitatum Regni gradus || eundem duxit, insigniorem in omnium oculis et 
ore fecit. Tanti || ipse beneficii memor cum imperium militare seu Banatum 
Regnorum || Ungariae subditorum, Sclavoniae, Croaciae et aliquandiu secundum || 
Transistranam militiae munus cum laude gessisset, Zygheti bis || ante graviter 
obsessi custodiam solus intrepide recepit: rem || strenue fortiterque gessit, dum loco 
omni subsidio externo destituto || dextra eius miserabili omnia loca hostium sanguine 
ibidem || complente vi, flamma, ferro denique oppressus concidit. Capite ad || 69r 
fastum eius ab hoste dono Bregetium misso iusta totis castris solenniter || luctu et 
moerore cunctorum soluta memoriam omnium oblivione || annorumque curriculo 
fortitudo excepit perpetuumque cum haeredibus || vigebit. Posteri, si grati sunt, facta 
tuentor.  
 
Slovenský preklad:  
 
Gróf Mikuláš Zrínsky  
Sambucovou rukou 
 
Krátka chvála udatného hrdinu Mikuláša, zrínskeho grófa, napísaná Jánom 
Sambucom, historiografom svätého cisárskeho veličenstva   

Rod Zrínskych je sám o sebe starý a, ako tvrdia, odvodený až od 
Torquatovcov.49 Je známe, že ich slávne činy v úrade uhorského práva a najmä za 
dalmátskej vojny potvrdzujú mnohé domáce aj verejné spisy.  

                                                             
49  Mikulášov strýko z matkinej strany, Ivan Karlović (asi 1485 – 1531), krbavský (Corbavia) gróf, 
odvodzoval, podobne ako iné chorvátske či európske šľachtické rody, pôvod svojho rodu od rímskeho 
patricija, konkrétne ním mal byť Titus Manlius Imperiosus Torquatus (4. stor. pred Kr.). Zvykol sa preto 
nazývať Johannes Torquatus (Ivan Torkvat) a v zmysle svojho prímena nosieval okolo krku zdobený 
golier alebo reťaz.  
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Ioachimo de meliori nota Ferdinando commendatus: eiusdem || in se clementiam 
separatim convertit constantiave eius liberaliter || aucta compraehensave: Caesar per 
omnes dignitatum Regni gradus || eundem duxit, insigniorem in omnium oculis et 
ore fecit. Tanti || ipse beneficii memor cum imperium militare seu Banatum 
Regnorum || Ungariae subditorum, Sclavoniae, Croaciae et aliquandiu secundum || 
Transistranam militiae munus cum laude gessisset, Zygheti bis || ante graviter 
obsessi custodiam solus intrepide recepit: rem || strenue fortiterque gessit, dum loco 
omni subsidio externo destituto || dextra eius miserabili omnia loca hostium sanguine 
ibidem || complente vi, flamma, ferro denique oppressus concidit. Capite ad || 69r 
fastum eius ab hoste dono Bregetium misso iusta totis castris solenniter || luctu et 
moerore cunctorum soluta memoriam omnium oblivione || annorumque curriculo 
fortitudo excepit perpetuumque cum haeredibus || vigebit. Posteri, si grati sunt, facta 
tuentor.  
 
Slovenský preklad:  
 
Gróf Mikuláš Zrínsky  
Sambucovou rukou 
 
Krátka chvála udatného hrdinu Mikuláša, zrínskeho grófa, napísaná Jánom 
Sambucom, historiografom svätého cisárskeho veličenstva   

Rod Zrínskych je sám o sebe starý a, ako tvrdia, odvodený až od 
Torquatovcov.49 Je známe, že ich slávne činy v úrade uhorského práva a najmä za 
dalmátskej vojny potvrdzujú mnohé domáce aj verejné spisy.  

                                                             
49  Mikulášov strýko z matkinej strany, Ivan Karlović (asi 1485 – 1531), krbavský (Corbavia) gróf, 
odvodzoval, podobne ako iné chorvátske či európske šľachtické rody, pôvod svojho rodu od rímskeho 
patricija, konkrétne ním mal byť Titus Manlius Imperiosus Torquatus (4. stor. pred Kr.). Zvykol sa preto 
nazývať Johannes Torquatus (Ivan Torkvat) a v zmysle svojho prímena nosieval okolo krku zdobený 
golier alebo reťaz.  
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 Keď som premýšľal o tomto urodzenom potomkovi, zišlo mi na um pozrieť 
sa s obdivom a zároveň znovu si pripomenúť, ktoré rodiny prislúchajú sčasti aj 
k Zrínskemu rodu zo strany matky, a to grófi Tirolska, Flámska a rodu Frankopan, 
ktorých rodokmeňom sa dnes zdajú byť podoprené a sobášmi a príbuzenstvom 
prepojené takmer všetky rody. Mikuláš, hrdina zvečnený nesmrteľnosťou, ktorého 
príbuzenské pomery sa tu zaznamenávajú, mal otca Mikuláša, 50  matku z rodu 
Frankopan51 a brata Ivana.52 Titul grófa sa nepoužíva preto, že by k nemu oprávňovala 
záslužnosť alebo rod, z ktorého tento titul vzišiel, ako je tomu v Nemecku, ale dáva sa 
šľachte oplývajúcej právomocami a poddanými a v Uhorsku, Chorvátsku a Slavónsku 
sa vždy udeľoval veľkým hrdinom. Tento spoločenský vzostup ostal v platnosti najmä 
pre tých, ktorí zastávali úrady panónskeho kráľovstva:53 ostatne, vznešený je aj titul 
gospodar54 (pán), knez55 (knieža), ba dokonca vojvoda56 a vládca najvyšších rodov.57 
Rozvaliny hradu Zrín58 vidieť na strmých kopcoch štyri míle59 od Záhrebu, nedávno 
bol totiž hrad zrovnaný so zemou. Ešte sú iné obdivuhodné a rozsiahle prímorské 
panstvá týchto kniežat. Ale náš Mikuláš nešťastnou smrťou na Szigetvári pridal 
nemálo lesku chvályhodnej spomienke na seba a svojich príbuzných.  
 Kedysi ho spolu s jeho druhom Františkom Tahym60  vychoval ľubľanský 
arcibiskup. Mladosť strávil vo výcviku a prípravou na smrť. Krátko nato kráčal 

                                                             
50 Mikuláš III. Zrínsky (1488/1489 – 1534)  
51 Jelena Karlović (asi 1475 – ?). Vantuch uvádza, že je mylne označená za člena rodu Frankopan. Jelena 
však bola dcérou Doroty Frankopan (? – 1479). Rovnako, ako píše Vantuch, patrila do tohto rodu aj prvá 
manželka Mikuláša Zrínskeho Katarína (? – 1561).  
52 Ivan I. Zrínsky (? – 1541)  
53 Varga píše, že Mikuláš IV. Zrínsky získal grófsky titul v roku 1542, keď bol menovaný chorvátskym 
bánom, ale titul knez bol, rovnako ako latinský variant comes, dedičný. Zrínsky sa, aj spolu s bratom 
Ivanom, podpisoval na listoch ako comes už pred rokom 1542. Pozri VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 
203; cf. BARABÁS, Zrinyi Miklós (1898), passim.  
54 zodpovedá latinskému dominus  
55 zodpovedá latinskému comes  
56 zodpovedá latinskému dux  
57 Latinský výraz despota al. despotus bol titul slovanských vládcov na Balkáne.  
58 Hrad Zrín sa prvý raz spomína v 13. storočí. V roku 1347 ho kráľ Ľudovít I. udelil rodu Šubić, ktorý si 
podľa neho následne zmenil rodové meno na Zrínsky. Tradične sa pokladá za rodisko Mikuláša IV. 
Zrínskeho.  
59 Záhreb je od Zrínu vzdialený takmer 100 km, preto môžeme považovať údaj v rukopise za chybný. 
K chybe mohlo dôjsť pri prepise pôvodného Sambucovho ťažko čitateľného rukopisu, alebo sa takýto údaj 
nachádzal už v pôvodnom texte. Sambucus tak mohol chybu urobiť sám, alebo informáciu o vzdialenosti 
prevzal z iného zdroja, keďže sám na mieste nebol.  
60  František/Ferenc/Franjo Tahy (1515? – 1573), hlavný kráľovský povozník (magister agazonum), 
v rokoch 1550 až 1552 kapitán Szigetváru, známy svojím krutým zaobchádzaním s poddanými, čo 
podnietilo chorvátsko-slovinské sedliacke povstanie. Za manželku si zobral Jelenu (asi 1510 – asi 1561), 
sestru Mikuláša Zrínskeho. Rodina Tahy mala k Zrínskym blízko, Františkov otec Ján dal Mikulášovi III. 
Zrínskemu ako istinu za pôžičku majetky vránskeho priorstva, ktorého bol správcom kvôli neplnoletosti 
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v ústrety ťažkým skúškam v bojoch plných zabíjania a tureckej krvi. Pri obliehaní 
Viedne 61  bojoval v družine Baltazára Bánffyho. 62  Spolu s Pavlom Bakićom 63  pri 
útokoch na nepriateľa a dorážaní na jeho tábor na rýchlych koňoch, vyrážajúcich do 
všetkých strán, bol veru málokto úspešnejší než tento mladík. Keď sa skončilo toto 
strašné obliehanie a obyvateľstvo bolo konečne zbavené nebezpečenstva, Karol V.,64 
ohromený Mikulášovou povesťou, ho vyznamenal koňom a opaskom 65  a vzal ho 
natrvalo pod svoju ochranu.  
 O sedem rokov neskôr, keď boli Katzianer s Pavlom Bakićom veliteľmi tábora 
pri Osijeku,66 bojoval tento mladík s takým mimoriadnym zápalom a toľkokrát zmáčal 
svoju šabľu v nepriateľskej krvi, že nielenže cudzím naháňal hrôzu, ale aj u svojich 
vzbudzoval bázeň. Odhalil Katzianerove úklady a právom ho potrestal.  
 Keď sa odtiaľ odobral na susedné územia, v štyridsiatom druhom roku 
oddane a z vlastnej vôle nasledoval markgrófa, kurfirsta,67 do Uhorska.  
 Hoci táto vojenská výprava, keď sme obliehali Pešť,68 vyšla naprázdno a inak ako sme 
všetci dúfali, vari opomenul nejaké kroky, ktoré by viedli k záhube Skýtov? 69  Čo 
povedať na to, že len s hŕstkou druhov zaútočil na nepriateľa, keď krvavo zmaril jeho 
útoky a úskoky?  
 Stál pri Gáborovi Lévaiovi,70 veliteľovi niekoľkých panónskych krídel, keď mu 
veľké delo sťa úderom blesku oddelilo hlavu od tela a jeho mozog sa rozprskol navôkol. 
                                                             
svojho syna Františka, ktorý bol formálne ustanoveným priorom. Rok narodenia Františka Tahyho sa 
väčšinou udáva 1526, ale práve informácia o priorstve posúva jeho narodenie na skorší dátum. Podľa 
Hunyadiho a Ribiho bol František za priora nominovaný Ľudovítom II. v roku 1526, podľa Vargu sa tak 
stalo dokonca v roku 1521. VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 111-112; HUNYADI – RIBI, A Johannita rend 
magyar tartományi elöljárói (2019), s. 175.  
61 Obliehanie Süleymanom I. trvalo od 27. septembra do 15. októbra 1529.  
62  Baltazár Bánffy de Tallóc bol hlavným županom (főispán, supremus comes) tordajskej župy 
v Sedmohradsku (dnes Turda v Rumunsku), veliteľ vojsk kráľa Ferdinanda I., spolubojovník palatína 
Tomáša Nádasdyho a účastník bojov proti Jánovi Zápoľskému.  
63 Pavle Bakić (1484 – 1537), posledný srbský vládca (despot). Pri obliehaní Viedne roku 1529 boli srbskí 
husári pod jeho velením prví, kto sa pri útoku na mesto zrazili s osmanskými útočníkmi.   
64  Karol V. (1500 – 1558), španielsky kráľ, rímskonemecký cisár a burgundský vojvoda. Jeho brat 
Ferdinand I. (1503 – 1564) ho neskôr vystriedal na cisárskom tróne.  
65 Odmena sa v rôznych zdrojoch líši: u Reusnera nájdeme koňa a zlato či zlaté mince (pozri VARGA, 
Europe’s Leonidas (2016), s. 84), Željko Zidarić opisuje odmenu v podobe znamenitého koňa, meča 
a zlatej reťaze. ZIDARIĆ, As Only True Men Can (2019), s. 54.  
66 Osijek (maď. Eszék) – chorvátske mesto blízko srbských hraníc, v rokoch 1526 až 1687 pod osmanskou 
nadvládou ako súčasť budínskeho ejáletu. V roku 1537 dejisko neúspešného rakúskeho obliehania.  
67 Joachim II. Hector (1505 – 1571), kurfirst brandenburského markgrófstva, veliteľ vojsk pri Pešti.  
68 Obliehanie Budína a Pešti trvalo od 26. septembra do 9. októbra 1542.  
69 Sambucus podľa tradičnej historiografie založenej na Herodotovi zobrazuje Osmanov ako potomkov 
Skýtov. Renesanční učenci tento postup často používali a umožňoval im rozlišovať jednotlivé islamské 
krajiny. Pozri NORTON, Blurring the Boundaries (2013), s. 14-15.  
70 Gábor Lévai Cseh al. Gábor Cseh de Léva († 1542) z Levíc padol pri obliehaní Pešti.  
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 Keď som premýšľal o tomto urodzenom potomkovi, zišlo mi na um pozrieť 
sa s obdivom a zároveň znovu si pripomenúť, ktoré rodiny prislúchajú sčasti aj 
k Zrínskemu rodu zo strany matky, a to grófi Tirolska, Flámska a rodu Frankopan, 
ktorých rodokmeňom sa dnes zdajú byť podoprené a sobášmi a príbuzenstvom 
prepojené takmer všetky rody. Mikuláš, hrdina zvečnený nesmrteľnosťou, ktorého 
príbuzenské pomery sa tu zaznamenávajú, mal otca Mikuláša, 50  matku z rodu 
Frankopan51 a brata Ivana.52 Titul grófa sa nepoužíva preto, že by k nemu oprávňovala 
záslužnosť alebo rod, z ktorého tento titul vzišiel, ako je tomu v Nemecku, ale dáva sa 
šľachte oplývajúcej právomocami a poddanými a v Uhorsku, Chorvátsku a Slavónsku 
sa vždy udeľoval veľkým hrdinom. Tento spoločenský vzostup ostal v platnosti najmä 
pre tých, ktorí zastávali úrady panónskeho kráľovstva:53 ostatne, vznešený je aj titul 
gospodar54 (pán), knez55 (knieža), ba dokonca vojvoda56 a vládca najvyšších rodov.57 
Rozvaliny hradu Zrín58 vidieť na strmých kopcoch štyri míle59 od Záhrebu, nedávno 
bol totiž hrad zrovnaný so zemou. Ešte sú iné obdivuhodné a rozsiahle prímorské 
panstvá týchto kniežat. Ale náš Mikuláš nešťastnou smrťou na Szigetvári pridal 
nemálo lesku chvályhodnej spomienke na seba a svojich príbuzných.  
 Kedysi ho spolu s jeho druhom Františkom Tahym60  vychoval ľubľanský 
arcibiskup. Mladosť strávil vo výcviku a prípravou na smrť. Krátko nato kráčal 

                                                             
50 Mikuláš III. Zrínsky (1488/1489 – 1534)  
51 Jelena Karlović (asi 1475 – ?). Vantuch uvádza, že je mylne označená za člena rodu Frankopan. Jelena 
však bola dcérou Doroty Frankopan (? – 1479). Rovnako, ako píše Vantuch, patrila do tohto rodu aj prvá 
manželka Mikuláša Zrínskeho Katarína (? – 1561).  
52 Ivan I. Zrínsky (? – 1541)  
53 Varga píše, že Mikuláš IV. Zrínsky získal grófsky titul v roku 1542, keď bol menovaný chorvátskym 
bánom, ale titul knez bol, rovnako ako latinský variant comes, dedičný. Zrínsky sa, aj spolu s bratom 
Ivanom, podpisoval na listoch ako comes už pred rokom 1542. Pozri VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 
203; cf. BARABÁS, Zrinyi Miklós (1898), passim.  
54 zodpovedá latinskému dominus  
55 zodpovedá latinskému comes  
56 zodpovedá latinskému dux  
57 Latinský výraz despota al. despotus bol titul slovanských vládcov na Balkáne.  
58 Hrad Zrín sa prvý raz spomína v 13. storočí. V roku 1347 ho kráľ Ľudovít I. udelil rodu Šubić, ktorý si 
podľa neho následne zmenil rodové meno na Zrínsky. Tradične sa pokladá za rodisko Mikuláša IV. 
Zrínskeho.  
59 Záhreb je od Zrínu vzdialený takmer 100 km, preto môžeme považovať údaj v rukopise za chybný. 
K chybe mohlo dôjsť pri prepise pôvodného Sambucovho ťažko čitateľného rukopisu, alebo sa takýto údaj 
nachádzal už v pôvodnom texte. Sambucus tak mohol chybu urobiť sám, alebo informáciu o vzdialenosti 
prevzal z iného zdroja, keďže sám na mieste nebol.  
60  František/Ferenc/Franjo Tahy (1515? – 1573), hlavný kráľovský povozník (magister agazonum), 
v rokoch 1550 až 1552 kapitán Szigetváru, známy svojím krutým zaobchádzaním s poddanými, čo 
podnietilo chorvátsko-slovinské sedliacke povstanie. Za manželku si zobral Jelenu (asi 1510 – asi 1561), 
sestru Mikuláša Zrínskeho. Rodina Tahy mala k Zrínskym blízko, Františkov otec Ján dal Mikulášovi III. 
Zrínskemu ako istinu za pôžičku majetky vránskeho priorstva, ktorého bol správcom kvôli neplnoletosti 
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v ústrety ťažkým skúškam v bojoch plných zabíjania a tureckej krvi. Pri obliehaní 
Viedne 61  bojoval v družine Baltazára Bánffyho. 62  Spolu s Pavlom Bakićom 63  pri 
útokoch na nepriateľa a dorážaní na jeho tábor na rýchlych koňoch, vyrážajúcich do 
všetkých strán, bol veru málokto úspešnejší než tento mladík. Keď sa skončilo toto 
strašné obliehanie a obyvateľstvo bolo konečne zbavené nebezpečenstva, Karol V.,64 
ohromený Mikulášovou povesťou, ho vyznamenal koňom a opaskom 65  a vzal ho 
natrvalo pod svoju ochranu.  
 O sedem rokov neskôr, keď boli Katzianer s Pavlom Bakićom veliteľmi tábora 
pri Osijeku,66 bojoval tento mladík s takým mimoriadnym zápalom a toľkokrát zmáčal 
svoju šabľu v nepriateľskej krvi, že nielenže cudzím naháňal hrôzu, ale aj u svojich 
vzbudzoval bázeň. Odhalil Katzianerove úklady a právom ho potrestal.  
 Keď sa odtiaľ odobral na susedné územia, v štyridsiatom druhom roku 
oddane a z vlastnej vôle nasledoval markgrófa, kurfirsta,67 do Uhorska.  
 Hoci táto vojenská výprava, keď sme obliehali Pešť,68 vyšla naprázdno a inak ako sme 
všetci dúfali, vari opomenul nejaké kroky, ktoré by viedli k záhube Skýtov? 69  Čo 
povedať na to, že len s hŕstkou druhov zaútočil na nepriateľa, keď krvavo zmaril jeho 
útoky a úskoky?  
 Stál pri Gáborovi Lévaiovi,70 veliteľovi niekoľkých panónskych krídel, keď mu 
veľké delo sťa úderom blesku oddelilo hlavu od tela a jeho mozog sa rozprskol navôkol. 
                                                             
svojho syna Františka, ktorý bol formálne ustanoveným priorom. Rok narodenia Františka Tahyho sa 
väčšinou udáva 1526, ale práve informácia o priorstve posúva jeho narodenie na skorší dátum. Podľa 
Hunyadiho a Ribiho bol František za priora nominovaný Ľudovítom II. v roku 1526, podľa Vargu sa tak 
stalo dokonca v roku 1521. VARGA, Europe’s Leonidas (2016), s. 111-112; HUNYADI – RIBI, A Johannita rend 
magyar tartományi elöljárói (2019), s. 175.  
61 Obliehanie Süleymanom I. trvalo od 27. septembra do 15. októbra 1529.  
62  Baltazár Bánffy de Tallóc bol hlavným županom (főispán, supremus comes) tordajskej župy 
v Sedmohradsku (dnes Turda v Rumunsku), veliteľ vojsk kráľa Ferdinanda I., spolubojovník palatína 
Tomáša Nádasdyho a účastník bojov proti Jánovi Zápoľskému.  
63 Pavle Bakić (1484 – 1537), posledný srbský vládca (despot). Pri obliehaní Viedne roku 1529 boli srbskí 
husári pod jeho velením prví, kto sa pri útoku na mesto zrazili s osmanskými útočníkmi.   
64  Karol V. (1500 – 1558), španielsky kráľ, rímskonemecký cisár a burgundský vojvoda. Jeho brat 
Ferdinand I. (1503 – 1564) ho neskôr vystriedal na cisárskom tróne.  
65 Odmena sa v rôznych zdrojoch líši: u Reusnera nájdeme koňa a zlato či zlaté mince (pozri VARGA, 
Europe’s Leonidas (2016), s. 84), Željko Zidarić opisuje odmenu v podobe znamenitého koňa, meča 
a zlatej reťaze. ZIDARIĆ, As Only True Men Can (2019), s. 54.  
66 Osijek (maď. Eszék) – chorvátske mesto blízko srbských hraníc, v rokoch 1526 až 1687 pod osmanskou 
nadvládou ako súčasť budínskeho ejáletu. V roku 1537 dejisko neúspešného rakúskeho obliehania.  
67 Joachim II. Hector (1505 – 1571), kurfirst brandenburského markgrófstva, veliteľ vojsk pri Pešti.  
68 Obliehanie Budína a Pešti trvalo od 26. septembra do 9. októbra 1542.  
69 Sambucus podľa tradičnej historiografie založenej na Herodotovi zobrazuje Osmanov ako potomkov 
Skýtov. Renesanční učenci tento postup často používali a umožňoval im rozlišovať jednotlivé islamské 
krajiny. Pozri NORTON, Blurring the Boundaries (2013), s. 14-15.  
70 Gábor Lévai Cseh al. Gábor Cseh de Léva († 1542) z Levíc padol pri obliehaní Pešti.  
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To Mikuláša ešte viac rozohnilo, ba ešte väčšmi rozdúchalo jeho odvahu. Prisahal 
nepriateľovi pomstu a krivdu voči priateľovi dostatočne oplatil barbarskou krvou. 
Nech sa vrhol na ktoréhokoľvek nepriateľa, k svojim sa akýmsi božím riadením vždy 
vrátil bez úhony. Zlákaný často k tomu, aby pokúšal svoje nezvyčajné vojnové šťastie, 
sa javil ako nepremožiteľný. Preto sa kurfirst Joachim zaňho prihovoril u Ferdinanda: 
vďaka svojej neohrozenosti, ktorá neobmedzene narástla a preslávila ho, si Mikuláš 
získal jeho osobitnú náklonnosť. Cisár Mikuláša postupne dosadil do všetkých 
kráľovských úradov a verejne pred zrakmi všetkých ho vyznamenal.  
 Mikuláš, majúc na pamäti túto veľkú poctu, chvályhodne zastával úrad 
hlavného vojenského veliteľa alebo bána 71  poddaných uhorských kráľovstiev 
Slavónska a Chorvátska a dlhú dobu vykonával vojenskú službu v Zadunajsku.72 Sám 
sa neohrozene ujal obrany Szigetváru,73 predtým už dvakrát ťažko obliehaného.74 Túto 
úlohu vykonával pohotovo a udatne a v situácii, keď bola pevnosť celkom bez pomoci 
zvonka, jeho pravica naplnila bojisko biednou krvou nepriateľov. Nakoniec však pod 
náporom nepriateľskej sily, ohňa a železa padol.75 Ako výraz opovrhnutia76 nepriateľ 

                                                             
71 Bán – miestodržiteľ, vládca bánoviny či banátu, titul rôznych regionálnych správcov či vládcov v okolí 
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poslal jeho hlavu darom do Rábu.77 Zato v tábore premoženom zármutkom mu boli 
vzdané posledné pocty s náležitou slávou. Vďaka jeho statočnosti spomienka naňho 
nevybledla ani po mnohých rokoch a vždy bude prekvitať medzi jeho dedičmi. Ak sú 
potomkovia vďační, nech ochraňujú pamiatku na jeho skutky.78  
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Abstrakt: V roku 1566 získal na dvore cisára Maximiliána II. miesto dvorného historiografa Ján 
Sambucus. V rovnakom roku osmanská armáda pod vedením Süleymana I. dobyla pevnosť Szigetvár. 
Súčasne sa v tom istom čase v Sambucových denníkových záznamoch objavuje meno Mikuláša IV. 
Zrínskeho (1507/1508 – 1566) – človeka, ktorý je s osudom Szigetváru neodmysliteľne spätý. Sambucus 
zhromažďoval informácie o páde pevnosti aj o Zrínskom a postupne ich použil vo viacerých textoch, ktoré 
napísal a neskôr aj vydal. Jeden text, Krátka chvála udatného hrdinu Mikuláša, zrínskeho grófa, však ostal 
len v rukopisnej podobe v zbierke Bibliothèque nationale a v katalógu je označený ako Nicolaus comes 
Zerinius. Štúdia sa zaoberá okolnosťami vzniku, obsahom a účelom tohto rukopisu v kontexte 
Sambucovej historiografickej tvorby. Súčasťou štúdie je prepis latinského textu rukopisu a jeho slovenský 
preklad.  
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Abstrakt: V roku 1566 získal na dvore cisára Maximiliána II. miesto dvorného historiografa Ján 
Sambucus. V rovnakom roku osmanská armáda pod vedením Süleymana I. dobyla pevnosť Szigetvár. 
Súčasne sa v tom istom čase v Sambucových denníkových záznamoch objavuje meno Mikuláša IV. 
Zrínskeho (1507/1508 – 1566) – človeka, ktorý je s osudom Szigetváru neodmysliteľne spätý. Sambucus 
zhromažďoval informácie o páde pevnosti aj o Zrínskom a postupne ich použil vo viacerých textoch, ktoré 
napísal a neskôr aj vydal. Jeden text, Krátka chvála udatného hrdinu Mikuláša, zrínskeho grófa, však ostal 
len v rukopisnej podobe v zbierke Bibliothèque nationale a v katalógu je označený ako Nicolaus comes 
Zerinius. Štúdia sa zaoberá okolnosťami vzniku, obsahom a účelom tohto rukopisu v kontexte 
Sambucovej historiografickej tvorby. Súčasťou štúdie je prepis latinského textu rukopisu a jeho slovenský 
preklad.  
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Slabiky, rytmus a metrika: poznámky k poetickej štruktúre 
juhopicénskeho nápisu CH 1a (Crecchio)1 
Barbora Machajdíková 
Bratislava  
Syllables, rhythm and metrics: Remarks on the poetic structure of the South Picene 
inscription CH 1a (Crecchio)  
Abstract: The stele from Crecchio displays two South Picene inscriptions that are suspected of being 
poetic (as shown by the numerous alliterations) and thus metrical. The accentual groups (independent 
stressed words, or combinations of a clitic with its host) are normally separated from one another by 
interpunctions. The aim of the present study is to determine the precise number of accentual groups in 
the first inscription (CH 1a). Interpunction signs have probably been omitted between 
esmen and adstaeoms (cf. iepeten: esmen: ekúsim:) and between ioki (alliterating with ioúefa, if one 
assumes a segmentation po+ioúefa) and pedu (which would alliterate with the subsequent word 
pdufem). An interpunction sign has probably been lost in the lacuna between upeke[ and ]orom. The 
inscription CH 1a thus contains exactly twenty words. Interestingly, the inscription TE 5 has the same 
number of words as CH 1a. These two long texts may be divided into five cola with four accentual units 
each. 
 
Keywords: South Picene, Italic languages, epigraphy, poetics, metrics, syllable 
 
Úvod 

orpus juhopicénskych textov tvorí niekoľko nápisov datovaných do 6. a 5. 
stor. p. n. l. (vrátane niekoľkých neskorších nápisov). Nájdené boli prevažne 

na jadranskom pobreží strednej Itálie, v Abruzzách a Sabínsku. Tieto nápisy sú zostavené 
v type abecedy, ktorá sa vyznačuje viacerými osobitosťami z hľadiska inventáru znakov 
(napr. sú tu tri písmená pre zadné vokály: <o>, <u> a <ú>), ako aj z hľadiska formy 
písmen (napr. <o> v podobe malého krúžku).2 

Viaceré sabelské nápisy sa vyznačujú prítomnosťou štylistických prvkov, ako sú 
aliterácie či etymologické figúry. Komparatívna analýza týchto nápisných dokumentov 
odhaľuje spoločné princípy v ich metrickej štruktúre. 

Pod staroitalickou metrikou rozumieme princípy metrického členenia niektorých 
epigrafických monumentov strednej Itálie a Venétie, v ktorých sa dá pozorovať opakovanie 
toho istého rytmu. Výraz staroitalický sa vzťahuje na jazyky a štádiá jazykov, v ktorých sa 
slovný prízvuk vyskytoval na prvej slabike.  

V tomto článku sa budeme snažiť o odhalenie prítomnosti rytmickej organizácie 
v juhopicénskom nápise z Crecchia (ST Sp CH 1). 
 
                                                             
1  Štúdia vznikla ako výstup riešenia grantového projektu VEGA 1/0812/18 “Latinská slabika 
v  diachronickom a typologickom kontexte”. 
2 K juhopicénskym nápisom cf. MARINETTI, Le iscrizioni sud-picene (1985); LA REGINA, Il Guerriero di 
Capestrano e le iscrizioni paleosabelliche (2010); URBANOVÁ – BLAŽEK, Národy Starověké Itálie (2008), 
s. 139-145; MARTZLOFF, Les marques casuelles dans les documents paléo-sabelliques (2011). 
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Prezentácia nápisu z Crecchia  
Nápis z Crecchia (ST Sp CH 1) pochádza približne z roku 500 p. n. l. Text sa skladá 

z dvoch nezávislých sekvencií A a B.3 Oddeľovanie slov, ktoré sa značilo tromi (niekedy aj 
viac) bodkami nad sebou, tu znázorňujeme podľa konvencie dvomi bodkami.  

A. deiktam: h[X(X)]lpas: pimoftorim: esmenadstaeoms: upeke[X(X) (X)X]orom: 
iorkes: iepeten: esmen: ekúsim: raeliom: rufrasim: poioúefa: iokipedu: pdufem: ok[X]ikam: 
enet: bie: 

B. múreis: maroúm: [X(X)]elíúm: uelaimes: staties: qora: kduíú.  
Stéla, na ktorej sa nachádza nápis, je rozlomená na dve časti. Toto poškodenie 

malo za následok zmiznutie niekoľkých písmen na viacerých miestach. Poškodenia sa 
vyskytujú aj na jednom boku stély. Počet stratených písmen medzi <upeke> a <orom> je 
relatívne malý, pretože rad písmen sekvencie A, vytesanej v bustrofedóne, je prerušený 
tam, kde sa začína ohýbať. Anna Marinetti sa domnieva, že chýbajú dve až tri písmená, 
maximálne však štyri.4 Je tiež možné, že sa stratili nielen písmená, ale aj oddeľovač slov. 
Takáto alternatíva by umožnila vyhnúť sa tvrdeniu, že existovalo slovo upeke[...]orom, 
ktoré by bolo nezvyčajne dlhé. 
 
Aliterácie na nápise z Crecchia a Bellante  

Prítomnosť aliterácií na začiatku niektorých skupín slov sa interpretuje ako 
príznak poetického charakteru nápisu z Crecchia. Na prvý pohľad sú zjavné viaceré 
aliteračné páry: iorkes a iepeten, raeliom a rufrasim, múreis a maroúm, qora a kduíú.5 Tiež 
sem treba zaradiť tvary [u]elíúm a uelaimes, ak tento tvar doplníme na [u]elíúm (a nie na 
[ra]elíúm, čo by však bolo porovnateľné s raeliom zo sekvencie A). 

Dve slová za sebou začínajúce vokálmi sa vyznačujú aliteráciou s nulovým 
konsonantom, ako na stéle z Bellante (ST Sp TE 2), kde má pár alies esmen rovnaké 
postavenie ako viam videtas a tetis tokam. Na nápise z Crecchia teda esmen a ekúsim 
tvoria aliteračnú dvojicu. Rovnako ok[r]ikam aliteruje s enet. Niektoré slová však nepatria 
do žiadnej aliteračnej skupiny, ako bie, deiktam a h[X(X)]lpas. 

Väčšina súčasných bádateľov akceptuje názor, že vo vývoji praitalického jazyka 
bola fáza, počas ktorej boli prízvučné slová systematicky prízvukované na počiatočnej 
slabike.6 Keďže počiatočná spoluhláska slova bola zvýraznená prízvukom, bola spravidla 
často zapojená do systému aliterácií.  

V juhopicénčine sa vyskytuje nápis, kde s veľkou pravdepodobnosťou možno 
postulovať rytmus, ktorý je založený na slovnom prízvuku a funguje ako ťažká doba. Ide 
o známy nápis na stéle z Bellante (TE 2): 
                                                             
3 K tomuto nápisu cf. MARINETTI, Le iscrizioni sud-picene (1985), s. 224-232. Text obsahuje skratku ST Sp 
CH 1 (kde “Sp” znamená Südpikenisch) v zbierke RIX, Sabellische Texte (2002), s. 69. Cf. tiež LA REGINA, 
Il Guerriero di Capestrano e le iscrizioni paleosabelliche (2010), s. 266-267. 
4 MARINETTI, Le iscrizioni sud-picene (1985), s. 230. 
5 K tomuto slovu cf. RIX, Südpikenisch kduíú (1994). 
6 K sabelskému a starolatinskému prízvukovaniu cf. NISHIMURA, On Accent in the Italic Languages (2014). 
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postin: viam: videtas: tetis: tokam: alies: esmen: vepses: vepeten.  
Vetnej štruktúre je dobre rozumieť, hoci presný význam viacerých slov je stále 

predmetom diskusií. Možno navrhnúť nasledujúci preklad: „na druhej strane / na konci 
(postin) cesty (viam) vidíš / vidíte7 (videtas) pomník (tokam) Tita Allia (tetis... alies, 
genitív) pochovaného / upraveného ako mŕtveho / pripraveného pollinctorom (vepses, 
particípium v genitíve) v tomto hrobe (esmen, ukazovacie zámeno v lokáli; vepeten, 
substantívum v lokáli).“ 

Tvar vepses je pravdepodobne particípiom perfekta na *-us- (-ses < *-us-eis, 
so synkopou a monoftongizáciou) majúcim rezultatívny význam. Ten istý sufix sa 
nachádza aj v nominatíve sg. feminína -υῖα v starogréckom particípiu perfekta aktíva.8 
Juhopicénsky kmeň vep- by mohol byť príbuzný s latinským kmeňom linc- alebo lic- 
nachádzajúcim sa v technickom výraze pollinctor alebo pollictor9, ktorý označuje nosiča 
mŕtvol, pohrebníka. Koreň tohto slova bol *wleikw-. Počiatočná skupina */wl/ sa zjedno-
dušila na /l/, ktoré sa zmenilo na v- v jazyku časti juhopicénskych textov. Labiovelára /kw/ 
sa v sabelčine menila na /p/, zatiaľ čo v latinčine bolo jej reflexom /k/ pred /t/ (ako 
v pollictor). Adjektívum limpidus obsahuje nazálny infix (ako v tvare pollinxerat u Plauta, 
Poen. 63) 10  a -p-, čiže sabelský reflex labioveláry. 11  Latinské plusquamperfektum 
pollinxerat, ako aj sabelská výpožička limpidus teda reflektujú štruktúru */wlinkw/. Výber 
slova vepses bol zrejme motivovaný možnosťou aliterácie s vepeten. 

Je dôležité poukázať na to, že deväť slov z nápisu z Bellante sa dá rozdeliť na tri 
sedemslabičné skupiny identickej štruktúry (2 slabiky + 2 slabiky + 3 slabiky): póstin víam 
vídetas (sedem slabík), tétis tókam álies (sedem slabík), ésmen vépses vépeten (sedem 
slabík). Všetky tri sedemslabičné skupiny obsahovali tri ťažké doby umiestnené na prvej, 
tretej a piatej slabike členov skupiny. Táto výnimočná pravidelnosť môže naznačovať, že 
vokalická kvantita (protiklad medzi dlhými a krátkymi slabikami) nehrala v starej 
sabelskej poézii žiadnu úlohu. 
 
Aliterácie na nápisosch z Crecchia a Bellante  

V prípade prvého nápisu z Crecchia (CH 1a) je poetická organizácia vybudovaná 
podľa nás na rovnakých princípoch akcentovej rytmiky, ako je to na nápise z Bellante. 
Najprv je potrebné treba určiť presný počet slabík v každom slove: slová deiktam, iorkes, 
                                                             
7 Príbuznosť videtas s latinským slovesom uideō je jednoznačná, presná analýza koncovky videtas však 
podnietila medzi jazykovedcami intenzívnu diskusiu. Je možné, že videtas je druhá osoba singuláru 
(indikatívu prézenta aktíva) frekventatívneho slovesa. Pomer slovesného kmeňa */widetā-/ k lat. uidēre 
by bol taký, ako má lat. habitāre k habēre. Porov. lat. spectāre. Pozri MARTZLOFF, Métrique italique 
archaïque (2018), s. 224. 
8 Koncovka -υῖα pochádza z *-us-ya. Vďaka mykénskej gréčtine máme aj tvar a-ra-ru-ja. 
9 Obidva tvary pollinctor aj pollictor (bez nazálneho infixu) sa objavujú v Menippskej Satire od Varróna. 
CÈBE, Varron, Satires Ménippées (1983), s. 1040, 1054. Tieto slová označujú nosiča mŕtvol. 
10 ERNOUT, Plaute, tome V (1970), s. 173. 
11 Diskusia k vepses u MARTZLOFFA, pollinctor, grec λίπ(α), picénien vepses (2007); MERCADO, Italic Verse 
(2012), s. 293-294; NISHIMURA, On syncope of u-vocalism in Sabellic (2016), s. 206-207. 
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pdufem a enet sú prízvučné dvojslabičné slová. Tvar bie má zrejme dve slabiky 
s prízvučným [i], ako je to v tvare viam na nápise z Bellante. Výraz iepeten a slovo 
doplniteľné ako ok[r]ikam sú trojslabičné. Sloveso adstaeoms obsahuje zrejme štyri 
slabiky s dvojnásobným hiátom. Fragmentárne slovo h[X(X)]lpas stratilo v malej medzere 
jeden slabičný vrchol a interpretuje sa ako dvojslabičné prízvučné slovo (ale možnosť 
trojslabičného slova sa nedá vylúčiť). 

Segment pimoftorim predstavuje grafické spojenie neprízvučného (alebo slabo 
prízvukovaného) relatíva pim a prízvučného trojslabičného oftorim. 12  Štruktúra pim 
oftorim je teda [oóoo]. Podobnosť medzi raeliom a Raielia (CIL XII 218, Mouans-Sartoux, 
3. stor. n.l.) môže byť náhodná. 13  Nie je nutné predpokladať hiát medzi <a> a <e> 
v raeliom. Graféma <i> v raeliom môže zaznamenávať spoluhlásku j [y] alebo slabičný 
vrchol [i]. Slovo raeliom teda obsahuje buď dve, alebo tri slabiky. 

V texte sa dvakrát vyskytuje ukazovacie zámeno esmen. Zámeno esmen, ktoré 
predchádza spojenie slov ekú-sim, je ohraničené interpunkciou a je dvojslabičné 
a prízvučné, čo potvrdzuje aj jeho výskyt na nápise z Bellante, kde sa nachádza pred 
particípiom vepses. Na nápise z Crecchia esmen, ktoré predchádza sloveso adstaeoms, 
od neho nie je oddelené interpunkciou. Napriek tomu je prízvučné. Ako to tvrdí aj Adriano 
La Regina, vynechanie interpunkcie je dôsledkom zabudnutia rytca.14 

Keďže chýbajú dve alebo tri písmená (maximálne štyri), v medzere medzi 
<upeke> a <orom> sa mohol nachádzať prinajmenšom jeden slabičný vrchol, najviac však 
dva. Dalo by sa tu uvažovať aj o prítomnosti slovnej hranice alebo skôr o oddeľovači slov. 
Grafická sekvencia ekúsim predstavuje dve slová, ekú „ja“ a -sim, indikatív prézenta, prvá 
osoba singuláru slovesa byť: „ja som“. Vokalické zafarbenie označené ako <i> pred /m/ 
v -sim je porovnateľné s vokálom označeným pomocou <i> v slovách meitims 
a meitimúm: -sim < *(e)sm(i), meitims < *meitm(o)s.15 

Formácia rufrasim je nejednoznačná: môže ísť o adjektívum so sufixom *- āsiyo-
m. Rovnako je však možné, a oveľa pravdepodobnejšie, že spojenie rufrasim znamená 
„som červená“, obsahuje enklitický tvar slovesa „byť“ -sim a je prízvukované na začiatku. 
Prízvukovanie ekú-sim možno teda zachytiť ako [óoo] a rufra-sim [óoo]. 

Analýzou počiatočných aliterácií sa dá odhaliť pozícia prízvuku v štruktúre 
iokipedu. Keďže začiatok segmentu <pedu> aliteruje s pdufem, dá sa predpokladať, že 
vokál zachytený v <pedu> ako <e> bol prízvučný. Najjednoduchšou hypotézou je to, že 

                                                             
12 Interpretáciu slova oftorim navrhol MARTZLOFF, Sens et registre de l’adverbe latin obiter (2012). Inú 
hypotézu uviedol CRAWFORD, Imagines Italicae (2011), s. 1262. Crawfordova skupina vyčleňuje 
substantívum moftorim porovnateľné so slovom múfqlúm (TE 5). Segmentácia pim + moftorim by však 
na naše závery nemala dopad. 
13 CHASTAGNOL, Inscriptions latines de Narbonnaise (1992), s. 117. 
14 LA REGINA, Il Guerriero di Capestrano e le iscrizioni paleosabelliche (2010), s. 267. 
15 EICHNER, 1919 oder 1991? (1993), s. 62. 
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postin: viam: videtas: tetis: tokam: alies: esmen: vepses: vepeten.  
Vetnej štruktúre je dobre rozumieť, hoci presný význam viacerých slov je stále 

predmetom diskusií. Možno navrhnúť nasledujúci preklad: „na druhej strane / na konci 
(postin) cesty (viam) vidíš / vidíte7 (videtas) pomník (tokam) Tita Allia (tetis... alies, 
genitív) pochovaného / upraveného ako mŕtveho / pripraveného pollinctorom (vepses, 
particípium v genitíve) v tomto hrobe (esmen, ukazovacie zámeno v lokáli; vepeten, 
substantívum v lokáli).“ 

Tvar vepses je pravdepodobne particípiom perfekta na *-us- (-ses < *-us-eis, 
so synkopou a monoftongizáciou) majúcim rezultatívny význam. Ten istý sufix sa 
nachádza aj v nominatíve sg. feminína -υῖα v starogréckom particípiu perfekta aktíva.8 
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7 Príbuznosť videtas s latinským slovesom uideō je jednoznačná, presná analýza koncovky videtas však 
podnietila medzi jazykovedcami intenzívnu diskusiu. Je možné, že videtas je druhá osoba singuláru 
(indikatívu prézenta aktíva) frekventatívneho slovesa. Pomer slovesného kmeňa */widetā-/ k lat. uidēre 
by bol taký, ako má lat. habitāre k habēre. Porov. lat. spectāre. Pozri MARTZLOFF, Métrique italique 
archaïque (2018), s. 224. 
8 Koncovka -υῖα pochádza z *-us-ya. Vďaka mykénskej gréčtine máme aj tvar a-ra-ru-ja. 
9 Obidva tvary pollinctor aj pollictor (bez nazálneho infixu) sa objavujú v Menippskej Satire od Varróna. 
CÈBE, Varron, Satires Ménippées (1983), s. 1040, 1054. Tieto slová označujú nosiča mŕtvol. 
10 ERNOUT, Plaute, tome V (1970), s. 173. 
11 Diskusia k vepses u MARTZLOFFA, pollinctor, grec λίπ(α), picénien vepses (2007); MERCADO, Italic Verse 
(2012), s. 293-294; NISHIMURA, On syncope of u-vocalism in Sabellic (2016), s. 206-207. 
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pdufem a enet sú prízvučné dvojslabičné slová. Tvar bie má zrejme dve slabiky 
s prízvučným [i], ako je to v tvare viam na nápise z Bellante. Výraz iepeten a slovo 
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v raeliom. Graféma <i> v raeliom môže zaznamenávať spoluhlásku j [y] alebo slabičný 
vrchol [i]. Slovo raeliom teda obsahuje buď dve, alebo tri slabiky. 
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od neho nie je oddelené interpunkciou. Napriek tomu je prízvučné. Ako to tvrdí aj Adriano 
La Regina, vynechanie interpunkcie je dôsledkom zabudnutia rytca.14 
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dva. Dalo by sa tu uvažovať aj o prítomnosti slovnej hranice alebo skôr o oddeľovači slov. 
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osoba singuláru slovesa byť: „ja som“. Vokalické zafarbenie označené ako <i> pred /m/ 
v -sim je porovnateľné s vokálom označeným pomocou <i> v slovách meitims 
a meitimúm: -sim < *(e)sm(i), meitims < *meitm(o)s.15 

Formácia rufrasim je nejednoznačná: môže ísť o adjektívum so sufixom *- āsiyo-
m. Rovnako je však možné, a oveľa pravdepodobnejšie, že spojenie rufrasim znamená 
„som červená“, obsahuje enklitický tvar slovesa „byť“ -sim a je prízvukované na začiatku. 
Prízvukovanie ekú-sim možno teda zachytiť ako [óoo] a rufra-sim [óoo]. 

Analýzou počiatočných aliterácií sa dá odhaliť pozícia prízvuku v štruktúre 
iokipedu. Keďže začiatok segmentu <pedu> aliteruje s pdufem, dá sa predpokladať, že 
vokál zachytený v <pedu> ako <e> bol prízvučný. Najjednoduchšou hypotézou je to, že 

                                                             
12 Interpretáciu slova oftorim navrhol MARTZLOFF, Sens et registre de l’adverbe latin obiter (2012). Inú 
hypotézu uviedol CRAWFORD, Imagines Italicae (2011), s. 1262. Crawfordova skupina vyčleňuje 
substantívum moftorim porovnateľné so slovom múfqlúm (TE 5). Segmentácia pim + moftorim by však 
na naše závery nemala dopad. 
13 CHASTAGNOL, Inscriptions latines de Narbonnaise (1992), s. 117. 
14 LA REGINA, Il Guerriero di Capestrano e le iscrizioni paleosabelliche (2010), s. 267. 
15 EICHNER, 1919 oder 1991? (1993), s. 62. 
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ioki a pedu sú dve rôzne slová. Neprítomnosť oddeľovača slov medzi ioki a pedu nie je až 
taká prekvapivá, keďže sa nevyskytuje ani medzi esmen a adstaeoms.16 

V prípade sekvencie <poioúefa> (alebo <poioúeta>) ide zrejme o grafické 
spojenie dvoch slov. Prvý element sa interpretuje ako podraďovací výraz (neprízvučný 
alebo slabo prízvukovaný). Segmentácia je problematická: poi + oúefa alebo po + ioúefa. 
Hypotéza univerbizácie dvoch slov je výhodnejšia z dvoch dôvodov. Na jednej strane, ak 
by sa prízvuk tvaru poioúefa nachádzal na slabike písanej ako <io> prízvučného slova 
ioúefa, segment <io> by tvoril aliteráciu so segmentom <io> z nasledujúcej slovnej 
jednotky ioki.17 Element po by bol potom proklitickým podraďovacím výrazom. 

Na druhej strane, vyčlenený podraďovací výraz po je doložený ešte raz v juho-
picénskom korpuse, a to v povaisis (TE 5). Bolo navrhnuté, že <v> v povaisis je glajda, 
ktorá sa vytvorila pri vokáli <o>.18 V tomto prípade by bolo ai- v aisis prízvukované presne 
ako ai- v nasledujúcej slovnej jednotke pid-aitúpas. Tieto dve prízvučné ai- tvoria aliteráciu 
na nulový konsonant. Pozoruhodný je tu štrukturálny paralelizmus (na gramatickej 
rovine, ako aj z hľadika distribúcií) medzi sekveciami pov-AIsis pid-AItúpas (TE 5) 
a po- IOúefa IOki (CH 1a). 

Možno teda dospieť ku konštatovaniu, že nápis z Crecchia CH 1a obsahuje presne 
dvadsať prízvučných slov. Pripúšťame, že obidve ukazovacie zámená esmen nesú prízvuk 
na prvej slabike rovnako ako pedu, ktoré však treba oddeliť od ioki. Dvadsať prízvučných 
slov obsahuje aj iný juhopicénsky nápis, a síce ST Sp TE 5. 

Dvadsať jednotiek z CH 1a rozčleňujeme na päť rytmických úsekov:  
deiktam h[X(X)]lpas // pim-oftorim esmen 
= [óo óo // o-óoo óo] 
adstaeoms upeke[...] [...]orom iorkes 
= [óo(o?)o óoo(o?) ó(o?)o óo] 
iepeten esmen // ekú-sim raeliom 
= [óoo óo // óo-o ó(o?)o] 
rufra-sim po-ioúefa // ioki pedu 
= [óo-o o-óoo // óo óo] 
pdufem ok[r]ikam // enet bie 
= [óo óoo // óo óo].  
Naznačili sme tiež pozície cezúr (okrem druhého úseku, ktorého presné znenie 

nie je stanovené). V rámci našej analýzy je možné konštatovať, že všetkých päť úsekov sa 
končí prízvučným dvojslabičným elementom: esmen, iorkes, raeliom, pedu, bie. Päť 

                                                             
16 Analýza koncovky -u v pedu u MARTZLOFFA, Les marques casuelles dans les documents paléo-sabelliques 
(2011), s. 196. 
17 MARINETTI, Il sudpiceno come italico (1981), s. 154. 
18 MARTZLOFF, Questions d’exégèse picénienne (2009), s. 361-364; MERCADO, Italic Verse (2012), s. 306; 
GARNIER, Les subjonctifs sigmatiques (2018). 
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tetrapódií z Crecchia sa končí akcentovým členom [óo]. Predpoklad je, že raeliom je 
dvojslabičné slovo, čo je formálne možné a predstavuje aj najjednoduchšiu hypotézu. 
 
