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Slovo na úvod  
 
 

Po piatich rokoch vydáva Katedra klasickej filológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nový zborník prác. Rovnako ako 
pri prvom i teraz jeho názov Hortus (záhrada) symbolizuje pestrosť tém, ktorými sa 
učitelia klasických jazykov zaoberajú. Naša katedra je malá a aj počet pracovísk 
s výučbou klasických jazykov na Slovensku je neveľký, takže miesto na publikovanie 
sme, samozrejme, ponúkli aj iným kolegom.  Pri prvom vydaní som vyjadril nádej, že 
nás v našej „záhrade“ v budúcnosti navštívia aj zahraniční kolegovia. S radosťou 
konštatujem, že sa tak stalo a v zborníku uverejňujeme práce kolegov z Čiech 
a Moravy. V zborníku sa predstavujú práce z antických dejín (Jurík, Sendeková, 
Valachovič), lingvistiky klasických jazykov (Buzássyová, Machajdíková), antickej 
literatúry (Kavečanská, Ostertágová-Klokner, Urbanová), antickej filozofie (Fraňo), 
z dejín antickej medicíny (Bujalková, Rošková, Vasiľová), z rímskeho práva 
(Sipekiová-Mach), neolatinistiky (Balegová, Brodňanská, Juríková, Kordoš, Škoviera, 
Škovierová, Zborovjan) a terminológie (Beran, Oriňáková, Šimon). 

Dúfame, že aj tento druhý zborník zaujme všetkých záujemcov o náš odbor. 
 
 

František Šimon 
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Bocatiov panegyrik Ungaria gratulans1 
Jana Balegová 
Košice 
 
Bocatius' panegyric Ungaria gratulans 

 
Abstract: In 1595 in Bardejov Ján Bocatius (1569 – 1621) published his second poem, the 252-line 
panegyric entitled Ungaria gratulans. The work is dedicated to Archduke Maximilian, the brother of 
Emperor Rudolf II, and was written to mark the occasion of his visit to Upper Hungary. This was at the 
time when the Archduke was appointed commander of the southern wing of the Habsburgian army in 
the 15-year war against the Turks, and he was also in line to assume overall command of the army. 
Bocatius presented the poem to Maximilian in person in July 1595, when the Archduke stopped for the 
night in Prešov on his way to Košice. He was to accompany his cousin Maria Christina, daughter of 
Archduke Charles II Francis of Austrian and Steiermark and the fiancée of the Habsburgs' new military 
ally, Duke Sigismund Báthory of Transylvania. This panegyric is a celebration of the Habsburg Archduke 
as a hero in connection with hopes invested in him as commander-in-chief. Bocatius uses a rich poetic 
and rhetorical apparatus to express his admiration of the Archduke, with alternating images of the 
affliction of Hungary, joy at Maximilian's arrival and the newly-prepared Habsburg-Transylvanian 
alliance, both marital and military. In addition to the conventional motifs, an allegorical figure of a 
lamenting woman also appears in the poem, a personification of  Hungary turning to Maximilian with a 
plea for assistance. This study presents several excerpts from Bocatius' poem, and focuses on issues of 
the sources of inspiration, intertextual relations and metrical analysis. 
 
Keywords: Neo-Latin literature, Latin humanistic poetry, Neo-Latin panegyric, Ján Bocatius, Ungaria 

gratulans 
 

 roku 1595 vydal Ján Bocatius2 v Bardejove v poradí svoju druhú báseň, 
panegyrik Ungaria gratulans (Vďakyvzdanie Uhorska)3 v rozsahu 252 

daktylských hexametrov. Báseň je venovaná bratovi cisára Rudolfa II., arcivojvodovi 
                                                           
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky VEGA 
1/0062/17 – Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom. 
2 Ján Bocatius pôvodom z Dolnej Lužice sa narodil sa v roku 1569 v protestantskej rodine 
obchodníka. Do Uhorska sa presídlil po štúdiách (Drážďany, Jihlava, Frankfurt nad Odrou) začiatkom 90-
tych rokov 16. storočia a jeho život a pôsobenie je tu spojené s mestom Prešov a predovšetkým s Košica-
mi. Bol učiteľom, rektorom mestských škôl, košickým richtárom, angažoval sa v protihabsburských 
povstaniach, v tejto súvislosti strávil niekoľko rokov vo väzení v Bielej veži v Prahe. Zomrel v roku 1621 
v Uherskom Brode počas diplomatickej cesty v službách Gabriela Bethlena. 
3 Úplný názov básne znie Ungaria gratulans Serenissimo principi ac domino Maxaemiliano, archiduci 
Austriaco, etc., cum partes Ungariae Superioris ingrederetur (Vďakyvzdanie Uhorska najjasnejšiemu 
kniežaťu a pánovi Maximiliánovi, rakúskemu arcivojvodovi atď. pri príchode do Horného Uhorska). 
Carmen heroicum uvedené v podtitule odkazuje na použité metrum (daktylský hexameter), nie na 
žánrovú príslušnosť k eposu. Báseň bola pod názvom Hungaria gratulans Serenissimo Austriae archiduci 
dom[ino] domino Maxaemiliano Hungariam sup[eriorem] intranti druhý raz vydaná v 1. knihe (Martialia 
vel bellica) Bocatiovej najznámejšej zbierky Hungaridos libri poematum V . Pozri BOCATIUS, Hungaridos 
libri poematum (1599), s. 51 – 60; kritické vydanie:  BOCATIUS, Opera quae exstant omnia poetica 1 (1990), 
s. 55 – 62. 

V 
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Maximiliánovi a vznikla pri príležitosti Maximiliánovho príchodu do Horného 
Uhorska. V tom čase bol poverený velením južného krídla habsburskej armády 
v 15- ročnej vojne proti Turkom a mal sa ujať vrchného velenia. Ako sa dozvedáme 
z Bocatiovho Denníka4, mladý autor predniesol svoju báseň Maximiliánovi osobne 
3. júla 1595, keď sa arcivojvoda zastavil na noc v Prešove cestou do Košíc. Mal sa tam 
pripojiť k svojej sesternici Márii Kristíne5, snúbenici nového vojenského spojenca 
Habsburgovcov, sedmohradského vojvodu Žigmunda Bátoriho, a sprevádzať ju i s jej 
matkou do Sedmohradska, kde sa mala konať svadba. Podľa záznamu v denníku si 
nechal Maximilián Bocatia na druhý deň opäť zavolať a dal mu za odmenu vyplatiť 14 
uhorských florénov. 

Panegyrik, z ktorého tu prinášame niekoľko ukážok, je v súlade so žánrom 
pomerne prepiatou oslavou habsburského arcivojvodu ako hrdinu v súvislosti s náde-
jami, ktoré sa s ním spájali v úlohe vrchného veliteľa. Dokumentujú to hneď úvodné 
verše, hyperbolicky vykresľujúce Maximiliána ako najväčšiu a poslednú nádej v boji 
s tureckým nepriateľom sužujúcim kresťanský svet. Obraz Turkov charakterizuje, 
podobne ako to bolo v Bocatiovej prvotine, ekloge Celadon6, arogancia a agresivita 
realizovaná tak v rovine geopolitickej, ako i duchovnej, kde dosahuje až apokalyptické 
rozmery.  Exaltované nadšenie z Maximiliánovho príchodu zdieľajú v topickom motí-
ve i antické božstvá a túžobné očakávanie tejto záchrany je expresívne vyjadrené su-
gestívnou metaforou intenzívneho emočného puta bezbranného nemluvňaťa k matke:  
 Induperatoris frater Germane Rodulphi,7 

Maxime qui nobis fers Aemiliane salutem, 
Austriacae salve terrae augustissime princeps, 
Pannoniae salve, salve heros inclite, salve, 

5 Ungarici salve regni spes ultima,8 salve9 
 ultima, sed rerum spes o fidissima salve, 

cuius in adventu Mars iubilat, aurea Pallas 
frena resolvit equis, salit et Victoria plaudit.10 
Iustitia comite Astraea, simul omnis et ordo 

10 Pieridum progressus agris, Helicone relicto.11 

                                                           
4 Diarium Ioannis Bocatii. In: BOCATIUS, Opera quae exstant omnia prosaica (1992), s. 85. 
5 Dcéra rakúskeho a štajerského arcivojvodu Karola II. Františka. Podľa záznamu v Bocatiovom denníku 
prišla do Košíc 5. júla spolu s matkou. 
6 K ekloge Celadon pozri BALEGOVÁ, In ilicis umbra... (2016), s. 33 – 93. 
7 Cf. Plaut., Men. 1125: Mi[hi] germane gemine frater, salve... 
8 V 2. vydaní optima. 
9 Cf. Plaut., St. 583 – 584: sperate Pamphilippe, o spes mea, / O mea vita, o mea, voluptas, salve. 
10 Cf. Sil., Pun. XII, 681: ... donec equum Titan spumantia frena resolvit; Verg., Aen. VIII, 168: ...frenaque 
bina meus quae nunc habet aurea Pallas.  
11 Cf. Ov., Trist. IV, 10, 23: motus eram dictis, totoque Helicone relicto ... 
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 Has etiam has oculis clementibus aspicis oras, 
 tot iam vexatas ab eo crudeliter annis, 
 qui Christum abiurans et acynace fretus in orbem 
 Christiadum furit ac solio se iactat avito12 
15 clara potiturum superando sceptra Quirini.13 
 Ebrius is toties, sine vindice,14 Marte secundo,15 

privat honore suo delubra et viribus aras. 
Olli relligio cessit, subvecta molossis16 
quattuor ad coelum, furiis per templa relictis. 

20 Salve igitur toties, o clementissime princeps, 
nos quoties votis te te exoptavimus omnes, 
absentem veluti genitricem vagiit infans, 
solus in angustiis cum lamentabile cunis 
guttur hiat stratum lacrymarum immergitur undis. 
 
Maximus Aemilianus17, brat nemecký vladára nášho 
Rudolfa, ktorý nám so sebou prinášaš záchranu spásnu, 
pozdravený buď, vznešené knieža rakúskej zeme, 
vitaj, vitaj nám, slávny panónsky hrdina, vitaj! 

5 Pozdravený buď, kráľovských Uhier posledná nádej! 
Pozdravený buď, posledná, najväčšmi istá však nádej! 
S príchodom tvojím jasá i Mars a Aténa zlatá 
koňom popúšťa uzdy, Víťazstvo s potleskom skáče, 
Spravodlivosť a Astraia mieria do našich končín, 

10 z Helikónu sa na cestu Múzy vydali všetky. 
S láskavým pohľadom upieraš oči na tieto kraje, 
ktoré už po toľké roky ukrutne sužuje ten, čo 
zapiera Krista a vyčíňa s dôverou vo svoju šabľu 
v kresťanskom svete, spupne sa chvastajúc na stolci predkov, 

15 ako nás zrazí a zmocní sa slávnych Quirina žeziel. 
S Martovou priazňou mstiteľa nemajúc znovu a znovu 

                                                           
12 Cf. Verg., Aen. VII, 169: imperat et solio medius consedit avito; Ov., Met. VI, 650: ipse sedens solio 
Tereus sublimis avito... 
13 Cf. Sil., Pun. VI, 103: Tarpeia exosus damnasti sceptra Quirini...; Claud., Paneg. VI. cons. 28, 642: et 
Bruti cernit trabeas et sceptra Quirini.  
14 Cf. Ov., Fast. III, 551: protinus invadunt Numidae sine vindice regnum; Ov., Heroid. 8, 7: 'Quid facis, 
Aeacide? non sum sine vindice;' dixi; Ov., Met. I, 93: iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.  
15 Cf. Verg., Aen. X, 21; XI, 899; XII, 497: Marte secundo. 
16 V 2. vydaní caballis. 
17 Spojením mien dvoch obdivovaných rímskych vojvodcov, Fabia Maxima a Scipiona Aemiliana, cisár 
Fridrich III. vytvoril meno pre svojho syna, Maximiliána I. 
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v ošiali zbavuje svätyne úcty a oltáre vplyvu. 
Viera sa pred ním na ústup dala, keď do neba štyri 
kone ju odviezli, napospas Fúriám ostali chrámy. 

20 Pozdravený buď toľkokrát, najláskavejšie knieža, 
koľkokrát sme si ťa všetci túžobne v modlitbách priali, 
tak ako nemluvňa, ktoré keď bez matky ostane samo 
v kolíske úzkej, pustiac sa do plaču s nárekom ústa 
otvára v žiali, až v potokoch sĺz sa utápa lôžko.  
V podobnom duchu sa nesie väčšina básne. Bocatius s využitím bohatého 

poeticko-rétorického aparátu vyjadruje obdiv k arcivojvodovi, ktorý striedajú obrazy 
sužovaného Uhorska, radosti z Maximiliánovho príchodu, z pripravovaného zväzku 
príslušníčky Habsburgovcov a sedmohradského vojvodu a z nového vojenského spoje-
nectva. Chválu Maximiliána Bocatius umocňuje kombináciou poeticko-rétorických 
prostriedkov, napríklad kontrastným spojením hyperboly a afektovanej autorskej 
skromnosti. Deklarovanie neschopnosti autora vysporiadať sa oslavou adresáta je 
od čias helenizmu topickou rétorickou figúrou „basilikos logos“, t. j. chvály vladára):  

Si tot Apollineae dictarent ora papyro, 
35 quot coelum stellas,18 quot apes19 ver, littus arenas, 

bruma nives,20 mare aquas21, animalia cuncta capillos, 
arbor habet folia et distinctum grana papaver,22 
non ego balbus ad haec iustos dare gaudia cantus 
sufficerem, Aemiliane, tuos quod copia standi 

40 vultus ante iuvet, sed amicas reddere voces.23 
 
 

                                                           
18 Cf. Ov., Ars amat. I, 59: Quot caelum stellas, tot habet tua Roma puellas... 
19 Cf. Ov., Ars amat. II, 517:  Quot lepores in Atho, quot apes pascuntur in Hybla...; III, 151: Nec quot apes 
Hyblae, nec quot in Alpe ferae... 
20 Cf. Lucr. V, 746: tandem Bruma nives adfert pigrumque rigorem / reddit; Hor., Ep. I, 7, 10: quod si 
bruma nives Albanis illinet agris; Sen., Phoeni. 370: Bruma ter posuit nives...; Luc., Phars. V, 4: iam 
sparserat Haemo / bruma nives gelidoque cadens Atlantis Olympo...; Luc., Phars. VI, 479: solibus et nullis 
Scythicae, cum bruma rigeret, / dimaduere nives; Stat., Theb. IV, 840: neque enim tibi cana repostas / 
Bruma nives raptas que alio de fonte refundit. 
21 Cf. Ov., Amores, III, 2, 43: In flammam flammas, in mare fundis aquas; Ov., Ars amat. III, 94: Quisve 
cavo vastas in mare servet aquas? 
22 Cf. Ov., Trist. V, II, 24: litora quot conchas, quot amoena rosaria flores, / quotve soporiferum grana 
papaver habet... 
23 Cf. Catull. 64, 166: nec missas audire queunt nec reddere voces; Verg., Aen. I, 409: cur dextrae iungere 
dextram / non datur ac veras audire et reddere voces?; Verg., Aen. VI, 689: datur ora tueri, / nate, tua et 
notas audire et reddere voces?; Hor., Ars 158: reddere qui voces iam scit puer et pede certo / signat 
humum. 
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Keby mi Apolón do básne diktoval toľko slov chvály, 
35 koľko je hviezd či na jar včelstva a na brehu piesku, 

v zime snehu či v mori vody a na zveri chlpov, 
koľko je na strome listov a koľko je zrniečok v maku, 
pre svoju koktavosť nestačil by som všetku tú radosť 
ospievať, ale len priateľsky odvetiť, Aemilianus, 

40 ako ma veľmi teší, že môžem stáť pred tvojou tvárou.  
Výrazovú intenzitu radosti z Maximiliánovho príchodu Bocatius zvyšuje 

kumuláciou ďalších prirovnaní, využívajúc opäť antický mytologický inventár:  
Non ita, qui tenebris et carcere24 ducitur atro, 
ferrea crura diu vel palmas taedia passus 
exultat, non sic inventis Icarus alis. 
Non sic a socio Stygiis reseratus ab undis25 

45 Herculea Theseus posuit cum vincula clava. 
 
Takto sa neteší človek, čo vedú ho z temnoty žalára, 
údy už dlho znavené od okov železných majúc, 
takto sa netešil Ikarus potom, čo vynašiel krídla, 
takto sa netešil Tézeus, keď ho kyj Herkulov zbavil 

45 okov a s pomocou druha podsvetie opustiť mohol.  
Rovnako ako do svojej prvotiny Bocatius i do tejto oslavnej básne zakom-

ponoval topickú radostnú reakciu personifikovanej prírody (vtáctvo, rastlinstvo, hory, 
lesy, pláň, nebesá) a neživých vecí (veže, hradby). Podobné nadšenie očakáva 
aj od obyvateľov mesta a v duchu panegyrika sa prihovára i k prítomnému obecenstvu 
– miesto uvítania Maximiliána má byť vyzdobené ako pre samotné božstvo:  

Nunc etiam volucres concentibus aëra mulcent,26 
magna creatoris referentes carmine facta27 

60 proque novis grates tunicis dant lilia campi 
laeta Deo, arboribus famulae stant verticae cristae,28 
scilicicet29 odoriferae laurus et aquatica myrtus. 
Ecce autem hae turres ac haec dant moenia plausus, 
laetitia incensum feriunt magnum aethera bombis. 

                                                           
24 Cf. Verg., Aen. VI, 734: neque auras / dispiciunt clausae tenebris et carcere caeco... 
25 Cf. Verg., Aen. III, 215: ...et ira deum Stygiis sese extulit undis.  
26 Cf. Ov., Fast. I, 155: ...et tepidum volucres concentibus aera mulcent... 
27 Cf. Verg., Aen. VIII, 287 – 288: ... qui carmine laudes / Herculeas et facta ferunt. 
28 Cf. Ov. Met. VI, 672: vertitur in volucrem, cui stant in vertice cristae; Verg. Aen. VI, 779: ...viden, ut 
geminae stant vertice cristae; Verg. Aen. IX, 732: ...tremunt in vertice cristae 
29 V 2. vydaní semper. 
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65 Montibus occiduis30 dat silva reciproca voces, 
insuper hic totus reboat modulamine campus. 
Quae mora segnis31 habet vos cives, ora quid uno 
fixa loco32 geritis, cur ardetisque tuendo? 
Quin potius, tellus quod fundit Daedala,33 flores34 

70 sternite, quos passim iam quilibet educat hortus 
spargite; sunt Veneris, sunt heic beneolentis anethi,35 
dulcis amaracus,36 hysopus, cassia atque cupressus. 
Gratus odor37 diis est, grata officiosa voluntas.38 
Ferte citi39 cives, ex mille theatra paremus 

75 frondibus; olim istas habitarunt dii quoque frondes. 
 
Teraz i vtáctvo spoločným spevom povetrie teší, 
veľké stvoriteľovo dielo zvestujúc piesňou, 

60 za nové šatstvo s radosťou ďakujú ľalie poľné 
Bohu, na pomoc stromom sťa chocholy dvíhajú svoje 
vrcholky vavrín a myrta, z ktorých sa vôňa vždy šíri. 
Veže, hľa, tieto a tieto tu hradby sa dávajú v potlesk, 
nebesá z radosti metajú s hrmením ohromné blesky, 

65 západným vrchom les ozvenou svoju odpoveď dáva, 
spevavou ozvenou zvučí aj celá táto pláň vôkol. 
Prestaňte váhavo postávať, občania, s upretým zrakom 
na jedno miesto a len sa so vzrušeným zápalom dívať. 
Radšej tu rozsypte kvety zrodené z umenia zeme, 

70 rozsypte na všetky strany kvetenu zo všetkých záhrad, 

                                                           
30 Cf. V. Fl. II, 620: Ianus et occiduis regnator montibus Atlans.  
31 Cf. Verg., Aen. X, 308: Nec Turnum segnis retinet mora, sed rapit acer ... 
32 Cf. Sil., Pun. XII, 746: hi spectant, quo fixa loco tentoria regis / adstiterint ... 
33 Cf. Lucr. I, 7: tibi suavis daedala tellus / summittit flores; Lucr. I, 228: ... redducit Venus, aut redductum 
daedala tellus / unde alit atque auget generatim pabula praebens?; Lucr. V, 234: ...tellus ipsa parit 
naturaque daedala rerum.  
34 Cf. Verg., Buc. IX, 41: fundit humus flores, hic candida populus antro / imminet ... 
35 Cf. Verg., Buc. II, 48: narcissum et florem iungit bene olentis anethi; / tum casia atque aliis intexens 
suavibus herbis / mollia luteola pingit vaccinia calta.  
36 Cf. Verg., Aen. I, 693: Venus ... dea tollit in altos / Idaliae lucos, ubi mollis amaracus illum / floribus et 
dulci adspirans complectitur umbra.  
37 Cf. Claud., Epit. Hon. et Mar. X, 240: gratus odor. 
38 Cf. Ov., Pont. II, 5, 31: illic, quam laudes, erit officiosa voluntas; Ov., Pont. III, 2, 17: non illis pietas, non 
officiosa voluntas / defuit. 
39 Cf. Verg., Aen. IV, 593: ite, /  ferte citi flammas, date tela, impellite remos!; Verg., Aen. IX, 37: ferte citi 
ferrum, date tela, ascendite muros... ; Stat., Theb. V, 658: ferte citi comites. 
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rozsypte kvety Venuše40, aníz, čo prekrásne vonia, 
rozsypte lahodný majorán, škoricu, yzop a cyprus. 
Bohom je príjemná vôňa a z dobrej vôle sa tešia. 
Prineste rýchlo ich, občania, pripravme z tisícich listov 

75 scénu – i božstvá si kedysi hoveli v takomto lístí.  
Afektovanú autorskú skromnosť Bocatius prenáša i na celé mesto Prešov. 

Aj keď pripomína jeho zásluhy a význam, predsa ho len nepokladá za dostatočne 
hodné „hostiť vznešené knieža“. Ospravedlňuje prosté mravy obyvateľov, keďže sú 
vyvážené lojalitou k panovníkovi a vrelým vzťahom a oddanosťou k prichádzajúcemu 
„polobohovi“ Maximiliánovi:   
 Tu modo magnorum magno sate sanguine divum41 
 ingredere42 hanc etiam, penitus quam pandimus urbem,43 
 quamque avus ille tuus magno decoravit honore44 
 pro meritis olim, pro belli fortibus ausis.45 
80 Hospite sit licet haec nec tanto46 principe digna. 
 Cum nihil hic altum, nil maiestate verendum. 
 Magna fides tamen est populi et constantia magna, 
 debita Romanis ingens reverentia sceptris. 
 Primus hic Ungarici locus est et ianua regni, 
85 ingredere47 hanc etiam penitus quam pandimus oram. 
 Huius corda adaperta tibi stant orbis et urbis, 
 Gratior hospite te revera non fuit alter. 
 Ingredere48 Austriacum lumen, tibi limen ad urbem 
 hoc patet, hos, ubi gratus eris, succedere penates. 
90 Semideo quis enim hospitium tectumque negaret? 
 Simplicitas morum non te haec offendat. Inertes 

                                                           
40 ruže 
41 Cf. Verg. Aen. VI, 125: ... cum sic orsa loqui vates: sate sanguine divum... 
42 Cf. Verg., Aen. VIII, 512: tu, cuius et annis / et generi fata indulgent, quem numina poscunt, / ingredere, 
o Teucrum atque Italum fortissime ductor. 
43 Cf. Verg., Aen. II, 234: moenia pandimus urbis.  
44 Cf. Sil., Pun. VIII, 485: haec altas eboris decoravit honore curules ... 
45 Cf. Verg., Aen. IX, 281: ...me nulla dies tam fortibus ausis / dissimilem arguerit; Sil., Pun. I, 150: ...ore 
excellentem et spectatum fortibus ausis / antiqua de stirpe Tagum superum que hominum que / 
immemor; Sil., Pun. III, 179: en age, si quid inest animo par fortibus ausis... 
46 Cf. Ov., Met. VIII, 570: ... quosque alios parili fuerat dignatus honore / amnis Acarnanum laetissimus 
hospite tanto; Ov., Trist. II, 242: illa quidem fateor fronti non esse severae / scripta, nec a tanto principe 
digna legi... 
47 Cf. verš 77. 
48 Cf. verš 77. 
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 cernis, at affectus in te non cernis amoremque. 
 O introspiceres latebras et pectora turbae, 
 mentibus in promptis studia officiosa videres. 
95 Non oculis unum lustras, tamen una voluntas, 
 una parata tibi mens49 est ac serva cupido. 
 Ingredere50 hanc etiam portam, illustrissime princeps, 
 hic manibus, si vis, hic te portabimus ulnis. 

 
Ty ako veľkí bohovia zrodenec vznešenej krvi 

 do tohto mesta, čo sa ti otvára celé, ráč vstúpiť. 
 Kedysi slávny tvoj predok ho odmenil význačnou poctou 

za jeho zásluhy, udatné, odvážne vojenské činy. 
80 Hoc toto mesto je nehodným hostiť vznešené knieža, 

keďže tu nie je nič vznešené, čo by sa uctievať malo, 
predsa je vlastná tomuto ľudu viera a stálosť, 
k rímskej vláde on patričnú úctu preveľkú chová. 
Toto je brána do kráľovstva, tade sa do Uhier vchádza, 

85 vstúp teda na toto územie, čo sa ti otvára vrelo, 
títo tu pred tebou so srdcom na dlani stoja a nieto 
na svete iného hosťa, čo by ho vítali radšej. 
Vojdi, rakúska pýcha, voľný máš do mesta prístup, 
do tohto mesta, v ktorom si vítaný, ráč, prosím, vstúpiť. 

90 Ktože by polobohovi prístrešie odoprieť mohol? 
Nech sa ťa nedotkne prostota mravov: to, že im chýba 
obratnosť, vidíš, no láska a náklonnosť skrytá je vnútri. 
Kiež by si nahliadol dovnútra, do tajných myšlienok ľudu, 
vidieť by mohol si láskavé túžby v ochotných mysliach, 

95 zrakom hoc vnímať to nemôžeš, predsa však jednotná vôľa, 
jednotné ochotné zmýšľanie, oddanosť k tebe ich spája. 
Vojdi i do tejto brány, najurodzenejšie knieža! 
Nosiť ťa budeme hoci aj na rukách, ramenách týchto.  
Aktuálnosť básne dokumentujú verše venované mladej neveste. Máriu 

Kristínu Bocatius vykresľuje v topických prirovnaniach ako „rakúsku Iunonu“, ktorej 
sa krásou nevyrovná ani Venuša alebo „Lédina dcéra“, trójska Helena. Úlohu Maxi-
miliána ako sprievodcu nevesty zas dáva do kontrastu so skazonosným Paridovým 
únosom Heleny. Na rozdiel od tohto zväzku ašpiruje chystané habsbursko-sedmo-

                                                           
49 Cf. Luc., Phars. VI, 596: mens dubiis perculsa pavet rursusque parata est / certos ferre metus... 
50 Cf. verš 77. 
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 cernis, at affectus in te non cernis amoremque. 
 O introspiceres latebras et pectora turbae, 
 mentibus in promptis studia officiosa videres. 
95 Non oculis unum lustras, tamen una voluntas, 
 una parata tibi mens49 est ac serva cupido. 
 Ingredere50 hanc etiam portam, illustrissime princeps, 
 hic manibus, si vis, hic te portabimus ulnis. 

 
Ty ako veľkí bohovia zrodenec vznešenej krvi 
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Kristínu Bocatius vykresľuje v topických prirovnaniach ako „rakúsku Iunonu“, ktorej 
sa krásou nevyrovná ani Venuša alebo „Lédina dcéra“, trójska Helena. Úlohu Maxi-
miliána ako sprievodcu nevesty zas dáva do kontrastu so skazonosným Paridovým 
únosom Heleny. Na rozdiel od tohto zväzku ašpiruje chystané habsbursko-sedmo-

                                                           
49 Cf. Luc., Phars. VI, 596: mens dubiis perculsa pavet rursusque parata est / certos ferre metus... 
50 Cf. verš 77. 
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hradské spojenie na úspech „v mieri i vo vojne“ a priazeň tak zo strany najvyššieho 
pohanského božstva, ako aj kresťanského Boha:  
 Heus tubicen solito mage iam taratantara51 clangat, 
100 cedite vos, venit, eia venit dux, ecce quadrigis 
 Austriacus, picta circumcurrente iuventa. 
 Iunonem Austriacam thalami vitaeque futuram 
 consortem ducens tibi, princeps inclyte, septem 
 castrorum, ac victrix cui Transylvania paret. 
105 Iaziges o nimium felices, ducit ab Austro 
 ipse heroinam, felix qui praesidet orbi,52 
 septena quondam arce dedit cui Dacia nomen. 
 Cedat ei Venus53 et formosae filia Laedae, 
 turpiter absenti quam cum Troianus adulter 
110 hospes54 hero rapuisset, agros et nobile regnum55 
 perdidit Iliacum, in flammas cineresque resolvit 
 unus opes Danaum Priamique Asiaeque dolores. 
 Tu melius longinqua per arva, o Maxmiliane, 
 ducis ab Austriaco generatam sanguine sponsam, 
115 auxilium, illustri quo septem principe castra 
 patre forisque domique ferant pergrata Tonanti 
 coniugia, ex alto prognatos stemmate56 natos, 
 mascula quos celebret virtus et avitus in orbe 
 fulgor, opis nec egenus57 eat, cum res ita poscet,58 
120 quam Deus et fati concordia firma ligavit. 
 

Trubač, hľa, viac než je obvyklé, tramtarára už hlása, 
100 ustúpte, prichádza, rakúsky štvorzáprah, knieža, hľa, nesie, 
 prichádza, navôkol pobieha mládež v odevoch pestrých. 

Rakúsku Iunonu, v manželstve, v živote budúcu tvoju 
družku on pre teba vedie, povestný vojvoda siedmich 
hradov, pre teba, Transylvánie víťaznej vládca. 

                                                           
51 Cf. Enn., Ann. II, 140: XVIII 140 At tuba terribili sonitu taratantara dixit.  
52 Cf. Prop. III, 11, 57: septem urbs alta iugis, toto quae praesidet orbi... 
53 Cf. Sen., Oct. 545: Dignamque thalamis coniugem inveni meis / genere atque forma, victa cui cedat 
venus / iovisque coniunx et ferox armis dea. 
54 Cf. Prop. II, 34, 7: hospes in hospitium Menelao venit adulter. 
55 Cf. Ov., Heroid. XVII, 135: Ergo ego sum virtus, ego sum tibi nobile regnum! 
56 Cf. Iuv. VIII, 40: tumes alto Drusorum stemmate... 
57 Cf. Claud., Stil. 24, 3, 277: ...et comes Opis eat. 
58 Cf. Hor., Carm. II, 2, 190: Utar et ex modico quantum res poscet acervo / tollam... 
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105 Jazygovia59, ó, prešťastní! Heroinu vám z juhu 
 osobne privádza ten, ktorý s úspechom vo svete vládne,  

pre knieža kedysi Dáciou nazvané po siedmich hradoch. 
Venuša rovná jej nie je či dcéra pôvabnej Lédy, 
ktorú, keď manžel sa vzdialil, záletný hrdina trójsky, 

110 súc u nich hosťom, hanebne uniesol. Jediný zničil 
slávne kráľovstvo trójske a v ohni ho obrátil v popol, 
prinesúc s Grékmi Priamovi a Ázii bolesť. 
Ty, ó, Maximilián, z lepšieho dôvodu vedieš 
šírymi krajmi nevestu zrodenú z rakúskej krvi, 

115 pomocou ktorej by Sedmohradsko a vojvoda slávny 
v úlohe otca v mieri i vo vojne priniesli zväzky 
Jovovi milé a deti, čo vznešený rodokmeň majú. 
Tieto nech vo svete preslávi statočnosť mužná a sláva 
dedičná, v prípade potreby nech majú sily dosť k tomu, 

120 čo i Boh pevne spojil ako ich spoločný osud.  
Nasledujú príklady spojenectiev z antickej mytológie a histórie, pri vzniku 

ktorých zohrala úlohu láska, napr. spojenectvo do Kassandry zamilovaného Koroiba 
(Coroebus), syna frýgskeho kráľa Mygdona, s Kassandriným otcom, trójskym kráľom 
Priamom. Z habsbursko-sedmohradského spojenectva, ktorému opäť vizionársky 
predpovedá úspech, má vzísť silné pokolenie potomkov a z bývalých proti sebe 
stojacich armád mohutná vojenská sila odhodlaná do boja s Turkami. V tejto chvíli 
vstupuje do básne dialogický prvok – Maximilián, dojatý týmito slovami, prerušuje 
mlčanie a prejavuje hostiteľom svoju náklonnosť, a to nielen verbálne, ale i fyzicky:  
151 Adsis, ego vultu te primum amplectar amico,60 

tu mihi basia des61, tu dextram62 tuque sinistram. 
 

151 Pristúp, prvého teba objímem s priateľskou tvárou, 
ty mi daj bozky, ty podaj pravicu, ty ruku ľavú.  
V nasledujúcich veršoch Bocatius Maximiliánovi pripomína jeho hlavné 

poslanie – úlohu veliteľa habsburskej armády:  
                                                           
59 Jazygovia – sarmatský kmeň, ktorý sa v 1. storočí po Kr. usadil medzi Dunajom a Tisou na území 
dnešného Maďarska. 
60 Verš nie je metrický korektný (obsahuje anapest: – –,    –, – –, – –, –  , – –), v 2. vydaní ho 
zmenil na: Adsis, te primum vultu complectar amico. 
Cf. Ov., Met. III, 457: spem mihi nescio quam vultu promittis amico; Sil., Pun. II, 415: infelix ac iam vultu 
spectabat amico.  
61 Cf. Mart., Ep. IX, 93, 7: nunc bis quina mihi da basia... 
62 Cf. Verg., Aen. VI, 697: Da iungere dextram... 
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At tu salve iterum, salve, Maxaemiliane, 
sis memor,63 o patriis cur huc digressus ab arvis. 
Tot cataphractorum late stipatus acervis, 

165 consilii iuvenes artis Martisque peritos64 
has aquilis comples dux atque leonibus oras, 
parcere subiectis quorum pulchra65 ira, superbos 
debellare66 solet, vindex crudelibus armis. 
 
Ty nám však, Maximilián, vitaj znovu a znovu, 
pamätaj na to, ó, prečo si prišiel sem z otcovských polí. 
S preveľkým, početným sprievodom obrneného mužstva, 

165 s mladíkmi s rozvahou, ktorí sú Martovho umenia znalí 
zaplníš ako ich veliteľ levmi a orlami polia. 
Ochranca zvyčajne ušetrí poddaných, v ktorých hnev z čestnej 
pohnútky vzplanul, no krutými zbraňami potrestá spupných.  
Najpozoruhodnejšou časťou básne je jej posledná tretina – Bocatius arcivoj-

vodovi predkladá odkazmi na antickú mytológiu popretkávaný, no napriek tomu 
sugestívny alegorický obraz personifikovaného Uhorska v podobe plačúcej a lamen-
tujúcej ženy, ktorá sa obracia s prosbou o pomoc na Maximiliána – druhého Achilla:  

Finge, tuos nunc ante cadat moestissima vultus67 
170 foemina, quae supplex ululet lanietque capillos,68 

quadripedum humectent lacrymis et crura resolvant 
pulveribus, sine fine eius, crescentibus undis.69 
Ex oculis tepido labantur flumina cursu: 
fecit amor rapidum ceu quondam Biblida fontem. 

175 Ter caput et palmas ea sidera tollat ad alta,70 

                                                           
63 Cf. Verg., Aen. XII, 439: sis memor, et te animo repetentem exempla tuorum / et pater Aeneas et 
avonculus excitet Hector. 
64 V 2. vydaní artis nahradilo inter.  
65 Corr. pulcha, v 2. vydaní pulcra. 
66 Cf. Verg., Aen. VI, 853: tu regere imperio populos, Romane, memento / (haec tibi erunt artes) pacique 
imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos. 
67 Cf. Luc., Phars. I, 187: ingens visa duci patriae trepidantis imago / clara per obscuram voltu maestissima 
noctem... 
68 Cf. Ov., Ars amat. II, 451: Ille ego sim, cuius laniet furiosa capillos. 
69 Cf. Claud., Carm. min. XXVIII, 24: nec vero similes causas crescentibus undis / aut tempus meruit... 
70 Cf. Verg., Aen. I, 93: ingemit, et duplicis tendens ad sidera palmas / talia voce refert...; Ov., Fasti IV, 
315: ter caput inrorat, ter tollit in aethera palmas ... et hos edit crine iacente sonos...; Silius Italicus, Punica 
XV, 561: ac supplex geminas tendens ad sidera palmas... 
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squalida det gemitum, dein tales pectore voces:71 
Illa ego cunctarum quae passa miserrima rerum, 
gratulor, illa tuam quae  exspectat anhela salutem, 
lux o Austriadum, quod in has te coelitus oras 

180 miseris. Ah videas, quae moestae noctis imago72 
me maneat, quae me Furiae, quae turbet Erynnis. 
Ilias hic mera me compostaque Lerna malorum 
frangit, ut attollens vocem haec tua numina poscam. 
Ut potes, o miserere mei, miserere ruentis. 

185 Praesens exitium et certam licet omnia mortem 
intentent,73 precor, affer opem, potes,74 affer Achilles 
alter. Inhumanos nisi tu prostraveris hostes, 
ac nisi quod superest, duce Christo, viceris armis, 
nulla salus, nostro nulla et hoc orbe relicta 

190 spes, adeo extremos casura exantlo labores. 
Ergo, velut rebus coelestia numina75 in arctis 
aspiciunt oculis motum clementibus aequor, 
naviget ut puppis pelagi tranquilla per alta,76 
sic tu sis, oro, placabilis, aequora praesens 

195 haec tumida et motos componas ordine fluctus. 
Rumpe, doma, vince adventu, concurribus, armis 
crudeles superis Turcas nomadasque feroces. 
(...) 
 
Predstav si, ako pred tebou klesá v preveľkom žiali 

170 žena, čo prosebne narieka, vlasy si trhajúc z hlavy, 
slzami zmáča holene koní a zmýva z nich prach, kým 
slzavé prívaly rastú, akoby nemali konca. 
Z očí sa rinú jej teplými prúdmi rieky sťa prudký 

                                                           
71 Cf. Ov., Met. XV, 658: ...  et placido tales emittere pectore voces; Verg., Aen. V, 409? tum senior talis 
referebat pectore voces; Verg., Aen. XI, 377: dat gemitum rumpitque has imo pectore voces; Verg., Aen. 
XI, 840: ingemuitque deditque has imo pectore voces. 
72 Cf. Ov., Trist. I, 3, 1: 3 Cum subit illius tristissima noctis imago... 
73 Cf. Verg., Aen. I, 91: praesentemque viris intentant omnia mortem. 
74 Cf. Ov., Pont. II, 3, 48: ... quamque potes profugo (nam potes) affer opem.  
75 Cf. Ov., Pont. IV, 8, 89-90: Tangat ut hoc votum caelestia, care Suilli, / numina, pro socero paene precare 
tuo; Ov., Fast. VI, 251: in prece totus eram: caelestia numina sensi; Ov., Heroid. 20, 181: non bove mactato 
caelestia numina gaudent... 
76 Cf. Verg., Aen. II, 203: ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta / (horresco referens) immensis 
orbibus angues / incumbunt pelago pariterque ad litora tendunt. 
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Biblidin77 prameň, čo kedysi dielom bol milostnej túžby. 
175 Hlavu a ruky tri razy ku hviezdam vysokým zdvihne, 

zničená pustí sa v nárek a vysloví takéto slová: 
„Ja, ktorá zniesla som najväčšie útrapy na tomto svete, 
ja, ktorá sotva už dýchajúc záchranu od teba čakám, 
radosť mám z toho, rakúske svetlo, že si sem z neba 

180 zoslal seba. Ach, hľaď na ten obraz ponurej noci, 
v ktorom mi Erínia a Fúrie pohromy stroja. 
Samotná Trója a zlovestná Lerna ma nabáda k tomu,   
aby som zdvihnúc hlas prosila o tvoju priazeň a zásah, 
zmiluj sa nado mnou, ak je to možné, zmiluj sa nad tou, 

185 ktorá tu padá. Hoc všetkému záhuba, istá smrť hrozí, 
môžeš mi poskytnúť pomoc, tak pomôž, Achiles druhý. 
Pokiaľ sa neľudský nepriateľ od teba nedočká skazy, 
pokiaľ ho s Kristovým vedením úplne nezničíš zbraňou, 

 nebude pre nás na tomto svete už nádeje, spásy 
190 žiadnej, tak dlho sa preveľmi trápim idúcky na smrť. 

Tak ako nebeské božstvá pozorne s láskavým zrakom 
sledujú búrlivú morskú hladinu v tiesnivých chvíľach, 

 aby loď mala pokojnú plavbu po šírom mori, 
rovnako ty buď zmierlivý, prosím, tieto tu morské 

195 vzbúrené hladiny upokoj, upokoj zvírené vlny. 
Príď sem a na vozoch vojenských so zbraňou premôž a pokor 

 Turkov a divokých nomádov, ktorí sú k ľuďom tak krutí. 
(...)  
V nasledujúcich veršoch Bocatius ústami „Uhorska“ pripomína Maximi-

liánovi slávu jeho otca a starého otca, po ktorých zdedil meno a ktorých sa má stať 
„ozdobou“. Prirovnáva ho k Fénixovi, odvolávajúc sa na storočnicu, odkedy sa jeho 
starý otec ujal vlády ako rímsko-nemecký cisár (1493).78 Opätovne ho vyzýva k potres-
taniu „getských“ tyranov, ktorí „popierajú Krista a znesväcujú chrámy“, a k nastoleniu 
mieru. Metaforickým jazykom vyjadruje prianie mieru a prosperity pre celú ríšu, 
pričom Maximiliánov triumf nad nepriateľmi má podobu hyperbolického obrazu 

                                                           
77 Byblis – dcéra Miléta, kráľa mesta Miletos a nymfy Cyane, ktorá sa zamilovala do brata, dvojčaťa Cauna. 
Ten ju zavrhol a víly zmenili Biblidine slzy na prameň, ktorý po nej dostal meno. Cf. Ov., Met. IX, 662. 
Biblidin prameň nájdeme napr. vo 4. Mantovanovej ekloge De natura mulierum inscripta Alphus, v. 156 
(fratrem Biblis amat...). Mýtus spomína i Boccaccio vo svojom prozaickom diele Genealogia deorum 
gentilium (Benátky 1472). 
78 Hanc imitaris avem: bis quinquagesimus annus /210 labitur hinc, primo postquam Romana dederunt / 
sceptra illum auratum, pro quo iam fortis es, orbem / nominis huius et Austriaco, Maxaemiliano. 
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dunajských vôd unášajúcich viac mŕtvych tiel, než „spočítali“ Mykény, keď sa bojovalo 
pred Trójou. 
 Báseň končí topickým želaním vojenských triumfov a posmrtnej hviezdnej 
slávy Maximiliánovi:  
245 Sic ipse imperium, tibi sic Deus augeat annos.79 

Sic tibi devote supplex Thrax maximus olim 
 cedat et Euxinus pede flexo pronus adoret. 
 Sic Asiam et septem transcendas ostia Nili,80 
 divisumque regas orbem81 cum fratre.82 Triumphos 
250 post mundi, donec tandem super83 axe locatus, 
 pro meritis roseas gestes, sine fine,84 coronas 
 Romulidasque tuos videas velut astra micantes. 
 
245 Tak i sám Boh nech zväčší ti ríšu a predĺži život. 

Nech sa ti s pokorou oddane podrobí kedysi veľký 
 Trák a nech sa ti Čierne more na kolenách klania. 

Prejdi i Áziou, prekroč i Níl, čo sedem má ústí, 
s bratom si nad svetom rozdeľte vládu. Napokon, keď už 

250 po svetských triumfoch budeš mať príbytok nebeský, navždy 
za zásluhy nech zdobia ťa koruny z ruží a nech sú 
vôkol sťa hviezdy jagavé tvoji predkovia rímski.  
V druhom (známejšom) vydaní básne v zbierke Hungaridos libri poematum 

(1599) v nej Bocatius urobil drobné zmeny85 a rozšíril ju o ďalších 8 veršov, v ktorých 
Uhorsko ukončuje svoju reč a Maximilián je po hlučnom privítaní obklopený mláde-
žou, až kým sa neodoberie k odpočinku. Keďže súčasne jeden verš (v. 222), zrejme 
tlačiarenskou chybou, vypadol, má druhé vydanie 259 veršov. Nezdá sa byť náhodou, 

                                                           
79 Cf. Ov., Fast. I, 613: augeat imperium nostri ducis, augeat annos.... 
80 Cf. Verg., Aen. VI, 800: et septemgemini turbant trepida ostia Nili. 
81 Cf. Mart., Ep. VI, 3, 4: 3 nascere, magne puer, / cui pater aeternas post saecula tradat habenas, / quique 
regas orbem cum seniore senex. 
82 Cf. Claud., Paneg. III. cons. Hon. VII, 7-8: tuque o qui patrium curis aequalibus orbem / Eoo cum fratre 
regis, procede secundis / alitibus Phoebique novos ordire meatus... 
83 V 2. vydaní supero. 
84 Cf. Verg., Aen. I, 279: imperium sine fine dedi. 
85 Väčšinou ide o úpravy ortografického charakteru, napr. pridanie „H“ v názve (Hungaria gratulans), 
oprava pulcha na pulcra (v. 167), početné zmeny v interpunkcii a písaní veľkých písmen, archaizujúce 
úpravy ako je nahrádzanie koncovky –es v acus. pl. m. a f. archaickou koncovku –eis, nahradenie hic 
archaickým heic alebo lacryma archaickým lacruma. Zasadnejších lexikálnych zásahov je len niekoľko. 
Ide o zmeny vo veršoch č. 18 (molossis → caballis), č. 62 (scilicet → semper), č. 144 (vestrae → vester),  
č. 147 (iuguli → iugali), č. 165 (artis → inter), č. 250 (super → supero) a tiež o úpravu metricky 
nekorektného verša č. 151. 
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že rovnaký počet veršov má i známa báseň Jakuba Jakobea Gentis Slavonicae 
lacrumae, suspiria et vota  (Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa, Levoča 
1642)86, v ktorej tak isto vystupuje na zemi plačúca a podobne lamentujúca zúbožená 
žena, personifikovaná „Matka Slovákov“. Podľa zistení Jozefa Minárika je Jakobeova 
báseň adaptáciou rozsiahlejšej, 366-veršovej básne Václava Clementa Žebráckého 
Tempus erat..., vydanej v roku 1614 v Prahe v drobnej tlači s názvom Libellus supplex 
(Prosebná knižočka).87 Ako J. Minárik uvádza, inšpiráciou pre ňu bola Clementovi 
1. a 2. kniha Vergiliovej Aeneidy a predovšetkým dialóg Venuše a Jupitera v 1.  knihe.88 
Keďže sa však pohybujeme vo vzdelaneckom protestantskom okruhu, v prípade 
Bocatia a Jakobea i v okruhu prívržencov Gabriela Bethlena, je veľmi pravdepodobné, 
že obaja autori, Václav Clemens i Jakub Jakobeus najznámejšiu Bocatiovu básnickú 
zbierku (a teda aj báseň Hungaria gratulans s personifikovaným Uhorskom) poznali. 
V prípade Jakobea je to takmer isté. Podobne ako Bocatius sa v Prešove usadil (od roku 
1638 do smrti), rovnako tu pôsobil ako rektor mestskej školy a napísal tu svoje „Slzy, 
vzdychy...“. Nespochybňujúc J. Minárikom spoľahlivo preukázaný vplyv Aeneidy – 
aj keď „Slzy, vzdychy...“ nemožno žánrovo zaradiť k eposu89 a modelová Venuša, obo-
hatená o črty starozákonných ženských postáv (Judit, Ester)90, nie je personifikáciou, 
akú použili spomínaní humanisti, u ktorých sa motív plačúcej bohyne i vplyvom 
biblickej tradície91 objavuje v transformovanej synkretickej anticko-kresťanskej podo-
be lamentujúcej alegorickej „ženy-kráľovstva (cirkvi, národa)“92 – možno vysloviť hy-
potézu, že Bocatiova Hungaria gratulans zohrala v zmysle impulzu úlohu jedného 
z inšpiračných zdrojov minimálne Jakobeovej básne. Mohlo by o tom svedčiť i porov-
nanie textov, hoci vzhľadom na ich odlišný rozsah a charakter len v náznakoch 
(u Bocatia ide o panegyrik a monológ Uhorska zaberá  v 2. vydaní básne len 83 ver-
šov). Vo všetkých troch textoch je alegorická lamentujúca žena vo fyzicky zúboženom 
stave, klesá (Bocatius) alebo si sadá (Clemens, Jakobeus) na zem, jej slzy „nemajú 
                                                           
86 Moderná edícia a preklad: MINÁRIK, (1963), s. 290 – 313.  
87 Ibidem, s. 124 – 148.  
88 Ibidem, s. 140. 
89 Nespĺňa predovšetkým žánrové kritérium rozsahu. Z tohto hľadiska by bolo možné báseň zaradiť 
k epylliám  (k tomu pozri napr. GRANT 1965, s. 50-51), i takéto zaradenie je však sporné vzhľadom na 
neustále diskusie ohľadne charakteru epyllia ako žánru, keďže nejde o útvar definovaný antickou ani 
humanistickou poetikou (k problematike epyllia pozri napr. rozsiahlu prácu BAUMBACH – BÄR, Brill’s 
Companion to Greek and Latin Epyllion, 2012).  Situáciu komplikujú i tendencie charakteristické pre 
prechodné obdobie medzi renesanciou a barokom, ktoré zasiahli i literárne formy. Otázka žánrového 
zaradenia Jakobeovej básne však nie je prioritná. Podobne M. Keruľová v súvislosti s Jakobeovou básňou 
nepokladá presné definovanie žánru humanistického textu za nevyhnutné. Pozri KERUĽOVÁ, Dobový 
problém humanistickej univerzálnosti (2011), s. 160. 
90 MINÁRIK, (1963), s. 140 – 141, 147. 
91 Cf. napr. nárek personifikovaného Jeruzalema (Nár; Bar 4, 9-29) a jeho utešovanie prorokom 
Baruchom (Bar 4, 30 – 5, 9). 
92 Z antických vzorov cf. tiež personifikovanú vlasť v Lucanovom epose Bellum civile (Pharsalia), v. 185-192. 
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konca“,  „tri razy“ zdvihne ruky (Bocatius) alebo sa pokúša prehovoriť (Clemens, 
Jakobeus), jej reč je adresovaná autorite, od ktorej očakáva pomoc, atď. 

Na zváženie je otázka, či sa pre koncepciu svojej básne inšpiroval nejakým 
humanistickým vzorom samotný Bocatius. Z literárnej produkcie relevantného refor-
mačno-humanistického okruhu stojí ako možný podnet za pozornosť napríklad známa 
elégia najslávnejšieho nemeckého humanistu 16. storočia, Petra Lotichia Secunda 
Somnium vaticinium de obsidione urbis Magdeburgensis (Heidelberg 1561), v ktorej 
vystupuje alegorická postava ženy ako personifikácia mesta Magdeburg, obliehaného 
v rokoch 1551-1552 Móricom Saským. Elégia reflektuje politickú situáciu v Nemecku 
v období, keď sa Karol V. usiloval potlačiť protestantizmus vo Svätej rímskej ríši vojen-
skou silou. Poézia Petra Lotichia, prirovnávaného súdobými humanistami k rímskym 
klasikom, slúžila mnohým ako vzor a pokiaľ ide o uvedenú báseň, jej význam ešte 
vzrástol po dobytí a vypálení Magdeburgu vojskom katolíckej ligy v roku 1631, keď sa 
začala chápať ako „proroctvo“93 a protestantský Magdeburg dostal pomenovanie 
„nemecký Jeruzalem“.94 Medzi Bocatiovým a Lotichiovým opisom alegorickej ženy 
možno vysledovať i určité similia. Aj Lotichiova žena-mesto plače, lamentuje, má 
vytrhané vlasy (Flebat et invitis miscebat fletibus iram, / turrigero longas vertice scissa 
comas95)96, v oboch básňach je pri opise ženy použitá výpožička z opisu alegorickej 
ženy-vlasti v Lucanovom epose Bellum civile (Pharsalia)97 a i. 

Ďalším potenciálnym Bocatiovým súdobým vzorom sú v daktylských hexa-
metroch zložené panegyriky nemeckého (protestantského) humanistu, nositeľa titulu 
poeta laureatus caesareus98 Nikodéma Frischlina na otca arcivojvodu Maximiliána, 
cisára Maximilána II., a Maximiliánovho brata Rudolfa II. Panegyrici tres de laudibus 
DD. Maxaemyliani II. et Rodolphi II. ... (Tübingen 1577). Ide o podstatne rozsiahlejšie 
básne, navyše curriculum vitae arcivojvodu Maximiliána nemohlo konkurovať 
otcovmu, takže Bocatiov panegyrik je na rozdiel od Frischlinovho zameraný skôr 
na oslavu očakávaných arcivojvodových úspechov, ktorými sa vyrovná svojim sláv-
nym predkom, podobne ako je to sčasti vo Frischlinovom panegyriku na Rudolfa II. 
Rudolf II. bol však ako rímsko-nemecký cisár v inom postavení a rozsiahlosť básne 
                                                           
93 Túto skutočnosť reflektuje i názov elégie pridaný dodatočne. 
94 Cf. napr. BAIER, Die imitatio Antiker Vorbilder (2001), s. 97 – 114; KEMPER, Deutsche Lyrik der frühen 
Neuzeit (1987), s. 139 – 142; KÜHLMANN, Vom Humanismus zur Spätaufklärung (2006), s. 244 – 255; 
CRAMER, The Thirty Years' War (2007), s. 141 nn. O obliehaní Magdeburgu mohol mať Bocatius i bližšie 
informácie, keďže sa ho zúčastnil i habsburský diplomat, vojenský veliteľ a predstaviteľ neskorého 
nemeckého humanizmu barón Lazarus Schwendi, s ktorým sa poznal Bocatiov svokor Ján Belsius. 
So Schwendiho menom sa stretávame i v niekoľkých Bocatiových básňach. 
95 Cf. Luc., Phars. I, 188: turrigero canos effundens vertice crines. 
96 LOTICHIUS, Somnium vaticinium (1631), A2v, v. 15-16. 
97 Luc., Phars. I, 187-188: clara per obscuram voltu maestissima noctem  (Bocatius) / turrigero canos 
effundens vertice crines (Lotichius). Cf. pozn. 67, 95. 
98 Cf. FLOOD, Poets Laureate (2006), s. 610 – 611. 
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98 Cf. FLOOD, Poets Laureate (2006), s. 610 – 611. 
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dávala priestor obšírnej oslave predkov až do dávnej minulosti. Rozdielna bola 
i historická situácia a okolnosti, za akých básne vznikli. Výsostná aktuálnosť 15-ročnej 
vojny s Turkami sa v prípade Bocatiovho textu výrazne podpísala na jeho podobe. 
Napriek tomu možno medzi básňami oboch autorov nájsť určité paralely. Značná 
časť druhého panegyrika na cisára Maximilána (Panegyricus secundus de laudibus 
Maxaemyliani Rom[anorum] Imp[eratoris] semper Augusti)99 je napríklad venovaná 
tureckým výbojom (v tejto súvislosti sa spomínajú i Košice a Bratislava)100, radostný 
pozdrav „Bohemie“ pri korunovácii Maximiliána II. za českého kráľa (Salve Rex terrae, 
spes o fidissima, nostrae) pripomína Bocatiove úvodné verše (5Ungarici salve regni 
spes optima, salve! / Ultima, sed rerum spes o fidissima salve!), radosť prejavuje 
i príroda, v oboch básňach nájdeme vergiliovskú frázu parcere subiectis101. V pane-
gyriku na Rudolfa II. (Panegyricus tertius de Rodolpho II. ...)102 i u Bocatia sa napríklad 
nachádza perifráza cornua Lunae na označenie Osmanskej ríše (Frischlin: nec cornua 
lunae / victrices aquilas Scythico Mavorte domabunt103; Bocatius: 135ille suas aquilas 
gerat alter cornua lunae), aj u Frischlina nájdeme (Rudolfovi II. adresované) 
vergiliovské „pozvanie“ ingredere (ingredere o patriae spes o fortissime ductor)104, 
u oboch autorov sa objavuje obraz Dunaja unášajúceho vo svojich vodách mŕtve telá 
s rovnakou vergiliovskou výpožičkou (Frischlin: Plurima Danubius tunc nigris corpo-
ra lymphis / volvit105; Bocatius: 239Iam video, exundans Ister tot corpora volvit)106. 
Možnosť Frischlinovho vplyvu podporuje i skutočnosť, že Bocatius dielo tohto autora 
určite poznal a vážil si ho.107 V druhej knihe (Encomiastica) zbierky Hungaridos libri 
poematum V. totiž svojmu mecénovi Krištofovi Darholtzovi venoval v elegických disti-
chách zloženú 50-veršovú báseň De tragico casu et obitu miserabili excelentissimi viri 
Nicodemi Frischlini108 (O tragickom osude a nešťastnej smrti znamenitého muža 
Nikodéma Frischlina), v ktorej Frischlina prirovnáva k Ciceronovi a Terentiovi (5Ille 
meret Cicero dici atque Terentius alter).109 
                                                           
99 In: FRISCHLIN, Panegyrici Tres (1577), D3v – H2v. 
100 Quid Raba Cassoviaeque arces portaeque Bregaeti, / quid leve Possonium contra tot millia possit. In: 
FRISCHLIN, Panegyrici Tres (1577), E2r. 
101 FRISCHLIN, Panegyrici Tres (1577), G5r. 
102 Ibidem, H4r – L4v. 
103 Ibidem, E2r. 
104 Ibidem, G4v. 
105 Ibidem, I3v, 
106 Verg., Aen. I, 101: ...ubi ingens /  Sarpedon, ubi tot Simois correpta sub undis /  scuta virum galeasque 
et fortia corpora volvit. 
107 K Frischlinovým vzťahom k Uhorsku pozri KECSKEMÉTI, Hungarian connections od Nicodemus 
Frischlin (2005), s. 93 – 110. 
108 BOCATIUS, Hungaridos libri poematum (1599), s. 220 – 221; BOCATIUS, Opera quae exstant omnia poetica 
1 (1990), s. 459 – 460. 
109 Frischlin umrel po páde z okna pri pokuse o útek z väzenia v pevnosti Hohenurach. Cf. Neue deutsche 
Biographie (1961), s. 420 – 421. 
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Porovnanie  uvedených textov s Bocatiovým si však vyžaduje hlbšiu analýzu, 
podobne ako preskúmanie prípadného Lotichiovho vplyvu na básne Clementa 
a Jakobea, keďže je možné predpokladať, že jeho elégia im nebola neznáma. Lotichiov 
Magdeburg, Clementova česká cirkev a Jakobeova „Matka Slovákov“ (resp. slovenský 
národ) si napríklad kladú podobnú otázku o svojom budúcom osude: Ergo fremens, 
quis me manet exitus? inquit: an ultra / sors mea, quo tandem progrediatur, habet? – 
„Akého konca dočkám sa teda?“, zvolala nahlas, / „či sa môj osud i ďalej rovnako 
uberať má?“ (Lotichius, v. 18-19); Hei mihi qualis erit (quod abominor) exitus urbis, / 
concidet hostili si reserata manu? – „Akého konca (hrozím sa toho) dočká sa mesto / 
po vstupe nepriateľa, ktorý mu prinesie pád?“ (Lotichius, v. 45-46); Haec igitur me 
fata manent? Hos Nympha, Tonantis / et soror et coniunx, tandem perferre dolores / 
cogor...? – Takýto osud teda ma čaká? Útrapy tieto / znášať ja, Nymfa, sestra 
i manželka Vladára hromov / musím? (Clemens, v. 40-42); Haec igitur me fata 
manent? Hoc (sic!)110, Natio Slava, / Natio chara Deo, tandem perferre dolores / cogor? 
– Takýto osud teda ma čaká? Útrapy tieto / znášať ja, slovenský Národ, Národ, 
čo drahý je Bohu, / musím? (Jakobeus, v.  52-54). Podobne: Quis faciam? Qua spe 
nitar? Quo lumina flectam? / Unde petam fessis perdita rebus opem? Čo si mám počať? 
Kamže mám s nádejou uprieť svoj pohľad? / Kdeže mám, nešťastná, pomoc vo svojich 
útrapách nájsť? (Lotichius, v. 35-36); Quid misera aggrediar? Quo vertam lumina? 
Quonam / confugiam? Spes pauca subest, fiducia parva. –  Čo si mám, nešťastná, 
počať? Kam uprieť pohľad a kam sa / uchýliť? Málo mi ostáva nádeje, málo i viery. 
(Clemens, v. 35-36; Jakobeus, v. 73-74). Okrem toho sa Lotichiova i Clementova 
alegorická žena nazýva nymfou.  

Pokiaľ ide o ďalšie charakteristiky Bocatiovej básne, nachádza sa v nej veľký 
počet výpožičiek z rímskych autorov od archaického obdobia rímskej literatúry 
(Plautus, Ennius) až po neskoré cisárstvo (Claudius Claudianus), medzi ktorými 
dominuje Vergilius (Aeneis), nasleduje Ovidius (najčastejšie Metamorphoses) 
a frekventovanejší je i Lucanus (Bellum civile sive Pharsalia). Podobne ako  v prvotine 
Celadon111 obsahuje nejaký typ výpožičky približne polovica veršov, pričom väčšinou 
ide o 2-3 slovné lexikálne spojenia. Doslovný citát celého verša sa ani v tejto básni 
nenachádza a počet rozsiahlejších parafráz je takisto porovnateľný s prvotinou.  

V porovnaní s prvotinou venoval Bocatius menej pozornosti formálnej 
stránke básne. Nachádza sa tu nielen percentuálne takmer dvakrát väčší počet elízií 
(30,23% elidovaných veršov; 0,33 elízie na verš)112 než v prvotine (15,79% elidova-
ných veršov; 0,17 elízie na verš)113, ale i metricky nekorektný verš (v. 151). Oproti 
                                                           
110 Takto v edícii J.Minárika. MINÁRIK, (1963), s. 296. 
111 K tomu pozri BALEGOVÁ, In ilicis umbra... (2016), s. 66. 
112 82 elízií v 76 veršoch 
113 29 elízií v 27 veršoch 
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Celadontovi nemožno v druhej básni sledovať ani koreláciu opozitných variantov 
hexametra, s výnimkou najfrekventovanejšieho (DDSS – 37 x) a najmenej frekven-
tovaného (SSDD – 1 x) variantu.114 

Zdá sa teda, že Uungaria gratulans bola napísaná pomerne narýchlo, 
čo možno vysvetliť tým, že čas na jej zloženie bol obmedzený. Domnievam sa tiež, 
že Bocatius (zrejme na radu svojho patróna/ov) „využil príležitosť“ arcivojvodovej 
návštevy Prešova na to, aby si oslavnými veršami získal jeho priazeň. Maximilián 
a Šimon Forgáč následne intervenovali u cisára v prospech Bocatiovej básnickej koru-
novácie.115 Rudolf II., ktorého si Bocatius uctil vo svojej prvotine Celadon, tejto žiadosti 
vyhovel a v roku 1596 udelil Bocatiovi titul poeta laureatus caesareus (cisársky 
vavrínom ovenčený básnik). 
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Inovace v testování řecko-latinské lékařské terminologie 
na 1. LF UK 
Aleš Beran 
Praha 
 
Innovations in Testing of Greek and Latin Medical Terminology at the First Faculty of 
Medicine, Charles University in Prague 
 
Abstract: The article presents an innovative medical terminology final written test that is used at the 
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. The test reflects a fundamental shift in the 
instructional paradigm and the redefinition of objectives. There are three main principles of the new 
instructional concept: a pragmatic and empirical approach in selecting the apt content and the demand 
of a precise description of the real state of the medical terminology. The test was introduced into 
absolutely diversified instructional and assessment system within which each teacher defined her/his 
own objectives, contents, and methods. It resulted in various standards of assessment. The innovative 
unified test just establishes the desirable standard. It is also an attempt how to gradually harmonize 
diversified instructional processes by setting common unified objectives. The test evaluates student´s 
terminological competencies in a complex way and in many exercises as various as possible. The desirable 
complexity is applied on the level of particular exercises as well because an exercise usually examines 
more than one competence. There is an emphasis on the unity of a formal language form and a factual 
content of a medical term in most exercises. The new way of testing brought a dramatic decrease of 
passed students. The reason of this seems to lie in the fact that teachers did not deeply interiorize new 
instructional objectives. In spite of that, the implementation of the test is generally considered to be a 
change for the better.             
 
Keywords: medical terminology, innovations, language for specific purposes, Latin, language testing 
 
Úvod 
 

říspěvek si klade za cíl prezentovat aktuálně probíhající inovace 
v testování řecko-latinské lékařské terminologie na 1. LF UK v Praze. 

Předmětem rozboru bude podoba závěrečného (zkouškového) testu, který je 
v posledních dvou letech užíván pro ověření znalostí studentů českého kurikula 
všeobecného lékařství. Tento test samozřejmě odráží podobu dílčích testů, ale také – 
a to především – poměrně radikální změnu výukového paradigmatu a redefinici 
výukových cílů. V inovovaném výukovém pojetí na 1. LF UK přestává být ovládnutí 
medicínsky relevantní části latinské gramatiky a latinského a řeckého lexika cílem 
samým o sobě, ale stává se prostředkem k získání základních terminologických 
kompetencí. Pod pojem „základní terminologické kompetence“ zahrnujeme široké 
spektrum vědomostí a dovedností, mezi něž patří vedle elementárního vhledu 
do jazykové formy latinských lékařských termínů a složitějších syntaktických struktur 
(zejm. diagnóz) především věcné (lékařské) porozumění obsahu lékařských termínů, 
jejich vzájemná hierarchizace, schopnost zvolit adekvátní terminologické vyjádření 

P 
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v závislosti na konkrétní situaci či kontextu a v neposlední řadě nahlédnutí reálné podoby 
lékařské terminologie jakožto mnohovrstevnatého a multijazykového komplexu.  
 Přirozenou součástí právě zmíněného pojetí je pragmatický, deskriptivní 
a empirický přístup. Pragmatismem rozumíme redukci jazykové látky na v praxi 
použitelné momenty. Deskriptivní přístup (v protikladu s přístupem preskriptivním) 
akcentuje reálnou podobu terminologie. Úzus je v jeho rámci významné kritérium pro 
akceptaci termínu, v některých případech navzdory jazykové nesystémovosti či 
dokonce jazykové nekorektnosti1. Požadavek empirie přináší práci s autentickým 
lékařským materiálem a významně ovlivňuje konstituování výukových obsahů. Jazy-
ková pravidla a poučky vznikají „zdola“ coby zobecnění autentických příkladů. Opačný 
postup, tj. umělá exemplifikace jednotlivých kapitol latinské gramatiky, je odmítán.2          
 
Problémy výchozího stavu a pokus o nápravu  
 Motivací k zavedení inovované podoby závěrečného testu byl vysoce 
problematický způsob výuky řecko-latinské lékařské terminologie, který lze označit 
jako diverzifikovaný výukový a atestační model. V rámci tohoto modelu si každý 
učitel3 separátně stanovoval výukové cíle, obsahy a metody, individuálně sestavoval 
testy a dokonce uplatňoval vlastní metodiku hodnocení, a to s různou mírou vědomé 
reflexe těchto procesů. Do způsobu a podoby výuky tak nepřiměřeně promlouvaly 
subjektivní preference, představy, ale též odborné a osobnostní založení jednoho 
každého vyučujícího. Tyto skutečnosti se dramaticky projevovaly především v závěru 
kurzu. Přirozeně se totiž odrážely v nestandardizované podobě závěrečné zkoušky 
a lišících se nárocích jednotlivých zkoušejících, což bylo zdrojem nemalého napětí, a to 
jak ve vztahu studentů ke zkoušející instituci, tj. ústavu jazyků, tak ve vztazích mezi 
jednotlivými učiteli. Vedle toho se jednalo o silný studijní distraktor, motivující 
studenty nikoliv k řádné přípravě, ale spíše k hledání efektivních strategií, jak předmět 
překonat s minimem vynaloženého úsilí.    
 V úvahách a diskuzích o možných způsobech narovnání právě popsaného 
stavu se nakonec prosadil dle našeho mínění odvážný v mnohých aspektech riskantní 
koncept nápravy „shora“. Tento koncept předpokládá, že v systému mohou být 
nastartovány určité „samoléčebné“ procesy pouhým pevným stanovením cílové mety, 
aniž by bylo nutné centrálně a direktivně provádět jakékoliv jiné strukturální změny. 
Jinými slovy řečeno, neorganicky fungující složky systému se budou samy od sebe 
postupně harmonizovat, budou-li směřovat k jednotnému cíli. Jedná se de facto 
                                                           
1 V rámci tohoto přístupu je např. akceptována jazykově nekorektní terminologická varianta „colonoscopia“.   
2 Podrobnější rozpracování tohoto výukového konceptu viz BERAN, Cíle a obsahy výuky řecko-latinské 
lékařské terminologie (2015), s. 87 – 88. BERAN, Project for an Innovative Textbook of Greek and Latin 
Medical Terminology in Programmes of General Medicine (2016), s. 100 – 102.  
3 Lékařskou terminologii pro obor všeobecné lékařství vyučuje na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 
1. LF UK pět nebo šest učitelů. 
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o dlouhodobý experiment, jehož efekty (ať už pozitivní nebo negativní) nepřicházejí 
bezprostředně, ale rodí se v časově dlouhém a dynamickém procesu. Důvodem této 
nepochybně diskutabilní strategie je snaha uchovat v rámci jednotného rámce výuko-
vou diverzitu, v níž učiteli zůstává pro univerzitní prostředí nezbytná exkluzivní pozi-
ce svobodného a autonomního zprostředkovatele vědomostí. Očekávaným pozitivním 
efektem je tak učitel, který je jakožto aktivní spolutvůrce inovací plně identifikovaný 
s výukovým systémem a který je navíc neohraničeností a dynamikou výukového 
procesu stimulován k permanentnímu sebevzdělávání.     

Hmotným vyjádřením právě nastíněného konceptu je níže prezentovaná 
podoba závěrečného (zkouškového) testu. V souladu s řečeným se jedná o unifikační 
nástroj formulující a stanovující cílové vědomosti a dovednosti. Ty vedle zveřejněné 
ukázkové podoby zkouškového testu specifikuje také seznam požadované slovní 
zásoby (v rozsahu cca 2 500 jednotek). Konkrétní realizace výukového procesu, 
tj. hlavně způsob prezentace a členění látky, volba didaktických prostředků či učebních 
materiálů,4 sestavování dílčích testů či stanovení organizačních a provozních pravidel 
kurzu, zůstává v režii učitele. Ten by se měl přirozeně snažit své studenty co nejvíce 
přiblížit stanovenému ideálnímu cílovému stavu. Zpětnou vazbu o efektivitě svého 
působení pak učitel získává nejen ze studentských evaluací, ale především dle výsledků 
jemu svěřených studentů u zkoušky. Zkouškový test se tak zároveň stává klíčovým 
evaluačním nástrojem.  

Co se průběhu zkoušky týče, byla v zájmu objektivity redukována na písemný 
test. Na přípravě zkouškových testů se podílí celý pedagogický kolektiv. Každý učitel 
má úkol vytvořit během jednoho akademického roku jednu až dvě varianty testu. 
Testy pak procházejí důkladnou supervizí a revizí, jejímž cílem je sjednocení formy 
a náročnosti všech variant. Studenti jsou atestováni v jednotném zkouškovém režimu 
v rámci tzv. hromadných zkouškových termínů. Tyto termíny mohou pojmout najed-
nou až sto studentů všech studijních kruhů. Nad jejich řádným průběhem dohlíží vždy 
trojice učitelů. Objektivita a korektní průběh jsou dále posilovány striktním dodržová-
ním tří zásad: 1) Každá varianta testu je použita pouze jednou. 2) Autor testu zůstává 
vždy v anonymitě. 3) Test opravuje náhodně zvolený učitel z trojice dohlížitelů.5  

 
Struktura a obsah zkouškového testu, metodika hodnocení  
 Z hlediska tematického zaměření lze test rozdělit na tři základní části: 
1) anatomická nomenklatura, 2) klinická terminologie, 3) receptura. Mezi první 
a druhou částí přitom není žádná ostrá hranice a v řadě cvičení se anatomická 

                                                           
4 Učebnice VEJRAŽKA – SVOBODOVÁ, Terminologiae medicae Ianua (2014) je doporučena pouze jako 
referenční příručka, nikoliv jako závazný učební text. 
5 V případě opakovaného pokusu je však opravující často vybrán cíleně, aby nenastala situace, kdy jsou 
studentovy testy opravovány týmž učitelem. 
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nomenklatura s klinickou terminologií přirozeně prolíná. Druhou část lze dále členit 
na procvičování klinické terminologie ve složitějších syntaktických strukturách, 
tj. diagnózách (cv. 8 – 11), a interpretaci významu klinických kompozit (cv. 12 a 13). 
Co se obsahového naplnění testu týče, je složen výhradně z autentického materiálu,6 
což má studentovi na každém kroku dopřávat zážitek z reality a mělo by se pozitivně 
odrážet v jeho postojích a motivaci.7     

S ohledem na skutečnost, že zkouškový test je v rámci výše popsaného 
výukového systému obvykle jediný objektivizační hodnotící nástroj,8 bylo při konsti-
tuování jeho obsahu shledáno jako žádoucí, aby se jednalo o co nejkomplexnější ates-
tační nástroj, který bude do hloubky a v co možná nejširší škále různých typů cvičení 
prověřovat všechny klíčové terminologické kompetence. Dalším požadavkem bylo, aby 
test přivedl studenty do časového tlaku, neboť jedině tímto způsobem je dle našeho 
názoru možno dobře ověřit, jak hluboce student látku zažil a jak pohotově dovede nabyté 
vědomosti užít. Tyto skutečnosti se nutně promítly v rozsahu testu. Jeho původní rozsah 
byl až osm stran formátu A4. Na vypracování testu měli studenti k dispozici 120 minut. 
Po roce byl však rozsah testu z provozních důvodů omezen na pět až šest stran a doba 
pro řešení zkrácena na 90 minut. Tuto podobu testu níže předkládáme.   

Žádoucí komplexita se neprojevuje pouze na úrovni celku, ale též na úrovni 
jednotlivých cvičení zvlášť. Ta jsou obvykle koncipována tak, aby prověřovala více 
kompetencí či řečových dovedností9 najednou. Student by přitom měl být neustále 
konfrontován s jednotou formální (jazykové) a věcné (medicínské) složky termínu. 
Tento princip se snažíme uplatňovat v celé šíři testu, a to i v nejjednodušších trans-
formačních10 gramatických cvičeních, která mnohdy nelze uspokojivě řešit 
bez pochopení významu transformovaných složek.11  

                                                           
6 Student se v testu setká dokonce s autentickými chybami v diagnózách (cv. 8). 
7 O významu autentických materiálů ve výuce srov. NEČAS, Empirický pohled na výuku lékařské 
terminologie (2015), s. 95 – 96.   
8 Za určitých okolností může být systém hromadného testování rozšířen o zápočtový test (za letní 
semestr). Dochází k tomu v situaci, kdy vyučující není schopen udělit studentovi zápočet na základě jeho 
aktivní účasti ve výuce. Zápočtový test je rovněž psán v hromadných termínech a jedná se o derivát 
(zkrácenou podobu) testu zkouškového. Po jeho úspěšném splnění, postupuje student ke zkoušce.  
9 Ačkoliv pojem „řečové dovednosti“ patří mnohem spíše do sféry didaktiky jazyků, jeví se nám jako 
užitečný pro popis výukových procesů i v oblasti terminologických studií. Stejně jako při výuce cizích 
jazyků zde dochází s přirozeným omezením na psaný projev k nácviku jak receptivních řečových 
dovedností (čtení s porozuměním, interpretační schopnosti), tak produktivních řečových dovedností 
(psaní).    
10 Veškerou lingvodidaktickou terminologii (především termíny označující typy cvičení) přejímáme 
z HENDRICH, Didaktika cizích jazyků (1988). 
11 Např. ve cvičení 1, kde nefixované pořadí spojovaných termínů přináší nutnost posoudit, jaký termín je 
z hlediska věcného nadřazený a jaký podřazený. Podobně ve cvičení 2 musí být student schopen věcně 
posoudit, jaký výraz lze převézt ze singuláru do plurálu a jaký nikoliv.  
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Dalším významným požadavkem je funkční, nikoliv mechanické, ovládnutí 
látky. Ten se ve cvičeních projevuje např. častou přítomností tzv. „neexplicitních“ 
problémově formulovaných zadání, v nichž student není k provedení jazykového/ 
gramatického úkolu instruován verbis expressis, ale jakousi deskripcí požadovaného 
výsledku. Konkrétní jazyková/gramatická realizace se tak stává součástí testování. 
Smyslem tohoto postupu samozřejmě není před studenty „zamlžovat“ způsob řešení, 
ale demonstrovat, že gramatická kompetence není cílem per se, ale pouze prostřed-
kem umožňujícím korektní a adekvátní terminologické vyjádření.12 Za specifický 
stimul funkčních znalostí lze pokládat též lexikálně zaměřené cvičení 7, které svou 
variabilní formou13 znemožňuje mechanickou přípravu na určitý typ cvičení.    

Několik typů cvičení má výrazně interdisciplinární charakter (hlavně cvičení 
3, 4). V nich student musí účelně propojovat terminologické poznatky se znalostmi 
získanými v jiných předmětech, a to především v souběžně vyučované anatomii. Vedle 
testování znalostí a dovedností by tato cvičení měla zasahovat také do roviny postojů. 
Jejich sekundárním smyslem je totiž poskytnout studentovi zážitek o účelnosti inter-
disciplinárního pohledu na studovanou látku. V neposlední řadě v sobě skrývají po-
měrně významný „marketingový“ potenciál. Pomáhají totiž prezentovat terminolo-
gická studia jako integrální a neodmyslitelnou součást medicínského kurikula.   

Celková úspěšnost řešitele je vyjádřena v procentuální stupnici. Klasifikační 
stupeň je přitom vymezen rozsahem 10 % (tj. 100 – 90 % výborně, 89 – 80 % velmi 
dobře, 79 – 70 % dobře), hranicí splnění je tedy 70 %. Základem k výpočtu celkového 
výsledku je přirozeně bodové ohodnocení jednotlivých cvičení. V jejich rámci je uplat-
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12 Např. cvičení 1 ověřuje schopnost transformace z nominativu do genitivu. V zadání však je student 
instruován, aby jeden výraz kladl do závislosti na druhém. Praktickou realizaci tohoto pokynu tak musí 
samostatně vymyslet. 
13 Viz níže. 
14 Motivací k tomuto na první pohled drastickému opatření je snaha eliminovat prvek náhodně správných 
či nesystémových řešení, kterážto dle našeho přesvědčení mají mít v měření terminologických 
kompetencí zcela nulovou hodnotu. Tento způsob hodnocení má naopak akcentovat moment uvědomělé 
a systematické práce s jazykem. Pokud student např. při převodu „os sacrum“ do gen. sg. dospěje k řešení 
„os sacri“, nevnímáme tuto skutečnost jako důvod k přidělení jednoho bodu ze dvou možných, a to přesto, 
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dochází pouze ve cvičeních komplexnějšího charakteru (5 – 7 bodů na položku). Zde 
je studentovi v rámci položky strháván za každou chybu jeden bod.15 

 
Poznámky k některým cvičením testu  
 
Cvičení 3)  
Interdisciplinární typ cvičení, v němž student spojuje poznatky terminologické 
a anatomické. Jedná se o svého druhu kontrainterferenční typ cvičení. Úkolem totiž 
není mechanický převod českého zadání, ale doplnění oficiálně kodifikovaného 
latinského názvu, jehož syntaktická struktura nemusí odpovídat obvyklému českému 
vyjádření.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
že student má teoreticky půlku správně. Rovněž z hlediska funkčního je toto řešení zcela nehodnotné. 
Chyba v jednom členu spojení totiž devalvuje hodnotu celého a má tedy stejnou negativní platnost jako 
případné chyby v obou členech. Dle naší zkušenosti může navíc pozitivní hodnocení dílčích úspěchů vést 
k absurdní situaci, že se studentovi načítá bodové konto pouze z dílčích úspěšných řešení, aniž ovšem 
tento student dociluje na úrovni celků jakýchkoliv správných řešení.      
15 Je-li však počet chyb stejný nebo vyšší než počet přidělených bodů na položku, nezískává student 
z položky bod žádný.  
16 Např. pro „jámu lebeční“ máme kodifikovaný název „fossa cranii“ (dosl. „jáma lebky“). Řešení „fossa 
cranialis“ není akceptováno jako správné.  
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Cvičení 4) 
Interdisciplinární typ cvičení, reagující na teoretický požadavek vizualizace učiva, coby 
efektivní metody sémantizace.17 V rámci tohoto cvičení dochází rovněž k přirozené 
integraci anatomické a klinické látky. V první části cvičení totiž student pojmenovává 
anatomické struktury, v jeho druhé části pak tvoří klinické diagnózy s relací 
k popsaným strukturám. 
 
Cvičení 6) 
Přiřazovací typ cvičení, prověřující zároveň dvě kompetence: vytvoření správného tvaru 
adjektiva a znalost substantivně-adjektivních kolokací.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 V mnohých případech je kvalitní vizualizace nejdůležitějším prvkem pro pochopení významu. 
Podrobněji viz 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.  
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Cvičení 7) 
Variabilní cvičení různých forem. Jeho obecným smyslem je ověřit logické 
strukturování a hierarchizaci slovní zásoby. Z širokého spektra možných úloh 
vybíráme nejčastěji zařazované: rozdělování skupiny významově nesourodých 
termínů do sémantických klastrů (tento typ úlohy je v ukázkovém testu), doplňování 
synonym či antonym lékařských termínů, vyjímání významově divergentního termínu 
z množiny výrazů spadajících do určité sémantické třídy, kladení adjektiv do význa-
mových škál (např. seřazení výrazů popisujících závažnost onemocnění od nejlehčího 
po nejtěžší průběh), seskupování fragmentů různých diagnóz do smysluplných 
a věcně správných celků, krátké do tematických baterií uspořádané překlady do latiny 
(např. překlady vyjádření různých časových okolností). 
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Cvičení 13) 
V druhé části tohoto cvičení se ke slovu dostává do češtiny adaptovaná klinická 
terminologie. Dle našeho přesvědčení je žádoucí, aby se podíl této roviny lékařské 
terminologie ve výuce stále zvětšoval, a to s ohledem na požadavek empirie a deskrip-
ce reálného stavu. 
 
Cvičení 14) a 15) 
S ohledem na skutečnost, že od 1. ledna 2018 bude v České republice zavedena 
povinnost vystavovat recepty pouze v elektronické formě, je setrvání těchto dvou 
cvičení do dalších let diskutabilní.  
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Efekty inovovaného testu 
  

Jak již bylo zmíněno, implementací inovovaného testu byl nastartován časově 
neohraničený dynamický proces změn v celkovém výukovém pojetí řecko-latinské 
lékařské terminologie. Můžeme-li po dvou letech „ostrého“ provozu nového testu 
nějakým způsobem referovat o jeho efektech, pak jsou to nepochybně efekty dílčí, 
průběžné, v žádném případě konečné.  
 Patrně nejdramatičtějším a nejvýraznějším efektem je prudký pokles úspěš-
nosti studentů. Ten nejlépe dokumentuje následující tabulka, přinášející data 
o úspěšnosti studentů za poslední tři akademické roky.18 Akademický rok 2014/15 je 
poslední rok před zavedením inovací, účinek inovovaného testování se projevuje 
poprvé v roce 2015/16. 
 

 2014/15 2015/16 2016/17 

 počet % počet % počet % 

stupeň 1 203 40 % 83 18 % 13 3 % 

stupeň 2 139 27 % 142 31 % 116 23 % 

stupeň 3 71 14 % 97 21 % 191 38 % 

úspěšní19 413 81 % 322 71 % 320 64 % 

neúspěšní20 95 19 % 131 29 % 182 36 % 

počet studentů 508 453 50221 

   
  Interpretace prezentovaných dat není obtížná. Sledujeme zcela jednoznačný 
a dosti strmý propad v úspěšnosti, a to jak mezi akademickým rokem 2014/15 
a 2015/16, tak také překvapivě mezi akademickými roky následujícími. Tento „druhý“ 
propad si vysvětlujeme skutečností, že zkouškový test byl zkrácen, což s sebou přineslo 
jistou míru kondenzace testované látky. V některých cvičeních navíc došlo k úpravě 

                                                           
18 Data jsou vygenerována studijním informačním systémem.  
19 Mezi „úspěšné“ jsou zařazeni všichni studenti, kteří v daném akademickém roce kurz řádně završili 
zkouškou. 
20 Mezi „neúspěšné“ patří studenti, kteří u závěrečné zkoušky neuspěli, kteří neuspěli u nižších forem 
atestací (zápočtů), a ke zkoušce proto nepostoupili, ale také poměrně početná skupina studentů, kteří se 
z různých důvodů o zakončení kurzu vůbec nepokusili.   
21 Meziroční růst počtu studentů (ze 453 na 502) je způsoben hlavně vysokým počtem repetentů.  
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metodiky hodnocení, výrazně byl přitom posílen výše zmíněný princip absolutní 
bonifikace (tj. systém, v němž student může za položku získat buď plný počet bodů, 
nebo žádný bod).  
 Na první pohled je zřejmé, že implementace inovací způsobila mezi studenty 
šok, s nímž se mnozí nedovedli vyrovnat. Konstantně sestupná tendence výsledků 
vedle toho naznačuje, že se nejedná o pouhou „šokovou reakci“ způsobenou skokovou 
změnou požadavků, že minimálně částečný podíl na tomto stavu mají jednotliví 
učitelé, kteří nebyli po prvním roce testování s to adekvátními pedagogickými pros-
tředky zareagovat na nepříznivý vývoj. Troufáme si přitom předpokládat, že u kořene 
problému stojí nedostatečná osobní interiorizace redefinovaných výukových cílů a s ní 
spojený slabý pocit spoluúčasti při zavádění inovací. Nutno tedy konstatovat, že 
předpokládaný efekt spontánně nastartovaných konvergentních pedagogických 
procesů není prozatím zřejmý. 
 Přesto je změna v testování všeobecně nahlížena jako posun k lepšímu. 
Pozitivně je kvitována zvláště skutečnost vybudování jednotného a pevného atestač-
ního standardu. Sestupná křivka naměřených výsledků není interpretována jako 
responze snižujících se reálných znalostí studentů, nýbrž právě naopak jako odraz 
nárokování vysokého vědomostního standardu. Ostatně současný poměr úspěšných 
a neúspěšných studentů plně koresponduje s poměrem týchž veličin v jiných předmě-
tech prvního ročníku, což dobře dokládá, že se výuka terminologie začíná emancipovat 
a stává se sebevědomou a plnohodnotnou součástí lékařského kurikula. Subjektivně 
rovněž vnímáme v pedagogickém kolektivu rodící se pocit jisté hrdosti na to, že se 
výuka posunula k medicínsky relevantnímu obsahu a že si řada našich studentů 
konečně osvojuje kvalitní terminologické kompetence. Do budoucna proto hledíme 
s mírným optimismem a nadějí, že se výukový systém postupem času konsoliduje a že 
se trend klesající úspěšnosti obrátí.   
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Abstrakt: Příspěvek prezentuje podobu inovovaného závěrečného (zkouškového) testu z řecko-latinské 
lékařské terminologie na 1. LF UK v Praze. Test odráží hluboké změny ve výukovém paradigmatu 
a redefinici výukových cílů. Hlavními principy nového výukového pojetí jsou pragmatický a empirický 
přístup při výběru látky a deskripce reálného stavu lékařské terminologie. Test byl zaveden do zcela 
diverzifikovaného výukového a atestačního modelu, v jehož rámci si každý učitel separátně stanovoval 
vlastní výukové cíle, obsahy i metody, což vedlo k nejednotnému atestačnímu standardu. Inovovaný 
jednotný test takový standard vytváří. Zároveň se jedná o pokus, jak stanovením jednotného cíle postupně 
sladit diverzifikované výukové procesy. Test komplexně a v co možná nejširší škále různých typů cvičení 
prověřuje všechny klíčové terminologické kompetence. Žádoucí komplexita se odráží též v jednotlivých 
cvičeních. Ta obvykle prověřují více kompetencí najednou. Důraz je kladen zejména na jednotu jazykové 
formy a medicínského obsahu termínu. Nejvýraznějším efektem nového způsobu testování je prudký 
pokles úspěšnosti studentů, jehož příčina je patrně v nedostatečné interiorizaci redefinovaných 
výukových cílů u jednotlivých učitelů. Přesto je celý proces hodnocen pozitivně. 
 
Klíčová slova: lékařská terminologie, inovace, jazyk pro specifické účely, latina, testování 
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Odkazy na antiku v spise Jána Webera Lectio principum1 
Erika Brodňanská 
Prešov 
 
References to Antique Culture in Ján Weber’s Treatise Lectio principum 
 
Abstract: The bilingual, Latin-German political guide of Ján Weber, the mayor of Prešov, Lectio 
principum is a demonstration of values that the author strives to transfer to the future generations active 
in the field of policy and state management at different levels, while emphasizing the need for the 
education of the youth, for the good of the city and country. Weber’s use of examples, the structure and 
content of his work was inspired by other authors, most notably the works of the Spanish Renaissance 
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ilingválna, latinsko-nemecká politická príručka prešovského richtára 
Jána Webera2 Lectio principum nadväzuje na jeho filozofické úvahy 

o predpokladoch byť dobrým vladárom, ktoré predniesol obyvateľom mesta po roku 
v úrade a v roku 1662 vyšli i tlačou pod názvom Janus bifrons v Brewerovej tlačiarni 
v Levoči. V tej istej tlačiarni bol o tri roky neskôr vydaný aj spis Lectio principum. 
Príčiny a okolnosti jeho vzniku odkrýva prológ. Súčasne je ukážkou hodnôt, ktoré sa 
autor snaží vštepiť budúcim generáciám pôsobiacim v oblasti politiky a riadenia štátu 
na rozličných úrovniach, pričom kladie dôraz na vyjadrenie potreby vzdelávania 
mládeže pre dobro mesta i krajiny. Ohlasuje sústavu mravných noriem, zásad 
a princípov politického správania, ktoré považuje za primerané a ktoré následne 
rozpracúva v samotnom texte príručky. 

Weber nebol v súčasnom zmysle slova originálnym autorom. V používaní 
príkladov i v štruktúre a obsahu svojho spisu sa inšpiroval inými autormi,3 v najväčšej 
miere dielami španielskeho renesančného autora, historiografa a moralistu, Antonia 

                                                           
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA č. 011PU-4/2015 Dejiny etiky na Slovensku I. (16. – 
18. storočie). 
2 Ján Weber bol prešovským richtárom v rokoch 1661 – 1667 a 1675 – 1682. 
3 BRODŇANSKÁ, Stret antiky a kresťanstva (2016), s. 117.  
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de Guevaru,4 ktorého spisy boli v priebehu 16. a 17. storočia preložené do rôznych 
európskych jazykov (nemčina, angličtina, maďarčina, holandčina, francúzština, 
arménčina, latinčina).5 Ján Weber pravdepodobne poznal niektoré z nemeckých 
vydaní, ktoré pripravil nemecký katolícky spisovateľ Aegidius Albertinus.6 Dá sa tak 
usudzovať na základe identických informácií či príkladov, ktoré sa nachádzajú tak 
vo Weberovom prológu k spisu (1665), ako aj v dedikácii Aegidia Albertina 
k nemeckému vydaniu Guevarovho diela Reloj de Príncipes pod názvom Guldene 
Sendtschreiben (1598).7 Podobne možno veľkú časť príkladov použitých 
vo vlastnom texte príručky dohľadať v rovnakom znení v nemeckých vydaniach 
Guevarových spisov. Weberov štýl reflektuje znaky barokového jazyka (hojne až 
duplicitne používané epitetá, dlhé, komplikovane členené hypotaxy, nefunkčne 
používaná interpunkcia8), de Guevarov spôsob písania (vyznačuje sa dlhými vetami, 
originálnymi prirovnaniami a pátosom), ale  aj Albertinov nekritický prístup 
k politickej praxi ponúkajúci presné pravidlá správania sa ideálneho vladára. 
Obľúbenou de Guevarovou rečníckou figúrou, ktorá ostala zachovaná aj v Alber-
tinovom preklade, bola antitéza. V staroveku ju preferovali Isokratés a Cicero,9 dve 
osobnosti antického rečníctva, na ktoré viackrát odkazuje i Ján Weber. 