Porovnanie s juhopicénskym nápisom TE 5 

Stručne predstavíme aj juhopicénsky nápis ST Sp TE 5.19 Text nápisu znie:  
śidom: safinús: estuf: eśelsít: tíom: povaisis: pidaitúpas: fitiasom: múfqlúm: 

meX(X)Xistrúí: nemúneí: praistaít: panivú: meitims: safinas: tútas: trebegies: titúí: 
praistaklasa: posmúi.  

Predpokladáme, že trebegies a fitiasom sú trojslabičné slová, kde 
postkonsonantické <i> označuje spoluhlásku j (ako <i> v raeliom). V paleosabelčine bolo 
pravdepodobne aktívne pravidlo redukcie [iy] > [y]. Naopak skandovanie mena alies ako 
trojslabičného elementu je možné, ak pripustíme, že obsahuje dvojitý sufix: *[iy-iy] > 
*[īy] > [iy]. 

Nápis ST Sp TE 5 z lokality Penna S. Andrea sa skladá tiež z dvadsiatich 
prízvukovaných jedotiek. Vzťažné zámeno posmúi obsahovalo tri slabiky (a nie dve) 
s hiátom medzi dvomi poslednými vokálmi. 20  Prítomnosť hiátu potvrdzuje grafický 
kontrast medzi pravopisným variantom posmúi s koncovým <i> (toto slovo je doložené 
dvakrát s týmto pravopisom) a tvarmi titúí, meítistrúí (tu ide o zle čitateľné slovo), 
brímeqlúí, qdufeniúí, kde je koncové <í>. Koncové <i> v posmúi je reflexom častice 
pridanej k vzťažnému zámenu: posmúi < *kwosmōy-id, *kwosmōy-i alebo *kwosmōy-ī. 

Sekvencia pid-aitúpas (obsahujúca relatívum) bola prízvukovaná na druhej 
slabike. Sekvencia povaisis obsahuje podraďovací výraz po alebo pov a prízvuk tejto 
grafickej jednotky bol teda na druhej slabike. Akcentová analýza výrazu povaisis sa zdá 
správna, hoci morfologická analýza zostáva stále predmetom diskusií. 

Substantívum praistakla bolo prízvukované na svojej prostrednej slabike, pretože 
ťažký sufix -kla vyvolal presun prízvuku na bezprostredne predchádzajúcu slabiku, 
rovnako ako v umbrijských tvaroch kumnahkle a mantrahklu so scriptio plena <ah>. 
Slovo praistakla malo teda štruktúru [oóo].21 

Podľa nás pripojenie enklitiky -sa 22  nespôsobilo zmenu prízvukovania slova 
praistakla tak, že by pritiahlo prízvuk na tretiu slabiku. Prípad umbrijského slova 
seipodruhpei (prízvukované na <uh>) je odlišný, pretože ide o ustrnutú syntému. Element 
-pei nemá rovnaké morfosyntaktické postavenie ako -sa v praistaklasa. V spojení ekú-sim, 
ako aj praistakla-sa špecifické pôsobenie enklitiky (ak nejaké bolo) mohlo byť blokované 
vplyvom ekvivalentných tvarov bez pripojených enklitík. Tvar praistakla-sa by teda 
zodpovedal schéme [oóoo] a nie *[ooóo]. 
                                                             
19 MACHAJDÍKOVÁ, Velebenie elít na juhopicénskych nápisoch (2018), s. 84; MARTZLOFF, Métrique italique 
archaïque (2018), s. 231. 
20 WEISS, On Some Problems of Final Syllables in South Picene (1998), s. 709. 
21 MARTZLOFF – MACHAJDÍKOVÁ, Structures strophiques (2017), s. 153. 
22 Enklitika -sa je buď ukazovacie zámeno, alebo tvar imperfekta slovesa „byť“ *(e)sa(h) < *esād (lat. 
erat) zlúčený s predchádzajúcim slovom fenoménom krázy alebo kontrakcie. 
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Naznačili sme tiež pozície cezúr (okrem druhého úseku, ktorého presné znenie 

nie je stanovené). V rámci našej analýzy je možné konštatovať, že všetkých päť úsekov sa 
končí prízvučným dvojslabičným elementom: esmen, iorkes, raeliom, pedu, bie. Päť 

                                                             
16 Analýza koncovky -u v pedu u MARTZLOFFA, Les marques casuelles dans les documents paléo-sabelliques 
(2011), s. 196. 
17 MARINETTI, Il sudpiceno come italico (1981), s. 154. 
18 MARTZLOFF, Questions d’exégèse picénienne (2009), s. 361-364; MERCADO, Italic Verse (2012), s. 306; 
GARNIER, Les subjonctifs sigmatiques (2018). 
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tetrapódií z Crecchia sa končí akcentovým členom [óo]. Predpoklad je, že raeliom je 
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19 MACHAJDÍKOVÁ, Velebenie elít na juhopicénskych nápisoch (2018), s. 84; MARTZLOFF, Métrique italique 
archaïque (2018), s. 231. 
20 WEISS, On Some Problems of Final Syllables in South Picene (1998), s. 709. 
21 MARTZLOFF – MACHAJDÍKOVÁ, Structures strophiques (2017), s. 153. 
22 Enklitika -sa je buď ukazovacie zámeno, alebo tvar imperfekta slovesa „byť“ *(e)sa(h) < *esād (lat. 
erat) zlúčený s predchádzajúcim slovom fenoménom krázy alebo kontrakcie. 
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Čítania meítistrúí, meítfistrúí alebo mentfistrúí majú rovnaký počet slabík. 
Neistota v čítaní teda nemá dosah na naše závery. 

Dvadsať prízvukovaných jednotiek na nápise ST Sp TE 5 členíme na päť úsekov 
po štyri prízvukované jednotky. Každý úsek je rozdelený cezúrou po piatej slabike. Druhý 
a piaty úsek sú dlhšie ako ostatné a obsahujú rovnaký počet slabík (12), pričom prízvučnú 
slabiku vždy nasledujú dve neprízvučné slabiky: [óoo + óo//o + óoo + óoo], čo nás 
privádza k nasledujúcej schéme:  

śidom safinús // estuf eśelsít 
= [óo óoo // óo óoo] 
tíom pov-aisis // pid-aitúpas fitiasom 
= [óo o-óo // o-óoo óoo] 
múfqlúm meítistrúí // nemúneí praistaít 
= [óo óoo // óoo óo(o?)] 
panivú meitims // safinas tútas 
= [óoo óo // óoo óo] 
trebegies titúí // praistakla-sa posmúi 
= [óoo óo // oóo-o óoo].   

Záver 
Ako výsledok tejto krátkej analýzy možno uviesť niekoľko spresnení týkajúcich sa 

sabelskej metriky. Najdôležitejším zistením je to, že juhopicénske nápisy z Crecchia (ST 
Sp CH 1a) a Penna S. Andrea (ST Sp TE 5) sa skladajú z rovnakého počtu prízvučných slov, 
a to dvadsať. 

V každom texte sa dvadsať slov člení sa päť úsekov so štyrmi ťažkými dobami. 
Takéto členenie vykazuje viaceré druhy zákonitostí. Výsledky analýz poskytujú dodatočný 
dôkaz k tvrdeniu, že existovalo spojenie medzi ťažkými dobami metra a slovným 
prízvukom (išlo o dôrazový prízvuk). Distribúcia vokalickej kvantity (dlhá, krátka) zrejme 
nezohrávala v archaickej sabelskej metrike žiadnu úlohu. 

Poetické juhopicénske nápisy tvoria dôležité svedectvo o metrických systémoch v 
starej Itálii, 23  o najstaršej doloženej poetickej tvorbe v Európe a prinášajú vzácne 
doplnenie do zbierky venovanej dejinám versifikácie v Európe od Gasparova.24  
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Abstrakt: Na stéle z Crecchia sa nachádzajú dva juhopicénske nápisy poetického charakteru, o čom 
svedčia mnohopočetné aliterácie. V obidvoch textoch sú prízvučné jednotky (izolované slová alebo slová 
opatrené klitikou) obvykle oddelené interpunkciou. Naším cieľom je stanoviť presný počet prízvučných 
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jednotiek na prvom nápise (CH 1a). Je pravdepodobné, že interpunkcia bola opomenutá medzi slovami 
esmen a adstaeoms a tiež medzi ioki a pedu. Je oprávnené predpokladať, že v krátkej medzere medzi 
upeke[ a ]orom sa nachádzala hranica slov. Text nápisu CH 1a teda obsahuje dvadsať prízvučných 
jednotiek. Je pozoruhodné, že nápis TE 5 tiež obsahuje dvadsať slov. Podľa nás sa obidva nápisy skladajú 
z piatich metrických úsekov, z ktorých každý obsahuje štyri slová.  
 
Kľúčové slová: juhopicénčina, italické jazyky, epigrafia, poetika, metrika, slabika. 
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Abstrakt: Na stéle z Crecchia sa nachádzajú dva juhopicénske nápisy poetického charakteru, o čom 
svedčia mnohopočetné aliterácie. V obidvoch textoch sú prízvučné jednotky (izolované slová alebo slová 
opatrené klitikou) obvykle oddelené interpunkciou. Naším cieľom je stanoviť presný počet prízvučných 
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jednotiek na prvom nápise (CH 1a). Je pravdepodobné, že interpunkcia bola opomenutá medzi slovami 
esmen a adstaeoms a tiež medzi ioki a pedu. Je oprávnené predpokladať, že v krátkej medzere medzi 
upeke[ a ]orom sa nachádzala hranica slov. Text nápisu CH 1a teda obsahuje dvadsať prízvučných 
jednotiek. Je pozoruhodné, že nápis TE 5 tiež obsahuje dvadsať slov. Podľa nás sa obidva nápisy skladajú 
z piatich metrických úsekov, z ktorých každý obsahuje štyri slová.  
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Tobias Gottfried Schröer and his Files from the Latin Grammar 
 
Abstract: Tobias Gottfried Schröer (1791 ‒ 1850) was, until recently, almost an unknown public figure 
of the first half of the 19th century. Thanks to the researchers J. Lengová and S. Kopčáková, this significant 
pedagogue, writer and aesthetician, who worked at the Evangelical Lyceum in Bratislava, is increasingly 
becoming more famous to the professional community. During his lifetime, he wrote over 40 kinds of 
works, including drama, novels, poetry, historical and religious works as well as pedagogical works in 
the field of linguistics, archaeology, aesthetics and others.  

In our study, we introduce the grammar file called Syntaxis Latina, by means of which we 
would like to contribute to a more complex picture about T. G. Schröer. The file was published in 1829 
and can be categorized into the didactic-linguistic works of the author. Syntaxis latina (Latin syntax), as 
it is written in the title, is a handbook for youth, more specific, for boys, as it is later mentioned in the 
introduction. 
 
Keywords: Tobias Gottfried Schröer, grammar file, Latin syntax  
 
Úvod – biografické poznámky  
 

 G. Schröer (1791 – 1850), pedagóg, spisovateľ a estetik, sa narodil 
v nemecko-slovenskej rodine Karla Traugotta Schröera. Základné 

vzdelanie nadobudol v nemeckej škole v Bratislave a kvôli jazykovým zručnostiam 
chodil aj do slovenskej školy v Skalici a maďarskej školy v Györi. V štúdiu pokračoval 
na bratislavskom evanjelickom lýceu. Rodina T. G. Schröera sa po smrti jeho otca 
ocitla vo finančnej tiesni, preto Schröer pôsobil niekoľko rokov ako vychovávateľ 
v zámožných rodinách. Týmto spôsobom sa mu podarilo ušetriť si peniaze na ročné 
univerzitné štúdium v Halle (1816 – 1817), krátko sa zdržal aj v Jene, kde absolvoval 
prednášky známych profesorov. Po návrate do Bratislavy bol v roku 1817 zvolený za 
profesora bratislavského evanjelického lýcea, kde pôsobil až do smrti. Vyučoval 
históriu, archeológiu a estetiku. Od roku 1840 do roku 1843 pôsobil ako rektor tohto 
lýcea. Patril tiež k zakladateľom vyššej dievčenskej školy, ktorú v rokoch 1818 až 1824 
viedol. V roku 1850 bol vymenovaný za c. k. školského inšpektora a školského radcu 
bratislavského dištriktu. Zomrel 2. mája 1850.  

S manželkou Theresou mal dve dcéry a syna Karla Julia, ktorý bol známym 
lingvistom a literárnym historikom. 

Profesori lýceí zvykli pre svojich študentov pripravovať vlastné učebné texty 
(vedecké spisy, kompendiá, učebnice, príručky aj umelecké literárne diela). Rovnako 

                                                             
1 Štúdia bola vypracovaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0051/19 s názvom: Hudba a dramatické 
umenie v koncepciách estetickej teórie a estetickej výchovy na území Slovenska v 19. a 20. storočí. 

T. 
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aj T. G. Schröer je autorom vyše 40 diel rôzneho zamerania v nemčine a latinčine, 
písal umeleckú literatúru (drámy, novely, poéziu), odborné, populárno-náučné diela 
nielen z oblasti histórie, archeológie a estetiky, ale aj náboženstva, pedagogiky, 
lingvistiky a iné. Niektoré diela boli natoľko obľúbené, že vychádzali aj roky po jeho 
smrti viac-menej upravené. Svoje diela vydával pod viacerými pseudonymami, napr. 
Chr. Oeser, Pius Desiderius, Elias Tibiscanus a i. 2  Hlavným dôvodom bol zjavne 
kritický charakter jeho názorov v oblasti náboženskej, spoločenskej, politickej, 
pedagogickej aj národnostnej. V jeho tvorbe rezonuje príklon k humanizmu, tolerancii 
a tvorivej činorodosti. Jednak na základe týchto diel, jednak z dobových vyjadrení 
o Schröerovi, napr. od jeho študentov alebo kolegov, hodnotíme tohto vzdelanca ako 
človeka temperamentného, húževnatého a pokrokového, otvoreného novým výzvam. 
Za jeho najvýznamnejšie diela sa považujú: 
 Ueber die Erziehung und Unterricht in Ungarn. In Briefen an den Grafen Stephan 

Széchenyi (O výchove a vyučovaní v Uhorsku. V listoch Štefanovi Széchenyimu), 
Lipsko 1833; 

 Über Hauptgegenstände der Aesthetik (O podstatných veciach estetiky – skrátený 
názov), 1837; 

 Chr. Oeser’s Weltgeschichte für das weibliche Geschlecht (Svetové dejiny Chr. 
Oesera pre ženské pokolenie), Lipsko 1841; 

 Isagoge in eruditionem aestheticam (Návod na estetické vzdelávanie), 1842; 
 Institutiones pedagogicae sive de arte educandi liber sinopticus (Pedagogické 

návody alebo prehľadná kniha o umení vyučovania), 1848. 
O tejto osobnosti z prostredia bratislavských vzdelancov tej doby sa do konca 

90. rokov 20. storočia nevedelo takmer nič. V roku 1998 predstavila T. G. Schröera 
muzikologička Jana Lengová. 3  Následne prešovská estetička S. Kopčáková 4  začala 
skúmať dielo tohto autora počas niekoľkých rokov v rámci na seba nadväzujúcich 
projektov VEGA nazerajúc naň z rôznych hľadísk (etika, estetika, hudba, náboženstvo 
a pod.). Možno zhrnúť, že doteraz publikované štúdie venované tejto osobnosti sa 
orientovali na jeho tvorbu a názory v oblasti estetiky a hudby, výchovy a špeciálne 
výchovy dievčat, všímali si ideové vzťahy k iným mysliteľom doby, resp. dávnejšej 
minulosti.  

Našou úlohou bolo preložiť pre potreby výskumu ako prvé latinské 
kompendium Isagoge in eruditionem aestheticam (Návod na estetické vzdelávanie) 
                                                             
2 LENGOVÁ, Hudba v živote a diele Tobiasa Gottfrieda Schröera (1998), s. 363. 
3 LENGOVÁ: Hudba v živote a diele Tobiasa Gottfrieda Schröera (1998), s. 362 – 387. 
4  KOPČÁKOVÁ, Miesto mravnej výchovy v diele Tobiasa Gottfrieda Schröera (2018a), s. 174 – 193; 
KOPČÁKOVÁ, Reflexia náboženských problémov hornouhorských evanjelikov a miesto náboženskej výchovy 
v teoretickom odkaze Tobiasa Gottfrieda Schröera (2018b), s. 115 – 129; KOPČÁKOVÁ, Vplyv estetiky Georga 
Friedricha Hegela na model estetickej výchovy v učebnici a v kompendiu Tobiasa Gottfrieda Schröera 
(2018c), 154 – 181. 
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2 LENGOVÁ, Hudba v živote a diele Tobiasa Gottfrieda Schröera (1998), s. 363. 
3 LENGOVÁ: Hudba v živote a diele Tobiasa Gottfrieda Schröera (1998), s. 362 – 387. 
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KOPČÁKOVÁ, Reflexia náboženských problémov hornouhorských evanjelikov a miesto náboženskej výchovy 
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vydané v roku 1842. Preklad je zatiaľ v pracovnej podobe a čaká na finálnu úpravu. 
V aktuálne prebiehajúcom projekte VEGA5 sa oboznamujeme aj s latinskou didakticko-
lingvistickou tvorbou Schröera. K dispozícii máme len jediné dostupné vydanie 
latinskej príručky Syntaxis latina z roku 1829. 

Analýzou gramatickej spisby T. G. Schröera chceme prispieť ku komplex-
nejšiemu pohľadu na jeho osobnosť. Gramatický spis so skráteným názvom Syntaxis 
latina je v poradí tretí gramatický spis tohto autora. Prvé dva spisy sa pokladajú za 
stratené: Lectiones latinae in usum scholarum. U. Ott. 1826 (Latinské lekcie na školské 
použitie) a Orationes selectae ex historicis latinis. U. Ott. 1827 (Reči vybrané 
z latinských historikov).  

Lingvisticky zamerané diela predstavujú ranú tvorbu T. G. Schröera. 
Predpokladáme, že v spise Syntaxis latina sa objavia indície odhaľujúce jeho osobnosť, 
jeho názory na svet, akési náznaky ideí, ktoré naplno rozvinul v neskoršej tvorbe. 
 
1. Úvodné časti gramatického spisu Syntaxis latina 

Dielo Syntaxis latina sa uvádza mottom Ars mutari debet, quoties intellectui 
melius aliquid occurrit (Veda/umenie sa musí meniť, kedykoľvek sa intelektu ponúkne 
niečo lepšie). Jeho autorom je Španiel Francisco Sanchez de las Brozas, latinským 
menom Franciscus Sanctius Brocensis (1523 – 1600). Tento filológ a humanista vydal 
v roku 1587 štyri knihy latinskej gramatiky s názvom Minerva sive de causis linguae 
Latinae commentarius, Salamanca: Renaut 1587 (Minerva alebo výklad 
o záležitostiach latinského jazyka). Schröer uvádza toto dielo ako prvé aj v použitej 
literatúre na konci hlavnej časti svojho spisu. Bola to niekoľko generácií najúspešnejšia 
gramatika, koncipovaná ako vedecké dielo. Sanctius zdôrazňoval príčinnosť ako 
základný kameň celého gramatického systému. Uznával jedinú autoritu – rozum. Bol 
to pokrokový mysliteľ otvorený novým myšlienkam s tendenciami nepodliehať slepo 
autoritám. Kvôli kritike literárnej podoby evanjelia ho dokonca stíhala inkvizícia. 
Franciscus Sanctius Brocensis a Tobias Gottfried Schröer boli vzdelanci, ktorých delí 
od seba vyše 200 rokov, no sú si v niečom podobní. T. G. Schröer tiež kritizoval 
niektoré aspekty svojej doby, vo svojich dielach pranieroval napríklad zastaranosť 
vyučovacích metód v uhorskom školstve, pomaďarčovanie národov, písal a publikoval 
kritické politické brožúry. 6  Nie je preto vôbec žiadnym prekvapením, že motto 
z gramatického spisu Sanctia je rámcovou myšlienkou učebnice T. G. Schröera a spis 
Minerva hlavným inšpiračným zdrojom. Výber motta prezrádza pokrokového 
pedagóga a mysliteľa otvoreného novým podnetom, výzvam. 

                                                             
5 VEGA č. 1/0051/19 s názvom: Hudba a dramatické umenie v koncepciách estetickej teórie a estetickej 
výchovy na území Slovenska v 19. a 20. storočí. 
6 KOPČÁKOVÁ – ORIŇÁKOVÁ, Estetická teória a estetická výchova v teoretickom diele Tobiasa Gottfrieda 
Schröera (2016), s. 98. 

219 
 

Podľa dobového úzu, ktorý sa objavuje už od konca stredoveku (asi 15. – 16. 
storočie), sa na titulnom liste uvádzajú informácie o obsahu a zameraní diela. Hlavný 
titul Syntaxis latina (Latinská syntax) je teda doplnený o informáciu, komu je dielo 
určené a z akých častí sa skladá. Kompletný titul: Syntaxis latina regulis perspicuis ac 
concinnis comprehensa, captui potissimum juventutis accomodata. Appendix continet 
Exempla germanica latine reddenda et Prosodiam latinam. (Latinská syntax popísaná 
jasnými a usporiadanými pravidlami, prispôsobená chápaniu mládeže. Dodatok 
obsahuje nemecké príklady, ktoré treba preložiť po latinsky a latinskú prozódiu, obr. 
1). Dozvedáme sa, že dielo bolo určené mládeži a predpokladáme, že vzniklo pre 
potreby bratislavského evanjelického lýcea. Už titul nás upozorňuje, že skúmané 
vydanie spisu obsahuje tri samostatné časti:  
1. syntaktickú príručku s pravidlami latinskej syntaxe – predstavuje dominantnú 

časť spisu, skrátený názov: Syntaxis latina; 
2. cvičebnicu s nemeckými vetami určenými na preklad do latinčiny, skrátený 

názov: Syntaxis latina practica; 
3. výklad prozódie latinčiny, metriky s ukážkou rečníckych, resp. textových periód, 

skrátený názov: Prosodia latina. 
Každá z častí je uvedená vlastným titulným listom s rovnakou štruktúrou ako 

titulný list celého vydania knihy (opisný názov, rok vydania, miesto vydania, 
vydavateľ, obr. 1). Jednotlivé časti vydania majú rôznu formálnu štruktúru, je možné, 
že boli zamýšľané ako samostatné učebné texty, v konečnom dôsledku však boli 
vydané v rámci jednej publikácie. Túto hypotézu čiastočne podporuje fakt, že prvá časť 
Syntaxis latina má samostatné číslovanie strán, druhá a tretia časť majú spoločné 
číslovanie (Syntaxis latina practica: s. 1 – 68, Prosodia latina: s. 69 – 102). Jednoznačné 
dôkazy na potvrdenie tejto hypotézy ale nateraz nemáme.  

V 19. storočí už bolo bežnou praxou udávať na titulnom liste meno autora 
knihy. Na titulnom liste skúmaného gramatického spisu však meno autora 
nenachádzame. Prvýkrát sa podpisuje až za predhovorom. 

Hneď v prvej vete predhovoru samotný autor spis adresuje chlapcom, čo 
odzrkadľuje v tej dobe aktuálnu rozdielnu výchovu a vzdelávanie chlapcov a dievčat. 
V predhovore deklaruje cieľ svojho diela – jednotnou formou priniesť pravidlá 
latinskej syntaxe a prispieť k ich rýchlemu pochopeniu. Vedome upúšťa od nejasností 
a výnimiek, zámerne skracuje pravidlá a pokiaľ je to možné, zlučuje ich do jedného.7  
Takto sa usiluje zjednodušiť prácu učiteľovi aj žiakovi. Odvolávajúc sa na svoje 
skúsenosti z praxe zdôrazňuje, že žiaka treba viesť k cvičeniu myslenia, nie 
k bezduchému memorovaniu. Už v predhovore cítiť vplyv Sanctiovho spisu Minerva,  

                                                             
7 „Appendices, observationes et exceptiones molestas, quae tironem impediunt, quominus regulam plane 
perspiciat, omisi. Plures praeterea regulas contraxi, si fieri potuit, in unam, ut copiam regularum et sic 
laborem docentium et discipulorum minuerem.“ SCHRÖER, Syntaxis latina (1829) s. 4.  
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vydané v roku 1842. Preklad je zatiaľ v pracovnej podobe a čaká na finálnu úpravu. 
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5 VEGA č. 1/0051/19 s názvom: Hudba a dramatické umenie v koncepciách estetickej teórie a estetickej 
výchovy na území Slovenska v 19. a 20. storočí. 
6 KOPČÁKOVÁ – ORIŇÁKOVÁ, Estetická teória a estetická výchova v teoretickom diele Tobiasa Gottfrieda 
Schröera (2016), s. 98. 
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keď zdôrazňuje svoje úsilie poskytnúť pohľad na zákonitosti a systém latinskej 
syntaxe. Za najlepší spôsob nácviku považuje prekladanie do latinčiny. To je dôvod 
zaradenia cvičebnice do jednotného vydania spolu s gramatickým spisom. V závere 
predhovoru autor apeluje na vzdelancov, aby s ním konzultovali svoje pripomienky 
k dielu, pretože „ľudia majú rozličné názory a nikto nevie všetko“.8 Chápe kritiku ako 
podnet k ďalšej práci: „iba kritika urýchľuje a zvyšuje ľudské úsilie“. Cítiť tu skromnú 
a pokornú osobnosť, ktorou T. G. Schröer nesporne bol, ako o tom svedčia aj zmienky 
o jeho osobe v rôznych prameňoch (napr. u Ľ. Štúra, J. Kalinčiaka, J. Francisciho atď.). 
  

 
 
  
2. Jadro 1. časti gramatického spisu Syntaxis latina 

Po krátkom všeobecnom úvode, kde sa v šiestich bodoch vysvetľujú základné 
pojmy syntaxe (syntax, predikát, subjekt, objekt), začína členenie textu na kapitoly 
so samostatnými názvami. Prvá časť spisu obsahuje 15 kapitol členených na očíslované 
pravidlá (Regula 1. – 160.). Rozsiahlejšie pravidlá sú spresňované poznámkami (Nota). 
Pravidlá a niekedy aj poznámky obsahujú príklady uplatnenia syntaktického javu 
v jazykovej praxi. Didaktický zámer smerujúci k prehľadnosti a prístupnosti je 
podporený využívaním rôzneho typu a veľkosti písma, dôležité pojmy sú písané 
voľnejším písmom, príklady menším písmom, poznámky kurzívou a pod. Číslovanie 
pravidiel je v spise priebežné, pokračuje nepretržite v nasledujúcich kapitolách 
                                                             
8 „Gratum mihi foret, si, quae non placeant, exponerentur ab eruditis, neque enim unus omnia perspicere, 
neque omnibus omnia probare potest, atque frequens aliorum censura studia humana maturat ac 
perficit.“ SCHRÖER, Syntaxis latina (1829) s. 4. 

Titulné listy jednotlivých častí diela Syntaxis latina, 
Univerzitná knižnica v Bratislave: S D 49926 
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po kapitolu VII. De Numeralibus et Pronominibus (O číslovkách a zámenách). Kapitola 
VIII. De Enuntiationibus (O vetách/výpovediach) je však členená na paragrafy, ale 
nasledujúca kapitola sa opäť vracia k pravidlám (Regula 69.) a pokračuje sa 
v prerušenom číslovaní. S paragrafmi sa stretávame ešte v kapitole XII. De 
Temporibus Verborum 1. De natura et divisione Temporum. (O časoch slovies. 1. O 
povahe a rozdelení časov), no v kapitole XIII. De Temporibus Verborum. 2. De usu 
Temporum. (O časoch slovies. 2. O používaní časov) sú zas pravidlá (Regula 104 – 
130). „Reguly“ končia číslom 160 v kapitole XIV. De Particulis (O časticiach) 9 . 
Záverečná kapitola XV. De ordine vocum et sententiarum. (O slovoslede a vetoslede) 
má odlišnú štruktúru, člení sa na dve časti: Ordo naturalis a Ordo artificialis 
(Slovosled prirodzený a Slovosled umelecký), základné informácie sa tu podávajú v 
číslovaných bodoch, v druhej časti sa stretávame aj s viacúrovňovým členením.  

Príklady k pravidlám a poznámkam predstavujú širokú škálu čo do zložitosti 
štruktúry – od základných syntagiem a najjednoduchších holých viet až po zložité 
vetné periódy v závislosti od preberaného pravidla.  

Na viacerých miestach autor používa vo výklade aj nemecké pomôcky, 
napríklad na vysvetlenie syntaktickej konštrukcie alebo, ak sa domnieval, že nemecké 
slovo môže eliminovať prípadné nepochopenie pravidla, resp. priblížiť pre študenta 
neobvyklú syntaktickú štruktúru. Nemčina spolu so slovenčinou a maďarčinou bola 
v našom prostredí storočia vnímaná10 už od útleho detstva a teda sa nepovažovala 
za niečo cudzie. 

Záver prvej časti je usporiadaný prekvapivo: najprv nachádzame Index II, 
ktorý obsahuje register pojmov s uvedenými stranami, kde daný pojem nájdeme. 
Nasleduje použitá literatúra, na prvé miesto autor kladie vyššie spomínaný Sanctiov 
spis Minerva, pokračuje ďalšími troma latinsky písanými gramatikami latinčiny 
a niekoľkými nemeckými dielami. Bibliografia sa nachádza iba za touto časťou 
vydania, ani Syntaxis latina practica ani Prosodia latina nič podobné neobsahujú, hoci 
majú titulný list ako samostatná kniha. Až na konci prvej časti sa uvádza Index 
I s obsahom spisu. Tu nás zaujalo rozporné uvedenie kapitol a chyba v číslovaní strán: 
kapitoly XII a XIII sú zlúčené do jednej, čím sa znížil počet kapitol, ale ako posledná sa 
spomína XV. kapitola, dodatočne prepísaná na XIV., XII. kapitola sa uvádza na strane 
64, časť 1 na strane 61. 

Štruktúra gramatického spisu Syntaxis latina pôsobí v porovnaní s inými 
spismi T. G. Schröera z neskorších období trochu nekompaktne. Nepresnosti 
a nedokonalosti tohto spisu možno zhrnúť nasledovne:  

 

                                                             
9  Kapitola v skutočnosti obsahuje pravidlá o používaní neohybných slovných druhov (prísloviek, 
predložiek a spojok). 
10 BRODŇANSKÁ – KOŽELOVÁ – JURÍKOVÁ, Ján Weber. Vladárske zrkadlo (2019), s. 4, 9. 
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 rôznorodé nejednotné členenie kapitol 
 nepresné zachytenie obsahu v Indexe I spisu 
 zámena poradia indexov v závere diela. 

Hypotéz o príčinách tohto stavu je niekoľko. Časti s odlišnou štruktúrou môžu 
pochádzať z iných Schröerových prác, vydaných či rukopisných, vznikli teda skôr 
a mohli predstavovať čiastkový výučbový materiál. Rovnako však to mohol byť 
autorský zámer odlíšiť predmetné časti. Určitú úlohu tu môže zohrávať fakt, že 
lingvistická spisba predstavuje ranú tvorbu a teda sa T. G. Schröer v tom čase ako 
autor populárno-náučnej literatúry ešte len formoval. Jednoznačné zdôvodnenie 
zistených skutočností by si vyžadovalo poznať aj ďalšie Schröerove gramatické diela, 
no dnes nie je známe, kde sa nachádzajú a či sa vôbec zachovali. 
 
3. Syntaxis latina practica  

Plný názov druhej časti spisu je Syntaxis latina practica quae continet exempla 
regularum syntacticarum germanica latine reddenda. (Praktická latinská syntax, ktorá 
obsahuje nemecké príklady určené na preklad po latinsky). Táto časť rovnako začína 
citátom, tentoraz tu nachádzame rozsiahlejší citát z diela Epistularum Libri decem 
(Epist. VII. 9.) od Plínia Mladšieho (plným menom Gaius Plinius Caecilius Secundus). 
Bol to rímsky štátnik a spisovateľ žijúci na prelome 1. a 2. storočia n. l., blízky priateľ 
cisára Trajána a synovec prírodovedca a encyklopedistu Plínia Staršieho. Plínius 
Mladší v citovanom texte vyzdvihuje užitočnosť prekladania z gréčtiny do latinčiny 
a opačne. Precvičujú sa tým rôzne zručnosti pri používaní jazyka, napr. „jasnosť slov, 
rozvíja sa zásoba rečníckych figúr, argumentácia, schopnosť nachádzať príklady 
(podobenstvá)“. Poukazuje na to, že prekladateľ musí vedieť identifikovať v texte to, 
čo by mohlo čítajúceho zneistiť. Práve tým sa získava schopnosť chápania a úsudku.11  

Pre Schröera typický príklon k antike vidíme v tom, ako sa riadi Plíniovými 
myšlienkami, čo nám dokazujú jeho vlastné slová v predhovore prvej časti Syntaxis 
latina. Vedený svojimi pedagogickými skúsenosťami snaží sa vyvarovať toho, čo by 
mohlo nováčika (začiatočníka) popliesť a potom by neporozumel pravidlu. Od Plínia 
Mladšieho preberá aj názor, že prekladanie do latinčiny je najefektívnejším spôsobom 
nácviku gramatiky. 

Druhá časť skúmaného spisu má jednotnú štruktúru, obsahuje 124 
nemeckých textových cvičení určených na preklad do latinčiny. V nemeckých vetách 
sa objavujú číslice označujúce latinskú pomôcku. Ide o slová, ktoré by mohli 
študentom robiť problémy a autor ich uvádza v základnom tvare. Takto bol 
                                                             
11 „Utile in primis, et multi praecipiunt, vel ex Graeco in Latinum, vel ex Latino vertere in Graecum: quo 
genere exercitationis proprietas splendorque verborum, copia figurarum, vis explicandi, praeterea 
imitatione optimorum similia inveniendi facultas paratur: simul quae legentem fefellissent, transferentem 
fugere non possunt. Intelligentia ex hoc et judicium adquiritur. Plin. Epist. VII. 9.“ SCHRÖER, Syntaxis 
latina practica (1829), s. 2 
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prekladajúci nútený s pomôckou adekvátne pracovať. T. G. Schröer sa tu prejavil ako 
naozaj skúsený pedagóg, ktorý vie odhadnúť problémové miesta študenta, vie, akú 
metódu zvoliť, aby dosiahol svoj pedagogický cieľ. 

Keďže Syntaxis latina practica je vlastne nemeckým textom a nemecký jazyk 
je mimo nášho profesijného zamerania, rozbor samotného obsahu cvičení, výber viet 
na preklad a pod. prenechávame odborníkom v tejto oblasti. 
 
4. Prosodia latina 

Schröerova zanietenosť pre antické umenie a zvlášť pre poéziu, ktorú 
považuje za jedno z najstarších umení, sa odráža aj v jeho pedagogickom úsilí. V tretej 
časti Prosodia latina vedie svojich zverencov prostredníctvom velikánov rímskej 
poézie (Ovídia, Horatia, Ennia, Propertia a iných) k vnímaniu antického ideálu krásy 
slovesného umenia. Schröer, ako veľmi vzdelaný a rozhľadený učenec, čerpal námety 
a príklady nielen priamo z antických diel, ale zjavne poznal aj súveké diela zamerané 
na latinskú gramatiku, príp. prozódiu. Usudzujeme tak podľa voľby príkladov 
na určité prozodické javy, ktoré sa v identickom znení aj poradí objavujú v rôznych 
gramatických dielach vydaných v 18. storočí až v 1. polovici 19. storočia.12 Je možné, že 
čerpal hlavne zo spisov, ktoré poznal zo svojich študijných liet, napr. z krátkeho 
pobytu na univerzitách v Halle a Jene. V časti Prosodia latina Schröer ponúkol 
študentom, potenciálnym básnikom, stavebný materiál poézie spolu s pravidlami 
a zákonitosťami.13 

Prosodia latina id est Regulae ac Versus memoriales de quantitate syllabarum. 
A fine exempla aliquot Periodorum. (Latinská prozódia, t. j. pravidlá a verše na 
zapamätanie o kvantite slabík. Na konci niekoľko príkladov viet/periód) sa opäť vracia 
k členeniu podobnému prvej časti, na kapitoly s konkrétnymi nadpismi. Rozsahovo je 
to najkratšia časť, obsahuje iba dve kapitoly s komplikovanou vnútornou štruktúrou.  

Prvá kapitola De quantitate syllabarum (O kvantite slabík) svojím členením 
pripomína iné odborné knihy T. G. Schröera. Autor ju delí na Regulae generales 
(Všeobecné pravidlá) a Regulae speciales (Špeciálne pravidlá), ktoré obsahujú menšie 
celky podľa preberanej témy. Pojmy vysvetľuje v paragrafoch, zákonitosti (príčinné 
súvislosti) sú opäť rozoberané v „regulách“ (pravidlách). Tu už nachádzame takmer 
za každým pravidlom výnimky a príklady sú čerpané z antickej poézie (napr. z Ovídia, 
Horatia, Senecu a pod.).  

Za prvú kapitolu s názvom O kvantite slabík T. G. Schröer vkladá Versus 
memoriales de syllabarum quantitate (Verše na zapamätanie o dĺžke slabík). Je to jeho 
                                                             
12 Rovnaké citácie v rovnakom type pravidla sme našli napríklad v diele škótskeho učenca a slávneho 
tlačiara Alexandra Adama The Rudiments Latin and English gramar z roku 1786. 
13 Podľa M. Vojtecha (2006, s. 253) sa slovenskí básnici obdobia klasicizmu učili básnickému umeniu 
skladaním latinských veršov a skúsenosti potom prenášali na veršovanie v domácom literárnom jazyku 
v tvorbe vysokých literárnych žánrov. 
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 rôznorodé nejednotné členenie kapitol 
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 zámena poradia indexov v závere diela. 
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vlastná časomerná básnická skladba, relatívne rozsiahla (7 strán), v ktorej uplatňuje 
vyššie rozoberané pravidlá. Námetom aj témou básne sú rovnako pravidlá o kvantite 
slabík, predchádzajúce učivo vykladá básnickou formou využívajúc daktylský 
hexameter, pre latinskú poéziu jednu z najtypickejších foriem. Báseň je štruktúrovaná 
rovnakým spôsobom ako predchádzajúci prozaický výklad, sú tu totožné nadpisy, 
„reguly“ sú naznačené zodpovedajúcim číslom pri verši (obr. 2). Skladanie takýchto 
didaktických veršov nebolo raritou. Učitelia už asi od 17. storočia používali túto 
metódu pri výučbe učebnej látky vyžadujúcej memorovanie veľkého počtu pravidiel. 
Domnievame sa, že Schröerova didaktická časomerná skladba o kvantite slabík sa 
mala podľa antického vzoru prednášať nahlas a aj týmto spôsobom, zapojením 
estetického vnemu či zážitku chcel zrejme prispieť k efektívnejšiemu osvojovaniu si 
učebnej látky.14 T. G. Schröer vo svojom úsilí o praktický dosah svojich názorov na 
umenie uplatňuje pravidlá a zákonitosti 
básnického diela veľmi konkrétnym 
spôsobom. Prejavil sa ako umelec – básnik 
a učiteľ v jednej osobe. 

Druhá kapitola s názvom De 
compositione Versuum (O skladaní 
veršov) má tri podkapitoly pomenované 
podľa počtu slabík v stopách (dvojsla-
bičné, trojslabičné, štvorslabičné). Tu sa 
stretávame s delením na paragrafy a očís-
lované odseky.  

V závere sa uvádzajú Exempla 
Periodorum (príklady periód, vetných 
celkov), t. j. zložitých súvetí rôzneho 
charakteru využívaných hlavne v antike. 
Objavujú sa v odbornej spisbe od stre-
doveku až po 19. storočie. T. G. Schröer 
uvádza 11 druhov periód s príkladom. 

Ani Prosodia latina sa nevyhla formálnym nedostatkom. Na viacerých 
miestach sa objavujú „preklepy“, t. j. nesprávne zapísané slová (napr. posssumus 
namiesto possumus), nezaznačená kvantita slabiky, dokonca aj chybne citované verše 
antických básnikov (napr. Ennius, Ann. 330-1: Insignita fere cum milia millium acto. 
správne: Insignita fere tum milia militum octo.).  

                                                             
14 Časomerná poézia sa na našom území objavila asi od 15. storočia. Išlo o latinskú poéziu a stretávame 
sa s ňou až do 19. storočia. V 18. až 19. storočí sa časomiera v básnickom umení uplatňovala už 
v národných jazykoch a to jednak v pôvodnej tvorbe, jednak v prekladoch antickej poézie. Prozodické 
rozbory diel našich básnikov (napr. J. Hollého) nájdeme u M. Okála (1990, s. 85 ‒ 116). 

Versus memoriales de syllabarum quantitate, 
Univerzitná knižnica v Bratislave: S D 499 26 
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Na základe doterajších výskumov sa Schröer javil ako poet činný minimálne. 
Máme informácie skôr o krátkych básňach príležitostného až intímneho charakteru, 
ktoré sú venované manželke Terézii, jeho dcére, priateľom a pod. V tomto kontexte, 
ale aj z iných hľadísk možno básnickú skladbu Versus memoriales de syllabarum 
quantitate považovať za zaujímavý objav.  

***  
V roku 1825 (druhé vydanie v roku 1846) vyšla vo Viedni publikácia 

Grammaticae latinae pars altera (Druhá časť latinskej gramatiky, In libraria C. R. ad 
St. Annae, in platea Joannis), ktorej autor sa neuvádza. Kniha obsahuje časť venovanú 
prozódii a autor používa rovnaké príklady z antických básnikov, usporiadané 
rovnakým spôsobom. V Dodatku (Appendix) je uvedená básnická skladba Versus 
memoriales de syllabarum dimensione, ktorá je v porovnaní s básňou u Schröera 
rozsahovo kratšia. Je však pozoruhodné, že sa tu nachádza niekoľko totožných veršov. 
Či Schröer použil dielo z roku 1825 ako predlohu svojho gramatického spisu Syntaxis 
latina, alebo či je on sám autorom anonymného gramatického spisu (z obsahového aj 
chronologického hľadiska by to bolo možné), to si žiada ďalšie podrobnejšie literárno-
historické a archivárske skúmanie. 
 
5.  Ideové prieniky gramatického spisu Syntaxis latina s neskoršou tvorbou 

Tobiasa Gottfrieda Schröera charakterizuje celoživotná snaha o presah jeho 
myšlienok a názorov z teoretickej roviny do praxe. Jeho názory a vkus v diele Syntaxis 
latina reprezentuje výber vlastných príkladov v prvej časti knihy. Výber latinských 
citátov v tretej časti knihy je výrazne ovplyvnený pravidlami latinskej prozódie, nie je 
tu teda veľký priestor na vkladanie vlastných posolstiev pre mladú generáciu. Prejavila 
sa tu v prvom rade autorova inklinácia k antike a hlavne k zlatému veku rímskej 
poézie. Omnoho zaujímavejší je pohľad na výber vlastných príkladov v prvej časti 
knihy Syntaxis latina. Témy, ktoré sa objavujú v príkladových vetách, korešpondujú 
s jeho názormi na svet, etiku, výchovu, estetiku, súvisia s oblasťami jeho profesijného 
a odborného záujmu. Identifikovali sme viaceré témy: 
 história 
 antika a antická mytológia 
 príroda, prírodné vedy 
 teológia a náboženské cítenie 
 etika, mravná výchova 
 veda, vzdelávanie, učiteľ a žiak 
 výchova chlapcov, výchova k občianstvu a humanizmu. 

Jednotlivé témy netreba chápať izolovane, sú navzájom poprepájané (napr. 
história s antikou a morálkou, príroda s teológiou a morálkou, vzdelávanie či etika 
s výchovou k občianstvu a pod.), no hlavne sú v službách didaktických cieľov 
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vlastná časomerná básnická skladba, relatívne rozsiahla (7 strán), v ktorej uplatňuje 
vyššie rozoberané pravidlá. Námetom aj témou básne sú rovnako pravidlá o kvantite 
slabík, predchádzajúce učivo vykladá básnickou formou využívajúc daktylský 
hexameter, pre latinskú poéziu jednu z najtypickejších foriem. Báseň je štruktúrovaná 
rovnakým spôsobom ako predchádzajúci prozaický výklad, sú tu totožné nadpisy, 
„reguly“ sú naznačené zodpovedajúcim číslom pri verši (obr. 2). Skladanie takýchto 
didaktických veršov nebolo raritou. Učitelia už asi od 17. storočia používali túto 
metódu pri výučbe učebnej látky vyžadujúcej memorovanie veľkého počtu pravidiel. 
Domnievame sa, že Schröerova didaktická časomerná skladba o kvantite slabík sa 
mala podľa antického vzoru prednášať nahlas a aj týmto spôsobom, zapojením 
estetického vnemu či zážitku chcel zrejme prispieť k efektívnejšiemu osvojovaniu si 
učebnej látky.14 T. G. Schröer vo svojom úsilí o praktický dosah svojich názorov na 
umenie uplatňuje pravidlá a zákonitosti 
básnického diela veľmi konkrétnym 
spôsobom. Prejavil sa ako umelec – básnik 
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bičné, trojslabičné, štvorslabičné). Tu sa 
stretávame s delením na paragrafy a očís-
lované odseky.  
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správne: Insignita fere tum milia militum octo.).  

                                                             
14 Časomerná poézia sa na našom území objavila asi od 15. storočia. Išlo o latinskú poéziu a stretávame 
sa s ňou až do 19. storočia. V 18. až 19. storočí sa časomiera v básnickom umení uplatňovala už 
v národných jazykoch a to jednak v pôvodnej tvorbe, jednak v prekladoch antickej poézie. Prozodické 
rozbory diel našich básnikov (napr. J. Hollého) nájdeme u M. Okála (1990, s. 85 ‒ 116). 

Versus memoriales de syllabarum quantitate, 
Univerzitná knižnica v Bratislave: S D 499 26 
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Na základe doterajších výskumov sa Schröer javil ako poet činný minimálne. 
Máme informácie skôr o krátkych básňach príležitostného až intímneho charakteru, 
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***  
V roku 1825 (druhé vydanie v roku 1846) vyšla vo Viedni publikácia 

Grammaticae latinae pars altera (Druhá časť latinskej gramatiky, In libraria C. R. ad 
St. Annae, in platea Joannis), ktorej autor sa neuvádza. Kniha obsahuje časť venovanú 
prozódii a autor používa rovnaké príklady z antických básnikov, usporiadané 
rovnakým spôsobom. V Dodatku (Appendix) je uvedená básnická skladba Versus 
memoriales de syllabarum dimensione, ktorá je v porovnaní s básňou u Schröera 
rozsahovo kratšia. Je však pozoruhodné, že sa tu nachádza niekoľko totožných veršov. 
Či Schröer použil dielo z roku 1825 ako predlohu svojho gramatického spisu Syntaxis 
latina, alebo či je on sám autorom anonymného gramatického spisu (z obsahového aj 
chronologického hľadiska by to bolo možné), to si žiada ďalšie podrobnejšie literárno-
historické a archivárske skúmanie. 
 
5.  Ideové prieniky gramatického spisu Syntaxis latina s neskoršou tvorbou 

Tobiasa Gottfrieda Schröera charakterizuje celoživotná snaha o presah jeho 
myšlienok a názorov z teoretickej roviny do praxe. Jeho názory a vkus v diele Syntaxis 
latina reprezentuje výber vlastných príkladov v prvej časti knihy. Výber latinských 
citátov v tretej časti knihy je výrazne ovplyvnený pravidlami latinskej prozódie, nie je 
tu teda veľký priestor na vkladanie vlastných posolstiev pre mladú generáciu. Prejavila 
sa tu v prvom rade autorova inklinácia k antike a hlavne k zlatému veku rímskej 
poézie. Omnoho zaujímavejší je pohľad na výber vlastných príkladov v prvej časti 
knihy Syntaxis latina. Témy, ktoré sa objavujú v príkladových vetách, korešpondujú 
s jeho názormi na svet, etiku, výchovu, estetiku, súvisia s oblasťami jeho profesijného 
a odborného záujmu. Identifikovali sme viaceré témy: 
 história 
 antika a antická mytológia 
 príroda, prírodné vedy 
 teológia a náboženské cítenie 
 etika, mravná výchova 
 veda, vzdelávanie, učiteľ a žiak 
 výchova chlapcov, výchova k občianstvu a humanizmu. 

Jednotlivé témy netreba chápať izolovane, sú navzájom poprepájané (napr. 
história s antikou a morálkou, príroda s teológiou a morálkou, vzdelávanie či etika 
s výchovou k občianstvu a pod.), no hlavne sú v službách didaktických cieľov 
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progresívneho pedagóga usilujúceho o prepojenie teoretického vzdelávania 
s praktickým životom.  

V prípade Tobiasa Gottfrieda Schröera a jeho celoživotného diela badať cestu 
od praktického k teoretickému, praktické pedagogické skúsenosti a vlastné mravné 
a estetické cítenie pretavil v neskoršom období (30. a 40. roky 19. storočia) 
do teoretických prác. Zárodky, semienka budúcich myšlienok aj hotové myšlienky sú 
v gramatickom spise ešte roztrúsené, v kompendiách sú už sformulované do jednotnej 
koncepcie. 
 
Záver 

V pedagogickom pôsobení T. G. Schröera dominuje humanizmus, tolerancia 
a tvorivá aktivita. Ako progresívny učiteľ uplatňoval metodiku upúšťajúcu 
od bezduchého a vysiľujúceho memorovania pravidiel, zdôrazňoval potrebu myslenia 
a chápania pri učení, preferoval voľný výklad a dialóg. Podstatnou črtou Schröerovej 
pedagogiky bolo prepojenie s umením, vyžadoval od svojich študentov poznatky 
z dejín umenia, z vývoja štýlov, druhov a foriem.15 V tomto smere netajil svoj obdiv 
k antickému umeniu a antike vo všeobecnosti.  

Interpretovaný gramatický spis Syntaxis latina predstavuje ranú tvorbu T. G. 
Schröera. Možno tu nepriamo cez voľbu latinských príkladových viet odhaliť autorove 
náhľady na rôzne oblasti jeho záujmu (napr. história; antika; príroda, teológia 
a náboženské cítenie, mravná výchova, veda, vzdelávanie, výchova k občianstvu 
a humanizmu atď.), ktoré vyvrcholili v jeho neskoršej tvorbe, napr. v kompendiách. 
Naša interpretácia je výsledkom prvotného skúmania gramatického spisu Syntaxis 
latina. Jednotlivé aspekty tohto diela je možné analyzovať v rozličných intenciách 
omnoho hlbšie. 