Vieme, že už stredovekí autori sa netajili tým, že ich práce spočívajú na napo-
dobnení starších autorít, a to tak kresťanských, ako aj antických. Vďaka princípom 
stredovekej intelektuálnej tvorby imitatio a aemulatio, napodobnenie a súperenie, je 
veľmi veľa stredovekých diel plných nepriznaných citátov zo starších autorov.10 
                                                           
4 Antonio de Guevara vyrastal na dvore kastílskej kráľovnej Izabely. Vstúpil do františkánskeho rádu, bol 
kráľovským kronikárom, v roku 1528 sa stal biskupom (Guadix, Mondonedo). Jeho práce reflektujú vkus 
cisárskeho dvora Karola V. V didaktickom spise Reloj de Príncipes (Valladolid, 1529) nápadne podobnom 
jeho dielu Libro Aureo de Marco Aurelio, ktoré vyšlo rok predtým v Seville, sa snaží vytvoriť model 
ideálneho panovníka. Kniha sa stala jedným z najvplyvnejších diel 16. storočia. Guevara napísal aj spisy 
Epístolas familiares, Menospreciop de corte y alabanza de Aldea, La Decade de Césares (Encyklopaedia 
Britannica, Antonio de Guevara, dostupné on-line: https://www.britannica.com/biography/Antonio-de-
Guevara). 
5 Viac pozri: BUESCU, Corte, Poder e Utopia (2009), s. 69 – 101. 
6 Aegidius Albertinus (1560 – 1620) – jeho práce boli zväčša prekladmi, spracovaniami alebo kompilátmi 
latinského, talianskeho, francúzskeho a obzvlášť španielskeho písomníctva. De Guevarov spis Reloj de 
Príncipes preložil a vydal v roku 1598, avšak s istými zmenami či vynechaním niektorých častí. 
V nemeckom texte sa uprednostňujú inštrukcie pred politickými diskusiami a šírením historických 
príkladov, ako boli ponúknuté v španielskom origináli. Nemecký text neobsahuje kritiku politickej praxe 
a stráca tak praktickú uskutočniteľnosť. Obraz ideálneho panovníka je pevný a ponúka len málo podnetov 
pre stratégie zmeny správania. (SCHMIDT, Fürstenspiegel. In: Historisches Lexikon Bayerns. Dostupné on-
line: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/F%C3%BCrstenspiegel.) 
7 BRODŇANSKÁ, Stret antiky a kresťanstva (2016), s. 109. 
8 JURÍKOVÁ, Problémy prekladu a interpretácie (2008), s. 155. Pozri aj JURÍKOVÁ, Columba laureata.(2014), 
s. 26 – 27. 
9 NORDEN, Die antike Kunstprosa (1958), s. 789, 795 – 803. 
10 NECHUTOVÁ – STEHLÍKOVÁ, Stručné dějiny latinské literatury středověku (2013), s. 12. 
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S doslovnými citátmi, parafrázami s rôznym stupňom formálneho uvoľnenia voči 
originálu, či spojeniami frazeologického alebo lexikálneho charakteru, ktoré môžu 
a nemusia mať topický charakter, sa možno stretnúť aj v dielach humanistických 
autorov. Ich vzťahy k pôvodnému textu sú rozličné a ich funkcia sa môže pohybovať 
od stavebnej cez dekoratívnu, aluzívnu až po vzdialené reminiscencie, ktoré už ani 
súdobý čitateľ nemusel identifikovať ako výpožičku.11 Weberov text neodporuje duchu 
doby. Používa v prológu i vo vlastnom texte príručky techniku charakteristickú 
pre exemplum, krátky epický žáner vyskytujúci sa napr. v stredovekých kázňach. 
Prostredníctvom rozprávania príbehu boli poslucháči nabádaní ku kresťanským 
cnostiam, k mravnosti, k úcte voči zákonom i voči nadriadeným. Najpríznačnejšia 
charakteristika exempla je podľa F. Brava vyvážene prepojiť umenie vyučovať 
a umenie rozprávať. Počnúc 13. storočím exemplum využívali profesori, rečníci, 
moralisti a mystici s cieľom exemplifikovať svoje diskurzy integrujúc do nich rôzne 
typy anekdot, krátkych historiek, historických rozprávaní a legiend. Funkcia exempla 
je bytostne moralizujúca a edukačná.12 Weberov text nápadne pripomína exemplum, 
minimálne ho možno považovať za autorov inšpiračný zdroj. V súlade s technikou 
exempla a s dobovými zvykmi koncipovania štúdií podobného typu neuvádza autorov, 
necituje, neodkazuje na presné zdroje.  

I keď veľká časť Weberovho textu spolu s príkladmi, ktoré používa, nie je 
pôvodná, stanovili sme si za cieľ sledovať, akým spôsobom pracuje s kultúrnymi 
referenciami vzťahujúcimi sa k antike, a to bez ohľadu na to, či sú prevzaté alebo nie. 
Ako prvý sa musí s problematikou kultúrnych referencií v texte vysporiadať 
prekladateľ, budeme preto okrajovo sledovať aj bádanie translatológov. Problematika 
kultúrnych referencií je totiž v oblasti translatológie neustále aktuálna a otázky s ňou 
súvisiace stoja v centre záujmu translatologických výskumov.13 

Vo Weberovom spise Lectio principum možno odkazy na antiku rozdeliť 
do troch skupín:  

1) explicitné odkazy na určitých autorov (bez uvedenia názvov diel, na ktoré sa 
odkazuje) a citácie z diel antických autorov (bez uvedenia konkrétneho diela 
alebo autora); 

2) odkazy na mytológiu; 
3) odkazy na reálie týkajúce sa verejného života (napr. fasces, patres conscripti, 

cenzori, a pod.), 
v príspevku sa však zameriame iba na prvú skupinu odkazov, to znamená na konkrét-
nych antických autorov a diela, ktoré Ján Weber reflektuje. Počet autorov, na ktorých 
odkazuje, nie je príliš veľký (14), ich výber však vo väčšej či menšej miere zastupuje 

                                                           
11 BALEGOVÁ, In ilicis umbra (2016), s. 65. 
12 BRAVO, Arte de enseñar, arte de contar (1999), s. 304 – 306. 
13 KOŽELOVÁ, Preklad kultúrnych referencií (2017), s. 50. 
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všetky žánre antickej literatúry. Svoje zastúpenie v spise majú poézia, historiografia, 
filozofia, rečníctvo i dráma. 
 Pokiaľ ide o poéziu, odkazy na dvoch významných básnikov Augustovho 
obdobia, na Horatia a Ovidia, sú ukryté v nepriznaných citáciách či parafrázach. 
Horatiovo absentem amicum rodere (Sat. I, 4, 81) cituje Weber v rámci sentencie,14 
ktorú si vraj zvyčajne nechal napísať nad stôl, pri ktorom sedával, sv. Augustín. Jej 
prostredníctvom Ján Weber v časti spisu, v ktorej napomína budúcich predstaviteľov 
mesta, aby v rámci oddychu a rozhovorov v čase voľna neosočovali a neohovárali 
blížnych, ponúka možnosť, ako sa vyhnúť omieľaniu priateľov v reči v ich 
neprítomnosti.15 Odkaz na ďalšiu Horatiovu satiru nachádzame v časti spisu, kde 
Weber poučuje o potrebe rozumných radcov pre vladára, pretože ak sa radcovia medzi 
sebou nenávidia, nielen že sa vladárom opovrhuje, ale ohŕňa sa nad ním aj nosom16 
(Sat. I, 6, 517). Horatius v prvej knihe Satír kritizuje rôzne morálne poklesky 
(chamtivosť, neukojené ambície, obžerstvo a pod.), no zároveň na nich nazerá s istou 
zhovievavosťou. Nechce nikoho vychovávať alebo presviedčať, len nastavuje svojim 
súčasníkom zrkadlo. Uvedomuje si, že nikto sa nerodí bez chyby a vo svojich satirách 
predvádza negatívne exempla, ktoré by mali jeho čitateľov od podobných excesov 
odradiť.18 Weber využíva svoje odkazy obdobne. Neodrádza v pravom zmysle slova, 
ale vystríha a do istej miery demonštruje aj východisko. 
 V úvodnej časti spisu konštatuje, že keď ľudí postihne nešťastie, zvykne sa 
odpradávna hovoriť: Ita visum superis.19 Rovnaké slovné spojenie (sic visum superis) 
čítame u Ovidia v Metamorfózach v príbehu o Deukalionovi a Pyrrhe (Met. I, 366). 
Kým u Ovidia ide o zvýraznenie vôle bohov, ktorí sa rozhodli, že zničia ľudský rod a zo 
všetkých ľudí sa zachránia práve len Deukalion a Pyrrha, Weber poukazuje na faloš-
nosť uznania Božej vôle v tomto vyjadrení, na neúprimnú úctu voči Bohu, na pretvár-
ku a zastieranie vlastných chýb. Ako v prípade Horatia, ani tu nenaznačuje, že pôvod 
frázy možno dohľadať u niektorého z antických autorov. Na Ovidia však, na rozdiel 
od Horatia, odkazuje aj explicitne. Odvoláva sa na neho v časti, v ktorej sa zaoberá 
bremenami ležiacimi na pleciach vladárov. Jedným zo štyroch oslích bremien, ako ich 
nazýva, je pre Webera vierolomnosť a neúprimnosť radcov. Toto bremeno kladie 
na roveň životným stratám a tragédiám rôznych významných mužov a žien, 
protagonistov „sveta“ antiky i Biblie, a odporúča stratu úprimnosti oplakať spolu 
s nimi. Niektorí zo spomenutých žialili nad skazou mesta (Anchisés, Jeremiáš, Marcus 
Marcellus, Sallustius), ďalší nad stratou blízkej osoby (kráľovná Rosana, kráľ Dávid, 
                                                           
14 Quisquis amat dictis absentem rodere amicum, / hanc mensam vetitam noverit esse sibi. 
15 WEBER, Lectio principum, Dr. 
16 [...] sed naso etiam adunco suspenditur (WEBER, Lectio principum, M 4v). 
17 [...] naso suspendis adunco ignotos, [...]. 
18 ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 160, 161. 
19 WEBER, Lectio principum, A 1v. 
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Kleopatra, Jákob, Demetrius) či stratou panenstva (Jefteho dcéra).20 Pri ich 
vymenúvaní nie je Weber originálny, pretože identický text možno dohľadať aj v ne-
meckom preklade diela Antonia de Guevaru Das vergnügte Land- und beschwerliche 
Hof-Leben.21 Je však originálny v dodatku, prostredníctvom ktorého sa vracia k nasto-
lenej téme, keď vraví, že vo svojej dobe oplakal zomrelú úprimnosť horkými slzami 
Ovidius a že sa tak stalo pred jeden a pol tisíc rokmi.22 V preklade Guevarovho textu 
nie je o Ovidiovi v danom kontexte nijaká zmienka a Weber takto svojím spôsobom 
prezentuje aj svoju vzdelanosť. Implicitne odkazuje na básnikove verše z vyhnanstva, 
v ktorých narieka nad smutným osudom, rozoberá príčiny svojho nešťastia a repce 
na nevďačných priateľov. 

Ján Weber v spise Lectio principum moralizuje, snaží sa na budúcu vrchnosť 
mesta Prešov pôsobiť výchovne, jeho apel na etiku nemožno prehliadnuť. Nijako preto 
neprekvapuje, že z antických filozofov preferuje Platóna a moralistu Senecu, ktorý sa 
inšpiroval práve Platónom. Weber oboch uvádza v spise explicitne a odvoláva sa na ich 
myšlienky či skutky hneď niekoľkokrát (Platón 6x, Seneca 3x). Nastoľuje otázky 
šľachetnosti, pohostinnosti, úcty, a pod. Odkazuje na Platónov Štát (374 D), 
na Senecove Listy Luciliovi (44, 5) i na jeho etický traktát O dobrodeniach  (IV, 37). 
Zaujímavá je časť, v ktorej Weber vystríha pred donášačmi a klebetami a odporúča 
zachovať sa ako Platón, ktorý keď pochopil a uistil sa, že jeho najlepší priateľ 
Xenokratés23 o ňom nevraživo klebetil, donášačovi nedôveroval, ani ho nepočúval, až 
napokon rezolútne vyhlásil, že on spoznal Xenokrata ako láskavého človeka a preto si 
je istý, že Xenokratés by nikdy neurobil nič neužitočné a nečestné, o čom by nebol 
presvedčený. Lebo: 
 
 Kto uši s vierou krivým rečiam nastraží, 
 ten buď má celkom planú, bez cti povahu, 
 buď nemá umu viac než chlapec kýkoľvek.24 
 
Trojveršie, ktorým Weber zdôvodňuje Platónovo konanie a nijako bližšie ho 
neidentifikuje, je gnóma komika Menandra, o storočie mladšieho než Platón, ktorá 
                                                           
20 WEBER, Lectio principum, K 1v. 
21 Na internete je on line prístupné napr. vydanie z roku 1725:  
https://books.google.sk/books?id=88pFAAAAcAAJ&pg=PA138&lpg=PA138&dq=demetrius+beweinete
+seinen+Vater+Antigonum&source=bl&ots=V3hrqfM-8d&sig=RoJw_mz0Y_z0PXBxdUr86NjJQ-
A&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwiC6brQ47jTAhWMBBoKHdsEBhEQ6AEIIzAA#v=onepage&q=demetriu
s%20beweinete%20seinen%20Vater%20Antigonum&f=false.  
22 WEBER, Lectio principum, K 1v. 
23 Xenokratés (396 – 314 pred Kr.) – scholarcha v Platónskej Akadémii v Aténach v rokoch 339 – 315 pred 
Kr., plodný spisovateľ a filozof. 
24 WEBER, Lectio principum, Z 3r (Qui praebet aurem credulam calumniis / Vel ingenio est is praeditus 
improbo; / Vel mentis haut plus quam puer quivis habet).  
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bola funkčná v textoch podobného zamerania ešte pred Weberom. Z konca 16. storočia 
ju máme doloženú napríklad v preklade Martina Mollera v nemeckých vydaniach 
Agapetových25 aforizmov, pravidiel26 pripravených v roku 530 pre cisára Iustiniana I. 
Podobne ako ostatné odkazy aj Menandrova gnóma smeruje k zamysleniu sa nad otáz-
kami praktickej etiky. 
 Najpočetnejšie zastúpenie, pokiaľ ide o odkazy na antických autorov, majú 
vo Weberovom spise historiografi. Weberova voľba je veľmi logická, pretože ich diela 
mu ponúkali „príbehy“ o vladároch, vládach, udalostiach, ktoré zúročil vo svojom diele 
ako exempla. Explicitne spomína Xenofonta, Plutarcha, Suetonia, Livia a Sallustia, 
v texte spisu sa však nachádzajú aj výpožičky z Hérodota, hoci jeho meno Weber vôbec 
nespomína. Prostredníctvom výpožičiek z autorov defilujú pred recipientom skutky 
Kýra Mladšieho, Perikla, Alexandra Veľkého, Augusta Octaviana, Vespasiana či Marka 
Aurelia, teda mužov, o ktorých význame niet pochybností. Mnohé z príkladov, ktoré 
Weber uvádza, možno dohľadať už u Antonia de Guevaru, či v prekladoch jeho diela. 
Napríklad obsiahla pasáž27 o Markovi Aureliovi, jeho synovi Commodovi a oslavách 
sviatku Genia, pri ktorých si Marcus Aurelius všimol neprístojné správanie niekoľkých 
vzdelancov, učiteľov svojho syna a vyvodil z neho patričné následky, sa nachádza v de 
Guevarovom diele Reloj de Príncipes v kapitolách 35 a 36.28 

 Napokon z rečníkov odkazuje Weber na Démosthena, Isokrata, Plinia 
a predovšetkým na Cicerona. Posledný menovaný vystupuje do popredia najmä 
v časti, v ktorej sa poukazuje na už vyššie spomínané štyri oslie bremená, ktoré musia 
vladári vliecť na svojich pleciach.29 Marcus Tullius Cicero figuruje v exemplifikácii 
pri všetkých štyroch a vnáša do danej časti textu prvok jednoty. Je spojovacím článkom 
pri poukazovaní na ťarchu bremien, ale zároveň je v jeho osobe zakaždým načrtnuté 
aj východisko zo zdanlivej bezútešnosti a neexistujúcej možnosti striasť sa ich. Je to 
Cicero, kto sa dokáže povzniesť nad závisť a nenávisť. Cicero je ten, ktorý sa pri oho-
váraní nenechá zaskočiť a bráni svoje meno rýchlou a trefnou odpoveďou. Cicero je 
tým, kto si plne uvedomuje nedôveryhodnosť niektorých ľudí a je aj tým, kto zakúsil 
nevďak Ríma a bol poslaný do vyhnanstva, no odchádzal s podporou tisícok ľudí. Hoci 
nepochádzal z významného senátorského rodu, svoje postavenie nadobudol najmä 
vďaka nadaniu, húževnatosti, ctižiadostivosti a rozsiahlemu vzdelaniu. Rečník sa má 
totiž, ako sa vyjadril v spise O rečníkovi, stále a vo všetkom vzdelávať, aby bol schopný 

                                                           
25 Sv. Agapetus I. bol od mája 535 do apríla 536 na pápežskom stolci. 
26 Scheda regia: Regentenbüchlein des hochlöblichen Römischen Kaysers Iustiniani Primi ; In zwey und 
siebentzig Aphorismos oder Regeln gefasset, welche ihm gestellet hat Agapetus, Ein Diacon ... zu 
Constantinopel, umb das Jahr Christi D. XXX. Jetzund aus dem Griechischen verdeudschet, ... Durch 
Martinum Mollerum, Diener des heiligen Evangelii zur Sprottaw. Görlitz: Fritsch, 1590. 
27 WEBER, Lectio principum, G 1r – G 2v. 
28 Toto dielo je dostupné aj on line na: http://www.filosofia.org/cla/gue/guerp.htm. 
29 WEBER, Lectio principum, I 1r – K 3v. 
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rozprávať a presviedčať o všetkom.30 Okrem základného gréckeho a latinského 
vzdelania v jazyku a literatúre tak Cicero študoval rétoriku, získal solídne znalosti 
rímskeho práva a nezanedbával ani hodiny u rôznych gréckych filozofov.31 Vzdelanie 
bolo pre neho prostriedkom, ako sa stať úspešným rečníkom. Patril k najvzdelanejším 
ľuďom svojej doby a okrem toho boli v centre jeho záujmu predovšetkým ľudské 
hodnoty, teda to, čo robí človeka človekom a povyšuje ho nad ostatné živočíchy. Celé 
Ciceronovo dielo reflektuje vieru v možnosť sebazdokonalenia človeka a jeho morálne 
obrodenie, v rozum a vnútorné mravné inštinkty.32 Práve tento ideál ľudskosti 
a slušnosti ruka v ruke so vzdelaním chápeme v kontexte obsahu celej príručky ako 
jeden z dôležitých odkazov Jána Webera predstaviteľom mesta, či už súdobým alebo 
budúcim. Umenie vládnuť, ako hovorí v inej časti spisu, sa totiž nedá kúpiť za nijaké 
peniaze, nie je možné ho zdediť nástupníctvom ani získať vďaka priateľstvu. 
 Ján Weber dedikoval Lectio principum občanom mesta Prešov a ako uvádza 
v prológu, napísal túto príručku pre „drahých synov mesta“, ktorí sa v ňom 
v primeranom čase ujmú vlády.33 Synchrónni príjemcovia spisu boli teda jasne daní 
a prijímali spis ako istý návod či odporúčanie, čoho sa vyvarovať a na čo nezabúdať 
pri správe mesta. Je pravdepodobné, že v texte dokázali bez väčších problémov 
detegovať odkazy na spomenutých antických autorov, alebo aspoň na niektorých 
z nich, a ich diela aj bez explicitného odkazu na ne. Reformačné (protestantské) 
školstvo v 16. a následne i v 17. storočí dbalo na to, aby si žiaci už v prvej triede 
osvojovali základy latinskej gramatiky a v tretej triede sa vyučovanie zameriavalo 
na výklad latinských autorov, hoci nemeckí reformátori spočiatku žiadali zrušenie 
latinských škôl a namiesto nich budovať školy v národnom jazyku.34 Cieľom 
vyučovania na prvom stupni jezuitských gymnázií bolo taktiež osvojiť si predovšetkým 
latinský jazyk. Na osvojenie hovorovej latinčiny sa používali cvičenia v prednese básní 
alebo prózy. Žiaci prednášali spamäti úryvky z diel rímskych a gréckych klasikov.35 
Spomeňme len Ovidia a Horatia – obaja básnici boli inšpiráciou pre autorov 
prichádzajúcich po nich, obaja sa stali školskými autormi, reminiscencie na Ovidiove 
Metamorfózy sú početné vo všetkých druhoch svetskej i cirkevnej literatúry, Horatius 
je dodnes živý v početných úsloviach čerpaných z jeho básní. Napriek tomu v pove-
domí dnešných, najmä mladších generácií, ktoré nemali v škole možnosť študovať 
latinčinu, absentujú znalosti patriace kedysi ku klasickému vzdelaniu a ich kultúrny 
rozhľad je výrazne oklieštený.  

                                                           
30 VERTANOVÁ – ANDOKOVÁ – ŠTUBŇA – MOYŠOVÁ, Tlmočník ako rečník (2015), s. 158. 
31 STROH, Latein ist tot, es lebe Latein! (2008), s. 49. 
32 ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 126, 127. 
33 WEBER, Lectio principum, c 2r. 
34 SROGOŇ, Dejiny školstva a pedagogiky (1986), s. 75 – 77. 
35 SROGOŇ, Dejiny školstva a pedagogiky (1986), s. 79, 80. 
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30 VERTANOVÁ – ANDOKOVÁ – ŠTUBŇA – MOYŠOVÁ, Tlmočník ako rečník (2015), s. 158. 
31 STROH, Latein ist tot, es lebe Latein! (2008), s. 49. 
32 ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 126, 127. 
33 WEBER, Lectio principum, c 2r. 
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A práve v tomto bode vystupuje v procese recepcie Weberovho diela do po-
predia úloha prekladateľa. Okrem lingvistickej operácie prevodu textu z výcho-
diskového do cieľového jazyka komunikuje totiž aj myšlienky a informácie 
z východiskovej kultúry príjemcovi v cieľovej kultúre.36  Hoci dnešný čitateľ (ako 
diachrónny príjemca) už nevníma Weberov spis ako príručku, ale ako umelecký text, 
predsa by bol bez doplňujúcich a vysvetľujúcich poznámok prekladateľa ochudobnený 
o vnem skrytej roviny textu, ktorú možno odkryť len odhalením výpožičiek z autorov 
a pochopením aj implicitných odkazov ukrytých v texte.  

Hoci Ján Weber nebol originálnym autorom a výrazne sa inšpiroval dielom, 
resp. prekladmi diela ani nie o dve storočia staršieho spisovateľa Antonia de Guevaru 
nielen v obsahu, ale i vo výbere príkladov a odkazov na antických autorov, predsa tieto 
na mnohých miestach rozvinul a doplnil o vlastné, prispôsobil ich svojim potrebám. 
Prostredníctvom výpožičiek dosvedčoval svoju erudíciu a rozhľadenosť a možno 
povedať, že svojím spôsobom aj obhájil právo napísať vladárske zrkadlo a predkladať 
ponaučenia potenciálnym správcom mesta či štátu. 
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Abstrakt: Bilingválna, latinsko-nemecká politická príručka prešovského richtára Jána Webera Lectio 
principum je ukážkou hodnôt, ktoré sa autor snaží vštepiť budúcim generáciám pôsobiacim v oblasti 
politiky a riadenia štátu na rozličných úrovniach, pričom kladie dôraz na vyjadrenie potreby vzdelávania 
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Galénos o starnutí a starobe 
Mária Bujalková 
Martin 
 
Galen: On Aging and Old Age 
 
Abstract: Aging and old age were the phenomena that were explained by the Hippocratic medicine 
through the theory of four body fluids (humoral pathology). Aging was being understood as a 
consequence of the cooling process that was taking place throughout the whole life. It was based on the 
presumption that each individual at birth received a certain amount of heat, or a vital spirit that was 
slowly diminishing. Considering the heat to be necessary for life, cooling and drying led to weakening or 
aging of the organism. Galen considered the aging, in contrast to Aristotle, the natural state, and the 
drying up is the most important cause of aging, not the disease. It was not until Galen who made use of 
the term γῆροκομικον, i.e. elderly care. Galen supposed that the reaction to food and medicine varied 
according to the composition of the body fluids and as a result, the body constitution could be improved 
by proper nutrition, exercising, bathing and massage. In dietetics, he described in detail those articles of 
food, which he supposed to be useful, or which were to be avoided in the old age. These regulations had 
great impact on the medicine in the following periods.  
Keywords: ancient period, Galen, aging, old age, humoral pathology, dietetics 
 
Vekové skupiny a vymedzenie staroby v antike 
 

oho pokladali v antike za starého človeka? Ambrózius a Censorinus 
uvádzajú delenie veku človeka podľa Solóna,1 ktorý vo svojej elégii 

navrhol desať období života vždy po sedem rokov (ἑβδομάδες). Obdobie 
rozkvetu/vrcholné obdobie človeka je podľa neho medzi 7. ‒ 8. obdobím (42. ‒ 56. 
rokom života), zatiaľ čo posledné 2 fázy (57. ‒ 70. rok života) zahŕňajú vysoký vek 
a starecký vek.2 U Ambrózia nachádzame tiež delenie veku podľa Hippokrata, ktoré 
prevzal od Filóna z Alexandrie:3   
infantia pueritia adulescentia iuventus virilis aetas aevi maturitas senectus 
infans puer adulescens iuvenis vir veteranus senex 

 
Toto delenie uvádza aj Censorinus: 
„Hippocrates medicus in septem gradus aetates distribuit. Finem primae putavit esse 
septimum annum, secundae quartum decimum, tertiae duodetricesimum, quartae 
tricesimum quintum, quintae duoetquadragesimum, sextae quinquagesimum sextum, 
septimae novissimum annum vitae humanae.“4 
                                                           
1 AMBROSIUS, Epistolae  44, II PL. 16, II 40; CENSORINUS, 14, 4. 
2 WEST, Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati. Bd. 2: Callinus. Mimnermus. Semonides. Solon. 
Tyrtaeus. Minora adespota (1992), s.139 – 165; MÜLKE, Solons politische Elegien und Iamben (2002), Fr. 
1 – 13; 32 – 37 West. 
3 AMBROSIUS, Epistolae  44, 10 PL. 16, II 39;  PHILO de Alexandria, De mundi opificio, 36, 105.    
4 CENSORINUS, 14, 3. 
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Ďalšie rozdelenie ľudského veku podľa období v starovekom Grécku nám 
poskytuje Aristotelova  Rétorika. V druhej knihe opisuje tri vekové obdobia: pre mla-
dých (νεοί), pre ľudí v rozkvete života (ἀκμή) a pre starších ľudí (πρεσβύτεροι).5 

Rímske rozdelenie ľudského života podľa veku v nemalej miere zodpovedá 
fyziologickým danostiam človeka.  Každý gradus aetatis má svoj špecifický ráz. 
Napríklad infantia je úsek života, v ktorom je malá ľudská bytosť telesne bezmocná. 
Trvá až do siedmeho roku života, keď vypadajú mliečne zuby.6 Pueritia je obdobie 
života, v ktorom ešte nenastala pohlavná zrelosť.7 Adulescentia, obdobie intenzívneho 
telesného rastu,8 sa začína pubertou.9 Vrcholom života je iuventus, ktorá je firmissima 
aetatum omnium,10 telesné sily tu dosiahli svoj vrchol.11 Nasleduje aetas senioris alebo 
gravitas; človek prekročil svoj vrchol a je si vedomý prvých prejavov ubúdania síl.12 
Senectus, ktorá vyústi do smrti, je potom životnou fázou, v ktorej telesné sily stále viac 
ubúdajú.13 

Aulus Gellius použil stratené Anály Cicerónovho súčasníka Q. Aelia Tuberóna, 
kde sa traduje, že Servius Tullius rozdelil pri svojich reformách občanov do troch 
vekových skupín.  Aulus Gellius ich nazýva pueritia, iuventa a senectus, pričom 
spomína toto delenie ako kuriozitu zo vzdialenej minulosti.  Servius Tullius na vojen-
ské účely rozlišuje medzi pueri (do sedemnástich rokov, ešte nepodliehajúci vojenskej 
povinnosti), iuniores (do štyridsaťšesť rokov, podliehajúci vojenskej povinnosti) 
a seniores (od 46 rokov vyššie).14  

Rozdelenie vysokého veku na dve fázy ‒ starší muž (senior) a starec (senex) 
‒ sa nachádza okrem iných zdrojov u M. T. Varróna, ktorý rozlišuje päť životných 
období: detstvo (pueritia) až do 15. roku života, mladícky/mládenecký vek 
(adulescentia) až do 30. roku života, zrelý mužský vek, dospelosť (iuventus) až do 45. 
roku života, starší mužský vek (maturitas, gravitas seniorum) až do 60. roku života 
a starecký vek (senectus senium) od 60 rokov až do smrti.15 Vysoký vek sa delí na aktív-
nu fázu (senior, provectus, gravitas) a fázu absolútneho úpadku (aetas decrepita). 
Medzníkom, keď sa muž stáva starým, je medzi 60. a 70. rokom života.       

                                                           
5 ARISTOTELES, Rhet. 2, 12, 2. 
6 CENSORINUS, 14, 7; SENECA, Ben. IV,3,4; Ep.,12, 3; GELLIUS, III, 10, 12. 
7 CENSORINUS, 14, 2; ISIDORUS, Origines  XI, 2, 10. 
8 CENSORINUS, 14, 2; ISIDORUS, Orig. XI, 2, 15. 
9 ISIDORUS, Orig. XI, 2, 15;  AUGUSTINUS, De vera religione  26, 48 PL. 34, 143. 
10 ISIDORUS, Orig. XI, 2, 5. 
11 ISIDORUS, Orig. XI, 2, 16; LUCRETIUS, De rer. nat. III, 449 ‒ 450. 
12 CENSORINUS, 14, 2; AUGUSTINUS, De genesi contra Manicheos 39 PL. 34, 191; LUCRETIUS, De rer. nat. III, 
451 ‒ 454. 
13 CENSORINUS, 14, 2; AUGUSTINUS, De vera religione 26, 48 PL. 34, 143. 
14 GELLIUS,  X, 2, 8. 
15 EYBEN, Die Einteilung des menschlichen Lebens im römischen Altertum (1973), s. 150 ‒ 191. 
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V praxi sa staroba merala osobným vzhľadom, telesnou kondíciou, 
mentálnou agilitou alebo pohľadom na život. V každodennom živote sa teda to, čo bolo 
považované za staré, určovalo najmä biologickými účinkami starnutia, ako sú zmeny 
fyzického vzhľadu, slabosť tela alebo zhoršenie duševného stavu. Najčastejšie sa spájali 
so starobou vrásky, šedivé vlasy alebo plešivosť, strata zubov, trasenie končatín, 
chvejúci sa hlas, zabúdanie a strata humoru. Navyše, znalosť Rimanov o veku bola 
často nedokonalá a mnohí nevzdelaní si neboli vedomí správneho kalendárneho veku. 
Možno povedať, že kritériá, ktoré určovali nástup staroby, boli často nejasné a boli 
zvyčajne založené na praktických úvahách. Samotní starí ľudia chápali bežne starobu 
ako špecifické, aj keď neurčité štádium života, ale pojem „staroba“ bol určite známy.16  
Humorálna teória a staroba  

Humorálna teória bola rozpracovaná už v Corpus Hippocraticum. Niektoré 
texty hippokratovskej zbierky formulovali prvú lekársku hypotézu o príčinách 
starnutia prostredníctvom teórie štyroch telesných tekutín. Táto teória bola založená 
na Empedoklovom princípe štyroch predpokladaných prvkov: zem, vzduch, oheň 
a voda, ktoré vykazovali určité vlastnosti (teplo, chlad, vlhko a sucho).17 Človek vzniká 
zmiešaním týchto štyroch základných kvalít a znovu sa do nich rozpadá. Telo človeka 
sa skladá zo štyroch štiav ‒ humores (krv, žlč, čierna žlč a hlien); správna kombinácia 
štyroch telesných tekutín znamenala zdravie, chybná kombinácia chorobu.18  

Humorálna teória mala určitý vplyv aj na praktickú medicínu; vyplynulo 
z nej, že odpoveď organizmu na potraviny a lieky sa líšila podľa telesných štiav, 
ročných období a veku ľudí, a preto aj liečba bola podľa toho rôzna. Humorálny systém 
medicíny bol vysoko individuálny, každý jednotlivec mal vlastnú, jedinečnú 
humorálnu kompozíciu.19 Od Hippokrata prebrali humorálnu teóriu grécki, rímski 
a islamskí lekári a stala sa najpoužívanejším pohľadom na ľudské telo medzi 
európskymi lekármi až do príchodu moderného lekárskeho výskumu. Komplikovaná 
humorálna teória prežila mnoho storočí  a aj keď bola prakticky bezcenná, zostala 
základnou podstatou európskej medicíny viac ako dve tisícročia.20  

Hippokrates vysvetľoval starnutie ako následok ochladzovacieho procesu, 
ktorý prebiehal počas celého života. Predpokladalo sa, že každý jednotlivec dostal 

                                                           
16 COKAYNE, Experiencing old age in ancient Rome (2003), s. 2. 
17 DIELS – KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker (2004); slovenský preklad: PREDSOKRATICI A PLATÓN 
(1970), s. 15 – 161. 
18 HIPPOCRATES, De natura hominis,  VI, 41 –  45 L.    
19 PORTER, The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity (The Norton History of 
Science) (1999), s. 281. 
20 The Hippocratic Corpus. Antiqua Medicina: From Homer to Vesalius. Dostupné z:       
http://exhibits.hsl.virginia.edu/antiqua/humoral/, cit. 14. 6. 2017; WEBSTER'S New World Medical 
Dictionary, entry „humoralism“ (2008), s. 204. 
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pri narodení určité množstvo tepla alebo životne dôležitého ducha, ktorý sa pomaly 
znižoval. Napriek tomu, že životne dôležitý zdroj tepla bol dopĺňaný jedlom, pitím 
a dýchaním, nikdy nebolo možné ho úplne obnoviť. Tak ako bolo teplo považované 
za nevyhnutné pre život, pri ochladzovaní dochádzalo k oslabeniu, čiže starnutiu. 
Starnutie bolo preto považované za postupný proces degenerácie spôsobený 
ochladením a vysušením životného tepla, ktorý vytvoril nerovnováhu základných 
vlastností tela.21 Vyjadrené moderným jazykom: starnutie je výsledkom postupného 
spomalenia metabolických procesov.22 

Spotreba tepla a jeho počiatočná zásoba sa pokladali za veľmi rozdielne, takže 
každá osoba starla rôznym tempom. Nesprávny pomer štiav bol považovaný za zá-
kladný faktor väčšiny chorôb a úlohou lekára bolo vrátiť tento pomer do pôvodného 
stavu. Dôsledkom toho bolo, že staroba bola klasifikovaná ako choroba a mnohí ľudia 
v staroveku považovali starobu za chronickú, nevyliečiteľnú a progresívnu chorobu. 
Vychádzali pritom z Aristotela, ktorý nazval starobu „ prirodzenou chorobou“ (νόσος 
φυσική);23 vysvetľovala sa fyziologicky ako druh procesu vysušovania. Aristoteles  
doplnil aj niektoré ďalšie hippokratovské princípy. Jeho porovnanie srdcového 
a pľúcneho systému s dvojitým mechom je zrejme vypožičané z hippokratovského 
spisu De victu.24 Srdce videl ako zdroj vrodeného tepla a krv ako najdôležitejšiu živinu. 
Krvné cievy transportovali teplo do celého tela a orgánov a vyživovali končatiny. 
Staroba preukazovala celkový nedostatok krvi, ktorá živí srdce, takže životodarný 
vnútorný oheň bol nedostatočný, čo malo za následok oslabenie alebo starnutie.25 

Príčinám a povahe starnutia venoval viac pozornosti než väčšina lekárov pred 
ním Galénos. Kombinoval pozorovania z vlastnej lekárskej praxe s teoretickými 
poznatkami, založenými čiastočne na Platónových názoroch, na hippokratovskom 
korpuse a Aristotelovi. 

Galénos trochu upravil Aristotelov názor o starobe ako prirodzenej chorobe. 
Videl, že starnutie nie je choroba, ale je to „polovica štádia medzi zdravím a chorobou“ 
alebo „zdravie s rozložením/usporiadaním.“ Myslel si, že choroba je v rozpore s príro-
dou, zatiaľ čo starobu považoval za prirodzený stav.26 Staroba bola pre neho špecifická 
etapa životného cyklu s vlastnou fyzickou konštitúciou a s vlastnými potrebami. 
Vo svojom diele o zachovaní zdravia De sanitate tuenda27 venoval niekoľko kapitol 
starobe. Tu sa venoval niektorým aspektom starnutia, vrátane príčin a povahy 
                                                           
21 HIPPOCRATES, Aphorismi IV, 466 L; De natura hominis,  VI, 50 − 69 L. 
22 GRMEK, On Ageing and Old Age (1958), s. 65. 
23 ARISTOTELES, De generatione animalium  4,784 b 32 − 34. 
24 ARISTOTELES, De respiratione 480 a 20 − 23. 
25 ARISTOTELES, De juventute et senectute  5, 469 a − 6,470 b. 
26 GALENOS, De sanitate tuenda I, 5; V, 4 K; De temperamentis II, 582 K. 
27 Pri spracovaní som používala okrem Kühnovho vydania anglický preklad Galéna − GREEN: Galens´s 
De Sanitate Tuenda (1951). 
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pri narodení určité množstvo tepla alebo životne dôležitého ducha, ktorý sa pomaly 
znižoval. Napriek tomu, že životne dôležitý zdroj tepla bol dopĺňaný jedlom, pitím 
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ochladením a vysušením životného tepla, ktorý vytvoril nerovnováhu základných 
vlastností tela.21 Vyjadrené moderným jazykom: starnutie je výsledkom postupného 
spomalenia metabolických procesov.22 
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kladný faktor väčšiny chorôb a úlohou lekára bolo vrátiť tento pomer do pôvodného 
stavu. Dôsledkom toho bolo, že staroba bola klasifikovaná ako choroba a mnohí ľudia 
v staroveku považovali starobu za chronickú, nevyliečiteľnú a progresívnu chorobu. 
Vychádzali pritom z Aristotela, ktorý nazval starobu „ prirodzenou chorobou“ (νόσος 
φυσική);23 vysvetľovala sa fyziologicky ako druh procesu vysušovania. Aristoteles  
doplnil aj niektoré ďalšie hippokratovské princípy. Jeho porovnanie srdcového 
a pľúcneho systému s dvojitým mechom je zrejme vypožičané z hippokratovského 
spisu De victu.24 Srdce videl ako zdroj vrodeného tepla a krv ako najdôležitejšiu živinu. 
Krvné cievy transportovali teplo do celého tela a orgánov a vyživovali končatiny. 
Staroba preukazovala celkový nedostatok krvi, ktorá živí srdce, takže životodarný 
vnútorný oheň bol nedostatočný, čo malo za následok oslabenie alebo starnutie.25 

Príčinám a povahe starnutia venoval viac pozornosti než väčšina lekárov pred 
ním Galénos. Kombinoval pozorovania z vlastnej lekárskej praxe s teoretickými 
poznatkami, založenými čiastočne na Platónových názoroch, na hippokratovskom 
korpuse a Aristotelovi. 

Galénos trochu upravil Aristotelov názor o starobe ako prirodzenej chorobe. 
Videl, že starnutie nie je choroba, ale je to „polovica štádia medzi zdravím a chorobou“ 
alebo „zdravie s rozložením/usporiadaním.“ Myslel si, že choroba je v rozpore s príro-
dou, zatiaľ čo starobu považoval za prirodzený stav.26 Staroba bola pre neho špecifická 
etapa životného cyklu s vlastnou fyzickou konštitúciou a s vlastnými potrebami. 
Vo svojom diele o zachovaní zdravia De sanitate tuenda27 venoval niekoľko kapitol 
starobe. Tu sa venoval niektorým aspektom starnutia, vrátane príčin a povahy 
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staroby, chorôb, na ktoré sú náchylní starí ľudia, a životospráve vhodnej pre starých. 
Osobitne sa v ňom zaoberal starostlivosťou o starých ľudí (γῆροκομικον).28  
Príčiny a povaha starnutia u Galéna  

Galénos vysvetlil vo svojom diele systém starnutia od počatia. Veril, že krv 
a spermie − horúce a vlhké látky − boli zdrojmi rozmnožovania, ktoré vyžadovali 
suchý prvok (teplo a do určitej miery pôdu/hlinu), aby mohli vytvoriť tkanivo. 
Predpokladal, že vrodené životné teplo začne tieto látky vysušovať a vytvárať embryo. 
Po narodení proces sušenia pokračuje, telo rastie, suší sa a je silnejšie, až kým 
nedosiahne plnú silu a vývoj niekde uprostred ľudského života. Potom sa celý rast 
zastaví, keď sa vrodené teplo človeka postupne znižuje: 
 „Ale v nasledujúcom čase, keď sú všetky orgány ešte suché, nielenže nefungujú 
úplne dobre, ale ich vitalita sa stáva slabšou a obmedzenejšou. A čím je suchšia, o to 
viac sa bytosť/človek stáva nielen chudšou, ale aj vráskavou a končatiny slabými 
a neistými vo svojich pohyboch. Tento stav sa nazýva staroba.“29 
Galénos preto považoval starnutie za proces ochladzovania a vysúšania vrodeného 
tepla.30 Ako sme uviedli vyššie, starnutie pokladal za prirodzený stav a usychanie 
(μαρασμός) je podľa neho najdôležitejšou príčinou starnutia, nie choroba; je to 
nevyhnutná telesná odchýlka.31 Podobne ako autori v hippokratovskom korpuse 
Galénos tiež poznamenal, že nie každý starne rovnako rýchlo: 
 „To je dôvod, prečo starneme, niektorí v jednom veku, iní v inom veku, skôr 
alebo neskôr, pretože buď sme od prírody príliš suchí, alebo sa tak stalo následkom 
okolností, stravy, choroby alebo problémov, alebo nejakých iných príčin. Za tým, čo 
všetci ľudia obyčajne nazývajú starobou, je suchá a studená stavba tela, ktorá je 
výsledkom mnohých rokov života.“32 
Galénos pridal do procesu starnutia zníženie vlhkosti, ale aj ostatní autori súhlasili, že 
starnutie bolo zapríčinené postupnou stratou vrodeného tepla, čo spôsobilo narušenie 
humorálnej rovnováhy.33  
Staroba a choroby v Corpus Hippocraticum a u Galéna   

V Corpus Hippocraticum sa síce nenachádzajú žiadne špeciálne spisy 
o starobe, avšak na viacerých miestach a v rôznych súvislostiach je veľa odkazov 
a indícií na problém liečenia starých ľudí. Lekár musí pri liečbe brať ohľad na indi-

                                                           
28 GALENOS, De sanitate tuenda  VI, 330 K. 
29 GALENOS, De sanitate tuenda  V, 1 K.;  De temperamentis II, 578 K. 
30 GALENOS, De temperamentis II, 582 K. 
31 GALENOS, De marasmo  VII, 666 K. 
32 GALENOS, De sanitate tuenda  V, 9 K. 
33 GRMEK, On Ageing and Old Age (1958), s. 121 − 122. 
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viduálnu φύσις,34 teda telesnú spôsobilosť, a dávať pozor na to, že táto spôsobilosť 
reaguje rozličným spôsobom na životné podmienky. Tak popisuje napríklad autor 
spisu De aere, aquis, locis ľudí, ktorí kvôli svojmu bydlisku mali sklon k zahlieneniu 
organizmu, a tým sa stali náchylní na určité choroby. Keď prekročili vek päťdesiat 
rokov, utrpeli následkom prúdenia hlienu z mozgu paralýzu, najmä ak sa náhle 
vystavili slnečnému žiareniu alebo náhlemu ochladeniu hlavy. Tieto ochorenia sú 
pre nich endemické a navyše, ak existuje nejaká epidemická choroba súvisiaca 
so zmenou ročných období, sú na tieto choroby tiež náchylní.35 Spis De morbo sacro 
zaznamenáva príčiny a dôsledky tejto choroby podľa vekových skupín. Väčšina detí 
zomiera, osoby v pokročilejšom veku zvyčajne neumierajú. Ale keď táto choroba 
napadne veľmi starých ľudí, býva smrteľná alebo vyvoláva paraplégiu.36 
 V spise De diaeta salubri sa uvádza typológia telesnej kondície. Ľudia s vlhkou 
a studenou prirodzenosťou/podstatou majú v starobe zvýšený sklon k chorobám 
a vôbec rýchlo zostarnú.37 Autor odporúča takýmto ľuďom teplejšiu a suchšiu diétu 
založenú na správnej strave a telesnej aktivite. V Aforizmoch sa dočítame o chorobách 
starých ľudí toto: 
 „Starí ľudia trpia na ťažkosti s dýchaním (dyspnoé), katary s kašľom, 
strangúriu, dysúriu, ťažkosti s kĺbmi, ochorenia obličiek (nefritídy), závraty, mŕtvicu, 
kachexiu, pruritus celého tela, nespavosť, vodový výtok z čreva, očí a nosa, poruchy 
videnia,  kataraktu a nedoslýchavosť.“38  
Z uvedených príkladov je zrejmé, že grécka medicína sa zaoberala typickými 
chorobami starých ľudí (aj z aspektu súčasnosti). 
 Aj Galénos, tak ako jeho predchodcovia, videl, že rôzne vekové skupiny boli  
náchylné na špecifické ochorenia. Humorálna teória verila, že staroba je ovládaná 
hlienom a pozorovaním bolo možné vidieť, že telo starého človeka vylučovalo veľké 
množstvá mokrých exkrétov. Starší vek preto videli viacerí lekári ako studený 
a mokrý. Galénos si tiež všimol vodnaté oči, hlien v nose, veľké množstvo slín v ústach, 
hlien v žalúdku a v pľúcach (ktoré sa odstraňovali vypľúvaním a vykašliavaním), ale 
mal svoju vlastnú interpretáciu zdanlivo protirečivého chápania  staroby ako studenej 
a mokrej a starnutia ako procesu chladenia a sušenia.39 Vysvetľoval to tým, že telá 
starých ľudí sú mokré len zvonka, ale vnútorné časti tela − ako sú kosti, väzy, nervy, 
tepny, žily, membrány a obaly všetkých orgánov, mäso (svalstvo) − boli suché. 
Galénos zaznamenal, že starí ľudia boli studení na dotyk; myslel si, že to bolo preto, 
                                                           
34 O fyziologickom pozadí procesu starnutia porovnaj: KOVAČIČ, Der Begriff der Physis bei Galen vor dem 
Hintergrund seiner Vorgänger (2001), s. 141 − 143. 
35 HIPPOCRATES, De aere, aquis, locis  II, 12 − 20; II, 38 − 53 L. 
36 HIPPOCRATES, De morbo sacro, VI, 375; VI, 366 − 379 L. 
37 HIPPOCRATES, De diaeta salubri VI, 75 L. 
38 HIPPOCRATES, Aphorismi IV, 528 − 534 L. 
39 GALENOS, De temperamentis II, 581 − 582 K. 
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že stratili takmer všetku krv vo svojich telách. Starší ľudia preto podliehali ochore-
niam, ako je paralýza, strata citlivosti, triaška, kŕče a bolesť hrdla.  Galénos, ktorého 
zoznam geriatrických chorôb bol veľmi podobný hippokratovskému zoznamu, sa 
pokúšal o nápravu prostredníctvom liečivých rastlín a medikamentov, ale sústredil sa 
najmä na prevenciu.40 Veril, že vzhľadom na to, že reakcia na potraviny a lieky sa mení 
podľa zloženia telesných štiav, mohla by sa zmeniť telesná konštitúcia správnou 
výživou, cvičením, kúpaním a masážou. Preto navrhol špeciálne odporúčania správnej 
životosprávy vhodné pre starých ľudí.  
Životospráva v starobe podľa Galéna   

V staroveku sa predpokladalo, že dobrý lekár by sa  mal pozerať na celého 
človeka (t.j. na dušu aj na telo). Disciplíny medicíny a filozofie boli úzko späté a sta-
rostlivosť o zdravie človeka sa riešila na rôznych úrovniach. Na základnej funkčnej 
úrovni bola umiernenosť v stravovaní a pití v starobe jednoducho otázkou 
starostlivosti o vlastnú telesnú pohodu; starý človek mal jesť a piť striedmo, aby sa 
udržal zdravý. Je možné nájsť veľa takýchto príkladov aj v iných ako medicínskych 
dielach, že starí ľudia (najmä muži) zo zdravotných  dôvodov jedli striedmo.41  

Umenie správnej životosprávy (dietetika) pochádza z antického Grécka  ̶  
odkazy na dôležitosť dietetiky sa objavili už v hippokratovskom korpuse. Vládlo v ňom 
presvedčenie, že všetky jedlá by mali byť primerané stavbe tela.42 V Ríme panovalo 
presvedčenie, že dodržiavanie režimu zdravia určeného na zachovanie života podľa 
pravidiel dietetiky by mohlo urobiť starobu pohodlnejšou.43 Lekárski spisovatelia 
prvého a druhého storočia nášho letopočtu sa často zameriavali na to, aké druhy 
potravín by ľudia mali alebo nemali jesť, či už podľa ročných období, ich štádia života, 
alebo ich fyzického stavu.44  

Galénos bol prvým známym lekárom, ktorý tiež venoval osobitnú a podrobnú 
pozornosť potravinám vhodným pre starších ľudí. Veril, že v starobe by mali byť 
všetky potraviny navlhčené a oteplené, mali by pôsobiť ako korigenciá, teda látky 
upravujúce suché a chladné zloženie starého človeka (lieky sa vždy vyrábali predpiso-
vaním opaku, teda studené na teplé, suché na mokré, na známom princípe contraria 
contrariis).45 Starým ľuďom odporúčal, aby nejedli príliš veľa škrobu, syra, vajec 
na tvrdo, slimákov, cibule, fazule alebo bravčového mäsa, pretože tieto by mohli 

                                                           
40 GALENOS, De sanitate tuenda  V, 8 K; SIEGEL (1968), s. 236, poznamenáva, že Galénos si nemyslel, že  
lieky majú priamy farmakologický účinok na orgán, ako je to v súčasnosti. 
41 SUETONIUS, Augustus 75 − 77; SENECA, Ad Lucilium  Epistulae morales 83, 6. 
42 HIPPOCRATES, De regimine II, 227 L. 
43 GALENOS, De sanitate tuenda  V, 1 K.; PLUTARCHOS, De tuenda sanitate praecepta 122d − e. 
44 CELSUS, De medicina II, 18 − 33; PLUTARCHOS, De tuenda sanitate praecepta 122d − e. 
45 GALENOS, De sanitate tuenda  V, 3 K.;  Ars medica I, 7, 405 − 406 K. 
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spôsobiť prekážky pri liečbe v starobe. Vo všeobecnosti by mali starí ľudia jesť často, 
ale striedmo.46 
 Odporúčaniam o konzumácii mäsa sa Galénos venoval podrobnejšie v dvoch 
kratších spisoch „De alimentorum facultatibus“ a „De victu attenuante“. Mäso sa má 
podľa neho posudzovať podľa toho, či poskytuje suchosť alebo vlhkosť, teda má spĺňať 
kritéria mäkkosti a krehkosti. Za vlhké mäso považoval napr. baraninu, za suché 
zajačinu. Starí ľudia by nemali jesť mäso, ktoré je ťažké stráviteľné, ako napríklad 
zverinu, mäso z  kôz alebo hovädzinu, ale mali by miesto toho jesť hydinové alebo 
bravčové mäso. Samozrejme, záleží aj na veku zvieraťa a prostredí, kde boli zvieratá 
chované.47 Odporúčalo sa tiež pitie vína vzhľadom na to, že víno zahrieva organizmus, 
a tak malo starým ľuďom ohriať ich chladné telá.48 Víno bolo tiež považované za pros-
pešné na liečbu depresie, choroby, na ktorú bola staroba obzvlášť náchylná. 
 Literatúra o zdravom spôsobe života poskytovala aj rady o cvičeniach. 
Cvičenie nebolo len pre mladých. Myslelo sa, že v starobe cvičenie posilňuje oslabené 
končatiny, zabraňuje rýchlemu úpadku/oslabeniu, zahrieva telo a pomáha tráveniu. 
Galénos považoval za nevyhnutné, aby starí ľudia cvičili a udržiavali svoje telo aktívne, 
pretože bolo nebezpečenstvo, že ich vnútorné teplo vyhasne.49 Dávky boli pris-
pôsobené veku − cvičenia by mali byť primerané a ľahké. Patrili sem húpanie, chôdza 
alebo prechádzky, ľahká hra s loptou a – pre súčasnú dobu možno neobvyklé − jazdy 
na koči alebo gestatio, t. j. prenášanie v nosidlách (natriasanie kvôli precvičeniu tela). 
Toto tzv. pasívne cvičenie sa považovalo za vhodné pre starých ľudí. 
 Odporúčalo sa aj recitovanie, čítanie nahlas a rozhovory, pretože sa 
predpokladalo, že tieto aktivity urýchľujú dýchanie, zvyšujú teplo a vyčistia tepny.50 
Okrem toho vládlo presvedčenie, že sú veľmi prospešné pravidelné kúpele a masáže. 
Kúpele vraj dodávajú telu vlhkosť (myslelo sa, že telo môže absorbovať vodu cez kožu) 
a dokáže tiež starých ľudí zahriať, zatiaľ čo masáže vraj stimulujú oslabené trávenie 
a zmierňujú únavu. Po cvičení a obede sa odporúčala siesta, ako uvádza Galénos, ktorý 
citoval nemenovaného básnika: "Keď sa okúpe a naje, nechajte ho ticho spať: toto je 
privilégium staroby."51 
 Jedna z Galénových prípadových štúdií zobrazila príkladný životný štýl lekára 
Antiocha, ktorý sa dožil osemdesiatich rokov. Antiochus stále navštevoval chorých, 
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spôsobiť prekážky pri liečbe v starobe. Vo všeobecnosti by mali starí ľudia jesť často, 
ale striedmo.46 
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dokonca aj vo svojom vysokom veku, pešo alebo povozom. Hovoril, že jedáva stried-
mo, v správny čas a správny druh jedla. Denne navštevoval kúpele, kde tiež cvičil a dal 
si masírovať svoje telo − to bol podľa Galéna dôvod, prečo sa Antiochus dožil vysokého 
veku v plnom zdraví.52 Galénos si stanovil podobné nároky aj pre seba. Dožil sa 
minimálne 70 rokov (a možno aj viac) a chválil sa, že netrpí ochoreniami súvisiacimi 
so starobou, pretože sa riadil pravidlami správnej životosprávy (regimen sanitatis).53 
 Odporúčania pre špeciálnu životosprávu a starostlivosť v starobe mohli však 
uplatniť len tí zo seniorov, ktorým to dovoľovala výška ich majetku a ich deti viazali 
morálne záväzky platné v antike54. Zatiaľ čo tieto povinnosti boli v Grécku už 
od Solóna ustanovené aj zákonmi, rímske právo to − až na pár výnimiek − 
nevyžadovalo.55 Vyplývalo to z faktu, že pater familias disponoval po celý život 
rodinným majetkom. 
 
Záver 

 
K problematike starnutia populácie sa veľmi úzko viaže aj otázka zdravia 

a zdravého starnutia seniorov. Záujem o zdravé starnutie je prioritou a trvalým 
záujmom ľudstva a súčasťou aktivít každej spoločnosti. V súčasnosti sa u seniorov pri 
liečbe ochorení spravidla uplatňuje farmakoterapia ordinovaná lekárom v kombinácii 
s niektorými z nefarmakologických metód, napr. pohybovou aktivitou, metódami 
liečebnej rehabilitácie a liečebnej výživy (dietoterapie). Novodobý pohľad medicíny 
reflektuje aj niektoré Galénove názory, napr. že starý človek sa nemôže navrátiť 
k plnému zdraviu a tiež jeho presvedčenie, že prevencia je lepšia ako liečba. 
Aj dietoterapia buduje na jeho nárokoch na dietetický režim starých ľudí, ktoré boli 
značné. Napísal to takto: „Režim zdravia udržuje starnúceho človeka do pokročilého 
veku bez starostí o jeho zmysly, zdravého bez ohľadu na čokoľvek, bez chorôb, 
bez bolesti, nedotknutého životom, s výnimkou, že bol úplne chorý od začiatku."56 
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Abstrakt: Starnutie a staroba boli javy, ktoré vysvetľovala hippokratovská medicína prostredníctvom 
teórie štyroch telesných tekutín (humorálna patológia). Starnutie chápala ako následok ochladzovacieho 
procesu, ktorý prebiehal počas celého života. Vychádzalo sa z toho, že každý jednotlivec dostal 
pri narodení určité množstvo tepla alebo životne dôležitého ducha, ktorý sa pomaly znižoval. Tak ako 
bolo teplo považované za nevyhnutné pre život, pri ochladzovaní dochádzalo k oslabeniu a vysúšaniu, 
čiže starnutiu. Galénos pokladal starnutie na rozdiel od Aristotela za prirodzený stav a podľa neho je 
najdôležitejšou príčinou starnutia usychanie, nie choroba. Až u Galéna sa stretávame s pojmom 
γῆροκομικον, t. j. starostlivosť o starých ľudí. Galénos veril, že vzhľadom na to, že reakcia na potraviny 
a lieky sa mení podľa zloženia telesných štiav, mohla by sa zmeniť telesná konštitúcia správnou výživou, 
cvičením, kúpaním a masážou. V dietetike zohrávali u neho veľkú úlohu  detailne popísané potraviny, 
ktoré by mali byť v starobe prospešné, alebo sa im bolo treba vyhnúť. Tieto predpisy mali veľký vplyv 
na medicínu nasledujúcich období. 
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Antická gramatická tradícia v gramatografii slovenskej 
proveniencie 17. a 18. storočia – metodologické východiská, ciele 
a predbežné zistenia výskumného zámeru 
Ľudmila Buzássyová 
Bratislava 
 
The Ancient Grammatical Tradition in the Grammatography of Slovak Provenance in 
the 17th and 18th Centuries: methodological foundations, aims, and preliminary 
investigations of the research project proposal 
 
Abstract: This paper describes the methodological foundations and aims for a research project proposal 
which focuses on the connection between the ancient, predominantly late-ancient Latin grammatical 
tradition and the traditions of vernacular grammars. The paper also gives the results of the first steps of 
the research. 
The research of the grammars of Biblical Czech, Slovakized Czech and Slovak from the territory of 
present-day Slovakia in the 17th to 18th centuries has been standardly conducted from the position of 
Slovak Studies and concerns themes relevant to that discipline. However, the adaptation of ancient 
models and their further life within the vernacular grammars of the time and region also require 
systematic research from the position of Classical Philology and the reception of antiquity. 
In the paper, three main Latin and vernacular corpora of texts as well as the research focuses to be 
analysed and compared are presented. The classification of phonemes chosen as an illustrative example 
demonstrates which phenomena appear to be relevant to the research and what methods are applied to 
interpret them. 
 
Keywords: grammar, grammatography, late-ancient, vernacular, Latin, Slovak 
 
Úvod 
 

redkladaný text koncipujeme ako úvodný príspevok k problematike 
skúmania väzby medzi antickou, prednostne neskoroantickou latinskou 

gramatickou tradíciou a tradíciami vernakulárnych gramatík, ktorého úlohou je 
špecifikovať metodologické východiská a ciele dlhodobého výskumného zámeru 
a pomenovať fakty a poznatky, z ktorých výskum vychádza.  Na konkrétnom príklade 
predstavíme plánovaný postup práce a prvé parciálne výsledky, ktoré už výskum 
priniesol. Naším dlhodobým cieľom je priniesť konkrétne odpovede na otázku, ako sa 
antické gramatické koncepcie a koncepcie na ne nadväzujúce v neskorších vývinových 
obdobiach reflektujú v gramatografii s väzbou na územie dnešného Slovenska v 17. – 
18. storočí. Gramatiky takto vymedzeného priestoru sú zakorenené v tradícii antickej 
gramatiky; povaha a hĺbka tejto zakorenenosti však detailne preskúmaná nebola. 
Rozsiahly a dlhodobý výskum starších gramatík (biblickej) češtiny, slovakizovanej 
češtiny a slovenčiny raného spisovného obdobia sa v odborných kruhoch vedie 
štandardne a celkom pochopiteľne z pozícií slovakistiky, príp. bohemistiky a tém rele-
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špecifikovať metodologické východiská a ciele dlhodobého výskumného zámeru 
a pomenovať fakty a poznatky, z ktorých výskum vychádza.  Na konkrétnom príklade 
predstavíme plánovaný postup práce a prvé parciálne výsledky, ktoré už výskum 
priniesol. Naším dlhodobým cieľom je priniesť konkrétne odpovede na otázku, ako sa 
antické gramatické koncepcie a koncepcie na ne nadväzujúce v neskorších vývinových 
obdobiach reflektujú v gramatografii s väzbou na územie dnešného Slovenska v 17. – 
18. storočí. Gramatiky takto vymedzeného priestoru sú zakorenené v tradícii antickej 
gramatiky; povaha a hĺbka tejto zakorenenosti však detailne preskúmaná nebola. 
Rozsiahly a dlhodobý výskum starších gramatík (biblickej) češtiny, slovakizovanej 
češtiny a slovenčiny raného spisovného obdobia sa v odborných kruhoch vedie 
štandardne a celkom pochopiteľne z pozícií slovakistiky, príp. bohemistiky a tém rele-

P 
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vantných pre tieto disciplíny. Tento výskum prednostne sleduje vývin slovenského, 
príp. českého jazyka a jeho gramatických kategórií a spôsob, ako tieto témy metodicky 
sprostredkúvajú gramatici vo svojich dielach, rieši otázky kodifikácie, formovania 
spisovného jazyka apod. 

Spôsob spracovania a adaptovania antických predlôh a ich ďalší život si však 
vyžaduje aj systematický výskum vedený z pozície klasickej filológie a tradícií antiky. 
Klasický filológ tak môže byť archeológom vernakulárnej gramatiky a odkrývať vrstvu 
po vrstve históriu vzorov skúmaného textu od gramatiky novodobých živých jazykov, 
cez gramatiky stredovekých modistov až po vrstvu helenistickú, siahajúcu miestami 
až ku klasikom antickej filozofie.  

Opodstatnenosť takto zacieleného výskumu potvrdzujú podnety zahra-
ničného i domáceho výskumu. G. A. Padley v starších prácach z r. 1985 a 1988 
Grammatical Theory in Western Europe. Trends in Vernacular Grammar I a II  
konštatuje, že medzi vedcami cieliacimi svoj výskum na latinskú gramatickú tradíciu 
a vedcami skúmajúcimi rané fázy vývoja gramatického myslenia národných jazykov 
panuje nedostatočná vzájomná informovanosť.1 Napriek trvalému záujmu odbornej 
verejnosti o gramatickú spisbu ostáva tento postulát platný aj v súčasnosti a aj 
pre naše kultúrne a jazykové prostredie.  

Záujem o skúmanie tohto prepojenia možno doložiť odbornou produkciou 
staršieho dáta, z konca 19. alebo prvej polovice 20. storočia. V novšej literatúre sa 
téme, ktorá nás zaujíma, najviac blíži téma štúdie V. Blanára z r. 2006: Donatus 
Latino-Bohemicus z r. 1745 (J. Rhenia). Autor v nej okrem iného nabáda na ďalšie 
štúdium súvzťažnosti Donatových školských učebníc latinčiny a gramatík 
A. Bernoláka, P. Doležala a V. J. Rosu.2 Hlbším ponorom do tradície neskoroantických 
gramatík pri skúmaní domácej gramatickej produkcie sa v ostatných rokoch vyzna-
čujú práce bohemistov, najmä viaceré edície vyčerpávajúcej publikácie O. Koupila 
Gramatykáři – gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533 – 1672 (2007, 2015). 

V prvej fáze výskumu si predovšetkým vytyčujeme cieľ a kladieme otázky: Čo 
presne budeme hľadať, v akých textoch, akého obdobia, akou metodológiou?  

Hlavným cieľom výskumného zámeru je hľadať obsahové a formálne spojivá 
medzi vernakulárnou a neskoroantickou latinskou gramatickou tradíciou a určiť 
a pomenovať formu alebo formy, do ktorých sa vtlačil vernakulárny jazykový obsah. 
Treba zdôrazniť, že výskumný zámer nie je cielený do oblasti lingvistiky, ale filológie. 
Jeho cieľom nie je poznať opisovaný jazyk a jeho históriu, ale text a jeho históriu, jeho 
stavbu, formálne znaky a metajazyk. 

                                                           
1 PADLEY, Grammatical Theory in Western Europe. Trends in Vernacular Grammar I (1985), s. 2 – 3 a II 
(1988), s. 3. 
2 BLANÁR, Donatus Latino-Bohemicus (2006), s. 263. 
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1. Časový rámec. Časový rámec analyzovaných vernakulárnych gramatík, 17. – 18. st., 
je daný tým, že z tohto obdobia pochádzajú jednak kľúčové texty predspisovného 
obdobia, ktoré ešte nemožno jednoznačne hodnotiť ako reflexiu slovenského jazyka, 
ale ako reflexiu jeho kultúrneho predchodcu, napr. biblickej češtiny alebo tzv. 
slovensko-českého jazyka, lingua Slavico-Bohemica,3 jednak prvé texty raného 
spisovného obdobia. Sú to teda texty ohraničené na jednej strane Tobiášom 
Masniciom (1696), na druhej Bernolákom (1790). Koncentráciou na gramatiky tohto 
obdobia voľne nadväzujeme aj na výskum Z. Hargašovej v dizertačnej práci 
Stabilizácia jazykovej normy v predspisovnom období slovenčiny (2013).4 Prihliadať 
však bude nutné aj na gramatickú reflexiu češtiny, a to v gramatografickej produkcii, 
ktorá síce nemá pôvod na území dnešného Slovenska, ale na Slovensku bola 
používaná. Tak sa časový záber posunie až k Nedožerského gramatike češtiny 
z r. 1603. Presahy mimo uvedeného časového rámca sú zdôvodniteľné potrebou 
usúvzťažniť pozorované javy v kontinuálnom vývine gramatickej produkcie 
v kultúrnom priestore dnešného Slovenska.  
2. Analyzované texty. Pri sledovaní cieľa budú systematicky skúmané a porovnávané 
tri okruhy textov: 
1. gramatiky latinčiny od antiky po novovek napísané v latinčine 
2. gramatiky vernakulárneho jazyka napísané v latinčine alebo vernakulárnom jazyku 
3. tzv. Donáti a iné bi- a multilingválne školské gramatiky latinčiny. 

Z oblasti systematického záujmu vylučujeme korpus gréckych prameňov, 
prihliadať sa však môže aj na ne formou odkazov, poznámok a pod., v prípade, že si to 
bude žiadať práca s textami rímskych gramatikov odvolávajúcich sa na grécke 
autority. 

2.1. Gramatiky latinčiny. V rámci prvého korpusu textov budeme rozlišovať: 
2.1.1. Antické, resp. neskoroantické latinské pramene. V tejto oblasti sa 

žiada čo najpresnejšie špecifikovať, ktoré konkrétne texty tvoria tú oblasť spoločného 
gramatického dedičstva, na ktorú sa v odbornej literatúre odkazuje ako na „antickú 
latinskú gramatickú tradíciu“ či „donatovskú tradíciu“. Okrem Ars minor a Ars maior 
Aelia Donata, Priscianových spisov Institutiones grammaticae, De nomine a jeho 
menších spisov, sa budú skúmať a porovnávať s vernakulárnymi textami ďalšie texty 
prináležiace ku korpusu Artes grammaticae;5 okrem toho sa bude prihliadať aj na prís-
                                                           
3 Prívlastkom Slavico-Bohemica označil opisovaný a normovaný jazyk vo svojej gramatike Pavel Doležal, 
charakterizuje ho takto však už Doležalov predchodca Daniel Krman. (O týchto gramatikách pozri ďalej.) 
Podľa Ľ. Ďuroviča ide o kultúrnu slovenčinu, jazyk vzdelaných Slovákov, historicky vypracovaný spoločný 
spisovný jazyk pre dva národy, s dvoma idiómami, idiómom českým a idiómom slovenskej inteligencie. 
ĎUROVIČ, Pavel Doležal a jeho Grammatica Slavico-Bohemica (2000), s. 28, 29. 
4 Knižné vydanie práce sa pripravuje pre tlač. 
5 Slovným spojením ars grammatica, „umenie gramatiky“, sa označujú učebnice latinskej gramatiky, 
ktoré vznikali od 1. stor. n. l. vo väzbe na inštitúciu rímskej gramatickej školy. Takto označené texty 
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lušné gramatické pasáže z Quintilianových Institutiones oratoriae, na jazykové 
poznámky Aula Gellia v Noctes Atticae a Varronove poznámky v spise De lingua 
Latina.6 Cieľom je spresniť všeobecné tvrdenia o donatovskej či priscianovskej tradícii 
vo vernakulárnych gramatikách slovenskej proveniencie a špecifikovať, čo konkrétne 
– teda ktoré definície, formulácie, príklady, aké postupy – vo vernakulárnom texte 
môžeme nájsť v nezmenenej podobe v neskoroantickom texte Donata alebo Pris-
ciana, čo sú neskoršie adaptácie a modifikácie týchto autorov a aké, a čo sa označuje 
za donatovské neoprávnene. 

2.1.2. Stredoveké pramene. Korpus Artes grammaticae sa obohacoval 
v priebehu stredoveku a raného novoveku o rôzne komentáre; známy je napr. komen-
tár k Priscianovi od Petra Heliasa z 12. st. Tieto komentáre sa však len v malej miere 
stali súčasťou vyučovaného gramatického kánonu. Výraznejšie sa na tradícii Artes 
podpísali zásahy modistov do štruktúry gramatiky.7 Pre opis slovných druhov ustálil 
Thomas z Erfurtu (13. stor.) dichotomické členenie na etymológiu (morfologický opis 
slovných druhov) a diasyntheticu (syntax slovných druhov).8 Okrem toho modisti 
nasmerovali záujem skúmateľov jazyka k oblasti sémantiky. Stredovek k Artes pridal 
veršovanú gramatiku Doctrinale od Alexandra de Villa dei (r. 1200).9  

                                                           
predstavujú monumentálny materiálový korpus, ktorý sa stal základom gramatickej tradície 
odovzdávajúcej gramatické poznanie neskorej antiky stredoveku a potom novoveku. Kľúčové diela vydal 
v rozsiahlom súbore siedmich zväzkov Grammatici Latini (= GL) Heinrich Keil a jeho spolupracovníci v 
rokoch 1855 – 1880. Korpus obsiahol gramatické diela datované do 2. až 6. storočia; ako suplement roku 
1870 vyšiel v redakcii Hermanna Hagena samostatne zväzok Anecdota Helvetica s textami zo 6. stor. a 
mladšími. Viaceré z textov korpusu GL sa v druhej polovici 20. storočia a začiatkom 21. storočia dočkali 
moderných edícií. Donatove diela Ars minor a Ars maior v kritickej edícii vydal Louis Holtz s prekladom, 
komentárom a komplexom štúdií (Donat et la tradition de l´enseignement grammatical)  prvýkrát r. 
1981; najnovšie vydanie je z r. 2010. Viaceré z Priscianových spisov vydala Marina Passalacqua: Prisciani 
Caesariensis Opuscula I (1987), Prisciani Caesariensis Opuscula II (1999). Prístup k textom GL a k 
informáciám o novších vydaniach  umožňuje napr. webovská stránka: 
http://kaali.linguist.jussieu.fr/CGL/text.jsp. 
6 O jazykovednom a gramatickom bádaní v Ríme v prehľade pozri napr. BUZÁSSYOVÁ, Od hlasu k hláske 
(2016), s. 92 – 98, viac napr. TAYLOR, Roman Language Science  (1991), LAW, The History of Linguistics 
in Europe: From Plato to 1600 (2003), SWIGGERS – WOUTERS (eds.), Grammatical Theory and Philospohy 
of Language in Antiquity (2002), BARATIN, A lʼorigine de la tradition artigraphique latine, entre mythe e 
réalité (2000), s. 459 – 466,  DESBORDES, L’ars grammatica dans la période postclassique: le Corpus 
grammaticorum Latinorum  (2000), s. 466 – 474, KASTER, Islands in the stream: The Grammarians of 
late Antiquity (1986), s. 323 – 342 a iné. 
7 Viac pozri LEHMANN, Thomas von Erfurt (13./14. Jahrhundert) (2002), s. 50 sqq. 
8 BURSILL-HALL, Speculative Grammars of the MiddleAages (1971), s. 43, 122. K štruktúre gramatického 
diela Thomasa z Erfurtu pozri LEHMANN, Thomas von Erfurt (13./14. Jahrhundert) (2002), s. 59, 
v stručnosti aj na webovskej stránke http://www.christianlehmann.eu/publ/Thomas_von_Erfurt.pdf . 
9 O skúmaní jazyka v stredoveku prehľadne pozri napr. SCHNEIDER, Sprachtheorien der Mittelalter (2001), 
s. 192 – 210,  PINBORG, Die Entwicklung der Sprachtheorie in Mittelalter (1967). 
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Projekt nepredpokladá hlboký ponor do stredovekej gramatiky, keďže 
výskum nebude primárne zacielený do oblasti špekulatívnej gramatiky, ale 
normatívnej školskej gramatiky, ktorá sa v hlavných líniách od antickej nelíšila. Ak si 
to povaha analyzovaného materiálu bude žiadať, môže sa korpus skúmaných 
stredovekých gramatických textov rozširovať. 

2.1.3. Humanistické a novoveké pramene. Humanistickí učenci sa často 
od staršej tradície proklamatívne dištancovali, v skutočnosti však v ich gramatikách 
nachádzame skôr nové nadväzovanie na diela predchodcov než zásadný rozchod 
s nimi.10 Rozvíjaniu odkazu Artes v oblasti cizelovania štýlu zasvätil svoju činnosť 
Laurentius Valla, ktorého Liber elegantiarum (1450) sa stal vzorom pre mnohé 
novoveké gramatiky. Prístup ku gramatickej tradícii je v období humanizmu výrazne 
ovplyvnený aj konfesiou. Kľúčovými pre nové smerovanie vernakulárnych gramatík 
sú Melanchthonova latinská gramatika Grammatica Latina (1525, 1526), Ramove 
gramatiky (Grammatica Latina 1559 a neskoršie vydania), melanchthonovsko-
ramovská Grammatica Latina Philippo Ramea, ktoré sa používali v protestantskom 
prostredí, a o niečo neskôr Alvarezova gramatika De institutione grammatica (1572) 
a jej adaptácie, ktoré sa udržali v jezuitskom školstve až do 19. storočia. Všetky tieto 
gramatiky zanechali stopy v gramatikách vznikajúcich od 17., ale hlavne v 18. st. 
na území dnešného Slovenska, ktoré je potrebné presne pomenovať a odlíšiť 
od vrstiev, ktoré časovo predchádzali alebo nasledovali.  

2.2. Vernakulárne gramatiky napísané v latinčine alebo vernakulárnom 
jazyku.11 Do korpusu vernakulárnych prameňov písaných po latinsky alebo 
v domácom jazyku zaraďujeme gramatiky biblickej češtiny rôznym spôsobom 
slovakizovanej alebo gramatiky tzv. slovensko-českého jazyka ako  jazyka kultivovanej 
vrstvy Slovákov a taktiež aj gramatiky bernolákovskej slovenčiny: Zpráva písma 
slovenského Tobiáša Masnicia (Levoča 1696), Grammatica Slavico-Bohemica  (rkp. 
1704), resp. Rudimenta Grammaticae Slavicae (rkp. 1729) Daniela Krmana, 
Grammatica Slavico-Bohemica Pavla Doležala (Bratislava 1746), príp. jeho neskoršie 
diela a diela Antona Bernoláka Grammatica Slavica (Bratislava 1790), Dissertatio 
philologico-critica, Orthographia (Bratislava 1787) a Etymologia vocum Slavicarum 
(Trnava 1791).  

Keďže z jazykových a konfesijných dôvodov autori vychádzajú aj z českých 
vzorov, musíme prihliadať aj na jazykový úzus ustaľovaný v českom prostredí. 
Pozornosť zacielime predovšetkým na dielo Grammaticae Bohemicae libri duo Slováka 

                                                           
10 O odpore humanistických autorov voči staršej gramatickej tradícii pozri napr. PERCIVAL, Rebellion or 
Evolution (2004), s. 73 – 90; o nadväzovaní renesančných gramatík na tradičné postupy a definície 
stanovené Donatom a Priscianom, najmä v súvislosti s pojmom littera pozri aj VOGT-SPIRA, Vox und 
littera (1991), s. 313 sqq. 
11 Súpis gramatík prehľadne pozri na konci štúdie. 
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10 O odpore humanistických autorov voči staršej gramatickej tradícii pozri napr. PERCIVAL, Rebellion or 
Evolution (2004), s. 73 – 90; o nadväzovaní renesančných gramatík na tradičné postupy a definície 
stanovené Donatom a Priscianom, najmä v súvislosti s pojmom littera pozri aj VOGT-SPIRA, Vox und 
littera (1991), s. 313 sqq. 
11 Súpis gramatík prehľadne pozri na konci štúdie. 
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Nedožerského (Praha 1603), ale aj na české gramatiky Optáta, Gzela, Filomatha: Česká 
grammatyka ... (Praha 1643 alebo staršie vydania 1533, 1588), Konstantiovu Lima 
linguae Bohemicae, to jest Brus jazyka českého (Praha 1667), Rosovu Čechořečnost, 
Grammatica linguae Bohemicae (Praha 1672), Janditovu príručku Grammatica linguae 
boemicae (Praha1704 a neskoršie vydania), tú istú aj v rozšírenej Wussinovej úprave 
Grammatica linguae boemicae apud Wussin (Praha 1715 a neskoršie vydania) 
a ďalšie.12  

V procese porovnávania vzorov siahame aj po gramatických textoch v iných 
jazykoch, o ktorých je známe, že sa používali na našom území a slúžili ako vzor 
pri zostavovaní gramatiky domáceho jazyka, najmä nemecké a maďarské. Tak bola 
napr. pre Bernoláka dôležitým vzorom tereziánska učebnica nemčiny F. A. Schlögela 
Grammatica Germanica (Graz = Štajerský Hradec 1786, resp. Bratislava 1787).13 

2.3. Donáti a iné bi- a multilingválne školské gramatiky latinčiny.14 
V školskej praxi Horného Uhorska sa tak ako inde v Európe začínalo Donátom – 
elementárnou učebnicou latinčiny, ktorá sa však po jazykovej stránke prispôsobovala 
používateľom tej ktorej oblasti mnohonárodnostného Uhorska, a tak vznikali jej dvoj- 
i viacjazyčné úpravy. O tieto viacjazyčné spracovania sa postarali napr. L. Culmann, 
J. Rhenius a P. Doležal. Kombináciou donatovského vydania a Rheniovej Grammatiky 
Latiny je Rheniov Donatus Latino-Bohemicus, ktorý ďalej spracoval neznámy Slovák. 
Obohatil ho o glosy v materinskom jazyku dôslednejšie, ako je to známe z iných 
Donátov.15  

Podobne sa upravovali aj ďalšie učebnice používané na elementárnej úrovni, 
napr. nedonatovské gramatiky latinčiny od Jána Rhenia alebo Krištofa Cellaria, ktoré 
sú známe v jazykovej úprave Mateja Bela. Tieto elementárne učebnice zohrali dôležitú 
úlohu ako vzor, na pozadí ktorého sa formovali vernakulárne gramatiky. Plánovaný 
výskum  preto počíta aj s analýzou týchto textov: Rhenius: Donatus Latino-Bohemicus, 
Bratislava 1745 a neskoršie vydania, Doležal: Donatus latino-germanico-hungarico-
bohemicus, Bratislava 1746, Rhenius: Compendium Latinae Grammaticae: Pro 
Discentibus nationis Germanicae, Hungaricae, Atque Bohemicae Scriptum: ... 
Bratislava a Košice 1781, Cellarius: Grammatica Latina Facilitati Restitvta: ad modum 
Celeb. Christophori Cellari... In usum discentium concinnauit & praefatus est Matthias 
Bel ... Levoča 1717, Cellarius: Latinitatis Probatae et Exercitae... vocibus Latinis atque 
interpretatione Hungarica et Bohemica locupletauit, ... praefatus est Matthias Bel... 
Noriberg 1719. V českom jazykovom prostredí sa používal napr. pre češtinu mierne 
                                                           
12 Gramatiky češtiny sú dostupné z webového rozhrania http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice.  
13 O zásadnej úlohe nemeckého vzoru, Schlöglovej gramatiky pre Bernolákovu Grammatiku Slaviku píše 
BLANÁR, Nový pohľad do autorskej dielne Antona Bernoláka (2005). O ďalších Bernolákových 
inojazyčných vzoroch pozri aj HABOVŠTIAKOVÁ, Bernolákovo jazykovedné dielo (1968), s. 76, 77. 
14 Súpis gramatík prehľadne pozri na konci štúdie. 
15 BLANÁR, Donatus Latino-Bohemicus (2006), s. 257. 
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adaptovaný Donatus Matúša Collina: Donati methodus ... cum interpretatione 
Boiemica... Praha 1564.16  
3. Analyzované okruhy problémov  

3.1. Vonkajšia štruktúra  gramatického diela. Od konca 12. a začiatku 
13. st. sa zaužívali dva typy delenia gramatiky: 

1. založené na Ars maior Aelia Donata, s časťami: 1. normatívna gramatika – 
grammatica praeceptiva, 2. prohibitívna gramatika – de barbarismo 
a 3. gramatika obraznej reči – grammatica permissiva 

2. založené na Priscianových dielach, s časťami: 1. ortografia, 2. etymológia = 
morfológia, 3. syntax, 4. prozódia. 
Hoci sa obe delenia prelínali, druhé dominovalo. Aj gramatiky vznikajúce 

na území dnešného Slovenska alebo kultúrne s ním späté sa pevne držali tejto 
štvorčlennej štruktúry. Odchýlkou je Nedožerského gramatika češtiny závislá na gra-
matike Francúza Petra Rama s dvoma časťami; iným druhom obmeny, ktorý už 
odráža miešanie tradícií, je rozlišovanie dvoch hlavných častí (etymológia, syntax) 
a dvoch sekundárnych častí (ortografia, prozódia). O odlišnom prístupe možno 
hovoriť až u Bernoláka, ktorého gramatika má päť častí: De Orthoepia, De etymologia, 
De syntaxi, De prosodia, De orthographia.   

Aj typické štvorzložkové gramatiky sa však odlišujú poradím častí  – niektoré 
začínajú od ortografie, niektoré od etymológie. Priestor pre variácie sa naskytuje 
aj v povahe dodatkov ako obvyklých súčastí gramatík – či sú venované obraznej reči 
alebo sa stávajú zbierkami porekadiel. Všetky tieto skutočnosti môžu byť ukazo-
vateľom pri spresňovaní tradície, z ktorej gramatika vychádzala. 

3.2. Vnútorná štruktúra a obsah jednotlivých častí gramatík. Napriek 
takmer jednotnej vonkajšej stavbe vernakulárnych gramatík býva vnútorná štruktúra 
a obsah ich jednotlivých častí odlišný, čo vyplýva zo spájania a vrstvenia rôznych etáp 
vývoja gramatiky. 

Systematický výskum a detailnú analýzu si preto žiada stavba a hierarchizácia 
jednotlivých častí gramatického textu, rozvrhnutie kapitol, podkapitol, paragrafov. 
Pri každom celku treba posúdiť, ako je rozložená definičná časť a časť exemplifikačná, 
či sa v niektorých textoch rešpektuje pôvodná donatovská pyramidálna štruktúra a či 
iná apod.17 Na rovine morfológie si všímame počet deklinácií a konjugácií. Verna-
kulárne gramatiky sa dlho držia latinského vzoru piatich substantívnych a štyroch 
slovesných tried vymedzených podľa formálnych kritérií – tak má ešte Masnicius 
(1696) a Krman (1704). Až Doležal (1746) siaha (pod vplyvom hebrejských gramatík) 
primárne po významovom kritériu rodu a až v rámci toho istého rodu používa 

                                                           
16 K ďalším českým Donátom viac KOUPIL, Gramatykáři (2007), s. 20, 71,72. 
17 K stavbe Donatovej Ars porov. HOLTS, Donat et la tradition de l´enseignement grammatical  (2010), s. 49 sqq.    
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formálne kritérium – posledný konsonant koreňa, resp. konsonant alebo vokál 
na konci slova.18 

Ďalšia kľúčová otázka výskumu je, akou formou sa do gramatiky začleňuje 
slovotvorba. Antická gramatika (odhliadnuc od Varrona) neodlíšila striktne flexiu 
a slovotvorbu.19 Ako grécky, tak i latinský prístup k stavbe slova zodpovedá modelu 
„slovo a paradigma“.20 Dedičstvom toho je aj stav v novovekých gramatikách, v kto-
rých sa slovotvorné otázky otvárajú pri tom ktorom slovnom druhu v rámci etymo-
lógie. Znakom odlišného prístupu k slovotvorbe je jej radenie na konci gramatiky, 
za syntax, ako súčasť apendixu či dodatkov; tak má Doležal. 

3.3. Metajazyk: definície, termíny, postup výkladu. Ďalšou oblasťou výs-
kumu, ktorá môže vniesť svetlo do problematiky reflexie neskoroantickej gramatiky 
vo vernakulárnej gramatografii, je metajazyk. Výskum sa preto zameria na detailnú 
analýzu znenia definícií, terminológie a výkladových postupov gramatických textov.  

O histórii textu vypovedá prítomnosť či neprítomnosť definície toho ktorého 
kľúčového pojmu, a v prípade, že definícia pojmu prítomná je, ešte viac na tradíciu 
poukazuje  znenie definície. Jednou z prvých otázok, ktoré si kladieme v tejto oblasti 
výskumu, je otázka, či skúmaná gramatika začína definíciou toho, čo je gramatika, 
a ak áno, ako definícia znie, alebo či sa text začína in medias res.21 Podobne, ako je to 
v Artes grammaticae, aj zo slovacikálnych gramatík niektoré definíciou gramatiky 
začínajú, iné nie. Tak napr. Doležalova gramatika definíciu gramatiky nemá, Bernolá-
kova má. 

Ťažiskovou oblasťou gramatiky je náuka o častiach reči, partes orationis. 
Časťami reči počtom osem sa začína gramatický výklad Donatovej Ars minor. Ony 
predstavujú jadro elementárnej výučby gramatiky v donatovskom duchu, od nich sa 
odvíja aj výklad v bi- a multilingválnych Donátoch, hoci sa ich počet v konkrétnych 
textoch líši. Rozdiely sú dané napr. tým, ako široko sa chápe kľúčový pojem „meno“, 
nomen, alebo ako je hodnotené particípium. Tak vymedzenie a počet partes orationis 
vo vernakulárnych gramatikách môže byť indikátorom vzorov, z ktorých ich autori 
vychádzali. 
                                                           
18 ĎUROVIČ, Pavel Doležal a jeho Grammatica Slavico-Bohemica (2000),  s. 28. 
19 BLANÁR, Donatus Latino-Bohemicus (2006), s. 261, 266. O špecifickosti analýzy jazyka u Varrona, ktorý 
nazrel aj do tých oblastí morfológie, ktoré stáli za hranicami bežne používaných nástrojov uchopenia 
jazykovej reality vyjadrených pojmami klisis a declinatio v normatívnych gramatikách, pozri napr. 
ROBINS, Classical Antiquity (2000), s. 61. 
20 Flexia sa chápala ako zmena základnej, východiskovej formy (napr. lexémy v nominatíve) na ostatné 
formy či paradigmy. O modeli „slovo a paradigma“ (Word and Paradigm) v klasických jazykoch  pozri 
napr. ROBINS, Classical Antiquity (2000),  s. 64; všeobecne KATAMBA, Geschichte der Morphologischen 
Forschung II. Forschungstraditionen im 20. Jahrhundert. Britain (2000),  s. 151, 152.  
21 Význam kritéria prítomnosť – neprítomnosť definície gramatického umenia pri práci s textami 
antických gramatikov dokladá AX, Laut, Stimme und Sprache (1986), k niektorým aspektom pozri aj 
BUZÁSSYOVÁ, Od hlasu k hláske (2016), s. 102. 
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Neskoroantická gramatika pracovala s metafyzickou sadou konceptov 
substantia – accidens,22 v ktorej accidentia predstavujú stále vlastnosti danej 
substancie. Tak je napr. centrálny pojem hláskoslovia littera charakterizovaný tromi 
accidentiami: pomenovaním, grafickým znakom a fonetickou hodnotou, nomen, 
figura, potestas; pri menách, nomina, sú to zas accidentia: numerus, genus, casus, 
declinatio. Jedným z cieľov vedeckého zámeru je sledovať, ako sa neskoroantické 
accidentia  pretavujú do gramatických kategórií novovekých gramatík označovaných 
čiastočne tými istými, čiastočne už aj inými termínmi. Už prvé pozorovania odhaľujú, 
že u Nedožerského sú stopy po tradičných accidentiách ešte dobre viditeľné, 
kontinuita s terminológiou známou z Artes grammaticae sa udržiava; samostatnú 
pasáž o accidentiách síce Nedožerský v gramatike nemá, ale používa obvyklé kategórie 
označené ako species, figura. Tie sú včlenené do paragrafov, ktoré sú štruktúrované 
inak, ako je známe z Artes, a podané dichotomicky – mení sa teda metóda výkladu, 
hoci kategórie čiastočne pretrvávajú. Na druhej strane napr. Doležalova gramatika už 
pracuje s inými kľúčovými kategóriami; ústrednými pojmami, s ktorými autor narába 
pri skloňovaní mien, sú: flexio, paradigma, typus, regula, observatio etc.  

Spôsob, ako sa v textoch označujú gramatické kategórie, koncovky, slovo-
tvorné typy apod., bude indikátorom tradícií rozvíjaných v tej ktorej gramatike 
a zdrojom informácií o recepcii vzorov.  

Takisto možno v dlhej línii textov sledovať, nakoľko sa mení postup výkladu, 
znenie pravidiel, kritériá a spôsob hodnotenia javov. V pravidlách používaných 
vo flexii mien sa sústreďujeme napr. na to, ktoré pády sú vo formulovanom pravidle 
kľúčové pre zaradenie do príslušnej flektívnej triedy, nakoľko sa využíva v pravidlách 
podoba nominatívu, ako sa pri zaraďovaní do tried mení pomer medzi formálnymi 
a sémantickými kritériami.23 Pozornosť si zaslúži aj Nedožerským (1603) forsírovaná 
dichotomická metóda – zaujímavý experiment, ktorý sa však v ďalšom vývine 
gramatiky v prípade, že je povýšený na jediný princíp, nepreukázal ako pre gramatický 
výklad prijateľný.  
 
4. Exemplifikácia – klasifikácia hlások. V nasledujúcej ukážke ilustrujeme 
plánovaný postup práce a vyznačujeme oblasti, na ktoré sa sústredí výskum. 
Na ilustráciu sme využili tabuľku z publikácie K. Habovštiakovej, Bernolákovo 
jazykovedné dielo, 1968, s. 97, ktorá zachytáva rozdelenie hlások v gramatikách 
A. Bernoláka, J. V. Rosu, C. Wussina a P. Doležala. V nej zvýrazňujeme termíny, ktoré 
nás vedú v procese identifikácie vzorov. 
 