Skúmanie predmetného spisu prinieslo aj nové otázky, na ktoré bude 
potrebné hľadať odpovede v ďalšom výskume. Nevieme zatiaľ napríklad posúdiť, 
prečo sa v spise Syntaxis latina nachádza toľko formálnych a štruktúrnych 
nezrovnalostí alebo ako hodnotiť nápadnú podobu tretej časti s inými dielami súdobej 
latinskej gramatickej tvorby, hlavne s dielom z roku 1825 a napokon, či je Schröer 
v nejakom vzťahu k tomuto anonymnému spisu.  
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komunity. Počas svojho života napísal vyše štyridsať diel rôzneho zamerania, od drámy cez novely, 
poéziu, historické a náboženské diela až po pedagogické diela z oblasti lingvistiky, archeológie, estetiky 
a i.  

V našej štúdii prinášame pohľad na gramatický spis Syntaxis Latina, čím by sme chceli prispieť 
ku komplexnejšiemu obrazu T. G. Schröera. Tento spis bol vydaný v roku 1829 a možno ho zaradiť 
k didakticko-lingvistickým dielam tohto autora. Syntaxis latina (Latinská syntax), ako sa píše v titule, je 
príručka určená mládeži, v úvode už autor spomína konkrétne chlapcov. 
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Clodia Secunda, coniux dulcissima – analýza náhrobného 
nápisu CIL VI 372421  
Daniela Rošková 
Bratislava 
 
Clodia Secunda, coniux dulcissima – analysis of funerary inscription CIL VI 37242 
 
Abstract: The paper deals with the analysis and translation of a Latin epigraphic source – funerary 
inscription from the city of Rome, published in Corpus inscriptionum Latinarum under number CIL VI 
37242. Dated to the 3rd century AD - 207 AD (consuls: L. Annius Maximus and L. Septimius Severus 
Aper). The epitaph was created by Lucius Caelius Florentinus for his deceased wife, Clodia Secunda, who 
died at the age of 25.  

The tombstone documents in small area many aspects of life of an otherwise unknown couple. 
The name of both spouses shows that they were both full Roman citizens, the husband worked as a 
centurion. On this single inscription it is possible to point out many specifics of epigraphic monuments, 
as well as several aspects of life in the Roman Empire. 

In the paper, by analyzing the information mentioned on the tombstone, we briefly explain the 
rules of dating inscriptions, epithets, Roman onomastic system, Roman marriage and professions. 
 
Keywords: epigraphy, epitaph, CIL VI 37242, Clodia Secunda, Roman society, dating inscriptions, Roman 

marriage, epithets, Corpus inscriptionum Latinarum 
 

pigrafia je historická veda, ktorej predmetom výskumu sú historické 
nápisy (identifikuje ich, analyzuje ich po formálnej aj obsahovej stránke 

a sprístupňuje ich verejnosti).2 Je to komplexná veda, nakoľko v sebe zahŕňa viacero 
smerov výskumu a dôležité sú pre ňu znalosti z pomocných vied historických, 
archeológie, histórie i filológie. Na malom priestore jediného nápisu ponúka 
v zhustenej podobe množstvo informácií. Sú to častokrát poznatky, ktoré nie je možné 
nájsť v žiadnom inom type prameňa.  

Antická latinská epigrafia sa venuje latinským nápisom, ktoré sa zachovali 
z obdobia antiky na rôznych epigrafických nosičoch a majú rozličný charakter: 
darovacie nápisy na budovách, oslavné texty na sochách, venovania alebo značenie na 
predmetoch dennej potreby, najrôznejšie texty zmlúv a zákonníkov, míľniky, 
náhrobné nápisy a mnoho ďalšieho.        

Epitafy, najviac zastúpené epigrafické pamiatky spomedzi všetkých nápisov, 
slúžia ako nenahraditeľný prameň pre štúdium sociálnych i hospodárskych dejín, 
najmä obdobia konca rímskej republiky a prvých troch storočí rímskeho cisárstva. 
                                                             
1 Táto štúdia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-
0333 „Databáza historickej terminológie k dejinám strednej Európy“ a projektu KEGA č. 008UK-4/2018 
“Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história –  klasické jazyky. 
Diseminácia didaktickopropagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom 
kontexte”. 
2 ŠEDIVÝ, Historické nápisy a ich nosiče (2018), s. 39. 
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komunity. Počas svojho života napísal vyše štyridsať diel rôzneho zamerania, od drámy cez novely, 
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Clodia Secunda, coniux dulcissima – analýza náhrobného 
nápisu CIL VI 372421  
Daniela Rošková 
Bratislava 
 
Clodia Secunda, coniux dulcissima – analysis of funerary inscription CIL VI 37242 
 
Abstract: The paper deals with the analysis and translation of a Latin epigraphic source – funerary 
inscription from the city of Rome, published in Corpus inscriptionum Latinarum under number CIL VI 
37242. Dated to the 3rd century AD - 207 AD (consuls: L. Annius Maximus and L. Septimius Severus 
Aper). The epitaph was created by Lucius Caelius Florentinus for his deceased wife, Clodia Secunda, who 
died at the age of 25.  

The tombstone documents in small area many aspects of life of an otherwise unknown couple. 
The name of both spouses shows that they were both full Roman citizens, the husband worked as a 
centurion. On this single inscription it is possible to point out many specifics of epigraphic monuments, 
as well as several aspects of life in the Roman Empire. 

In the paper, by analyzing the information mentioned on the tombstone, we briefly explain the 
rules of dating inscriptions, epithets, Roman onomastic system, Roman marriage and professions. 
 
Keywords: epigraphy, epitaph, CIL VI 37242, Clodia Secunda, Roman society, dating inscriptions, Roman 

marriage, epithets, Corpus inscriptionum Latinarum 
 

pigrafia je historická veda, ktorej predmetom výskumu sú historické 
nápisy (identifikuje ich, analyzuje ich po formálnej aj obsahovej stránke 

a sprístupňuje ich verejnosti).2 Je to komplexná veda, nakoľko v sebe zahŕňa viacero 
smerov výskumu a dôležité sú pre ňu znalosti z pomocných vied historických, 
archeológie, histórie i filológie. Na malom priestore jediného nápisu ponúka 
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predmetoch dennej potreby, najrôznejšie texty zmlúv a zákonníkov, míľniky, 
náhrobné nápisy a mnoho ďalšieho.        

Epitafy, najviac zastúpené epigrafické pamiatky spomedzi všetkých nápisov, 
slúžia ako nenahraditeľný prameň pre štúdium sociálnych i hospodárskych dejín, 
najmä obdobia konca rímskej republiky a prvých troch storočí rímskeho cisárstva. 
                                                             
1 Táto štúdia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-
0333 „Databáza historickej terminológie k dejinám strednej Európy“ a projektu KEGA č. 008UK-4/2018 
“Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história –  klasické jazyky. 
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2 ŠEDIVÝ, Historické nápisy a ich nosiče (2018), s. 39. 
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Najviac zachovaných antických epitafov pochádza z obdobia cisárstva. Popularita 
náhrobných nápisov vzrastá od čias Augusta, kedy sa stávajú také obľúbené, že to, čo 
sa zachovalo z republikánskeho obdobia, môžeme považovať len za malý zlomok.3 
Z epitafov sa dozvedáme mená, povolania alebo rodinné zázemie mnohých, v iných 
prameňoch nespomenutých osôb žijúcich v antickom Ríme.4 

V rámci predloženého príspevku sa venujeme obsahovej analýze náhrobného 
nápisu CIL VI 37242 = AE 1901, 140 = AE 1903, 22. Na príklade nápisu poukážeme 
na mnohé špecifiká rímskych náhrobných nápisov, ktoré dokumentujú viaceré 
aspekty života v Rímskej ríši. Epitaf sa našiel na mramorovom sarkofágu v kostole 
Santa Maria Antiqua na Forum Romanum v Ríme a je publikovaný v zbierke 
latinských nápisov Corpus inscriptionum Latinarum (CIL) zväzok VI. Nález nápisu bol 
publikovaný v L‘Année épigraphique pod označením AE 1901, 140 a neskôr AE 1903, 
22. 5 

Corpus inscriptionum Latinarum prepisuje text epigrafickej pamiatky 
v pôvodnej podobe, dodržiava formu textu – riadky, nerozpisuje skratky, text 
neupravuje. „U“ sa nepoužíva, rovnako ako na originálnom nápise, kde sa kvôli 
jednoduchšiemu vyrývaniu nahradilo písmenom „V“. Niekedy sa v komentári 
stretneme s doplnkom editora, vysvetlením nejasného miesta, prípadne návrhom 
chýbajúceho textu znehodnoteného originálu. Všetky dodatky a komentáre sú 
v latinčine. Skratky musí bádateľ identifikovať a doplniť sám. Správne rozpísanie 
skratiek je základom pochopenia textu, nesprávne pochopenie vedie k zlej 
interpretácii.6 
Text nápisu CIL VI 37242 ako ho uvádza Corpus inscriptionum Latinarum:  
 

D M S 
CLODIAE SE 

CVNDAE CONIV 

                                                             
3 SALOMIES, Names and identities: onomastics and prosopography (2001), s. 79-80. 
4 O význame pozri viac ROŠKOVÁ, Latinské epigrafické pamiatky ako prameň pre štúdium sociálnych dejín 
Rímskej ríše (2018), s. 456-473. 
5 Nápis je publikovaný aj online v databáze EDR - Epigraphic database Roma resp. EAGLE - Electronic 
archive of Greek and Latin epigraphy pod číslom EDR071782. Dostupné online http://www.edr-
edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=EDR071782 (dňa 29.1.2020 
o 18.00) a EDH - Epigraphische Datenbank Heidelberg, dostupné online https://edh-www.adw.uni-
heidelberg.de/edh/inschrift/HD032655 (dňa 29.1.2020 o 18.10). 
6  Niektoré edície latinských nápisov a databázy majú texty doplnené a upravené, sú prepisované 
minuskulou,  rozpisujú skratky, prepisujú samohlásku „u“. Na rozvedenie skratiek, vloženie písmena, 
zásahu editora a pod. sa používa všeobecne platný systém zavedený v roku 1931 na konferencii epigrafov 
a paleografov v Leydene, tzv. Leydenský systém. Tento systém sa používa pri publikovaní latinských aj 
gréckych nápisov, papyrusov, manuskriptov. Viac pozri VIDMAN, Psáno do kamene (1985), s. 53-54, 
SCHMIDT, Einführung in die lateinische Epigraphik (2004), s. 23-24. 
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GI DVLCISSIMAE ET BENE 
MERENTI QVAE VIXIT AN 
XXV MEN X DIEB XIIII IN 

CONIVGIO MECVM FVIT SI 
NE QVERELLA AN VII M IIII 
DIEB XVIII L CAELIVS FLO 

RENTINVS COH X 
VRB POSVIT 

NAT MAMERTINO ET 
RVFO COS PRI NON 

AVG DEF XV KAL IVL APRO ET MA  
XIMO  
COS 

 
Po rozvedení skratiek a úprave textu dostaneme nápis:7  
D(is) M(anibus) S(acrum) / Clodiae Se/cundae coniu/gi dulcissimae et bene / merenti 
quae vixit an(nis) / XXV men(sibus) X dieb(us) XIIII in / coniugio mecum fuit si/ne 
querella an(nis) VII m(ensibus) IIII / dieb(us) XVIII L(ucius) Caelius Flo/rentinus 
(centurio) coh(ortis) X / urb(anae) posuit / nat(a)8 Mamertino et / Rufo co(n)s(ulibus) 
pri(die) Non(as) / Aug(ustas) def(uncta)9 XV Kal(endas) Iul(ias) Apro et Ma//ximo // 
co(n)s(ulibus)  
Doslovný preklad nápisu znie:   
Zasvätené duchom zosnulých. Clodii Secunde, najsladšej a obetavej manželke, ktorá 
žila 25 rokov, 10 mesiacov a 14 dní. V manželstve so mnou bola bez hádky 7 rokov, 4 
mesiace a 18 dní. Lucius Caelius Florentinus, stotník desiatej mestskej kohorty, dal 
postaviť (tento náhrobok). Narodila sa deň pred augustovými nonami, za konzulátu 
Mamertina a Rufa. Zomrela 15. deň pred júlovými kalendami, za konzulátu Apra 
a Maxima.10 

                                                             
7 Všetky skratky a časti textu, s obsahom ktorých sa v príspevku pracuje, ako aj samotný prepis nápisu 
sú prepisované minuskulou a kvôli zjednodušeniu je V nahradené v prepisoch U. 
8 Na tomto mieste rozvádza databáza Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby (EDCS) skratku NAT ako 
nat(us), čo považujeme za nesprávne. Text hovorí o zosnulej žene, preto rozvedenie skratky vyžaduje 
ženský rod. Hoci sa v texte spomína aj Lucius Caelius Florentinus, dátumy sa týkajú jeho manželky. Nápis 
dostupný online v databáze http://db.edcs.eu/epigr/epi_ergebnis.php (dňa 29.1.2020 o 18.00). 
K digitalizácii nápisov pozri ROŠKOVÁ, Corpus Inscriptionum Latinarum – minulosť, prítomnosť a 
budúcnosť zbierky latinských nápisov (2017), s. 172-179. 
9  Databáza EDCS rozvádza skratku DEF ako def(uncto), čo považujeme, podobne ako v predošlom 
prípade, z dôvodu zosnulej ženy za nesprávne. 
10 Narodila sa 4. augusta 182. Zomrela 17. júna 207.   



230 
 

Najviac zachovaných antických epitafov pochádza z obdobia cisárstva. Popularita 
náhrobných nápisov vzrastá od čias Augusta, kedy sa stávajú také obľúbené, že to, čo 
sa zachovalo z republikánskeho obdobia, môžeme považovať len za malý zlomok.3 
Z epitafov sa dozvedáme mená, povolania alebo rodinné zázemie mnohých, v iných 
prameňoch nespomenutých osôb žijúcich v antickom Ríme.4 

V rámci predloženého príspevku sa venujeme obsahovej analýze náhrobného 
nápisu CIL VI 37242 = AE 1901, 140 = AE 1903, 22. Na príklade nápisu poukážeme 
na mnohé špecifiká rímskych náhrobných nápisov, ktoré dokumentujú viaceré 
aspekty života v Rímskej ríši. Epitaf sa našiel na mramorovom sarkofágu v kostole 
Santa Maria Antiqua na Forum Romanum v Ríme a je publikovaný v zbierke 
latinských nápisov Corpus inscriptionum Latinarum (CIL) zväzok VI. Nález nápisu bol 
publikovaný v L‘Année épigraphique pod označením AE 1901, 140 a neskôr AE 1903, 
22. 5 

Corpus inscriptionum Latinarum prepisuje text epigrafickej pamiatky 
v pôvodnej podobe, dodržiava formu textu – riadky, nerozpisuje skratky, text 
neupravuje. „U“ sa nepoužíva, rovnako ako na originálnom nápise, kde sa kvôli 
jednoduchšiemu vyrývaniu nahradilo písmenom „V“. Niekedy sa v komentári 
stretneme s doplnkom editora, vysvetlením nejasného miesta, prípadne návrhom 
chýbajúceho textu znehodnoteného originálu. Všetky dodatky a komentáre sú 
v latinčine. Skratky musí bádateľ identifikovať a doplniť sám. Správne rozpísanie 
skratiek je základom pochopenia textu, nesprávne pochopenie vedie k zlej 
interpretácii.6 
Text nápisu CIL VI 37242 ako ho uvádza Corpus inscriptionum Latinarum:  
 

D M S 
CLODIAE SE 

CVNDAE CONIV 

                                                             
3 SALOMIES, Names and identities: onomastics and prosopography (2001), s. 79-80. 
4 O význame pozri viac ROŠKOVÁ, Latinské epigrafické pamiatky ako prameň pre štúdium sociálnych dejín 
Rímskej ríše (2018), s. 456-473. 
5 Nápis je publikovaný aj online v databáze EDR - Epigraphic database Roma resp. EAGLE - Electronic 
archive of Greek and Latin epigraphy pod číslom EDR071782. Dostupné online http://www.edr-
edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=EDR071782 (dňa 29.1.2020 
o 18.00) a EDH - Epigraphische Datenbank Heidelberg, dostupné online https://edh-www.adw.uni-
heidelberg.de/edh/inschrift/HD032655 (dňa 29.1.2020 o 18.10). 
6  Niektoré edície latinských nápisov a databázy majú texty doplnené a upravené, sú prepisované 
minuskulou,  rozpisujú skratky, prepisujú samohlásku „u“. Na rozvedenie skratiek, vloženie písmena, 
zásahu editora a pod. sa používa všeobecne platný systém zavedený v roku 1931 na konferencii epigrafov 
a paleografov v Leydene, tzv. Leydenský systém. Tento systém sa používa pri publikovaní latinských aj 
gréckych nápisov, papyrusov, manuskriptov. Viac pozri VIDMAN, Psáno do kamene (1985), s. 53-54, 
SCHMIDT, Einführung in die lateinische Epigraphik (2004), s. 23-24. 

231 
 

GI DVLCISSIMAE ET BENE 
MERENTI QVAE VIXIT AN 
XXV MEN X DIEB XIIII IN 

CONIVGIO MECVM FVIT SI 
NE QVERELLA AN VII M IIII 
DIEB XVIII L CAELIVS FLO 

RENTINVS COH X 
VRB POSVIT 

NAT MAMERTINO ET 
RVFO COS PRI NON 

AVG DEF XV KAL IVL APRO ET MA  
XIMO  
COS 

 
Po rozvedení skratiek a úprave textu dostaneme nápis:7  
D(is) M(anibus) S(acrum) / Clodiae Se/cundae coniu/gi dulcissimae et bene / merenti 
quae vixit an(nis) / XXV men(sibus) X dieb(us) XIIII in / coniugio mecum fuit si/ne 
querella an(nis) VII m(ensibus) IIII / dieb(us) XVIII L(ucius) Caelius Flo/rentinus 
(centurio) coh(ortis) X / urb(anae) posuit / nat(a)8 Mamertino et / Rufo co(n)s(ulibus) 
pri(die) Non(as) / Aug(ustas) def(uncta)9 XV Kal(endas) Iul(ias) Apro et Ma//ximo // 
co(n)s(ulibus)  
Doslovný preklad nápisu znie:   
Zasvätené duchom zosnulých. Clodii Secunde, najsladšej a obetavej manželke, ktorá 
žila 25 rokov, 10 mesiacov a 14 dní. V manželstve so mnou bola bez hádky 7 rokov, 4 
mesiace a 18 dní. Lucius Caelius Florentinus, stotník desiatej mestskej kohorty, dal 
postaviť (tento náhrobok). Narodila sa deň pred augustovými nonami, za konzulátu 
Mamertina a Rufa. Zomrela 15. deň pred júlovými kalendami, za konzulátu Apra 
a Maxima.10 

                                                             
7 Všetky skratky a časti textu, s obsahom ktorých sa v príspevku pracuje, ako aj samotný prepis nápisu 
sú prepisované minuskulou a kvôli zjednodušeniu je V nahradené v prepisoch U. 
8 Na tomto mieste rozvádza databáza Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby (EDCS) skratku NAT ako 
nat(us), čo považujeme za nesprávne. Text hovorí o zosnulej žene, preto rozvedenie skratky vyžaduje 
ženský rod. Hoci sa v texte spomína aj Lucius Caelius Florentinus, dátumy sa týkajú jeho manželky. Nápis 
dostupný online v databáze http://db.edcs.eu/epigr/epi_ergebnis.php (dňa 29.1.2020 o 18.00). 
K digitalizácii nápisov pozri ROŠKOVÁ, Corpus Inscriptionum Latinarum – minulosť, prítomnosť a 
budúcnosť zbierky latinských nápisov (2017), s. 172-179. 
9  Databáza EDCS rozvádza skratku DEF ako def(uncto), čo považujeme, podobne ako v predošlom 
prípade, z dôvodu zosnulej ženy za nesprávne. 
10 Narodila sa 4. augusta 182. Zomrela 17. júna 207.   



232 
 

Náhrobný nápis je zaujímavý z viacerých hľadísk; z hľadiska datovania, veku 
ženy, vstupu do manželstva, dĺžky spolužitia, uvedenia klasických epitet na popis 
zosnulej manželky, povolania manžela. Pri analýze sa zameriame na všetky tieto 
aspekty.   

Nápis sa začína klasickou úvodnou invokačnou formulkou Dis Manibus 
Sacrum11 – zasvätené duchom zosnulých. Ešte častejšia bola kratšia forma Duchom 
zosnulých (Duchom Mánom) –  Dis Manibus. Táto invokácia bola od doby cisárskej, 
častejšie od druhej polovice prvého storočia po Kr. začiatkom takmer každého 
náhrobného nápisu a bola natoľko častá, že sa nerozpisovala na nápisoch celá, ale len 
v skratkách D M a D M S. Zaujímavé je, že formulka bola taká vžitá, že sa objavuje aj 
na niektorých kresťanských nápisoch.12  

Po invokácii nasleduje klasická štruktúra, ktorá bola do istej miery 
na nápisoch unifikovaná, v detailoch sa mohla meniť podľa individuálneho vkusu 
alebo finančných možností objednávateľa. V prípade nášho nápisu nasleduje meno 
zosnulej – Clodia Secunda. Meno je v datíve, dalo by sa rozmýšľať aj nad genitívom, čo 
by sa viazalo na privlastňovanie k duchom zosnulých. Niektoré nápisy sú takto 
skutočne štylizované, ale nie je to tento prípad. Na nápise Clodie Secundy nasleduje 
typický popis zosnulej manželky prostredníctvom epitet a pojmu coniux, ktorý je 
v datíve (coniugi), takže aj ostatné termíny napriek nejasnosti genitívu a datívu v prvej 
deklinácii sú zrejme v datívnej podobe. Preto na nápise môžeme prekladať venovaciu 
formulku pre Clodiu Secundu alebo Clodii Secunde. V prípade mena nemôžeme 
hovoriť o problémoch, nakoľko toto latinské meno je veľmi jednoduché a ľahko 
identifikovateľné. Väčšie problémy nastávajú pri gréckych menách alebo menách 
cudzej proveniencie, kde pri nejasnom páde vieme niekedy ťažko určiť nominatívnu 
podobu mena.   

Náhrobný nápis Clodie Secundy je výnimočný tým, že je jedným z mála 
epitafov, na ktorom je zaznamenané presné datovanie narodenia aj smrti zosnulej. 
Chýbajúce datovanie je jedným z výrazných problémov pri práci s antickými 
epigrafickými náhrobnými pamiatkami.  

Každý nápis je možné datovať dvoma spôsobmi. Z hľadiska formy nápisu aj 
samotného epigrafického nosiča, na ktorom sa text nachádza. Pri tomto spôsobe sa 
berie do úvahy typ písma, kvalita vyhotovenia písma, technika vyrývania, spôsob 

                                                             
11 Na nápisoch sa stretávame aj s podobou Diis. CIL VI 6619 Diis(!) / Manibus / Primi / Messallinae / 
Neronis ser(vi) vern(ae)...; CIL VI 9683 Diis(!) Manibus / Abudiae M(arci) lib(ertae) / Megiste piissimae... 
12 Prvé kresťanské nápisy nemali špeciálnu ustálenú formu a od pohanským sa ničím neodlišujú. Fakt, 
že ide o kresťanský nápis, môžeme zistiť len vtedy, ak vieme, že dotyčná osoba bola kresťanom. VIDMAN, 
Psáno do kamene (1985), s. 82. Viac ku kresťanským nápisom por. MARUCCHI, Christian epigraphy (1912). 
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vyhotovenia náhrobku, ale aj historické pozadie, napr. časové ohraničenie využívania 
kameňolomu, z ktorého kameň náhrobku pochádzal a pod.13 

Z hľadiska historického a filologického sa pri analýze a datovaní nápisu 
opierame o obsah nápisu, o informácie, ktoré sú na ňom zaznamenané. Väčšina 
nápisov neobsahuje žiaden konkrétny dátum úmrtia, a tak neostáva nič iné, len si 
časové ohraničenie odvodiť zo známej udalosti alebo osobnosti, spomenutej na nápise. 
Najmä pri nápisoch otrokov a prepustencov v cisárskej domácnosti alebo v najvyšších 
aristokratických kruhoch je datovanie jednoduché. Otroci majú na nápisoch uvedené 
meno (praenomen) svojho pána (Marci servus), častokrát povolanie a aj celé meno 
osoby, u ktorej slúžili. Prepustenci pripájajú k svojmu menu osobné (praenomen) aj 
rodové meno (nomen gentile) svojho bývalého pána, čo pri cisárovi alebo známej 
osobnosti pomáha pri identifikácii. Vždy je však nutné brať do úvahy aj možnosť, 
že nápis vyhotovili až neskôr, nie hneď za vlády daného cisára alebo života spomenutej 
známej osobnosti. V každom prípade ale vieme určiť terminus post quem.  

Datovanie, v prípade, že je na nápise uvedené, býva najčastejšie na konci 
textu a rok sa označuje klasicky, menami konzulov.14 V období neskorej republiky 
začali používať historici a učenci počítanie rokov od založenia mesta ab urbe condita.15 
Toto datovanie, dnes známe najmä z Livia, sa zachovalo výnimočne aj na niektorých 
nápisoch.16  

Pre ab urbe condita anno sa zaužívala skratka A V C ANN. Ešte častejšie sa 
používala skratka P R C ANN – post Romam conditam anno, ale aj táto je skôr 
výnimočná. Ďalšou možnosťou bol počet rokov po vyhnaní kráľov P R E –  post reges 
exactos.17 Aj napriek týmto formám datovania sa na nápise zväčša objavuje zároveň aj 
určenie roku konzulmi.18  
                                                             
13 Pre detailné informácie ohľadom formálnej stránky epigrafických nosičov pozri ŠEDIVÝ, Historické 
nápisy a ich nosiče (2018). V rámci kapitoly Vývoj epigrafických písiem v Európe a na Slovensku sa 
J. Šedivý venuje aj písmam starorímskych nápisov (s. 49-61). 
14 Za republiky a za cisárstva sa v Ríme každý rok označoval menami konzulov. Mená týchto eponymných 
úradníkov (consules ordinarii), v prípade smrti nastupoval consul suffectus, sa uvádzali v ablatíve, napr. 
M. Cicerone M. Antonio consulibus – rok 63 pred Kr. Zoznam bol publikovaný ako Fasti Consulares. 
LAURENT, Fasti consulares capitolini (1833). Pre moderné prehľadné spracovanie zoznamu konzulov 
od  roku 298 pred Kr. po rok 541 pozri Appendix 1 v práci COOLEY, The Cambridge Manual to Latin 
Epigraphy (2012), s. 449-487. 
15 Zachovali sa rôzne roky založenia mesta, nakoniec sa všeobecne ujalo datovanie podľa Varrona na rok 
753 pred Kr., hoci rôzne iné roky tohto aktu sa používali ešte desiatky rokov neskôr. 
16 CIL VI 472 = ILS 274 Libertati ab Imp(eratore) Nerva Caesare Aug(usto) anno ab / urbe condita 
DCCCXXXXIIX XIIII [K(alendas)] Oc[t(obres)] restitu[tae] / s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus). 
17 CIL VI 31089 ... [anno post urbem con]dit(am) CCCXXXIIII post [reges exactos LXXXXI]. 
18 CIL VI 1976 ... Q(uinto) Caecilio Cretico Me[tello A(ulo) Licinio Nerva Siliano co(n)s(ulibus)] / post 
R(omam) c(onditam) an(no) DCC[LVIIII]... 
CIL VI 1984 … [C(aius)] Rutilius G[all]icus cooptatus / [P(ublio) G]alerio Trachalo Ti(berio) Catio Silio 
Ital(ico) co(n)s(ulibus) / p(ost) R(omam) c(onditam) an(no) DCCCXXI ... 
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Náhrobný nápis je zaujímavý z viacerých hľadísk; z hľadiska datovania, veku 
ženy, vstupu do manželstva, dĺžky spolužitia, uvedenia klasických epitet na popis 
zosnulej manželky, povolania manžela. Pri analýze sa zameriame na všetky tieto 
aspekty.   

Nápis sa začína klasickou úvodnou invokačnou formulkou Dis Manibus 
Sacrum11 – zasvätené duchom zosnulých. Ešte častejšia bola kratšia forma Duchom 
zosnulých (Duchom Mánom) –  Dis Manibus. Táto invokácia bola od doby cisárskej, 
častejšie od druhej polovice prvého storočia po Kr. začiatkom takmer každého 
náhrobného nápisu a bola natoľko častá, že sa nerozpisovala na nápisoch celá, ale len 
v skratkách D M a D M S. Zaujímavé je, že formulka bola taká vžitá, že sa objavuje aj 
na niektorých kresťanských nápisoch.12  

Po invokácii nasleduje klasická štruktúra, ktorá bola do istej miery 
na nápisoch unifikovaná, v detailoch sa mohla meniť podľa individuálneho vkusu 
alebo finančných možností objednávateľa. V prípade nášho nápisu nasleduje meno 
zosnulej – Clodia Secunda. Meno je v datíve, dalo by sa rozmýšľať aj nad genitívom, čo 
by sa viazalo na privlastňovanie k duchom zosnulých. Niektoré nápisy sú takto 
skutočne štylizované, ale nie je to tento prípad. Na nápise Clodie Secundy nasleduje 
typický popis zosnulej manželky prostredníctvom epitet a pojmu coniux, ktorý je 
v datíve (coniugi), takže aj ostatné termíny napriek nejasnosti genitívu a datívu v prvej 
deklinácii sú zrejme v datívnej podobe. Preto na nápise môžeme prekladať venovaciu 
formulku pre Clodiu Secundu alebo Clodii Secunde. V prípade mena nemôžeme 
hovoriť o problémoch, nakoľko toto latinské meno je veľmi jednoduché a ľahko 
identifikovateľné. Väčšie problémy nastávajú pri gréckych menách alebo menách 
cudzej proveniencie, kde pri nejasnom páde vieme niekedy ťažko určiť nominatívnu 
podobu mena.   

Náhrobný nápis Clodie Secundy je výnimočný tým, že je jedným z mála 
epitafov, na ktorom je zaznamenané presné datovanie narodenia aj smrti zosnulej. 
Chýbajúce datovanie je jedným z výrazných problémov pri práci s antickými 
epigrafickými náhrobnými pamiatkami.  

Každý nápis je možné datovať dvoma spôsobmi. Z hľadiska formy nápisu aj 
samotného epigrafického nosiča, na ktorom sa text nachádza. Pri tomto spôsobe sa 
berie do úvahy typ písma, kvalita vyhotovenia písma, technika vyrývania, spôsob 

                                                             
11 Na nápisoch sa stretávame aj s podobou Diis. CIL VI 6619 Diis(!) / Manibus / Primi / Messallinae / 
Neronis ser(vi) vern(ae)...; CIL VI 9683 Diis(!) Manibus / Abudiae M(arci) lib(ertae) / Megiste piissimae... 
12 Prvé kresťanské nápisy nemali špeciálnu ustálenú formu a od pohanským sa ničím neodlišujú. Fakt, 
že ide o kresťanský nápis, môžeme zistiť len vtedy, ak vieme, že dotyčná osoba bola kresťanom. VIDMAN, 
Psáno do kamene (1985), s. 82. Viac ku kresťanským nápisom por. MARUCCHI, Christian epigraphy (1912). 
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vyhotovenia náhrobku, ale aj historické pozadie, napr. časové ohraničenie využívania 
kameňolomu, z ktorého kameň náhrobku pochádzal a pod.13 

Z hľadiska historického a filologického sa pri analýze a datovaní nápisu 
opierame o obsah nápisu, o informácie, ktoré sú na ňom zaznamenané. Väčšina 
nápisov neobsahuje žiaden konkrétny dátum úmrtia, a tak neostáva nič iné, len si 
časové ohraničenie odvodiť zo známej udalosti alebo osobnosti, spomenutej na nápise. 
Najmä pri nápisoch otrokov a prepustencov v cisárskej domácnosti alebo v najvyšších 
aristokratických kruhoch je datovanie jednoduché. Otroci majú na nápisoch uvedené 
meno (praenomen) svojho pána (Marci servus), častokrát povolanie a aj celé meno 
osoby, u ktorej slúžili. Prepustenci pripájajú k svojmu menu osobné (praenomen) aj 
rodové meno (nomen gentile) svojho bývalého pána, čo pri cisárovi alebo známej 
osobnosti pomáha pri identifikácii. Vždy je však nutné brať do úvahy aj možnosť, 
že nápis vyhotovili až neskôr, nie hneď za vlády daného cisára alebo života spomenutej 
známej osobnosti. V každom prípade ale vieme určiť terminus post quem.  

Datovanie, v prípade, že je na nápise uvedené, býva najčastejšie na konci 
textu a rok sa označuje klasicky, menami konzulov.14 V období neskorej republiky 
začali používať historici a učenci počítanie rokov od založenia mesta ab urbe condita.15 
Toto datovanie, dnes známe najmä z Livia, sa zachovalo výnimočne aj na niektorých 
nápisoch.16  

Pre ab urbe condita anno sa zaužívala skratka A V C ANN. Ešte častejšie sa 
používala skratka P R C ANN – post Romam conditam anno, ale aj táto je skôr 
výnimočná. Ďalšou možnosťou bol počet rokov po vyhnaní kráľov P R E –  post reges 
exactos.17 Aj napriek týmto formám datovania sa na nápise zväčša objavuje zároveň aj 
určenie roku konzulmi.18  
                                                             
13 Pre detailné informácie ohľadom formálnej stránky epigrafických nosičov pozri ŠEDIVÝ, Historické 
nápisy a ich nosiče (2018). V rámci kapitoly Vývoj epigrafických písiem v Európe a na Slovensku sa 
J. Šedivý venuje aj písmam starorímskych nápisov (s. 49-61). 
14 Za republiky a za cisárstva sa v Ríme každý rok označoval menami konzulov. Mená týchto eponymných 
úradníkov (consules ordinarii), v prípade smrti nastupoval consul suffectus, sa uvádzali v ablatíve, napr. 
M. Cicerone M. Antonio consulibus – rok 63 pred Kr. Zoznam bol publikovaný ako Fasti Consulares. 
LAURENT, Fasti consulares capitolini (1833). Pre moderné prehľadné spracovanie zoznamu konzulov 
od  roku 298 pred Kr. po rok 541 pozri Appendix 1 v práci COOLEY, The Cambridge Manual to Latin 
Epigraphy (2012), s. 449-487. 
15 Zachovali sa rôzne roky založenia mesta, nakoniec sa všeobecne ujalo datovanie podľa Varrona na rok 
753 pred Kr., hoci rôzne iné roky tohto aktu sa používali ešte desiatky rokov neskôr. 
16 CIL VI 472 = ILS 274 Libertati ab Imp(eratore) Nerva Caesare Aug(usto) anno ab / urbe condita 
DCCCXXXXIIX XIIII [K(alendas)] Oc[t(obres)] restitu[tae] / s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus). 
17 CIL VI 31089 ... [anno post urbem con]dit(am) CCCXXXIIII post [reges exactos LXXXXI]. 
18 CIL VI 1976 ... Q(uinto) Caecilio Cretico Me[tello A(ulo) Licinio Nerva Siliano co(n)s(ulibus)] / post 
R(omam) c(onditam) an(no) DCC[LVIIII]... 
CIL VI 1984 … [C(aius)] Rutilius G[all]icus cooptatus / [P(ublio) G]alerio Trachalo Ti(berio) Catio Silio 
Ital(ico) co(n)s(ulibus) / p(ost) R(omam) c(onditam) an(no) DCCCXXI ... 
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Na náhrobnom nápise CIL VI 37242 je zaznačené, že sa Clodia Secunda 
narodila Mamertino et Rufo consulibus pridie Nonas Augustas. Za konzulátu 
Mamertina a Rufa (M. Petronius Sura Mamertinus – Q. Tineius Rufus), čo zodpovedá 
roku 182. Presné určenie je pridie Nonas Augustas – 4. august.  

Manžel na náhrobku zaznamenal aj dátum smrti – XV Kalendas Iulias Apro 
et Maximo consulibus. Konzulát Apra a Maxima (L. Annius Maximus  – L. Septimius 
Severus Aper) pripadá na rok 207, XV Kalendas Iulias je 17. jún. 

Epitaf obsahuje množstvo údajov aj z hľadiska veku zosnulej a spoločného 
života v manželstve. Tieto údaje patria k typickým informáciám zaznamenaným na 
náhrobných nápisoch manželov. Manžel Lucius Caelius Florentinus, ktorý náhrobok 
svojej manželke venoval, zaznamenal, koľko rokov sa jeho manželka dožila, aj ako dlho 
bola jeho ženou. Z týchto časových údajov ľahko odvodíme informáciu, koľko mala 
rokov pri sobáši.  

Clodia Secunda sa dožila dvadsaťpäť rokov, čo bol nízky vek, ale na nápisoch 
nachádzame bežne podobné údaje, najmä z dôvodu častých úmrtí mladých žien pri 
komplikovaných pôrodoch alebo potratoch. Zaujímavý je aj fakt, že manžel vypisuje 
presný počet nielen rokov, ale aj mesiacov a dní – vixit annis XXV mensibus X diebus 
XIII – žila 25 rokov, 10 mesiacov a 14 dní. Tieto údaje nie sú veľmi typické a sú častejšie 
na nápisoch detí. Na tých sa niekedy uvádza aj údaj, koľko sa dieťa dožilo hodín.19  

 Zosnulá žila so svojím mužom v spoločnom manželstve 7 rokov, 4 mesiace 
a 18 dní – annis VII mensibus IIII diebus XVIII. Z uvedeného vyplýva, že Clodia 
Secunda sa vydávala, keď mala devätnásť rokov, čo je v porovnaní s väčšinou údajov 
ohľadom vstupu do manželstva dosť neskoro. Typickejší vek pre ženy pri vstupe 
do manželstva bol 14-16 rokov.20 Nemáme však určené, či išlo o prvé manželstvo tejto 
ženy. Chýba tu epiteton univira, ktoré v takom prípade mohlo byť uvedené 
na poukázanie tejto skutočnosti. Termín univira sa stal jednou z charakteristických 
ženských cností. Poukazoval na fakt, že manželka bola ženou jediného muža počas 
celého života a nepodstúpila rozvod, ani sa znovu nevydala po smrti prvého manžela.  

Na nápise manžel opisuje manželku epitetami dulcissima et bene merens – 
najsladšia a obetavá. 21  Dulcissima nie je typický prívlastok pri eulogickom opise 

                                                             
19 CIL VI 37314 D(is) M(anibus) / Terentius / Marcus et / Terentia / Euphrosyne / posuerunt filio / suo 
q(ui) v(ixit) m(enses) VIII / d(ies) XV h(oras) X. Nápis pre chlapca, ktorý sa dožil 8 mesiacov, 15 dní a 10 
hodín. 
20 Por. SHAW, The Age of Roman Girls at Marriage: Some Reconsiderations (1987), s. 30-46. 
21 Prípadne zaslúžilá, zásluhy majúca. Latinský výraz bene merens nie je jednoduché preložiť do slovenčiny 
univerzálnym slovenským ekvivalentom. Particípium od slovesa mereo/mereor môže mať aktívny aj 
pasívny preklad (zasluhovať si, zaslúžiť si – ten/tá, kto si zasluhuje/zaslúži napr. úctu, ale aj ten/tá, kto 
sa (veľmi) zaslúžil, získal si (veľké) zásluhy). S použitím bene merens alebo bene meritus/merita sa 
stretávame aj v literárnych prameňoch, hoci neporovnateľne zriedkavejšie. U Cicerona, Plauta 
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manželky v období republiky alebo prvého a druhého storočia. Prívlastok 
dulcissimus/dulcissima sa používal častejšie pre popis dieťaťa. Skúmaný nápis ale 
pochádza zo začiatku tretieho storočia, kedy sa typické znaky a epitetá nápisov (aj pod 
vplyvom pribúdajúcich kresťanských nápisov) trochu menia.  

Výraz bene merens je najčastejšie zaznamenaným prívlastkom zachovaným 
na náhrobných nápisoch.22 Stretávame sa s ním najviac na rodinných epitafoch, kde 
sa používa bez rozdielu na označenie manželky aj manžela a vyjadruje kvality 
zosnulého, jeho idealizovaný opis, ktorý súvisí so zásluhami o rodinu, so starostli-
vosťou o spoločné manželstvo.  

Epiteton bene merens sa vyskytuje aj na ostatných typoch epitafov, nielen 
manželských, používajú ho rodičia pri opise detí, deti opisujúce rodičov, súrodenci aj 
priatelia, otroci z jednej domácnosti, patróni a klienti, vojaci a mnoho ďalších. 
V kontexte latinských epigrafických pamiatok o tomto výraze H. S. Nielsen hovorí: 
„Bene merens sa ako epiteton používa predovšetkým na charakterizáciu vzťahov 
založených na povinnosti. Pozostalí príbuzní na nápisoch týmto spôsobom vyjadrujú 
svoju vďačnosť zosnulému, ktorý podľa očakávania činil všetko pre to, aby bol 
spoločný vzťah harmonický.“23 

Použitie bene merens sa len na nápisoch z Ríma pohybuje v tisícoch 24 
pre všetky sociálne vrstvy, pričom význam je pravdepodobne vždy rovnaký, súvisiaci 
so zásluhami, dobrým konaním, obetavosťou. Pri každej skúmanej skupine (manželia, 
deti, priatelia a pod.) mohol nadobudnúť trochu iný odtienok.  

Bene merens sa na nápisoch používalo tak často, že sa zvyklo zapisovať len 
v skratke B M. Podobne ako úvodná invokácia – Dis Manibus, ktorá sa zaznamenávala 
len ako jednoduché D M. Skratka sa použila najmä v prípade, keď bol na nápise 
uvedený len jeden prívlastok, ktorý stál samostatne bez iných epitet. V takomto 
prípade môžeme, podobne ako pri D M v invokácii, hovoriť o istej zaužívanej forme. 
Samostatne stojaca skratka B M, niekedy dokonca na úplnom konci textu, nemusí 
vyjadrovať individuálne vlastnosti zosnulého, ale skôr štandardizovaný termín, vhodne 
doplňujúci text epitafu o zosnulom, prípadne paralelu k D M na začiatku textu.25 

                                                             
i v Digestách sa toto slovné spojenie netýka rodinných vzťahov, ale povinností a vďačnosti. (Cic. Prov. 
cons. 24.2, Leg. I 43.3, Dig 39.5.5, Plaut. Men. 693, Pseud. 315-320 atď.) NIELSEN (1997), s. 181-182. 
22 H. S. Nielsen vo svojej štúdii predkladá tabuľku s percentuálnym vyobrazením použitia jednotlivých 
epitet. Z jej výberu 2200 nápisov z CIL VI z Ríma obsahujúcich individualizované epitetá sa bene merens 
vyskytuje v 1098 prípadoch, čo zodpovedá 50%. Nasledujúci najčastejšie použitý prívlastok je 
dulcissimus/a v 12% prípadov. NIELSEN (1997), s. 176. 
23 NIELSEN (1997), s. 185. 
24 Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby (EDCS) uvádza 12 813 nápisov z Ríma s použitím tohto epiteta. 
Dostupné online http://www.manfredclauss.de/gb/index.html (dňa 9.1.2020 o 18.52).  
25 Napr. AE 1910, 00204 D(is) M(anibus) / C(aio) Cuspio Fadi l(iberto) / Euphemo / fec(it) / Cuspia Storge 
fratri / b(ene) m(erenti). 
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Na náhrobnom nápise CIL VI 37242 je zaznačené, že sa Clodia Secunda 
narodila Mamertino et Rufo consulibus pridie Nonas Augustas. Za konzulátu 
Mamertina a Rufa (M. Petronius Sura Mamertinus – Q. Tineius Rufus), čo zodpovedá 
roku 182. Presné určenie je pridie Nonas Augustas – 4. august.  

Manžel na náhrobku zaznamenal aj dátum smrti – XV Kalendas Iulias Apro 
et Maximo consulibus. Konzulát Apra a Maxima (L. Annius Maximus  – L. Septimius 
Severus Aper) pripadá na rok 207, XV Kalendas Iulias je 17. jún. 

Epitaf obsahuje množstvo údajov aj z hľadiska veku zosnulej a spoločného 
života v manželstve. Tieto údaje patria k typickým informáciám zaznamenaným na 
náhrobných nápisoch manželov. Manžel Lucius Caelius Florentinus, ktorý náhrobok 
svojej manželke venoval, zaznamenal, koľko rokov sa jeho manželka dožila, aj ako dlho 
bola jeho ženou. Z týchto časových údajov ľahko odvodíme informáciu, koľko mala 
rokov pri sobáši.  

Clodia Secunda sa dožila dvadsaťpäť rokov, čo bol nízky vek, ale na nápisoch 
nachádzame bežne podobné údaje, najmä z dôvodu častých úmrtí mladých žien pri 
komplikovaných pôrodoch alebo potratoch. Zaujímavý je aj fakt, že manžel vypisuje 
presný počet nielen rokov, ale aj mesiacov a dní – vixit annis XXV mensibus X diebus 
XIII – žila 25 rokov, 10 mesiacov a 14 dní. Tieto údaje nie sú veľmi typické a sú častejšie 
na nápisoch detí. Na tých sa niekedy uvádza aj údaj, koľko sa dieťa dožilo hodín.19  

 Zosnulá žila so svojím mužom v spoločnom manželstve 7 rokov, 4 mesiace 
a 18 dní – annis VII mensibus IIII diebus XVIII. Z uvedeného vyplýva, že Clodia 
Secunda sa vydávala, keď mala devätnásť rokov, čo je v porovnaní s väčšinou údajov 
ohľadom vstupu do manželstva dosť neskoro. Typickejší vek pre ženy pri vstupe 
do manželstva bol 14-16 rokov.20 Nemáme však určené, či išlo o prvé manželstvo tejto 
ženy. Chýba tu epiteton univira, ktoré v takom prípade mohlo byť uvedené 
na poukázanie tejto skutočnosti. Termín univira sa stal jednou z charakteristických 
ženských cností. Poukazoval na fakt, že manželka bola ženou jediného muža počas 
celého života a nepodstúpila rozvod, ani sa znovu nevydala po smrti prvého manžela.  

Na nápise manžel opisuje manželku epitetami dulcissima et bene merens – 
najsladšia a obetavá. 21  Dulcissima nie je typický prívlastok pri eulogickom opise 

                                                             
19 CIL VI 37314 D(is) M(anibus) / Terentius / Marcus et / Terentia / Euphrosyne / posuerunt filio / suo 
q(ui) v(ixit) m(enses) VIII / d(ies) XV h(oras) X. Nápis pre chlapca, ktorý sa dožil 8 mesiacov, 15 dní a 10 
hodín. 
20 Por. SHAW, The Age of Roman Girls at Marriage: Some Reconsiderations (1987), s. 30-46. 
21 Prípadne zaslúžilá, zásluhy majúca. Latinský výraz bene merens nie je jednoduché preložiť do slovenčiny 
univerzálnym slovenským ekvivalentom. Particípium od slovesa mereo/mereor môže mať aktívny aj 
pasívny preklad (zasluhovať si, zaslúžiť si – ten/tá, kto si zasluhuje/zaslúži napr. úctu, ale aj ten/tá, kto 
sa (veľmi) zaslúžil, získal si (veľké) zásluhy). S použitím bene merens alebo bene meritus/merita sa 
stretávame aj v literárnych prameňoch, hoci neporovnateľne zriedkavejšie. U Cicerona, Plauta 
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manželky v období republiky alebo prvého a druhého storočia. Prívlastok 
dulcissimus/dulcissima sa používal častejšie pre popis dieťaťa. Skúmaný nápis ale 
pochádza zo začiatku tretieho storočia, kedy sa typické znaky a epitetá nápisov (aj pod 
vplyvom pribúdajúcich kresťanských nápisov) trochu menia.  

Výraz bene merens je najčastejšie zaznamenaným prívlastkom zachovaným 
na náhrobných nápisoch.22 Stretávame sa s ním najviac na rodinných epitafoch, kde 
sa používa bez rozdielu na označenie manželky aj manžela a vyjadruje kvality 
zosnulého, jeho idealizovaný opis, ktorý súvisí so zásluhami o rodinu, so starostli-
vosťou o spoločné manželstvo.  

Epiteton bene merens sa vyskytuje aj na ostatných typoch epitafov, nielen 
manželských, používajú ho rodičia pri opise detí, deti opisujúce rodičov, súrodenci aj 
priatelia, otroci z jednej domácnosti, patróni a klienti, vojaci a mnoho ďalších. 
V kontexte latinských epigrafických pamiatok o tomto výraze H. S. Nielsen hovorí: 
„Bene merens sa ako epiteton používa predovšetkým na charakterizáciu vzťahov 
založených na povinnosti. Pozostalí príbuzní na nápisoch týmto spôsobom vyjadrujú 
svoju vďačnosť zosnulému, ktorý podľa očakávania činil všetko pre to, aby bol 
spoločný vzťah harmonický.“23 

Použitie bene merens sa len na nápisoch z Ríma pohybuje v tisícoch 24 
pre všetky sociálne vrstvy, pričom význam je pravdepodobne vždy rovnaký, súvisiaci 
so zásluhami, dobrým konaním, obetavosťou. Pri každej skúmanej skupine (manželia, 
deti, priatelia a pod.) mohol nadobudnúť trochu iný odtienok.  

Bene merens sa na nápisoch používalo tak často, že sa zvyklo zapisovať len 
v skratke B M. Podobne ako úvodná invokácia – Dis Manibus, ktorá sa zaznamenávala 
len ako jednoduché D M. Skratka sa použila najmä v prípade, keď bol na nápise 
uvedený len jeden prívlastok, ktorý stál samostatne bez iných epitet. V takomto 
prípade môžeme, podobne ako pri D M v invokácii, hovoriť o istej zaužívanej forme. 
Samostatne stojaca skratka B M, niekedy dokonca na úplnom konci textu, nemusí 
vyjadrovať individuálne vlastnosti zosnulého, ale skôr štandardizovaný termín, vhodne 
doplňujúci text epitafu o zosnulom, prípadne paralelu k D M na začiatku textu.25 

                                                             
i v Digestách sa toto slovné spojenie netýka rodinných vzťahov, ale povinností a vďačnosti. (Cic. Prov. 
cons. 24.2, Leg. I 43.3, Dig 39.5.5, Plaut. Men. 693, Pseud. 315-320 atď.) NIELSEN (1997), s. 181-182. 
22 H. S. Nielsen vo svojej štúdii predkladá tabuľku s percentuálnym vyobrazením použitia jednotlivých 
epitet. Z jej výberu 2200 nápisov z CIL VI z Ríma obsahujúcich individualizované epitetá sa bene merens 
vyskytuje v 1098 prípadoch, čo zodpovedá 50%. Nasledujúci najčastejšie použitý prívlastok je 
dulcissimus/a v 12% prípadov. NIELSEN (1997), s. 176. 
23 NIELSEN (1997), s. 185. 
24 Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby (EDCS) uvádza 12 813 nápisov z Ríma s použitím tohto epiteta. 
Dostupné online http://www.manfredclauss.de/gb/index.html (dňa 9.1.2020 o 18.52).  
25 Napr. AE 1910, 00204 D(is) M(anibus) / C(aio) Cuspio Fadi l(iberto) / Euphemo / fec(it) / Cuspia Storge 
fratri / b(ene) m(erenti). 
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V kombinácii viacerých epitet, ako napríklad pri skúmanom epitafe Clodie 
Secundy, si objednávateľ pravdepodobne vybral z viacerých používaných výrazov také 
epitetá, ktoré najviac zodpovedali chvályhodným vlastnostiam zosnulého. Celkovo 
z používaných prívlastkov, ktoré sa pravidelne opakujú (v tisícoch nápisov) je 
pravdepodobné, že väčšinou išlo o istú šablónu, hoci existujú aj vysoko indivi-
dualizované náhrobné nápisy.  