                                                           
22 KNEEPKENS, Linguistic Description and Analysis in the Late Middle Ages (2000),  s. 551 – 552. 
23 K problematike flektívnych pravidiel u antických gramatikov a v súčasnej školskej praxi pozri  napr. 
BUZÁSSYOVÁ, Tretia deklinácia a jej kľúčové problémy. Flektívne pravidlá tretej deklinácie (2000) a The 
Latin third declension in the scope of natural morphology (2005).  
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22 KNEEPKENS, Linguistic Description and Analysis in the Late Middle Ages (2000),  s. 551 – 552. 
23 K problematike flektívnych pravidiel u antických gramatikov a v súčasnej školskej praxi pozri  napr. 
BUZÁSSYOVÁ, Tretia deklinácia a jej kľúčové problémy. Flektívne pravidlá tretej deklinácie (2000) a The 
Latin third declension in the scope of natural morphology (2005).  
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Tabuľka ukazuje, že vo všetkých klasifikáciách hlások vernakulárneho jazyka 

je zjavná neskoroantická terminologická vrstva rozlišujúca dve hlavné triedy: 
spoluhlásky a samohlásky, vocales, consonantes.24 Tradičné antické delenie triedy 
konsonantov na podtriedy semivocales: f, l, m, n, r, s, (x, z)  a mutae: b, c/[k], d, g, h, 
k/[k], p, q/[k], t25  len s minimálnymi  zmenami figuruje u Rosu: Rosove české mutae 
majú zostavu: b, c, d, g, h, k, p, t; oproti vzoru obsahujú navyše aj z. Trieda 
semivokálov je v Rosovej klasifikácii v tesnej závislosti na Artes grammaticae 
zastúpená českými hláskami: ff, l, m, n, s, w, r. Rosova klasifikácia však obsahuje 
aj podtriedy s ďalšími, špecifickými slovanskými hláskami. Podtriedu s označením 
semivocales nájdeme síce aj u Bernoláka, podtrieda sama je však už obsahom zúžená 
len na slovenské slabičné konsonanty l, r.  Rosa ešte väzí v antickom triedení, ako 
jediný uchováva vo svojej klasifikácii naďalej aj podtriedu duplices, a to pre spolu-
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Priscianus v súvislosti s hláskovými zmenami používa rôzne označenia, napr. 

                                                           
24 Toto dichotomické členenie je doložené v gramatickom diele Techné grammatiké pripisovanom 
Dionysiovi Thrakovi. Pôvod má pravdepodobne u stoikov, ako naznačuje správa Sexta Empirika. Viac 
pozri BUZÁSSYOVÁ, Od hlasu k hláske (2016), s. 192 – 193. 
25 BUZÁSSYOVÁ, Od hlasu k hláske (2016), s. 150, 157, 173, 211. 
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mutatio.26 V ďalšej histórii gramatickej náuky sa škála termínov, ktorými sa označo-
vali hláskoslovné zmeny, postupne rozširovala. V tomto kontexte a vo vzťahu k antic-
kej terminológii je potom názov podtriedy mutabiles kontinuálny, kým termíny 
transfomabiles, tranformativae sa javia ako jeho novšie obmeny, ktorých pôvod ešte 
treba presne určiť.  

Aj termíny liquidae, liguescibiles, v prípade, že sa používajú na označenie 
iných spoluhlások, než  boli spoluhlásky zoskupené do podtriedy l, m, n, r, (s),  je už 
oproti antickému vzoru inováciou. Tak je to u Bernoláka, Rosu, Wussina; Doležal 
takéto termíny nepoužíva. Rosa, ktorý sa použitou terminológiou najviac blíži 
antickým predlohám, ako jediný použil tradičný termín liquidae, hoci ním označuje 
inú podtriedu hlások než neskoroantické Artes. Wussin a Bernolák používajú termín 
liquescibiles, čo potvrdzuje závislosť Bernoláka na Wussinovi, ktorá je vo všeobecnosti 
i v konkrétach formulovaná odbornou literatúrou.27  

V chápaní pojmu liquidae bolo dôležité to, ako ho rozvinul a reinterpre-
toval Petrus Ramus. V nadväznosti naňho sa nové chápanie premietlo aj do gramatiky 
V. Nedožerského.  Nedožerského Grammatica, Caput III, 3. preberá v doslovnom znení 
Ramovu definíciu z Rudimenta I: Liquida est cuius sonus liquescit et emollitur 
aliquando. Liquida sa začína chápať ako potenciálne premenlivá spoluhláska, ktorá sa 
mení jednak s ohľadom na výslovnosť, jednak s ohľadom na grafiku. Nedožerský jej 
ramovské chápanie využíva pre potreby slovanského jazyka s mäkkými spoluhláskami 
a spoluhláskovými alternáciami. Aj termín „mäkký”, mollis, používal Nedožerský 
nepochybne aj pod vplyvom vyššie uvedenej definície likvidy; v podobe mollificatio ho 
však nájdeme už v spise Orthographia Bohemica pripisovanom Janovi Husovi.28  

Známa závislosť Bernoláka na Doležalovi sa zviditeľňuje v používaní 
podobných tried a podtried – napr. názvy spoluhláskových podtried sú veľmi podobné 
(durae, molles, tranformabiles/transformativae), ich obsah sa však výrazne odlišuje. 
U Wussina a Rosu nachádzame termín firmae, ktorý  – opäť vďaka Nedožerskému – 
môžeme vystopovať až k Ramovi.29  

Porovnávané vernakulárne gramatiky sa líšia aj tým, či diftongom prisudzujú 
status samostatnej podtriedy. Rímske artes grammaticae boli v tomto smere rigídne 
a o diftongoch v klasifikáciách hovorili len ako o zoskupení vokálov, samostatnou 
podtriedou v klasifikáciách neboli, ich slabičná platnosť v základných pravidlách 
nezohrávala úlohu.30  
                                                           
26 Prisciani Institutiones (GL II, 25, 3 – 7). Ďalšie termíny označujúce zmenu jednej hlásky na inú pozri 
BIVILLE, La „phonétique“ de Priscien (2009), s. 295.  
27 HABOVŠTIAKOVÁ, Bernolákovo jazykovedné dielo (1968), s. 330.  
28 ŠEMBERA (ed.), Mistra Jana Husi Ortografie česká (1857), s. 14. O tomto termíne pozri aj BUZÁSSYOVÁ, 
The ‘Phonetic Complex’ in Renaissance Latin Grammar (2016), s. 92. 
29 BUZÁSSYOVÁ, The ‘Phonetic Complex’  in Renaissance Latin Grammar (2016), s. 88, 90 – 92. 
30 BUZÁSSYOVÁ, Od hlasu k hláske (2016), s. 151, 152, 156. 
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26 Prisciani Institutiones (GL II, 25, 3 – 7). Ďalšie termíny označujúce zmenu jednej hlásky na inú pozri 
BIVILLE, La „phonétique“ de Priscien (2009), s. 295.  
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28 ŠEMBERA (ed.), Mistra Jana Husi Ortografie česká (1857), s. 14. O tomto termíne pozri aj BUZÁSSYOVÁ, 
The ‘Phonetic Complex’ in Renaissance Latin Grammar (2016), s. 92. 
29 BUZÁSSYOVÁ, The ‘Phonetic Complex’  in Renaissance Latin Grammar (2016), s. 88, 90 – 92. 
30 BUZÁSSYOVÁ, Od hlasu k hláske (2016), s. 151, 152, 156. 
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Bernolák je konzervatívny v tom, že diftongy vnímal v Dissertatio ako zložené 
vokály a neprisúdil im samostatnú podtriedu, v Gramatike Slavike už akúkoľvek 
zmienku o diftongoch zavrhol. Ostatní gramatici sa javia ako progresívni v tom, že 
diftongy zaraďujú do samostatnej podtriedy, a tak normujú stav, ktorý poznáme aj 
z triedenia hlások obvyklého v gramatikách súčasnej slovenčiny či češtiny. 

Pri skúmaní postupov, prostredníctvom ktorých sa  v procese vzniku verna-
kulárnych gramatík kontaminovali gramatické tradície, treba detailne analyzovať nie-
len vzťah medzi vernakulárnym a latinským gramatickým textom, ale aj vklad ďalších 
inojazyčných vzorov, v našom prostredí hlavne nemeckých a maďarských gramatík. 

Vyhodnotiť v úplnosti výsledky predbežnej a len čiastkovej ukážkovej analýzy 
a určiť presne spôsob odovzdávania vzorov medzi jednotlivými koncepciami nie je 
cieľom tohto príspevku. Umožňuje však aspoň formulovať napr. tézu o konzerva-
tivizme v používaní neskoroantickej terminológie u Rosu a tvrdiť, že spolu s termínmi 
Rosa čiastočne uchoval aj vymedzenie obsahu tried a podtried v duchu Artes 
grammaticae. Taktiež môžeme tvrdiť, že aj Bernolák pri označovaní tried a podtried 
používal termíny známe z Artes grammaticae, čím sa jeho klasifikácia javí po štruk-
turálnej stránke ako konzervatívna, na druhej strane už podtriedy naplnil novým 
obsahom, líšiacim sa ako od Rosu, tak od Doležala. Tým sa závislosť Bernolákovej 
klasifikácie západoslovenských hlások na týchto dvoch autoroch nejaví markantná.31  

Ilustrované postupy sa zameriavali na identifikáciu jednak gramatických 
termínov označujúcich triedy a podtriedy hláskoslovia, jednak obsah týchto tried. 
Budúci výskum preverí, nakoľko naznačená metodológia, aplikovaná vo väčšom 
rozsahu naprieč jazykovými rovinami, pomôže objasniť proces preberania vzorov 
v tradícii vernakulárnych gramatík. 
 
Súpis vernakulárnych gramatických textov k bodu 2.2. a 2.3. 
 
BENEDIKT Z NUDOŽER, Vavřinec = BENEDIKT Z NEDOŽIER, Vavrinec = M. Laurentius 
BENEDICTUS NUDOŽERINUS: Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae, et 

notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo. Pragae: Othmariana, 1603. 
SMITH, Nancy S. (ed.). M. Vavřinec Benedikt z Nudožer. Grammaticae Bohemicae libri duo... 

Šenov u Ostravy: Ostravská univerzita; Tilia, 1999. 
BERNOLÁK, Anton: Grammatica Slavica ad systema scholarum nationalium in ditionibus 

caesereo-regiis introductum accomodata. Posonii: J. M. Lenderer, 1790. 
BERNOLÁK,  Anton: Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum... cum adnexa Linguae 

Slavonicae... orthographia. Posonii: J. M. Landerer, 1787. 

                                                           
31 K závislosti Bernolákovej gramatiky na gramatike Doležalovej a na iných gramatikách pozri JÓNA, Pavel 
Doležal a jeho gramatika (1978),  s. 261, HABOVŠTIAKOVÁ, Bernolákovo jazykovedné dielo (1968), s. 330 n., 
STANISLAV, K jazykovednému dielu Antona Bernoláka (1941), s. 16, ĎUROVIČ, Pavel Doležal a jeho 
Grammatica Slavico-Bohemica (2000),  s. 27, 31. 
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BERNOLÁK,  Anton: Etymologia vocum Slavicarum. Sistens modum multiplicandi vocabula per 
derivationem et compositionem. Tyrnaviae: V. Jelinek 1791. 

STANISLAV, Ján (ed.): K jazykovednému dielu Antona Bernoláka. Kritické vydanie spisov 
Dissertatio a Orthographia. 1. vyd. Bratislava: Slovenská učená spoločnosť, 1941.  

PAVELEK, Juraj (ed.): Gramatické dielo Antona Bernoláka. Na vydanie pripravil a preložil Juraj 
Pavelek. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964.  

CELLARIUS, Christoph: Grammatica Latina Facilitati Restituta...: ad modum Celeb. Christophori 
Cellarii ita adornata, ut sine Donati ambagibus... In usum discentium concinnauit & 
praefatus est Matthias Bel ... Leutschoviae: Typis Breverianis, 1717. 

CELLARIUS, Christoph: Latinitatis Probatae et Exercitae Liber Memorialis Naturali ordine 
dispositus... vocibus Latinis atque interpretatione Hungarica et Bohemica locupletauit, & 
de usu Libri praefatus est,... Matthias Bel. Noribergae: Sumptibus Petri Conradi Monath, 
1719. Idem: Editio secunda auctior et emendatior. Leutschoviae: Prostat apud Iohannem 
Breuerum, 1735 (Lipsiae). Idem: Editio tertia auctior et emendatior. Posonii: Impensis 
Ioannis Michaelis Landerer, 1777. 

CELLARIUS, Christoph: Primitiva Latina Ex Libro Memoriali Christophori Cellarii Quem 
Matthias Belius Et Interpretationis Hungarica atque Bohemica Locupletavit ... Neosolii: 
Typis Joannis Josephi Tumler, 1785.  

COLLINUS, Matthaeus: Donati methodus de etymologia partium orationis cum interpretatione 
Boiemica denuo correcta a Matthaeo Collino...... Praga: Thomas Mitis et Iohannes Caper, 
1564 – 1565. 

DOLEŽAL, Pavol: Grammatica Slavico-Bohemica, in qua praeter alia, Ratio Accuratae scriptionis 
& flexionis, quae in hac Lingua magnis difficultatibus laborat, ex genuinis fundamentis, 
demonstratur, ......  Ad usum proponit Paulus Doleschalius; Praefatus est Matthias Belius. 
Posonii: Typis Royerianis, 1746. 

DOLEŽAL, Pavol: Donatus latino-germanico-hungarico-bohemicus: quem ut desiderata donaret 
facilitate ... / tum omnem in docendo amovere molestiam intendit Paullus Doleschalius. 
Posonii: Typis Royerianis, 1746. Idem: Posonii: Apud Franciscum Antonium Royerum, 1748 
(Prostat apud Michaëlem Institoris).  

JANDIT, Václav: Grammatica linguae Boëmicae methodo facili per regulas certas ac universales 
explicata, in orthographiam, etymologiam, syntaxim et prosodiam divisa: ... specialiter 
insertae sunt regulae orthographicae ... R. P. Konstantii de Soc. Jesu. Praga, 1704.  

Idem: Vetero-Pragae: apud Casparum Wussin, 1715. 
KONSTANC, Jiří: Lima linguae Bohemicae, to jest Brus jazyka českého neb Spis o poopravení a 

naostření řeči české, .... Praha, 1667.  
KRMAN, Daniel: Grammatica Slavico-Bohemica. rkp. 1704.  
KRMAN, Daniel: Rudimenta Grammaticae Slavo-Bohemicae: quibus literarum effectiones, recte 

legendi et scribendi, ratio, Declinationes et Coniugationes ... / a Daniel Krmanno ... rkp. 1729.  
MASNICIUS, Tobiáš: Zpráwa Pjsma Slowenského: gak se ma dobře psati, čjsti y tisknauti / 

Sebraná a na swetlo wydaná od Tobiásse Masnicyusa. Wytisstena w Lewočy: u Samuele 
Brewera, 1696.  

OPTÁT, Beneš  –  GZEL, Petr  –  PHILOMATES, Václav: Česká grammatyka sedmerou stránku v 
sobě obsahující, po třetí na světlo vydaná. Praha, 1643.  
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Politická interpretácia Ciceronovho spisu Paradoxa stoicorum1 
Peter Fraňo 
Trnava 
 
The Political Interpretation of the Cicero’s Stoic Paradoxes 
 
Abstract: The paper deals with the political interpretation of the Cicero’s Stoic Paradoxes. The Paradoxa 
Stoicorum was written in Rome at the beginning of the year 46 BC. The work has a simple structure. It 
consists of an introduction dedication to Brutus, followed by six sections in which Cicero argues for six 
of the Stoic paradoxes. The main problem of the work is the discontinuity of the individuals’ paradoxes 
as a whole. According to political interpretation, the purpose of the book is to represent the changes of 
the Roman politics in the chronological sequence. The first and second paradoxes deal with the projection 
of the best qualities of old Roman politicians and commanders. The third paradox argues with the 
orthodox Stoic politics like Marcus Porcius Cato. The fourth, fifth and sixth paradoxes are concerned with 
the critique of three dangerous types of Roman politicians: demens (Clodius / Catilina); imperator 
(Caesar); dives (Crassus). Stoic Paradoxes represent the changes in the Roman politics from the past 
trough the present to the future.  
 
Keywords: Stoic Paradoxes, Cicero, interpretation, ancient Roman politics 
 

o vedeckom výskume sa môžeme niekedy stretnúť až s prílišným 
zdôrazňovaním zásadnej odlišnosti dvoch základných rovín Ciceronovho 

života a tvorby. Na jednej strane stojí „pragmatický“ obraz „Cicerona – politika“, 
v ktorom sa poukazuje hlavne na autorov konzulát, rečnícke úspechy a na vedenie 
zložitého politického súboja s Caesarom a Marcom Antoniom, pričom filozofickej 
tvorbe sa tu pripisuje väčšinou podružný charakter. Na strane druhej sa zas nachádza 
„teoretický“ portrét „Cicerona – filozofa“, šíriteľa myšlienok skeptickej Akadémie, 
ktorý skúmaniu prevažne etických otázok venoval veľkú časť svojich prozaických diel.2 

                                                           
1 Príspevok vznikol na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave ako súčasť riešenia 
projektu KEGA 002UCM-4/2017: Inovatívne metódy výučby počiatkov antického sociálno-politického, 
právneho a etického myslenia. Viaceré časti príspevku sú súčasťou teoretickej časti k pripravovanému 
prekladu spisu Paradoxa stoicorum do slovenského jazyka.  
2 Pozri LEONHARDT, Theorie und Praxis der deliberatio bei Cicero: Der Briefwechsel mit Atticus aus dem 
Jahre 49 (1995), s. 153 – 154. Prvý prístup dominoval najmä v staršej interpretačnej literatúre, 
ovplyvnenej nemeckým filhelenizmom 19. storočia (pozri SLAUGHTER, Cicero and His Critics (1921), s. 120 
– 131) a taktiež je súčasťou aj niektorých novších kompendií, ktoré sa reflexii Ciceronovho filozofického 
odkazu venujú len sporadicky (pozri LONG, Hellénistická filosofie (2003), s. 276 – 279). Tento prístup sa 
zmenil až v poslednej štvrtine 20. storočia. Keď J. G. F Powell písal v roku 1995 úvodnú štúdiu k súboru 
článkov s názvom Cicero the Philosopher, poznamenal, že „znovuobnovenie vedeckého záujmu 
o Cicerona ako filozofického autora, je fenoménom posledných desiatich alebo pätnástich rokov“ 
(POWELL, Introduction: Cicero’s Philosophical Works and their Background (2002), s. 1). Od tohto obdobia 
dochádza postupne k znovuobnoveniu záujmu o skúmanie Ciceronovho filozofického dedičstva (pozri 
napr. MACKENDRICK, The Philosophical Books of Cicero (1989); MORFORD, The Roman Philosophers (2002), 
s. 33 – 92).  
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Táto rozdvojenosť uvažovania o autorovom živote a diele vedie často k interpretačným 
skresleniam, ktoré sa neraz prejavujú tým, že napríklad na filozofické diela sa 
pozeráme výlučne skrz prizmu filozofickej metodológie a nie sme často schopní 
postihnúť hlbší, na prvý pohľad skrytejší podtón autorovho uvažovania. Už Jürgen 
Leonhardt však pomerne presvedčivo dokázal, že za Ciceronovým filozofickým 
uvažovaním môžeme neraz vidieť premyslenú politickú rovinu skutočnosti.3 Tento 
skrytý prístup sa uplatňoval najmä v dielach, ktoré vznikli v období zložitej politickej 
situácie, počas ktorej autor nemohol verejne deklarovať svoje politické názory, a preto 
sa ich snažil vyjadrovať utajovane skrze filozofický text. 
 Jedným z takýchto diel je aj spis Paradoxa stoicorum. Tento spis sa považuje 
za autorovo najkratšie, no zároveň aj najopomínanejšie filozofické dielo.4 Cicero ho 
napísal pravdepodobne niekedy medzi aprílom až májom roku 46 pred n. l., práve 
v období zostreného politického boja medzi Caesarom a zvyškami Pompeiovho vojska 
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3 LEONHARDT, Theorie und Praxis der deliberatio bei Cicero: Der Briefwechsel mit Atticus aus dem Jahre 
49 (1995), s. 153 – 171. 
4 WEBB, Cicero’s Paradoxa Stoicorum: A New Translation with Philosophical Commentary (1985), s. 1. 
5 BRINGMANN, Untersuchungen zum späten Cicero (1971), s. 60. 
6 Tieto techniky používali už predsokratici (Zénón z Eley), sofisti, Sókratés, Platón, Aristotelés, stoici, 
pričom asi najznámejšími príkladmi sa stali Zénónove paradoxy o Achilleovi a korytnačke či o letiacom 
šípe (DK 29 A 26; 29 A 27). 
7 RESCHER, Paradoxes. Their Roots, Range, and Resolution (2001), s. 3 – 6. Z tohto dôvodu prekladá Cicero 
grécky termín παράδοξα do latinčiny výrazmi ako admirabilia či mirabilia (CIC. Parad. 4; Acad. II, 44, 
136; Fin. IV, 27, 74). 
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oponenti v týchto rozpravách? Oni sa nikde neuvádzajú menom. Neexistujú tu žiadne 
úvody k individuálnym sekciám. Čitatelia tak musia zhromažďovať stopy tak, ako 
prichádzajú“.8  
 Kvôli uvedeným ťažkostiam je preto celkom prirodzené sa pýtať, ako máme 
čítať Stoické paradoxy? Je to šesť samostatných celkov alebo môžeme medzi nimi nájsť 
nejaké spoločné črty? Podľa japonského bádateľa Tokika Takahatu, ktorý nadviazal 
na výskumy Jürgena Leonhardta, môžeme za svorník autorovho diela považovať 
hlavne politickú rovinu skutočnosti.9 Autor na príklade analýzy Ciceronovej literárnej 
produkcie upozorňuje na skutočnosť, že obhajovanie stoických a kritizovanie epikú-
rejských filozofických princípov treba u Cicerona vnímať vždy v politickom slova 
zmysle. Epikúrejci ako predstavitelia silného kauzálneho determinizmu a morálneho 
hédonizmu sú v Ciceronovom symbolickom ponímaní vždy stotožňovaní s niektorými 
reprezentantmi nezodpovednej autoritárskej politiky.10 Naopak stoici predstavujú 
vďaka svojmu príklonu k cnostnému životu mravný ideál správania sa politikov, ktorí 
v rímskom kultúrnom priestore reprezentovali predovšetkým postavy starých záko-
nodarcov, vojvodcov a predstaviteľov republikánskej politiky. V dielach rímskeho 
filozofa tak môžeme vystopovať schému, ktorá stotožňuje určitý typ filozofického 
diskurzu s politickými konotáciami. Ak teda Cicero v spise Paradoxa stoicorum 
kritizuje epikúrejcov a chváli stoikov, tak nekritizuje a nechváli len ich filozofické 
učenie, ale aj určitú skupinu dobovej politickej reprezentácie. Politická interpretácia 
spisu Paradoxa stoicorum nám tak umožňuje zosúladiť na prvý pohľad roztrieštenú 
obsahovú rovinu šiestich samostatných paradoxov do jedného koherentného celku:11  
 
 

Paradox Téma Prejavy Obsah Hlavný 
symbol 

I. 

(Cic. Parad. 6 - 15) 

quod honestum sit 
id solum bonum 
esse 

 

exempla 
maiorum 
z oblasti pro 
patria mori 

 

 
ideálna 
politika 

 
rímski 
predkovia 

II. 

(Cic. Parad. 16 - 19) 

in quo virtus sit 
ei nihil deesse ad 
beate vivendum 

 

Cicero 

                                                           
8 ENGLERT, Bringing Philosophy to the Light: Cicero’s Paradoxa Stoicorum (1990), s. 132 (preklad autora). 
9 TAKAHATA, Das Bild des römischen Staates in Ciceros philosophischen Schriften (2004), s. 7 – 32. 
10 FRAŇO, Osud ako politická metafora (Takahatova interpretácia spisu De fato) (2015), s. 8 – 21. 
11 TAKAHATA, Das Bild des römischen Staates in Ciceros philosophischen Schriften (2004), s. 29. Autorsky 
upravené a doplnené. Originálne znenie spisu Paradoxa stoicorum preberáme z kritického nemeckého 
vydania (CICERO, De legibus. Paradoxa stoicorum. Über die Gesetze. Stoische Paradoxien (2002), s. 200 – 
245). Ak nie je v texte uvedené inak, tak všetky preklady antických textov sú naše vlastné. 
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III. 

(Cic. Parad. 20 - 26) 

aequalia esse 
peccata et recte 
facta 

similia 
z povolaní ako 
kormidelník, 
herec a pod. 

 

súkromné 
záležitosti 

 

Cato 

IV. 

(Cic. Parad. 27 - 32) 

omnem stultum 
insanire 
(Obsahovo: solum 
sapientem esse 
civem, et omnem 
dementem exulem) 

 

tu, ego a similia 
zločincov 

 

kritika 
nepriateľov 
štátu 

 

Clodius 

Catilina 

V. 

(Cic. Parad. 33 - 41) 

solum sapientem 
esse liberum, et 
omnem stultum 
servum 

hic, ego a similia 
silných ale zlých 
politikov 

kritika 
štátnika 
(imperator) 

 

Caesar 

VI. 

(Cic. Parad. 42 - 52) 

 

solum sapientem 
esse divitem 

 

hic, ego a similia 
chamtivých 
politikov 

kritika 
neoprávne- 
ného 
obohacova- 
nia sa 

 

Crassus 

Dives 

 
Podľa vyššie uvedeného náčrtu môžeme spis Paradoxa stoicorum rozdeliť do 

troch veľkých tematických celkov. V prvom celku sa budú nachádzať prvé dva 
paradoxy. Druhý celok bude reprezentovať tretí paradox a posledný celok paradoxy 
č. IV. – VI.  

V prvých dvoch paradoxoch sa Cicero obracia na starých predkov, ktorých 
príkladný cnostný život predstavuje nasledovaniahodný vzor.12 Tieto personálne 
exempla tvoria pre Cicerona protiklady vlastností súčasných rímskych politikov. 
Vymenované osobnosti sa v rímskom kultúrnom a spoločenskom prostredí považo-
vali za typizovaných nositeľov niektorých základných cností (napr. temperantia, 
iustitia, fortitudo). Do obdobia života týchto zákonodarcov a veliteľov Cicero 
projektuje svoju ideálnu predstavu starej republiky založenej na mos maiorum. Táto 
obhajoba minulosti má slúžiť ako pripomienka ideálnych pomerov v štáte.  
 V treťom paradoxe sa Cicero pokúša obhajovať filozoficky najkontro-
verznejšie tvrdenie: Ὅτι ἴσα τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ κατορϑώματα (lat. Aequalia esse 
peccata et recte facta; slov. „Dobré a zlé činy sú si podobné“) (Cic. Parad. 19). Podľa 
názoru ortodoxných stoikov totiž nemôžeme rozlišovať dobré a zlé skutky podľa 
stupňa ich závažnosti. Tak ako človek mohol byť len cnostný alebo necnostný, rovnako 

                                                           
12 Cicero tu konkrétne uvádza nasledovné osobnosti: Romulus, Lucius Iunius Brutus, Gaius Mucius 
Scaevola, Publius Horatius Cocles, otec a syn Publius Decius Mus, Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, Publius 
Cornelius Scipio, Publius Cornelius Scipio Africanus maior, Publius Cornelius Scipio Aemilianus 
Africanus minor, Gaius Fabricius Luscinus, Manius Curius Dentatus, Marcus Porcius Cato, Gaius Marius, 
Marcus Tullius Cicero, Marcus Regulus. 
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aj všetky skutky spadali svojím charakterom buď na stranu dobra, alebo na stranu zla. 
Dôležitým ukazovateľom v otázke pripisovania etickej hodnoty sa nestávajú dôsledky, 
ale podstata samotného skutku. Rímsky filozof však poukazuje na praktické dôsledky 
uplatňovania tohto stoického stanoviska prostredníctvom niekoľkých negatívnych 
mravných „podobenstiev“ (similia), ktoré sa však už netýkajú politických, ale 
súkromných záležitostí.13 V tomto paradoxe tak vystupujú prevažne nositelia rôznych 
rímskych profesií, ktorí však nie sú menovite konkretizovaní.14 Obsahová štruktúra 
paradoxu už tak nenadväzuje na predchádzajúce dva celky, ale má samostatnú 
podobu. Úlohou týchto podobenstiev je dokázať, že mravné pochybenie má základ 
samo v sebe, a že okolnosti a dôsledky sa pri spáchaní nejakého činu vôbec nepodieľajú 
na určení miery etickej relevantnosti daného skutku.  

Zo znenia dvadsiatej tretej až dvadsiatej piatej kapitoly (Cic. Parad. 23 – 25) 
je však evidentné, že Cicero má problém akceptovať právno-politické konzekvencie 
tohto striktného morálneho stanoviska. Aplikácia tohto morálneho pravidla 
na právno-politickú sféru by totiž znamenala, že ak niekto napríklad spácha zločin 
na občanovi alebo na úradníkovi, tak by sa nemalo vôbec prihliadať na to, či tu išlo 
o priestupok voči súkromným (privati) alebo úradným (magistratus) osobám (Cic. 
Parad. 23).15 Podobný výklad by sa dal potom využiť aj pri iných záležitostiach, 
napríklad v prípade spáchania vraždy otca alebo otroka (pozri Cic. Parad. 24). Ak by 
totiž platila vyššie uvedená stoická téza, tak by medzi týmito skutkami neexistoval 
žiadny podstatný rozdiel, t. j. všetky previnenia by si boli rovné. Cicero v tomto 
paradoxe fakticky polemizuje s myšlienkovým dedičstvom raných stoikov, pre ktorých 
bola typická práve uvedená silná etická rigoróznosť. Tokiko Takahata sa domnieva, že 
v politickom slova zmysle tu rímsky filozof vedie dialóg s myšlienkovým dedičstvom 
Marka Porcia Catona mladšieho, ktorý v rímskom prostredí zastával práve mravne 
veľmi striktné postoje.16 Z Ciceronových kompromisných vyjadrení je zrejmé, že sa 
v treťom paradoxe stotožňuje skôr s progresívnejšími myšlienkami stredného stoiciz-
mu, najmä s Panaitiom, ktorý sa práve domnieval, že medzi jednotlivými skutkami 
treba rozlišovať.17 Panaitios si totiž uvedomoval, že dosiahnuť stav dokonalého stoic-
kého mudrca je takmer nemožné, a preto zmiernil niektoré eticky vysoké štandardy 

                                                           
13 TAKAHATA, Das Bild des römischen Staates in Ciceros philosophischen Schriften (2004), s. 17. 
14 Cicero tu konkrétne uvádza nasledovné podobenstvá: podobenstvo o kormidelníkovi, ktorý prevrhol 
loď; podobenstvo o nemravných ženách; o prekročení hraníc; o podvodníkovi, ktorý nesplatil pôžičku; 
o hercovi, ktorý sa pohybuje mimo rytmus alebo zle recituje verš. 
15 TAKAHATA, Das Bild des römischen Staates in Ciceros philosophischen Schriften (2004), s. 17. 
16 TAKAHATA, Das Bild des römischen Staates in Ciceros philosophischen Schriften (2004), s. 18 – 19. Podľa 
Plútarcha patril Cato k poslucháčom stoického filozofa Antipatra z Tyru, od ktorého si osvojil 
predovšetkým znalosti stoickej etiky a politiky (Plu. Cat. Mi. 4). Svoj nekompromisný postoj zaujal 
napríklad aj v prípade Catilinovho sprisahania (Plu. Cat. Mi. 22 – 23). 
17 Pozri RIST, Stoická filosofie (1998), s. 183 – 211.  
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raného stoického myslenia, čo prakticky zameranému Ciceronovi dozaista 
imponovalo.18 Na jednej strane síce považuje etický ideál starých Rimanov za hodnotu 
per se, no napríklad v prípade trestného hodnotenia skutkov zdôrazňuje ako právnik 
aj otázku okolností. Cicero sa tu z obdobia minulosti dostáva do reálnej prítomnosti, 
ktorá už vyžaduje určité pragmatické ústupky oproti starým časom.  

Posledné tri najdlhšie paradoxy sa zaoberajú dištinkciou medzi charakteris-
tickými črtami „hlupáka či blázna“ (lat. stultus) na jednej strane a stoického „mudrca“ 
(lat. sapiens) na strane druhej.19 Už v ich úvodných formuláciách sa preto: 

1. objavuje uvedený pojem sapiens;20 
2. nie sú v nich často uvádzané konkrétne exempla z rímskej histórie, ale iba 

negatívne „podobenstvá“ (similia) bez vlastných mien; 
3. obsahová podstata paradoxu sa väčšinou týka Ciceronovej agresívnej kritiky 

voči jeho vtedajším politickým nepriateľom.21 
V posledných troch paradoxoch sa už takmer neobjavujú žiadne príklady pro patria 
mori, ale skôr kritika dobových spoločenských a politických pomerov. Zdá sa, že Cicero 
veril, že v jeho časoch už neexistovali podobné pozitívne príklady mravného života. 
Rímsky autor sa tu štylizuje do podoby osamoteného záchrancu štátu (servator rei 
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Cicero sa tu tak v konečnom dôsledku obracia do budúcnosti a apeluje proti trom 
neduhom, ktoré by mohli rozložiť charakter rímskej republiky: (1) akceptácia ľudí, 
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18 Pozri CIC. Fin. IV, 28, 79. 
19 RONNICK, Cicero’s »Paradoxa Stoicorum«: A Commentary an Interpretation and a Study of Its Influence 
(1991), s. 29. 
20 Pri štvrtom paradoxe sa v názve pojem sapiens priamo nenachádza, no celý paradox rozvíja práve túto 
tematiku. 
21 TAKAHATA, Das Bild des römischen Staates in Ciceros philosophischen Schriften (2004), s. 23. 
22 Pozri CIC. Parad. 29 – 32; 37 – 40; 44 – 52.  
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Ciceronov útok proti politickým nepriateľom uskutočňuje prostredníctvom 
predvádzania výsostne záporných vlastností skúmaných osôb. Ide tu teda o zrkadlovo 
obrátený postup v porovnaní s prvými dvoma paradoxami. Vyzdvihovanie starých 
cností sa tu nahrádza poukazovaním na neresti politických oponentov. Dôvod, prečo 
Cicero volí takýto nepriamy postup, súvisí s vtedajšou politickou situáciou. Kým 
v prípade starého politického zriadenia si autor ešte môže úplne bez problémov 
dovoliť otvorene vymenovávať ľudí, ktorí disponovali cnosťami, v napätej politickej 
situácii roku 46 pred n. l. kritizuje svojich dobových nepriateľov skôr skryto 
prostredníctvom etickej analýzy osobnostných typov, za ktorými si avšak poslucháči 
vybavujú konkrétnych ľudí.23 

Ak sa cez prizmu tohto postupu pozrieme na obsahovú rovinu spisu, tak 
môžeme konštatovať, že postupnosť jednotlivých paradoxov má pravdepodobne 
zachytávať dejiny zmien v politike od starých časov slávnych predkov až do súčas-
nosti.24 Prvé dva paradoxy predstavujú víziu dávnych mravov rímskej republiky, 
paradox č. III. polemizuje s niektorými striktnými ideálmi stoickej filozofie, ktoré 
v období Ciceronovho života presadzoval Marcus Porcius Cato. A posledné tri 
paradoxy sú akousi nie veľmi povzbudivou víziou budúcnosti rímskej republiky, ktorá 
vďaka osobnej ctižiadosti politikov smeruje k postupnej záhube. V neistej politickej 
situácii roku 46 pred n. l. tak Cicero prostredníctvom tohto spisu presvedčivo dokázal, 
ako sa dá vďaka obhajobe šiestich etických paradoxov argumentovať v prospech 
rôznych tém, ktoré sa v tomto období priamo dotýkali rímskeho spoločenského života. 
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Abstract: Christianization of Goths is one of the crucial moments in the history of the development of 
the Germanic nations. We can reconstruct the processes of Christianization of Lower Danube region 
through the different sources and provenience. Through these sources, we have a basic idea of how these 
changes took place in the East German’s society. The Cappadocian territory plays a special role in this 
matter, not only by the fact that some of Gothic Christians have been coming from this territory, but also 
through the active missionary activity of the Cappadocian clergy in the 4th century between the Upper 
Danube Goths. 
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mena viery a myslenia akejkoľvek komunity alebo jednotlivca patrí 
nepochybne ku komplikovaným procesom, s ktorými sa pravidelne 

stretávame v dejinách vývoja ľudskej spoločnosti. Nie je vôbec jednoduché vzdať sa 
mentálneho a kultúrneho dedičstva budovaného celými generáciami predkov a záro-
veň prijať niečo úplne nové, niečo, čo nevnímame len ako cudzie, ale častokrát aj ako 
antagonistické voči tomu, čo sme celý život poznali. Do tohto rámca zapadá aj proces 
christianizácie Germánov, ktorí v rámci svojich pôvodných náboženských štruktúr 
disponovali diametrálne odlišným morálno-hodnotovým systémom a prístupom 
vo vnímaní viery, života jednotlivca a života komunity. Pre pochopenie náročnosti 
procesu, ktorý u Germánov predstavuje konverzia ku kresťanstvu, je priam žiaduce 
sledovať, ako tieto zmeny prebiehali vôbec u prvých Germánov, ktorí sa stali 
kresťanmi, teda u Gótov.1  

Góti sa ako nová vojensko-politická sila začali naplno prejavovať (vo vzťahu 
k Rímskej ríši) v 3. storočí nášho letopočtu. Priamo do vojenskej konfrontácie 
s rímskym impériom sa dostali už v roku 238, keď vyplienili pri ústí Dunaja mesto 
Histria.2 Lúpežné nájazdy do impéria pokračovali aj v ďalších desaťročiach 3. stor. 
Z nich je pre nás dôležitý útok z roku 268, keď sa obeťou gótskeho plienenia stali 
okrem iného aj maloázijské provincie. Práve vo východných častiach ríše, zvlášť 
v oblasti Malej Ázie, sa nachádzali  už pomerne rozvinuté cirkevné obce, a to napriek 
skutočnosti, že kresťanstvo bolo v 3. stor. stále nelegálnou a nie veľmi žiadanou 
náboženskou skupinou v ríši. Z týchto vojensko-lúpežných výprav môžeme nepriamo 

                                                           
1 V tomto článku máme na mysli prevažne podunajských Gótov – Tervingov/Vizigótov. K problematike 
christianizácie Ostrogótov pozri: BEDNAŘÍKOVÁ, K problému christianizace Ostrogótů (2004). 
2 SHA. Max. et Bal. 16. 3. 
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odvodiť počiatky christianizácie Gótov. Súčasťou vojnovej koristi boli totiž aj zotročení 
kresťanskí obyvatelia, ktorí napriek novému životnému postaveniu zotrvali vo svojej 
viere, neopomínajúc to, že v ich vedomí mohol byť prítomný aj samotný aspekt 
misijnej povahy kresťanstva. Viera v Krista sa teda medzi Germánmi spočiatku šírila 
z prostredia ich zajatcov a postupne si získavala základňu aj v germánskej 
spoločnosti.3 Z potomkov bývalých otrokov sa v 4. stor. stali postupne dokonca 
významní činitelia náboženského, ale aj politického života Gótov.  Najvýznamnejší je 
v tomto smere nepochybne Wulfila, ktorý pochádzal z matkinej strany z maloázijskej 
Kapadócie.4 Sled dejinných udalostí ukázal, že práve oblasť Kapadócie je napriek 
pomerne veľkej geografickej vzdialenosti od územia, ktoré je v protokoloch cirkevných 
koncilov a v literatúre nazývané Gothia,5 dôležitým regiónom z hľadiska christia-
nizácie Gótov. Nemyslíme tým len vyššie zmienených zajatcov a Wulfilu, ale 
aj významných cirkevných činiteľov, ktorí v tejto oblasti v 4. stor. pôsobili. Ťažiskom 
nášho textu je christianizácia Gótov práve z perspektívy kapadóckeho kléru, 
samozrejme z kontextuálného hľadiska nemožno vynechať ani ďalších cirkevných 
činiteľov, ktorí prinášajú relevantné informácie o náboženských pomeroch medzi 
Gótmi. Správy, ktoré nám poskytujú, môžu poodhaliť komplikovanosť a pestrosť 
náboženskej situácie u Gótov, ale aj nastoliť niekoľko otázok v súvislosti s dátumom 
ich konverzie. V neposlednom rade vieme  čiastočne charakterizovať vývoj vzťahov 
medzi príslušníkmi novej viery a predstaviteľmi starších polyteistických štruktúr. 
Z tejto perspektívy je nutné si aspoň rámcovo priblížiť duchovné prostredie 
Germánov, v ktorom sa kresťanstvo začalo šíriť. 

 
Pohanské náboženské predstavy Gótov 
 
 Z prameňov je najrelevantnejším zdrojom, ktorý nám vypovedá o religiozite 
Germánov, dielo antického historika Publia Cornelia Tacita Germania. Napriek 
skutočnosti, že dielo je omnoho staršie než obdobie, v ktorom Góti vystupujú ako 
významný historický činiteľ, môžeme aj v neskoršom období sledovať vo viacerých 
aspektoch pretrvávanie istých javov, ktoré Tacitus spomína. Na druhej strane nám 
o náboženských predstavách Germánov poskytujú informácie aj literárne diela 
mladšej proveniencie, a to severské mýty a ságy, tzv. piesne staršej a mladšej Eddy.6 
Prostredníctvom nich máme aspoň základné predstavy o mytologickom pozadí 
náboženstva starých Germánov. 

                                                           
3 DOLEŽAL, Interakce Gótů a římského impéria ve 3 – 5 století n. l. (2008), s. 256.; BEDNAŘÍKOVÁ, Stěhování 
národů (2003), s. 73. 
4 Philost. HE 2.5; Po otcovskej línii bol však plnoprávny Gót.  
5 Gothia: oblasť osídlená Gótmi severne od dolného Dunaja a  Čiernomoria. 
6 V českom preklade vyšla od Snorriho Sturlusona, Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Argo, 2003; severské 
mýty a báje približuje pekným beletristickým spracovaním aj dielo KADEČKOVÁ, Soumrak  bohů (1998). 
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 Svedectvo Tacitovej Germanie je unikátne v tom, že prináša detaily súvisiace 
s kultom, veštením, ale aj ľudskými obetami.7 Pozoruhodná je časť, ktorá indikuje, že 
už v Tacitových časoch bolo v súvislosti s veštením pravdepodobne využívané to, čo 
neskôr poznáme ako rúnové písmo: „Nesmierne dbajú na veštecké znamenia a žreby. 
Spôsob žrebovania je jednoduchý. Odtnú konár plodného stromu, narežú ho na menšie 
vetvičky, ktoré označia akýmisi značkami a rozhodia ich  len tak voslep na bielu 
plachtu. Potom kňaz, ak ide o záležitosť obce, alebo hlava rodiny, ak ide o záležitosť 
súkromnú, pomodlí sa k bohom a hľadiac k nebu zdvihne tri vetvičky postupne 
za sebou a podľa značiek predtým tam vyrytých podáva výklad.“8 Vo vyššie 
zmienenom citáte si môžeme všimnúť, že Tacitus v germánskej spoločnosti vymedzuje 
istú skupinu kňazov. Privlastňuje im dokonca súdnu právomoc, ktorá sa chápe ako 
vykonávanie vôle bohov.9 Vôľa bohov zohrávala v myslení Germánov nepochybne 
veľkú úlohu a do značnej miery vplývala i na ich politické rozhodnutia. Jej výkonná 
moc bola preto zosobnená aj v germánskych vodcoch, náčelníkoch a kráľoch. Profánny 
a sakrálny svet tvorili vo vedomí Germánov spojené nádoby, a to zvlášť, keď si 
uvedomíme, že v období sťahovania národov sa do popredia dostávajú predovšetkým 
božstvá militantného charakteru tzv. ásov, ktorí zatlačujú do úzadia skupinu bohov 
vegetácie a plodnosti vanov.10 Z tejto perspektívy bol germánsky vodca ako bojovník 
garantom dobrých vzťahov s nadpozemskými božskými silami. Indikátorom týchto 
dobrých vzťahov mal byť politický a vojenský úspech panovníka, a teda aj celého 
kmeňa.11 Germánsky vodca uzatváral zväzok s jedným z panteónu bohov, ktorého 
uctieval rituálnymi úkonmi. Tento zväzok mal byť vzájomný, preferovaný boh mal 
zabezpečiť germánskemu vodcovi, bojovníkovi úspech, a to predovšetkým na bojovom 
poli.12 S náčelníkom zvyčajne uctievala daného boha celá jemu podriadená komunita, 
pričom paralelne mohla uctievať aj iných bohov, ktorým boli prinášané obety. Cieľom 
prinášania obiet malo byť prejavenie vďačnosti a zároveň snaha udržať daný poriadok 
a prospech, definovaný dobrým vzťahom s božstvom. Tento aspekt bol v nábožen-

                                                           
7 Tac. Germ. 39 – 40. 
8 Podľa prekladu: TACITUS, Agricola Anály Germánia Histórie (1980), s. 52-53 (Prel. Žigo, Ján – Paulinyová, 
Mariana – Rovenská, Jana) 
9 Tac. Germ. 3. 
10 BEDNAŘÍKOVÁ, „Barbaři“ a křesťanství I. (1994), s. 14.; Podľa iných interpretácií ide o veľmi starú 
indoeurópsku mýtickú látku, ktorá reflektuje tri základne funkcie/zložky spoločnosti (roľníkov, 
bojovníkov, kňazov/čarodejníkov), ktorých konflikt vyústi do zmierenia a vytvorenia novej komunity. 
Častokrát je tento aspekt prítomný v zakladateľských mýtoch. Bližšie, pozri: DUMÉZIL, Mýtus a epos I. 
(2001), s. 300 – 302; DUMÉZIL, Mýty a bohové Indoevropanů (1997), s. 223; PUHVEL, Srovnávací mythologie 
(1991), s. 225. 
11 Je však nutné zmieniť, že sa to netýkalo len vojenského aspektu života germánskej spoločnosti. Dobré 
vzťahy so svetom bohov sa prejavovali aj v dobrej úrodnosti a ekonomickom prospechu danej komunity. 
Neúrodné roky mohli dokonca ohroziť postavenie kráľa ako udržiavateľa harmonických vzťahov s bohmi.  
12 BEDNAŘÍKOVÁ, „Barbaři“ a křesťanství I.  (1994), s. 14. 
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skom vedomí Germánov veľmi silný. S objavením sa prvých germánskych kresťan-
ských skupín a s vnímaním výlučnosti ich náboženstva mohli nastať problémy 
pri vykonávaní obiet na celokmeňovej  úrovni. 
 
Prvé prenasledovanie gótskych kresťanov a osobnosť Wulfilu 
 

V úvode sme spomenuli, že počiatky kresťanstva medzi Gótmi môžeme vidieť 
pravdepodobne ako dôsledok postupnej integrácie zajatých kresťanov v druhej 
polovici 3. stor. Útoky Gótov na maloázijské cirkevné obce nám potvrdzuje aj docho-
vaný dopis Gregoria Thaumaturgha neznámemu pontskému biskupovi, v ktorom 
odpovedá na jeho otázky, ako má pristupovať ku kresťanským provinciálom, ktorí sa 
počas gótskeho plienenia previnili, jednak voči viere, ale predovšetkým voči svojim 
spoluveriacim.13 Ako z neskoršieho vývoja vyplýva, odvlečení zajatci a ich potomstvo 
si svoju vieru zachovali, a dokonca ju začali šíriť medzi Gótmi, s ktorými sa po iných 
stránkach mohli plne integrovať. Najvýznamnejším príkladom je v tomto smere 
Wulfila, ktorý patrí ku kľúčovým postavám v procese christianizácie Germánov. 

Život a misijné pôsobenie Wulfilu vieme rekonštruovať vďaka viacerým 
zdrojom. To, že bol významnou osobnosťou svojej doby, dokazuje už skutočnosť, že ho 
ako ariána spomínajú ortodoxní cirkevní historici.14 V súvislosti s Gothi minores ho 
zmieňuje aj náš najdôležitejší informátor o gótskych dejinách vôbec, Jordanes.15 
Konkrétnejšie informácie o jeho živote nám ale poskytujú ariánski autori, Filostorgios 
vo fragmentoch svojich cirkevných dejín16 a Auxentius, ktorý bol súčasníkom 
a zároveň žiakom Wulfilu. Práve druhý zmienený vo svojom liste Epistula de fide vita 
et obitu Ulfilae prináša unikátne informácie z jeho života.  
 Wulfila sa narodil pravdepodobne r. 311 ako potomok rímskych provinciálov 
z Kapadócie17 v rodine, ktorá už bola v plnej miere asimilovaná s gótskou spoloč-
nosťou, čo nám dosvedčuje aj jeho germánske meno.18 Podľa prameňov bol už 
v mladosti činným v cirkevných veciach ako lektor, teda predčitateľ pri bohoslužbách. 
V období vlády cisára Constantina bol na popud nám neznámeho vládcu Gótov 
poslaný na misiu do Konštantínopolu.19 Skutočnosť, že tvoril súčasť delegácie, evokuje, 

                                                           
13 Greg. Thaum, Epistula Canonica, ed. Migne, Patrologia Graeca 10.1020-48 
14 Socr. HE 2.41; Sozom. HE 6.37; Theodoret. HE 4.33   
15 Jord. Get. 267. 
16 Philost. HE 2.5 
17 Filostorgios dokonca spomína meno dediny, odkiaľ jeho predkovia pochádzali. Ide o Sadagolthinu 
neďaleko mesta Parnassos. Philost. HE 2.6: Ex horum captivorum numero fuerunt etiam majores Ulfilae, 
natione quidem Cappadoces, orti juxta urbem Parnassum, ex vico qui Sadagolthina vocatur. 
18 Wulfila, Ulfila; ide o zdrobneninu gótskeho slova wulfs – vlk, teda jeho meno by sme mohli preložiť ako 
Vĺčko, Vĺčok 
19 Philost. HE 2.5. 
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že pochádzal zo sociálne vyššie postavenej a z významnejšej gótskej rodiny.20 
O obsahu tejto misie a jej konkrétnom datovaní nemáme presnejšie informácie. 
Od Filostorgia sa dozvedáme, že bol neskôr vysvätený ako prvý biskup Gótov.21 
Z iného zdroja vieme, že medzi Gótmi pôsobil misijne už pred ním biskup Theofilos, 
ktorý bol účastný na Nicejskom koncile, pričom sa z toho istého zdroja dozvedáme 
aj to, že Wulfila bol jeho žiakom.22 Sporná je ale otázka, kde a medzi akými Gótmi 
Theofilos vykonával svoju činnosť. V tejto súvislosti bolo vyslovených viacero 
názorov.23 Zaujať jednoznačné stanovisko je ale problematické. To, že bol jeho žiakom, 
môže vyvolávať pocit, že Theofilos musel pôsobiť v oblasti, kde Wulfila prežíval svoju 
mladosť. Na druhej strane medzi krymskými Gótmi bola silná enkláva kresťanov, 
o ktorej máme informácie aj z počiatku 5. stor. vďaka Jánovi Zlatoústemu.24 Taktiež 
v súvislosti s nájazdmi v 3. stor. mohla byť väčšina kresťanských zajatcov deportovaná 
práve do týchto oblastí. Prítomnosť biskupa v prvej štvrtine 4. stor. v tomto regióne 
preto nie je nereálna. S Theofilom ako účastníkom Nicejského koncilu sa však 
nastoľuje ďalšia otázka, a to, či vnímať Wulfilu v jeho mladosti ako ariána alebo kato-
líka? S určitosťou vieme, že roku 341 bol ako 30-ročný25 konsekrovaný v Konštan-
tínopole ariánskym biskupom Eusebiom z Nikomédie.26 Do tej doby však nemôžeme 
jednoznačne povedať, akú formu viery reprezentoval. Po vysvätení a po návrate 
z Konštantínopolu vykonával svoj úrad v Gothii. Vďaka Auxentiovi vieme, že tu ako 
biskup pôsobil 7 rokov, teda do roku 347/348, kedy bol s pomerne početnou skupinou 
veriacich pod tlakom prenasledovania nútený opustiť gótske územie a nájsť azyl 
v Rímskej ríši.  
 Príčiny prvého prenasledovania Gótov nám pramene neodhaľujú. Vieme 
však, že prenasledovanie začalo na popud „bezbožného a krivoprísažného gótskeho 

                                                           
20 WOLFRAM, History of the Goths (1990), s. 76. 
21 Philost. HE 2.5 
22 Socr. HE 2.41: Ταύτῃ καὶ Οὐλφίλας ὁ τῶν Γότθων ἐπίσκοπος τότε πρῶτον συνέθετο· τὸν γὰρ 
ἔμπροσθεν χρόνον τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν ἠσπάζετο, ἑπόμενος Θεοφίλῳ, ὃς τῶν Γότθων ἐπίσκοπος ὢν τῇ 
ἐν Νικαίᾳ συνόδῳ παρὼν καθυπέγραψεν.  
23 HEATHER, Goths and Romans 332 – 489, (1991), s. 93 a BEDNAŘÍKOVÁ, Stěhování národů (2003), s. 76 
tvrdia, že pôsobil medzi Gótmi na Kryme; SCHWARCZ, Cult and Religion among the Tervingy and the 
Visigoths and their Conversion to Christianity (1999), s. 451 – 452 predpokladá, že mohlo ísť o oblasti 
osídlené Greutunghmi; VASILIEV, The Goths in the Crimea (1936), s. 37 zas usudzuje, že šlo o priameho 
predchodcu Wulfilu v zadunajských oblastiach.  
24 Jo. Chrys. Epistula ad Olympiadem 9.5. 
25 Auxent. Epistula de fide vita et obitu Vulfilae, 56.6 – 7. KAUFMANN, Texte und Unterschungen zur 
altgermanischen Religiongeschite 1 (1899), s. 75: „In gente Gothorum de lectore triginta annorum 
episcopus est ordinatus.“   
26 Philost. HE 2.5 „ὑπὸ Εὐσεβίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐπισκόπων χειροτονεῖται τῶν ἐν τῇ Γετικῇ 
χριστιανιζόντων·“ 
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vládcu “ab inreligioso et sacrilego iudice Gothorum.“27 Môžeme len predpokladať, že 
predáci gótskej spoločnosti videli v náraste kresťanov vo svojich radoch zvyšujúci sa 
vplyv rímskeho impéria. Toto tvrdenie však nie je možné vyvrátiť ani potvrdiť. Popri 
tomto politickom aspekte by sme ale nemali zabúdať na ten religiózny. Takmer 
s určitosťou môžeme tvrdiť, že sa kresťania v rámci výlučnosti svojho náboženstva 
odmietali podieľať na vykonávaní polyteistického kultu. Predstavitelia konzerva-
tívneho gótskeho náboženského prúdu v tom mohli vidieť reálne ohrozenie komunity 
a narušenie poriadku, ktorý bol definovaný udržiavaním dobrých vzťahov s bohmi 
prostredníctvom vykonávania obiet. V princípe teda nemuselo ísť o problém uctie-
vania Krista ako takého, ale o odmietanie kresťanov zároveň si obetami uctiť starých 
tervingských kmeňových bohov. Tieto domnienky bohužiaľ nemôžeme priamo oprieť 
o pramennú bázu súvisiacu s prvým prenasledovaním, ale zodpovedali by vtedajšiemu 
náboženskému zmýšľaniu pohanských spoločenstiev.  

Omnoho lepšie ako príčiny a priebeh prenasledovania sú nám známe 
dôsledky, ktoré prinieslo. Wulfila s pomerne veľkou skupinou Gótov opustil územie 
Tervingov a presídlili sa na územie Moesie Inferior v okolí mesta Nicopolis a pohoria 
Stará Planina, kde cisár Constantius II. ponúkol celej skupine  azyl. V prameňoch sa 
skupina Gótov usídlená na tomto území objavuje pod názvom Gothi Minores. Títo Malí 
Góti pod vedením Wulfilu zohrali v nasledujúcom období významnú úlohu 
v christianizácii tých Germánov, ktorí boli vo víre migračných vĺn spôsobených Hunmi 
nútení prejsť na územie impéria. V prameňoch sa táto komunita javí ako germánsky 
úplne atypická. Vystupuje ako nemilitantné, doslova až pacifistické pastierske 
spoločenstvo. Bohužiaľ nie sme schopní posúdiť, či ich v tomto spôsobe života 
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27 Auxent. Epistula de fide vita et obitu Vulfilae, 58.21 – 22. KAUFMANN, Texte und Unterschungen zur 
altgermanischen Religiongeschite 1 (1899), s. 75. 
28BEDNAŘÍKOVÁ, Stěhování národů (2003), s. 75. 
29 Jord. Get. 267. 
30 BEDNAŘÍKOVÁ, Podobně jako Konstantin a Metoděj (1990), s. 6. 
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presne určiť, čo všetko bolo preložené, tieto časti textov sa vo veľkej miere nezachovali. 
Vieme však, že knihy Kráľov boli zámerne vynechané, a to z dôvodu, aby sa nepod-
porovala už aj tak dosť bojovná povaha Germánov.31 Najznámejším exemplárom 
gótskej biblie, ktorý sa nám zachoval, je Codex Argenteus32 vyhotovený na dvore 
ostrogótskeho kráľa Theodoricha Veľkého.  

Wulfilova činnosť sa neobmedzovala len na prekladateľské pole, ale pôsobil 
aktívne aj v teologickom smere. Zúčastnil sa koncilov v Rimini a v Konštantínopole,33 
kde sa priklonil a potom zastával tzv. semiariánsky kompromis. Zároveň je autorom 
teologického diela Skeirens, čo je vlastne akýsi komentár k evanjeliu sv. Jána, pomocou 
ktorého sa snažil viac priblížiť kresťanskú vieru svojim gótskym spoluveriacim. 
Na území osídlenom Gothi Minores pôsobil ako biskup pravdepodobne aj pre negót-
sku skupinu obyvateľstva. Umožňovali mu to aj jeho jazykové schopnosti, keďže veľmi 
dobre ovládal gréčtinu i latinčinu.34 

Exodus Wulfilu a jeho skupiny veriacich neznamenal, že oblasť osídlenú 
Tervingmi opustili všetci kresťania. Už len fakt, že o 20 rokov sa odohrávali ďalšie 
perzekúcie kresťanov, vypovedá o tom, že kresťanstvo v Gothii pretrvalo a dokonca 
malo stúpajúcu tendenciu v rozširovaní svojich veriacich. Svoju misijnú činnosť tu 
po doznení prvého prenasledovania naďalej vykonávali ariánskí kresťania pod vede-
ním Wulfilu,35 ale aj predstavitelia ortodoxného smerovania reprezentovaní predo-
všetkým kapadóckym klérom. Napriek skutočnosti, že ariánska forma kresťanstva sa 
neskôr medzi barbarmi stala dominantnou, náboženská situácia medzi Gótmi 
4. storočia bola omnoho komplikovanejšia, ako by sa  na prvý pohľad mohlo zdať. 
V predchádzajúcom storočí samozrejme o ariánoch nemôže byť reč, a teda prví kres-
ťania priamo nadviazali na vierouku maloázijských predkov. V prvej polovici 4. stor. 
mali medzi Gótmi zastúpenie rôzne formy kresťanskej viery, medzi nimi aj audiáni. 
Svoje pomenovanie odvodzovali od Audeia, ktorý bol cisárom Constantinom I. vyhna-
ný do provincie Scythia minor kvôli „zvádzaniu ľudu“ a tvrdeniu, že boh má ľudskú 
podobu. Následne prekročil hranice ríše, kde s úspechom obracal Gótov na kresťanskú 
vieru, zakladal kláštory a budoval cirkevnú organizáciu menovaním ďalších biskupov, 
ktorí pokračovali vo vedení audiánskej cirkvi aj po jeho smrti. Poznáme napr. Urania, 

                                                           
31 Philost. HE 2.5 
32 Codex Argenteus je najzachovalejším a najvýznamnejším dielom, ktorý máme napísaný v gótskom 
jazyku. Ide o zväzok prevažne novozákonných kníh, písaných strieborným alebo zlatým atramentom na 
červeno farbenom pergamene. Istý čas sa nachádzal v Prahe v zbierkach Rudolfa II. V období 30-ročnej 
vojny ho však získali Švédi. Následne tento kódex niekoľkokrát zmenil svojich majiteľov. V súčasnosti sa 
opäť nachádza vo Švédsku, kde tvorí inventár knižnice Uppsalskej univerzity.  
33Socr. HE 2.41. 
34 DOLEŽAL, Interakce Gótů a římského impéria ve 3. – 5. století n. l. (2008), s. 264. 
35 Socr. HE 4.33. 
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ktorý pochádzal z Mezopotámie, ale aj domáceho gótskeho biskupa Silvana.36 
Po prvom prenasledovaní táto skupina gótskych kresťanov vymizla buď splynutím 
s inou, alebo opustením územia naddunajských Gótov.  

 Neskoršiu dominanciu ariánskych kresťanov medzi Germánmi vidíme vďaka 
úsiliu samotného Wulfilu, ale hlavne v dôsledku toho, že sa proces prijímania novej 
viery u Gótov odohrával v širšom nábožensko-politickom kontexte Rímskej ríše. Od 
úmrtia Constantina I. až po vládu Theodosia Veľkého bola v ríši protežovaná ariánska 
forma vierovyznania, samozrejme ak nerátame krátke intermezzo rokov 361 – 363, 
keď vládol cisár Julianus Apostata, ktorý sa pokúsil o reštauráciu pohanských kultov 
v ríši.37 Až za vlády Theodosia sa do popredia dostáva ortodoxia, ktorú potvrdil 
aj druhý ekumenický koncil v Konštantínopole v roku 381. Na druhej strane sa 
ariánstvo stáva v tom čase veľmi neželaným a potlačovaným kresťanským smerom, 
čo dosvedčuje viacero protiariánských ediktov.38 V tomto kontexte musíme vnímať, že 
či už to bol Wulfila, alebo hromadná konverzia Tervingov, o ktorej ešte bude zmienka 
nižšie, ariánska viera Gótov bola vždy v súlade s rímskou náboženskou štátnou ideo-
lógiou. Wulfila teda v zhode s už skôr spomínanými koncilmi v Rimini, Arles a v Kon-
štantínopole (360) zastával vieru, ktorú vnímal ako pravovernú. Dokonca na sklonku 
svojho života sa v roku 381 chystal brániť ariánske kresťanstvo na konštantínopol-
skom koncile.39 Neznamená to však, že medzi Gótmi prestali existovať ortodoxní 
veriaci. Ortodoxia napriek skutočnosti, že až do vlády Theodosia bola v úzadí, praco-
vala na vlastnej misijnej činnosti. Z prameňov je známa predovšetkým misijná činnosť 
kapadóckych biskupov. Významnou osobnosťou, ktorá je zároveň zdrojom našich 
informácií o tejto veci, je Bazil Veľký,40 jeden z troch tzv. Veľkých Kapadóčanov. 

Bazil vo svojom liste, ktorý adresuje Ascholiovi, biskupovi zo Solúne spomína 
okrem iného istého Eutycha, ktorý je až príkladne vyzdvihovaný pre jeho úspešnú 

                                                           
36 Epiph. Panar. 3.247 – 9; Pozri: DOLEŽAL, Interakce Gótů a římského impéria ve 3. – 5. století n. l. (2008), 
s. 267; BEDNAŘÍKOVÁ, Stěhování národů (2003), s. 76. 
37 Výnimku tiež tvorí vláda Constansa (337 – 350), ktorý na rozdiel od svojich bratov a spoluvládcov, 
Constantina a Constantia, podporoval na svojom území ortodoxnú formu kresťanstva. Po jeho smrti však 
získalo ariánstvo z politického hľadiska jednoznačnú dominanciu.   
38 CTh 16.1.2; CTh 16.5.6 
39 DOLEŽAL, Interakce Gótů a římského impéria ve 3. – 5. století n. l. (2008), s. 261. 
40 Bazil Veľký: Basileus Magnus, Μέγας Βασίλειος, sa narodil v Caesarei asi roku 330, vyučil sa v rétorike, 
študoval v Caesarei, Konštantínopole a v Aténach, kde získal antické vzdelanie a zoznámil sa s Gregorom 
Nazianzským. Roku 364 bol vysvätený za kňaza a roku 370 sa stal biskupom v Ceaserei. Je významnou 
osobnosťou kresťanskej teológie, podieľal sa na vypracovaní pravidiel spoločného mníšskeho života, 
vyhotovil liturgiu, ktorá sa dodnes používa v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi, obhajoval učenie 
o Trojici a svojimi názormi výraznou mierou prispel k teologickým záverom druhého ekumenického 
koncilu v Konštantínopole, a to napriek skutočnosti, že koncil prebiehal už po jeho smrti (zomrel v roku 
379, Caesarea). Je autorom viacerých homílii a veľkého množstva listov, ktoré majú okrem teologickej aj 
historickú hodnotu. 
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misijnú činnosť medzi barbarmi.41 Z týchto informácii môžeme jednoznačne vyvodiť, 
že Bazilovo pozitívne hodnotenie Eutycha vypovedá o jeho ortodoxnej orientácii ako 
misionára. Taktiež o ňom hovorí ako o krajanovi, teda Kapadóčanovi. Určiť pomer 
medzi ortodoxnými a ariánskymi kresťanmi medzi Gótmi nie je v našich silách, avšak 
misijnú aktivitu z Kapadócie v 4. stor. môžeme označiť za úspešnú.  Túto skutočnosť 
napokon potvrdzujú aj ďalšie zdroje, ktoré nás informujú o značnom počte mučeníkov 
ortodoxnej viery a o druhom prenasledovaní gótskych kresťanov, ktoré sa odohrávalo 
na prelome 60. a 70. rokov 4. stor. 
 
Druhé prenasledovanie kresťanov v Gothii  
 
 Predtým, než sa budeme zaoberať samotným prenasledovaním, je nutné 
spomenúť udalosti, ktoré mu predchádzali. Máme tým na mysli tzv. prvú vojnu cisára 
Valenta s Gótmi, ktorá sa odohrala v rokoch 367 – 369. Jej výsledkom bola porážka 
Gótov a uzavretie mieru podpísaného v Noviodunum v strede dunajského toku na 
lodi. Gótsky vládca Athanarich sa totiž zaprisahal, že jeho noha nikdy nevkročí 
na územie Rímskej ríše. Paradoxne, keď bol napokon vyhnaný z vlastnej krajiny, 
hľadal útočisko v ríši, ktorá sa stala dokonca miestom jeho posledného odpočinku 
(v Konštantínopole).42 

Dôsledky vojny sa po uzavretí mieru prejavili v nenávisti gótskej vládnucej 
skupiny voči všetkému, čo bolo späté s Rímskou ríšou. Kresťanstvo bolo v očiach 
Gótov vierou rímskeho cisára a prostriedkom rímskeho vplyvu. V týchto intenciách 
vykresľuje snahu posilniť domáce kmeňové božstvá a zároveň eliminovať vplyv 
kresťanského Boha, a tým teda aj ríše, Epifanios a niektorí cirkevní historici.43 Druhé 
prenasledovanie väčšina bádateľov vymedzuje rokmi 369 – 372.44 Počiatok sa dáva 
do súvisu s koncom vyššie zmienenej vojny s Valentom, keď sa územie Gótov dostalo 
do izolácie. Druhá časová hranica je zas konvenčne udávaná smrťou sv. Sábu, ktorý 
bol umučený päť dní po sviatkoch Veľkej noci, deň pred aprílovými Idami za konzulátu 
Modesta a Arinthea (12. apríla roku 372).45 Vieme teda určiť, že v tom čase stále 
prebiehali perzekúcie kresťanov, a že sa smrťou sv. Sábu určite neskončili, ale mohli 
sa uskutočňovať aj počas zvyšku roka 372. Vysloviť však jednoznačný súd, kedy bolo 

                                                           
41 Basil. Ceas. Epist. 164: Ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦ μακαρίου ἀνδρὸς Εὐτυχοῦς εἰς μνήμην ἡμᾶς ἤγαγες καὶ 
ἐσέμνυνας ἡμῶν τὴν πατρίδα ὡς αὐτὴν παρεχομένην τῆς εὐσεβείας τὰ σπέρματα, ηὔφρανας μὲν ἡμᾶς 
τῇ ὑπομνήσει τῶν παλαιῶν, ἐλύπησας δὲ τῷ ἐλέγχῳ τῶν ὁρωμένων. Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν Εὐτυχεῖ τὴν 
ἀρετὴν παραπλήσιος, οἵ γε τοσοῦτον ἀπέχομεν βαρβάρους ἐξημερῶσαι τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος καὶ 
τῇ ἐνεργείᾳ τῶν παρ’ αὐτοῦ χαρισμάτων, ὥστε καὶ τοὺς ἡμέρως ἔχοντας τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἁμαρτιῶν 
ἡμῶν ἐξηγριῶσθαι. 
42 Ammian. 27. 5. 9 – 10. 
43 Epiph. Panar 3.248; Socr. HE 4.33.7, Sozom. HE 6.37.12. 
44 ČEŠKA, Zánik antického světa (2000), s. 115; HEATHER, Gótové (2002), s. 71 
45 DUDZIK, Umučení Saby Gótského (2012), s. 328. 
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ἡμῶν ἐξηγριῶσθαι. 
42 Ammian. 27. 5. 9 – 10. 
43 Epiph. Panar 3.248; Socr. HE 4.33.7, Sozom. HE 6.37.12. 
44 ČEŠKA, Zánik antického světa (2000), s. 115; HEATHER, Gótové (2002), s. 71 
45 DUDZIK, Umučení Saby Gótského (2012), s. 328. 
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prenasledovanie ukončené, nie je možné. Máme ale k dispozícii indíciu, ktorá nám 
hovorí o možnosti, že prenasledovanie kresťanov medzi Gótmi pokračovalo aj v roku 
373. Bazil Veľký vo svojom liste 155 z roku 373 adresovanom správcovi Scythie Minor 
Juniovi Soranovi46 v závere píše, že urobí správnu vec, ak bude posielať ostatky muče-
níkov do ich rodnej zeme, pretože prenasledovanie, ktoré sa momentálne odohráva, 
prináša veľa nových mučeníkov.47 Bazil o prenasledovaní hovorí ako o stále prebie-
hajúcej udalosti, preto sa domnievame, a to aj pri zohľadnení časových odstupov, 
ktoré pri korešpondencii mohli nastať, že by bolo vhodnejšie obdobie druhého 
prenasledovania vymedziť rokmi 369 – 373.V Bazilovom liste 165, ktorý je v záhlaví 
adresovaný Ascholiovi zo Solúne, ale skôr bol určený pre Bretaniona z Tomidy, 
biskupa z provincie Skythia, sa zas píše o mučeníkovi,48 ktorý mal pôsobiť na barbar-
skom území susediacom s provinciou, kam Bazil svoj list posiela.49 V liste je zároveň 
vyslovená úcta a vďaka adresátovi, pričom v ňom absentuje požiadavka zasielania 
ďalších pozostatkov martýrov, čo nám môže indikovať koniec perzekúcii v Gothii. List 
je datovaný do roku 374.50 
 Snaha o eliminovanie kresťanov v oblasti ovládanej Athanarichom mohla mať 
viaceré príčiny. Jednou z nich bolo pravdepodobne posilnenie vlastnej pozície, ktorá 
bola  otrasená po neúspešnej vojenskej konfrontácii s ríšou. Vojna spôsobila 
nedostatok základných životných potrieb gótskej komunity a hospodárske problémy,51 
ktoré s určitosťou spôsobovali napätie v spoločnosti ohrozujúce aj postavenie 
samotného kráľa. Práve v kresťanoch mohol Athanarich nájsť vinníka týchto udalostí, 
a tým vlastne aj naďalej legitimizovať svoje postavenie vládcu. Prenasledovanie malo 
okrem iného „normalizovať“ vzťah so svetom tradičných kmeňových božstiev, ktorý 
sa mohol vnímať ako narušený aj vďaka zvyšujúcemu sa počtu kresťanov. Podľa 
Epifania a cirkevných historikov dosiahlo prenasledovanie obrovské rozmery a vyžia-
dalo si veľké množstvo obetí. Na pokyn52 zmieneného vládcu ho vykonávali jemu 
podriadení gótski predáci.  Ilustruje to aj príklad Athanarida, vyššie postaveného 
jedinca gótskej spoločnosti, syna kniežaťa Rostesthea, na príkaz ktorého bol Sába 
usmrtený.53 Praktiky zaobchádzania s kresťanmi boli rôzne. Od vyhnanstva cez telesné 
                                                           
46 Správca Scythie minor spomínaný aj v závere hagiografie Passio Sancti Sabae. Junius Soranus vyslal 
ľudí po ostatky sv. Sábu a preniesol ich na územie ríše, odkiaľ ich následne poslal do Kapadócie nejakému 
biskupovi, pravdepodobne samotnému Bazilovi.  
Pozri: DUDZIK, Umučení Saby Gótského (2012), s. 328. 
47 Basil. Caes. Epist. 155: Καλῶς δὲ ποιήσεις, ἐὰν καὶ λείψανα μαρτύρων τῇ πατρίδι ἐκπέμψῃ, εἴπερ, ὡς 
ἐπέστειλας ἡμῖν, ὁ ἐκεῖ διωγμὸς ποιεῖ καὶ νῦν μάρτυρας τῷ Κυρίῳ.  
48 Kontext naznačuje, že by mohlo ísť o Sabu. 
49 Basil. Caes. Epist. 165; DUDZIK , Umučení Saby Gótského (2012), s. 329. 
50 Podľa edície: Loeb classical library: BASIL, The letters II (1928), s. 421. 
51 Ammian. 27.5.7. 
52 Epiph. Panar. 3.248. 
53 DUDZIK, Umučení Saby Gótského (2012), s.326 – 328. 
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tresty ako bitie a mučenie, až po upaľovanie a topenie v riekach a močiaroch, čo bol aj 
prípad Sábu.54 Metódu topenia pod vodou s dreveným trámom spomína aj Bazil,55 a to 
už asi vďaka informovanosti o osude Sábu, ktorého ostatky mohli byť medzitým 
prítomné v Kapadócii. Na tomto mieste je nutné pripomenúť, že tradícia popráv 
utopením je u Germánov veľmi stará. Hovorí o nej už  Tacitus vo svojom diele 
Germania, kde je zmienka o treste smrti popri vešaní na stromy aj utopením v močiari 
a prikrytím obete roštom, alebo nejakou drevenou prekážkou.56 Svätý Sába však nie 
je jediným prípadom, kedy bola použitá voda a drevo na usmrtenie odsúdenca. 
Poprava Innasa, Remasa a Pinasa, gótskych mučeníkov, ktorých aktá sa nám tiež 
zachovali (Passio Innae, Rimae et Pinae), bola uskutočnená tým, že boli pripútaní 
k dreveným kolom, ktoré postavili v zamrznutej rieke. Keď voda dosiahla ich krk, 
zomreli.57 Smrť utopením mohla mať aj širší kultový význam v zmysle akéhosi 
rituálneho očistenia.58 Tento spôsob popravy však nebol jediným prvkom, ktorý mal 
tendenciu uchovať sa zo starších germánskych tradícií, na čo ešte neskôr upozorníme. 
V súvislosti s druhým prenasledovaním máme k dispozícii  prostredníctvom gréckeho 
kalendára informáciu o upálení 26 mučeníkov. Táto udalosť sa mala odohrať 26. 3. 
v časoch vlády Valentiniana, Valenta a Gratiana na príkaz lokálneho gótskeho vodcu 
Winguricha. Z textu sa dozvedáme, že  za vlády Valentiniana II. a Theodosia ostatky 
týchto mučeníkov preniesla do impéria Gaatha, vdova po gótskom vodcovi. Gaatha 
cestovala so svojou dcérou Dulcillou, Wellasom – kňazom a ešte s nejakým 
sprievodom. Na území impéria sa k nim pripojil Gaathin syn a zároveň jeden 
z gótskych vodcov, Arimenios.59 Hromadné upálenie gótskych kresťanov v kostole, 
kam sa šli ukryť pred prenasledovateľmi, zmieňuje taktiež Sozomenos.60 Nie je 
vylúčené, že išlo o identickú udalosť, ktorú popisuje vyššie spomenutý kalendár. 
 Trest upálením bol udelený aj tým, ktorí odmietli uctiť si obetou drevenú 
sochu – modlu, zhotovenú na príkaz Athanaricha. Túto modlu nechal ťahať pomedzi 
stany Gótov a tí mali pri nej na znak úcty vykonať obetu.61 Horliví kresťania s tým 
mohli mať, prirodzene, problém, čím boli vlastne odhalení. Podobnosť vidíme s ďalšou 
staršou tradíciou rituálneho uctievania bohyne plodnosti Nerthús, ktorej modla bola 
                                                           
54 Sozom. HE 6.37.13; DUDZIK, Umučení Saby Gótského (2012), s. 328: „Pak ho shodili do vody, položili 
mu kládu na šíji a pritlačili ke dnu. Byl tedy umučen dřevěným trámem a vodou a symbol spásy zachoval 
bez poskvrny.“  
55 Basil. Caes. Epist. 164.  
56 Tac. Germ. 12.1: „..distinctio poenarum ex delicto: proditores et transfugas arboribus suspendunt, 
ignavos et inbelles et corpore infames caeno ac palude, iniecta insuper crate, mergunt.“ 
57 DELEHAYE, Saints de Thrace et Mésie (1912), s. 215. 
58 SCHÄFERDIEK, Märtyrerüberlieferungen aus der gotischen Kirche des vierten Jahrhunderts (1996), s. 184. 
59 Patrologia Graeca 117 – 368; Pozri: DOLEŽAL, Interakce Gótů a římského impéria ve 3. – 5. století n. l 
(2008), s. 268-269. 
60 Sozom. HE 6.37.14. 
61 Sozom. HE 6.37.14. 
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54 Sozom. HE 6.37.13; DUDZIK, Umučení Saby Gótského (2012), s. 328: „Pak ho shodili do vody, položili 
mu kládu na šíji a pritlačili ke dnu. Byl tedy umučen dřevěným trámem a vodou a symbol spásy zachoval 
bez poskvrny.“  
55 Basil. Caes. Epist. 164.  
56 Tac. Germ. 12.1: „..distinctio poenarum ex delicto: proditores et transfugas arboribus suspendunt, 
ignavos et inbelles et corpore infames caeno ac palude, iniecta insuper crate, mergunt.“ 
57 DELEHAYE, Saints de Thrace et Mésie (1912), s. 215. 
58 SCHÄFERDIEK, Märtyrerüberlieferungen aus der gotischen Kirche des vierten Jahrhunderts (1996), s. 184. 
59 Patrologia Graeca 117 – 368; Pozri: DOLEŽAL, Interakce Gótů a římského impéria ve 3. – 5. století n. l 
(2008), s. 268-269. 
60 Sozom. HE 6.37.14. 
61 Sozom. HE 6.37.14. 
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ťahaná na voze  pomedzi ľudí.62  Ďalšou metódou prenasledovateľov ako „odhaliť“ 
kresťanov malo byť konzumovanie mäsa rituálne obetovaných zvierat.63 Informácia 
o týchto praktikách v Passio Sancti Sabae nám však odhaľuje inú zaujímavú 
skutočnosť – ochotu bežných gótskych obyvateľov chrániť svojich kresťanských 
súkmeňovcov v snahe oklamať prenasledovateľov a ponúknuť kresťanom neobe-
tované mäso. Obdobnú situáciu vidíme, keď mali pri pohanských obetách prehlásiť, či 
sa medzi nimi nachádzajú kresťania. Sába sa dobrovoľne prihlásil, ale členovia Sábovej 
komunity zatajili existenciu ďalších kresťanov s vyhlásením, že medzi nimi sa nachá-
dza len jeden kresťan.64 Táto informácia vypovedá o viacerých veciach. Kresťanskí Góti 
si budovali dobré vzťahy so svojím okolím, čím minimalizovali reálne vnútorné 
náboženské pnutie v gótskej spoločnosti. Potvrdzuje nám to zrejmú skutočnosť, že 
prenasledovanie bolo nariadené „zhora“ a nestálo na širšej platforme záujmu 
väčšinovej spoločnosti. Svoju úlohu v tom mohla zohrať aj tolerancia ku Kristovi ako 
k ďalšiemu z uctievaných bohov v rámci gótskeho panteónu. Tento „neutrálny“ vzťah 
voči kresťanom indikuje počiatočnú transformáciu myslenia Gótov, ktorá vytvorila 
napokon vhodné podmienky pre neskoršiu hromadnú konverziu gótskych Tervingov. 
Táto hromadná konverzia sa mala uskutočniť v roku 376 v súvislosti s prechodom 
na územie ríše a pod tlakom medzinárodnopolitických udalostí determinovaných 
útočiacimi Hunmi, ale aj vnútropolitickými záležitosťami, ktoré nastali v gótskej 
spoločnosti. V literatúre sa väčšinou operuje s týmto rokom ako s udalosťou, kedy Góti 
vôbec prvý krát hromadne prijali kresťanstvo.65 Bolo tomu skutočne tak? Medzi 
odborníkmi v tejto otázke doposiaľ nepanuje konsenzus a to pod vplyvom mnohých 
protirečivých tvrdení našich prameňov. 
 
Prechod cez Dunaj v roku 376 a problematika hromadnej konverzie Gótov 
 
 V roku 375 prekročili Don veľké skupiny Hunov, ktoré zapríčinili pád tzv. 
Ermanarichovej ríše. Táto udalosť spôsobila, že početné obyvateľstvo tunajších 
Gótov,66 Alanov, ale aj iných kmeňov muselo opustiť svoju domovinu, čo spolu 
s postupujúcim hunským tlakom vyvolalo „dominový efekt“ búrlivého obdobia, ktoré 
v historiografii označujeme termínom sťahovanie národov.67 Bezprostredná hrozba 
hunských nájazdov v tomto období ešte naddunajským Gótom nehrozila, na čo 

                                                           
62 Tac. Germ. 40. 
63 DUDZIK, Umučení Saby Gótského (2012), s.324. 
64 DUDZIK, Umučení Saby Gótského (2012), s.324 – 325. 
65ZEILLER, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes (1918), s. 452.; HEATHER, The crossing 
of the Danube  and the Gothic conversion (1986), s. 315; CURRAN, From Jovian to Theodosius (2008), s. 95.  
66 Prevažne Greuthungov. 
67 K tejto téme pozri: BEDNAŘÍKOVÁ, Stěhování národů (2003); THOMPSON, Romans and Barbarians: The 
Decline of the Western Empire (1982); GOFFART, Barbarians Tides: The Migration Age and the Later 
Roman Empire (2006). 
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upozorňuje aj Heather.68 Huni sa v oblasti Dunaja objavujú až na prelome 4. a 5. stor. 
Bezpečnostnú hrozbu vytvoril skôr  tlak migrácie rôznych iných kmeňov po rozvrátení 
Ermanarichovej ríše.  Pod vedením Fritigerna a Alaviva sa ju Tervingovia pokúsili 
riešiť získaním azylu v Rímskej ríši. Na povolenie cisára Valenta im bolo umožnené 
prekročiť Dunaj a usídliť sa v oblasti Thrácie. Cisárovi táto situácia padla celkom vhod, 
lebo mohol počítať s ďalšou vojenskou silou, ktorá bola pre neho z medzinárodne-
politického hľadiska žiaduca, a ktorú mu popri svojej žiadosti o vstup ponúkli samotní 
Góti-Tervingovia. Krátko na to  žiadal o azyl aj kmeň Greuthungov pod vedením 
Alathea a Safraka, ktorý však dostal zamietavú odpoveď. Vyššie zmienené skutočnosti 
sú nám známe vďaka najvýznamnejšiemu spravodajcovi týchto udalostí, Ammianovi 
Marcellinovi,69 ale aj Eunapiovi.70 Bohužiaľ Ammianos takmer úplne ignoruje 
okolnosti súvisiace s kresťanstvom a vývojom cirkvi. To, že prechod na územie ríše bol 
podmienený prijatím  viery, a teda vtedy štátom preferovanej ariánskej konfesie, sa 
dozvedáme z diel cirkevných historikov.71 Každý z nich však popisuje okolnosti prijatia 
viery inak. Mnoho bádateľov potom na základe preferovania jedného zo zdrojov 
vyvodzuje svoje závery a interpretácie o konverzii Tervingov. Pridŕžajúc sa viac 
Sokrata a jeho cirkevných dejín predpokladá istá skupina bádateľov, že konverzia sa 
mohla odohrať medzi rokmi 372 – 375, teda pred prekročením Dunaja.72 Niektorí ani 
nehovoria o samotnej konverzii ako takej, ale skôr o tom, že budovanie väzieb medzi 
Fritigernom a ríšou už pred r. 376, ale aj vnútropolitické problémy medzi Gótmi 
dosvedčujú, že kresťanstvo mohlo byť už zakorenené a preferované istou vládnucou 
skupinou Gótov.73 Možný je aj predpoklad, že jedna celá skupina barbarov pod vede-
ním Fritigerna, ktorá sa objavila na Dunaji v roku 376, už mohla byť kresťanská, kým 
iná vedená Alavivom vyznávala ešte staré kulty a následne prijala kresťanstvo.74 
Opierajúc sa o Theodoreta a Jordana vidí časť bádateľov dátum konverzie v roku 376.75 
Alternatívou k tomu je možnosť, že skutočná konverzia sa odohrala až po bitke 
pri Adrianopole, niekedy v časoch vlády Theodosia Veľkého.76 
 Podľa Jordana Góti pod hunským tlakom žiadali cisára o azyl v Thrácii 
a Moesii s prísľubom, že budú počúvať jeho príkazy a nariadenia. Na znak dôvery 
prehlásili, že sa stanú kresťanmi, ak im pošle nejakých tlmočníkov. Cisár údajne 
                                                           
68 HEATHER, Gótové (2002), s. 112 – 113. 
69 Ammian. 31.4.1 – 12. 
70 Eunap. Fragmenta historica. PG 113. 
71 Socr. HE 4.33; Theodoret. HE 4.33; Sozom HE 6.37. 
72 SCHÄFERDIEK, Zeit und Umstände des westgotischen Übergangs zum Christentum (1979), s. 90 – 97; 
RUBIN, The Conversion of the Visigoths to Christianity (1981), s. 53. 
73 LENSKI, The Gothic Civil War and Date of the Gothic Conversion (1995), s.85 – 86. 
74 BEDNAŘÍKOVÁ, Stěhování národů (2003), s. 79. 
75 ZEILLER, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes (1918), s.452.; HEATHER, The crossing 
of the Danube  and the Gothic conversion (1986), s. 315. 
76 THOMPSON, The Visigoths in the Time of Ulfila (1966), s. 78 – 93. 
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68 HEATHER, Gótové (2002), s. 112 – 113. 
69 Ammian. 31.4.1 – 12. 
70 Eunap. Fragmenta historica. PG 113. 
71 Socr. HE 4.33; Theodoret. HE 4.33; Sozom HE 6.37. 
72 SCHÄFERDIEK, Zeit und Umstände des westgotischen Übergangs zum Christentum (1979), s. 90 – 97; 
RUBIN, The Conversion of the Visigoths to Christianity (1981), s. 53. 
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s potešením tejto požiadavke vyhovel, a zároveň mal byť hlavným dôvodom, prečo sa 
Góti stali ariánmi. Jordanes sa týmto snaží  „ospravedlniť“ ariánstvo  Gótov, ale aj ďal-
ších Germánov, ktorí sa pod vplyvom týchto udalostí stali neskôr kresťanmi.77 Z iného 
zdroja sa dozvedáme, že od Valenta boli žiadaní  kresťanskí „učitelia“, ktorí mali 
napomôcť pri konverzii.78 
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77 Jord. Get. 131 – 133.... quod Valens conperto mox gratulabundus annuit, quod ultro petere voluisset, 
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Valens imperator Arrianorum perfidia saucius nostrarum partium omnes ecclesias obturasset, suae parti 
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z ktorých časť mohla byť v spoločnosti vyššie postavená. Fritigernovi by zas kresťan-
stvo umožňovalo sa vymedziť aj ideologicky, nielen politicky, a to dokonca v intenciách 
germánskeho náboženského myslenia. Boh rímskej ríše sa javil ako mocný ochranca, 
ktorý poskytuje prosperitu a úspech, kým starí tervingskí bohovia sa mohli javiť ako 
tí, ktorí už nie sú schopní poskytnúť silu a ochranu, čo dokazoval aj výsledok vojny  
v rokoch 367 – 369 s Valentom. Tento posun vo viere v prípade Fritigerna mohol 
nastať práve vtedy, keď sa ocitol v ťažkej situácii vo vojne s Athanarichom a musel 
hľadať vojenskú oporu u Valenta a jeho vojsk z Thrácie, vďaka ktorým nakoniec 
svojho súpera porazil.82 Kristus ako nový boh sa podľa tejto religióznej germánskej 
logiky osvedčil.  Z tejto perspektívy by Fritigern mohol v roku 376 na hranici s ríšou 
stáť už ako kresťan, alebo ako kresťanstvo presadzujúci a ríši naklonený vodca, pričom 
ale nemusel byť pokrstený. Bolo súčasťou vtedajšej praxe, že krst sa mohol udiať oveľa 
neskôr ako reálne obrátenie, resp. príklon ku kresťanstvu. Ukážkovým príkladom nám 
môže byť Constantinus prijímajúci krst krátko pred smrťou, alebo aj Valentinianus II., 
ktorý nečakane zomrel ako nepokrstený kresťan.83  
 Zvláštny pohľad na konverziu Fritigernových a Alavivových Gótov nám 
prináša Theodoretos. V jeho cirkevných dejinách boli Góti christianizovaní dávno 
pred vstupom do ríše. Hovorí skôr o tom, že podmienkou pre vstup bolo prijatie 
cisárovej, teda ariánskej formy kresťanstva.84 Na základe toho by sa mohlo zdať, že 
vo veľkej miere boli gótski kresťania ortodoxní veriaci. Prítomnosť katolíkov je 
pravdepodobná, keď si  uvedomíme už zmienenú angažovanosť kapadóckeho kléru 
v Gothii. Záujem Bazila Veľkého z listov 155, 164 a 165 o ostatky svätého Sábu, ale aj 
ďalších prípadných martýrov nám evokuje, že minimálne v očiach Kapadóčanov boli 
títo mučeníci vyznávači pravej, ortodoxnej viery. Dokonca svätý Augustín vo svojom 
opus magnum uvádza, že počas ukrutného prenasledovania v Gothii tam boli jedine 
katolíci. Odvoláva sa na priamych svedkov, čo mali tieto udalosti zažiť ešte ako deti.85 
Nemôžeme však tieto tvrdenia v plnej miere akceptovať, zvlášť keď si uvedomíme 
pozadie ideologického boja medzi ariánstvom a ortodoxiou, ktorý silno pôsobil 
aj na pisateľov našich prameňov. Vplyv Wulfilu nemohol byť len tak potlačený, jeho 
snahy o získavanie gótskych veriacich pokračovali aj z exilu. Na základe prameňov 
môžeme teda vydedukovať, že Fritigern stál v roku 376 na Dunaji so skupinou Gótov, 
v ktorej boli zoskupení ortodoxní kresťania, ariáni a pohania zastávajúci pozitívny, 
minimálne určite nie nepriateľský postoj voči kresťanom. Následne ako súčasť dohody 
o azyle Fritigern prijal ariánsku formu viery a s ním všetci jeho ľudia. Po usadení v ríši 
sa medzi Gótmi prirodzene ešte mohol udržiavať polyteistický kult. Pozoruhodné 
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84 Theodoret. HE 6.37. 
85 August. De civ. D. 18. 52. 
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informácie o možnom pretrvávaní pohanských reliktov a zároveň aj o konverzii nám 
prináša Eunapius, ktorý ju opisuje doslova ako účelovú záležitosť s cieľom oklamať 
rímskeho cisára. Z Eunapiovho fragmentu86 sa javí, že opisuje udalosti z vlády 
Theodosia Veľkého, avšak dôkladný rozbor textu dokazuje, že sa ním popisované 
udalosti vzťahujú k roku 376.87 Barbari údajne v tajnosti priviezli so sebou svojich 
kňazov a kňažky, sochy bohov a potreby na uctievanie svojho kmeňového nábožen-
stva. Na druhej strane v snahe oklamať rímske úrady mali vraj so sebou ľudí, ktorí sa 
vydávali za ich biskupov. Súčasťou tejto lži mala byť rada Germánov oblečených 
v mníšskom odeve s kresťanským vybavením.88 Eunapiovo svedectvo môže paradox-
ne potvrdzovať, že Góti boli skutočne už christianizovaní pred vstupom do impéria. 
K tomuto názoru sa prikláňajú viacerí autori.89 Prítomnosť pohansky stále zmýšľa-
júcej časti obyvateľstva medzi Gótmi počas prechodu Dunaja je však nepopierateľný 
fakt, ale vnímať ho z hľadiska celej prichádzajúcej komunity by bolo určite nesprávne. 
Taktiež Eunapiov fragment môže reflektovať skutočnosť, že s Tervingmi prenikla 
do ríše ilegálne skupina Greuthungov, u ktorých bola miera christianizácie na nižšej 
úrovni. Potrebné je tiež zmieniť, že Eunapios, rovnako ako aj Ammianus, vidí 
vo Valentovom rozhodnutí prijať barbarov na územie ríše chybný krok, ktorý 
predstavuje skazu pre impérium.90 Eunapios dokonca prichádzajúcich Gótov opisuje 
ako „sprisahancov“ so záujmom zničiť ríšu.91 V tomto jeho sprisahaneckom vnímaní 
je nutné sledovať aj jeho popis o falošných gótskych kresťanoch, ktorý môže byť teda 
zavádzajúci.  
  Z informácií, ktoré nám poskytujú pramene, sa javí, že kresťanstvo medzi 
dolnodunajskými Gótmi mohlo byť prijaté už pred rokom 376. Obrátenie spájané  
s prijatím azylu v Rímskej ríši súviselo skôr s požiadavkou Valenta prijať ariánsku 
vieru, čo pre Gótov v zásade nerozumejúcim teologickým nuansám nemuselo predsta-
vovať veľký problém. Veľkú úlohu v tomto smere ako sprostredkovateľ komunikácie 
medzi Valentom a Fritigernom opäť zastáva Wulfila,92 ktorý mal „lobovať“ za prijatie 
ariánskej viery.93 Je úplne logické, že Valent využil na komunikáciu s prichádzajúcimi 
migrantmi najkompetentnejšiu osobu, ktorú v ríši mal. Nie je teda dôvod pochybovať 
o týchto informáciách. Narážkou na Wulfilu môže byť aj zmienka o neskorších 

                                                           
86 Eunap. fr. 55. 
87 HEATHER, The crossing of the Danube  and the Gothic conversion (1986), s. 315. 
88 Eunap. Frg. 55. 
89 SCHÄFERDIEK, Zeit und Umstände des westgotischen Übergangs zum Christentum (1979), s. 95; RUBIN, 
The Conversion of the Visigoths to Christianity (1981), s. 34. 
90 Ammian. 31.4.6. 
91 Eunap. fr. 42. 
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93 Theodoret. HE 4.33. 
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udalostiach, keď Fritigern vyjednával s Valentom pred Adrianopolskou bitkou  
prostredníctvom nejakého kňaza.94 
 
Niekoľko poznámok na záver 
 

Prechodom cez Dunaj proces pokresťančenia samozrejme pokračoval. 
V rozpore s Eunapiovým tvrdením je skutočnosť, že po gótskej vzbure a Adriano-
polskej bitke, kde už nebolo nutné predstierať svoju kresťanskú vieru, nenastal obrat 
späť k pohanstvu, aspoň pramene nám nič také nereflektujú. Napokon tiež vieme, že 
už ďalšia generácia Gótov žijúca na hraniciach Rímskej ríše bola využitá v bitke na 
rieke Frigidus v radoch Theodosiovej kresťanskej armády, ktorá čelila „pohanskej 
opozícii“ reprezentovanej Arbogastom a Eugeniom.95 Môžeme predpokladať, že 
väčšina Gótov žijúca v Rímskej ríši už bola stotožnená s novým náboženstvom, čo 
malo obrovský vplyv na následné pokresťančenie iných gótskych skupín, ale aj ďalších 
Germánov. Za hranicami ríše bola situácia zatiaľ prirodzene iná. Vieme to aj vďaka 
útoku pohanského gótskeho vládcu Radagaisa na ríšu v roku 405. Pozoruhodné je tiež 
jeho prirovnanie k plieniacim, ale pozitívnejšie vykresleným kresťanským Gótom96 
pod vedením Alaricha. Na záver len zmienka o udalosti známej ako bitka u Pollentie, 
kde Stilicho v konfrontácii s Alarichom prenechal velenie nad armádou pohanovi 
Saulovi, aby mohol na Veľkonočnú nedeľu 6. apríla 402 zaútočiť na vojenský tábor 
Vizigótov, ktorí sa údajne z úcty k viere snažili ustupovať, kým im nebol boj napokon 
vnútený.97A to je už presvedčením, mysľou a morálkou úplne iný Gót ako ten, čo bol 
pre uctievanie svojich bohov schopný prinášať aj ľudské obete. 
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Okolnosti vzniku Belovho opisu Turčianskej stolice1 
Erika Juríková 
Trnava 
 
Circumstances Surrounding the Compilation of Bel's Description of the Turiec County 
 
Abstract: The second volume of Matthias Bel's work describing the history and geography of Hungarian 
counties also includes the depiction of Turiec County. The author began working on the description on 
May 1, 1726 and he finished on July 31 of the same year. He recorded the data in a manuscript, which is 
archived in the Historical Book Collection of the Central Library of the Slovak Academy of Sciences in 
Bratislava. By comparing the manuscript and the print version published in 1736, it is possible to find out 
to what degree the final version was censored by the Royal Regency Council. Thanks to hints in the text 
and his notes, it was possible to successfully identify Bel's collaborators in compilation of the description. 
This piece of work by Bel significantly contributed to the knowledge of the regional history of Turiec and 
Turiec County in the 1st half of the 18th century. 
 