Okrem výrazu bene merens sa na epitafoch pri označení manželky 
najčastejšie stretávame s prívlastkami: carissima – najdrahšia, pientissima – 
najoddanejšia, incomparabilis – neporovnateľná, výnimočná, optima – najlepšia, 
excelentná, pulcherrima – najkrajšia, amantissima – veľmi milovaná, clarissima – 
najslávnejšia, honestissima  – najčestnejšia, unica, una – jediná, benigna – dobrá. 

Okrem epitet vyzdvihujúcich kvalitu ženy je v rámci idealizácie manželky 
na skúmanom nápise vyzdvihnutá aj harmonická povaha vzťahu. Pri opise spoločného 
manželstva používa manžel tradičnú, obľúbenú formulku – v manželstve bola 
so mnou bez (jedinej) hádky (in coniugio mecum fuit sine querella). Táto fráza alebo 
jej rôzne obmeny na epitafoch poukazuje na ideál rímskeho manželstva 
stotožňovaného s harmóniou (concordia), s pokojným životom bez hádok, rozporov či 
bolesti: vixit sine ulla querella, 26  vixit sine lite, 27  vixit sine discordia, 28  vixit sine 
offensa,29 vixit sine fraude,30 vixit sine dolore,31 vixit sine ulla iracundia,32 vixit sine 
crimine,33 vixit sine ulla represione,34 vixit concorditer.35 

Za zmienku stojí aj termín coniux (niekedy sa zapisovalo aj ako coniunx) 
pre pojem manžel/manželka. Pojem bol vyhradený len pre plnoprávne manželstvo 
dvoch rímskych občanov, medzi ktorými vznikalo conubium. Právo (ius conubii) 
uzavrieť plnohodnotné legitímne manželstvo (nuptiae iustae, iustum matrimonium) 
nemali otroci ani cudzinci. 36  Pri vzťahu dvoch ľudí, ktorí medzi sebou nemali 

                                                             
26 CIL VI 10676; CIL VI 11778; CIL VI 11813; CIL VI 13582; CIL VI 14289; CIL VI 15358; CIL VI 15581; CIL 
VI 18449. 
27 CIL VI 11137; CIL VI 18319. 
28 CIL VI 9072; CIL VI 17777. 
29 CIL VI 8438. 
30 CIL VI 20354. 
31 CIL VI 15870. 
32 CIL VI 10812. 
33 CIL VI 8550. 
34 CIL VI 24294. 
35 CIL VI 9143; CIL VI 18414. 
36 Oba pojmy – iustum matrimonium alebo iustae nuptiae používa Gaius (Gai Institutiones) synonymicky, 
keď hovorí o legitímnom zväzku. Gai Inst. I 55, I 56, I 76.  
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conubium (neboli obaja rímskymi občanmi, nespĺňali podmienky pre legitímne 
manželstvo), prináležal len titul contubernalis (druh/družka).37  

 Napriek týmto presne špecifikovaným podmienkam zbierky nápisov 
obsahujú mnoho textov, kde sa termín coniux používa aj napriek jeho zjavnej 
neoprávnenosti. Z oboch mien spomenutých na nápise je zrejmé, že zainteresovaní 
boli rímskymi občanmi, nepatrili medzi otrokov ani prepustencov. Manžel má všetky 
tri rímske mená (praenomen, nomen gentile, cognomen) – Lucius Caelius Florentinus, 
manželka meno rodiny Clodiovcov a prídomok Secunda, čo by mohlo naznačovať, že 
sa narodila ako druhá dcéra do rodiny Clodiovcov. Dievčatá nedostávali praenomen – 
individuálne meno, ale len ženskú podobu rodového mena – nomen gentile.38    

Z nápisu sa dozvedáme aj povolanie manžela, ktorý dal epitaf vyhotoviť 
pre svoju manželku. Lucius Caelius Florentinus bol stotník (centurio) desiatej 
mestskej kohorty.39 

Pri manželke sa nezachovalo žiadne povolanie. Absencia povolania je typická 
pre ženu zo strednej a vyššej spoločnosti. Z toho, že ju manžel označuje len epitetami 
a nevypisuje žiadne povolanie, je pravdepodobné, že žiadne nevykonávala a starala sa 
o domácnosť. Pri ženách z nižšej spoločenskej vrstvy (otrokyne, chudobné 
prepustenky, ale aj nemajetné slobodné ženy), ktoré boli nútené pracovať, sa 
na nápisoch stretávame aj s označením povolania, ktoré vykonávali. Patrilo to 
ku klasickým informáciám zaznamenaným na nápisoch. Pri osobách nižšieho 
majetkového postavenia bolo samozrejmé, že vykonávané povolanie s hrdosťou zazna-
menávali na nápisoch. Muži z vyššej spoločnosti na nápisoch dokumentovali postup 
vo verejnej kariére (cursus honorum). Pre ženy z vyššej spoločnosti neboli určené 
žiadne povolania; verejných funkcií, okrem niektorých náboženských (Vestálky, 
kňažky niektorých kultov) sa zúčastňovať nemohli a práce v obchode, výrobe alebo 
s financiami neboli pre vyššiu spoločnosť vhodné. Z tohto dôvodu sa na nápisoch 
vyššie postavených žien ustálilo použitie mnohých prívlastkov dokumentujúcich ich 
prácu v domácej sfére, starostlivosť o manžela, rodinu a domácnosť, ako to vidíme aj 
na príklade Clodie Secunde, ktorá je dulcissima a bene merens.  

Nápis CIL VI 37242 predstavuje typický príklad rímskej epigrafickej 
náhrobnej pamiatky. Obsahuje invokáciu, meno zosnulej, meno a povolanie 
objednávateľa náhrobku, v tomto prípade jej manžela, epitetá opisujúce kvality 
zosnulej. Z klasických náhrobkov podobného charakteru sa čiastočne vymyká 
                                                             
37 TREGGIARI, Roman marriage, Iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian (1993), s. 84-
86, s. 138; HERSCH, The Roman Wedding: Ritual and Meaning in Antiquity (2010), s. 20-23. 
38 K rímskej onomastike por. SALWAY, What´s in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from 
c. 700 BC to AD 700 (1994), s. 124-45. Špeciálne praenomen por. SALOMIES, Die römischen Vornamen. 
Studien zur römischen Namengebungen (1987). 
39  Cohortes urbanae – mestská kohorta bola jednotka vojenskej polície, ktorá hliadkovala v Ríme. 
SOUTHERN, The Roman Army: A Social and Institutional History (2006), s. 119-120. 
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V kombinácii viacerých epitet, ako napríklad pri skúmanom epitafe Clodie 
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pravdepodobné, že väčšinou išlo o istú šablónu, hoci existujú aj vysoko indivi-
dualizované náhrobné nápisy.  

Okrem výrazu bene merens sa na epitafoch pri označení manželky 
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excelentná, pulcherrima – najkrajšia, amantissima – veľmi milovaná, clarissima – 
najslávnejšia, honestissima  – najčestnejšia, unica, una – jediná, benigna – dobrá. 

Okrem epitet vyzdvihujúcich kvalitu ženy je v rámci idealizácie manželky 
na skúmanom nápise vyzdvihnutá aj harmonická povaha vzťahu. Pri opise spoločného 
manželstva používa manžel tradičnú, obľúbenú formulku – v manželstve bola 
so mnou bez (jedinej) hádky (in coniugio mecum fuit sine querella). Táto fráza alebo 
jej rôzne obmeny na epitafoch poukazuje na ideál rímskeho manželstva 
stotožňovaného s harmóniou (concordia), s pokojným životom bez hádok, rozporov či 
bolesti: vixit sine ulla querella, 26  vixit sine lite, 27  vixit sine discordia, 28  vixit sine 
offensa,29 vixit sine fraude,30 vixit sine dolore,31 vixit sine ulla iracundia,32 vixit sine 
crimine,33 vixit sine ulla represione,34 vixit concorditer.35 

Za zmienku stojí aj termín coniux (niekedy sa zapisovalo aj ako coniunx) 
pre pojem manžel/manželka. Pojem bol vyhradený len pre plnoprávne manželstvo 
dvoch rímskych občanov, medzi ktorými vznikalo conubium. Právo (ius conubii) 
uzavrieť plnohodnotné legitímne manželstvo (nuptiae iustae, iustum matrimonium) 
nemali otroci ani cudzinci. 36  Pri vzťahu dvoch ľudí, ktorí medzi sebou nemali 

                                                             
26 CIL VI 10676; CIL VI 11778; CIL VI 11813; CIL VI 13582; CIL VI 14289; CIL VI 15358; CIL VI 15581; CIL 
VI 18449. 
27 CIL VI 11137; CIL VI 18319. 
28 CIL VI 9072; CIL VI 17777. 
29 CIL VI 8438. 
30 CIL VI 20354. 
31 CIL VI 15870. 
32 CIL VI 10812. 
33 CIL VI 8550. 
34 CIL VI 24294. 
35 CIL VI 9143; CIL VI 18414. 
36 Oba pojmy – iustum matrimonium alebo iustae nuptiae používa Gaius (Gai Institutiones) synonymicky, 
keď hovorí o legitímnom zväzku. Gai Inst. I 55, I 56, I 76.  
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conubium (neboli obaja rímskymi občanmi, nespĺňali podmienky pre legitímne 
manželstvo), prináležal len titul contubernalis (druh/družka).37  

 Napriek týmto presne špecifikovaným podmienkam zbierky nápisov 
obsahujú mnoho textov, kde sa termín coniux používa aj napriek jeho zjavnej 
neoprávnenosti. Z oboch mien spomenutých na nápise je zrejmé, že zainteresovaní 
boli rímskymi občanmi, nepatrili medzi otrokov ani prepustencov. Manžel má všetky 
tri rímske mená (praenomen, nomen gentile, cognomen) – Lucius Caelius Florentinus, 
manželka meno rodiny Clodiovcov a prídomok Secunda, čo by mohlo naznačovať, že 
sa narodila ako druhá dcéra do rodiny Clodiovcov. Dievčatá nedostávali praenomen – 
individuálne meno, ale len ženskú podobu rodového mena – nomen gentile.38    

Z nápisu sa dozvedáme aj povolanie manžela, ktorý dal epitaf vyhotoviť 
pre svoju manželku. Lucius Caelius Florentinus bol stotník (centurio) desiatej 
mestskej kohorty.39 

Pri manželke sa nezachovalo žiadne povolanie. Absencia povolania je typická 
pre ženu zo strednej a vyššej spoločnosti. Z toho, že ju manžel označuje len epitetami 
a nevypisuje žiadne povolanie, je pravdepodobné, že žiadne nevykonávala a starala sa 
o domácnosť. Pri ženách z nižšej spoločenskej vrstvy (otrokyne, chudobné 
prepustenky, ale aj nemajetné slobodné ženy), ktoré boli nútené pracovať, sa 
na nápisoch stretávame aj s označením povolania, ktoré vykonávali. Patrilo to 
ku klasickým informáciám zaznamenaným na nápisoch. Pri osobách nižšieho 
majetkového postavenia bolo samozrejmé, že vykonávané povolanie s hrdosťou zazna-
menávali na nápisoch. Muži z vyššej spoločnosti na nápisoch dokumentovali postup 
vo verejnej kariére (cursus honorum). Pre ženy z vyššej spoločnosti neboli určené 
žiadne povolania; verejných funkcií, okrem niektorých náboženských (Vestálky, 
kňažky niektorých kultov) sa zúčastňovať nemohli a práce v obchode, výrobe alebo 
s financiami neboli pre vyššiu spoločnosť vhodné. Z tohto dôvodu sa na nápisoch 
vyššie postavených žien ustálilo použitie mnohých prívlastkov dokumentujúcich ich 
prácu v domácej sfére, starostlivosť o manžela, rodinu a domácnosť, ako to vidíme aj 
na príklade Clodie Secunde, ktorá je dulcissima a bene merens.  

Nápis CIL VI 37242 predstavuje typický príklad rímskej epigrafickej 
náhrobnej pamiatky. Obsahuje invokáciu, meno zosnulej, meno a povolanie 
objednávateľa náhrobku, v tomto prípade jej manžela, epitetá opisujúce kvality 
zosnulej. Z klasických náhrobkov podobného charakteru sa čiastočne vymyká 
                                                             
37 TREGGIARI, Roman marriage, Iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian (1993), s. 84-
86, s. 138; HERSCH, The Roman Wedding: Ritual and Meaning in Antiquity (2010), s. 20-23. 
38 K rímskej onomastike por. SALWAY, What´s in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from 
c. 700 BC to AD 700 (1994), s. 124-45. Špeciálne praenomen por. SALOMIES, Die römischen Vornamen. 
Studien zur römischen Namengebungen (1987). 
39  Cohortes urbanae – mestská kohorta bola jednotka vojenskej polície, ktorá hliadkovala v Ríme. 
SOUTHERN, The Roman Army: A Social and Institutional History (2006), s. 119-120. 
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množstvom presných časových údajov, ktoré sa na nápise uvádzajú a ktoré veľmi 
dobre dokumentujú rímsku datovaciu tradíciu. Presné určenie dátumu narodenia 
a úmrtia je netradičné, na druhej strane údaje o dĺžke manželstva patria k typickým 
znakom. Fakt, že manželský zväzok bol pre antického človeka významný, vidíme aj 
na tom, že Rimania na náhrobných nápisoch veľmi presne vypisujú údaje, ako dlho 
žili so svojím partnerom v manželskom alebo partnerskom zväzku. Na niektorých 
nápisoch považujú tento údaj za dôležitejší ako opis zosnulého, prípadne nejaký 
osobnejší údaj. Na nápise venovanom Clodii Secunde od Lucia Caelia Florentina sa 
stretávame s idealizovaným popisom manželky aj spoločného manželstva, čo je 
typickým znakom manželských epitafov cisárskeho obdobia. 
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množstvom presných časových údajov, ktoré sa na nápise uvádzajú a ktoré veľmi 
dobre dokumentujú rímsku datovaciu tradíciu. Presné určenie dátumu narodenia 
a úmrtia je netradičné, na druhej strane údaje o dĺžke manželstva patria k typickým 
znakom. Fakt, že manželský zväzok bol pre antického človeka významný, vidíme aj 
na tom, že Rimania na náhrobných nápisoch veľmi presne vypisujú údaje, ako dlho 
žili so svojím partnerom v manželskom alebo partnerskom zväzku. Na niektorých 
nápisoch považujú tento údaj za dôležitejší ako opis zosnulého, prípadne nejaký 
osobnejší údaj. Na nápise venovanom Clodii Secunde od Lucia Caelia Florentina sa 
stretávame s idealizovaným popisom manželky aj spoločného manželstva, čo je 
typickým znakom manželských epitafov cisárskeho obdobia. 
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Decius' Edict of sacrifice 
 
Abstract: The Roman Emperor Decius (249-251) was undoubtedly a great restorer of paganism in the 
3rd century (249-251). His religious policy placed him among the emperors who were persecuting 
Christianity. An analysis of contemporary sources reveals that his most urgent political act was to favor 
the gods of the Roman state by restoring veteres religiones in order to guarantee the undeniable 
protection of the deity in the given political and social conditions. That is why he issued an edict in 249-
250, in which he ordered all residents in the Roman Empire to sacrifice to the pagan god before a 
designated commission. Everyone who did so received an official document - libellus. An analysis of the 
libelli texts suggests that the edict did not exclude any particular group in the Roman society. However, 
it had an adverse effect on Christians since many of them refused to obey the edict's ordinances because 
of their faith in one God. The consequences of the edict brought a cruel period for Christians. Although 
no law was adopted against the church organization or the Christian faith, cruel measures were still taken 
against the leaders of the Christian communities. Therefore, despite the fact that there was no 
mentioning of the persecution of Christians in the edict, it is evident from the practice of the committee 
that it was directed against Christians, and its consequences seriously disrupted the Christian Church. 
 
Keywords: Roman empire, Decius, religious policy, edict of sacrifice, Christian, libellus 
 

eľký obnovovateľ pohanstva v 3. storočí bol nepochybne cisár Decius (249 – 
251, lat. Gaius Messius Quintus Lucius Traianus Decius Valerianus), 2 

ktorému sa pripisuje významný prívlastok restitutor sacrorum et libertatis, 3 nájdený na 
jednom nápise v Cose v južnej Etrúrii neďaleko Ríma. Kvôli svojej náboženskej politike sa 
radí k cisárom – prenasledovateľom kresťanstva. Analýza súdobých pramenných 
dokumentov nám dovoľuje argumentami podoprieť názor, že jeho politika bola reakciou 
na spoločenské, kultúrne a náboženské prostredie doby.   

Cisár sa usiloval zachovať pax deorum a romanitas, t. j. tradičné rímske 
náboženské správanie. Bránil hodnoty rímskej náboženskej tradície, čím si získal veľkú 
podporu verejnej mienky. Svoju prechodnú politickú vládu založil na pevnej báze, ktorá 
v skutočnosti mala svoje základy v jasnej vojenskej uzurpácii. Decius nastúpil na trón 

                                                             
1  Štúdia vznikla v rámci grantového projektu KEGA Vysokoškolská učebnica Dejiny neskorej antiky 
(Vybrané kapitoly II.). Projekt č. 013UPJŠ-4/2018. 
2 Eutrop., Brev. IX, 4;  CIL II, 3588; 4816; Aur. Vict., Caes. XXIX,1. 
3 V nepokojnom 3. storočí bolo dosť bežné označenie cisára za restitutor sacrorum  a súviselo s jeho 
oddanosťou k pohanstvu. Prívlastok libertatis sa mohlo týkať jeho úradu ochrancu posvätných obradov. 
Porov. BABCOCK, An Inscription of Trajan Decius from Cosa (1962), s. 147-158. Nápis sa v súčasnosti 
nachádza na protiľahlej stene oproti vchodu do múzea Museo archeologico nazionale di Cosa. MARELLI, 
L'epigrafe di Decio a Cosa e l’epiteto di “restitutor sacrorum” (1984), s. 52-56. Neskôr bol použitý tento 
epiteton aj pre cisára Juliana (361 – 363). CIL VIII 4326. 
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v roku 249, po smrti Filipa Arabského, aklamáciou vojska.4 V podstate mal určite záujem 
o legitímne uznanie vlády zo strany senátu,5 ale dobre si uvedomoval, že základ jeho 
vlastnej moci je odvodený od vojenskej sily a lojality vojska. Takéto spojenie mohlo mať 
vážne dôsledky aj v náboženskej oblasti. Cisár musel preukázať pred vojskom, že má 
priazeň bohov a je oprávnený zaslúžiť si víťazstvo. 

Najnaliehavejším politickým aktom bolo nakloniť si bohov rímskeho štátu 
obnovením veteres religiones, aby sa zaručila nepopierateľná ochrana božstva. Cisár bol 
presvedčený, že náboženská jednota sústredená okolo tradičného pohanského kultu 
rímskych bohov zabezpečí politickú jednotu cisárstva a pomôže prekonať stav politickej 
krízy. Zintenzívnenie tradičných rituálov však problémy nevyriešilo, ale ich skôr vyostrilo.  

Decius sa dostal k moci po búrlivom období a častých zmenách na cisárskom 
tróne. Najmä v období rokov 238 (tzv. rok šiestich cisárov) až 249 bolo potrebné, aby si 
cisár upevnil svoje postavenie.6 Preto sa rozhodol získať priazeň bohov prostredníctvom 
vyhlásenia ediktu, ktorý súdobé kresťanské pramene a tiež kresťanská literárna tradícia 
definuje ako začiatok všeobecného prenasledovania kresťanov v polovici 3. storočia. 7  
Edikt nariadil všetkým obyvateľom v ríši uctievať cisársky kult (Genius cisára) a tradičné 
rímske božstvá, čím chcel dosiahnuť prinavrátenie blaha do Rímskej ríše.8 Je však možný 
aj zámer cisára, aby začal oficiálne prenasledovanie? V nasledujúcom texte sa pokúsime 
objasniť prostredníctvom pramennej analýzy to, ako je možné interpretovať a vložiť 
do kontextu ciele Deciovho ediktu a načrtnúť jeho dôsledky pre kresťanov v ríši.   

Dôležitým zdrojom rekonštrukcie udalostí spojených s prenasledovaním 
kresťanov je  korešpondencia a dielo De lapsis od Cypriana (200 – 258), biskupa z Kartága. 
V jednom zo svojich listov, ktorý napísal kňazom a diakonom na jar v roku 250 z miesta, 
kde sa skrýval, tvrdil, že edikt bol vydaný už rok predtým, čiže krátky čas po Deciovom 
nástupe na trón v októbri roku 249.9 Skutočnosť, že Cyprianus sa skrýval začiatkom roka 
250, svedčí o tom, že prenasledovanie kresťanov muselo prebiehať už v tomto období. 
Preto je veľmi pravdepodobné, že edikt bol vydaný už na začiatku cisárovej vlády v roku 
249.10   

                                                             
4 Decius za vlády svojho predchodcu, cisára Filipa Arabského (244 – 249), velil vojenským légiám v Moezii 
a Pannonii. Légie vyhlásili Decia za cisára, čo malo za následok vojenský stret s Filipom Arabským. Po 
občianskej vojne, v ktorej zomrel Filip a jeho syn, Decius nastúpil na trón. CIL III, 4558. Zos. Hist. I, 21, 
22-2. Faktom zostáva to, že do 16. októbra 249 získal Decius kontrolu nad Rímskou ríšou, čoho dôkazom 
je vydávanie reskriptov. CTh. 10.16.3; 4.16.2. 
5 Je pravdepodobné, že Decius dostal uznanie od senátu 24. septembra 249. PEACHIN, Roman Imperial 
Titulature and Chronology, A.D. 235–284 (1990), s. 30-32;  s. 181. 
6 Eutrop., Brev. IX, 1-4. 
7 Lact., Mort. Pers. IV; Euseb., Hist. eccl. VII, 1, 1-2. 
8 Eusebius pripisuje podnet na prenasledovanie kresťanov nenávisti Decia k jeho predchodcovi Filipovi 
Arabskému. Euseb., Hist. eccl. VI, 39, 1.  
9 BERARDI, La persecuzione di Decio negli scritti di Cipriano (2004), s. 41-60. 
10 RIVES, The Decree of Decius and the Religion of Empire. (1999), s. 135-154. 
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V jednom zo svojich listov, ktorý napísal kňazom a diakonom na jar v roku 250 z miesta, 
kde sa skrýval, tvrdil, že edikt bol vydaný už rok predtým, čiže krátky čas po Deciovom 
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Preto je veľmi pravdepodobné, že edikt bol vydaný už na začiatku cisárovej vlády v roku 
249.10   

                                                             
4 Decius za vlády svojho predchodcu, cisára Filipa Arabského (244 – 249), velil vojenským légiám v Moezii 
a Pannonii. Légie vyhlásili Decia za cisára, čo malo za následok vojenský stret s Filipom Arabským. Po 
občianskej vojne, v ktorej zomrel Filip a jeho syn, Decius nastúpil na trón. CIL III, 4558. Zos. Hist. I, 21, 
22-2. Faktom zostáva to, že do 16. októbra 249 získal Decius kontrolu nad Rímskou ríšou, čoho dôkazom 
je vydávanie reskriptov. CTh. 10.16.3; 4.16.2. 
5 Je pravdepodobné, že Decius dostal uznanie od senátu 24. septembra 249. PEACHIN, Roman Imperial 
Titulature and Chronology, A.D. 235–284 (1990), s. 30-32;  s. 181. 
6 Eutrop., Brev. IX, 1-4. 
7 Lact., Mort. Pers. IV; Euseb., Hist. eccl. VII, 1, 1-2. 
8 Eusebius pripisuje podnet na prenasledovanie kresťanov nenávisti Decia k jeho predchodcovi Filipovi 
Arabskému. Euseb., Hist. eccl. VI, 39, 1.  
9 BERARDI, La persecuzione di Decio negli scritti di Cipriano (2004), s. 41-60. 
10 RIVES, The Decree of Decius and the Religion of Empire. (1999), s. 135-154. 
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Presný dátum vydania ediktu nie je známy. Z výskumu dobových dokumentov sa 
javí, že prenasledovanie tvorili dve po sebe nasledujúce vlny. Decius prišiel do Ríma 
na jeseň v roku 249 a následne prijal prvé náboženské opatrenia. 3. januára 250 sa rozho-
dol vykonať ročnú tradičnú obetu Jupiterovi Kapitolskému a nariadil, aby všetci obyvatelia 
v impériu urobili podobne.11 Dané obdobie môžeme považovať za prvú vlnu prenasle-
dovania, ktoré trvalo medzi decembrom 249 a februárom 250. V tomto časovom období 
boli zatknutí niektorí členovia duchovenstva. Druhá vlna sa rozpútala na jeseň v roku 250 
a týkala sa celého obyvateľstva. Zdá sa, že bola zastavená na Veľkú noc v roku 251.12  

Prvé náboženské opatrenia vytvorili priestor pre obyvateľov ríše, aby mohli 
prejaviť odpor voči kresťanom, ktorý bol doteraz skrytý a brzdený cisárskou mocou. 
V mestách, kde bola početná kresťanská komunita, sa začali šíriť spontánne násilné reakcie 
ľudí. Podľa Origena sa konalo mnoho pohanských protestov proti vláde Filipa Arabského, 
ktorý bránil prenasledovaniu kresťanov.13 Dionysios, biskup z Alexandrie, vyjadril obavy 
o vlastnú kresťanskú komunitu na konci vlády Filipa, ktorý bol „príliš nám [kresťanom] 
naklonený“. 14  Dav podnecoval miestodržiteľov provincií, aby energicky konali proti 
kresťanom, začali ich väzniť alebo vyhnali do exilu. V tomto zmysle niet pochýb o tom, že 
Decius ako odporca Filipa a jeho náboženskej politiky, akonáhle bol senátom uznaný za 
legitímneho cisára Rímskej ríše, mohol rátať s veľkou priazňou verejnej mienky pre ideu 
nastolenia starého rímskeho náboženstva a eliminovania každého rušivého prvku.  

Napriek tomu, že oficiálne znenie Deciovho ediktu sa nezachovalo, je možné jeho 
obsah reflektovať v súvislosti s interakciou analýzy súdobých prameňov a Deciovho listu 
obyvateľom mesta Aphrodisias15:  
„αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Γάϊος Μέσσιος Κόϊντος Τ[ραϊα]νὸς | Δ[έκ]ιος Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς 
Σεβαστός δημαρχικῆς | ἐξουσίας τὸ γ´ ὕπατος τὸ β´ ἀποδεδειγμένος τὸ τρίτον | πατὴρ 
πατρίδος ἀνθύπατος καὶ Κόϊντος ̣ Ἑρρέννιος ̣ Ἐτροῦσκο[ς] |5 Μέσσιος Δέκιος ἀρχιερεὺς 
μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας | τὸ πρῶτον ὕπατος ἀποδεδειγμένος Ἀφροδεισιέων τοῖς 
| ἄρχουσιν καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν | εἰκὸς ἦν ὑμᾶς καὶ διὰ τὴν ἐπώνυμον τῆς 
πόλεως θεὸν καὶ | διὰ τὴν πρὸς Ῥωμαίους οἰκειότητά τε καὶ πίστιν ἡσθῆναι |10 μὲν ἐπὶ 
τῇ καταστάσει τῆς βασιλείας τῆς ἡμετέρας | θυσίας δὲ καὶ εὐχὰς ἀποδοῦναι δικαίας καὶ 
ἡμεῖς δὲ | τήν τε ἐλευθερίαν ὑμεῖν φυλάττομεν τὴν ὑπάρχουσαν | καὶ τὰ ἄλλα δὲ 
σύνπαντα δίκαια ὁπόσων παρὰ τῶν πρὸ ἡ|μῶν αὐτοκρατόρων τετυχήκατε συναύξειν 
ἑτοίμως |15 ἔχοντες ὑμῶν καὶ τὰς πρὸς τὸ μέλλον ἐλπίδας | v. ἐπρέσβευον Αὐρήλιοι 
Θεόδωρος καὶ Ὀνήσιμος | vac. εὐτυχεῖτε vac.“16 

                                                             
11 Cypr., Laps. 8; FILORAMO, La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori (2011), s. 86.  
12 Cypr., Epist. 43,1,2; 7.2. 
13  Origenes spomína vo svojom diele, že v roku 248 sa konali protesty pohanov proti vláde Filipa 
Arabského, pretože neprenasledoval kresťanov. Orig., Contr. Cels. III, 15. 
14 Euseb., Hist. eccl. VI, 41, 9. 
15 REYNOLDS, Aphrodisias and Rome (1982), s. 141; SCHUBERT, On the Form and Content of the Certificates 
of Pagan Sacrifice (2016), s. 172-198. 
16 IAph2007 8.114.  
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Správanie obyvateľov slobodného mesta Afrodisias bolo príkladom, ktoré Decius 

nariadil. To, že vykonali náležitú obetu a modlitby, naznačuje ich lojalitu k Rímu a Rímskej 
ríši. Podobné listy od predchádzajúcich cisárov poukazujú na vzťah obyvateľov Afrodisias 
k cisárskemu dvoru.17 Obyvatelia Afrodisias si boli dobre vedomí dôležitosti cisárskych 
dobrodení a podľa toho uspôsobili aj svoje konanie. Listy dokazujú nielen ich zbožnosť, ale 
aj podporu novým cisárom.  

Decius túžil prinavrátiť do impéria pax deorum a romanitas pre podporu svojej 
vlády. 

Súhrnný prehľad o texte ediktu poskytujú rôzne acta sanctorum.18 Byzantský 
spisovateľ, hagiograf a mních Symeon Metaphrastes 19  (gr. Συμεὼν ὁ Μεταφραστής, 
Συμεὼν ὁ Λογοθέτης, † cca 987) zaznamenal znenie ediktu v prepise z neznámych 
prameňov, ktorý je možné považovať za dôveryhodný.  
„[…] Imperatores, triumphatores, victores, Augusti, pii, Decius et Valerianus, simul cum 
senatu haec  communi consilio. Cum deorum beneficia et munera didicerimus, et simul 
etiam fruamur victoria, quae nobis ab ipsis data est adversus inimicos, quin etiam seris 
temperatione et omne genus fructuum abundantia. Cum eos ergo didicerimus esse 
benefactores et ea suppeditare quae sunt in commune utilia; ea de causa uno decreto 
decernimus ut omnis condicio liberorum et servorum, militum et privatorum, diis 
expiantia offerant sacrificia, procidentes et supplicantes. Si quis autem voluerit divinum 
nostrum jussum violare, qui communi sententia est a nobis expositus, eum jubemus conici 
in vincula, deinde variis tormentis subici, et se sic quidem fuerit persuasus, non leves 
a nobis honores consequetur. Sin autem contradixerit, post multa tormenta, ense subidit 
supplicium, aut in maris profundum jacietur, aut avibus et canibus dabitur devorandus : 

                                                             
Prekl.: „Imperátor Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius, Pius, Felix, Augustus vykonávajúci 
tribunskú moc tretíkrát, konzul druhýkrát, vymenovaný tretíkrát, otec vlasti, prokonzul a Quintus 
Herennius Etruscus Messius Decius, pontifex maximus, vykonávajúci tribúnsku moc prvýkrát, 
vymenovaný konzul, posielajú pozdravy správcom, rade a ľudu Afrodisia. Bolo správne  tak kvôli bohyni, 
podľa ktorej je vaše mesto pomenované, ako aj kvôli vášmu priateľstvu s Rimanmi a lojalite k nim, že ste 
sa tešili pri ustanovení nášho kráľovstva a vykonali ste náležitú obetu a modlitby. A my zachovávame 
vašu existujúcu slobodu a všetky ostatné práva, ktoré ste dostali od cisárov, ktorí nám predchádzali, a 
sme tiež ochotní podporiť vaše nádeje do budúcnosti. Ako vyslanci konali Aurelius Theodorus a Aurelius 
Onesimus. S pozdravom.“ 
17 IAph2007 8.37, l. 6 (cisár Caracalla, 211 – 217); IAph2007 12.34 (cisár Alexander Severus, 222 – 235); 
IAph2007 5.101; IAph2007 8.102; IAph2007 8.103 (cisár Gordianus III., 234 – 244). 
18 Francúzsky vedec 17. storočia Bernard Médon tvrdil, že našiel text Deciovho ediktu a publikoval ho v 
Toulouse v roku 1664 s názvom Decii imperatoris edictum adversus Christianos. Tento dokument sa 
považuje za falzifikát a jeho obsah bol vytvorený na základe acta  martyrum. Porov. REID, Roman State & 
Christian Church: A Collection of Legal Documents to A.D. 535 (1966), s. 1191. 
19 PAGET, Jews, Christians and Jewish Christians in Antiquity (2010), s. 212. 
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11 Cypr., Laps. 8; FILORAMO, La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori (2011), s. 86.  
12 Cypr., Epist. 43,1,2; 7.2. 
13  Origenes spomína vo svojom diele, že v roku 248 sa konali protesty pohanov proti vláde Filipa 
Arabského, pretože neprenasledoval kresťanov. Orig., Contr. Cels. III, 15. 
14 Euseb., Hist. eccl. VI, 41, 9. 
15 REYNOLDS, Aphrodisias and Rome (1982), s. 141; SCHUBERT, On the Form and Content of the Certificates 
of Pagan Sacrifice (2016), s. 172-198. 
16 IAph2007 8.114.  
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sme tiež ochotní podporiť vaše nádeje do budúcnosti. Ako vyslanci konali Aurelius Theodorus a Aurelius 
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17 IAph2007 8.37, l. 6 (cisár Caracalla, 211 – 217); IAph2007 12.34 (cisár Alexander Severus, 222 – 235); 
IAph2007 5.101; IAph2007 8.102; IAph2007 8.103 (cisár Gordianus III., 234 – 244). 
18 Francúzsky vedec 17. storočia Bernard Médon tvrdil, že našiel text Deciovho ediktu a publikoval ho v 
Toulouse v roku 1664 s názvom Decii imperatoris edictum adversus Christianos. Tento dokument sa 
považuje za falzifikát a jeho obsah bol vytvorený na základe acta  martyrum. Porov. REID, Roman State & 
Christian Church: A Collection of Legal Documents to A.D. 535 (1966), s. 1191. 
19 PAGET, Jews, Christians and Jewish Christians in Antiquity (2010), s. 212. 
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praecipue vero si fuerint  inventi aliqui ex religione Christianorum. Qui autem divinis  
nostris decretis obedierint, maximos honores et bona consequentur. Valete felicissimi.“20  

S nástupom vlády Decia prenasledovanie nadobudlo všeobecné rozmery. Jeho 
cieľom bolo priviesť všetkých obyvateľov, a teda aj kresťanov, jednotnému náboženskému 
prejavu. Decia môžeme v skutočnosti považovať za presvedčeného propagátora rímskych 
tradícií. Cisárske nariadenie vyžadovalo od všetkých obyvateľov, aby verejne prejavili 
vernosť bohom rímskeho národa (dei populi Romani) a Geniovi cisára prostredníctvom 
vykonania tradičných pohanských kultových prejavov.21 Ilýrsky cisár, pôvodom vojak a 
člen senátorskej aristokracie, prikázal všetkým rímskym občanom prostredníctvom 
všeobecného ediktu presné kultové povinnosti, ktoré pozostávali z vykonania kadidlovej 
obety, libácie22 a ochutnania obetného mäsa.23 Môžeme konštatovať, že to, čo bolo doteraz 
formálnym aktom jednoduchej rutiny bez viditeľných politických dôsledkov, sa stalo 
symbolickým a bezpodmienečným dôkazom náklonnosti k štátu a jeho ochranným 
božstvám. Cisárska kancelária rozposlala text ediktu miestodržiteľom všetkých provincií 
aj s pokynmi, ako ho  uskutočňovať. 24  

Je potrebné tiež poznamenať, že cisárova žiadosť vykonať všeobecnú obetu 
vo svojej podstate nebola niečím mimoriadne novým. Zdá sa, že edikt čerpal z niektorých 
predchádzajúcich cisárskych nariadení. Decius bol z ideologického hľadiska zákonodarca 
zameraný predovšetkým na to, aby primäl kresťanov k uznaniu rímskych náboženských 
obradov (Romanae caerimoniae). Nemal zámer zakázať kresťanský kult, ale skôr vyzvať 
kresťanov ku kompromisu.25 Jeho opatrenia však boli pre kresťanov neakceptovateľné 
a poslúchnutie cisárskeho príkazu považovali za apostázu (odpadlíctvo).  

Keď sa začal aplikovať edikt, všeobecne známe osoby (insignes personae) nemohli 
zostať bez povšimnutia. Mnohí podľahli strachu a vykonali pohanskú obetu v chráme na 
Kapitole. Niektorí odolali strachu, alebo sa ich podarilo v poslednej chvíli presvedčiť 
nabádaním kresťanských kňazov a tak sa vyhli modloslužbe. Keď Decius na jar v roku 251 
opustil hlavné mesto, Rím sa stal pre kresťanov bezpečným miestom. Mohli si užívať pokoj 
a zvolili si nového biskupa.26  

                                                             
20 SIMEON METAPHRASTES, Certamen S. Martyris Mercurii (1864), s. 269-270. Porov. GALLINA, L’editto di 
Decio e la persecuzione dei cristiani (250 – 251). 
21 Euseb.. Hist. eccl. VI, 42, 1. Bližšie o Deciových zámeroch KNIPFING, The libelli of the decian Persecution 
(1923), s. 345-390; POHLSANDER, The Religious Policy of Decius (1986), s. 1826-1842; SORDI, La data 
dell'editto di Decio e il significato della persecuzione anticristiana (1980), s. 451-461. 
22 Libácia, lat. libatio, je pohanská obeta ponúkaná božstvám vo forme tekutých látok (víno, mlieko, atď.), 
ktorá sa liala na oltár alebo na zem.  
23 LANATA, Processi contro cristiani negli atti dei martiri (1989), s.95. 
24 Eusebius zaznamenal uplatňovanie Deciovho ediktu a priebeh prenasledovania na Východe. Euseb., 
Hist. eccl. VI, 41, 1, 1; Euseb., Mart. Pal. I, 1; IV, 8; IX, 2; Cypr., Epist. LVIII, 9. 
25TIBILETTI, Politica e religione nelle persecuzioni cristiane (1988), s. 195-203. 
26 SORDI, Il Cristianesimo e Roma (1965), s. 265-269; La data dell'editto di Decio e il significato della 
persecuzione anticristiana (1980), s. 45l. 
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Podľa ediktu museli všetci obyvatelia ríše, s výnimkou Židov, 27  vykonať 
supplicationes bohom – ochrancom štátu. V skutočnosti išlo o nariadenie bez zaujatia voči 
niekomu a vo svojej podstate malo skôr sčítací účel.28 Možno by bolo vhodnejšie hovoriť o 
náboženskom sčítaní obyvateľstva než o protikresťanskom edikte. Avšak dôsledkom tohto 
sčítania bolo prenasledovanie kresťanov, ktorého závažnosť sa v tomto prípade tiež líšila 
od miesta a prístupu miestnych úradníkov.  

Restitutor sacrorum zriadil v každom meste komisie s cieľom kontrolovať účinné 
uplatňovanie cisárskeho nariadenia. Komisie tvorili významné osobnosti a miestni 
úradníci. Počet členov komisie nebol pevne stanovený, ale závisel od jednotlivých oblastí 
v ríši. Väčšinou boli traja až piati. Úlohou komisie bolo vyhlásiť edikt v príslušnej lokalite 
a zariadiť všetky organizačné veci súvisiace s cisárovým nariadením. Komisie nemali 
žiadne právo potrestať tých obyvateľov, ktorí odmietli obetovať. V edikte sa totiž 
nespomínali žiadne tresty. Jediné, čo úradníci mohli, bolo verbálne, v najhoršom prípade 
aj násilne, vyzvať k obetovaniu toho, kto odmietol prejaviť úctu štátnemu božstvu 
a cisárovi.29 Členovia komisie museli byť počas obety prítomní a mali oprávnenie vydať 
úradne potvrdenie libellus o jej vykonaní (libellus sacrificationis).30 Každý, kto vykonal 
kadidlovú obetu, nápojovú obetu a zjedol obetné mäso, dostal libellus ako doklad o tom, 
že poslúchol cisársky príkaz. Vieme však, že neskôr získali tento úradný doklad po 
zaplatení určitej sumy aj tí, ktorí požadovanú obetu nevykonali,31 čo svedčí o nedbalosti 
úradníkov ochotných vydávať falošné potvrdenia. Doteraz máme k dispozícii približne 
päťdesiat papyrusových libellov, ktoré dosvedčujú prísne uplatňovanie ediktu vo všetkých 
oblastiach impéria a od všetkých obyvateľov.32  

Skutočnosť, že všetci obyvatelia museli vlastniť libellus ako dôkaz vykonanej 
pohanskej obety, poukazuje na nový byrokratický prístup cisára. V dochovaných 
potvrdeniach neexistuje žiaden náznak toho, žeby vykonanie obety bolo osobitne 
zamerané na kresťanov. Uvádzajú sa v nich len mená jednotlivcov, ktorí sa obety 
zúčastnili. Tieto potvrdenia považujeme za dobové úradné svedectvá, na základe ktorých 
je možné interpretovať obdobie prenasledovania kresťanov za Deciovej vlády z pohľadu 

                                                             
27 Židia vyznávali náboženstvo, ktoré bolo oficiálne povolené, a preto mali zvláštne oslobodenie. BARZANÓ, 
Il cristianesimo nell’Impero romano da Tiberio a Costantino (2013), s. 18-19. 
28 Renesančný historik Cesare Baronio (1538 – 1607) vyjadril podozrenie, že edikt nemohol byť vydaný 
špecificky proti kresťanom, ale musel sa týkať všetkých obyvateľov Rímskej ríše. MAZUR, Conversion to 
Catholicism in Early Modern Italy (2016), s. 44-45.  
29 SELINGER, The mid-third century persecutions of Decius and Valerian (2002), s. 55, s. 175. 
30 Cypr., Ep. XLIII; Euseb., Hist. eccl. VI, 41, 23; De Mort. Pal. IV, 8. V Egypte sa našlo 43 libelli. MEYER, 
Die Libelli aus decianischen Christenverfolgung (1910), 38 s.; WILLIAMS, Persecution in 1 Peter: 
Differentiating and Contextualizing Early Christian Suffering (2012), s. 183-184. 
31 Cypr. Epist. XXX.  
32 Prvý libellus bol objavený v El Fayum v Egypte v roku 1893. Na Sahare sa našlo 45 libellov. Porov. 
KERESZTES, The Decian libelli and Contemporary Literature (1975), s. 761-781; KNIPFING, The libelli of the 
decian Persecution (1923), s. 363-390. 
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praecipue vero si fuerint  inventi aliqui ex religione Christianorum. Qui autem divinis  
nostris decretis obedierint, maximos honores et bona consequentur. Valete felicissimi.“20  

S nástupom vlády Decia prenasledovanie nadobudlo všeobecné rozmery. Jeho 
cieľom bolo priviesť všetkých obyvateľov, a teda aj kresťanov, jednotnému náboženskému 
prejavu. Decia môžeme v skutočnosti považovať za presvedčeného propagátora rímskych 
tradícií. Cisárske nariadenie vyžadovalo od všetkých obyvateľov, aby verejne prejavili 
vernosť bohom rímskeho národa (dei populi Romani) a Geniovi cisára prostredníctvom 
vykonania tradičných pohanských kultových prejavov.21 Ilýrsky cisár, pôvodom vojak a 
člen senátorskej aristokracie, prikázal všetkým rímskym občanom prostredníctvom 
všeobecného ediktu presné kultové povinnosti, ktoré pozostávali z vykonania kadidlovej 
obety, libácie22 a ochutnania obetného mäsa.23 Môžeme konštatovať, že to, čo bolo doteraz 
formálnym aktom jednoduchej rutiny bez viditeľných politických dôsledkov, sa stalo 
symbolickým a bezpodmienečným dôkazom náklonnosti k štátu a jeho ochranným 
božstvám. Cisárska kancelária rozposlala text ediktu miestodržiteľom všetkých provincií 
aj s pokynmi, ako ho  uskutočňovať. 24  

Je potrebné tiež poznamenať, že cisárova žiadosť vykonať všeobecnú obetu 
vo svojej podstate nebola niečím mimoriadne novým. Zdá sa, že edikt čerpal z niektorých 
predchádzajúcich cisárskych nariadení. Decius bol z ideologického hľadiska zákonodarca 
zameraný predovšetkým na to, aby primäl kresťanov k uznaniu rímskych náboženských 
obradov (Romanae caerimoniae). Nemal zámer zakázať kresťanský kult, ale skôr vyzvať 
kresťanov ku kompromisu.25 Jeho opatrenia však boli pre kresťanov neakceptovateľné 
a poslúchnutie cisárskeho príkazu považovali za apostázu (odpadlíctvo).  

Keď sa začal aplikovať edikt, všeobecne známe osoby (insignes personae) nemohli 
zostať bez povšimnutia. Mnohí podľahli strachu a vykonali pohanskú obetu v chráme na 
Kapitole. Niektorí odolali strachu, alebo sa ich podarilo v poslednej chvíli presvedčiť 
nabádaním kresťanských kňazov a tak sa vyhli modloslužbe. Keď Decius na jar v roku 251 
opustil hlavné mesto, Rím sa stal pre kresťanov bezpečným miestom. Mohli si užívať pokoj 
a zvolili si nového biskupa.26  

                                                             
20 SIMEON METAPHRASTES, Certamen S. Martyris Mercurii (1864), s. 269-270. Porov. GALLINA, L’editto di 
Decio e la persecuzione dei cristiani (250 – 251). 
21 Euseb.. Hist. eccl. VI, 42, 1. Bližšie o Deciových zámeroch KNIPFING, The libelli of the decian Persecution 
(1923), s. 345-390; POHLSANDER, The Religious Policy of Decius (1986), s. 1826-1842; SORDI, La data 
dell'editto di Decio e il significato della persecuzione anticristiana (1980), s. 451-461. 
22 Libácia, lat. libatio, je pohanská obeta ponúkaná božstvám vo forme tekutých látok (víno, mlieko, atď.), 
ktorá sa liala na oltár alebo na zem.  
23 LANATA, Processi contro cristiani negli atti dei martiri (1989), s.95. 
24 Eusebius zaznamenal uplatňovanie Deciovho ediktu a priebeh prenasledovania na Východe. Euseb., 
Hist. eccl. VI, 41, 1, 1; Euseb., Mart. Pal. I, 1; IV, 8; IX, 2; Cypr., Epist. LVIII, 9. 
25TIBILETTI, Politica e religione nelle persecuzioni cristiane (1988), s. 195-203. 
26 SORDI, Il Cristianesimo e Roma (1965), s. 265-269; La data dell'editto di Decio e il significato della 
persecuzione anticristiana (1980), s. 45l. 
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27 Židia vyznávali náboženstvo, ktoré bolo oficiálne povolené, a preto mali zvláštne oslobodenie. BARZANÓ, 
Il cristianesimo nell’Impero romano da Tiberio a Costantino (2013), s. 18-19. 
28 Renesančný historik Cesare Baronio (1538 – 1607) vyjadril podozrenie, že edikt nemohol byť vydaný 
špecificky proti kresťanom, ale musel sa týkať všetkých obyvateľov Rímskej ríše. MAZUR, Conversion to 
Catholicism in Early Modern Italy (2016), s. 44-45.  
29 SELINGER, The mid-third century persecutions of Decius and Valerian (2002), s. 55, s. 175. 
30 Cypr., Ep. XLIII; Euseb., Hist. eccl. VI, 41, 23; De Mort. Pal. IV, 8. V Egypte sa našlo 43 libelli. MEYER, 
Die Libelli aus decianischen Christenverfolgung (1910), 38 s.; WILLIAMS, Persecution in 1 Peter: 
Differentiating and Contextualizing Early Christian Suffering (2012), s. 183-184. 
31 Cypr. Epist. XXX.  
32 Prvý libellus bol objavený v El Fayum v Egypte v roku 1893. Na Sahare sa našlo 45 libellov. Porov. 
KERESZTES, The Decian libelli and Contemporary Literature (1975), s. 761-781; KNIPFING, The libelli of the 
decian Persecution (1923), s. 363-390. 
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rímskeho štátu a nielen z pohľadu kresťanských autorov.33 Zmenili totiž zaužívaný obraz, 
ktorý sa o tomto období vytvoril zo súdobých kresťanských prameňov. Taktiež nastolili 
otázku, či bol edikt skutočne nasmerovaný proti kresťanom alebo nie.  