Keywords: Matthias Bel, Turiec County, censorship 
 

horský vzdelanec Matej Bel (Matthias Bel; 1684 – 1749) pripravoval svoj 
veľkolepý projekt Starého a Nového Uhorska už od roku 1718. Keď 

v dvadsiatych rokoch 18. storočia pochopil, že plánovaný zámer je vzhľadom na stav 
vedeckého bádania v Uhorsku i politické okolnosti nad sily jeho aj vtedajšej 
vzdelaneckej komunity, sústredil sa predovšetkým na geograficko-historický opis 
uhorských stolíc známy pod názvom Notitia Hungariae novae historico-geographica – 
Vedomosti. Aj pri takto zrevidovanom projekte musel pri jeho realizácii prakticky 
do konca života zápasiť s ťažkosťami, ktoré by sa dali zhrnúť do troch skupín: politické 
zázemie a cenzúra, personálne problémy so spolupracovníkmi vrátane vydavateľov 
a finančné zabezpečenie vydávania. 

Tieto spomenuté problémy sa viac či menej ukázali aj pri realizácii opisu 
Turčianskej stolice, ktorý vyšiel v druhom zväzku diela v roku 1736. Už samotné slová 
autora v úvode napovedajú, že takéto poradie vydávania opisov nepovažuje za logické, 
ani nevzniklo z jeho vlastnej vôle, ale pod vplyvom okolností: v druhom zväzku bol 
totiž naplánovaný opis Nitrianskej stolice,2 ale vzhľadom na zdĺhavé cenzúrne konanie 
stoličnej vrchnosti, a tým neúmerné predlžovanie času vydania smerom k prenume-
rantom – predplatiteľom zväzku,3 musel Bel siahnuť po tomto náhradnom pláne: 
„Jednak sled celého diela, ale predovšetkým podobnosť polohy si istotne vyžadovali, 

                                                           
1 Štúdia je čiastkovým výstupom z riešenia grantu MŠ SR KEGA č. 016TTU-4/2017 s názvom Kultúrne a 
historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka, ktorý sa rieši 
na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
2 Opis Nitrianskej stolice uverejnil Bel až v roku 1742 v štvrtom zväzku Vedomostí. 
3 Viac pozri KOLLÁROVÁ, Matej Bel, vydavateľ (2006), s. 35 – 37. 
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aby sme po putovaní po Bratislavskej stolici zamierili do stolice Nitrianskej. Veď jej 
územie sa bez prerušenia rozkladá od pomedzia Moravy až po územie Komárňanov 
a opisuje akoby rožkovitý mesiac. Ale pretože neviem, akým riadením osudu sme pre 
neočakávané a zdĺhavé posudzovanie nemohli už dlho pripravené dejiny Nitrianskej 
stolice až doteraz starostlivo prepracovať, a pretože tlačiarenské práce sa nemôžu 
predlžovať bez istej straty vynaložených prostriedkov a času, bolo nevyhnuté, aby sme 
Nitriansku stolicu nahradili Turčianskou stolicou, opravenou a už skôr rozšírenou 
vďaka veľkej starostlivosti a ochote miestnych. Napriek tomu, že to robíme proti svojej 
vôli, ba z prinútenia, nechceme tým znevážiť popredné postavenie Nitranov, ktoré 
získali a priznalo sa im na základe prastarého práva buď na verejných kráľovských 
zasadnutiach, alebo pri iných príležitostiach. O to viac prosíme čitateľov, aby trpezlivo 
spolu s nami prijali tento presun v poradí stolíc, ktorý sme nespôsobili svojou vinou. 
V krátkom čase naskytne sa príležitosť, aby sme mohli dôstojne zaradiť Nitriansku 
stolicu na náležité miesto.“4 

Opis Turčianskej stolice začal Bel písať 1. mája 1726 a dokončil ho 31. júla toho 
istého roku. Údaje zaznamenal do rukopisu, ktorý sa nachádza v Historických fondoch 
Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied v Bratislave.5 Opis Turčianskej stolice je 
zviazaný spolu s Nitrianskou, Tekovskou, Zvolenskou a Novohradskou stolicou a je 
to Belov autograf. Z poznámok a editorských zásahov vyplýva, že ide o pracovnú 
verziu napísanú jednou pisárskou rukou, v ktorej absentujú listiny a citáty nachádza-
júce sa v tlačenej podobe. Tie autor naznačil uvedením autora a miesta, na ktoré 
plánuje odkázať, v prípade archívneho dokumentu poznámkou. Do exempláru nezara-
dil tabuľku vzdialeností. Richard Marsina tento autograf nepoznal, čo môžeme usu-
dzovať na základe jeho vyjadrenia o pravdepodobnom čase vzniku opisu Turčianskej 
stolice, ktorý rámcovo stanovuje podľa posledného v práci spomínaného podžupana 
na rok 1728. Jeho meno bolo dopísané dodatočne, keďže medzi vznikom rukopisu 
a vydaním tlačou uplynulo desať rokov.6 

V rukopisných zbierkach tej istej inštitúcie sa nachádza aj krasopisne 
napísaný čistopis opisu Turčianskej stolice, ktorý bol určený pre cenzorov.7 Cenzúru 
organizoval v 1. polovici 18. storočia štát, konkrétne od roku 1724 Kráľovská 
miestodržiteľská rada. Bez privilégia nemohol žiaden tlačiar vydávať knihy a ich 
posúdenie bolo v kompetencii určených cenzorov, ktorých vzdelanie nie vždy 
zodpovedalo úrovni posudzovaného rukopisu.8 Práve im sa Bel na začiatku v piatich 
bodoch prihovára a žiada ich o zhovievavé posúdenie svojej práce. Z jeho slov už cítiť 
                                                           
4 BEL Notitia Hungariae novae historico-geographica (1736), proemium. V slovenskom preklade: Matej 
Bel – Turčianska stolica (2016), s. 57 – 58. 
5 Ústredná knižnica SAV, Historické fondy, fond Lyceálna knižnica, inv. č. 427, p. 411 – 427. 
6 MARSINA, Matej Bel a jeho geograficko-historický opis Turčianskej stolice (1989), s. 7. 
7 Ústredná knižnica SAV, Historické fondy, fond Lyceálna knižnica, inv. č. 421. 
8 KOLLÁROVÁ, Cenzúra kníh v tereziánskej epoche (1999), s. 26. 
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isté sebavedomie vedca, ktoré nadobudol po kladnom prijatí a istom komerčnom 
úspechu prvého zväzku. Zároveň žiada, aby cenzori prípadné pripomienky vpísali 
samostatne na nepopísanú stranu a spripomienkovaný rukopis mu zaslali späť 
v časovej lehote najneskôr do dvoch mesiacov. Na záver upozorňuje, že amica manu – 
priateľskou rukou doplní citáty.9  
 Nevieme, kedy Bel poslal rukopis na cenzorské posúdenie. Poznáme však 
odpoveď Uhorskej cisársko-kráľovskej kancelárie, ktorá je datovaná 10. novembra 
1728 vo Viedni; konkrétne meno pisateľa nie je uvedené. Belovi sa nariaďuje vypustiť 
z textu privilégiá a genealógie súkromných osôb, ktoré sa netýkajú priamo dejín 
stolice.10 Ďalšie zásahy urobil cenzor červeným atramentom priamo do rukopisu: 
zväčša išlo o formálnu úpravu, presun textu, v prípade Révaiovcov o zmenu poradia 
v zozname členov rodiny či doplnenie Štefana Benického medzi podžupanov. Najvý-
raznejší zásah sa týka vyškrtnutia podrobného opisu zásnub u turčianskeho ľudu, 
ktoré sa cenzorovi azda zdali byť príliš vulgárne. Celkovo je opráv málo, posudzovateľ 
rukopisu bol Belovi a jeho práci priaznivo naklonený, čomu nasvedčuje aj želanie 
pripísané na začiatku: „Matej Bel, šťastný muž, osud ťa povolal opísať dejiny vlasti, ži 
dlho!“ Pozitívne a rýchle posúdenie zo strany cenzorov bolo zásluhou Belovho žiaka 
Gabriela Prónaia, s ktorým v tejto veci čulo korešpondoval.11 

Rodina Prónaiovcov bola polyhistorovi nápomocná aj iným spôsobom, a to 
v prípade vyhotovenia podkladov k opisu Turca. Menovite poznáme mladého šľach-
tica Pavla Prónaia, ktorý je autorom jedného zo štyroch zachovaných dotazníkov 
k Turčianskej stolici.12 Ako vďaku zo strany autora môžeme chápať fakt, že o šľachtic-
kej rodine Prónaiovcov sa Bel zmieňuje v časti venovanej dedine Blatnica, keď kon-
krétne spomína jej „šťastné výhonky“ – Pavla a Gabriela, ktorých nachádzame koncom 
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kuriálnej obce: „Medzi rodinami, ktoré tu prekvitajú, sú to hlavne Buocovci, Gošecovci, 
Košťálovci, Rovosovci, Valovičovci a Čemankovci, ktorí teraz opatrujú Andreja Čeman-
ka, výnimočnú ozdobu slávnu svojím vzdelaním, ktorý je nášmu snaženiu veľmi 
priaznivo naklonený.“14  
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9 Porov. SZELESTEI, Bél Mátyás levelezése (1993), s. 553 – 554. 
10 SZELESTEI, Bél Mátyás levelezése (1993), s. 276. 
11 KOLLÁROVÁ, Matej Bel, vydavateľ (2006), s. 40. 
12 TIBENSKÝ, Notitia a Adparatus ako realizácia vlastivedného programu Mateja Bela (1987), s. 219. 
13 Matej Bel – Turčianska stolica (2016), s. 201. 
14 Matej Bel – Turčianska stolica (2016), s. 173. 
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révaiovského archívu: „Aj my sme čítali významnú listinu, v ktorej sa táto hodnosť 
potvrdzuje Petrovi.“15 Môžeme teda predpokladať, že väčšinu informácií o rodine, jej 
histórii a činnosti jednotlivých členov čerpal zo svojho heuristického výskumu. 

Ďalšou významnou osobnosťou prvej polovice 18. storočia, ktorú Bel menuje, 
je Eliáš Vanéci, rodák zo Sučian. Vanéci, osobný tajomník cisára Karola VI., pôsobil 
na cisársko-kráľovskom dvore vo Viedni, dokonca bol tajomníkom Kráľovskej miesto-
držiteľskej rady a je pravdepodobné, že aj jeho zásluhou prešli rukopisy Vedomostí cez 
cenzorov bez väčších problémov. Sympatie s autorom boli vzájomné, veď Vanéci ako 
predstaviteľ kultivovanej filozoficko-reflexívnej poézie venoval Matejovi Belovi 
epigramy a udržiaval s ním čulý korešpondenčný styk.16 

Z korešpondencie poznáme meno inak neznámeho Belovho spolupracovníka, 
a to Františka Sluhu. V liste z 25. novembra 1728 mu Bel pripomína, že od neho 
očakáva bulu, ktorou založili Turčianske prepošstvo (1248).17 Môžeme predpokladať, 
že žiadaný dokument dostal, pretože ho v práci odcitoval. O Belových priateľských 
vzťahoch s viacerými Turčanmi svedčia tiež krátke narážky v texte. Napr. pri hľadaní 
pôvodu názvu hradu Sklabiňa autor konštatuje: „Rozprávanie historika nás vskutku 
hlbšie zaujíma ako čokoľvek, čo hovoria priaznivci tohto kraji a naši priatelia.“18 

Na základe znalostí o Belovom živote, vedeckých ambíciách a stykoch si 
dovoľujem vysloviť názor, že v prípade dejín Turčianskeho prepošstva a jeho 
nadobudnutia zo strany Spoločnosti Ježišovej, následnej straty v čase Rákociho proti-
habsburského povstania a opätovného získania polyhistorovi poskytol informácie 
a archívne dokumenty a je možné, že celú stať pripravil člen Spoločnosti. Porov-
nateľná situácia bola aj pri dejinách Trnavskej univerzity v druhom zväzku Vedomostí, 
kde informácie podrobného charakteru dávajú viac než tušiť takéto prepojenie.19 

Čo sa týka vzťahov Mateja Bela a Spoločnosti Ježišovej, boli značne 
komplikované. Veď na základe jeho vlastného, aj keď diplomatického konštatovania 
vieme, že jezuiti mu znemožnili založenie prvej vedeckej spoločnosti v Uhorsku, za čo 
ich označil za Atlantov, ktorí sa pokladajú za učených vo všetkých disciplínach 
a prisvojujú si právo rozhodovať.20 Na druhej strane medzi nimi boli aj takí, ktorí Bela 
napriek odlišnej konfesionálnej príslušnosti ako vedca uznávali a udržiavali s ním 
kolegiálne styky. Dôkazom je predhovor k učebnici zemepisu od jezuitu Jána Tomku 

                                                           
15 Matej Bel – Turčianska stolica (2016), s. 113. 
16 Slovenský biografický slovník VI T – Ž (1994), s. 226. 
17 List v slovenskom preklade uverejnil Juraj Pavelek – Listy Mateja Bela (1990), s. 176 – 177. 
18 Matej Bel – Turčianska stolica (2016), s. 145. 
19 Podrobnejšie JURÍKOVÁ, Matej Bel a Trnavská univerzita  (2006), s. 67-73. 
20 Bližšie JURÍKOVÁ, Institutum omnium divinissimum! Ťažkosti Mateja Bela pri jeho vedeckých snahách 
v Uhorsku (2013), s. 179 – 188. 
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Sáskyho, ktorého autorom je práve Bel.21 Kniha vyšla v roku 1748 vo Viedni a v ďalších 
vydaniach vo Frankfurte – Lipsku, v Bratislave a na jezuitskej univerzite v Košiciach. 
Priamo v názve diela sa zdôrazňuje skutočnosť, že Matej Bel bol členom viacerých 
európskych vedeckých spoločností, konkrétne londýnskej, berlínskej, olomouckej 
a latinskej v Jene.  

V neposlednom rade Bel poznal Turiec a mnohé informácie získal z autopsie. 
Sám sa k tomu priznal pri opise pôvabov stolice, keď píše: „Tie [strminy] sa potom 
alebo tiahnu ako súvislé stráne, alebo sú prerušované údoliami, pričom tu je bohatstvo 
šťavnatých pastvín, tam zasa temné lesy, inde ostré skaliská. Keď som sa tu raz 
na začiatku jari zdržiaval, skutočne sa mi zdalo, že som sa dostal do záhrady, ktorú 
príroda nielenže o nič nepripravila, ale vytvorila ju ešte pôvabnejšou ako sú 
premyslene vybudované parky.“22 

Hoci sa Bel spolu s viedenským vydavateľom Vedomostí Pavlom Straubom 
snažili získať pre projekt prenumerantov, ukázalo sa, že ich výpočet predpokladaných 
nákladov bol poddimenzovaný, a tak suma 8 zl. nestačila na pokrytie. V článku 
v lipskom vedeckom časopise Nova acta eruditorum sa síce uvádzal zoznam aj zahra-
ničných kníhkupcov, u ktorých si bolo možné predplatiť jednotlivé zväzky, ťažkosti 
pri vydávaní a tým spôsobené meškanie však mali za následok odstúpenie viacerých 
predplatiteľov a následné vymáhanie ich predplatného späť.23 
 Ak sa stručne zameriame na deskripciu Turčianskej stolice, zistíme, že sa 
tradične delí na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej časti autor opisuje prírodné 
podmienky, pričom tradične začína etymológiou pomenovania (§ I.), opisuje hranice, 
prednosti a polohu (§ II.). Samostatný paragraf venuje kvalite polí a plodinám, ktoré 
sa na nich urodia (§ III.). Menovite spomína osem vrchov a pohorí (§ IV.), 
charakterizuje ich vegetáciu a zmieňuje sa o love vtákov a divých zvierat a o ťažbe 
nerastných surovín (§ V.). Bela zaujali turčianske jaskyne, z ktorých nevynechal 
Mažarnú, Dúpnu a stručne sa zmieňuje aj o ostatných menších jaskyniach, do ktorých 
podľa jeho informácií často prichádzajú hľadači vzácnych kovov (§ VI.). V prípade 
vodných tokov sa venuje hlavne dvom najväčším – Váhu a Turcu a ich prítokom (§ 
VII.). Turčianske rieky chváli pre ich dravosť, ktorá umožňuje celoročnú prevádzku 
obilných mlynov a vodných píl, v prípade potokov a horských bystrín vyzdvihuje 
čistotu vody a na viacerých miestach zdôrazňuje jej nízku teplotu (§ VIII.). 

                                                           
21 Introductio in orbis hodierni geographia ad adcuratissimas quasque calcographorum tabulas, methodo 
quantum eius fieri licuit facili directoque ordine, adnexa simul naturalis atque civilis regnorum habitus 
descriptione, opera ac studio Joannis Tomka Szászky, usibus nobilis adolescentiae accomodata. Praefatus 
est, de fatis geographiae priscis ac recentioribus Matthias Belius, regiarum Societatis scientiarum 
Londinensis, Berolinensis, Olomoucensis atque Latinae Ienensis collega. Posonii: Litteris Francisci Antonii 
Royer 1748. 
22 Matej Bel – Turčianska stolica (2016), s. 31. 
23 KOLLÁROVÁ, Matej Bel, vydavateľ (2006), s. 32n. 
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Bel sa podobne ako v iných stoliciach osobitne zameral na Štubnianske, dnes 
Turčianske kúpele, ktoré boli podľa jeho slov veľmi slávne už v 1. polovici 18. storočia 
(§ IX.). Jeho pozornosti neušli ani pramene minerálnych vôd, ktoré hodnotí z hľadiska 
ich kvality. Za najvýznamnejší považuje prameň v Budiši, chutnú vodu poskytuje 
dubovská kyselka, za priemerný označuje prameň v Kaľamenovej, chváli jahodnícky 
prameň a za menej navštevované považuje štiavnické kyselky.24 Pri opisoch všetkých 
stolíc sa stretávame so zmienkou o prírodných prameňoch, čo zodpovedalo autorov-
mu i dobovému záujmu o prírodné bohatstvo Uhorského kráľovstva. Zväčša sa pritom 
odvoláva na dielo kráľovského radcu a kapitána Šarišského hradu Juraja Wernera De 
admirandis Hungariae aquis hypomnemation (Bazilej 1549) alebo prácu trnavského 
jezuitu a profesora Martina Sentivániho De admirandis virtutibus et proprietatibus 
lacuum ... (Trnava 1689). V prípade turčianskych vôd po týchto knižných zdrojoch 
nesiahol, takže sa môžeme domnievať, že poznatky získal od miestneho učenca, čomu 
nasvedčuje aj pomerne podrobné a erudované hodnotenie kvality a návštevnosti 
prameňov. 

V politickej časti sa Bel zameral na miestne slovenské obyvateľstvo, jeho 
zamestnanie či prirodzené danosti. Slovákov hodnotí ako pracovitých a vhodných 
vzdelávať sa (§ I.). Osobitný paragraf venuje mužskému a ženskému odevu, ktorý 
podrobne popisuje a porovnáva s liptovským. Pre dejiny olejkárstva je zaujímavý opis 
prípravy kosodrevinového oleja (§ II.), ktorému sa venuje aj pri opise Liptovskej 
stolice.25 Otázka prítomnosti Nemcov na území Turca bola pre Bela veľmi interesan-
tná. Kladie si otázku, odkiaľ prišli do Turčianskej stolice, pričom predpokladá, že sú 
potomkami Sasov, ktorí sa prisťahovali do banských miest. Kriticky sa stavia k ich 
neschopnosti osvojiť si slovenčinu a doslova píše, že „hovoria tvrdými ústami“, t. j. zle 
artikulujú a nie je im rozumieť; vyzdvihuje však ich pracovitosť (§ IV.).  

Nasledujúce paragrafy prinášajú prehľad županov (§ V.) a podžupanov 
(§ VI.) stolice. Stoličnému erbu sa Bel venuje v § V. Medzi panstvami stolice menuje 
panstvo hradu Sklabiňa, Blatnica, Zniev, Sučany a domínium Háj (§ VII.). Ôsmy 
paragraf patrí významným turčianskym rodinám, predovšetkým Révaiovcom.  

Špeciálna časť sa delí podľa slúžnovských okresov na Sklabinský (oddiel I.), 
Blatnický (oddiel II.), Mošovský (oddiel III.) a posledný slúžnovský okres Kláštor pod 
Znievom (oddiel IV.). V stolici sa nenachádzali slobodné kráľovské mestá, ktorým Bel 
venoval pri opisoch uhorských stolíc zvýšenú pozornosť, ale zato na jej území boli tri 
hrady – Sklabiňa, Blatnica a Zniev. Najpodrobnejšie sa autor venuje opisu Sklabins-
kého hradu, ktorý bol už v Belových časoch v katastrofálnom stave a slúžil ako väzenie 
(stať I.). V jeho slúžnovskom okrese sa nachádzali mestečká Martin (§ I.), Sučany 

                                                           
24 Kúpeľom a minerálnym vodám v Belových Vedomostiach sa venoval REBRO, S Matejom Belom 
o kúpeľoch a minerálnych vodách (1983). 
25 Podrobnejšie KORDOŠ, Matej Bel o Liptove (2014), s. 51. 
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(§ II.) a Turany (§ III.) a 25 dedín. V Blatnickom slúžnovskom okrese sa rozkladal 
hrad Blatnica (stať I.) a 23 dedín. Mošovský slúžnovský okres (oddiel III.) mal len 
mestečko Mošovce (stať I.) a 30 dedín.  

Osobitnú pozornosť Bel venoval príbytkom nižšej turčianskej šachty, kúriám, 
ktorých bolo v Turci väčšie množstvo. Najväčší stavebný rozmach sa na území stolice 
zaznamenal od polovice 18. storočia a je charakteristický prestavbami starších budov 
v barokovom alebo barokovo-klasicistickom štýle. Súvisel s uvoľňovaním konfesionál-
nych pomerov, keď sa evanjelici dostávali do stoličných i nižších kráľovských úradov, 
čomu zodpovedalo aj ich bývanie. Už v prvej polovici storočia sa kúrie či menšie 
kaštiele nachádzali v takmer každej väčšej dedine.26  
 Na záver môžeme skonštatovať, že príprava opisu Turčianskej stolice patrila 
medzi tie menej problematické. Nesporne k tomu prispelo konfesionálne zázemie, 
ktoré v tejto stolici Bel mal, ale aj pomerne široký a dostatočne vzdelaný okruh 
spolupracovníkov a tiež Belova vlastná znalosť opisovaného územia. V prípade druhé-
ho zväzku Vedomostí, v ktorom bol opis uverejnený a vyšiel počas života autorovho 
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Abstract: De viris illustribus collections are, together with Περὶ βίων type and Successiones type, part of 
the collective biography genre. The foundations of the biography were laid in the classical period (5th 
century BC), but the forms and the functions of the individual subtypes emerge only in the Hellenistic 
period in Greece, and in the late-Republican period in Rome. Whereas Περὶ βίων collections focus on the 
moral values of the famous people describing their vice and virtues, Successiones are concerned with 
chronological delineation of schools (in the intellectual field) or successions and the sequence of different 
kind of leaders (in the political-military sphere). De viris illustribus specifically focus on men, often 
intellectual figures, who have distinguished themselves in a certain sphere of human activity. The most 
prominent representatives of this subtype are, despite the poor preservation of their text, DVI of Nepos 
and of Suetonius. This biographical subgender found its place in medieval (both secular and christian) 
works, and after its revival in Renaissance is used even today although under other names. 
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bierky typu De viris illustribus (DVI) patria k exemplárnej antickej 
rímskej literatúre, no ich počiatky siahajú až do Grécka archaického 

obdobia.1 Tieto zbierky predstavujú kolektívne zoznamy pozostávajúce z krátkych 
biografických, a pokiaľ šlo o zoznamy autorov literárnych diel, i bibliografických 
údajov.2 Cieľom týchto edukačných literárnych „osláv“ bolo okrem poskytnutia 
základnej biografickej informácie o istej osobe i zachovanie pamiatky na jej zásluhy, 
tvorbu a dielo, prípadne udatnosť, či naopak zlé skutky a ich dopad (na daného 
jednotlivca alebo celú spoločnost), aby tak život istej osoby mohol poslúžiť ako vzor, 
inšpirácia, či odstrašujúci príklad pre ďalšie generácie. Cieľom tejto štúdie je: 
1) na dejinnom pozadí biografického žánru, do ktorého DVI patria, vyčleniť tri rôzne 
typy tzv. súborných / kolektívnych biografií a poukázať na hlavné rozdiely, ktoré 
determinujú zaradenie diel k istému typu; 2) v skratke priblížiť diela patriace 

                                                           
1 Pozri MOMIGLIANO, Development (1993), s. 72 – 73; CONTE, Dějiny (2003), s. 482. K tomuto typu patria 
samozrejme aj zbierky o slávnych ženách, tie však boli menej rozšírené ako zbierky o slávnych mužoch. 
Pozri napr. anonymné dielo Tractatus de mulieribus, Plutarchovo Mulierum virtutes, Βίοι ἐνδόξων 
ἀνδρῶν ἐν βιβλίοις δ', Βίοι γυναικῶν ὁμοίως ἐν δ' od Charóna z Kartága (2. – 3. stor. po Kr.?), či dielo 
Περὶ τῶν κατ᾿ ἀρετὴν γυναιξὶ πεπραγματευμένων διηγήματα od Artemóna z Magnésie (pred 1. stor. po 
Kr.?). Pozri POWER, Suetonius' Famous Courtesans (2014), s. 235; SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 
237 – 239, 380 – 383; GERA, Warrior women (1997), s. 33 – 34; Suid. Χ 137. 
2 Pozri BLUM, Kallimachos (1991), s. ix, 1 – 2, 19, 182; REYNOLDS – WILSON, Scribes and Scholars (20093), 
s. 7; HARRIS, History of Libraries (1999), s. 44 – 45. 

Z 

111 
 

do prvých dvoch typov; 3) poukázať na počiatky, dopracovanie, vrcholné obdobie 
a následné obrodenie typu DVI v období renesancie.   
 Z pohľadu dnešnej žánrovej teórie patria tieto zbierky do biografického 
žánru,3 ktorý bol však v antike včlenený do historickej prózy, keďže v klasickom 
a helenistickom období neboli jednotlivé zložky biografického žánru ešte plne 
vyvinuté.4 V rámci biografického žánru je potrebné odlíšiť biografie koncipované ako 
biografie jednotlivcov, mapujúce život človeka od narodenia po jeho smrť,5 od týchto 
súborných kolektívnych životopisných zbierok. Pri súborných zbierkach nešlo 
o biografie jednotlivcov, ktoré boli náhodne k sebe priradené. Boli organizované 
a formálne štruktúrované ako zbierky prepojené spoločnými znakmi, zaoberajúce sa 
jednou témou a často boli jednotlivé životopisy k sebe radené v chronologickej 
postupnosti. Mali teda osobitnú štruktúru i funkciu. Boli organizované na rôznych 
princípoch, ako napr. paralelizmus (Plutarchos), napodobňovanie (Eunapius), 
geografický element (Diogenés Laertios), či časový element (Filostratos).6  
 Stopy biografického žánru možno vybadať už v Íliade a Odysseii,7 no 
i v zachovaných dokumentoch verejného i súkromného charakteru z archaického 
a klasického obdobia: v eulógiách, prejavoch úcty padlým hrdinom na náhrobných 
stélach, v enkómiách, zoznamoch víťazov, vo výpočtoch slávnych predkov v manžel-
ských zmluvách, na epitafoch a i.8 Všetky tieto formy prispeli k utváraniu biografic-
kého žánru. Najvýznamnejšiu úlohu však zohrali chronologicky radené genealógie 
významných rodín, ktoré mali podporiť ich nárok na privilegované postavenie 
v spoločnosti.9 Tieto genealógie boli neraz plné postáv z mytológie, čo sa odrazilo 
                                                           
3 K problematike systemizácie a klasifikovania literatúry v antike pozri najmä DONOHUE, The Theory of 
Literary kinds: Ancient Classifications of Literature (1943). 
4 Historiografia mala veľký vplyv na rozvoj biografie. Historici do svojich diel vkladali biografické 
informácie, no biografia nebola považovaná za „hlavný“ literárny žáner, bola subžánrom s „nižšou“ 
umeleckou hodnotou. Určenie žánru každého diela je dôležité. Na jednej strane má totiž čitateľ pri čítaní 
diela isté „žánrové“ očakávania, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú jeho zážitok z diela a jeho 
kvalitatívne ohodnotenie, na strane druhej má autor vymedzením žánru dané isté hranice, musí 
dodržiavať žánrové predpoklady, ktoré poskytujú „rámec“ pre vznikajúci text. Pozri ADAMS, Genre of Acts 
(2013), s. 68; TODOROV, Origin (2000), s. 199. 
5 Pozri MOMIGLIANO, Development (1993), s. 11. Ako správne poznamenáva Adams, mnohé biografie 
obsahujú aj dôležité udalosti pred narodením istej osoby (predkovia, rodičia) i po jej smrti (pohreb, 
potomkovia, dopad činov, vplyv náuky, slávni žiaci etc.) a tak Momiglianovo vymedzenie nie je 
dostatočné. Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 70. 
6 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 109 – 110. 
7 Obe sú de facto „fragmentárnymi mytologickými biografiami“ vo verši. Pozri OSLEY, Greek Biography 
(1946), s. 7. 
8 Pozri JOOST-GAUGIER, Early Beginnings (1982), s. 102 – 104; BLUM, Kallimachos (1991), s. ix, 1 – 2, 19, 
182; BAGNALL, Alexandria (2002), s. 356; SCHEPENS, Jacoby's FgrHist (1997), s. 158 – 159; MOMIGLIANO, 
Development (1993), s. 24 – 25; OSLEY, Greek Biography (1946), s. 8. 
9 Pozri napr. rodokmeň Héropytha z ostrova Chios z 5. storočia pred Kr., v ktorom je vymenovaných až 
14 Héropythových predkov. Pozri WADE-GERY, Poet (1952), s. 8 – 9. 
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v sformovaní mytologických „biografií“ v poézii (ako napr. Hésiodova Θεογονία10) 
i v umení.11 To následne viedlo k záujmu o slávnych Grékov (básnikov, filozofov, 
rečníkov, politikov a i.).  
 Biografia sa začína formovať v 5. storočí pred Kr.,12 no z tohto obdobia 
nemáme zachovanú žiadnu zbierku. Len vďaka fragmentom a testimóniám u iných 
autorov máme istú predstavu o jej počiatkoch.13 Za prvého „vzdialeného“ predchodcu 
zbierok DVI možno označiť dielo Stésimbrota z Thasu (470 – 420) O Themistokleovi, 
Thukydidovi a Perikleovi, ktoré neskôr používal Plutarchos i Athénaios.14 Stésimbro-

                                                           
10 Homéros a Hésiodos následne neskôr inšpirovali vznik početných „biografických“ Vitae Homeri 
et Hesiodi. Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 70 – 71, 87; ALLEN, Homeri opera V. Vitae (1912), s. 184 – 
268; WESTERMANN, ΒΙΟΓΡΑΦΟΙ (1845), s. 1 – 45. 
11 Pozri SHAPIRO, Myth into Art (1994), s. 4 – 7; BOARDMAN, Greek Art (1996), s.135 – 136; MOMIGLIANO, 
Development (1993), s. 25, 38 – 39. 
12 Momigliano i Adams dávajú rozvoj biografie do súvislosti s intenzívnejšími kontaktmi Grékov s perzskou 
kultúrou, kde si kult kráľa a tyranov vyžiadal vznik oslavných životopisov. Pozri MOMIGLIANO, Development 
(1993), s. 33 – 37; ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 72 – 73. Pozri aj SMITH, Why Βίος? (2015), s. 29. 
13 Podľa Sudy (Σ 710) napísal Skylax z Karyandy (6. stor. – cca 480) dielo Τὰ κατὰ Ἡρακλείδην τὸν 
Μυλασσῶν βασιλέα, príbeh kráľa Hérakleida z Mylasy. Pravdepodobne popisoval Hérakleidove činy proti 
Peržanom počas povstania v Iónii v rokoch 499 – 496 pred Kr. Je to najstaršie dielo popisujúce činy 
jednotlivca, ktorý tvorí centrálnu postavu historického rozprávania. K problematike existencie tohto diela 
a k jeho obsahu pozri detailný rozbor v SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 4 – 6. Takmer v tom istom 
období ako Skylax tvoril aj Xanthos z Lýdie, ktorý napísal dielo O Empedoklovi (D.L viii.63). 
Ku problémom spojeným s touto zmienkou u Diogena Laertia pozri MOMIGLIANO, Development (1993), 
s. 30 – 32, 44. Grécky filozof Antisthenés z Atén (445 – 365) použil v niekoľkých svojich dielach 
biografické prvky, aj keď diela ako také biografiami neboli – šlo skôr o nepriateľské útoky proti 
Alkibiadovi, Gorgiovi a Platónovi s biografickými detailami. Pozri Ath., v.62 – 63; PRINCE, Antisthenes of 
Athens (2015), s. 15, 44, 88 – 89, 162, 423, 431, 481, 603; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 47. O úplne 
vyvinutej biografii nemožno hovoriť ani v prípade Isokratovho (436 – 338) Euagora, aj keď pre rozvoj 
biografického žánru malo toto dielo nepochybne veľký význam. Šlo o prózu vo forme enkómia zameranú 
na vládcu Salamíny na Cypre, Euagora I. (411 – 374). Isokratés, nepoznajúc pravdepodobne dielo Skylaka 
z Karyandy o vládcovi Hérakleidovi o sebe tvrdí, že nikto pred ním sa na podobný čin – t. z. podpísať činy 
a život konkrétneho človeka v próze – nepodujal.  Z tohto vyjadrenia je zrejmé, že v Isokratovej dobe sa 
životopisy nepovažovali za súčasť žánrového systému, ale boli stále niečím výnimočným. Pozri ADAMS, 
Genre of Acts (2013), s. 72 – 74; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 49 – 50. Isté aspekty biografie sa 
dajú vybadať v Xenofóntovom diele Κύρου παιδεία, akejsi „politickej historickej romanci“ skríženej 
s filozofickým pojednaním, ktoré opisuje výchovu ideálneho vládcu s prvkami fiktívnej biografie. Stále sa 
však nejedná o biografiu per se. Isokratovmu Euagorovi sa približuje Xenofóntov Agésiláos – 
chronologické zhrnutie života spartského kráľa Agésiláa II. (440 – 360), ktorého si Xenofón veľmi vážil. 
Chválu post mortem obsahuje aj ďalšie Xenofóntovo dielo, Ἀπομνημονεύματα Σωκράτους. To však 
neobsahuje celý Sókratov život, nesústreďuje sa na osobné detaily (narodenie, predkovia a.i.), ale najmä 
na politické okolnosti vedúce k jeho obvineniu a odsúdeniu. Koncentruje sa aj na Sókratovu filozofickú 
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začínajú byť početnejšie. Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 75; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 43 – 
44, 50 – 53.  
14  Pozri Ath. xiii.56; Plu., Them. 2.24. 
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tovo dielo, ako naznačujú fragmenty, bolo svojím charakterom politické a obsahovalo 
veľa útokov proti týmto trom politikom.   
 Vplyvom politických okolností nastáva v helenistickom období v gréckej 
literatúre zmena – nastáva odklon od opisu činov národa / ľudu15 smerom k činom 
jednotlivca.16 Biografia, ktorej základy boli načrtnuté v klasickom období, dostáva 
v helenistickom období svoju podobu, formu i funkciu. Štvrté storočie je plné silných 
politických osobností, vodcov (ako napr. Alexander Veľký, Antigonos I., Démosthenés 
a i.), i významných autorov (Aristotelés, Platón, Epikuros a i.), ktorých životy ponúkali 
zaujímavé udalosti pre ich biografické spracovanie. Biografia sa v helenistickom 
období vyvíjala v úzkom prepojení s filologickými snahami koncentrovanými 
v Alexandrijskom Musaiu.17 Aj keď Kallimachom (305 – 240 pred Kr.) vytvorené dielo 
Πίνακες18 malo iný charakter a zameranie ako biografické zbierky, obsahovalo v 120 
zvitkoch nielen zoznam diel nachádzajúcich sa v tejto knižnici, ale aj biografické údaje 
o autoroch, incipity a počty riadkov diel.19 Kallimachovým cieľom nebolo vytvoriť 
zbierku o slávnych osobnostiach, ale skatalogizovať knižnicu patriacu k Musaiu. 
Napriek tomu majú Πίνακες pre biografický žáner nesmierne veľký význam, keďže 
prevažná väčšina informácií ohľadne života a diela autorov archaického, klasického 
a ranohelenistického obdobia sprostredkovaná neskoršími autormi pochádza práve 
z tohto diela.20  
 Typológia ranohelenistických biografií je komplikovaná kvôli ich 
fragmentárnemu zachovaniu. O klasifikáciu je možné sa pokúsiť až v období raného 
cisárstva, z ktorého sa zachovali kompletnejšie biografie.21 Na jej základe je vidieť, že 
                                                           
15 Ako Hérodotove, Thukydidove či Eforove  Ἱστορίαι. 
16 Pozri SMITH, Why Βίος? (2015), s. 26. 
17 Pozri OSLEY, Greek Biography (1946), s. 8, 15; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 13. 
18 K názvu diela pozri BERTI, Greek and Roman Libraries (2016), s. 39 – 40, pozn. 26. K detailnému 
rozboru pozri BLUM, Kallimachos (1991), s. 124 – 181. 
19 Z 25 zachovaných fragmentov u iných autorov je vidieť, že Kallimachos tento katalóg koncipoval podľa 
kategórií: rečníctvo, historiografia, zákony, filozofia, medicína, lyrika, tragédia a miscellanea, a s veľkou 
pravdepodobnosťou svoje dielo nestihol dokončiť. Pozri HOUSTON, Papyrological Evidence (2009), s. 243, 
pozn. 30; MACLEOD, Library of Alexandria (2010), s. 5 – 6; BERTI, Greek and Roman Libraries (2016), s. 
39 – 41; BLUM, Kallimachos (1991), s. 2; BERTI – COSTA, Ancient Library (2009), s. 10 – 13; Suid. K 227; 
OSLEY, Greek Biography (1946), s. 15 – 16; KASTER, Suetonius (1995), s. xxvi; HARRIS, History of Libraries 
(1999), s. 45; WITTY, Pínakaes (1958), s. 132 – 136. 
20 Pozri BLUM, Kallimachos (1991), s. 2; OSLEY, Greek Biography (1946), s. 16; BERTI, Greek and Roman 
Libraries (2016), s. 41 – 42. 
21 Vo všeobecnosti je prijímaný model navrhnutý ešte Friedrichom Leom v roku 1901. Biografiu rozdeľuje 
na peripatetickú (počínajúca Aristoxenom z Tarentu, radená chronologicky, opisujúca životy vojvodcov 
a politikov, zameraná na prednes, reprezentovaná Plutarchom) a alexandrijskú (tematicky systema-
tizovaná, nie chronologicky radená, zameraná na privátne štúdium, nie verejný prednes, životopisy 
učencov, gramatikov etc., reprezentovaná Suetoniom). Tento duálny model založený buď 
na chronologickom (peripatetici) alebo systematickom (alexandrijci) usporiadaní materiálu sa však javí 
ako nedostatočný vzhľadom na diverzitu biografického žánru. Wehrli k Leovmu modelu „životopisy 



113 
 

tovo dielo, ako naznačujú fragmenty, bolo svojím charakterom politické a obsahovalo 
veľa útokov proti týmto trom politikom.   
 Vplyvom politických okolností nastáva v helenistickom období v gréckej 
literatúre zmena – nastáva odklon od opisu činov národa / ľudu15 smerom k činom 
jednotlivca.16 Biografia, ktorej základy boli načrtnuté v klasickom období, dostáva 
v helenistickom období svoju podobu, formu i funkciu. Štvrté storočie je plné silných 
politických osobností, vodcov (ako napr. Alexander Veľký, Antigonos I., Démosthenés 
a i.), i významných autorov (Aristotelés, Platón, Epikuros a i.), ktorých životy ponúkali 
zaujímavé udalosti pre ich biografické spracovanie. Biografia sa v helenistickom 
období vyvíjala v úzkom prepojení s filologickými snahami koncentrovanými 
v Alexandrijskom Musaiu.17 Aj keď Kallimachom (305 – 240 pred Kr.) vytvorené dielo 
Πίνακες18 malo iný charakter a zameranie ako biografické zbierky, obsahovalo v 120 
zvitkoch nielen zoznam diel nachádzajúcich sa v tejto knižnici, ale aj biografické údaje 
o autoroch, incipity a počty riadkov diel.19 Kallimachovým cieľom nebolo vytvoriť 
zbierku o slávnych osobnostiach, ale skatalogizovať knižnicu patriacu k Musaiu. 
Napriek tomu majú Πίνακες pre biografický žáner nesmierne veľký význam, keďže 
prevažná väčšina informácií ohľadne života a diela autorov archaického, klasického 
a ranohelenistického obdobia sprostredkovaná neskoršími autormi pochádza práve 
z tohto diela.20  
 Typológia ranohelenistických biografií je komplikovaná kvôli ich 
fragmentárnemu zachovaniu. O klasifikáciu je možné sa pokúsiť až v období raného 
cisárstva, z ktorého sa zachovali kompletnejšie biografie.21 Na jej základe je vidieť, že 
                                                           