Libelli zaznamenali prostredníctvom svojho jazykového štýlu podmienky ediktu. 
Obsah textov týchto úradných dokumentov svedčí o tom, čo sa konkrétne očakávalo ako 
dôsledok ediktu. Z analýzy textov jednoznačne vyplýva, že edikt z požiadavky vykonať 
obetu nevylučoval žiadnu konkrétnu skupinu rímskej spoločnosti a preto nebol vo svojej 
povahe prenasledovateľským ediktom. Najbežnejšou frázou v dokumentoch bolo 
zahrnutie vyhlásenia, že príjemca „vždy“ obetoval bohom. To znamenalo, že jednotlivec 
neustále podporoval ríšu a konal primeraným rímskym spôsobom. Text väčšiny potvrdení 
obsahoval stanovený vzorec, ktorý uvádzame v nasledujúcom príklade z 27. júna 250:  
„Členom komisie obiet v Oxyrhynchu od Aurelia Gaiona, syna Ammonia a Taeus. Vždy 
bolo mojím zvykom obetovať, vykonávať libáciu a uctievať bohov v súlade s príkazmi 
božského nariadenia a teraz som vo vašej prítomnosti obetoval a vykonal libáciu a ochutnal 
z obety spolu s Taos, mojou manželkou, Ammoniom a Ammonianom mojimi synmi a 
Teklou, mojou dcérou, konajúcou skrze mňa, a prosím vás, aby ste potvrdili moje 
vyhlásenie.  
Prvý rok cisára Caesara Gaia Messia Quinta Trajana Decia Pia Felixa Augusta, 3. [dňa, 
mesiaca] epeif.  
Ja, Aurelius Gaion, predložil som toto vyhlásenie.  
Ja, Aurelius Sarapion, tiež nazývaný Chaeremon, napísal som za neho, pretože je 
negramotný.“34  

Z formálneho hľadiska sa libellus delil na tri časti. Na začiatku bola uvedená 
žiadosť občana, aby mu komisia potvrdila vykonanie obety. Druhú časť tvorila výzva 
úradníkov a na poslednom mieste sa nachádzalo potvrdenie o vykonaní obetovania. Na 
dokumentoch bolo zaznamenané aj meno, vek, zvláštne znamenie človeka, ktorý priniesol 
obeť pred komisiu, dátum a podpisy úradníkov, ktoré potvrdzovali, že obetovanie bolo 

                                                             
33 MOLTHAGEN, Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert (1975), s. 61. 
34 POxy 12, 1464: „[τοῖς] ἐπὶ τῶν θυσιῶν αἱρεθεῖσι τῆς / [Ὀ]ξυρυγχει̣τῶν πόλεως / [παρ]ὰ Αὐρηλίου 
Γαι(*)ῶνος Ἀμμωνίου / [μη]τρὸς Ταεῦτος. ἀεὶ μὲν θύειν καὶ / 5 [σπέ]νδειν καὶ σέβ̣̣ειν θεοῖς εἰθισμένος 
/ [κατ]ὰ τὰ κελευσθέντα ὑπὸ τῆς θείας κρίσεως / [καὶ] νῦν ἐνώπιον ὑ(*)μῶν θύων καὶ σπέν- / [δω]ν 
καὶ γευ[σ]άμενος τῶν ἱ(*)ερείων ἅμα / [Τα(?)]ῶ̣τι γυναικὶ [κ]αὶ Ἀμμωνίῳ καὶ Ἀμμω- / 10 [νι]α̣ν̣ῷ ̣ 
υἱοῖς καὶ Θ̣έκ̣λ̣ᾳ θυγατρὶ διʼ ἐ ̣μοῦ κ̣[α]ὶ̣ / [ἀξι]ῶ̣ ὑποσημιώσασθαί(*) μοι. (ἔτους) α / [Αὐ]τοκράτορος 
Κ[α]ί̣[σαρο]ς Γαί(*)ου Μεσσίου / [Κυί]ντου Τ[ρ]αιανοῦ Δεκίου Εὐσεβοῦς / [Εὐ]τυχοῦς Σεβαστοῦ 
Ἐπεὶφ γ. Αὐρή[λιος] / 15 [Γαι]ὼν ἐπιδέδωκα. Αὐρήλ(ιος) Σαραπίων / [ὁ κ(αὶ)] Χαιρήμων ἔγρ[αψα] 
ὑπὲρ αὐτοῦ μ̣ὴ̣ [εἰδό-] / [τος] γράμματα.“ [online]. [cit. 02. 02. 2020].   Dostupné na internete: 
http://papyri.info/ddbdp/p.oxy; 
Select Papyri, 2.318. Declaration of pagan sacrifice. [online]. [cit. 02. 02. 2020].   Dostupné na internete: 
http://www.attalus.org/docs/select2/p318.html. Porov. GRIGGS, Early Egyptian Christianity: From Its 
Origins to 451 C.E. (1991), s. 110; LUIJENDIJK, Greetings in the Lord: Early Christians and the Oxyrynchus 
Papyri (2008), s. 162-163; KNIPFING, The libelli of the decian Persecution (1923), s. 345-390.   
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vykonané. To všetko zapisovatelia zaznamenávali preto, aby nebolo možné preukázať sa 
cudzím potvrdením. Na niektorých papyrusoch sa však na hornom okraji nachádzala 
jedna veta, ktorá bola napísaná ešte pred žiadosťou o potvrdenie obetujúceho človeka. Šlo 
o priznanie, že bude prislúchajúcim spôsobom vždy uctievať rímskych bohov. A práve táto 
formulácia sa vzťahuje na znenie ediktu. Veta však v každom prípade poukazuje na cisárov 
cieľ, ktorý ediktom sledoval, a to, že všetci obyvatelia rímskeho impéria mali dať najavo 
lojalitu štátnym božstvám.35   

Všetky zachované libelli mali tú istú schému a líšili sa od seba len nepatrne 
v niektorých formuláciách. Z týchto potvrdení môžeme vidieť, že pri mnohých osobách 
nebolo prihliadané na všetky tri aspekty, ktoré sa na potvrdení mali nachádzať, napríklad 
v prípade, keď bol za celú rodinu obetovať len jeden člen. Komisiám teda zjavne 
postačovalo, ak obeť vykonal len jeden člen domácnosti. Z toho vyplýva, že nie všetci 
obyvatelia predstúpili pred komisiu. Je však možné, že komisie museli hľadať iné 
alternatívy. Dokonca tolerovali aj to, keď prišiel obetovať jeden člen rodiny, pretože mnohí 
sa vyhýbali obetovaniu a riešili túto situáciu rôznymi spôsobmi, napríklad zastúpením, 
útekom, falšovaním či dočasným exilom.36  
Pozoruhodným príkladom je libellus z 26. júna roku 250:  
„Na kontrolu obetovania zvolaná komisia v dedine Alexandrov Ostrov. Od Aurelia Diogena, 
syna Satabutovho z dediny Ostrov, vek 72 rokov, s jazvou nad pravým obočím.  
Po celý život som obetoval bohom, a tiež teraz som vo vašej prítomnosti podľa nariadenia 
vykonal obetu i libáciu a ochutnal som z obetného mäsa a prosím vás, aby ste mi to 
potvrdili. Buďte zdraví. Aurelius Diogenes, žiadateľ.   
Aurelius Syrus. Videl som ťa obetovať spoločne so synom (...)  
V prvom roku cisára Caesara Gaia Messia Quinta Trajana Decia Augusta Dobrotivého 
a Šťastného, 2. [dňa, mesiaca] epeif.“37  

                                                             
35 MOLTHAGEN, Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert (1975), s. 62-63. 
36 SELINGER, The mid-third century persecutions of Decius and Valerian (2002), s. 61, s. 173. 
37 BGU 1,287: „ τοῖς ἐπὶ τῶν θυσιῶν ᾑρη- / μένοις κώ(μης) Ἀλεξ(άνδρου) Νήσου / παρὰ Αὐρηλ(ίου) 
Διογενου(*) Σατα- / βοῦτος ἀπὸ κώ(μης) Ἀλεξάνδ(ρου) / 5 Νήσου ὡς (ἐτῶν) οβ οὐλ(ὴ) ὀφρύι δεξ(ιᾷ). 
καὶ ἀεὶ / θύων τοῖς θεοῖς διετέ- / λεσα καὶ νῦν ἐπὶ πα- / ροῦσιν ὑμεῖν(*) κατὰ / τὰ προστετατα[γμέ-] / 
10να ἔθυσα [κα]ὶ ἔ[σ]π[εισα] / [κ]αὶ τῶν ἱ[ε]ρείων [ἐγευ-] / σάμην καὶ ἀξιῶ ὑ(*)[μᾶς] / 
ὑ(*)ποσημιώσασθαι(*). / διευτυχεῖται(*). / 15 Αὐρήλ(ιος) [Δι]ογένης ἐπιδ[έ(δωκα)] / (hand 2) 
Αὐρή[λ(ιος)] Σύρος ἶδ[όν](*) [σε] / θύοντα ἅμα υ[ἱῷ -ca.?- ] / (hand 3)   ̣  ̣  ̣ωνος   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] / (hand 
1) [(ἔτους) α] Αὐτοκράτορο[ς] Καί[σαρος] / 20 [Γα]ίου Μεσσίου Κ[ο]ίν[του] / [Τρ]αι[ανοῦ Δε]κίου 
Εὐσ[εβοῦς] / [Ε]ὐτ[υχοῦς] Σε[β]α[σ]τ̣ο̣ῦ̣ / Ἐπ[εὶφ] β.“ [online]. [cit. 02. 02. 2020].   Dostupné na 
internete: http://aquila.zaw.uni-heidelberg.de/hgv/9033.  
Nemecký historik Hans Dieter Stöver sa pokúsil plastickým spôsobom priblížiť udalosť z Alexandrovho 
Ostrova. Zrekonštruoval príbeh, v ktorom rozpráva, že deň pred vykonávaním obety prechádzal ulicami 
úradník, ktorý vyhlásil, že každý občan sa mal dostaviť na miesto pred cisársku komisiu, predstúpiť pred 
úradnú komisiu a priniesť obetu rímskym bohom a cisárovi. Tam mal ochutnať z obetného mäsa a 
obetného vína a nakoniec si nechať potvrdiť vykonanie obety. Úlohou komisie bolo dozerať na to, či niekto 
obetu vykonal, prípadne nevykonal a následne vyzývať tých, ktorí obetu nevykonali, prípadne aj hroziť 
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rímskeho štátu a nielen z pohľadu kresťanských autorov.33 Zmenili totiž zaužívaný obraz, 
ktorý sa o tomto období vytvoril zo súdobých kresťanských prameňov. Taktiež nastolili 
otázku, či bol edikt skutočne nasmerovaný proti kresťanom alebo nie.  

Libelli zaznamenali prostredníctvom svojho jazykového štýlu podmienky ediktu. 
Obsah textov týchto úradných dokumentov svedčí o tom, čo sa konkrétne očakávalo ako 
dôsledok ediktu. Z analýzy textov jednoznačne vyplýva, že edikt z požiadavky vykonať 
obetu nevylučoval žiadnu konkrétnu skupinu rímskej spoločnosti a preto nebol vo svojej 
povahe prenasledovateľským ediktom. Najbežnejšou frázou v dokumentoch bolo 
zahrnutie vyhlásenia, že príjemca „vždy“ obetoval bohom. To znamenalo, že jednotlivec 
neustále podporoval ríšu a konal primeraným rímskym spôsobom. Text väčšiny potvrdení 
obsahoval stanovený vzorec, ktorý uvádzame v nasledujúcom príklade z 27. júna 250:  
„Členom komisie obiet v Oxyrhynchu od Aurelia Gaiona, syna Ammonia a Taeus. Vždy 
bolo mojím zvykom obetovať, vykonávať libáciu a uctievať bohov v súlade s príkazmi 
božského nariadenia a teraz som vo vašej prítomnosti obetoval a vykonal libáciu a ochutnal 
z obety spolu s Taos, mojou manželkou, Ammoniom a Ammonianom mojimi synmi a 
Teklou, mojou dcérou, konajúcou skrze mňa, a prosím vás, aby ste potvrdili moje 
vyhlásenie.  
Prvý rok cisára Caesara Gaia Messia Quinta Trajana Decia Pia Felixa Augusta, 3. [dňa, 
mesiaca] epeif.  
Ja, Aurelius Gaion, predložil som toto vyhlásenie.  
Ja, Aurelius Sarapion, tiež nazývaný Chaeremon, napísal som za neho, pretože je 
negramotný.“34  

Z formálneho hľadiska sa libellus delil na tri časti. Na začiatku bola uvedená 
žiadosť občana, aby mu komisia potvrdila vykonanie obety. Druhú časť tvorila výzva 
úradníkov a na poslednom mieste sa nachádzalo potvrdenie o vykonaní obetovania. Na 
dokumentoch bolo zaznamenané aj meno, vek, zvláštne znamenie človeka, ktorý priniesol 
obeť pred komisiu, dátum a podpisy úradníkov, ktoré potvrdzovali, že obetovanie bolo 

                                                             
33 MOLTHAGEN, Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert (1975), s. 61. 
34 POxy 12, 1464: „[τοῖς] ἐπὶ τῶν θυσιῶν αἱρεθεῖσι τῆς / [Ὀ]ξυρυγχε̣ιτῶν πόλεως / [παρ]ὰ Αὐρηλίου 
Γαι(*)ῶνος Ἀμμωνίου / [μη]τρὸς Ταεῦτος. ἀεὶ μὲν θύειν καὶ / 5 [σπέ]νδειν καὶ σέ̣β̣ειν θεοῖς εἰθισμένος 
/ [κατ]ὰ τὰ κελευσθέντα ὑπὸ τῆς θείας κρίσεως / [καὶ] νῦν ἐνώπιον ὑ(*)μῶν θύων καὶ σπέν- / [δω]ν 
καὶ γευ[σ]άμενος τῶν ἱ(*)ερείων ἅμα / [Τα(?)]ῶ̣τι γυναικὶ [κ]αὶ Ἀμμωνίῳ καὶ Ἀμμω- / 10 [νι]α̣ν̣ῷ ̣ 
υἱοῖς καὶ Θέ̣κλ̣̣ᾳ θυγατρὶ διʼ ἐ ̣μοῦ κ̣[α]ὶ̣ / [ἀξι]ῶ̣ ὑποσημιώσασθαί(*) μοι. (ἔτους) α / [Αὐ]τοκράτορος 
Κ[α]ί̣[σαρο]ς Γαί(*)ου Μεσσίου / [Κυί]ντου Τ[ρ]αιανοῦ Δεκίου Εὐσεβοῦς / [Εὐ]τυχοῦς Σεβαστοῦ 
Ἐπεὶφ γ. Αὐρή[λιος] / 15 [Γαι]ὼν ἐπιδέδωκα. Αὐρήλ(ιος) Σαραπίων / [ὁ κ(αὶ)] Χαιρήμων ἔγρ[αψα] 
ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ̣̣ [εἰδό-] / [τος] γράμματα.“ [online]. [cit. 02. 02. 2020].   Dostupné na internete: 
http://papyri.info/ddbdp/p.oxy; 
Select Papyri, 2.318. Declaration of pagan sacrifice. [online]. [cit. 02. 02. 2020].   Dostupné na internete: 
http://www.attalus.org/docs/select2/p318.html. Porov. GRIGGS, Early Egyptian Christianity: From Its 
Origins to 451 C.E. (1991), s. 110; LUIJENDIJK, Greetings in the Lord: Early Christians and the Oxyrynchus 
Papyri (2008), s. 162-163; KNIPFING, The libelli of the decian Persecution (1923), s. 345-390.   
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vykonané. To všetko zapisovatelia zaznamenávali preto, aby nebolo možné preukázať sa 
cudzím potvrdením. Na niektorých papyrusoch sa však na hornom okraji nachádzala 
jedna veta, ktorá bola napísaná ešte pred žiadosťou o potvrdenie obetujúceho človeka. Šlo 
o priznanie, že bude prislúchajúcim spôsobom vždy uctievať rímskych bohov. A práve táto 
formulácia sa vzťahuje na znenie ediktu. Veta však v každom prípade poukazuje na cisárov 
cieľ, ktorý ediktom sledoval, a to, že všetci obyvatelia rímskeho impéria mali dať najavo 
lojalitu štátnym božstvám.35   

Všetky zachované libelli mali tú istú schému a líšili sa od seba len nepatrne 
v niektorých formuláciách. Z týchto potvrdení môžeme vidieť, že pri mnohých osobách 
nebolo prihliadané na všetky tri aspekty, ktoré sa na potvrdení mali nachádzať, napríklad 
v prípade, keď bol za celú rodinu obetovať len jeden člen. Komisiám teda zjavne 
postačovalo, ak obeť vykonal len jeden člen domácnosti. Z toho vyplýva, že nie všetci 
obyvatelia predstúpili pred komisiu. Je však možné, že komisie museli hľadať iné 
alternatívy. Dokonca tolerovali aj to, keď prišiel obetovať jeden člen rodiny, pretože mnohí 
sa vyhýbali obetovaniu a riešili túto situáciu rôznymi spôsobmi, napríklad zastúpením, 
útekom, falšovaním či dočasným exilom.36  
Pozoruhodným príkladom je libellus z 26. júna roku 250:  
„Na kontrolu obetovania zvolaná komisia v dedine Alexandrov Ostrov. Od Aurelia Diogena, 
syna Satabutovho z dediny Ostrov, vek 72 rokov, s jazvou nad pravým obočím.  
Po celý život som obetoval bohom, a tiež teraz som vo vašej prítomnosti podľa nariadenia 
vykonal obetu i libáciu a ochutnal som z obetného mäsa a prosím vás, aby ste mi to 
potvrdili. Buďte zdraví. Aurelius Diogenes, žiadateľ.   
Aurelius Syrus. Videl som ťa obetovať spoločne so synom (...)  
V prvom roku cisára Caesara Gaia Messia Quinta Trajana Decia Augusta Dobrotivého 
a Šťastného, 2. [dňa, mesiaca] epeif.“37  

                                                             
35 MOLTHAGEN, Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert (1975), s. 62-63. 
36 SELINGER, The mid-third century persecutions of Decius and Valerian (2002), s. 61, s. 173. 
37 BGU 1,287: „ τοῖς ἐπὶ τῶν θυσιῶν ᾑρη- / μένοις κώ(μης) Ἀλεξ(άνδρου) Νήσου / παρὰ Αὐρηλ(ίου) 
Διογενου(*) Σατα- / βοῦτος ἀπὸ κώ(μης) Ἀλεξάνδ(ρου) / 5 Νήσου ὡς (ἐτῶν) οβ οὐλ(ὴ) ὀφρύι δεξ(ιᾷ). 
καὶ ἀεὶ / θύων τοῖς θεοῖς διετέ- / λεσα καὶ νῦν ἐπὶ πα- / ροῦσιν ὑμεῖν(*) κατὰ / τὰ προστετατα[γμέ-] / 
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Εὐσ[εβοῦς] / [Ε]ὐτ[υχοῦς] Σε[β]α[σ]το̣̣ῦ̣ / Ἐπ[εὶφ] β.“ [online]. [cit. 02. 02. 2020].   Dostupné na 
internete: http://aquila.zaw.uni-heidelberg.de/hgv/9033.  
Nemecký historik Hans Dieter Stöver sa pokúsil plastickým spôsobom priblížiť udalosť z Alexandrovho 
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Text potvrdenia je stručný. Aurelius Diogenes, starší obyvateľ Horného Egypta, 

neprotestuje proti svojmu trvalému záväzku voči štátnemu náboženstvu. Zo samotného 
textu nie je možné určiť napr. to, či Aurelius Diogenes bol kresťan alebo nie. Keby aj bol 
skutočne kresťanom, znenie by sa nijako nelíšilo. Ale ak si predstavíme, že by bol 
kresťanom, tak sa nám ponúkne rad otázok: Považoval svoje konanie len za nevyhnutný 
kompromis s cisárom? Inšpiroval ho záujem o osobnú bezpečnosť alebo možno blaho 
členov jeho rodiny? Rozhodol sa relatívne rýchlo a ľahko alebo po dlhom zvažovaní? Tieto, 
ako aj ďalšie otázky zostávajú zatiaľ nezodpovedané. 

Zaujímavosťou je, že v texte úradných potvrdení sa všeobecne nespomínajú 
bohovia. Taktiež sa nešpecifikuje to, za čo by sa malo bohom obetovať. Cisárski úradníci, 
ktorí zaznamenávali vykonávanie obiet, sa netrápili identitou bohov, ktorí boli určite rôzni 
v rámci miest v celej ríši. Zapísali teda iba to, že obety sa uskutočnili. 

Podobnosť medzi textami naznačuje, že proces monitorovania a zaznamenávania 
obiet bol veľmi dobre zorganizovaný. Texty dvoch uvedených príkladov sú si 
chronologicky veľmi blízke, pretože text z mesta Alexandrov Ostrov bol napísaný iba jeden 
deň pred textom z mesta Oxyrhynchus. V skutočnosti takmer všetky známe libelli sa 
datujú do júna roku 250, teda približne šesť mesiacov po vydaní Deciovho  ediktu. 
Šesťmesačné obdobie môže naznačovať, že edikt sa nedodržiaval hneď. Dôvodom zvýšenej 
intenzity monitorovania obiet mohlo byť zabezpečenie vykonávania cisárskeho ediktu. 
Taktiež je možné predpokladať, že trvalo dlhší čas, kým sa dostalo oznámenie nariadenia 
do Egypta. Nech už je dôvod akýkoľvek, tieto dokumenty znamenali začiatok perzekučných 
procesov kresťanov v celom impériu.    

Viac ako štyridsať takýchto potvrdení napísaných v tom istom roku, ktoré sa 
zachovali v Egypte, poskytujú jediný dôkaz o právnom opatrení Decia. Obsahom 
nariadenia bolo to, že všetci sa mali aktívne zúčastniť na obetnom úkone pre rímskych 
bohov a dobro cisára. Z analýzy libelli tiež vyplýva, že obetovali celé rodiny spoločne, muži 
a ženy každého veku a s nimi aj deti. Potom dostali potvrdenie o vykonaní obety. Môžeme 

                                                             
tvrdými trestami. Komisiu tvorili traja členovia: Aurélius Syros, Aurélius Serenus a zapisovateľ. Mestská 
rada z Arsinoe zvolila do komisie mužov, ktorí už od začiatku zastávali miesto vládnych úradníkov v 
provincii. Vedľa oltára položili aj sochu, ktorú si vypožičali z Arsinoe. Táto socha predstavovala cisára. 
Pripravené už boli aj zrnká kadidla, víno a obetné mäso. Na pokyn predstúpila pred komisiu prvá skupina 
ľudí. Zapisovateľ vzal do rúk vopred formulovanú žiadosť na papyruse. Kývol hlavou na otca rodiny, aby 
pristúpil bližšie, a začal mu klásť otázky týkajúce sa jeho mena, bydliska a veku. Zapisovateľ si potom 
odškrtol meno toho, kto prišiel obetovať, a následne k nemu podišiel, aby si ho obzrel a zapísal, ak si na 
ňom všimol nejaké zvláštne znamenie. Potom vyzval Aurelia Diogena, aby vykonal obetu. Ak odpovedal 
áno, úradníci mu vysvetlili celý postup ceremónie: najprv musel vysypať zrnká kadidla do ohniska, potom 
vyliať niekoľko kvapiek vína na oltár a zvyšok vypiť z pohára, nakoniec ochutnať z obetného mäsa. 
Zapisovateľ ho ešte napomenul, že sa má pri obetovaní modliť za dobro cisára a za blaho ríše. Aurelius 
Diogenes vykonal obetu a podľa jeho príkladu obetovali aj ostatní členovia jeho rodiny, ktorí boli tiež 
menovite vyzvaní. Po skončení obetovania zapisovateľ vyhotovil pre každého účastníka duplikát listiny. 
Originály sa potom uložili do archívov. Porov. STÖVER, Christenverfolgung im Römischen Reich. 
Christenverfolgung im Römischen Reich (1984), s. 163-165. 
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iba polemizovať o tom, či by bolo akceptovateľné, ak by prišiel obetovať iba jeden člen 
a dostal by potvrdenie pre celú rodinu.  Libelli boli nielen dôkazom lojality voči Deciovi, 
ale tiež prvým príkladom právnych predpisov, ktoré spôsobili prvé všeobecné 
prenasledovanie kresťanov.  

Požiadavka Decia, aby každý predložil libellus, sa zhoduje s politickými 
praktikami jeho predchodcov. Libelli potvrdzujú byrokratickú povahu ediktu a pokus 
cisára o nariadenie obetovania pohanským bohom pre všetkých v impériu. Tí, ktorí 
nevykonali cisárske nariadenie, boli potrestaní. Zvyčajne čelili vyhnanstvu, konfiškácii 
majetku, mučeniu alebo dokonca smrti.38 Aj keď sa nezachoval text ediktu ani záznamy o 
predpísaných trestoch, existuje náznak, že tieto tresty boli ponechané na zváženie 
miestodržiteľa. Takýto prístup neprekvapuje vzhľadom na všeobecne akceptovaný postoj 
štátu k trestom pre tých, čo neposlúchli.39   

Na vyššie naznačenú otázku, či bol edikt nasmerovaný proti kresťanom, nie je 
možné s istotou odpovedať. V 3. storočí už existovala pomerne dobre fungujúca cirkevná 
hierarchia a kresťanstvo bolo geograficky značne rozšírené. Postavenie kresťanov v ríši sa 
zlepšilo, no aj napriek tomu sa im pripisovali viny za nepokoje, ktoré sa odohrávali v 
impériu. Na mnohých miestach, najmä však v Kartágu a v Alexandrii, začali obyvatelia 
hneď po vydaní ediktu pokladať kresťanov za verejných nepriateľov. 40  Kresťanské 
pramenné dokumenty hodnotia edikt výlučne ako opatrenie vydané proti kresťanom. Toto 
tvrdenie nie je celkom neodôvodnené, pretože cisár určite vedel o prísnom monoteizme 
kresťanskej viery. Edikt teda mohol byť odpoveďou cisára na neustále odmietanie 
kresťanov obetovať, a teda aj na to, že sa nepodieľali na prejavovaní úcty voči rímskym 
bohom. Z toho pohľadu môžeme chápať cisárovo nariadenie ako nariadenie nasmerované 
proti kresťanom. Z úradných potvrdení nie je tiež jasné, že by cisár vydal edikt 
nasmerovaný proti nejakému špeciálnemu kultu alebo náboženstvu. Preto je potrebné 
nájsť inú argumentáciu, ktorá by svedčila o cielenom prenasledovaní kresťanov zo strany 
cisára. 

Cisársky edikt so sebou priniesol určitý počet mučeníkov (najmä v Ríme), 
vyprovokoval niekoľko apostáz a úteky biskupov a kňazov. 41  Svedčí o tom zatknutie 
rímskeho biskupa Fabiana a jeho smrť 20. januára v roku 250.42 Po krátkom čase rovnaký 

                                                             
38 CLARKE, Double-Trials in the Persecution of Decius (1973), s. 650-663. 
39 Graeme Clarke poskytuje stručný prehľad o postupe trestného stíhania, ktoré bolo v kompetenciách 
miestodržiteľa provincie. CLARKE, The Letters of St. Cyprian of Carthage (1984), s. 35-36. 
40 MOLTHAGEN, Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert (1975), s. 80. 
41 V Ríme sa spomína iba šesť mučeníkov. V celej Italii cca desať mučeníkov, ale dané tvrdenie považujú 
historici za nespoľahlivé, lebo nie je založené na historických dokumentoch. V Africa Proconsularis cca 
dvadsať mučeníkov. Cyp., Epist. XII; XXVII; XXX,8; XV.  
42 Cypr., Epist. III, 1-2; Epistula ad presbyteros et diaconos Romae XX, 1; Euseb., Hist. eccl. VI, 39, 1; 
CIPRIANO DI CARTAGINE: La Chiesa: Sui cristiani caduti nella persecuzione.  L'unità della Chiesa cattolica. 
Lettere scelte (1997), s. 106; CAPRIN, Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa. La chiesa nel vescovo 
(2006), s. 68-69. 
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tvrdými trestami. Komisiu tvorili traja členovia: Aurélius Syros, Aurélius Serenus a zapisovateľ. Mestská 
rada z Arsinoe zvolila do komisie mužov, ktorí už od začiatku zastávali miesto vládnych úradníkov v 
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Originály sa potom uložili do archívov. Porov. STÖVER, Christenverfolgung im Römischen Reich. 
Christenverfolgung im Römischen Reich (1984), s. 163-165. 
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iba polemizovať o tom, či by bolo akceptovateľné, ak by prišiel obetovať iba jeden člen 
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nevykonali cisárske nariadenie, boli potrestaní. Zvyčajne čelili vyhnanstvu, konfiškácii 
majetku, mučeniu alebo dokonca smrti.38 Aj keď sa nezachoval text ediktu ani záznamy o 
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možné s istotou odpovedať. V 3. storočí už existovala pomerne dobre fungujúca cirkevná 
hierarchia a kresťanstvo bolo geograficky značne rozšírené. Postavenie kresťanov v ríši sa 
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impériu. Na mnohých miestach, najmä však v Kartágu a v Alexandrii, začali obyvatelia 
hneď po vydaní ediktu pokladať kresťanov za verejných nepriateľov. 40  Kresťanské 
pramenné dokumenty hodnotia edikt výlučne ako opatrenie vydané proti kresťanom. Toto 
tvrdenie nie je celkom neodôvodnené, pretože cisár určite vedel o prísnom monoteizme 
kresťanskej viery. Edikt teda mohol byť odpoveďou cisára na neustále odmietanie 
kresťanov obetovať, a teda aj na to, že sa nepodieľali na prejavovaní úcty voči rímskym 
bohom. Z toho pohľadu môžeme chápať cisárovo nariadenie ako nariadenie nasmerované 
proti kresťanom. Z úradných potvrdení nie je tiež jasné, že by cisár vydal edikt 
nasmerovaný proti nejakému špeciálnemu kultu alebo náboženstvu. Preto je potrebné 
nájsť inú argumentáciu, ktorá by svedčila o cielenom prenasledovaní kresťanov zo strany 
cisára. 

Cisársky edikt so sebou priniesol určitý počet mučeníkov (najmä v Ríme), 
vyprovokoval niekoľko apostáz a úteky biskupov a kňazov. 41  Svedčí o tom zatknutie 
rímskeho biskupa Fabiana a jeho smrť 20. januára v roku 250.42 Po krátkom čase rovnaký 

                                                             
38 CLARKE, Double-Trials in the Persecution of Decius (1973), s. 650-663. 
39 Graeme Clarke poskytuje stručný prehľad o postupe trestného stíhania, ktoré bolo v kompetenciách 
miestodržiteľa provincie. CLARKE, The Letters of St. Cyprian of Carthage (1984), s. 35-36. 
40 MOLTHAGEN, Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert (1975), s. 80. 
41 V Ríme sa spomína iba šesť mučeníkov. V celej Italii cca desať mučeníkov, ale dané tvrdenie považujú 
historici za nespoľahlivé, lebo nie je založené na historických dokumentoch. V Africa Proconsularis cca 
dvadsať mučeníkov. Cyp., Epist. XII; XXVII; XXX,8; XV.  
42 Cypr., Epist. III, 1-2; Epistula ad presbyteros et diaconos Romae XX, 1; Euseb., Hist. eccl. VI, 39, 1; 
CIPRIANO DI CARTAGINE: La Chiesa: Sui cristiani caduti nella persecuzione.  L'unità della Chiesa cattolica. 
Lettere scelte (1997), s. 106; CAPRIN, Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa. La chiesa nel vescovo 
(2006), s. 68-69. 
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osud zastihol aj biskupa Babylasa z Antiochie43  alebo Alexandra z Jeruzalema44 , ktorí 
zomreli vo väzení. Pred väzením a smrťou sa zachránil iba ten, kto utiekol, ako napr. 
Dionysios Alexandrijský45 alebo Cyprianus z Kartága46. Kresťanské pramene potvrdzujú, 
že edikt silne zasiahol kresťanskú hierarchiu a spôsobil vážne problémy v kresťanských 
komunitách, pretože strach z krutej smrti vyvolal ako dôsledok veľký počet odpadlíkov 
(apostati 47 , lapsi 48 ). 49  Cyprianus v jednom zo svojich listov zaznamenal, že niektorí 
kresťania sa vyhli trestnému stíhaniu podplácaním úradníkov.50 Hoci unikli trestu zo 
strany štátu, následne čelili trestu vo svojich kresťanských komunitách.51  

Kresťania odpadlíci sa celkovo delili na rôzne skupiny podľa typu účasti 
na pohanských obetiach. Sacrificantes boli tí,  ktorí úplne vykonali akt obety bohom 
na pohanskom oltári podľa požiadaviek ediktu. Thurificati vykonali iba kadidlovú obetu. 
Libellatici boli tí, ktorí si vybrali kompromis. To znamená, že si zaplatili za libellus bez 
vykonania pohanskej obety, alebo niekto iný ich nahradil počas pohanskej obety, a tak 
získali libellus. Práve otázka zmierenia sa s lapsi a ich znovu prijatia do kresťanských 
komunít bola hlavnou témou po skončení prenasledovania.52  

Súdobé pramene potvrdzujú, že náboženská politika cisára Decia znamenala pre 
kresťanov kruté obdobie. Mnohí kresťania odmietli podrobiť sa nariadeniam ediktu, lebo 
by tým popreli svoju vieru v jedného kresťanského Boha. Na ostatných obyvateľov tento 
edikt nemal také ďalekosiahle dôsledky, pretože nebol v rozpore s ich náboženským 
presvedčením a preto mohli bez nátlaku vykonať pohanskú obetu pred komisiou.  

V cisárskom edikte bol obsiahnutý nábožensko-politický zámer, ktorý sa cisár 
snažil presadiť. Nebol prijatý žiaden zákon, ktorý by smeroval proti cirkevnej organizácii 
alebo kresťanskej viere, ale zahŕňal požiadavky na jednotlivcov. V protiklade k tomu stoja 
kruté opatrenia proti najvyšším predstaviteľom kresťanských komunít, čo môže svedčiť 

                                                             
43 Euseb., Hist. eccl. VI, 39. 
44 Eutychius, Annal. IX, 5.  
45 Euseb., Hist. eccl. VI, VI, 40, 4-5; 41, 1-2; VII, 11, 23. 
46 Cypr., Epist. VII, 1; XVIII-XX. 
47 Termínom apostati  (z gr. ἀφίστημι odpadnúť) sa označovali ľudia, ktorí sa formálne a dobrovoľné 
zriekli svojho náboženstva. 
48 Termín lapsi (lat. labor, labi, lapsus sum padnúť) označoval kresťanov, ktorí počas prenasledovania 
Decia získali úradný doklad libellus.  
49 Cyprianus opísal dramatickú situáciu v Kartágu: „Exciderunt quibusdam, proh nefas! Omnia et de 
memoria recesserunt. Non exspectaverunt saltem, ut adscenderent apprehensi, ut interrogati negarent. 
Ante aciem multi victi, sine congressione prostrati nec hoc sibi reluquerunt, ut sacrificare idolis viderentur 
inviti. Ultro ad forum currere, ad mortem sponte properare, quasi hoc olim cuperent, quasi 
amplecterentur occasionem datum, quam semper oplassent.“ Cypr., Laps. VIII. 
50 Cypr., Epist. XXI. 
51 Cypr., Laps. V-VII. 
52 V cirkvi prepukli veľké nezhody, ktoré viedli k vzniku dvoch nebezpečných schiziem, a to novacianizmu 
v Ríme a donatizmu v Kartágu. Porov.  MINELLI, La questione dei «lapsi»: il caso delle «insignes personae» 
(1998), s. 239-247. 
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o tom, že štát sa snažil zasiahnuť biskupov. 53  Takže aj napriek tomu, že v edikte sa 
nenachádzala zmienka o prenasledovaní kresťanov, z postupov, ktoré komisie 
uskutočňovali, bolo zjavné, že smeroval proti kresťanom a jeho dôsledky vážne narušili 
kresťanskú cirkev.       
 
Skratky prameňov a edícií prameňov  
Aur. Vict. Caes.   Sextus Aurelius Victor, Liber de Caesaribus 
BGU    Berliner griechische Urkunden 
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Euseb. Hist. eccl.   Eusebius, Historia ecclesiastica 
Euseb. Mart. Pal.  Eusebius, De martyribus Palestinae 
Eutrop. Brev.  Eutropius, Breviarium ab urbe condita 
Eutych. Annal.  Eutychius, Annales 
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POxy   Papyrus Oxyrhynchus 
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Abstrakt: Rímsky cisár Decius (249 – 251) bol nepochybne veľký obnovovateľ pohanstva v 3. storočí (249 
– 251). Kvôli svojej náboženskej politike sa radí k cisárom – prenasledovateľom kresťanstva. Analýza 
súdobých pramenných dokumentov ukázala, že jeho najnaliehavejším politickým aktom bolo nakloniť si 
bohov rímskeho štátu obnovením veteres religiones, aby sa zaručila nepopierateľná ochrana božstva 
v daných politicko-spoločenských podmienkach. Preto vydal v roku 249/250 edikt, v ktorom nariadil 
všetkým obyvateľom v Rímskej ríši vykonať obetu pohanským bohom pred stanovenou komisiou. Každý, 
kto ju vykonal, dostal úradný doklad libellus. Z analýzy textov libelli vyplýva, že edikt nevylučoval žiadnu 
konkrétnu skupinu v rímskej spoločnosti. Nepriaznivo však zasiahol kresťanov, pretože mnohí kresťania 
odmietli podrobiť sa nariadeniam ediktu vzhľadom na vieru v jediného Boha. Dôsledky ediktu priniesli 
kruté obdobie pre kresťanov. Aj keď nebol prijatý žiaden zákon, ktorý by bol namierený proti cirkevnej 
organizácii alebo kresťanskej viere, napriek tomu sa aplikovali kruté opatrenia proti najvyšším 
predstaviteľom kresťanských komunít. Takže hoci sa v edikte nenachádzala zmienka o prenasledovaní 
kresťanov, z postupov, ktoré komisie uskutočňovali, je zjavné, že bol namierený proti kresťanom a jeho 
dôsledky vážne narušili kresťanskú cirkev.        
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Two Latin (inaugural) sermons of Košice provenance 
 
Abstract: The study presents two occasional prints of Košice provenance from the 19th century. These 
are Latin sermons, the first of which was given by Ján König on the occasion of his accession to the priest’s 
ministry in the cathedral Church of St. Elizabeth in Košice. Second sermon is the speech of Juraj Karaba 
on the occasion that a bishop František Sáni was installed in the episcopal ministry of the Rožňava. Both 
sermons are a specific type of printed production characterized by a link to a specific – mostly solemn, 
significant and, at least in a regional sense, exceptional situation, both bringing specific information about 
the place and time of its operation and both, although each in a different way, prove that the ancient 
tradition was still alive in the Habsburg monarchy. 
 
Keywords: Ján König, Juraj Karaba, occasional sermons, 19. century  
 

 storočie sa v poslednom období dostáva do popredia záujmu 
kultúrnych a cirkevných historikov, bibliografov, literátov i filo-

lógov, najmä v súvislosti s výskumom hospodárskych, spoločenských, kultúrnych, 
národných a národnostných pomerov v mnohonárodnostnej Rakúsko-uhorskej 
monarchii. 
 Všeobecne známa je skutočnosť, že popri rozvíjajúcich sa národných jazykoch 
sa v určitých oblastiach spoločenskej praxe stále používala latinčina. Ako jazyk, ktorý 
v istom zmysle „stál nad ostatnými,“ sa latinčina uplatňovala v školskom, 
univerzitnom a akademickom prostredí, v prostredí súdnictva a štátnej správy, 
v literatúre, diplomacii a prirodzene nemožno opomenúť tak dôležitú súčasť 
spoločenského života, akou ešte v 19. storočí bola cirkev. Zatiaľ, čo vo väčšine 
spomenutých oblastí sa už v tomto období používanie latinčiny stáva fragmentárnym 
a čím ďalej viac sa obmedzuje na vsúvanie latinských veršov, sentencií, citátov, 
ustálených slovných zvratov, úvodných a záverečných formuliek do textov prevažne 
vernakulárneho charakteru, ako jazyk dlhších textov, dokonca celých kníh sa latinčina 
stáva doménou cirkvi a cirkevných dokumentov.  
 Hoci už v predbernolákovských písomnostiach (tlačiach) náboženského 
charakteru, najmä však tých, ktoré mali priamy vzťah k praktickej teológii, možno 
zaznamenať ústup latinčiny v prospech niektorého z národných jazykov, ešte stále 
vznikali aj diela v latinčine. Jedným z takýchto typov, v celkovej tlačovej produkcii 
slovacikálnych  dokumentov pomerne hojne zastúpených, boli latinské kázne 
vytlačené v niektorej zo slovenských tlačiarní. Išlo zväčša o kázne pripravené 
a prednesené pri príležitosti cirkevných slávností. Príležitosťou, pri ktorej zväčša 
odznievali kázne, prípadne iné typy rečí v latinčine, bola napr. inaugurácia / inštalácia 
biskupa alebo iného cirkevného hodnostára do úradu v konkrétnej farnosti a diecéze.  
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Slávnostná príležitosť bola i dôvodom na to, aby takéto kázne vychádzali 
tlačou a boli distribuované významným cirkevným hodnostárom, miestnym 
cirkevným patrónom a šľachte. V Košiciach ich tlačil František Landerer a potom 
Karol Werfer, pričom obaja sa postupne stali majiteľmi tlačiarne, ktorá bola pôvodne 
známa ako jezuitská akademická tlačiareň, takže možno uvažovať aj o zachovaní 
kontinuity nakladateľského programu pôvodnej tlačiarne, zameraného najmä 
na náboženskú literatúru v latinčine.1 Podobne ako v prípade príležitostnej poézie sa 
nevie, v akom náklade príležitostné kázne vychádzali, v niektorých prípadoch sa 
zachovalo aj niekoľko kusov takýchto tlačených kázní – zväčša ako súčasť konvolútov 
obsahujúcich aj iné drobné tlače. 2  Príležitostne sa v takýchto konvolútoch môžu 
objaviť aj exempláre tlačí dosiaľ neevidovaných v Bibliografii tlačí 19. storočia.3  

Jednou z takýchto bibliograficky nepodchytených tlačí je aj Dictio, quam 
Reverendissimus Dominus Joannes König, Cathedralis Ecclesiae Cassoviensis Magister 
Canonicus, Occasione illa, dum idem in Parochum Liberae, Regiaeque Civitatis 
Cassoviensis per Illustrissimum, ac Reverendissimum Dominum Stephanum Csech, 
Miseratione Divina Episcopum Cassoviensem Ritu Solenni Installabatur in Parochiali 
una et Cathedrali Ecclesia, habuit. Die 28. januarii Anno 1824. (Cassoviae, 1824, Typis 
Caroli Werfer, Academiae Typographi). 4  Ide o osemstranovú príležitostnú kázeň, 
ktorá odznela počas uvedenia kanonika Jána Königa do úradu košického farára, ako je 
explicitne vyjadrené na titulnom liste tlače – 28. januára 1824.    

Nemec Ján König (*19. apríla 1779, Simontornya, Maďarsko – † 6. februára 
1855, Košice) bol azda jedným z najvýznamnejších košických cirkevných hodnostárov. 
Študoval v Stoličnom Belehrade, Pešti a Jágri, kde bol 28. septembra 1802 aj 
ordinovaný. Od 1. novembra 1802 bol katechétom v Jágri, neskôr aktuárom kancelárie 
jágerského biskupa. Zároveň bol profesorom logiky a metafyziky na biskupskom lýceu 
v Jágri. Od roku 1804 pôsobil v Košiciach, najprv bol nemeckým kaplánom, od roku 
1811 riadnym profesorom morálnej a pastorálnej teológie na biskupskom lýceu 
v Košiciach, zastupujúcim profesorom cirkevného práva a dejín. Od roku 1806 bol 
zároveň obhajcom manželského zväzku a rehoľných sľubov, v rokoch 1813 – 1818 bol 
špirituálom kňazského seminára a asi od roku 1818 zároveň aj profesorom 
pedagogiky. V rokoch 1818 – 1819 bol rektorom kňazského seminára a prefektom 
domu vyslúžených a chorých kňazov. V roku 1823 bol zvolený za prísediaceho súdnej 
tabule Abovskej stolice, neskôr aj Spišskej, od roku 1823 bol riadnym kanonikom, 
najprv vo funkcii kanonika – magistra, od roku 1825 kanonika – katedrálneho 

                                                             
1 BREZA, Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996 (1997), s. 68. 
2 Pri koncipovaní tohto príspevku boli použité exempláre kázní uložených v Diecéznej knižnici v Nitre. 
3 Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia (2016), zväzok 1–7. 
4 Zaujímavé je, že hoci bol Karol Werfer po Františkovi Landererovi už ďalším majiteľom tlačiarne, 
v imprese skúmanej tlače sa stále uvádza ako „Academiae Typographus“. 
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archidiakona a napokon od roku 1832 kanonika – kantora. Neskôr bol opátom 
Opátstva sv. Ducha v Madoči a profesorom teológie. Bol aj prosynodálnym 
examinátorom, od roku 1835 prodirektorom biskupského lýcea a od roku 1850 
kanonikom – lektorom. Bol vyznamenaný Rytierskym rádom 1. triedy cisára Leopolda. 

Ako bolo zvykom, pri dočasne neobsadenom poste biskupa (tzv. 
sedisvakancii) bývala až do jeho zvolenia správou diecézy poverená príslušná kapitula, 
resp. jej zástupca – kapitulný vikár. Tak aj po smrti druhého košického biskupa, 
Štefana Čecha, v čase uprázdnenia košického biskupského stolca bol od 5. júla 1831 až 
do 20. mája 1832 poverený funkciou dohľadu nad diecézou kapitulný vikár Ján König. 
Potom, počas úradovania tretieho košického biskupa Imricha Palugyaya v rokoch 1832 
– 1836, keď sa tento zúčastňoval na bratislavskom krajinskom sneme a po jeho 
odchode do Nitry na uprázdnené biskupské miesto po zosnulom Jozefovi Vurumovi 
(od novembra 1838 do septembra 1839), vikár Ján König zastupoval biskupa 
druhýkrát. A napokon, po smrti štvrtého košického biskupa Antona Ocskaya od 22. 
septembra 1848 do 6. októbra 1850 sa Ján König stal kapitulným vikárom tretíkrát.5  

V období, keď bol Ján König košickým farárom, bol za kaplána pre nemecky 
hovoriacich veriacich v Košiciach ustanovený kňaz nevšednej inteligencie, spisovateľ 
Jonáš Záborský, ktorý síce vo Vlastnom životopise 6  nazval Königa „besným 
nepriateľom Slovákov“, avšak samotný Ján König sa Jonáša Záborského zastal, keď ho 
maďarské úrady zatkli a hrozil mu hrdelný trest za vlastizradu.7 Pravdepodobným 
miestom posledného odpočinku Jána Königa je podzemie Kaplnky sv. Michala vedľa 
Dómu sv. Alžbety.8  

Ján König bol aj pomerne plodným a talentovaným kazateľom. Okrem 
štyroch kázní vo vernakulárnych jazykoch (jednej maďarskej9 a troch nemeckých10) je 
autorom aj troch latinských kázní,11 pričom všetky Königove homílie vyšli v Košiciach. 
V dvoch prípadoch ide o jazykové mutácie tých istých kázní – raz o latinskú a nemeckú 
mutáciu a po druhýkrát o latinskú, nemeckú a maďarskú mutáciu tej istej kázne. 
V prípade nemeckých kázní je explicitne uvedené, že ide o preklady z latinčiny 
                                                             
5 König, Ján – Dominikánska knižnica [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné na:  
https://www.knihydominikani.sk/hlavna_bibl_b4?autor_id=6145.  
6 ZÁBORSKÝ, Vlastný životopis (1953), s. 241-292. 
7 ZUBKO, Kňaz nie každodenný.  Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy (2014), s. 22, 25. 
8 História [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné na: 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/4465091/historia.html. 
9 Beszéd... Por. Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv. III. K – M, záznam č. 6634. 
10  Predigt auf das Fest der heiligen Katharina Jungfrau und Märtyrin... Por. Bibliografia územne 
slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M, záznam č. 6635; Anrede.... Por. Bibliografia územne 
slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M, záznam č. 6633 a Rede des Hochwürdigsten Herrn Johann 
König... Por. Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M, záznam č. 6636. 
11 Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M,  eviduje len dve z nich; z roku 1823 
ide o záznam č. 6637 a z roku 1827, o záznam č. 6638. 
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Slávnostná príležitosť bola i dôvodom na to, aby takéto kázne vychádzali 
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v Jágri. Od roku 1804 pôsobil v Košiciach, najprv bol nemeckým kaplánom, od roku 
1811 riadnym profesorom morálnej a pastorálnej teológie na biskupskom lýceu 
v Košiciach, zastupujúcim profesorom cirkevného práva a dejín. Od roku 1806 bol 
zároveň obhajcom manželského zväzku a rehoľných sľubov, v rokoch 1813 – 1818 bol 
špirituálom kňazského seminára a asi od roku 1818 zároveň aj profesorom 
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druhýkrát. A napokon, po smrti štvrtého košického biskupa Antona Ocskaya od 22. 
septembra 1848 do 6. októbra 1850 sa Ján König stal kapitulným vikárom tretíkrát.5  
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nepriateľom Slovákov“, avšak samotný Ján König sa Jonáša Záborského zastal, keď ho 
maďarské úrady zatkli a hrozil mu hrdelný trest za vlastizradu.7 Pravdepodobným 
miestom posledného odpočinku Jána Königa je podzemie Kaplnky sv. Michala vedľa 
Dómu sv. Alžbety.8  

Ján König bol aj pomerne plodným a talentovaným kazateľom. Okrem 
štyroch kázní vo vernakulárnych jazykoch (jednej maďarskej9 a troch nemeckých10) je 
autorom aj troch latinských kázní,11 pričom všetky Königove homílie vyšli v Košiciach. 
V dvoch prípadoch ide o jazykové mutácie tých istých kázní – raz o latinskú a nemeckú 
mutáciu a po druhýkrát o latinskú, nemeckú a maďarskú mutáciu tej istej kázne. 
V prípade nemeckých kázní je explicitne uvedené, že ide o preklady z latinčiny 
                                                             
5 König, Ján – Dominikánska knižnica [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné na:  
https://www.knihydominikani.sk/hlavna_bibl_b4?autor_id=6145.  
6 ZÁBORSKÝ, Vlastný životopis (1953), s. 241-292. 
7 ZUBKO, Kňaz nie každodenný.  Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy (2014), s. 22, 25. 
8 História [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné na: 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/4465091/historia.html. 
9 Beszéd... Por. Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv. III. K – M, záznam č. 6634. 
10  Predigt auf das Fest der heiligen Katharina Jungfrau und Märtyrin... Por. Bibliografia územne 
slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M, záznam č. 6635; Anrede.... Por. Bibliografia územne 
slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M, záznam č. 6633 a Rede des Hochwürdigsten Herrn Johann 
König... Por. Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M, záznam č. 6636. 
11 Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M,  eviduje len dve z nich; z roku 1823 
ide o záznam č. 6637 a z roku 1827, o záznam č. 6638. 
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do nemčiny (Aus dem Lateinischen in das Deutsche übersetzt), čo svedčí o tom, že aj 
v takýchto prípadoch latinčina slúžila ako referenčný jazyk, teda taký, ktorý sa 
v písomných záznamoch používal paralelne s inými jazykmi, v prípade nejasnej 
interpretácie platil ako záväzný12 a z ktorého sa prekladalo do národných jazykov.  

Pri bližšom zameraní sa na obsahovú a formálnu charakteristiku kázne Jána 
Königa z 28. januára 1824, ktorá zatiaľ unikla bibliografickej evidencii (a nepoznáme 
ani jej maďarskú alebo nemeckú mutáciu), si možno všimnúť, že táto kázeň priamo 
nadväzuje na kázeň prednesenú zhruba o sedem týždňov skôr – 1. decembra 1823 pri 
príležitosti zvolenia J. Königa za košického farára. Ide teda o dve rozličné kázne, 
prednesené pri rôznych udalostiach – voľbe J. Königa do úradu a jeho skutočnom 
nástupe do úradu. Kázeň prednesená pri nástupe J. Königa do úradu, má podobne ako 
tá predchádzajúca výrazný panegyrický charakter. Autor a kazateľ v jednej osobe sa 
v jej úvode prirodzene obracia na biskupa Štefana Čecha, avšak ide o panegyrik 
na samotnú cirkev, nie na osobu biskupa. Reč, ktorou sa kazateľ obracia na zástupcov 
mestského magistrátu, ďalšie významné osobnosti a prítomných veriacich, je 
kompozične vystavaná na troch topických témach. Otvára ju využívajúc typický topos  
pastierskeho úradu cirkvi a uisťuje veriacich, že Boh vo svojej milosti ustanovil 
pastierov, ktorí majú slúžiť zachovaniu viery i samotnej cirkvi (Ordinavit 
ministerium...., Constituit doctores et pastores...., His Ecclesia suam propagationem, 
conservationemque debet...). V ďalšej časti J. König rozvíja myšlienku stálosti cirkvi 
v protiklade ku meniacemu sa svetu: hovorí sa o tom, že všetko sa mení, napr. aj 
staroveký Rím, ktorý má prívlastok večného mesta, a napokon na všetko ostane len 
spomienka (Nihil manet, nisi memoria – posteritati grata aut ingrata), ale cirkev 
ostáva nemenná (Ecclesia sola de mutabilitate nihil scit). Téma neochvejnosti cirkvi 
postupne privádza autora k ďalšej topickej téme, ktorou sa dotýka aktuálneho obdobia 
prvej tretiny 19. storočia, a hovorí o ňom, prirodzene, ako o hriešnom čase, 
nezachádza však do podrobností (Genius frivolus exalti saeculi, quod vivimus, 
libertatis exlegis, et cancellorum quorumvis impatientis, cupidine fascinatus, omnia 
convulsit.). Napokon, v závere kázne si autor dovolil byť osobný, uvedomujúc si 
bremeno, ktoré má niesť (Non ignoro, die hodierna onus gravissimum...), predstavil 
aj svoj program duchovnej služby (Meum erit, verbum divinum, doctrinam sanam, 
evangelium sanctum sic praedicare, ut ii quos erudiero, ad opera quaevis bona 
instructi evadant....). V závere kázne Ján König  vkladá nádej do Boha a vyjadruje 
poslušnosť biskupovi. 

Ako obsahom, tak ani použitými štylistickými prostriedkami sa kázeň Jána 
Königa nevymyká z rámca rečníckeho štýlu a panegyriky: autor rešpektujúc vekmi 
overené pravidlá využíva apostrofy, zvolania, superlatívy, rečnícke otázky, antitézy, 
vložené vety, amplifikácie, enumerácie, metafory atď. Jeho text pôsobí ucelene a číta 
                                                             
12 BARANDOVSKÁ-FRANK, Latina jako mezinárodní jazyk (1995), s. 9 a 29. 
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sa príjemne, neobsahuje však alúzie na iné texty, či ich citáty, neodvoláva sa na 
cirkevných autorov ani Bibliu.  

Druhou latinskou kázňou, ktorá nás zaujala a je taktiež košickej proveniencie 
(hoci mladšieho dáta – pochádza z úplného začiatku 19. storočia), je kázeň kanonika 
Juraja  Karabu z 1. marca 1802 – Sermo ad Illustrissimum, Et Reverendissimum 
Dominum Franciscum Szányi, Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopum 
Rosnaviensem, Dum Episcopalem Sedem Capesseret. Dictus Rosnaviae Anno 
A Reparata Salute MDCCII, Die I. Martii per Georgium Karaba, Abbatem Sanctissimae 
Trinitatis de Siklós, Praepositum, et Canonicum Rosnaviensem, Sede Episcopali 
Vacante Vicarium Capitularem et Causarum Auditorem Generalem. (Cassoviae, Typis 
Francisci Landerer de Füskút). Táto kázeň síce je evidovaná v Bibliografii tlačí 19. 
storočia, 13  avšak pri zostavovaní tohto príspevku sme pracovali s exemplárom 
z Diecéznej knižnice v Nitre, o ktorom sa bibliografia nezmieňuje a ktorý je zaujímavý 
tým, že obsahuje niekoľko rukopisných poznámok neznámeho autora – možno kňaza. 
Ide jednak o opravu tlačových chýb, jednak o rozvinutie myšlienok kázne. To o. i. 
svedčí o tom, že táto kázeň nebola len „mŕtvou príležitostnou tlačou,“ ktorú niekto 
dostal pri slávnostnej príležitosti, keď sa biskup František Sáni ujímal svojho 
biskupského úradu v Rožňave, ale svojho čitateľa natoľko zaujala a inšpirovala, že do 
nej vniesol svoje doplňujúce poznámky a možno hypoteticky uvažovať aj o tom, že túto 
kázeň použil pri inej vhodnej príležitosti. 

Presný dátum narodenia ani rodisko Juraja Karabu (* 1733, Nitrianska stolica 
– † 31. decembra 1814, Rožňava) nepoznáme, vieme však, že teológiu študoval 
v Trnave. Od 5. júla 1760 bol kaplánom v Bojniciach, od 9. marca 1763 farárom 
v Rapovciach, kde v roku 1767 vystavali od základov nový kostol, na ktorý kráľovná 
Mária Terézia prispela sumou 1210 florénov. Od 28. mája 1769 pôsobil ako misionár 
v Rimavskej Sobote, kde sa v roku 1771 stal farárom a dekanom. V roku 1776 bol 
s farnosťou inkorporovaný z Ostrihomskej do Rožňavskej diecézy, jednej z troch 
nových diecéz na našom území, ktoré na podnet osvietenskej panovníčky Márie 
Terézie a jej dekrétu z 15. januára 1776 zriadil pápež Pius VI. bulou Romanus pontifex 
z 13. marca 1776. Postupne sa J. Karaba stal opátom a rožňavským kapitulným 
kanonikom, od 20. novembra 1796 bol veľprepoštom; istý čas bol aj generálnym 
vikárom biskupa v Rožňave, napokon bol v roku 1812 vysvätený za titulárneho 
srbského biskupa. 

V Rimavskej Sobote sa proti nemu vzbúrili tamojší protestanti. Spor riešila 
priamo panovníčka Mária Terézia, ktorá rozhodla v jeho prospech. Jeho 
literárnohistorické poznámky o významnejších udalostiach svojej doby i ďalšie dielo 
v maďarčine sú predmetom štúdia maďarskej literárnej vedy a bibliografie.14 
                                                             
13 Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zv.  III. K – M, záznam č. 6041. 
14 Karaba, Juraj – Dominikánska knižnica [online]. [cit. 2020-01-16]. Dostupné na:   
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do nemčiny (Aus dem Lateinischen in das Deutsche übersetzt), čo svedčí o tom, že aj 
v takýchto prípadoch latinčina slúžila ako referenčný jazyk, teda taký, ktorý sa 
v písomných záznamoch používal paralelne s inými jazykmi, v prípade nejasnej 
interpretácie platil ako záväzný12 a z ktorého sa prekladalo do národných jazykov.  

Pri bližšom zameraní sa na obsahovú a formálnu charakteristiku kázne Jána 
Königa z 28. januára 1824, ktorá zatiaľ unikla bibliografickej evidencii (a nepoznáme 
ani jej maďarskú alebo nemeckú mutáciu), si možno všimnúť, že táto kázeň priamo 
nadväzuje na kázeň prednesenú zhruba o sedem týždňov skôr – 1. decembra 1823 pri 
príležitosti zvolenia J. Königa za košického farára. Ide teda o dve rozličné kázne, 
prednesené pri rôznych udalostiach – voľbe J. Königa do úradu a jeho skutočnom 
nástupe do úradu. Kázeň prednesená pri nástupe J. Königa do úradu, má podobne ako 
tá predchádzajúca výrazný panegyrický charakter. Autor a kazateľ v jednej osobe sa 
v jej úvode prirodzene obracia na biskupa Štefana Čecha, avšak ide o panegyrik 
na samotnú cirkev, nie na osobu biskupa. Reč, ktorou sa kazateľ obracia na zástupcov 
mestského magistrátu, ďalšie významné osobnosti a prítomných veriacich, je 
kompozične vystavaná na troch topických témach. Otvára ju využívajúc typický topos  
pastierskeho úradu cirkvi a uisťuje veriacich, že Boh vo svojej milosti ustanovil 
pastierov, ktorí majú slúžiť zachovaniu viery i samotnej cirkvi (Ordinavit 
ministerium...., Constituit doctores et pastores...., His Ecclesia suam propagationem, 
conservationemque debet...). V ďalšej časti J. König rozvíja myšlienku stálosti cirkvi 
v protiklade ku meniacemu sa svetu: hovorí sa o tom, že všetko sa mení, napr. aj 
staroveký Rím, ktorý má prívlastok večného mesta, a napokon na všetko ostane len 
spomienka (Nihil manet, nisi memoria – posteritati grata aut ingrata), ale cirkev 
ostáva nemenná (Ecclesia sola de mutabilitate nihil scit). Téma neochvejnosti cirkvi 
postupne privádza autora k ďalšej topickej téme, ktorou sa dotýka aktuálneho obdobia 
prvej tretiny 19. storočia, a hovorí o ňom, prirodzene, ako o hriešnom čase, 
nezachádza však do podrobností (Genius frivolus exalti saeculi, quod vivimus, 
libertatis exlegis, et cancellorum quorumvis impatientis, cupidine fascinatus, omnia 
convulsit.). Napokon, v závere kázne si autor dovolil byť osobný, uvedomujúc si 
bremeno, ktoré má niesť (Non ignoro, die hodierna onus gravissimum...), predstavil 
aj svoj program duchovnej služby (Meum erit, verbum divinum, doctrinam sanam, 
evangelium sanctum sic praedicare, ut ii quos erudiero, ad opera quaevis bona 
instructi evadant....). V závere kázne Ján König  vkladá nádej do Boha a vyjadruje 
poslušnosť biskupovi. 

Ako obsahom, tak ani použitými štylistickými prostriedkami sa kázeň Jána 
Königa nevymyká z rámca rečníckeho štýlu a panegyriky: autor rešpektujúc vekmi 
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vložené vety, amplifikácie, enumerácie, metafory atď. Jeho text pôsobí ucelene a číta 
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259 
 

sa príjemne, neobsahuje však alúzie na iné texty, či ich citáty, neodvoláva sa na 
cirkevných autorov ani Bibliu.  
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Mária Terézia prispela sumou 1210 florénov. Od 28. mája 1769 pôsobil ako misionár 
v Rimavskej Sobote, kde sa v roku 1771 stal farárom a dekanom. V roku 1776 bol 
s farnosťou inkorporovaný z Ostrihomskej do Rožňavskej diecézy, jednej z troch 
nových diecéz na našom území, ktoré na podnet osvietenskej panovníčky Márie 
Terézie a jej dekrétu z 15. januára 1776 zriadil pápež Pius VI. bulou Romanus pontifex 
z 13. marca 1776. Postupne sa J. Karaba stal opátom a rožňavským kapitulným 
kanonikom, od 20. novembra 1796 bol veľprepoštom; istý čas bol aj generálnym 
vikárom biskupa v Rožňave, napokon bol v roku 1812 vysvätený za titulárneho 
srbského biskupa. 

V Rimavskej Sobote sa proti nemu vzbúrili tamojší protestanti. Spor riešila 
priamo panovníčka Mária Terézia, ktorá rozhodla v jeho prospech. Jeho 
literárnohistorické poznámky o významnejších udalostiach svojej doby i ďalšie dielo 
v maďarčine sú predmetom štúdia maďarskej literárnej vedy a bibliografie.14 
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14 Karaba, Juraj – Dominikánska knižnica [online]. [cit. 2020-01-16]. Dostupné na:   
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Karabova pomerne rozsiahla – 18 stranová latinská kázeň, ktorá odznela pri 
nástupe biskupa Sániho do biskupského úradu v Rožňave, sa diametrálne odlišuje od 
kázne Jána Königa. Ide taktiež o  panegyrik, ale v tomto prípade o panegyrik oslavujúci 
primárne osobu biskupa. Autor sa biskupovi prihovára, oslovuje ho a obracia sa 
na neho slovami Illustrissime Domine Praesul takmer v každom odstavci kázne 
a taktiež typografická úprava textu, keď sú oslovenia biskupa vytlačené verzálkami, 
zodpovedá zámeru osláviť túto osobnosť. Prvá časť kázne, a znova to vidno aj na jej 
typografickej úprave, je venovaná „bojujúcej cirkvi.“ Autor tu na základe štúdia 
pramennej literatúry vyratúva nástrahy a protivenstvá, ktorými počas stáročí svojej 
existencie cirkev musela prejsť, avšak vo svojom boji vytrvala. Opiera sa najmä o citáty 
zo Starého zákona – z knihy Genezis a Knihy múdrosti. Z Nového zákona sú preňho 
zaujímavé listy sv. Pavla Korinťanom a Rimanom a aj Evanjelium sv. Lukáša. 
Z cirkevných otcov si vybral sv. Bernarda z Clairvaux, dokonca v marginálnej 
poznámke sa odvoláva priamo na bližšie nezistenú edíciu jeho diela z roku 1566. 
Karaba, verný svojmu klasickému vzdelaniu, neopomenul ani antiku, naopak, 
do svojej kázne zaradil (v porovnaní s inými vsuvkami) pomerne rozsiahlu historku 
gréckeho spisovateľa, historika a filozofa Plutarcha o legátoch siedmych krajín, ktorí 
sa prišli predstaviť kráľovi Ptolemaiovi, pričom každý v krátkosti charakterizoval 
základné rysy obyvateľov svojej vlasti. Juraj Karaba predpokladal a aj to v kázni 
vyjadril, že rovnako ako jemu, aj biskupovi sa budú najviac páčiť mravy Rimanov, ktorí 
podľa Plutarchovho legáta majú vznešené chrámy a vyznačujú sa poslušnosťou voči 
úradom. V ďalšej časti sa potom autor kázne zaoberá dôležitosťou učiteľského úradu 
cirkvi a nutnosťou poslušnosti voči nemu. V závere kázne kazateľ využíva topos 
„dobrého pastiera,“ avšak uvedomuje si aj nutnosť súčinnosti nižšieho a vyššieho 
duchovenstva (TU noster Supremus Pastor es, nos Tui sumus Adjutores, tu jube, nos 
obediemus) a sľubuje biskupovi podporu.  

Ako už bolo spomenuté, aj typografická úprava kázne – citátové pasáže 
v kurzíve a marginálne poznámky – naznačujú, že ide o kázeň, pri ktorej koncipovaní 
bola využitá scholastická metóda potvrdzovania dogmy o učiteľskom úrade cirkvi 
na základe štúdia a podporných argumentov cirkevných autorít. Text kázne tak tvoria 
vybrané a vhodne poprepájané citáty z rôznych zdrojov. Autorský text J. Karabu, ktorý 
tvorí spojivo medzi jednotlivými citátmi, nie je zo štylistického hľadiska tak 
prepracovaný, ako text panegyrickej  kázne J. Königa. Zo štylistických figúr Karaba 
využíva najmä rečnícke otázky, na ktoré sú potom naviazané odpovede citované 
z vybraných zdrojov. Takto koncipované latinské alebo vernakulárne kázne s využitím 
latinských citátových prvkov sa zachovali z 18. storočia, avšak postupne sa od nich 
upúšťalo a po prvej tretine 19. storočia sú už zriedkavosťou.   
                                                             
https://www.knihydominikani.sk/hlavna_bibl_b4?autor_id=891;  Slovenský biografický slovník III. 
K – L (1989), s. 35. 
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Ak by sme mali v závere tohto porovnania zhrnúť, čo okrem košickej 
proveniencie majú tieto latinské kázne spoločné a čím sú pre našu kultúrnu históriu 
dôležité, mohli by sme konštatovať, že ide o špecifický typ tlačovej produkcie, 
vyznačujúci sa naviazanosťou na konkrétnu, zväčša slávnostnú, významnú a aspoň 
v regionálnom význame výnimočnú situáciu. Obe prinášajú konkrétne informácie 
o mieste a čase jej konania a obidve, hoci každá iným spôsobom, odkazujú 
na v habsburskej monarchii stále živú antickú tradíciu. Latinské a z latinčiny 
do vernakulárneho jazyka preložené kázne vypovedajú nielen o tom, že latinčina 
slúžila ako referenčný jazyk, z ktorého sa prekladali oficiálne – cirkevné dokumenty, 
ale aj dokumenty stojace na pomedzí praktickej teológie, rétoriky a umeleckej 
literatúry.    

Okrem toho, že tlačené diela napísané v latinčine boli formálnou jazykovou 
predlohou pre diela písané v národných jazykoch a pomáhali cibriť rečnícky štýl (nie 
len kazateľa),  ďalším závažným argumentom, pre ktorý katolícka cirkev stále, ešte aj 
v 19. storočí  podporovala používanie latinčiny všade tam, kde to ešte bolo možné, bola 
jej zjednocujúca sila a schopnosť osloviť všetky vzdelané vrstvy obyvateľstva 
mnohonárodnostnej habsburskej monarchie. A ako hovorí Anton Augustín Baník: 
„Katolícka cirkev vysoko stavajúc princípy univerzálnej jednoty kresťanstva, pridŕžala 
sa dôsledne jazyka latinského, a tým nielen zapínala slovenský národ do latinsky 
vyjadrovanej, na Slovensku široko čítanej svetovej kultúry doby, ale okrem toho 
neutralizovala tak i výbojnosť maďarskej a nemeckej reči v hraniciach Slovenska, tým 
zároveň nepriamo ochraňovala malý a starý slovenský národ pred náporom 
mocnejších a početnejších susedov....“.15 
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Karabova pomerne rozsiahla – 18 stranová latinská kázeň, ktorá odznela pri 
nástupe biskupa Sániho do biskupského úradu v Rožňave, sa diametrálne odlišuje od 
kázne Jána Königa. Ide taktiež o  panegyrik, ale v tomto prípade o panegyrik oslavujúci 
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zo Starého zákona – z knihy Genezis a Knihy múdrosti. Z Nového zákona sú preňho 
zaujímavé listy sv. Pavla Korinťanom a Rimanom a aj Evanjelium sv. Lukáša. 
Z cirkevných otcov si vybral sv. Bernarda z Clairvaux, dokonca v marginálnej 
poznámke sa odvoláva priamo na bližšie nezistenú edíciu jeho diela z roku 1566. 
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cirkvi a nutnosťou poslušnosti voči nemu. V závere kázne kazateľ využíva topos 
„dobrého pastiera,“ avšak uvedomuje si aj nutnosť súčinnosti nižšieho a vyššieho 
duchovenstva (TU noster Supremus Pastor es, nos Tui sumus Adjutores, tu jube, nos 
obediemus) a sľubuje biskupovi podporu.  

Ako už bolo spomenuté, aj typografická úprava kázne – citátové pasáže 
v kurzíve a marginálne poznámky – naznačujú, že ide o kázeň, pri ktorej koncipovaní 
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sa dôsledne jazyka latinského, a tým nielen zapínala slovenský národ do latinsky 
vyjadrovanej, na Slovensku široko čítanej svetovej kultúry doby, ale okrem toho 
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lhé obdobia sa historici spoliehali pri svojom štúdiu dejín antického 
Ríma na literárne pramene, postupne k nim pribúdali epigrafické 

a numizmatické pamiatky, nálezy umeleckých diel a ich zobrazenie, archeologické 
výskumy. Už počas bezprostredných výskumov antických pamiatok sa čoraz viac 
objavovala požiadavka alebo potreba spoznávať antický svet, predovšetkým staroveký 
Rím, priamo, bezprostredne. Preto sa často objavovali poznávacie cesty na Apeninský 
polostrov, kde bol spočiatku hlavným cieľom Rím, no postupne sa záujem rozširoval 
aj na ďalšie mestá a oblasti Apeninského polostrova. Pre bohatých záujemcov nebolo 
až takým problémom podnikať tieto výskumné cesty, ale napríklad pre študentov či 
mladých záujemcov to už bolo finančne pomerne nákladné. Postupne sa v jednotlivých 
krajinách, v ktorých prebiehalo intenzívne štúdium starovekého sveta, vytvárali 
inštitúcie, ktoré začali systematicky zabezpečovať tieto výskumné a poznávacie cesty.  
 Záujem o antickú kultúru, literatúru, umenie či ďalšie aspekty starovekého 
Ríma lákal už v 18. storočí záujemcov z radov britskej aristokracie, ktorí však pôsobili 
v iných oblastiach (politici). V roku 1734 vznikla zaujímavá spoločnosť „diletantov“ 
(toto slovo majúce u nás skôr pejoratívny význam pôvodne označovalo ľudí, ktorí mali 
záľubu v určitých odboroch) – Society of Dilletanti.1 V Spoločnosti, ktorá mala asi 
šesťdesiat členov, sa spojili architekti a učenci, ktorí „sponzorovali štúdium gréckeho 
a rímskeho umenia“ medzi mladými britskými záujemcami. Medzi členmi Spoločnosti 
môžeme nájsť napr. politika Horaca Walpola a Williama Hamiltona, ktorý pôsobil 
v britských diplomatických službách v Neapolskom kráľovstve, pričom vytvoril 
zbierku vzácnych umeleckých predmetov získaných práve v Neapole a jeho okolí, 
ktoré neskôr predal Britskému múzeu.2 
                                                             
1 en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Dilettanti [21. 1. 2020] 
2 Archeo, č. 224, október 2003; en.wikipedia.org/wiki/Sir_William_Hamilton. 
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 Už v 18. storočí sa medzi mladými príslušníkmi britskej aristokracie 
a bohatých obyvateľov šírili tzv. študijné cesty (Grand Tour)3 do európskych krajín, 
počas ktorých navštevovali historické pamiatky, zaujímavosti, ale napr. aj miestne 
univerzity a samozrejme aj popredné aristokratické rodiny. Bola to ich praktická 
výchova do budúceho politického života. Jedným z takýchto hlavných cieľov bol aj 
Apeninský polostrov, predovšetkým Rím a antické pamiatky na Apeninskom 
polostrove. Na svojich cestách sa už mohli riadiť aj dobovými itinerármi. Ich denníky 
a spomienky na študijné cesty sú dôležitým svedectvom o dobovej situácii a recepcii 
antickej kultúry. Medzi účastníkmi Grand Tour nájdeme napr. básnika Johna Miltona, 
už predtým spomínaného politika Horaca Walpola alebo nemeckého básnika Johanna 
Wolfganga de Goethe, ktorého denník z jeho talianskej cesty v rokoch 1786 – 1788 
vyšiel aj vo výbere v slovenskom preklade.4 

Na začiatku 19. storočia odborníci požadovali priamy kontakt a priame 
štúdium pramenného materiálu na mieste ich nálezu. Túto myšlienku ako jeden 
z prvých začal presadzovať a realizovať nemecký bádateľ Johann Joachim 
Winckelmann (1717 – 1768). Netýkalo sa to len archeologických nálezov, ale aj 
antického umenia, architektúry, rukopisov, numizmatického materiálu. Začali vznikať 
inštitúcie, ktoré im to mali umožniť – vedecké školy. Jednými z prvých bola Francúzska 
škola v Ríme (L´École française de Rome), Nemecký archeologický inštitút (Deutsches 
Archaeologisches Institut), Britská škola v Ríme (British School at Rome) či Belgická 
akadémia v Ríme (L´Academia Belgica di Roma). Tieto inštitúcie neboli zamerané 
národnostne podľa svojho pôvodu, ale poskytovali a dodnes poskytujú štipendijné 
pobyty aj pre príslušníkov iných národností (napr. zo Slovenska). Umožňovali 
študovať priamo na mieste dejiny starovekého Ríma a spolu s talianskymi odborníkmi 
sa zúčastňovať na archeologických výskumoch. V súčasnosti môžu štipendisti študovať 
v ich bohatých knižniciach a postupne vznikajúcich archívoch alebo archeologický 
materiál z pôvodných výskumov skúmať priamo.  

L'École française de Rome (EFR) je francúzska inštitúcia zameraná na 
výskum v oblasti dejín, archeológie a spoločenských vied v rámci francúzskej 
Akadémie pre epigrafiku a literatúru (L’Académie des inscriptions et belles-lettres). Je 
pokračovateľkou Inštitútu pre archeológiu (L’Institut de correspondance 
archéologique), ktorý vznikol v roku 1829, aby spolupracoval so zahraničnými 
odborníkmi v Ríme. Pretože združoval predovšetkým francúzskych a nemeckých 
odborníkov, zanikol počas nemecko-francúzskej vojny v roku 1870. Na jeho troskách 
vznikol v roku 1871 Nemecký archeologický inštitút (Deutches Archäologisches 

                                                             
3 en.wikipedia.org/wiki/Grand_Tour [21. 1. 2020] 
4 GOETHE, Cesta po Taliansku (1950). 
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Institut) a v roku 1873 rímska sekcia Francúzskej školy v Aténach (L’École française 
d'Athenes). Z tejto sekcie sa v roku 1876 sformovala nová Francúzska škola v Aténach.5 

Od roku 1876 sídli na druhom poschodí Farnézskeho paláca v Ríme (sídli tam 
aj francúzske veľvyslanectvo v Ríme). Má 18 členov, všeobecne volených na tri roky 
a každý rok vypisuje dvoj- až štvormesačné štipendiá pre 133 mladých bádateľov, ktorí 
pre svoj výskum potrebujú pobyt v Taliansku.  

Škola má rozsiahlu a dôležitú knižnicu s viac ako 200 000 zväzkami a asi 
1000 periodikami, takisto vlastní vydavateľstvo (Publications de l'École française de 
Rome), v ktorom vydáva dôležité edície (Collection de l'École française de Rome 
a Bibliotheque des Écoles françaises d'Athenes et de Rome) prác svojich súčasných 
i bývalých členov. Okrem toho vydáva periodiká: Mélanges de l'École française de 
Rome: Antiquité (MEFRA), Mélanges d’archéologie et d’histoire (1881-1970), Mélanges 
de l'École française de Rome: Moyen Age (MEFRM), Mélanges de l'École française de 
Rome: Italie et Méditerranée (Époque moderne et contemporaine, sciences sociales). 

Francúzski odborníci sa v posledných rokoch podieľali na výskumoch 
v Pompejach (pohrebisko pri bráne do Nocery), v Ríme (pod barberiniovskou vinicou, 
na námestí Navony) a na Sicílii (Megara Hyblea). Výsledky svojich výskumov takmer 
okamžite publikujú, aby k nim mali prístup aj ostatní odborníci. 

Medzi významných členov patrili napr. historici André Piganiol (1883 – 1968), 
Léon Homo (1872 – 1957), Pierre Grimal (1912 – 1996), Jacques Le Goff (1924 – 2014), 
ale aj spisovateľ Romain Rolland (1866 – 1944). 

V roku 1876 bola založená Bibliothéque des Écoles françaises d´Athénes et de 
Rome, od roku 1954 vydáva Collection de L´École française de Rome, v ktorých sa 
publikujú výsledky výskumov, ktoré inštitúcia organizuje. Od roku 1987 vydáva 
periodikum Roma antica venované priamo problematike antického Ríma.6 

Jedným z riaditeľov EFR bol v rokoch 1937 – 1940 aj historik Jérôme 
Carcopino, ktorý z pôsobenia vo funkcii vydal aj svoje spomienky.7  
 Deutsches Archäologisches Institut (DAI) vznikol v roku 1829 ako vedecko-
výskumná inštitúcia zameraná na výskum antických civilizácií predovšetkým v oblasti 
Stredozemného mora a Blízkeho Východu. Súčasná centrála sa nachádza v Berlíne 
a okrem toho sa pobočky Inštitútu nachádzajú v Ríme, Aténach, Istanbule, Káhire 
a Madride. V rámci organizačnej štruktúry existujú oddelenia pre egyptológiu, 
staroveké dejiny, archeológiu, klasickú filológiu, provinčno-rímsku archeológiu, 
praveké dejiny, starovek Predného východu a asyriológiu. Má rozpracovaný široký 

                                                             
5 Forma urbis 18, 2013, č. 1. 
6 Literatúra: fr.wiki.org/wiki/Ecole_française_Rome [09.05.2015]; Archives de France, L’École française 
de Rome 1875-1975 (1975); GRAS – PONCET, Construire l´institution. L´École française de Rome 1873-1895 
(2015) (voľne dostupné na adrese: books.openedition, org/efr/2616 [09.05.2015]). 
7 CARCOPINO, Souvenirs romains (1968). 
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5 Forma urbis 18, 2013, č. 1. 
6 Literatúra: fr.wiki.org/wiki/Ecole_française_Rome [09.05.2015]; Archives de France, L’École française 
de Rome 1875-1975 (1975); GRAS – PONCET, Construire l´institution. L´École française de Rome 1873-1895 
(2015) (voľne dostupné na adrese: books.openedition, org/efr/2616 [09.05.2015]). 
7 CARCOPINO, Souvenirs romains (1968). 
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rozsah projektov grantových úloh, na ktorých môžu participovať aj odborníci z mimo 
nemeckej oblasti (napr. aj zo Slovenska).  
 Publikuje monografie, zborníky, časopisy, recenzie a štúdie. Centrálna 
knižnica v Mníchove obsahuje desaťtisíce odborných a vedeckých prác, knižnice 
v pobočkách obsahujú užšie zamerané knižné fondy podľa zamerania. Na hlavnej 
webovej stránke sa nachádza on-line katalóg Inštitútu (ZENON – Zentraler Online 
Katalog DAI).8 
 Rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť realizuje pobočka DAI v Ríme. 9 
Zakladateľ Inštitútu Eduard Gebhard sa dovolával práve slov J. J. Winckelmanna 
a nadväzoval na jeho odkaz. Od polovice 20. storočia nemeckí odborníci spolupracujú 
s talianskymi univerzitami a vedeckými inštitúciami pri výskumoch v strednom 
a severnom Taliansku, ale aj na Sicílii, v severnej Afrike (Kartágo) a na ďalších 
miestach. Priamo v srdci Rímskej ríše, v Ríme, viedli archeologické výskumy na Forum 
Romanum (Basilica Aemilia), Martovom poli či v Neronovom Domus aurea, mimo 
Ríma napr. v Hadrianovej vile v Tivoli.10 
 Fototéka ústavu v Ríme má k dispozícii takmer 300 000 fotografií a asi 
200 000 negatívov, v knižnici je asi 210 000 zväzkov či 1895 sérií odborných časopisov.11 
 British School at Rome12 bola založená v roku 1900 a od roku 1912 pôsobí 
ako vzdelávacia inštitúcia v oblasti archeológie Apeninského polostrova 
a Stredomoria, antických a stredovekých dejín, dejín renesancie, moderného 
Talianska a dejín architektúry. Poskytuje štipendiá a štipendijné pobyty študentom 
a bádateľom z celého Britského spoločenstva národov (Commonwealth).  

Jej prvým sídlom bol Palazzo Odescalchi v Ríme. Pretože  táto situácia 
spôsobovala určité problémy, v roku 1911 pri príležitosti konania všeobecnej výstavy 
bola otvorená nová budova ústavu severne od záhrad Villy Borghese, autorom 
projektu bol Sir Edwin Lutyens. Medzi prvými štyrmi študentami bol aj Thomas 
Ashby, ktorý bol v rokoch 1906 až 1925 tretím riaditeľom BSR. 

Thomas Ashby je autorom dôležitého topografického slovníka o antickom 
Ríme,13  ktorý je už síce nahradený novým spracovaním, 14 ale jeho dielo má stále 
faktografickú hodnotu. Budoval nielen knižnicu, ale aj archív, čím určil charakter 
študijných zbierok až do súčasnosti. Do archívu BSR daroval vlastnú zbierku fotografií 

                                                             
8  https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Arch%C3%A4ologisches_Institut; oficiálna stránka 
Inštitútu: www.dainst.org  
9 BUSCH – HERBERG, L´Istituto archeologico Germanico (2010), s. 4 – 9. 
10 BUSCH – HERBERG, L´Istituto archeologico Germanico (2010), s. 5. 
11 BUSCH – HERBERG, L´Istituto archeologico Germanico (2010), s. 9. 
12 SMITH, La British school at Rome (2012), s. 4.  
13 PLATNER, – ASHBY, A topographical Dictionary of ancient Rome. Oxford (1929). Dielo je dostupné aj 
v digitálnej podobe na internete.  
14 STEINBY, Lexicon topographicum urbis Romae, (1993 – 2000), Zv. I – VI. 
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a ďalších dokumentov, ktoré tvoria základ dnes už oveľa rozsiahlejšieho fondu. 
Obzvlášť sa zaujímal o Abruzzy, kam podnikol v rokoch 1901 – 1923 šesť 
mimoriadnych výskumných ciest. 15   Časť fotografií a bibliografických údajov je 
dostupná aj na internetovej stránke BSR.16 

Okrem špeciálnych monografií vydáva Inštitút aj sériu monografií o dejinách 
antického Ríma, medzi nimi aj dejiny Ríma od doby bronzovej až po prepuknutie 
púnskych vojen od T. J. Cornella,  jedného z riaditeľov Inštitútu v Ríme.  
 Anglickí odborníci realizovali a realizujú významné archeologické výskumy 
napr. v Potentii, Gabiách, Herculaneu, Veiach, Segni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

L´Academia Belgica di Roma vznikla v roku 1939. Iniciátorkou jej založenia 
bola belgická princezná Maria-José, ktorej taliansky manžel sa neskôr stal talianskym 
kráľom. Vytvorila nadáciu, ktorá mala skúmať a propagovať historické vzťahy medzi 
Belgickom a Talianskom.17 Obdobie druhej svetovej vojny nebolo priaznivé pre rozvoj 
archeologických výskumov v Taliansku, preto sa belgické aktivity začali prejavovať až 
po nej. Od roku 1950 viedli výskum v meste Albi, od roku 1962 v Herdonii, 
v sedemdesiatych rokoch Belgičania začali prejavovať záujem aj o výskum etruských 
lokalít. 18 Vznik a činnosť Belgickej školy v Taliansku mali veľký význam pre vznik 
a rozvoj katedier klasickej archeológie na rôznych univerzitách v materskej krajine, 
ich študenti nadobúdali skúsenosti s archeologickým výskumom priamo na lokalitách 
v Taliansku. 
 So vznikom Akadémie vznikla aj pomerne rozsiahla knižnica, ktorej základ 
tvorili dary osobných knižníc Franza Cumonta (1868 – 1947), Henriho Pirenna (1862 
– 1935) a Pierra Bautiera (bol prezidentom Nadácie Marie-José). V súčasnosti vlastní 
knižnica Akadémie asi 90 000 zväzkov, ktoré sú k dispozícii študentom na pobytoch 
v Akadémii, ale aj externým čitateľom.19  
 Na záver nášho príspevku môžeme spomenúť ešte Americkú akadémiu 
v Ríme (American Academy in Rome). 20  Iniciatíva vznikla koncom 19. storočia 

                                                             
15 Forma urbis 17 (2012), č. 11, s. 45. 
16 Britskej škole v Ríme je venované aj jedno číslo časopisu Forma urbis, roč. 17, 2012, č. 11. K dejinám 
British School at Rome môžeme odporúčať: WISEMAN, Timothy Peter: A Short History of the British School 
at Rome. Rome: British School at Rome, 1990 a WALLACE-HADRILL, Andrew: The British School at Rome: 
One Hundred Years. London: British School at Rome, 2001.  Pozri:  
http://www.en.wiki.org/wiki/British_School_at_Rome. 
17 BRACKE, Introduzione (2014), s. 4.  
18 BASSU, L´Academia Belgica di Roma e la storia degli scavi belgi in Italia (2014), s. 7. 
19 BASSU, L´Academia Belgica di Roma e la storia degli scavi belgi in Italia (2014), s. 11.  
20 en.wikipedia.org/wiki/American_Academy_in_Rome [21. 1. 2020]. 
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10 BUSCH – HERBERG, L´Istituto archeologico Germanico (2010), s. 5. 
11 BUSCH – HERBERG, L´Istituto archeologico Germanico (2010), s. 9. 
12 SMITH, La British school at Rome (2012), s. 4.  
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v digitálnej podobe na internete.  
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15 Forma urbis 17 (2012), č. 11, s. 45. 
16 Britskej škole v Ríme je venované aj jedno číslo časopisu Forma urbis, roč. 17, 2012, č. 11. K dejinám 
British School at Rome môžeme odporúčať: WISEMAN, Timothy Peter: A Short History of the British School 
at Rome. Rome: British School at Rome, 1990 a WALLACE-HADRILL, Andrew: The British School at Rome: 
One Hundred Years. London: British School at Rome, 2001.  Pozri:  
http://www.en.wiki.org/wiki/British_School_at_Rome. 
17 BRACKE, Introduzione (2014), s. 4.  
18 BASSU, L´Academia Belgica di Roma e la storia degli scavi belgi in Italia (2014), s. 7. 
19 BASSU, L´Academia Belgica di Roma e la storia degli scavi belgi in Italia (2014), s. 11.  
20 en.wikipedia.org/wiki/American_Academy_in_Rome [21. 1. 2020]. 
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(v roku 1894 odišiel prvý záujemca na štúdium do Ríma) v bohatých kruhoch 
amerických podnikateľov (predovšetkým Charlesa F. McKima), do ktorej sa zapojili aj 
predstavitelia najväčších bankových spoločností, takže od počiatku Akadémia 
disponovala obrovskými finančnými prostriedkami. Takisto sa pripojili aj významné 
americké univerzity (Columbia University, University od Pennsylvania) a v roku 1904 
sa rozhodnutím Amerického kongresu stala „národnou inštitúciou“. Spoločnosť sídlila 
od počiatku v Palazzo Torlonia, neskôr nadviazala úzku spoluprácu s inými 
podobnými inštitúciami v Ríme. 
 Štipendisti (každý rok 15 bádateľov a 15 umelcov) majú široké možnosti 
štúdia od dejín klasického starovekého Ríma cez stredoveké dejiny až po obdobie 
renesancie a ďalšie obdobia. Spoločnosť pravidelne vydáva „Memoiries of the 
American Academy in Rome. 
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Abstract: The paper studies the reception of the Roman poet Catullus in the love poetry of humanistic 
poet Ján Bocatius (1569 – 1621), specifically in his collection Hungaridos libri poematum V, published in 
1599. In the third part of the collection, titled “Nuptalia”, there is a series of love poems dedicated to two 
women, Rubelle and Elsule. The commonly-used motto ad fontes expresses the defining principle of the 
humanistic education, which was the study of Classical authors. Classical texts became a model for 
scholars both in terms of ideas and writing style. In their own writings, the humanistic authors used the 
principle of imitatio (imitation) and aemulatio (rivalry). This paper analyzes the semantic and formal 
connections between the poems of Bocatius and the works of Catullus, who was the quintessential author 
of Roman love poetry. Bocatius cites Catullus in the introduction to “Nuptialia”. The author of this paper 
points out the autobiographical perspective of Bocatius when expressing his feelings of love and his 
expression of the lyrical subject in his poetry as a wretched slave of love to his beloved (servitium amoris). 
This paper also points out the description of the emotion of love as an illness, as well as the use of the 
same stylistic and semantic elements by both Catullus and Bocatius. 
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 príspevku sa venujeme básnickej tvorbe humanistického autora Jána 
Bocatia s dôrazom na identifikáciu ohlasov rímskeho básnika Catulla 

v jeho ľúbostných básňach. 
Ján Bocatius (1569 – 1621) patrí spolu s Martinom Rakovským, Jánom 

Sambucom, Pavlom Rubigalom, Jurajom Koppayom a Jánom Filickým k najvýz-
namnejším latinským humanistickým básnikom, ktorých tvorba je súčasťou dejín 
slovenskej literatúry. Ján Bocatius pochádzal z Nemecka, z protestantskej rodiny, jeho 
matka bola lužickosrbskej národnosti. Po štúdiách v Drážďanoch a Wittenbergu 
pôsobil v Uhorsku ako rektor na mestskej škole v Prešove a Košiciach, neskôr sa stal 
richtárom mesta Košice. Za básnickú činnosť mu cisár Rudolf II. udelil v roku 1598 
titul poeta laureatus. Počas protihabsburských šľachtických povstaní na začiatku 
17. storočia sa Ján Bocatius pridal najprv na stranu Štefana Bočkaja a neskôr Gabriela 
Betlena. Zomrel v roku 1621 v Uherskom Brode počas diplomatickej cesty. 

Ján Bocatius bol veľmi produktívny autor, napísal a vydal množstvo 
básnických prác. V roku 1599 vyšla v Bardejove jeho zbierka Hungaridos libri 
poematum V, ktorá je rozdelená na päť častí: I. Martialia vel bellica, II. Encomiastica, 
III. Nuptialia, IV. Miscellanea, V. Sepulcralia. Sú v nej zastúpené prakticky všetky žánre 

V 
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príležitostnej poézie: enkomiá, epithalamiá, epicediá, propemptiká a okrem toho 
i občiansko-politická poézia, veršované anekdoty a epigramy.1 

V príspevku sa zameriavame na tretiu knihu zbierky Hungaridos libri 
poematum V s názvom Nuptialia (Sobášne básne), ktorá obsahuje prozaický 
predhovor a štyridsať jeden básní.2 Časť básní možno žánrovo označiť ako epithalamiá 
– gratulačné básne k sobášu, časť tvoria kratšie básne tematizujúce rôzne stránky 
vzťahu muža a ženy a časť predstavuje ľúbostný cyklus básní venovaných dvom ženám 
– Rubelle a Elsule. 

Predmetom nášho záujmu je tretia skupina básní knihy Nuptialia – cyklus 
ľúbostných básní venovaných dvom ženám: Rubelle a Elsule. Básne nie sú 
usporiadané jedna za druhou, sú voľne rozmiestnené v rámci celej knihy Nuptialia. 
Do tohto ľúbostného cyklu je možné zaradiť približne pätnásť básní.3 „Pozornosť“, 
ktorú básnik venuje obom ženám, nie je rozdelená rovnomerne. Rubelle je 
venovaných desať básní, z ktorých väčšina aj priamo v názve obsahuje meno Rubella. 
Druhej ženskej postave, Elsule, venuje Bocatius priamo „len“ dve básne. Vzťah k obom 
ženským postavám Bocatius básnicky spracováva v jednej básni.  

Všeobecne známe heslo ad fontes vyjadruje hlavnú zásadu humanistického 
vzdelávania – štúdium antických autorov. Antické texty sa pre vzdelancov stali vzorom 
po myšlienkovej i výrazovej stránke. Vo vlastnej literárnej tvorbe potom humanistickí 
autori vo vzťahu k antickým vzorom uplatňovali princípy imitatio (napodobňovanie) 
a aemulatio (horlivé súťaženie). Naviazanosť na antických autorov sa v literárnych 
                                                             
1 Dielom Jána Bocatia sa zaoberali vo svojich prácach literárni historici Jozef Minárik a Marta Keruľová. 
Pozornosť mu v svojich štúdiách venujú i klasickí filológovia Daniel Škoviera, František Šimon, Jana 
Balegová, Eva Taranová, Oľga Vaneková. Marta Keruľová sa poéziou Jána Bocatia zaoberala napr. v 
prácach Recepčno-interpretačné osobitosti textov staršej slovenskej literatúry (1992), Nahliadnutia do 
staršej slovenskej literatúry  (1999), Hodnotové aspekty staršej literatúry (2009) a i. Daniel Škoviera sa 
zaoberal jazykovou a rétorickou stránkou Bocatiovej tvorby v štúdii Parafráza žalmu 103 od humanistu 
Jána Bocatia (2002). Dlhodobo sa výskumom diela Jána Bocatia zaoberá Jana Balegová, najnovšie napr. 
v monografii In ilicis umbra... – Ján Bocatius ako bukolik (2016) a v štúdii Bocatiov panegyrik Ungaria 
gratulans (2018). Súčasťou Balegovej prác sú i básnické preklady analyzovaných textov Jána Bocatia do 
slovenčiny.      
2 Pri práci s latinskými textami básní Jána Bocatia sa opierame o kritické vydanie jeho básnického diela: 
BOCATIUS, Opera quae exstant omnia. Poetica 1 (1990). Z tejto edície preberáme latinský text básní aj ich 
číselné označenie. Zbierka Hungaridos libri poematum V sa v edícii nachádza na stranách 318 – 595, tretia 
kniha s názvom Nuptialia je na stranách 500 – 525 a obsahuje básne označené číslami 533 – 574.   
3  Do slovenčiny preložil niektoré Bocatiove ľúbostné básne Jozef Minárik a zaradil ich do antológie 
Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 2. Antológia renesančných a humanistických literárnych 
textov (1985) i do svojej syntetickej literárnohistorickej práce Renesančná a humanistická literatúra. 
Svetová, česká, slovenská (1985). Ako doplnok k Minárikovým prekladom používa vlastné preklady vo 
svojich štúdiách (uvedené v pozn. 1) Marta Keruľová. V štúdii sa opierame o preklady oboch uvedených 
literárnych historikov. V prípade doteraz nepublikovaného prekladu niektorej Bocatiovej básne 
používame vlastný pracovný preklad.  
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textoch humanistov prejavuje na rôznej úrovni, od napodobňovania celých diel 
a žánrových modelov,4 zámerného menovania a „prihlásenia sa“ k tvorbe niektorých 
autorov, doslovného alebo parafrázovaného citovania antických autorít, až 
po používanie jednotlivých výrazov, spojení a slov z diel antických spisovateľov.5  

V prozaickom úvode ku knihe Nuptialia sa Ján Bocatius explicitne odvoláva 
na rímskych básnikov, ktorí sa venovali tvorbe ľúbostných básní, menuje konkrétne 
Catulla, Propertia, Tibulla a Ovidia, čiže autorov, ktorí sú pokladaní 
za najvýznamnejších tvorcov rímskej ľúbostnej poézie. Bocatius kladie básnickú 
otázku: „Ast quid mihi Rubella? Quaeris. Quid Catullo Lesbia? Tibullo Sulpitia? 
Properti Cynthia? Nasoni Corinna? (Pýtaš sa, čo pre mňa znamená Rubella? Čo pre 
Catulla Lesbia, pre Tibulla Sulpicia, pre Propertia Cynthia, pre Ovidia Corinna?)“ 
Aj keď to možno vnímať ako topos – pripojenie sa k slávnym predchodcom –, ponúka 
sa aj príležitosť hľadať možné paralely medzi tvorbou humanistického básnika Bocatia 
a rímskych klasikov. 

Na prvom mieste medzi autormi, k tvorbe ktorých sa Bocatius v úvode ku 
knihe Nuptialia hlási, je básnik Catullus (84 – 54 pred Kr.).6 V nasledujúcej časti 
príspevku sa preto zameriame na skúmanie súvislostí medzi Catullovou básnickou 
tvorbou a ľúbostnými básňami Jána Bocatia. 

Catullova básnická tvorba je mnohotvárna, zahŕňa ľúbostnú lyriku, 
reflexívnu lyriku, výsmešné epigramy, epithalamiá a učené mytologické skladby. Pri 
uvažovaní o možných súvislostiach Catullovej poézie a ľúbostných básní Jána Bocatia 
sa sústredíme predovšetkým na básne reflektujúce ľúbostný vzťah Catulla k žene 
menom Lesbia.7 Ide o niektoré polymetrické básne, epigramy a báseň č. 68 z oddielu 
carmina docta, ktorá je akýmsi predobrazom básnického žánru rímskej ľúbostnej 
elégie.8  

                                                             
4 Tento typ nadväzovania označuje Josef Ijsewijn ako „makroskopickú“ imitáciu. In: IJSEWIJN – SACRÉ, 
Companion to Neo-Latin Studies. Part II. Literary, linguistic, philological and editorial questions (1998), 
s. 3.   
5  V tejto súvislosti ide podľa J. IJsewijna o „všadeprítomnú ,mikroskopickúʻ imitáciu, ktorá sa týka 
menších častí diela a pohybuje sa v rozmedzí od odseku až po jednotlivý riadok a typickú figúru či výraz“. 
Ibidem. 
6 Základné poznatky o diele básnika Catulla čerpáme z publikácií: CONTE, Dějiny římské literatury (2003), 
s. 148 – 156; ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 94 – 101; ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur 
(2009), s. 271 – 289. 
7 Latinské texty Catullových básní preberáme z kritického vydania: CATULLUS (1989). Z tohto vydania 
preberáme i číselné označenie jednotlivých básní.   
8 Pri uvažovaní o žánri rímskej ľúbostnej elégie sa opierame o argumenty a názory, ako sú formulované 
v publikáciách: CONTE, Dějiny římské literatury (2003), s. 241 – 253, 302 – 335; ŠUBRT, Římská literatura 
(2005), s. 129 – 131, 173 – 205; ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur (2009), s. 511 – 524, 588 – 
650.  
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V rámci Catullovej zbierky netvoria básne venované Lesbii samostatný celok, 
sú voľne rozmiestnené medzi ostatnými skladbami. Catullus v nich zachytáva 
rôznorodé stránky ľúbostného vzťahu lyrického subjektu a Lesbie, popisuje 
radosť, šťastie a nádej, ale i smútok, pochybnosti, sklamanie, rezignáciu a beznádej, 
ktoré sprevádzajú prežívanie tohto ľúbostného vzťahu. Jeho verše pôsobia 
presvedčivo, ako spontánny záznam skutočne prežívaných citov lyrického subjektu. 
Bádatelia v tejto súvislosti zdôrazňujú, že dojem bezprostrednosti a spontánnosti, 
ktorý Catullove verše vyvolávajú, je výsledkom premyslenej básnickej činnosti 
s tradičnými literárnymi konvenciami a motívmi, a dokladom mimoriadnej 
vzdelanosti autora. Mnohé básne, ktoré pôsobia ako okamžitý záznam skutočnosti, 
majú svoj literárny vzor v gréckej literatúre.9 Catullova milenka Lesbia je vykreslená 
ako fyzicky krásna, pôvabná a šarmantná žena, ktorá je zároveň veľmi duchaplná, 
vzdelaná a inteligentná. Lyrický subjekt je ňou okúzlený, ale jej vrtošivosť, náladovosť, 
nestálosť a nevera vyvolávajú v ňom pocity pochybností, žiarlivosť a spôsobujú mu 
sklamanie a utrpenie. Motív prežívania ľúbostného citu ako utrpenia a trápenia sa 
naplno rozvinul v rímskej ľúbostnej elégii ako jej základný výstavbový prvok. Podobne 
i Lesbiu možno vnímať ako predobraz dominy, ktorej náladám sa bez výhrad 
podriaďoval lyrický subjekt v elégiách Tibulla a Propertia. 

V Catullovom básnickom svete nie je láska len okrajovou záležitosťou a len 
erotickou túžbou, ale stáva sa najdôležitejšou životnou hodnotou, ktorou sa dá 
vzdorovať aj pominuteľnosti života, napr. báseň č. 5: Vivamus, mea Lesbia, atque 
amemus10 (Lesbia moja, žime, milujme sa)11. 

Ľúbostný pomer s Lesbiou, ktorý vznikol ako nelegitímny, slobodný vzťah, sa 
postupne v Catullových básňach mení na pevný, akoby manželský zväzok. Catullus 
vyčíta Lesbii porušenie ľúbostného zväzku, foedus, dožaduje sa pritom dodržiavania 
základných rímskych morálnych hodnôt, vzájomnej dôvery, fides, a záväzku voči 
najbližším a bohom, pietas. Láska má byť aeternum hoc sanctae foedus amicitiae 
(večný ten zväzok lásky, posvätne zrejúcej v nás), báseň č. 109, v. 6; Catullus 
prirovnáva svoj vzťah k Lesbii k otcovským citom k príbuzným, báseň č. 72, v. 4: ... 
pater ut gnatos diligit et generos (len ako potomstvo otec – tak som ťa vrúcne mal 
rád). Vo viacerých básňach sa objavuje i vnímanie polarity zmyslovej, amare, 
a duchovnej, bene velle, lásky. Napr. v uvedenej básni č. 72, v. 7 – 8, opakovaná zrada 
Lesbie privádza Catulla ku konštatovaniu, že ju už nemôže úprimne ľúbiť, ale naďalej 
ho k nej púta fyzická vášeň: amantem iniuria talis / Cogit amare magis, sed bene velle 
minus (taká krivda milenca núti viac milovať, ale menej ľúbiť). Koncentrované 

                                                             
9 CONTE, Dějiny římské literatury (2003), s. 150; ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 95. 
10 Ibidem. 
11 Catullove verše v slovenčine uvádzame podľa prekladu Vojtecha Mihálika. In: CATULLUS, Nenávidím 
a ľúbim (1994) alebo používame vlastný voľný preklad Catullových veršov.   
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textoch humanistov prejavuje na rôznej úrovni, od napodobňovania celých diel 
a žánrových modelov,4 zámerného menovania a „prihlásenia sa“ k tvorbe niektorých 
autorov, doslovného alebo parafrázovaného citovania antických autorít, až 
po používanie jednotlivých výrazov, spojení a slov z diel antických spisovateľov.5  
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za najvýznamnejších tvorcov rímskej ľúbostnej poézie. Bocatius kladie básnickú 
otázku: „Ast quid mihi Rubella? Quaeris. Quid Catullo Lesbia? Tibullo Sulpitia? 
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4 Tento typ nadväzovania označuje Josef Ijsewijn ako „makroskopickú“ imitáciu. In: IJSEWIJN – SACRÉ, 
Companion to Neo-Latin Studies. Part II. Literary, linguistic, philological and editorial questions (1998), 
s. 3.   
5  V tejto súvislosti ide podľa J. IJsewijna o „všadeprítomnú ,mikroskopickúʻ imitáciu, ktorá sa týka 
menších častí diela a pohybuje sa v rozmedzí od odseku až po jednotlivý riadok a typickú figúru či výraz“. 
Ibidem. 
6 Základné poznatky o diele básnika Catulla čerpáme z publikácií: CONTE, Dějiny římské literatury (2003), 
s. 148 – 156; ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 94 – 101; ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur 
(2009), s. 271 – 289. 
7 Latinské texty Catullových básní preberáme z kritického vydania: CATULLUS (1989). Z tohto vydania 
preberáme i číselné označenie jednotlivých básní.   
8 Pri uvažovaní o žánri rímskej ľúbostnej elégie sa opierame o argumenty a názory, ako sú formulované 
v publikáciách: CONTE, Dějiny římské literatury (2003), s. 241 – 253, 302 – 335; ŠUBRT, Římská literatura 
(2005), s. 129 – 131, 173 – 205; ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur (2009), s. 511 – 524, 588 – 
650.  
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rôznorodé stránky ľúbostného vzťahu lyrického subjektu a Lesbie, popisuje 
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9 CONTE, Dějiny římské literatury (2003), s. 150; ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 95. 
10 Ibidem. 
11 Catullove verše v slovenčine uvádzame podľa prekladu Vojtecha Mihálika. In: CATULLUS, Nenávidím 
a ľúbim (1994) alebo používame vlastný voľný preklad Catullových veršov.   
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a sugestívne vyjadrenie Catullovho vnímania rozporuplnosti a paradoxnosti 
ľúbostného vzťahu reprezentuje známy epigram č. 85 Odi et amo.  

Jazyk a štýl. Ako sme už viackrát spomenuli, Catullus bol neobyčajne 
a všestranne literárne vzdelaný. V jeho tvorbe sa prejavili vplyvy alexandrijského 
básnictva, ale aj archaickej gréckej poézie, predovšetkým Archilocha a Sapfó. Jeho štýl 
je potom spojením prepracovaného literárneho jazyka s hovorovou rečou, sermo 
familiaris, obohatenou o archaizmy, neologizmy, grécizmy a dialektizmy. 
V Catullovom jazyku sa uplatňuje i drsnosť a jadrnosť vulgarizmov, ktoré ale nie sú 
chápané ako reprodukovanie ľudovej reči, ale ako prejav záľuby vzdelanej elity 
v najvyberanejšej kultúre a zároveň i vo výrazovej oplzlosti. Z hovorovej reči sa 
vyskytujú predovšetkým deminutíva. 

Pôsobivosť a príťažlivosť Catullovho básnického prejavu je zaručená jeho 
schopnosťou artikulovať mnohoraké pocity lyrického subjektu: lásku, oddanosť 
a vášnivú túžbu, smútok, sklamanie a rezignáciu, ale aj nenávisť, opovrhnutie a odpor. 
Využíva pri tom rôznorodé výrazové prostriedky: na jednej strane nežné slová lásky 
a na druhej strane výsmešné urážky a drsné vulgárne útoky.12 

Ohlas. Catullova tvorba zaznamenala okamžitú čitateľskú odozvu a záujem. 
Ovplyvnila tvorbu básnikov Augustovej doby – elegikov, ale i poéziu cisárskeho 
obdobia, predovšetkým tvorbu Martiala. Nový záujem o Catullovu tvorbu sa rozvinul 
od 13. storočia, keď sa objavil rukopis s jeho dielom. Catullovým obdivovateľom bol 
Petrarca a humanistickí básnici prakticky v celej Európe, napr. Pontanus, Marullus, 
Ioannes Secundus a i.13 
 
Catullus a Bocatius 
 

Pri uvažovaní o súvislostiach ľúbostnej poézie Catulla a nášho huma-
nistického básnika Jána Bocatia možno za prvú spoločnú formálnu črtu označiť 
cyklickú tvorbu ľúbostných básní venovaných jednej žene. Máme tu na mysli voľnejšie 
chápanie pojmu básnický cyklus,14 pretože nejde o uzavretú skupinu básní, ale o básne 
rozmiestnené medzi básne s iným námetom. Väzbou v básnických cykloch oboch 
autorov je tematizovanie ľúbostného vzťahu k jednej žene. Zo 113, resp. 116 básní 
v Catullovej zbierke Carmina je asi štvrtina venovaná Lesbii. U Bocatia je zo 41 básní 
knihy Nuptialia Rubelle venovaných 10 až 12 básní, teda tiež asi štvrtina. Tematické 

                                                             
12 CONTE, Dějiny římské literatury (2003), s. 155 – 156; ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 99. 
13 IJSEWIJN – SACRÉ, Companion to Neo-Latin Studies. Part II. Literary, linguistic, philological and editorial 
questions (1998), s. 95 – 97; recepciou Catullovho diela v období renesančného humanizmu sa zaoberá 
napr. klasická filologička Julia Haig Gaisser v monografii Catullus and his Renaissance Readers (1993).  
14 Slovník literární teorie (1977), s. 60 uvádza, že pod termínom cyklus sa chápe súvislý rad literárnych 
diel, básní, noviel, románov a pod., z ktorých každé je síce samostatným a do seba uzavretým umeleckým 
celkom, spolu však vytárajú vyššiu štruktúrnu jednotu, obohacujúcu a dopĺňajúcu zmysel každej 
jednotlivej časti. Väzba medzi jednotlivými dielami môže byť kompozičná, tematická alebo ideová. 
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zameranie básní v Catullovej zbierke je oveľa širšie ako u Bocatia, ako sme spomenuli 
vyššie, zahŕňa okrem ľúbostnej lyriky epigramy s rôznymi námetmi, reflexívnu lyriku, 
útočné básne, epithalamiá a učené mytologické skladby. V Bocatiovej knihe Nuptialia 
sa všetky básne určitým spôsobom dotýkajú témy vzťahu muža a ženy a zahŕňajú 
okrem ľúbostného cyklu Rubelle, básne venované snúbenici a budúcej Bocatiovej 
manželke Elsule, epithalamiá pri príležitosti sobáša osobností z básnikovho okruhu 
a básne kratšieho rozsahu (epigramy) s mužsko-ženskou tematikou. Na rozdiel 
od Catulla Bocatiovo usporiadanie ľúbostných básní venovaných Rubelle „kopíruje“ 
reálne možný priebeh ľúbostného vzťahu od počiatočného okúzlenia a zamilovanosti, 
cez túžbu po naplnení ľúbostného vzťahu, až po sklamanie a vytriezvenie z ľúbostného 
ošiaľu a nakoniec definitívne ukončenie vzťahu a následné opovrhnutie a odpor 
k bývalej milenke. Hoci je viac-menej isté, že usporiadanie básní v Catullovej zbierke 
Carmina nepochádza priamo od autora, zbierka sa v tejto podobe tradovala od 
nájdenia rukopisu v priebehu 13. storočia a bola humanistickým vzdelancom známa 
približne v dnes prístupnej podobe. 15  Rozmiestnenie básní venovaných Rubelle 
na celej ploche knihy Nuptialia pomedzi básne s inými námetmi môže byť zámerné 
a v podstate tradičné, napr. podľa vzoru Catullovej zbierky Carmina. 

Ako sme konštatovali vyššie, Catullove básne Lesbii vyvolávajú dojem 
spontánneho záznamu skutočne prežívaných citov lyrického subjektu. Catullus v nich 
artikuluje širokú škálu osobných citov, od vyjadrenia oddanej lásky a pocitov radosti 
a šťastia z prežívaného vzťahu, po pocity smútku a sklamania. Lyrický subjekt prežíva 
aj pocity neistoty, pochybností a žiarlivosť vyvolanú nestálosťou milovanej ženy. 
Catullus záznamy zážitkov v ľúbostnom vzťahu dopĺňa o reflexie o zásadnom 
význame lásky v ľudskom živote. Celá cyklická tvorba venovaná Lesbii vlastne 
z autobiografickej perspektívy zachytáva prežívanie ľúbostných citov. Stala sa akýmsi 
predobrazom zbierok rímskych elegikov, ktorí naplno rozvinuli pózu zamilovaného 
muža, ako ju vo svojej poézii artikuloval Catullus.16 Autobiografická perspektíva, ktorá 
je základným výstavbovým prvkom rímskej ľúbostnej elégie, sa teda naplno uplatňuje 
aj v tvorbe Catulla venovanej Lesbii. 

Prežívanie ľúbostného citu je často sprevádzané pocitmi nespokojnosti 
a utrpenia. Na vyjadrenie tohto stavu lyrického subjektu používa Catullus v mnohých 
básňach adjektívum miser (biedny, úbohý, chudák), napr.: Catullus 8, v. 1: Miser 
Catulle, desinas eneptire (Ty, chudák Catullus, už predsa neblázni); 8, v. 10: Nec quae 

                                                             
15  Počet Catullových básní je 113, uvádza sa však počet 116, pretože v 16. storočí k nim v rozpore 
s rukopisnou tradíciou francúzsky humanista Muretus (Muret) priradil tri priapské básne (v zbierke mali 
č. 18, 19, 20). Až v 19. storočí boli zo zbierky vyradené, ale číslovanie básní ostalo nezmenené. Uvedené 
tri skladby sa stali súčasťou zbierky Appendix Vergiliana. Podľa: CONTE, Dějiny římské literatury (2003), 
s. 148. 
16 ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 177. 
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12 CONTE, Dějiny římské literatury (2003), s. 155 – 156; ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 99. 
13 IJSEWIJN – SACRÉ, Companion to Neo-Latin Studies. Part II. Literary, linguistic, philological and editorial 
questions (1998), s. 95 – 97; recepciou Catullovho diela v období renesančného humanizmu sa zaoberá 
napr. klasická filologička Julia Haig Gaisser v monografii Catullus and his Renaissance Readers (1993).  
14 Slovník literární teorie (1977), s. 60 uvádza, že pod termínom cyklus sa chápe súvislý rad literárnych 
diel, básní, noviel, románov a pod., z ktorých každé je síce samostatným a do seba uzavretým umeleckým 
celkom, spolu však vytárajú vyššiu štruktúrnu jednotu, obohacujúcu a dopĺňajúcu zmysel každej 
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zameranie básní v Catullovej zbierke je oveľa širšie ako u Bocatia, ako sme spomenuli 
vyššie, zahŕňa okrem ľúbostnej lyriky epigramy s rôznymi námetmi, reflexívnu lyriku, 
útočné básne, epithalamiá a učené mytologické skladby. V Bocatiovej knihe Nuptialia 
sa všetky básne určitým spôsobom dotýkajú témy vzťahu muža a ženy a zahŕňajú 
okrem ľúbostného cyklu Rubelle, básne venované snúbenici a budúcej Bocatiovej 
manželke Elsule, epithalamiá pri príležitosti sobáša osobností z básnikovho okruhu 
a básne kratšieho rozsahu (epigramy) s mužsko-ženskou tematikou. Na rozdiel 
od Catulla Bocatiovo usporiadanie ľúbostných básní venovaných Rubelle „kopíruje“ 
reálne možný priebeh ľúbostného vzťahu od počiatočného okúzlenia a zamilovanosti, 
cez túžbu po naplnení ľúbostného vzťahu, až po sklamanie a vytriezvenie z ľúbostného 
ošiaľu a nakoniec definitívne ukončenie vzťahu a následné opovrhnutie a odpor 
k bývalej milenke. Hoci je viac-menej isté, že usporiadanie básní v Catullovej zbierke 
Carmina nepochádza priamo od autora, zbierka sa v tejto podobe tradovala od 
nájdenia rukopisu v priebehu 13. storočia a bola humanistickým vzdelancom známa 
približne v dnes prístupnej podobe. 15  Rozmiestnenie básní venovaných Rubelle 
na celej ploche knihy Nuptialia pomedzi básne s inými námetmi môže byť zámerné 
a v podstate tradičné, napr. podľa vzoru Catullovej zbierky Carmina. 

Ako sme konštatovali vyššie, Catullove básne Lesbii vyvolávajú dojem 
spontánneho záznamu skutočne prežívaných citov lyrického subjektu. Catullus v nich 
artikuluje širokú škálu osobných citov, od vyjadrenia oddanej lásky a pocitov radosti 
a šťastia z prežívaného vzťahu, po pocity smútku a sklamania. Lyrický subjekt prežíva 
aj pocity neistoty, pochybností a žiarlivosť vyvolanú nestálosťou milovanej ženy. 
Catullus záznamy zážitkov v ľúbostnom vzťahu dopĺňa o reflexie o zásadnom 
význame lásky v ľudskom živote. Celá cyklická tvorba venovaná Lesbii vlastne 
z autobiografickej perspektívy zachytáva prežívanie ľúbostných citov. Stala sa akýmsi 
predobrazom zbierok rímskych elegikov, ktorí naplno rozvinuli pózu zamilovaného 
muža, ako ju vo svojej poézii artikuloval Catullus.16 Autobiografická perspektíva, ktorá 
je základným výstavbovým prvkom rímskej ľúbostnej elégie, sa teda naplno uplatňuje 
aj v tvorbe Catulla venovanej Lesbii. 

Prežívanie ľúbostného citu je často sprevádzané pocitmi nespokojnosti 
a utrpenia. Na vyjadrenie tohto stavu lyrického subjektu používa Catullus v mnohých 
básňach adjektívum miser (biedny, úbohý, chudák), napr.: Catullus 8, v. 1: Miser 
Catulle, desinas eneptire (Ty, chudák Catullus, už predsa neblázni); 8, v. 10: Nec quae 

                                                             
15  Počet Catullových básní je 113, uvádza sa však počet 116, pretože v 16. storočí k nim v rozpore 
s rukopisnou tradíciou francúzsky humanista Muretus (Muret) priradil tri priapské básne (v zbierke mali 
č. 18, 19, 20). Až v 19. storočí boli zo zbierky vyradené, ale číslovanie básní ostalo nezmenené. Uvedené 
tri skladby sa stali súčasťou zbierky Appendix Vergiliana. Podľa: CONTE, Dějiny římské literatury (2003), 
s. 148. 
16 ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 177. 
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fugit sectare, nec miser vive (nechytaj to, čo beží, neži jak chudák); 51, v. 5 – 6: ... 
misero quod omnis / Eripit sensus mihi (mne úbohému zlyhávajú všetky zmysly); 76, 
v. 19: Me miserum aspicite ... (zhliadnite na mňa úbohého...). U Catulla použitie 
adjektíva miser vnímame ako významovo plnohodnotné označenie jeho situácie, 
pôsobí vierohodne a autenticky. Vnímanie lásky ako ľúbostného utrpenia sa ďalej 
rozvinulo v tvorbe elegikov Tibulla a Propertia a stalo sa topickým označením stavu 
lyrického subjektu prežívajúceho ľúbostný cit. U Bocatia nachádzame už takúto 
elegickú štylizáciu prežívania ľúbostného citu koncentrovanú vo verši 20 z básne 
č. 535: extrahe, nil miser, ah nil, nisi vulnera, alo (ach, zachráň ma, inak ja úbohý 
zažijem len bolesť). 

Catullova báseň č. 51 prináša obrazy opisujúce stavy zaľúbeného básnika ako 
prejavy telesnej choroby: ochromenie tela, horúčka, búšenie v ušiach, zatmenie pred 
očami, v. 9 – 12: Lingua sed torpet, tenuis sub artus / Flamma demanat, sonitu suopte 
/ Tintinant aures, gemina teguntur / Lumina nocte (tak mi jazyk zdrevenel; zalieva 
ma / vrelý plameň, od mojich uší bočí / vres a huriavk, čierny a ťažký závoj / zastrel 
mi oči). Catullus vytvára ozaj plastický obraz fyzicky chorého človeka. Aj tento motív 
sa stal štruktúrnou súčasťou rímskej ľúbostnej elégie. Catullus využíva označenie lásky 
ako zničujúcej choroby predovšetkým v básňach, ktoré zachytávajú menej radostnú 
stránku jeho ľúbostného vzťahu k Lesbii, ktoré popisujú stavy sklamania zo zrady 
a nevery a vyrovnávania sa s nimi, napr. báseň č. 76, v. 19 – 20, 25 – 26: Me miserum 
aspicite et, si vitam puriter egi / Eripite hanc pestem perniciemque mihi; Ipse valere 
opto et taetrum hunc deponere morbum. / O di, reddite mi hoc pro pietate mea 
(zhliadnite na mňa úbohého, a ak som žil čestne, snímte zo mňa túto zhubnú skazu). 
Bocatius používa v súvislosti s vnímaním lásky ako choroby priamo slovesné spojenie 
langueo amore, Rubella, tuo... (som chorý z lásky k tebe, Rubella...) v básni č. 535, v. 13 
a adjektívum pallidulum na označenie svojho výzoru, vyvolaného utrpením z lásky 
k Rubelle, 535, v. 17: aspice pallidulum, me lenibus aspice ocellis (pozri na mňa bledého 
láskavými očami). 

Očarenie Catulla osobnosťou Lesbie je okrem iných charakteristík vyvolané aj 
jej neobyčajnou fyzickou krásou a pôvabom. Napriek tomu nevenuje priamemu opisu 
fyzickej krásy Lesbie príliš rozsiahly priestor. Napr. v básni č. 43 vyzdvihuje 
a zdôrazňuje jedinečnú krásu Lesbie per negationem, hromadením chýb krásy nejakej 
inej ženy, v. 1 – 3; 7: Salve, nec minimo puella naso / Nec bello pede nec nigris ocellis / 
Nec longis digitis nec ore sicco;  Tecum Lesbia nostra conparatur? (Zdravím ťa, dievča 
s nosom nie obzvlášť malým, čo nemáš ladnú nôžku a čierne oči ani dlhé prsty a suché 
pery, s tebou porovnávajú moju Lesbiu?) Podobne aj v básni č. 86 prostredníctvom 
negatívneho obrazu inej osoby vystupuje Lesbia ako krásna. V šesťveršovej básni sa 
trikrát opakuje adjektívum formosa, dvakrát ako charakteristika inej ženy, o ktorej 
ľudia tvrdia, že je krásna, ale Catullus s týmto tvrdením nesúhlasí. Miestami je 
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Catullovo vypočítavanie chýb krásy Lesbiinej sokyne kruté až urážlivé, čo je ale jedným 
z typických znakov Catullovho básnického vyjadrovania, v. 3 – 4: Totum illud formosa 
nego: nam nam nulla venustas, / Nulla in tam magnost corpore mica salis (tvrdím, že 
ako celok nie je krásna: veď nemá žiadny pôvab a štipku jemnosti to veľké telo). 
Tretíkrát sa adjektívum formosa viaže už k opisu Lesbie, ktorá je podľa Catulla 
skutočne krásna, v. 5 – 6: Lesbia formosast, quae cum pulcerimma totast, / Tum 
omnibus una omnes surripiut Veneres (Lesbia je krásna, je celá nádherná, ona ukradla 
všetkým ženám všetky pôvaby).  

Bocatius je pri opise fyzickej krásy milenky priamočiarejší, používa 
predovšetkým adjektívum formosa. Rubella je preňho najkrajšia zo všetkých žien 
sveta v minulosti i budúcnosti: báseň č. 535, v. 1 – 2: Ah formosa Rubella, tulit 
formosius orbis / Te nihil, et posthac secula nulla ferent. Rubella kráča ako Venuša a je 
krajšia ako Helena, najkrajšia žena antického sveta, 535, v. 9: Incessu Venus es, Helena 
formosios ipsa. Fyzická krása je pre Bocatia základnou a určujúcou charakteristikou 
Rubelly. 

Catullus zobrazuje ľúbostný vzťah k Lesbii ako rozporuplný. Aj v básňach 
opisujúcich radostné chvíle lásky zaznieva akoby v pozadí tón pochybností a strachu 
zo sklamania. Taká je napr. báseň č. 107 o návrate Lesbie ku Catullovi, v. 5 – 6: 
Restituis cupido atque insperanti, ipsa refers te / Nobis. O lucem candidiore nota! 
(vraciaš mi sama seba, keď už som prestal dúfať, Ó, šťastný, jasný deň!) a báseň č. 109 
o Lesbiiných sľuboch lásky, v. 1; 3; 5 – 6: Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem; 
Di magni, facite ut vere promittere possit; Ut liceat nobis tota perducere vita / 
Aeternum hoc sanctae foedus amicitiae (Moja drahá, sľubuješ mi radostnú lásku; 
bohovia mocní, dajte, aby sa sľub stal pravdou; aby nám bolo dovolené stráviť celý 
život v tomto večnom zväzku posvätnej lásky). V tomto zmysle sú typické aj básne 
č. 72, kde sklamanie zo zrady Lesbie núti Catulla k paradoxnému konštatovaniu, že 
Lesbiu síce viac miluje, ale menej ľúbi, v. 7 – 8: ...  amantem iniuria talis / Cogit amare 
magis, sed bene velle minus, a báseň č. 75, v ktorej je obdobné vyjadrenie, že už Lesbiu 
nemôže ľúbiť, ale zároveň ju nemôže prestať milovať, v. 3 – 4: Ut iam nec bene velle 
queat tibi, si optuma fias, / Nec desistere amare, omnia si facias (nemôžem ťa už ľúbiť, 
aj keby si stala najlepšou, nemôžem ťa prestať milovať, nech robíš čokoľvek). 
Esenciálnym vyjadrením Catullovho ambivalentného vnímania ľúbostného citu je 
epigram č. 85: Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris / Nescio, sed fieri sentio 
et excrucior (Nenávidím a milujem. Pýtaš sa, prečo je to tak? Neviem, ale cítim to tak 
a to ma mučí). Ako posledné slovo dvojveršia sa objavuje slovesný tvar excrucior 
a získava aj svojím postavením silné významové zaťaženie. Slúži na vyjadrenie 
jedného z hlavných pocitov prežívania ľúbostného citu u Catulla. „Ohlas“ takéhoto 
rozporuplného vnímania lásky, ktorá môže prinášať radosť i utrpenie, je možné nájsť 
u Bocatia v uvedenej básni č. 535, Bocatius tu použil sloveso s rovnakým základom ako 
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fugit sectare, nec miser vive (nechytaj to, čo beží, neži jak chudák); 51, v. 5 – 6: ... 
misero quod omnis / Eripit sensus mihi (mne úbohému zlyhávajú všetky zmysly); 76, 
v. 19: Me miserum aspicite ... (zhliadnite na mňa úbohého...). U Catulla použitie 
adjektíva miser vnímame ako významovo plnohodnotné označenie jeho situácie, 
pôsobí vierohodne a autenticky. Vnímanie lásky ako ľúbostného utrpenia sa ďalej 
rozvinulo v tvorbe elegikov Tibulla a Propertia a stalo sa topickým označením stavu 
lyrického subjektu prežívajúceho ľúbostný cit. U Bocatia nachádzame už takúto 
elegickú štylizáciu prežívania ľúbostného citu koncentrovanú vo verši 20 z básne 
č. 535: extrahe, nil miser, ah nil, nisi vulnera, alo (ach, zachráň ma, inak ja úbohý 
zažijem len bolesť). 

Catullova báseň č. 51 prináša obrazy opisujúce stavy zaľúbeného básnika ako 
prejavy telesnej choroby: ochromenie tela, horúčka, búšenie v ušiach, zatmenie pred 
očami, v. 9 – 12: Lingua sed torpet, tenuis sub artus / Flamma demanat, sonitu suopte 
/ Tintinant aures, gemina teguntur / Lumina nocte (tak mi jazyk zdrevenel; zalieva 
ma / vrelý plameň, od mojich uší bočí / vres a huriavk, čierny a ťažký závoj / zastrel 
mi oči). Catullus vytvára ozaj plastický obraz fyzicky chorého človeka. Aj tento motív 
sa stal štruktúrnou súčasťou rímskej ľúbostnej elégie. Catullus využíva označenie lásky 
ako zničujúcej choroby predovšetkým v básňach, ktoré zachytávajú menej radostnú 
stránku jeho ľúbostného vzťahu k Lesbii, ktoré popisujú stavy sklamania zo zrady 
a nevery a vyrovnávania sa s nimi, napr. báseň č. 76, v. 19 – 20, 25 – 26: Me miserum 
aspicite et, si vitam puriter egi / Eripite hanc pestem perniciemque mihi; Ipse valere 
opto et taetrum hunc deponere morbum. / O di, reddite mi hoc pro pietate mea 
(zhliadnite na mňa úbohého, a ak som žil čestne, snímte zo mňa túto zhubnú skazu). 
Bocatius používa v súvislosti s vnímaním lásky ako choroby priamo slovesné spojenie 
langueo amore, Rubella, tuo... (som chorý z lásky k tebe, Rubella...) v básni č. 535, v. 13 
a adjektívum pallidulum na označenie svojho výzoru, vyvolaného utrpením z lásky 
k Rubelle, 535, v. 17: aspice pallidulum, me lenibus aspice ocellis (pozri na mňa bledého 
láskavými očami). 

Očarenie Catulla osobnosťou Lesbie je okrem iných charakteristík vyvolané aj 
jej neobyčajnou fyzickou krásou a pôvabom. Napriek tomu nevenuje priamemu opisu 
fyzickej krásy Lesbie príliš rozsiahly priestor. Napr. v básni č. 43 vyzdvihuje 
a zdôrazňuje jedinečnú krásu Lesbie per negationem, hromadením chýb krásy nejakej 
inej ženy, v. 1 – 3; 7: Salve, nec minimo puella naso / Nec bello pede nec nigris ocellis / 
Nec longis digitis nec ore sicco;  Tecum Lesbia nostra conparatur? (Zdravím ťa, dievča 
s nosom nie obzvlášť malým, čo nemáš ladnú nôžku a čierne oči ani dlhé prsty a suché 
pery, s tebou porovnávajú moju Lesbiu?) Podobne aj v básni č. 86 prostredníctvom 
negatívneho obrazu inej osoby vystupuje Lesbia ako krásna. V šesťveršovej básni sa 
trikrát opakuje adjektívum formosa, dvakrát ako charakteristika inej ženy, o ktorej 
ľudia tvrdia, že je krásna, ale Catullus s týmto tvrdením nesúhlasí. Miestami je 
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Catullovo vypočítavanie chýb krásy Lesbiinej sokyne kruté až urážlivé, čo je ale jedným 
z typických znakov Catullovho básnického vyjadrovania, v. 3 – 4: Totum illud formosa 
nego: nam nam nulla venustas, / Nulla in tam magnost corpore mica salis (tvrdím, že 
ako celok nie je krásna: veď nemá žiadny pôvab a štipku jemnosti to veľké telo). 
Tretíkrát sa adjektívum formosa viaže už k opisu Lesbie, ktorá je podľa Catulla 
skutočne krásna, v. 5 – 6: Lesbia formosast, quae cum pulcerimma totast, / Tum 
omnibus una omnes surripiut Veneres (Lesbia je krásna, je celá nádherná, ona ukradla 
všetkým ženám všetky pôvaby).  

Bocatius je pri opise fyzickej krásy milenky priamočiarejší, používa 
predovšetkým adjektívum formosa. Rubella je preňho najkrajšia zo všetkých žien 
sveta v minulosti i budúcnosti: báseň č. 535, v. 1 – 2: Ah formosa Rubella, tulit 
formosius orbis / Te nihil, et posthac secula nulla ferent. Rubella kráča ako Venuša a je 
krajšia ako Helena, najkrajšia žena antického sveta, 535, v. 9: Incessu Venus es, Helena 
formosios ipsa. Fyzická krása je pre Bocatia základnou a určujúcou charakteristikou 
Rubelly. 

Catullus zobrazuje ľúbostný vzťah k Lesbii ako rozporuplný. Aj v básňach 
opisujúcich radostné chvíle lásky zaznieva akoby v pozadí tón pochybností a strachu 
zo sklamania. Taká je napr. báseň č. 107 o návrate Lesbie ku Catullovi, v. 5 – 6: 
Restituis cupido atque insperanti, ipsa refers te / Nobis. O lucem candidiore nota! 
(vraciaš mi sama seba, keď už som prestal dúfať, Ó, šťastný, jasný deň!) a báseň č. 109 
o Lesbiiných sľuboch lásky, v. 1; 3; 5 – 6: Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem; 
Di magni, facite ut vere promittere possit; Ut liceat nobis tota perducere vita / 
Aeternum hoc sanctae foedus amicitiae (Moja drahá, sľubuješ mi radostnú lásku; 
bohovia mocní, dajte, aby sa sľub stal pravdou; aby nám bolo dovolené stráviť celý 
život v tomto večnom zväzku posvätnej lásky). V tomto zmysle sú typické aj básne 
č. 72, kde sklamanie zo zrady Lesbie núti Catulla k paradoxnému konštatovaniu, že 
Lesbiu síce viac miluje, ale menej ľúbi, v. 7 – 8: ...  amantem iniuria talis / Cogit amare 
magis, sed bene velle minus, a báseň č. 75, v ktorej je obdobné vyjadrenie, že už Lesbiu 
nemôže ľúbiť, ale zároveň ju nemôže prestať milovať, v. 3 – 4: Ut iam nec bene velle 
queat tibi, si optuma fias, / Nec desistere amare, omnia si facias (nemôžem ťa už ľúbiť, 
aj keby si stala najlepšou, nemôžem ťa prestať milovať, nech robíš čokoľvek). 
Esenciálnym vyjadrením Catullovho ambivalentného vnímania ľúbostného citu je 
epigram č. 85: Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris / Nescio, sed fieri sentio 
et excrucior (Nenávidím a milujem. Pýtaš sa, prečo je to tak? Neviem, ale cítim to tak 
a to ma mučí). Ako posledné slovo dvojveršia sa objavuje slovesný tvar excrucior 
a získava aj svojím postavením silné významové zaťaženie. Slúži na vyjadrenie 
jedného z hlavných pocitov prežívania ľúbostného citu u Catulla. „Ohlas“ takéhoto 
rozporuplného vnímania lásky, ktorá môže prinášať radosť i utrpenie, je možné nájsť 
u Bocatia v uvedenej básni č. 535, Bocatius tu použil sloveso s rovnakým základom ako 
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Catullus, ale v aktívnom slovesnom tvare crucias me. Aktivita je pripísaná Rubelle, 
Bocatius je odovzdaný do jej rúk a vôle. Rubella môže zachrániť alebo zničiť život 
lyrického subjektu, v. 13 – 14: ... sola / Me crucias, quae me sola levare potes (ty jediná 
ma mučíš, ty jediná ma môžeš zachrániť), v. 18: Per te abiit, per te vita redire potest 
(ty môžeš život dať alebo vziať). Rovnaký motív sa objavuje aj v básni č. 543, v. 5 – 6: 
Perdere tu mihi sola potes, tu reddere vitam: / Enecet (ah) vultus vivificetve tuus (ty 
jediná ma môžeš zničiť alebo vrátiť mi život). 

Na rozdiel od Catulla u Bocatia nenachádzame širšie básnické zazname-
návanie zložitých a rozporuplných vnútorných pocitov človeka prežívajúceho 
v ľúbostnom vzťahu pochybnosti, uvažujúceho o ambivalentnosti lásky, vyrovná-
vajúceho sa s rozchodom s milovanou osobou, v jeho ľúbostných básňach venovaných 
Rubelle sú zaznamenané dva jednoznačné póly ľúbostného citu – absolútna oddanosť 
a absolútne odmietnutie. 

Vyjadrenie absolútnej oddanosti Rubelle nájdeme napr. v básni č. 535. 
Na zdôraznenie výlučnosti a jedinečnosti Rubelly využíva Bocatius na celej ploche tejto 
básne zámenné adjektívum sola vo význame jediná/len ty/ty sama, ktoré sa stáva 
významovo nosným označením Rubelly vo vzťahu k Bocatiovi. V texte tejto básne sa 
opakuje 11-krát: sola creas suspiria, sola das somnia, tu sola videris, sola places, mea 
sola fores, sola me crucias, sola levare potes, sola levare voles, sola eripies animam 
meam, sola mihi Paeon, sola levamen. Zámeno sola zastupuje pomenovanie Rubelly, 
je to topické označenie milej ako jedinej na svete. Takýmto básnickým vyjadrením 
absolútnej oddanosti jedinej milej sa Bocatius približuje k elegickým básnikom 
Tibullovi a Propertiovi, u ktorých sa vyjadrenie totálnej podriadenosti milej – 
servitium amoris – stalo konštitutívnym prvkom výstavby básne. 

Naopak zasa „záporný“ pól ľúbostného citu, čiže vyjadrenie pocitov lyrického 
subjektu po rozchode s milou u elegikov Tibulla a Propertia v podstate nenachádzame. 
Ako sme uviedli vyššie, Catullus uvažuje o všetkých stránkach ľúbostného vzťahu, teda 
aj o sklamaní, vyrovnávaní sa so zradou aj o rozchode a ukončení vzťahu. Bocatius tiež 
zaznamenáva stav „po“, po rozchode s Rubellou, formuluje ho ako rozhodné 
stanovisko ukončenia vzťahu s Rubellou, bez pochybností, váhania a úvah o možnosti 
obnovenia vzťahu a pod., napr. báseň č. 550, v. 1 – 2: Te nuper cecini, fateor, sed 
carmina posthac / Bella minus de te, falsa Rubella, canam (priznávam, že nedávno 
som ťa ospieval, ale odteraz budem o tebe, falošná Rubella, spievať menej pekné 
piesne), báseň č. 554, v. 7 – 8: ... O lumine non tam / Simplice sum, talpas fallere quaere 
alios (nemám taký hlúpy zrak, hľadaj si na oklamanie iných krtov), báseň č. 555, v. 3 
– 4: Tam stulte feci, quod amarim forte Rubellam, / Non est, mentitur se quod amica 
mihi (konal som hlúpo, že som miloval Rubellu, predstierala lásku, hoci to nebolo 
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tak).17 Prechodné fázy ľúbostného vzťahu, pocity vyjadrujúce pochybnosti a neistotu, 
postupné rozčarovanie a oslobodzovanie sa z ľúbostného ošiaľu a pod. uňho 
nenachádzame. Zatiaľ čo v básni číslo 546 využil Bocatius na vyjadrenie lásky 
k Rubelle množstvo deminutív, nazýval ju napr. dulce rubellum a použil i ďalšie 
deminutíva: corculum, hortulus, munusculum, ocelli atď., všetko na vyvolanie 
predstavy veľmi oddaného vzťahu, kladných citov, idylického obrazu milostného 
vzťahu, v básni č. 550 bez fázy „básnického“ prechodu, bez básnického vyjadrenia 
dôvodov zmeny vzťahu lyrického subjektu k objektu lásky, náklonnosti, obdivu, 
uvádza obraz falošnej Rubelly. Báseň č. 550 je akoby zlomová, zaznamenáva priznanie 
Bocatia, že v minulosti k Rubelle horel vášnivou láskou a ospevoval ju, arsi, cecini, ale 
do budúcnosti je pevne rozhodnutý viac o nej básne neskladať, v. 1 – 2: Te nuper cecini, 
fateor, sed carmina posthac / Bella minus de te, falsa Rubella, canam. Bocatius striktne 
oddeľuje lásku, vášeň a oddanosť v minulosti a odpor, nenávisť a pohŕdanie 
v budúcnosti. Catullovo odi et amo, teda súčasné rozporuplné prežívanie lásky 
a nenávisti v ľúbostnom vzťahu mu nie je vlastné. 

Dôvodom pomenovania Rubelly ako falošnej, falsa, je porušenie sľubu ver-
nosti, ktorý Rubella dala básnikovi a následne ho porušila. Za to ju čaká žalostný trest, 
550, v. 7 – 8: Experiare, fidem vati dare, frangere rursus, / Quid sit, supplicium triste, 
Rubella, dabis (Nech pocítiš, čo je to dať básnikovi sľub vernosti, a porušiť ho. Za to ťa 
stihne prísny trest, Rubella). Ako sme uviedli vyššie, dovoláva sa Catullus vo svojom 
vzťahu s Lesbiou, ktorý považuje za posvätný zväzok, foedus, dodržiavania základných 
morálnych hodnôt rímskej spoločnosti, fides a pietas, napr. v básni č. 87, v. 1 – 4:   

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam 
Vere, quantum a me Lesbia amata meast.  

Nulla fides ullo fuit umquam <in> foedere tanta,  
Quanta in amore tuo ex parte reperta meast.   

(Žiadna žena nemôže povedať, že ju niekto miloval tak ako ja moju Lesbiu, v žiadnom 
zväzku nebola vernosť tak zachovaná, ako som ju zachoval ja v mojej láske k tebe.)  
Aj v básni č. 76, v. 1 – 6 pojmy fides a foedus tesne súvisia:  

Siqua recordanti benefacta priora voluptas  
Est homini, cum se cogitat esse pium  

Nec sanctam violasse fidem nec foedere in ullo  
Divom ad fallendos numine abusum homines,  

Multa parata manent in longa aetate, Catulle,  
Ex hoc ingrato gaudia amore tibi. 

                                                             
17  Jana Balegová uverejnila básnický preklad celej Bocatiovej básne č. 555 s názvom Ad V[irum] 
Nobiliss[imum] et Doctiss[imum], D[ominum] Ioannem Belsium vo svojej štúdii, in: BALEGOVÁ, Osobnosti 
Prešova v poézii Jána Bocatia (2017), s. 74.   
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Catullus, ale v aktívnom slovesnom tvare crucias me. Aktivita je pripísaná Rubelle, 
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Tibullovi a Propertiovi, u ktorých sa vyjadrenie totálnej podriadenosti milej – 
servitium amoris – stalo konštitutívnym prvkom výstavby básne. 

Naopak zasa „záporný“ pól ľúbostného citu, čiže vyjadrenie pocitov lyrického 
subjektu po rozchode s milou u elegikov Tibulla a Propertia v podstate nenachádzame. 
Ako sme uviedli vyššie, Catullus uvažuje o všetkých stránkach ľúbostného vzťahu, teda 
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17  Jana Balegová uverejnila básnický preklad celej Bocatiovej básne č. 555 s názvom Ad V[irum] 
Nobiliss[imum] et Doctiss[imum], D[ominum] Ioannem Belsium vo svojej štúdii, in: BALEGOVÁ, Osobnosti 
Prešova v poézii Jána Bocatia (2017), s. 74.   
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(Ak si človek spomenie na dobré skutky vykonané v minulosti, keď vie, že bol čestný 
a nikdy neporušil posvätnú vernosť a ani pri nijakej zmluve nezneužil prísahu bohom 
na oklamanie ľudí, potom, Catullus, ti táto tvoja nevďačná láska prinesie mnohé 
radosti, ak budeš dlho žiť.) 

Aj keď Bocatius nerozvíja motív porušenia sľubu vernosti, fides, do takých 
závažných významových súvislostí ako Catullus, predsa len použitie práve tohto 
pojmu – fides – na vyjadrenie vzťahu medzi milencami, medzi básnikom a Rubellou je 
pozoruhodné a mohlo by znamenať, že Bocatius, hoci vzťah k Rubelle väčšinou opisuje 
ako nezávažný, nezáväzný, hravý, predsa len pripisoval spojeniu s Rubellou väčší 
význam, že spojenie milencov chápal ako určitú formu dohody, sľubu, záväzku, ktorý 
je treba dodržať. Porušenie tohto sľubu zo strany milenky je potom dôvodom, pre 
ktorý na ňu Bocatius privoláva ťažký trest.  
Jazykové a štylistické prostriedky  

Z oblasti jazykových a štylistických básnických prostriedkov chceme poukázať 
na niektoré zhody v ich využívaní u Catulla a Bocatia: 
1. Používanie znakov hovorovej reči, sermo familiaris. Ide predovšetkým 
o deminutíva, ktoré navodzujú dojem nežného, intímneho vzťahu k pomenovanej 
skutočnosti. Vyskytujú sa u oboch básnikov v pomerne hojnom počte, najmä 
vo vyjadreniach týkajúcich sa milovanej osoby. Obaja básnici používajú napr. slová 
ako labella, ocelli, molliculus, pallidulus. Catullus 8, v. 18: Quem basiabis? cui labella 
mordebis?; 3, v. 18: Flendo turgiduli rubent oceli; 43, v. 2: Nec bello pede, nec nigris 
ocellis; Bocatius 546, v. 6: Adque labella meum nobile delitium, 535, v. 17: Aspice 
pallidulum, me lenibus aspice ocellis, 546, v. 5: Hortulus Alcinoi mihi malum erit usque 
ad ocellos, 559, v. 9: Oscula molliculae tibi dulcia nostra labella. Mimoriadne veľa 
deminutív použil Bocatius napr. v básni č. 559, ktorá je vyznaním lásky 
(po definitívnom rozchode s Rubellou) jeho snúbenici a budúcej manželke Elsule: 
gemmula, scitula, corculum, candidulum, molliculus, labella, sanctula, mellitula, 
venustula, uxorcula, puppula, aurula, ventulus.18 
2. Využitie oslovenia. Prakticky v každej z menších básní Catullus niekoho alebo 
niečo oslovuje, či už ide o božstvo (4; 34; 76), milenku (väčšina básní pre Lesbiu je 
adresovaná priamo jej), priateľa (1) alebo nepriateľa, miesto, knihu a i.19 Podobné 
využitie oslovenia nachádzame aj u Bocatia. Vo všetkých básňach Rubelle sa objavuje 
priame oslovenie milenky, napr. 535, v. 1 – 2: Ah, formosa Rubella, tulit formosius 
orbis / Te nihil..., 550, v. 7 – 8: Experiare, fidem vati dare, frangere rursus, / Quid sit, 
supplicium triste, Rubella, dabis. V básni č. 552 oslovuje Bocatius Venušu, v. 2: Hac 

                                                             
18 Na obľubu využívania deminutív v básnickej tvorbe J. Bocatia poukazuje D. Škoviera v štúdii Parafráza 
žalmu 103 od humanistu Jána Bocatia (2002), s. 134 – 135. 
19 ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur (2009), s. 280. 
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me placari, Cypria, posse rear! Priznanie k minulej chybe, totiž k láske k Rubelle 
adresuje Bocatius budúcemu svokrovi Jánovi Belsiovi a priateľovi Samuelovi Sauterovi 
a vyznanie lásky snúbenici adresuje najprv priateľovi Sauterovi a až potom priamo aj 
snúbenici Elsule. Oslovenie ako výrazový prostriedok pátosu a zdôraznenie 
naliehavosti výpovede využíva Bocatius teda v každej básni z nami rozoberaného 
ľúbostného cyklu. 

Catullus okrem oslovenia iných v mnohých básňach oslovuje seba samého. 
Dosahuje sa tým určitý stupeň dištancie od podávanej básnickej výpovede20 a snaha 
o jej objektivizovanie, napr. 8, v. 1; 19: Miser Catulle, desinas ineptire (Ty, chudák, 
Catullus, už predsa neblázni); At tu, Catulle, destinatus obdura (Ty, Catullus, buď 
pevný, vytrvaj); 51, v. 13: Otium, Catulle, tibi molestumst (nečinnosť, Catullus, ti 
neprospieva); 76, v. 5 – 6: Multa parata manent in longa aetate, Catulle, / Ex hoc 
ingrato gaudia amore tibi (Catullus, táto tvoja nevďačná láska ti prinesie mnohé 
radosti, ak budeš dlho žiť). Sebaoslovenie sa v Bocatiovom ľúbostnom cykle 
nenachádza. 
3. Zmena autobiografickej perspektívy. V niektorých básňach Catullus „vystupuje“ 
z autobiografickej pózy a hovorí o sebe v tretej osobe, napr. 7, v. 10: Vesano satis et 
super Catullost (šialenému Catullovi by stačilo); 8, v. 12: Vale, puella. iam Catullus 
obdurat (zbohom, dievča, Catullus už vytrvá); 49, v. 4 – 5: Gratias tibi maximas 
Catullus / Agit pessimus omnium poeta (veľkú vďaku ti vzdáva Catullus, najhorší 
z básnikov). Bocatius tento štylistický prostriedok na objektivizovanie básnickej 
výpovede použil v básni č. 543, v. 7 – 8: Flos, cibus, aura, decus, requies, mel, gaudia, 
coelum, / Cedite, Bocatio sola Rubella placet (Kvet, potrava, sláva, ozdoba, pokoj, med, 
radosť, nebo, ustúpte, Bocatiovi sa páči len Rubella). Akoby už nešlo o osobnú výpoveď 
lyrického subjektu o citoch k Rubelle, ale s určitým odstupom sa objektívne referuje 
o skutočnosti, že Bocatius miluje Rubellu. 
4. Rečnícka otázka. Catullus i Bocatius pomerne často využívajú tento štylistický 
prostriedok so silným expresívnym nábojom. Zdôrazňujú ním naliehavosť 
podávaného tvrdenia. Catullus kladie nezodpovedané vyčítavé otázky po rozchode 
s Lesbiou napr. v básni č. 8, v. 15 – 17: Quis nunc te adibit? cui videberis bella? / Quem 
nunc amabis? cuius esse diceris? / Quem basiabis? cui labella mordebis? (Kto príde 
k tebe? Pre koho budeš krásna? Koho budeš milovať? Komu budeš patriť? Koho budeš 
bozkávať, komu hrýzť pery?) Podobne sa pýta aj Bocatius v záverečnej básni cyklu 
Rubelle, kde sa podela jej krása, 567, v. 3 – 4: Qua tua nunc abiit formosa superbia? 
Bryllis / Tam cito facta es, quae modo Phyllis eras? (Kam sa podela tvoja pyšná krása? 
Skoro si sa stala Bryllidou, a Phyllidou si bola len krátko.) V básni č. 554 vyčíta 
Bocatius formou otázky Rubelle, že sa vyhýba stretnutiu s ním (a ukrýva tým nejaký 
morálny prehrešok), v. 1 – 2: Mi quoties is obvia, cur avertere vultus, / Ora nec ad 
                                                             
20 ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur (2009), s. 280. 
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mordebis?; 3, v. 18: Flendo turgiduli rubent oceli; 43, v. 2: Nec bello pede, nec nigris 
ocellis; Bocatius 546, v. 6: Adque labella meum nobile delitium, 535, v. 17: Aspice 
pallidulum, me lenibus aspice ocellis, 546, v. 5: Hortulus Alcinoi mihi malum erit usque 
ad ocellos, 559, v. 9: Oscula molliculae tibi dulcia nostra labella. Mimoriadne veľa 
deminutív použil Bocatius napr. v básni č. 559, ktorá je vyznaním lásky 
(po definitívnom rozchode s Rubellou) jeho snúbenici a budúcej manželke Elsule: 
gemmula, scitula, corculum, candidulum, molliculus, labella, sanctula, mellitula, 
venustula, uxorcula, puppula, aurula, ventulus.18 
2. Využitie oslovenia. Prakticky v každej z menších básní Catullus niekoho alebo 
niečo oslovuje, či už ide o božstvo (4; 34; 76), milenku (väčšina básní pre Lesbiu je 
adresovaná priamo jej), priateľa (1) alebo nepriateľa, miesto, knihu a i.19 Podobné 
využitie oslovenia nachádzame aj u Bocatia. Vo všetkých básňach Rubelle sa objavuje 
priame oslovenie milenky, napr. 535, v. 1 – 2: Ah, formosa Rubella, tulit formosius 
orbis / Te nihil..., 550, v. 7 – 8: Experiare, fidem vati dare, frangere rursus, / Quid sit, 
supplicium triste, Rubella, dabis. V básni č. 552 oslovuje Bocatius Venušu, v. 2: Hac 

                                                             
18 Na obľubu využívania deminutív v básnickej tvorbe J. Bocatia poukazuje D. Škoviera v štúdii Parafráza 
žalmu 103 od humanistu Jána Bocatia (2002), s. 134 – 135. 
19 ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur (2009), s. 280. 
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me placari, Cypria, posse rear! Priznanie k minulej chybe, totiž k láske k Rubelle 
adresuje Bocatius budúcemu svokrovi Jánovi Belsiovi a priateľovi Samuelovi Sauterovi 
a vyznanie lásky snúbenici adresuje najprv priateľovi Sauterovi a až potom priamo aj 
snúbenici Elsule. Oslovenie ako výrazový prostriedok pátosu a zdôraznenie 
naliehavosti výpovede využíva Bocatius teda v každej básni z nami rozoberaného 
ľúbostného cyklu. 

Catullus okrem oslovenia iných v mnohých básňach oslovuje seba samého. 
Dosahuje sa tým určitý stupeň dištancie od podávanej básnickej výpovede20 a snaha 
o jej objektivizovanie, napr. 8, v. 1; 19: Miser Catulle, desinas ineptire (Ty, chudák, 
Catullus, už predsa neblázni); At tu, Catulle, destinatus obdura (Ty, Catullus, buď 
pevný, vytrvaj); 51, v. 13: Otium, Catulle, tibi molestumst (nečinnosť, Catullus, ti 
neprospieva); 76, v. 5 – 6: Multa parata manent in longa aetate, Catulle, / Ex hoc 
ingrato gaudia amore tibi (Catullus, táto tvoja nevďačná láska ti prinesie mnohé 
radosti, ak budeš dlho žiť). Sebaoslovenie sa v Bocatiovom ľúbostnom cykle 
nenachádza. 
3. Zmena autobiografickej perspektívy. V niektorých básňach Catullus „vystupuje“ 
z autobiografickej pózy a hovorí o sebe v tretej osobe, napr. 7, v. 10: Vesano satis et 
super Catullost (šialenému Catullovi by stačilo); 8, v. 12: Vale, puella. iam Catullus 
obdurat (zbohom, dievča, Catullus už vytrvá); 49, v. 4 – 5: Gratias tibi maximas 
Catullus / Agit pessimus omnium poeta (veľkú vďaku ti vzdáva Catullus, najhorší 
z básnikov). Bocatius tento štylistický prostriedok na objektivizovanie básnickej 
výpovede použil v básni č. 543, v. 7 – 8: Flos, cibus, aura, decus, requies, mel, gaudia, 
coelum, / Cedite, Bocatio sola Rubella placet (Kvet, potrava, sláva, ozdoba, pokoj, med, 
radosť, nebo, ustúpte, Bocatiovi sa páči len Rubella). Akoby už nešlo o osobnú výpoveď 
lyrického subjektu o citoch k Rubelle, ale s určitým odstupom sa objektívne referuje 
o skutočnosti, že Bocatius miluje Rubellu. 
4. Rečnícka otázka. Catullus i Bocatius pomerne často využívajú tento štylistický 
prostriedok so silným expresívnym nábojom. Zdôrazňujú ním naliehavosť 
podávaného tvrdenia. Catullus kladie nezodpovedané vyčítavé otázky po rozchode 
s Lesbiou napr. v básni č. 8, v. 15 – 17: Quis nunc te adibit? cui videberis bella? / Quem 
nunc amabis? cuius esse diceris? / Quem basiabis? cui labella mordebis? (Kto príde 
k tebe? Pre koho budeš krásna? Koho budeš milovať? Komu budeš patriť? Koho budeš 
bozkávať, komu hrýzť pery?) Podobne sa pýta aj Bocatius v záverečnej básni cyklu 
Rubelle, kde sa podela jej krása, 567, v. 3 – 4: Qua tua nunc abiit formosa superbia? 
Bryllis / Tam cito facta es, quae modo Phyllis eras? (Kam sa podela tvoja pyšná krása? 
Skoro si sa stala Bryllidou, a Phyllidou si bola len krátko.) V básni č. 554 vyčíta 
Bocatius formou otázky Rubelle, že sa vyhýba stretnutiu s ním (a ukrýva tým nejaký 
morálny prehrešok), v. 1 – 2: Mi quoties is obvia, cur avertere vultus, / Ora nec ad 
                                                             
20 ALBRECHT, Geschichte der römischen Literatur (2009), s. 280. 
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solem ferre, Rubella, soles? (Prečo odvraciaš tvár, Rubella, vždy, keď mi ideš oproti, 
a ani tvár nikdy nedvíhaš k slnku?) Bocatius využíva otázky aj v básňach vyjadrujúcich 
pozitívne city voči Rubelle, slúžia na zdôraznenie naliehavého očakávania splnenia 
ľúbostných túžob lyrického subjektu, báseň č. 543, v. 1 – 2: Quando erit illa dies, qua 
nos iungemur amantes, / Dulce, Rubella, meum, quando erit illa dies? (Kedy nastane 
ten deň, ktorý nás milujúcich sa spojí, Rubella moja sladká, kedy nastane ten deň?); 
báseň č. 547: v. 1: Unica, cur quaeris, nox praestet mille diebus? (Pýtaš sa, prečo je 
jedna noc milšia ako tisíc dní?) 

Vo vyššie spomenutej básni č. 567 o strate Rubellinej krásy zaznieva 
v Bocatiových formuláciách aj odtieň urážky a výsmechu Rubelly. Urážlivé 
a znevažujúce otázky sú veľmi častým štylistickým prostriedkom, ktorý používa 
vo svojich básňach Catullus.21  

Veľmi urážlivo a pohrdlivo sa Catullus vyjadruje v niektorých básňach aj 
o Lesbii. Podobne i u Bocatia sa v niektorých veršoch tiež objavujú kruté a urážlivé 
vyjadrenia na adresu bývalej milenky Rubelly, báseň č. 554, v. 6: Formidas lucem, 
bestia picta, tuam (predstieraš jasnú tvár, namaľovaná šelma); v. 8: ... talpas fallere 
quaere alios (hľadaj si iných krtov na oklamanie); báseň č. 561, v. 4: ... te plorans 
rumpe, Rubella, precor (prosím, pukni od plaču, Rubella); a báseň č. 567, v. 1 – 2: 
Praedixi. Mopso iam nupta, Rubella, quadrato / Ter pulsare die, vix semel esse potes 
(Hovoril som to. Rubella, vydatá za neohrabaného Mopsa, sotva raz za deň si poskočíš, 
nie trikrát.) 

Na základe uvedených príkladov by sme mohli konštatovať určitú mieru 
podobnosti vo využívaní básnickej otázky u oboch autorov a takisto aj v používaní 
urážlivých a posmešných básnických vyjadrení na adresu bývalej milenky. 
5. Opakovanie. Vo svojich básňach využíva Catullus často ako výstavbový prvok 
opakovanie slov, slovných spojení alebo celých veršov, napr. báseň č. 5, v. 7 – 9: Da mi 
basia mille, deinde centum, / Dein mille altera, dein secunda centum, / Deinde usque 
altera mille, deinde centum (Daj mi tisíc bozkov, potom ešte sto, potom ďalší tisíc 
a znova druhú stovku, a potom zasa tisíc a ešte sto). Rovnaké verše sa opakujú aj 
v rôznych básňach, napr. verš: Passer, deliciae meae puellae (vrabčiak, miláčik mojej 
milej) v básni č. 2, v. 1 a č. 3, v. 4. V básni č. 52 sa opakuje prvý a posledný verš: Quid 
est Catulle? Quid moraris emori? (Čo je, Catullus, prečo sa zdráhaš umrieť?) 
Opakovanie je frekventovaným prvkom aj v štruktúre Bocatiových básní. V básni 
č. 535 sa 11-krát opakuje adjektívum sola (jediná, len ona), opakujú sa i časti veršov, 
napr. v. 6: Nocte dieque paris, nocte dieque paris (ty si moja jediná starosť vo dne 
i v noci), opakuje sa časť verša s obmenou jedného slova, v. 14 – 15: ... sola levare potes 
/ ... sola levare voles (ty jediná môžeš potešiť, ty jediná budeš chcieť potešiť). V básni 
č. 543 sa nachádza opakovanie na začiatku jedného verša a na konci druhého: Quando 
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erit illa dies, qua nos iungemur amantes, / Dulce, Rubella, meum, quando erit illa dies? 
(Kedy nastane ten deň, sladká Rubella, keď sa my milujúci spojíme? Kedy nastane ten 
deň?) V básni č. 547 vyjadrujúcej naliehavú túžbu lyrického subjektu sa štyrikrát, teda 
v každom verši opakujú číslovka mille (tisíc), substantívum nox (noc) a substantívum 
dies (deň, raz v tvare diebus): Unica, cur quaeris, nox praestet mille diebus? / Nox dat, 
quod nequeunt fors dare mille dies. / Mille dies lusus tantum, nox una dat usus: / 
Unica nox mea sit, mille valete dies (Pýtaš sa, prečo jedna noc prevýši tisíc dní? Jedna 
noc prinesie to, čo nedokáže ani tisíc dní. Tisíc dní prináša len hry, jedna noc prinesie 
pôžitok: nech je moja jedna noc, tisíc dní buď zbohom!).  

Za „ohlas“ Catulla22 v Bocatiovej ľúbostnej poézii by sme mohli považovať 
použitie adjektíva durus v básni č. 552, ktorá prezentuje Bocatiovo pevné rozhodnutie 
vytrvať v odmietnutí Rubelly a nepodľahnúť jej pokusom o zmierenie 
prostredníctvom daru holubice ako symbolu lásky, v. 3 – 4: Non certe! Posthac durus, 
centena licet mi / Multa columbarum millia mittat, ero (Určite nie! Odteraz budem 
pevný/tvrdý, nech mi pošle aj tisíc holubíc). Domnievame sa, že adjektívum durus ako 
výraz pevného rozhodnutia, môže súvisieť s Catullovou básňou č. 8, v ktorej básnik 
rekapituluje svoju lásku k Lesbii a trikrát použitím slovesa obduro (vytrvám pevne 
rozhodnutý) vyjadruje odhodlanie vytrvať v rozhodnutí viac jej nepodľahnúť, v. 11 – 
12 a 19: Sed obstinata mente perfer, obdura. / Vale. Puella. Iam Catullus obdurat; At, 
tu, Catulle, destinatus obdura (Ale s rozhodnou mysľou vytrvaj, všetko znes. Buď 
zbohom, dievča. Už Catullus vytrvá; A ty Catullus, buď pevný, vytrvaj!)  
 
Metrum 
 

Catullus využíva v ľúbostných básňach širokú škálu metier. Objavuje sa 
jedenásťslabičný falécky verš (hendekasyllabus), choliamb, sapfická strofa, elegické 
distichon a i. Ako sme uviedli vyššie, Bocatius v ľúbostných básňach uplatňuje elegické 
distichon, ktoré je typickým metrom používaným v elegickej poézii. Takmer všetky 
básne v knihe Nuptialia sú zložené v tomto metre. Len báseň č. 534 je zložená 
v hexametri, báseň č. 566 v sapfickej strofe a báseň č. 574 v hendekasyllabe. 
 
Bocatiova parafráza Catullovho epigramu Odi et amo 
 

Na záver chceme uviesť priamy „dôkaz“ o Bocatiovom poznaní tvorby básnika 
Catulla. Ide o Bocatiovu parafrázu viackrát spomínaného známeho Catullovho 
epigramu č. 85 Odi et amo. V Bocatiovej zbierke z roku 1597 s názvom Castra 
temperantiae a podtitulom Exertitia poetica sa nachádza báseň Odium et amor vini (v 
kritickom vydaní F. Csonku má číslo 106): 
 

                                                             
22 V tejto súvislosti odkazujeme na J. Ijsewijna a jeho termín „mikroskopická“ imitácia. Porov. pozn. 5. 



282 
 

solem ferre, Rubella, soles? (Prečo odvraciaš tvár, Rubella, vždy, keď mi ideš oproti, 
a ani tvár nikdy nedvíhaš k slnku?) Bocatius využíva otázky aj v básňach vyjadrujúcich 
pozitívne city voči Rubelle, slúžia na zdôraznenie naliehavého očakávania splnenia 
ľúbostných túžob lyrického subjektu, báseň č. 543, v. 1 – 2: Quando erit illa dies, qua 
nos iungemur amantes, / Dulce, Rubella, meum, quando erit illa dies? (Kedy nastane 
ten deň, ktorý nás milujúcich sa spojí, Rubella moja sladká, kedy nastane ten deň?); 
báseň č. 547: v. 1: Unica, cur quaeris, nox praestet mille diebus? (Pýtaš sa, prečo je 
jedna noc milšia ako tisíc dní?) 

Vo vyššie spomenutej básni č. 567 o strate Rubellinej krásy zaznieva 
v Bocatiových formuláciách aj odtieň urážky a výsmechu Rubelly. Urážlivé 
a znevažujúce otázky sú veľmi častým štylistickým prostriedkom, ktorý používa 
vo svojich básňach Catullus.21  

Veľmi urážlivo a pohrdlivo sa Catullus vyjadruje v niektorých básňach aj 
o Lesbii. Podobne i u Bocatia sa v niektorých veršoch tiež objavujú kruté a urážlivé 
vyjadrenia na adresu bývalej milenky Rubelly, báseň č. 554, v. 6: Formidas lucem, 
bestia picta, tuam (predstieraš jasnú tvár, namaľovaná šelma); v. 8: ... talpas fallere 
quaere alios (hľadaj si iných krtov na oklamanie); báseň č. 561, v. 4: ... te plorans 
rumpe, Rubella, precor (prosím, pukni od plaču, Rubella); a báseň č. 567, v. 1 – 2: 
Praedixi. Mopso iam nupta, Rubella, quadrato / Ter pulsare die, vix semel esse potes 
(Hovoril som to. Rubella, vydatá za neohrabaného Mopsa, sotva raz za deň si poskočíš, 
nie trikrát.) 

Na základe uvedených príkladov by sme mohli konštatovať určitú mieru 
podobnosti vo využívaní básnickej otázky u oboch autorov a takisto aj v používaní 
urážlivých a posmešných básnických vyjadrení na adresu bývalej milenky. 
5. Opakovanie. Vo svojich básňach využíva Catullus často ako výstavbový prvok 
opakovanie slov, slovných spojení alebo celých veršov, napr. báseň č. 5, v. 7 – 9: Da mi 
basia mille, deinde centum, / Dein mille altera, dein secunda centum, / Deinde usque 
altera mille, deinde centum (Daj mi tisíc bozkov, potom ešte sto, potom ďalší tisíc 
a znova druhú stovku, a potom zasa tisíc a ešte sto). Rovnaké verše sa opakujú aj 
v rôznych básňach, napr. verš: Passer, deliciae meae puellae (vrabčiak, miláčik mojej 
milej) v básni č. 2, v. 1 a č. 3, v. 4. V básni č. 52 sa opakuje prvý a posledný verš: Quid 
est Catulle? Quid moraris emori? (Čo je, Catullus, prečo sa zdráhaš umrieť?) 
Opakovanie je frekventovaným prvkom aj v štruktúre Bocatiových básní. V básni 
č. 535 sa 11-krát opakuje adjektívum sola (jediná, len ona), opakujú sa i časti veršov, 
napr. v. 6: Nocte dieque paris, nocte dieque paris (ty si moja jediná starosť vo dne 
i v noci), opakuje sa časť verša s obmenou jedného slova, v. 14 – 15: ... sola levare potes 
/ ... sola levare voles (ty jediná môžeš potešiť, ty jediná budeš chcieť potešiť). V básni 
č. 543 sa nachádza opakovanie na začiatku jedného verša a na konci druhého: Quando 
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erit illa dies, qua nos iungemur amantes, / Dulce, Rubella, meum, quando erit illa dies? 
(Kedy nastane ten deň, sladká Rubella, keď sa my milujúci spojíme? Kedy nastane ten 
deň?) V básni č. 547 vyjadrujúcej naliehavú túžbu lyrického subjektu sa štyrikrát, teda 
v každom verši opakujú číslovka mille (tisíc), substantívum nox (noc) a substantívum 
dies (deň, raz v tvare diebus): Unica, cur quaeris, nox praestet mille diebus? / Nox dat, 
quod nequeunt fors dare mille dies. / Mille dies lusus tantum, nox una dat usus: / 
Unica nox mea sit, mille valete dies (Pýtaš sa, prečo jedna noc prevýši tisíc dní? Jedna 
noc prinesie to, čo nedokáže ani tisíc dní. Tisíc dní prináša len hry, jedna noc prinesie 
pôžitok: nech je moja jedna noc, tisíc dní buď zbohom!).  

Za „ohlas“ Catulla22 v Bocatiovej ľúbostnej poézii by sme mohli považovať 
použitie adjektíva durus v básni č. 552, ktorá prezentuje Bocatiovo pevné rozhodnutie 
vytrvať v odmietnutí Rubelly a nepodľahnúť jej pokusom o zmierenie 
prostredníctvom daru holubice ako symbolu lásky, v. 3 – 4: Non certe! Posthac durus, 
centena licet mi / Multa columbarum millia mittat, ero (Určite nie! Odteraz budem 
pevný/tvrdý, nech mi pošle aj tisíc holubíc). Domnievame sa, že adjektívum durus ako 
výraz pevného rozhodnutia, môže súvisieť s Catullovou básňou č. 8, v ktorej básnik 
rekapituluje svoju lásku k Lesbii a trikrát použitím slovesa obduro (vytrvám pevne 
rozhodnutý) vyjadruje odhodlanie vytrvať v rozhodnutí viac jej nepodľahnúť, v. 11 – 
12 a 19: Sed obstinata mente perfer, obdura. / Vale. Puella. Iam Catullus obdurat; At, 
tu, Catulle, destinatus obdura (Ale s rozhodnou mysľou vytrvaj, všetko znes. Buď 
zbohom, dievča. Už Catullus vytrvá; A ty Catullus, buď pevný, vytrvaj!)  
 
Metrum 
 

Catullus využíva v ľúbostných básňach širokú škálu metier. Objavuje sa 
jedenásťslabičný falécky verš (hendekasyllabus), choliamb, sapfická strofa, elegické 
distichon a i. Ako sme uviedli vyššie, Bocatius v ľúbostných básňach uplatňuje elegické 
distichon, ktoré je typickým metrom používaným v elegickej poézii. Takmer všetky 
básne v knihe Nuptialia sú zložené v tomto metre. Len báseň č. 534 je zložená 
v hexametri, báseň č. 566 v sapfickej strofe a báseň č. 574 v hendekasyllabe. 
 
Bocatiova parafráza Catullovho epigramu Odi et amo 
 

Na záver chceme uviesť priamy „dôkaz“ o Bocatiovom poznaní tvorby básnika 
Catulla. Ide o Bocatiovu parafrázu viackrát spomínaného známeho Catullovho 
epigramu č. 85 Odi et amo. V Bocatiovej zbierke z roku 1597 s názvom Castra 
temperantiae a podtitulom Exertitia poetica sa nachádza báseň Odium et amor vini (v 
kritickom vydaní F. Csonku má číslo 106): 
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Odium et amor vini 
Odi et amo vinum: faciam cur ista, requiris? 

Pestis et haud fallax est medicina merum. 
Ut medicina merum, non pestis noxia fiat, 

Naturae quantum sufficit ergo bibo.23  
Uvádzame pracovný preklad textu: 
Nenávisť a láska k vínu. 
Nenávidím a milujem víno: pýtaš sa, prečo to robím? Čisté víno je skaza aj ozajstný 
liek. Aby sa čisté víno stalo liekom, nie škodlivou záhubou, pijem, koľko je vhodné 
pre telo.  

Ako naznačuje preklad, Bocatius význam epigramu Odi et amo veľmi posunul 
a vlastne parodoval. Vyznenie Catullovho epigramu, ktorý vyjadruje rozporuplné 
prežívanie ľúbostného citu ako symbiózy lásky a nenávisti, ako stavu, ktorý prináša 
človeku pocity šťastia a zároveň utrpenia a trápenia, stráca v Bocatiovom spracovaní 
existenciálnu naliehavosť, ktorú artikuluje Catullus, a naopak získava parodické 
a satirické vyznenie, pretože objektom lásky a nenávisti je v Bocatiovom spracovaní – 
víno. Vysoké a vážne vyznenie Catullovej básne je parodované, epigram je použitý ako 
základ pre parafrázu, ale s úplne inou intenciou, nevážnou, parodickou, satirickou. 
Pôvodne dvojveršový epigram Bocatius rozšíril na štyri verše. Prvý je skoro doslovne 
prebratý z Catulla: Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris, Bocatius: Odi et amo 
vinum: faciam cur ista, requiris?, ale už v ňom Bocatius uvádza „svoj“ objekt lásky 
a nenávisti – víno. Tým sa už na začiatku básne naznačuje, že pôjde o parodické, 
nevážne spracovanie Catullovej predlohy. V druhom a treťom verši sa rozvádza 
myšlienka o rozporuplnom pôsobení vína, ktoré môže byť liekom i záhubou, 
a záverečný verš je didaktickým poučením o nutnosti dodržiavať pri pití vína správnu 
mieru. Epigram, v ktorom Catullus vyjadril rozporuplnosť až trýznivosť prežívania 
lásky, využil Bocatius na poukázanie dvojakého účinku pitia vína, ktoré môže prinášať 
na jednej strane opojenie, na druhej však môže škodiť a spôsobiť až záhubu. Bytostne 
naliehavú tematizáciu rozporuplného prežívania ľúbostného citu Bocatius posunul 
na podstatne inú rovinu. Jeho parafráza Catullovho epigramu je štylistickou básnickou 
hrou, ktorá predlohu použila len ako formu na vyjadrenie nezávažného obsahu 
a didaktického poučenia. Zároveň môže byť azda i dokladom Bocatiovho zmyslu pre 
humor.  

Zaujímavé je, že pri písaní ľúbostných básní venovaných milenke Rubelle 
ani snúbenici Elsule nepoužil Bocatius takéto priame parafrázy Catullovej tvorby, hoci 
ako vidno zo spracovania epigramu Odi et amo aj z iných súvislostí, Catullovu tvorbu 
poznal. 
                                                             
23 BOCATIUS, Opera quae exstant omnia. Poetica 1 (1990), s. 217. 
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Záver   
Na základe analýzy básnických textov rímskeho básnika Catulla a huma-

nistického básnika Jána Bocatia možno konštatovať, že antický vzor mohol slúžiť ako 
jeden zo zdrojov významovej a formálnej inšpirácie pre tvorbu Bocatiových 
ľúbostných básní venovaných Rubelle a Elsule. Zhodu možno identifikovať vo využití 
autobiografickej perspektívy stvárnenia ľúbostného vzťahu, štylizácii ľúbostného citu 
ako utrpenia a choroby, vo vnímaní lásky ako výlučnej oddanosti lyrického subjektu 
jedinej milovanej žene (servitium amoris) i v použití rovnakých výrazových 
a štylistických prostriedkov – deminutív, básnických otázok, oslovení a opakovania. 
U oboch básnikov nachádzame aj artikulovanie postoja lyrického subjektu k milenke 
po skončení ľúbostného vzťahu a s tým spojené hanlivé a urážlivé vyjadrenia 
na adresu bývalej lásky. Spojitosť možno vidieť i v uplatnení cyklickej tvorby 
ľúbostných básní. 
 
Príloha: vybrané latinské básne Jána Bocatia z cyklu venovaného Rubelle a 
ich prozaický preklad do slovenčiny   
535         Ad Rubellam abs se redamatam   

Ah formosa Rubella, tulit formosius orbis  
Te nihil, et posthac secula nulla ferent.  

Sola creas aeterna mihi suspiria: sola  
Somnia das, mea te nulla medulla caret.  

5  Quicquid ago, tu sola videris, et unica curas  
Nocte dieque paris, nocte dieque paris.  

   Sola places, meliusque nihil, nil mollius orbis  
Mi totus faceret, si mea sola fores.   

Incessu Venus es, Helena formosior ipsa,  
10        Moribus et vita nil nisi Penelope.  

Nil equidem trunco aut lapidi rationis, amarem  
Sed quoque si truncus vel lapis ipse forem.  

Langueo amore, Rubella, tuo, Venus ultima, sola  
Me crucias, quae me sola levare potes.  

15  Tu nisi sola levare voles, florentibus annis  
Eripies animam tu quoque sola meam.  

Aspice pallidulum, me lenibus aspice ocellis,  
Per te abiit, per te vita redire potest.  

Ah centum me tela petunt, ah mille sagittae,  
20        Extrahe, nil miser, ah nil, nisi vulnera, alo.  

Ah miserere mei, magni flos unice mundi,  
Sola mihi Paeon, sola levamen eris. 
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Odium et amor vini 
Odi et amo vinum: faciam cur ista, requiris? 
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Rubelle, ktorej opätuje lásku 
Ach, krásna Rubella, nič krajšie ako ty svet nepoznal a ani budúce pokolenia nebudú 
poznať. Ty si príčinou mojich večných bolestných vzdychov, si predmetom mojich 
snov, prenikla si do celého môjho srdca. Čokoľvek robím, vidím len teba, ty si moja 
jediná starosť vo dne i v noci. Ty jediná sa mi páčiš, na svete by pre mňa nebolo nič 
lepšie, nič lahodnejšie, len keby ty si bola moja. Kráčaš ako Venuša a si krajšia ako 
samotná Helena, mravmi a povahou sa vyrovnáš Penelope. Aj keď sa to zdá nemožné, 
miloval by som ťa, aj keby som bol kameňom či drevom. Rubella, pravá Venuša, som 
chorý z lásky k tebe, mučíš ma, a jedine ty ma môžeš potešiť. Ak ma nebudeš chcieť 
zachrániť, moja duša nebude poznať šťastie. Pozri na mňa bledého láskavými očami, 
ty môžeš život dať alebo vziať. Ach, vráža do mňa sto šípov, tisíc striel, zachráň ma 
pred nimi, inak zažijem len bolesť. Ach, zmiluj sa nado mnou, jediný kvet veľkého 
sveta, ty si moja jediná spása, jediné potešenie.  
 
543           Ad Rubellam suam   

Quando erit illa dies, qua nos iungemur amantes,  
Dulce, Rubella, meum, quando erit illa dies?  

Omnia spero feroque nihil, mea vita, meum cor:  
Des, capias, venias, quod peto, do, video.  

5  Perdere tu mihi sola potes, tu reddere vitam:  
Enecet (ah) vultus vivificetve tuus.  

Flos, cibus, aura, decus, requies, mel, gaudia, coelum,  
Cedite, Bocatio sola Rubella placet.  

Svojej Rubelle 
Kedy nastane ten deň, keď sa my milujúci spojíme, sladká Rubella, kedy nastane ten 
deň? Vo všetko dúfam, nič neprinášam, môj život, moje srdce: čo žiadam, dávam, 
vidím, to mi daj, vezmi, príď. Ty jediná ma môžeš zničiť alebo vrátiť mi život: Zahubí 
ma tvoj pohľad alebo oživí? Kvet, potrava, sláva, ozdoba, pokoj, med, radosť, nebo, 
ustúpte, Bocatiovi sa páči len Rubella.   
550             Ad Rubellam   

Te nuper cecini, fateor, sed carmina posthac  
Bella minus de te, falsa Rubella, canam.  

Arsi te, fateor, sed posthac saepe vocabo  
Serpentem atque canem, carmina quando canam.  

5  Sic merita es, tibi terra dehiscat, fulmine ad ima  
Teque adigat laesi mox gravis ira Dei.  

Experiare, fidem vati dare, frangere rursus,  
Quid sit, supplicium triste, Rubella, dabis. 
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Rubelle 
Priznávam, že nedávno som ťa ospieval, ale odteraz budem o tebe, falošná Rubella, 
spievať menej pekné piesne. Priznávam, horel som k tebe láskou, ale odteraz budem 
vzývať hada a psa, keď budem spievať piesne. Toto si zaslúžiš: nech sa pod tebou 
rozostúpi zem, a nech ťa hneď bleskom zrazí až na dno ťažký hnev urazeného boha. 
Nech pocítiš, čo znamená, dať básnikovi sľub vernosti, a porušiť ho. Za to ťa stihne 
prísny trest, Rubella. 
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uplatňovali princípy imitatio (napodobňovanie) a aemulatio (horlivé súťaženie). Príspevok analyzuje 
významové a formálne väzby Bocatiových básní na dielo rímskeho klasika ľúbostnej poézie Catulla, na 
ktorého sa Bocatius v úvode ku knihe Nuptialia sám odvoláva. Autorka poukazuje na autobiografickú 
perspektívu prežívania ľúbostného citu a štylizáciu lyrického subjektu ako úbohého otroka lásky 
k vyvolenej žene (servitium amoris), artikuláciu ľúbostného citu ako chorobného stavu i na použitie 
rovnakých štylistických a výrazových prostriedkov u oboch autorov.    
 
Kľúčové slová: latinská literatúra, latinská humanistická poézia, Catullus, Ján Bocatius   
Mgr. Oľga Vaneková, PhD. 
Ústav cudzích jazykov  
Lekárska fakulta  
Univerzita Komenského v Bratislave 
Špitálska 24 
813 72 Bratislava 
Slovenská republika 
olga.vanekova@fmed.uniba.sk 

289 
 

Anatómia hlavy v lexike Liber medicinalis 
Mgr. Linda Vasiľová 
Bratislava  
Terms relating to head anatomy in Liber medicinalis  
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various ailments, written in verse. The prescriptions are arranged according to the a capite ad calcem 
(from head to heel) rule. Lexemes denoting anatomical structures that have the properties of terms can 
be isolated from the text. The aim of this paper is to present terms relating to head anatomy in diachrony 
and with regard to synonymity. To serve this purpose, a comparison was drawn between Liber 
medicinalis and De medicina by the Roman author Celsus, as well as contemporary anatomical 
nomenclature. 
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head 
 
Úvod  

re odbornú spisbu neskorej antiky je typický manierizmus a tvorba odpisov 
a kompilátov zo starších a významných diel. 1  Časté sú veršované formy 

a typické sú archaistické tendencie a grécizmy. Zbierka lekárskych predpisov Liber 
medicinalis sa formálne ani obsahovo nevymyká tejto charakteristike. Ide o dielo napísané 
v 1107 daktylských hexametroch, rozčlenených podľa systému a capite ad calcem na 64 
receptov na liečbu rôznych chorôb a neduhov. Autor zjavne čerpal z veľkých 
encyklopedických diel z oblasti prírodných vied a medicíny, a to nielen čo sa týka 
konkrétnych poznatkov, ale aj lexiky.  

Dielo sa pripisuje rímskemu autorovi Quintovi Serenovi, ktorý žil na prelome 2. 
a 3. storočia. Jeho identita je nejasná, no predpokladá sa, že ide o muža zvaného 
Sammonicus, ktorý žil a tvoril za vlády dynastie Severovcov. Mal byť jedným zo 
zavraždených prívržencov cisára Getu, ktorého dal na prelome rokov 211 a 212 zabiť brat 
Caracalla. Zmienku o tom možno nájsť v zbierke životopisov rímskych cisárov Historia 
Augusta.2 

Kým o autorovi existuje málo pramenného materiálu, dielo Liber medicinalis sa 
zachovalo v množstve odpisov i tlačených vydaní, čo svedčí o jeho obľúbenosti 
a dôveryhodnosti aj počas humanizmu.3 V laickom prostredí je dodnes známe a citované 
ako jeden z prvých literárnych prameňov, v ktorých sa vyskytuje magická formula 
abracadabra.4  
                                                             
1 ŠIMON, Historia medicinae antiquae (2009), s. 22.  
2 SHA, M. Ant. IV. 4: [...] occisique nonnulli etiam cenantes, inter quos etiam Sammonicus Serenus, cuius 
libri plurimi ad doctrinam exstant. 
3 SCHULTHEISZ, A tanköltemény az orvosi oktatásban (2012), s. 9. 
4 Ser. Med. 935: [...] inscribes chartae quod dicitur abracadabra [...]. Autor odporúča tento postup na 
odvrátenie dvaapoldňovej horúčky, označovanej gréckym slovom hemitritaeos. 
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Obsah diela, s výnimkou stručného úvodu, tvoria výlučne lekárske recepty. 
Významnou časťou lexikálnej zásoby sú preto lexémy označujúce farmakognostické 
a farmakologické pojmy (mená rastlín a názvy liečebných prípravkov). Okrem toho 
možno v texte nájsť lexémy označujúce pojmy z anatómie, fyziológie, patologickej 
fyziológie a klinickej medicíny.  
Predmetom záujmu tejto práce je lexika týkajúca sa anatómie hlavy a jej diachrónna 
súvislosť so staršími autormi a so súčasnou anatomickou nomenklatúrou. Liber 
medicinalis nie je rozsiahlym ani zvlášť významným odborným dielom a dokonca sa nevie, 
či bol jeho autor len kompilátorom, alebo pôsobil aj ako medicus, čo sám naznačuje.5 
Skúmaním použitej lexiky však možno podoprieť tvrdenie, že dielo má svoje miesto 
v dejinách medicíny a lekárskej terminológie. 
 
Problém terminológie 
 

Otázkou je, či možno lexiku v Liber medicinalis týkajúcu sa stavby ľudského tela 
považovať za súbor termínov. Samozrejme, nájdené lexémy ani zďaleka netvoria ucelený 
systém opisujúci ľudské telo a nespĺňajú dnešné terminologické kritériá. Napriek tomu ich 
možno považovať za termíny, lebo majú základné vlastnosti termínov:6 
 sú systémové v tom zmysle, že sú používané systematicky v celom diele, o čom svedčí 

analýza výskytov lexém v texte;7  
 možno predpokladať, že boli v čase vzniku diela ustálené – čerpané zo systémov 

používaných viacerými staršími autormi, najmä v dielach Naturalis historia Gaia 
Plinia Secunda (predovšetkým farmakognostická, ale aj klinická terminológia) a De 
medicina Aula Cornelia Celsa (anatomická a klinická terminológia); 

 a napokon možno predpokladať, že boli v čase vzniku diela jasné a zrozumiteľné, 
pravda, primerane úrovni čitateľov, lekárskej vedy a stavu lekárskej terminológie.  

 
Anatomická terminológia a nomenklatúra 
 

Základom súčasnej anatomickej terminológie je jednotný súbor termínov 
pomenúvajúcich štruktúry ľudského tela, teda anatomická nomenklatúra. Jej potreba 
vyplýva z opisnej povahy anatómie, ktorá si vyžaduje presnosť, jednoznačnosť 
a štruktúrovanosť termínov. Určujúce je pritom využitie anatomických názvov v klinickej 
medicíne. 

Stáročný vývoj medicíny niesol a stále nesie so sebou potrebu pomenúvať. Týka 
sa to aj anatómie. Aulus Cornelius Celsus je autorom vplyvného diela De medicina, 
z ktorého sa zachovali časti o chirurgii a iných odboroch s bohatou anatomickou lexikou. 
Hippokratovské opisy ľudského tela rozpracoval grécky lekár Galenos, ktorý pôsobil 
v Ríme okrem iného ako lekár Severovcov, bol teda súčasníkom autora Liber medicinalis 
Quinta Serena. Galenický korpus sa stal na niekoľko storočí základným dielom lekárskej 
                                                             
5 VASIĽOVÁ, Dreckapotheke v diele Quinta Serena (2018), s. 269.  
6 MASÁR, Ako pomenúvame v slovenčine (2000), s. 13 – 20.  
7 Pozri tabuľku 1. 
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spisby. Jeho vplyv narušilo až dielo flámskeho lekára Andreasa Vesalia z roku 1543 De 
humani corporis fabrica, ktoré dalo základ modernej systematickej anatómii.  

Ako sa prehlbovalo poznanie stavby ľudského tela, pribúdali anatomické termíny, 
čo malo za následok vznik nejasností, ale prinieslo aj snahy o zjednotenie názvoslovia.8 
Prvou medzinárodne prijatou nomenklatúrou bolo Bazilejské anatomické názvoslovie 
z roku 1895. V roku 1935 ju nahradilo Jenské anatomické názvoslovie, ktoré bolo 
aktualizované v Paríži v roku 1955, čím vznikol známy a niekoľkokrát revidovaný súbor 
Nomina Anatomica.  

V súčasnosti sa používa aktuálne latinsko-anglické vydanie Terminologia 
Anatomica z roku 1998, ktoré obsahuje vyše 9000 termínov a od roku 2011 je online. 
V slovenskom prostredí sa za zakladateľa anatomického názvoslovia považuje Július 
Ledényi. V roku 1935 zostavil súbor Nomina anatomica – Slovenské telovedné názvoslovie, 
ktoré sa dočkalo revízie v roku 1962.9 V súčasnosti sa na referenciu používa trojzväzkový 
latinsko-anglicko-slovenský slovník Anatomické názvy, ktorý vyšiel v rokoch 2001 – 2003. 
 
Anatomická terminológia v Liber medicinalis  
 

V skúmanom texte sa vyskytuje 63 lexém označujúcich anatomické štruktúry, 
z ktorých možno vybrať 24 termínov týkajúcich sa anatómie hlavy. V tabuľke uvádzame 
lexémy – anatomické termíny, ako ich použil autor, na porovnanie výskyt lexém 
v Celsovom diele De medicina a zodpovedajúce názvy v modernej latinskej a slovenskej 
anatomickej nomenklatúre, vrátane odvodenín. Porovnanie s Celsovým dielom je vhodné, 
lebo ide o najucelenejší zdroj anatomickej terminológie v čase vzniku diela, ktorý sa aspoň 
sčasti zachoval.10 Pri výbere moderných termínov rozhodovalo sémantické hľadisko; ak 
nie je lexéma totožná, uvádzame významovo zhodný ekvivalent, ale aj možné sémantické 
presahy a prieniky.  
 
Tab. 1: Termíny označujúce anatomické štruktúry hlavy 
 
Ser. Med.11, verš              Celsus Med.12  Súčasné termíny13  Súčasné deriváty    Slovenské termíny14 
 
 
 
 
 

                                                             
8 ŠIMON a kol., Anatomický slovník (2015), s. 7. 
9 HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické názvy I. (2001), s. 5. 
10 LANGSLOW, Medical Latin in the Roman Empire (2000), s. 48.  
11 Lexika SERENUS: Liber medicinalis prevzatá zo štandardného vydania VOLLMER (1919). 
12 Lexika CELSUS: De medicina prevzatá zo štandardného vydania LOEB (1935).   
13 Súčasná latinská anatomická terminológia prevzatá z Terminologia Anatomica (2011). 
14  Súčasná slovenská anatomická terminológia prevzatá z HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické 
názvy (2001-2003.) 
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Ser. Med.11, verš              Celsus Med.12  Súčasné termíny13  Súčasné deriváty    Slovenské termíny14 
 
 
 
 
 

                                                             
8 ŠIMON a kol., Anatomický slovník (2015), s. 7. 
9 HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické názvy I. (2001), s. 5. 
10 LANGSLOW, Medical Latin in the Roman Empire (2000), s. 48.  
11 Lexika SERENUS: Liber medicinalis prevzatá zo štandardného vydania VOLLMER (1919). 
12 Lexika CELSUS: De medicina prevzatá zo štandardného vydania LOEB (1935).   
13 Súčasná latinská anatomická terminológia prevzatá z Terminologia Anatomica (2011). 
14  Súčasná slovenská anatomická terminológia prevzatá z HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické 
názvy (2001-2003.) 
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Pri snahe zhodnotiť anatomickú terminológiu v diele Liber medicinalis je nutné dbať na 
niekoľko faktorov, ktoré majú vplyv na sémantickú i formálnu zložku lexiky:   
1. časový rámec a úroveň medicíny v čase vzniku diela;  
2. stav lekárskej terminológie v čase vzniku diela; 
3. grécky vplyv na danú oblasť ľudského poznania v danom časovom rámci; 
4. poetická forma, ktorá do istej miery ovplyvnila výber jazykových prostriedkov.  
 
1. Úroveň medicíny 

Terminológia použitá v Liber medicinalis vypovedá o úrovni antickej medicíny 
v čase vzniku diela, teda na konci 2. a začiatku 3. storočia po Kr., konkrétne o úrovni 
poznania stavby a fungovania ľudského tela, pôvodu chorôb a liečebných postupov. Dielo 
vychádza z hippokratovského poznania anatómie ľudského tela a chápania etiológie 
chorôb, ktoré má pôvod v humorálnej teórii. Autor sa nevyhol ani mágii a použitiu 
nechutných prísad typu Dreckapotheke, ktorými odporúčal liečiť nielen banálne neduhy, 
ale aj závažné stavy ako epilepsia. 15 Na anatomickú terminológiu diela mal tento fakt 
minimálny vplyv. No ako naznačuje tabuľka, chápanie stavby ľudského tela je v súlade so 
staršími autormi, ktorí boli vplyvní v čase vzniku diela. 
 
2. Stav terminológie 

V diachrónnom pohľade na lexiku Liber medicinalis je určujúci fakt, že text 
vznikol v čase, keď neexistovala anatomická nomenklatúra. Termíny, ktoré autor používa, 
sú však prevzaté z latinsko-gréckeho terminologického systému, ktorý sa presadzoval 
                                                             
15 VASILOVA, Dreckapotheke v diele Quinta Serena (2018), s. 273. 
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v čase pred vznikom textu (nachádzame ho napríklad u Plinia a Celsa, ktorých diela sú 
zjavne hlavným zdrojom Liber medicinalis) a stal sa základom dnešnej anatomickej 
nomenklatúry. Dielo teda odráža istú vývojovú etapu anatomickej terminológie. Túto 
kontinuitu zreteľne zachytáva, hoci v malej mierke, aj tabuľka lexém označujúcich 
štruktúry anatómie hlavy. 

V súčasnej anatomickej nomenklatúre sa vyskytujú čiastočné synonymá, ktorých 
použitie závisí od konkrétneho orgánu alebo typu tkaniva, napríklad zúžená časť orgánu: 
collum (collum femoris – krček stehnovej kosti) – cervīx (cervīx uterī – krček maternice). 
Dvojicu cervix – collum možno nájsť aj v Liber medicinalis ako čiastočné synonymá 
označujúce krk (spájajúci hlavu s trupom), a to dokonca v jednom verši.16 Táto časť tela sa 
dnes označuje výhradne ako collum. Ďalším príkladom je crinis,17 ktorý sa dnes v lekárskej 
terminológii nepoužíva;18 vyskytuje sa výlučne termín capillus. Lexéma labrum sa dnes 
vyskytuje len vo význame okraj (slovenský termín val: labrum articulare – kĺbový val, 
labrum acetabuli – panvičkový val), v iných významoch sa používa labium.19 Zaujímavé je 
špecifické použitie lexémy orbis (vo význame oko, očnica), z ktorej sa v anatomickej 
nomenklatúre zachoval derivát orbita.20 

Potrebná jednoznačnosť sa v dnešnej nomenklatúre dosahuje tak, že každý názov 
sa presne určuje opisom podľa príslušného orgánu, funkcie a iných vlastností a napokon 
topografie. Z tohto dôvodu sú pre súčasnú nomenklatúru anatómie kľúčové deriváty, 
zloženiny a združené pomenovania. Netýka sa to, samozrejme, len anatómie. 
Derivatívnosť je jednou zo základných vlastností všetkých termínov.21  

Použitie odvodenín v anatomickej nomenklatúre podlieha pravidlám, ktoré 
vyplývajú z morfológie tela (susediaci orgán či časť orgánu). Niektoré názvy z Liber 
medicinalis sa dnes v združených pomenovaniach používajú len v genitíve (collum – 
musculus colli longus), iné aj ako slovotvorný základ pre adjektíva (dens – cervix dentis – 
alveolus dentalis – gyrus dentatus), alebo sa zachovali len ako deriváty (orbis – orbita, 
orbitalis). 

V diele Liber medicinalis sa vyskytujú len jednoslovné anatomické termíny, 
konkrétne neodvodené a odvodené substantíva a zloženiny, ako možno sledovať aj 
v tabuľke termínov z anatómie hlavy. Deriváciu adjektív, ktorá tvorí významný nástroj 
tvorby súčasnej lekárskej, konkrétne aj anatomickej terminológie (-alis/-aris, -osus, -
oideus a podobne), preto v tomto prípade skúmať nemožno. V tabuľke však uvádzame 
najfrekventovanejšie deriváty z autorových lexém, ktoré sú súčasťou aktuálnej lekárskej 
terminológie.  
 
                                                             
16 Ser. Med. 280: [...] at si cervices durataque colla rigebunt [...] 
17 V Celsus Med. sa termín nevyskytuje, v Ser. Med. možno považovať aj za poetizmus. 
18 Ser. Med. 45: [...] et nigrum crinem fuco simulare doloso [...]; 52: [...] ad rutilam speciem nigros 
flauescere crines [...]. 
19 Dnešný anatomický termín pre peru labium sa v Ser. Med. ani v Celsus Med. nevyskytuje. 
20 Ser. Med. 665: [...] inde inimica seges proprios desaevit in orbes [...].  
21 MASÁR, Ako pomenúvame v slovenčine (2000), s. 20. 
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16 Ser. Med. 280: [...] at si cervices durataque colla rigebunt [...] 
17 V Celsus Med. sa termín nevyskytuje, v Ser. Med. možno považovať aj za poetizmus. 
18 Ser. Med. 45: [...] et nigrum crinem fuco simulare doloso [...]; 52: [...] ad rutilam speciem nigros 
flauescere crines [...]. 
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20 Ser. Med. 665: [...] inde inimica seges proprios desaevit in orbes [...].  
21 MASÁR, Ako pomenúvame v slovenčine (2000), s. 20. 
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3. Grécky vplyv 
Pre lekársku terminológiu je typická paralelná existencia latinských a gréckych 

termínov a ich prelínanie. Táto situácia súvisí s dejinami západnej medicíny, ktorá sa 
formovala v starovekom Grécku a etablovala na území Ríma. Dnes platí, že latinské názvy 
sa uplatňujú prevažne v anatomickej terminológii, ich grécke ekvivalenty ako slovotvorné 
komponenty v klinickej terminológii. Existuje však mnoho výnimiek: napríklad latinský 
anatomický názov mozgu je cerebrum, no predovšetkým v zloženinách sa používa aj 
termín gréckeho pôvodu encephalon (diencephalon, prosencephalon).22  

Liber medicinalis je súčasťou istej vývojovej etapy tohto procesu. Hojne využíva 
grécizmy23 aj ako synonymá, a to buď latinské a grécke variety (lien – splen24), alebo 
derivačné varianty (artus – articulus).25 V prípade termínov na označenie anatómie hlavy 
sa však takéto synonymá nevyskytujú. 

Grécke komponenty v súčasnej lekárskej terminológii sú viazané systematickým 
názvoslovím a mnohé prešli derivačným procesom v národných jazykoch. V prípade 
skúmaného diela je namieste skôr otázka preberania a transkripcie gréckych termínov, 
ktoré autor prevzal od starších autorov, hoci nie práve pri termínoch z anatómie hlavy. 
Ide najmä o názvy ochorení a mená rastlín. Podobne ako v našich krajoch, ani v rímskych 
odborných kruhoch nevládla v otázke transkripcie zhoda,26  o čom svedčia nejednotné 
názvy ochorení (starší názov tuberkulózy Plinius, Serenus: phthisis – Celsus: pthisis – 
Columella: phtisis). 
 
4. Poetická forma 

Nepatrným obmedzením sa ukázala byť básnická forma diela: autor síce 
pomenúva niektoré orgány poetizmami, čím vzniká synonymia, no ako systémové používa 
odborné názvy. V prípade anatómie hlavy možno ako príklad uviesť dvojicu lumen – 
oculus.27 Obrazné pomenovania sme do anatomickej lexiky nezaradili. Skúmanie vplyvu 
prozódie na výber lexém by bolo predmetom inej práce. 
 
Záver 
 

Z analýzy lexiky týkajúcej sa anatómie hlavy, hoci je počtom veľmi obmedzená, možno 
urobiť niekoľko záverov: 
1. Lexika zjavne vychádza z porovnávaného encyklopedického diela De medicina, pričom 

mnohé prieniky sa mohli stratiť vinou nezachovaného pramenného materiálu.28 

                                                             
22 V Ser. Med. ani v Celsus Med. sa encephalon nevyskytuje. Celsus používa aj termín cerebellum, v Ser. 
Med. sa nevyskytuje. 
23 Podobne ako Celsus aj Serenus uvádza početné odkazy na grécke klinické a farmakognostické termíny, 
ktoré uvádza napríklad: [...] Graecus [...] propria scit dicere lingua [...] (Ser. Med. 364). 
24 Možno nájsť aj v Celsus Med. 5.28.2a.4. 
25 Artus (z gr. ἀρτύς) sa v Celsus Med. nevyskytuje.  
26 BUZÁSSYOVÁ, Miloslav Okál a problematika transkripcie antických mien v slovenčine (2014), s. 216.  
27 Možno nájsť aj v Celsus Med. 2.6.3.2. 
28 LANGSLOW, Medical Latin in the Roman Empire (2000), s. 9. 

295 
 

2. V diachrónnom pohľade možno nájdené termíny rozdeliť na  
 slová zo základnej lexikálnej zásoby klasickej latinčiny, ktoré sa zachovali ako 

anatomické termíny (caput, lingua, os);29 
 termíny, ktoré sa vyskytujú aj u nelekárskych autorov, ale prevažne s iným 

významom (palatum – ústa, chuť; supercilium – pýcha, hnev; vertex – vír, hora), 
a zachovali sa ako anatomické termíny;  

 špecifické zachované termíny (gingiva); 
 termíny, ktoré nie sú súčasťou modernej nomenklatúry (crinis); 
 termíny, z ktorých sa zachovali deriváty (orbis, uva). 

3. Aj na obmedzenom priestore 23 lexém možno študovať kontinuitu anatomickej 
terminológie, ktorá je v Liber medicinalis pozoruhodne a dôsledne zachovaná. 
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22 V Ser. Med. ani v Celsus Med. sa encephalon nevyskytuje. Celsus používa aj termín cerebellum, v Ser. 
Med. sa nevyskytuje. 
23 Podobne ako Celsus aj Serenus uvádza početné odkazy na grécke klinické a farmakognostické termíny, 
ktoré uvádza napríklad: [...] Graecus [...] propria scit dicere lingua [...] (Ser. Med. 364). 
24 Možno nájsť aj v Celsus Med. 5.28.2a.4. 
25 Artus (z gr. ἀρτύς) sa v Celsus Med. nevyskytuje.  
26 BUZÁSSYOVÁ, Miloslav Okál a problematika transkripcie antických mien v slovenčine (2014), s. 216.  
27 Možno nájsť aj v Celsus Med. 2.6.3.2. 
28 LANGSLOW, Medical Latin in the Roman Empire (2000), s. 9. 
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2. V diachrónnom pohľade možno nájdené termíny rozdeliť na  
 slová zo základnej lexikálnej zásoby klasickej latinčiny, ktoré sa zachovali ako 

anatomické termíny (caput, lingua, os);29 
 termíny, ktoré sa vyskytujú aj u nelekárskych autorov, ale prevažne s iným 

významom (palatum – ústa, chuť; supercilium – pýcha, hnev; vertex – vír, hora), 
a zachovali sa ako anatomické termíny;  

 špecifické zachované termíny (gingiva); 
 termíny, ktoré nie sú súčasťou modernej nomenklatúry (crinis); 
 termíny, z ktorých sa zachovali deriváty (orbis, uva). 

3. Aj na obmedzenom priestore 23 lexém možno študovať kontinuitu anatomickej 
terminológie, ktorá je v Liber medicinalis pozoruhodne a dôsledne zachovaná. 
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