15 Ako Hérodotove, Thukydidove či Eforove  Ἱστορίαι. 
16 Pozri SMITH, Why Βίος? (2015), s. 26. 
17 Pozri OSLEY, Greek Biography (1946), s. 8, 15; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 13. 
18 K názvu diela pozri BERTI, Greek and Roman Libraries (2016), s. 39 – 40, pozn. 26. K detailnému 
rozboru pozri BLUM, Kallimachos (1991), s. 124 – 181. 
19 Z 25 zachovaných fragmentov u iných autorov je vidieť, že Kallimachos tento katalóg koncipoval podľa 
kategórií: rečníctvo, historiografia, zákony, filozofia, medicína, lyrika, tragédia a miscellanea, a s veľkou 
pravdepodobnosťou svoje dielo nestihol dokončiť. Pozri HOUSTON, Papyrological Evidence (2009), s. 243, 
pozn. 30; MACLEOD, Library of Alexandria (2010), s. 5 – 6; BERTI, Greek and Roman Libraries (2016), s. 
39 – 41; BLUM, Kallimachos (1991), s. 2; BERTI – COSTA, Ancient Library (2009), s. 10 – 13; Suid. K 227; 
OSLEY, Greek Biography (1946), s. 15 – 16; KASTER, Suetonius (1995), s. xxvi; HARRIS, History of Libraries 
(1999), s. 45; WITTY, Pínakaes (1958), s. 132 – 136. 
20 Pozri BLUM, Kallimachos (1991), s. 2; OSLEY, Greek Biography (1946), s. 16; BERTI, Greek and Roman 
Libraries (2016), s. 41 – 42. 
21 Vo všeobecnosti je prijímaný model navrhnutý ešte Friedrichom Leom v roku 1901. Biografiu rozdeľuje 
na peripatetickú (počínajúca Aristoxenom z Tarentu, radená chronologicky, opisujúca životy vojvodcov 
a politikov, zameraná na prednes, reprezentovaná Plutarchom) a alexandrijskú (tematicky systema-
tizovaná, nie chronologicky radená, zameraná na privátne štúdium, nie verejný prednes, životopisy 
učencov, gramatikov etc., reprezentovaná Suetoniom). Tento duálny model založený buď 
na chronologickom (peripatetici) alebo systematickom (alexandrijci) usporiadaní materiálu sa však javí 
ako nedostatočný vzhľadom na diverzitu biografického žánru. Wehrli k Leovmu modelu „životopisy 



114 
 

existovali rôzne typy biografií (vojenská – napr. Tacitov Agricola; politická – napr. 
Nepotovo De excellentibus ducibus externarum gentium; intelektuálna – napr. 
Aristoxenovo dielo Περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν γνωρίµων αὐτοῦ a i.) a že sa vyvíjali 
aj vďaka kultúrnym interakciám s okolitými národmi. Tieto interakcie boli v tomto 
období zintenzívnené a znásobené prebiehajúcimi vojenskými kampaňami.  
 Jedným z typov biografie sú „súborné / kolektívne“ biografie, ktoré boli 
dominantnou formou biografie v helenistickom a neskôr aj cisárskom období.22 
V rámci tohto typu možno ešte rozlíšiť nasledujúce tri podtypy:23   
  1) zbierky Περὶ βίων;  
  2) zbierky typu Successiones;  
  3) zbierky De viris illustribus. 
 1) Zbierky typu Περὶ βίων mali ilustrovať dobré a zlé ľudské vlastnosti.24 Boli 
najrozšírenejším typom súborných biografií a ich cieľom bolo morálne poučenie 
prostredníctvom života iných. Poukazovali na to, že tí, ktorí vedú čestný, mravný 
a bezúhonný život, sa vždy dočkajú odmeny, kým naopak tí, čo žijú nerestne a šíria 
zlo, budú (takmer) vždy potrestaní. Počiatky tohto typu siahajú k peripatetikom: 
Klearchos zo Soloi (4./3. stor. pred Kr.) napísal 8 kníh Περὶ βίων, v ktorých 
poukazoval najmä na to, že pôžitkárstvo vedie k zženštilosti.25 Oddávanie sa rôznym 
rozkošiam a pôžitkom je tak prezentované ako negatívna vlastnosť vedúca k arogancii, 
svojvôli, pýche a násiliu, a tie sú obzvlášť nebezpečné, ak formujú správanie tých, čo 
sú pri moci (či už jednotlivci alebo národ).26 V konečnom dôsledku to vedie k ich 
záhube (ako napr. tyran sicílskych Syrakúz Dionýsios II.). Naopak zameranie sa 
na hľadanie múdrosti a odmietanie pôžitkov vedie k dlhému, spokojnému životu 
odmenenému úctou spoluobčanov (ako napr. Gorgiás z Leontín, ktorému po smrti 
postavili zlatú sochu).27 

                                                           
filozofov a básnikov“ a “životopisy vojvodcov a politikov“ pridal životopisy literárnych postáv. Geiger 
rovnako rozlišuje biografiu politickú a intelektuálnu. Smith rozlišuje medzi biografiou osoby, ku ktorej 
mal autor prístup („súčasná“ biografia) a medzi biografiou osoby časovo vzdialenej od autora („starobylá“ 
biografia). Osley zase zdôrazňuje jednotlivé prvky, ktoré v biografii prevládajú – 1) prvky enkómia, 2) 
politické prvy, 3) vojenské prvky, 4) akademické prvky, 5) filozofické prvky. Pozri LEO, Griechisch-
römische Biographie (1901), s. 316 – 318; WEHRLI, Gnome (1973), s. 193; SMITH, Genre (2007), s. 212; 
SMITH, Why Βίος? (2015), s. 28 – 30; OSLEY, Greek Biography (1946), s. 20; ALEXANDER, Acts (2005), s. 45 – 50. 
22 Pozri ALEXANDER, Acts (2005), s. 31. 
23 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 91 – 92. 
24 Pozri LEO, Griechisch-römische Biographie (1901), s. 96 – 99. 
25 Pozri CANFORA, Dějiny (2001), s. 831; ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 93 – 94; OSLEY, Greek Biography 
(1946), s. 10 – 12. 
26 Až 22 zo zachovaných 26 Klearchových fragmentov sa zaoberá pojmami τρυφή a ὕβρις. Pozri GORMAN 
– GORMAN, Τρυφή and ὕβρις (2010), s. 187, pozn. 1. 
27 Pozri MCCOMISKEY, Gorgias (2002), s. 126. 
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 Theofrastos z Erezu (372/370 – 288/286), Aristotelov nástupca v riadení 
peripatetickej školy, napísal podľa zmienky u Diogena Laertia (v. 12) zbierku Περὶ 
βίων (D.L. v. 12). Zbierku s týmto názvom napísal i jeho žiak a nástupca na čele Lykeia, 
Stratón z Lampsaku (3. stor.) (v. 59), no o obsahu týchto diel sa nevie nič určitého. 
Diogenés spomína i ďalších filozofov, ktorí napísali rovnomenné zbierky: Hérakleida 
z Pontu (v. 88), Dikaiarcha z Messény (iii. 4), Timothea z Atén (iii. 5, iv. 4, v. 1, vii. 1), 
Xenokrata z Chalkedónu (iv. 12), Chrýsippa zo Soloi (vii. 129) a Epikura zo Samu (x. 
29 – 30. x. 86, x. 136). Spomína i Dioklea z Magnézie (ii. 82), ktorý svoje dielo Περὶ 
βίων φιλοσόφων zúžil len na filozofov,28 i Antifóna, ktorého fragmenty diela Περὶ τοῦ 
βίου τῶν ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων (viii. 3) sú zamerané predovšetkým na pozitívne 
morálne vlastnosti Pýthagora. Zbierku Περὶ βίων napísal aj Seleukos z Alexandrie.29 
Prílišné koncentrovanie sa na dobré a zlé vlastnosti a vylúčenie takmer všetkých 
ostatných motívov, tém a iného biografického materiálu odlišujú zbierky Περὶ βίων 
od ostatných „súborných“ biografií.  
 2) Zbierky typu Successiones sa delia na dve hlavné podskupiny, pričom obe 
sa zameriavajú na zaznamenanie vývoja v istej oblasti. Prvú skupinu tvoria tie, ktoré 
sa zaoberajú následníctvom určitých škôl (filozofických, gramatických, rétorických 
etc.) a patria do oblasti intelektuálnej biografie. Druhú tvoria také, ktoré 
zaznamenávajú sukcesie v rámci rodiny, vlády, štátu, kráľovstva či úradu alebo kňaz-
stva a majú skôr politický a vojenský charakter.30 
 Hlavným reprezentantom zbierok patriacich do vojensko-politickej skupiny 
je Suetoniovo dielo De vita Caesarum (8 kníh), v ktorom opisuje životy dvanástich 
osobností stojacich na čele Rímskej ríše od Caesara po cisára Domitiana.31 Zbierka, 
ktorá je primárnym prameňom pre poznanie rímskej histórie, vznikla začiatkom 
2. stor. po Kr. a bola vzorom pre neskoršie zbierky: nezachovanú zbierku Maria 
Maxima Caesares (pokračovanie Suetonia od Nervu po Elagabalu), De Caesaribus 
S. Aurelia Victora (320 – 390, od Augusta po Constantia II.), pre anonymné dielo 

                                                           
28 Je zrejmé, že v mnohých prípadoch sa nedá presne stanoviť, do ktorého typu zbierka patrí, keďže 
obsahuje znaky z viacerých typov – napr. aj morálne, aj následnícke. Hranice medzi jednotlivými žánrami 
prózy neboli v antike také striktné, ako tomu bolo v poézii. Vide infra. 
29 Pozri FGrHist. 1056 F 1; SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 12 – 20; CANFORA, Dějiny (2001), s. 842. 
30 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 102 – 103. Koncept následníctva bol integrálnou súčasťou grécko-
rímskeho sveta. Eusebios z Kaisareie (cca. 260 – 340) nás v diele Preparatio evangelica informuje, že 
následnícku líniu fenických vládcov spracoval Porfyrios z Tyru (PE 10.9), lýdskych vládcov Oinomais 
z Gadary (PE 5.20) a aténskych, makedónskych, Ptolemaiovcov a Seleukovcov Tatianos zo Sýrie (PE 
10.11). Druidských vodcov zaznamenal Caesar (BGall. 6.13), asýrskych kráľov Velleius Paterculus (2.93.1), 
kráľov Tyru Josephus (Ap. 1.18 §121 – 125), rímskych guvernérov Livius (36.31.12) a Josephus (AJ. 18.2.2 
§31-35), vládcov Sýrie Josephus (AJ. 19.6.4 §316), pohanských vládcov Athénagorás (Leg. 37.2), rímskych 
cisárov Josephus (AJ. 18.2.2 §32), kráľov Izraela Josephus (AJ 8.15.6 §420, 9.2.2 §27) a Kléméns 
z Alexandrie (Strom. 1.21.119). Pozri TALBERT, Succession (2003), s. 19 – 20. 
31 Pozri CONTE, Dějiny (2003), s. 482 – 484; JOOST-GAUGIER, Early Beginnings (1982), s. 112. 
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osobností stojacich na čele Rímskej ríše od Caesara po cisára Domitiana.31 Zbierka, 
ktorá je primárnym prameňom pre poznanie rímskej histórie, vznikla začiatkom 
2. stor. po Kr. a bola vzorom pre neskoršie zbierky: nezachovanú zbierku Maria 
Maxima Caesares (pokračovanie Suetonia od Nervu po Elagabalu), De Caesaribus 
S. Aurelia Victora (320 – 390, od Augusta po Constantia II.), pre anonymné dielo 

                                                           
28 Je zrejmé, že v mnohých prípadoch sa nedá presne stanoviť, do ktorého typu zbierka patrí, keďže 
obsahuje znaky z viacerých typov – napr. aj morálne, aj následnícke. Hranice medzi jednotlivými žánrami 
prózy neboli v antike také striktné, ako tomu bolo v poézii. Vide infra. 
29 Pozri FGrHist. 1056 F 1; SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 12 – 20; CANFORA, Dějiny (2001), s. 842. 
30 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 102 – 103. Koncept následníctva bol integrálnou súčasťou grécko-
rímskeho sveta. Eusebios z Kaisareie (cca. 260 – 340) nás v diele Preparatio evangelica informuje, že 
následnícku líniu fenických vládcov spracoval Porfyrios z Tyru (PE 10.9), lýdskych vládcov Oinomais 
z Gadary (PE 5.20) a aténskych, makedónskych, Ptolemaiovcov a Seleukovcov Tatianos zo Sýrie (PE 
10.11). Druidských vodcov zaznamenal Caesar (BGall. 6.13), asýrskych kráľov Velleius Paterculus (2.93.1), 
kráľov Tyru Josephus (Ap. 1.18 §121 – 125), rímskych guvernérov Livius (36.31.12) a Josephus (AJ. 18.2.2 
§31-35), vládcov Sýrie Josephus (AJ. 19.6.4 §316), pohanských vládcov Athénagorás (Leg. 37.2), rímskych 
cisárov Josephus (AJ. 18.2.2 §32), kráľov Izraela Josephus (AJ 8.15.6 §420, 9.2.2 §27) a Kléméns 
z Alexandrie (Strom. 1.21.119). Pozri TALBERT, Succession (2003), s. 19 – 20. 
31 Pozri CONTE, Dějiny (2003), s. 482 – 484; JOOST-GAUGIER, Early Beginnings (1982), s. 112. 
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Historia Augusta zo 4./5. stor. po Kr. (životopisy od Hadriana po Numeriana) 
a anonymné epitomé De Caesaribus (4. stor. po Kr., životopisy od Augusta 
po Theodosia I.). Zmienky o následníctve sa objavujú na viacerých miestach 
aj v Historia Romana Diona Cassia.32 
 V oblasti intelektuálnej biografie vznikli zbierky o filozofoch, ktoré následne 
v svojich spisoch zmienili nasledujúci autori: zaoberal sa nimi najmä Cicero, a to 
v niekoľkých spisoch;33 ďalej Plutarchos (De exil. 14), Athénaios (546d), Kléméns 
z Alexandrie (Strom. 1. 14), Diogenés Laertios (dielo Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ 
εὐδοκιμησάντων) či Órigenés (C. Cels 3. 67). Počiatky tohto typu siahajú k Aristotelovmu 
žiakovi, Fainiovi z Eresu na Lesbe, ktorý napísal fragmentárne zachované dielo Περὶ 
Σωκρατικῶν.34 Už spomínaný Hérakleidés z Pontu napísal zbierku Περὶ τῶν 
Πυθαγορείων. Pýthagorovi a jeho stúpencom a žiakom sa v dvoch zbierkach venoval aj 
ďalší Aristotelov žiak, peripatetik Aristoxenos z Tarentu (4. stor. pred Kr.): Περὶ τοῦ 
Πυθαγορικοῦ βίου a Περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν γνωρίµων αὐτοῦ, aj keď z fragmentov 
je jasné, že nešlo o úplné biografické podanie života od narodenia po smrť.35  
 Peripatetický filozof Hermippos zo Smyrny36 (pol. 3. stor. pred Kr.) napísal 
biografie Pýthagora, Aristotela, Theofrasta, Gorgia, Isokrata a ďalších. Zachovalo sa 
z nich 85 fragmentov (Περὶ τῶν ἑπτὰ σοφῶν (F 9 – 20); Περὶ νομοθέτων (F 1 – 8); 
filozofi – zoskupení podľa škôl ako Sókratés a sokratici (F 67 – 68), Platón a akademici 
(F 69 – 72), Aristotelés a peripatetici (F 28 – 33, 34 – 38, 69), Isokratés a jeho žiaci (F 45 
– 54), Megarčania (F 76 – 79), kynici (F 80), stoici (F 81), a epikurejci (F 82 – 83); rečníci 
etc.). Mnoho jeho biografií bolo zameraných na zaznamenanie toho, ako slávni muži 
zomreli, často boli prikrášlené či zdramatizované, aby vzbudili pozornosť a záujem.37 
 Epikurejec Filodémos z Gadary (110 – 35 pred Kr.) napísal dielo Σύνταξις τῶν 
φιλοσόφων.38 Jeho súčasťou boli pravdepodobne i indexy stoikov a akademikov, ktoré 
sa zachovali na papyrusoch z Herkulanea.39 Filodémos sa v nich zameriava na násled-
níctvo osobností na čele Akadémie, pričom rozprávanie obohacuje o anekdoty, biogra-
fické detaily a rôzne zaujímavé epizódy. Rovnako postupuje v prípade stoikov.40 

                                                           
32 Pozri D.C., Hist. Rom. 2.11.12; 44.34.5; 48.15.4; 49.17.6. 
33 Pozri Nat. D. 1.10.25-1.15.41 pre všeobecný prehľad, Div. 1.3.6 k stoikom a Acad. 1.34 – 35 k platonikom.  
34 Pozri D.L. vi.8. Okrem toho napísal Athenaiom spomínané diela Περὶ ποιητῶν (viii.352c) a Περὶ τῶν 
ἐν Σικιλίᾳ τυρράνων (vi.231e, i.6c). Pozri OSLEY, Greek Biography (1946), s. 11. 
35 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 102 – 103. 
36 Pozri aj nižšie pri type DVI. 
37 Pozri GERSHENSON, Review (2000), s. p.; OSLEY, Greek Biography (1946), s. 17 – 18; ADAMS, Genre of Acts 
(2013), s. 70, 103 – 104. 
38 Pozri D.L. x.3 & 24. 
39 Pozri P.Herc. 1018 (Index Stoicorum), a 1021 a 164 (Index Academicorum). P.Herc. 327 obsahuje eleatov 
a abderitov, P.Herc. 1508 a 1780 pýthagorejcov a epikurejcov. P.Herc. 495 a 558 obsahuje následníctvo 
sokratikov. 
40 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 104. 
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 O filozofoch písali i nasledujúci autori: Anaxilidés (Περὶ φιλοσόφων, 1. stor. 
pred Kr.?),41 Alexander Polyhistor (∆ιαδοχὴ τῶν φιλοσόφων, 1. stor. pred Kr.),42 
Aristón z ostrova Keos (Περὶ βίων φιλοσόφων, 3. stor. pred Kr.),43 Sótión z Alexandrie 
(∆ιαδοχὴ τῶν φιλοσόφων, 2. stor. pred Kr.),44 Iásón z Nysy (Φιλοσόφων διαδοχαί, 
1. stor. pred Kr.), Nikias z Nikaie (Περὶ τῶν φιλοσόφων a ∆ιαδοχαί, 1. stor. 
pred Kr.?),45 Filostratos (2. knihy Βίοι σοφιστῶν, 172 – 250),46 Eunapios (Βίοι 
φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν, 4. stor. po Kr.)47 a Christodóros z Koptu (Περὶ μαθητῶν 
τοῦ Πρόκλου, 5./6. stor.).48 
 Najvýznamnejšie dielo z tejto skupiny vzhľadom na stav jeho zachovania 
a jeho komplexnosť je dielo Laertiove. Diogenés Laertios (3. stor. po Kr.) je autorom 
diela Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων v 10-tich knihách, ktoré je 
hlavným prameňom pre poznanie histórie gréckej filozofie a jednotlivých gréckych 
filozofov. Je najmä biografické, poučujúce o rodisku, rodine, učiteľoch, živote, rôznych 
zaujímavých udalostiach i cestách jednotlivých filozofov. Diogenés sa zaujímal 
o jednotlivcov a ich nástupcov, a nie o filozofický systém jednotlivých škôl (s výnimkou 
Platóna, Epikura a Zenóna). Diogenés je významný aj tým, že svoje informácie čerpá 
z mnohých diel, ktoré sa žiaľ nedochovali. Poukazuje to na nedostatok informácií, 
ktoré o dielach z helenistického obdobia máme.49 
 Okrem zbierok filozofov existujú v intelektuálnom type aj zmienky 
o zbierkach právnikov,50 zákonodarcov,51 stúpencov zoroastrianizmu,52 rečníkov,53 

                                                           
41 Pozri FGrHist 1095 F 1;  SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 17. 
42 Pozri D.L. i.116, ii.19, ii.106, iii.4-5, iv.62, vii.179, vii.24 – 36, ix.61. 
43 Pozri CANFORA, Dějiny (2001), s. 807 – 808. 
44 Pozri D.L. ii.12 & 75; CANFORA, Dějiny (2001), s. 847.  
45 Pozri Ath. vi.91; xiii.591, Suid. I 52. 
46 Pre Filostrata je dôležitý časový element, keďže popisuje 1. a 2. sofistiku a autorom medzi týmito dvoma 
obdobiami sa nevenuje. Zaradenie diela ku konkrétnemu typu je zložité, keďže úplne nespĺňa ani 
predpoklady typu Successiones, ani DVI a ani Βίοι. Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 99 – 100; JOOST-
GAUGIER, Early Beginnings (1982), s. 113. 
47 Eunapios zaznamenáva filozofov a historické udalosti medzi rokmi 270 a 404 po Kr. Eunapios je tiež 
ťažko typovo zaraditeľný, lebo hlavným cieľom nie je zaznamenanie následníctva, ale úspechov 
významných filozofov, blížiac sa tak skôr k typu DVI. Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 100; JOOST-
GAUGIER, Early Beginnings (1982), s. 114. 
48 Pozri FGrHist 1084 F 2;  SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 277; CAMERON, Wandering Poets (1965), s. 475. 
49 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 104 – 106. 
50 Právnik Pomponius Sextus (2. stor. po Kr.) opísal podľa zmienky v Iustiniánových Digesta v svojom 
diele Enchiridion slávnych právnikov, ktorí pôsobili pred ním a ktorých si Rimania vážili (Tiberius 
Coruncanius, Publius Papirius, Appius Claudius a i.). Pozri Iust., Dig. 1.2.35 – 53; SCOTT, Civil Law (1932), s.p. 
51 Napr. Hermippοs, Περὶ νομοθετῶν (P.Oxy. 1367). Pozri SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 4 – 5. 
52 Diogenés Laertios (i.2.10) spomína ako autorov diel o „mágoch“ Hermodóra Platonika, Xantha z Lýdie, 
Ostana, Astrampsycha, Góbrya a Pazata. 
53 Pozri Arist., SE 34.27 – 35 §183b; Cic., Div. i.3.6 a Brut. 1.37; TALBERT, Succession (2003), s. 20. 
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41 Pozri FGrHist 1095 F 1;  SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 17. 
42 Pozri D.L. i.116, ii.19, ii.106, iii.4-5, iv.62, vii.179, vii.24 – 36, ix.61. 
43 Pozri CANFORA, Dějiny (2001), s. 807 – 808. 
44 Pozri D.L. ii.12 & 75; CANFORA, Dějiny (2001), s. 847.  
45 Pozri Ath. vi.91; xiii.591, Suid. I 52. 
46 Pre Filostrata je dôležitý časový element, keďže popisuje 1. a 2. sofistiku a autorom medzi týmito dvoma 
obdobiami sa nevenuje. Zaradenie diela ku konkrétnemu typu je zložité, keďže úplne nespĺňa ani 
predpoklady typu Successiones, ani DVI a ani Βίοι. Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 99 – 100; JOOST-
GAUGIER, Early Beginnings (1982), s. 113. 
47 Eunapios zaznamenáva filozofov a historické udalosti medzi rokmi 270 a 404 po Kr. Eunapios je tiež 
ťažko typovo zaraditeľný, lebo hlavným cieľom nie je zaznamenanie následníctva, ale úspechov 
významných filozofov, blížiac sa tak skôr k typu DVI. Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 100; JOOST-
GAUGIER, Early Beginnings (1982), s. 114. 
48 Pozri FGrHist 1084 F 2;  SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 277; CAMERON, Wandering Poets (1965), s. 475. 
49 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 104 – 106. 
50 Právnik Pomponius Sextus (2. stor. po Kr.) opísal podľa zmienky v Iustiniánových Digesta v svojom 
diele Enchiridion slávnych právnikov, ktorí pôsobili pred ním a ktorých si Rimania vážili (Tiberius 
Coruncanius, Publius Papirius, Appius Claudius a i.). Pozri Iust., Dig. 1.2.35 – 53; SCOTT, Civil Law (1932), s.p. 
51 Napr. Hermippοs, Περὶ νομοθετῶν (P.Oxy. 1367). Pozri SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 4 – 5. 
52 Diogenés Laertios (i.2.10) spomína ako autorov diel o „mágoch“ Hermodóra Platonika, Xantha z Lýdie, 
Ostana, Astrampsycha, Góbrya a Pazata. 
53 Pozri Arist., SE 34.27 – 35 §183b; Cic., Div. i.3.6 a Brut. 1.37; TALBERT, Succession (2003), s. 20. 
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lekárov,54 básnikov,55 chrámových správcov, kňazov, námorných a vojenských 
veliteľov.56 Koncept následníctva nebol limitovaný na grécko-rímsky kultúrny okruh, 
ale využívali ho i židia (následníctvo kráľov Izraela, makabejských vládcov, prorokov, 
kňazov) a neskôr i kresťanskí autori (zbierky následníctva kňazov, zakladateľov 
monastérií, cirkevných učiteľov a i.).57 
 3) Zbierky DVI sa špecificky zameriavajú na jedincov, často intelektuálne 
orientovaných, ktorí sa vyznamenali v určitej oblasti do takej miery, že im to zaručilo 
biografické spracovanie ich života. Zaradenie do takejto zbierky záviselo od autora, 
ktorého výber jednotlivcov bol založený na jeho subjektívnom zhodnotení prínosu 
daného jednotlivca k istej oblasti, istému odboru. Títo jednotlivci mali špecifické 
vlastnosti, rysy a znaky, ktoré ich vydeľovali z ostatnej populácie. Od predchádza-
júceho typu Successiones sa DVI odlišuje tým, že nezaznamenáva pôvod istej školy,  
vládnucej rodiny alebo doktríny v chronologickom slede. Od typu Περὶ βίων sa zase 
odlišujú tým, že ich cieľom nie je morálne poučenie. Do zbierok DVI sa dostávajú aj 
ľudia problematického charakteru, pretože za istých okolností sú napriek tomu 
prospešní pre štát, vedu a umenie.58 Tieto zbierky popisujú takmer vždy osoby už 
zomrelé, netýkali sa osôb žijúcich v dobe autora (s výnimkou Nepotovho životopisu 
Attica).59 Autor tak limitoval prípadnú nevraživosť zo strany opisovaného subjektu, ak 
by s opisom vlastného charakteru či činov nebol spokojný. 
 Prvým autorom, o ktorom je známe, že napísal biografickú zbierku s názvom 
Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν, je historik Neanthés z Kyziku (3. stor. pred Kr.). Keďže z jeho 
diela sa zachovali len fragmenty u iných autorov,60 je z nich nemožné určiť, či zbierka 
opisovala  životy významných mužov alebo šlo skôr o zbierku anekdot, príbehov z ich 
života.61  

                                                           
54 Ischomachus z Bithýnie (1. stor pred Kr.?) napísal dielo o Hippokratovej škole. Pozri FGrHist 1058 F 1;  
SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 28 – 31. 
55 Peripatetický filozof Chamaileón z Hérakleie (cca 300 pred Kr.) napísal dielo o básnikoch od Homéra 
po Aischyla. Pozri CANFORA, Dějiny (2001), s. 827. 
56 Pozri D.C., Hist. Rom. 41.48.1.; Joseph., AJ 5.11.5 §361, 10.8.6 §151-153, 20.10 §224 – 251, 20.5.2 §104; 
TALBERT, Succession (2003), s. 20. 
57 Pozri TALBERT, Succession (2003), s. 20 – 21. 
58 Ako napríklad Nepotov Pausaniás a Alkibiadés. O Pausaniovi, spartskom vojvodcovi Nepos napísal 
(Paus. iv.1), že ako z neho vyžarovali všemožné dobré vlastnosti, tak bol aj plný chýb. Na Alkibiadovi (Alc. 
vii.1) si zase príroda vyskúšala všetko, čo bolo v jej silách, lebo nad neho nikto nevynikal ani vadami, ani 
prednosťami. 
59 Pozri BURIAN, Cornelius Nepos (2009), s. 43.  
60 Pozri napr. D.L. i.99; iii.3, 4, 25; vi.13; viii.55, 58, 72; ix.4; Ath. ii.25, 297, 525; iii.399; iv.203; vi.93, 113, 
247; vii.249; Suid. N 114. 
61 Pozri SCHOLZ, Peripatetic Philosophers (2004), s. 331, pozn. 51; CANFORA, Dějiny (2001), s. 837; MÜLLER, 
FHG III (1849), s. 2 – 11; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 71; GERA, Warrior women (1997), s. 33; 
ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 95. 
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 V rovnakom období ako Neanthés pôsobil v alexandrijskom Musaiu už 
spomínaný peripatetický filozof  Hermippos zo Smyrny. Hermippos je niektorými 
považovaný za prvého autora biografií a za pôvodcu celého biografického žánru i typu 
DVI vôbec.62 Neanthés bol pravdepodobne prvý, kto použil názov DVI, no Hermippos 
tento typ spopularizoval, keďže Hierónymos ho v prológu svojho diela DVI uvádza ako 
prvého predchodcu a svoj vzor.63 Hermippovo dielo DVI vychádzalo z Aristotelovho 
zoznamu významných dramatikov 5./4. storočia, ktorý obsahoval aj krátke poznámky 
o každom autorovi. Hermippos tieto krátke poznámky rozšíril na rozsiahlejšie 
biografie.  
 Hierónymos v prológu spomína aj ďalších peripatetikov, ktorí napísali 
zbierku DVI a zachovali sa z nich iba fragmenty: už spomínaného Aristoxena 
z Tarentu64 a Satyra z Kallatidy (2. stor. pred Kr.). Peripatetici mali, ako je vidieť aj 
z predchádzajúcich dvoch podtypov, výrazný vplyv na formovanie celého typu 
súborných / kolektívnych biografií. Ich pôvodný záujem o životopisy básnikov sa 
postupne rozšíril aj na ďalšie skupiny.65 Satyrova zbierka významných ľudí zahŕňala 
teda okrem básnikov i panovníkov, politikov, filozofov i rečníkov (napr. Filipa II. 
Makedónskeho, Alkibiada, Sofokla). Jeho prínos pre rozvoj antickej biografie je 
nesporný.66 Hierónymos sa zmieňuje aj o Antigonovi z Karystu (3. stor. pred Kr.), 
ktorého fragmenty typu βίοι / διαδοχὴ potvrdzujú jeho významnú úlohu vo formo-
vaní životopisov filozofov, hoci jeho zbierka DVI sa nezachovala.67 V 1. stor. pred Kr. 
napísali zbierku DVI aj Amfikratés a už spomínaný Iásón z Nysy.68  

K typovému dopracovaniu zbierok typu DVI dochádza až v 1. stor. pred Kr. 
v Ríme štvoricou Varro, Atticus, Cicero a Nepos, ktorí stoja na počiatku rímskej 
biografie.69 Aj keď prví traja nenapísali zbierku, ktorá by mala názov DVI, v ich dielach 
(resp. častiach diel) sa tento typ na rímskej pôde profiluje a formuje. Súviselo to 
samozrejme s politickou situáciou a tým, že režim osobnej moci v správe svetovej 
Rímskej ríše nadobúdal dominantné postavenie. V ostrom politickom boji sa stretávali 
osobnosti s rôznymi mocenskými záujmami, čo sa odrazilo aj v historiografii. Tá sa 
začala orientovať na činy silných osobností, na predstaviteľov politického a vojenského 
                                                           
62 Pozri GERSHENSON, Review (2000), s.p. 
63 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 95; Hieronym., De vir. ill. Praef. 
64 Pozri Hieronym., De vir. ill. Prol.; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 8. 
65 Pozri KENNEDY (1999) Hellenistic scholarship, s. 205; SMITH, Why Βίος? (2015), s. 29. 
66 Napríklad na P. Oxy (vol. 9, no. 1176, s. 124 – 182) sa vo forme dialógu našiel v roku 1912 Satyrov 
životopis Eurípida. Pozri WEST, Satyrus (1974), s. 279; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 8; OSLEY, 
Greek Biography (1946), s. 18; KASTER, Suetonius (1995), s. xxv. 
67 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 96.  
68 Pozri D.L. ii.101; Ath. xiii.37; Suid. I 52; KASTER, Suetonius (1995), s. xxv. Iásón okrem spomínaných 
DVI a Φιλοσόφων διαδοχαί napísal aj Βίος Ἑλλάδος (5 kníh) a Περὶ Ῥόδου. 
69 Pozri JOOST-GAUGIER, Early Beginnings (1982), s.106 – 110; CONTE, Dějiny (2003), s. 174 – 217; NARDUCCI, 
Brutus (2002), s. 401 – 426; BURRIDGE, Biography (1997), s. 376. 
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 V rovnakom období ako Neanthés pôsobil v alexandrijskom Musaiu už 
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62 Pozri GERSHENSON, Review (2000), s.p. 
63 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 95; Hieronym., De vir. ill. Praef. 
64 Pozri Hieronym., De vir. ill. Prol.; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 8. 
65 Pozri KENNEDY (1999) Hellenistic scholarship, s. 205; SMITH, Why Βίος? (2015), s. 29. 
66 Napríklad na P. Oxy (vol. 9, no. 1176, s. 124 – 182) sa vo forme dialógu našiel v roku 1912 Satyrov 
životopis Eurípida. Pozri WEST, Satyrus (1974), s. 279; MOMIGLIANO, Development (1993), s. 8; OSLEY, 
Greek Biography (1946), s. 18; KASTER, Suetonius (1995), s. xxv. 
67 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 96.  
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Brutus (2002), s. 401 – 426; BURRIDGE, Biography (1997), s. 376. 
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života i na zachytenie ich individuálnych povahových charakteristík, ktoré ich odlíšili 
od davu a umožnili im niečím vyniknúť. Sformovala sa tak rímska biografia.70 

M. Terentius Varro (116 – 27) napísal dielo Peplographia, pomenované podľa 
posvätného peplu, ktorý bol každoročne prinášaný bohyni Aténe a boli na ňom 
vyobrazené významné postavy z mytológie, či histórie mesta.71 Ďalšie jeho dielo 
Hebdomades vel De imaginibus obsahovalo v 15 knihách 700 krátkych životopisov 
gréckych a rímskych generálov, vládcov, štátnikov, filozofov, tanečníkov a kňazov. 
Životopisy boli skôr akýmsi kratším epigramom, ktorý danú osobu charakterizoval.72 
Životopisy rímskych kráľov a Rimanov, ktorí vynikali v nejakej činnosti, boli 
pravdepodobne súčasťou jeho diel De vita populi Romani a De gente populi Romani.73  

T. Pomponius Atticus (110 – 32) patril k dôležitým činiteľom kultúrneho života 
rímskej spoločnosti. Okrem dejepisnej príručky Liber Annalis napísal aj akýsi 
genealogický album významných Rimanov. Podľa Cornelia Nepota ho o rodokmene 
rodiny požiadali Marcus Brutus, Marcellus Claudius, Scipio Cornelius a Fabius 
Maximus, ktorí tak chceli zvýšiť svoj význam prehľadom urodzených a čo najďalej 
do minulosti siahajúcich predkov. Dá sa predpokladať, že písal aj o rodinách ďalších 
Rimanov.74 

M. Tullius Cicero (106 – 43) v rétorickom diele Brutus sive De claris oratoribus 
z roku 46 pred Kr., ktoré je považované za akýsi epitaf republikánskeho rečníctva, 
vymenúva slávnych gréckych i rímskych rečníkov. Spomína i skorších rímskych 
rečníkov, ktorí boli v jeho dobe podceňovaní a zabudlo sa na nich (Cethegus, Laelius, 
Galba, Corculus, Carbo etc.).75 V De oratore (III. 26) napísanom v roku 55 pred Kr. sa 
zase, aj keď veľmi stručne, zmieňuje o známych jednotlivcoch aj z iných profesií 
(sochári, maliari a i.).76 Všetky tieto diela sa napriek tomu, že mali rôzne názvy, 
podieľali na formovaní typu DVI v rímskom prostredí. 

Prvá zbierka zachovaná pod názvom De viris illustribus pochádza od Cornelia 
Nepota (110 – 25). Šlo o biografickú zbierku postáv z gréckej a rímskej histórie, ktoré 
boli zostavené podľa svojich „profesií“ (e.g. králi, vojvodcovia, filozofi, rečníci, 
právnici, dejepisci, gramatici etc.). Zbierka, ktorá pozostávala z  minimálne 16 kníh77 
a popisovala život približne 400 osobností, bola pravdepodobne inšpirovaná 
                                                           
70 Pozri BURIAN, Cornelius Nepos (2009), s. 39. 
71 Pozri Cic., Att. XVI.11; SHUCKBURG, Cicero (1908), s.p., pozn. 363. 
72 Pozri Plin., HN XXXV.11; Gell., Noc. Att. III.10.1; CONTE, Dějiny (2003), s. 206 – 209; MOATTI, Birth 
(2015), s. 125; BURIAN, Cornelius Nepos (2009), s. 40. 
73 Pozri MOATTI, Birth (2015), s. 69. 
74 Pozri Corn. Nep., Atticus 18.1-6; BURIAN, Cornelius Nepos (2009), s. 40; HORSFALL, Prose (1982), s. 291. 
75 Pozri Cic., Brut. 57 – 94, 165 – 168; KELLOGG, Brutus (1889), s. xix – xx. 
76 Z maliarov spomína Zeuxida, Aglaofóna a Apella, zo sochárov Myróna, Polykleita a Lýsippa. Pozri Cic., 
Orat. III.26; MANKIN, Cicero (2011), s. 59, 120. 
77 Horstfall spomína až 18 kníh, Σιαμάκης naopak len 13 kníh. Pozri HORSFALL, Cornelius Nepos (1989), 
s. 10; ΣΙΑΜΑΚΗΣ, Hieronymi De viris illustribus (1992), s. 85 – 86. 
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Varronovými Imagines. Zachovala sa len kniha De excellentibus ducibus externarum 
gentium a životopisy Catona a Attika, ktoré patrili pravdepodobne do knihy 
o latinských historikoch (De historicis latinis). Nepos sa obával, ako bude jeho zbierka 
poslucháčmi alebo čitateľmi, ktorí sú zvyknutí na opis dôležitých historických udalostí, 
prijatá a preto v úvode osvetľuje, že aj tento druh literatúry je významný a dôležitý 
a len neznalci gréckej kultúry ho budú považovať za podradný.78 Jeho DVI sa, aj keď 
sa väčšia časť práce nezachovala, stalo najvýznamnejším reprezentantom tohto typu 
biografie. Nepotovo dielo je prvá, z veľkej časti zachovaná zbierka životopisov 
na grécko-rímskej pôde, ktorá sa dá klasifikovať ako subžáner biografie a má výrazne 
politický charakter.79 

Počnúc Nepotom sú kolektívne biografie tohto typu na území Rímskej ríše 
veľmi obľúbené. Spomenúť možno autorov ako Fenestella (52 pred Kr. – 19 po Kr.), 
Hyginus (64 pred Kr. – 17 po Kr.), Santra (1. stor. pred Kr.), Q. Asconius Pedianus 
(5 pred Kr. – 76 po Kr.), Pseudo-Aurelius Victor (DVI Romae, začínajúc kráľom Alby 
Longy Prokom a končiac Antoniom a Kleopatrou),80 Megaklés (pred 2./3. stor. 
po Kr.),81 Théseus (2./3. stor. po Kr.?),82 Nikagoras z Atén (Βίοι Ἐλλογίµων, 3. stor. 
po Kr.)83 či Eunapius (4./5. stor.).  Najvýznamnejšími dielami vzhľadom na to, čo sa 
z antiky zachovalo, boli diela Suetonia (69 – 122) a Plutarcha (45 – 125). 

Zo Suetoniovho diela DVI sa zachovala len časť venovaná gramatikom 
a rétorom (De grammaticis et rhetoribus – DGR), no okrem nich Suetonius opísal 
aj životy básnikov (zachovali sa fragmenty zo životopisov Vergilia, Terentia, Horatia, 
Lucana, Tibulla), filozofov, učiteľov a historikov (fragment zo životopisu Plinia 
Staršieho). Celkovo šlo pravdepodobne o sto krátkych životopisov rozdelených do 5 – 
6 kníh.84 Zo zachovaných častí je zrejmé, že dielo je skoršieho dáta, ako jeho známe De 
vita Caesarum a má jednoduchšiu štruktúru a vypracovanie.85 V De grammaticis 
chronologicky popisuje v 20-tich krátkych životopisoch učiteľov gramatiky, ktorí 
pôsobili v Ríme od konca 2. stor. pred Kr. po koniec 1. storočia po Kr. Z pôvodných 16 
životopisov v De rhetoribus sa zachovalo len päť spolu s historickým úvodom 
o počiatkoch a vzostupe formálneho rečníckeho vzdelávania v Ríme. Napriek malému 
                                                           
78 Pozri Nep., DVI, Praef. 1-2; BURIAN, Cornelius Nepos (2009), s. 40; HORSFALL, Cornelius Nepos (1989), 
s. xv – xvi, 7-11; SMITH, Why Βίος? (2015), s. 44. 
79 Politická biografia na rímskom území začala diferencovať až Nepotom a jeho zmenou v selekcii 
a rozvrhnutí materiálu. Schepens však s týmto názorom nesúhlasí. Samozrejme, vzhľadom 
na fragmentárny stav diel pred Nepotom je ťažké zaujať definitívne stanovisko. Pozri ADAMS, Genre of 
Acts (2013), s. 81, 85, 96 – 97; SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 238, 240 – 242. 
80 Pozri CONTE, Dějiny (2003), s. 574. 
81 Pozri FGrHist 1073; Ath., x.419a; SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 213 – 217. 
82 Pozri FGrHist 1078; Suid. Θ 363; SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 241 – 243. 
83 Pozri FGrHist 1076; Suid. N 373; SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 226 – 235. 
84 Pozri KASTER, Suetonius (1995), s. xxiii. 
85 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 97. 
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78 Pozri Nep., DVI, Praef. 1-2; BURIAN, Cornelius Nepos (2009), s. 40; HORSFALL, Cornelius Nepos (1989), 
s. xv – xvi, 7-11; SMITH, Why Βίος? (2015), s. 44. 
79 Politická biografia na rímskom území začala diferencovať až Nepotom a jeho zmenou v selekcii 
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80 Pozri CONTE, Dějiny (2003), s. 574. 
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83 Pozri FGrHist 1076; Suid. N 373; SCHEPENS, FGrHist cont. IV (1999), s. 226 – 235. 
84 Pozri KASTER, Suetonius (1995), s. xxiii. 
85 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 97. 
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rozsahu a Suetoniovmu nezáujmu o základné udalosti v živote jednotlivých 
gramatikov a rétorov (narodenie, predkovia, smrť etc.) predstavuje DGR bohatý zdroj 
informácií o rímskom vzdelávaní a kultúrnej histórii v poslednom období republiky 
a začiatkoch cisárstva. Ako model poslúžilo pre Hierónymovo DVI.86  

Suetoniovým súčasníkom bol Plutarchos, ktorý na výklad o dobrých a zlých 
ľudských vlastnostiach použil formu paralelných životopisov.87 Napriek tomu, že toto 
dielo patrí svojím moralistickým zameraním skôr do typu Περὶ βίων, než k DVI, Fótios 
uvádza ako jeho názov Ἀνδρῶν ἐνδόξων ἀποφθέγµατα.88 Plutarchos si jednotlivé 
postavy vyberal tak, aby mu poslúžili ako konkrétny model na pochopenie charakteru 
v jeho morálnom aspekte. V tomto diele spojil Plutarchos grécku a rímsku biografickú, 
historickú, rétorickú a filozofickú tradíciu. Svojím štýlom a štruktúrou diela sa odlíšil 
od svojich predchodov i súčasníkov. Často svoje pramene citoval, rozši-roval 
životopisy svojich hrdinov opisom rôznych historických udalostí a zaujíma-vostí.89 
Plutarchos bol presvedčený, že ak človek trávi čas obdivovaním cnostného a slušného 
života iných, zatúži viesť takýto život sám.90 Dôležité bolo pre neho, aby čitateľom 
poskytol morálny príklad, ktorý by mohli nasledovať a imitovať. 

Jedným z hlavných cieľov týchto zbierok (okrem edukácie a poskytnutia 
vzorov hodných nasledovania v rôznych oblastiach) bolo aj zabezpečiť posmrtnú slávu 
pre jednotlivcov, ktorí si to zasluhujú, pretože ako píše Cicero v dialógu Brutus (60) 
„... hunc vetustas, ut alios fortasse multos, oblivione obruisset.“91 Nemožno sa teda 
čudovať tomu, že si tento typ získal veľkú obľubu aj u kresťanských autorov. Prvé 
storočia po Kr. boli pre kresťanov v mnohých oblastiach nebezpečné. Cisári a mnohí 
obyvatelia ríše na nich hľadeli s podozrením a nachádzali si rôzne zámienky a dôvody 

                                                           
86 Pozri KASTER, Suetonius (1995), s. xxiv; ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 100. 
87 Použitie porovnávania sa objavuje už pred Plutarchom, doporučovali ho používať aj rečníci. No žiaden 
autor pred ním nepostavil na porovnávaní celé dielo. Pozri napr. X., Ages. 9.1 – 5; Isoc., Evag. 37 – 39; 
Arist., Rh. 1368a 19 – 26. Pozri aj ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 98; JOOST-GAUGIER, Early Beginnings 
(1982), s. 111. 
88 Pozri Phot., Bibl. 161. 
89 No historickú skutočnosť si väčšinou idealizoval a pri vykreslení jednotlivých charakterov považoval za 
dôležitejšie opísať k nim patriace anekdoty a triviálne detaily, než ich kriticky zhodnotiť. Umiestnením 
dvoch životopisov jedincov, ktorí pochádzali z odlišných kultúr a iných dôb vedľa seba sústredil pozornosť 
na rovnaké aspekty v ich životoch, na ich rovnaký charakter a morálku. Prostredníctvom biografií 
slávnych Grékov chcel pripomenúť Rimanom grécke prvenstvo a mocenskú slávu Grécka v skorších 
dobách. Biografiami slávnych Rimanov chcel zase presvedčiť Grékov o tom, že Rimania neboli ani 
v minulosti barbarmi. Pozri BAHNÍK et al., Plútarchos (1967), s. 11. 
90 Pozri Plu., Aem. 1.1 – 4; ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 98. 
91 „... tohto dlhá doba, ako pravdepodobne aj mnohých iných, nechala upadnúť do zabudnutia.“ Cicero sa 
zmieňuje o M. Corneliovi Cethegovi, rímskom konzulovi a cenzorovi z obdobia 2. púnskej vojny, ktorý 
by, ak by sa o ňom nezmienil Q. Ennius a neoznačil by jeho rečnícke schopnosti ako "suadaique medulla", 
upadol pravdepodobne do zabudnutia. Pozri Cic., Brut. 57 – 61. 
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na ich prenasledovanie, a tak sú prvé storočia kresťanskej éry pre kresťanov plné 
vzorov hodných nasledovania.  

Autorom prvého zachovaného kresťanského DVI je Hierónymos.92 Na jeho dielo 
nadviazal v 5. storočí Gennadius Scholasticus z Marseille a na prelome 6./7. storočia 
najvýznamnejší španielsky kresťanský učenec, Isidorus zo Sevilly. A hoci tieto zbierky 
prevzali hlavnú ideu typu DVI, je tu jeden významný rozdiel – nosným nie je 
biografický, ale bibliografický údaj. Pre porovnanie: Nepotov životopis M. Catona 
(respektíve to, čo sa zachovalo) pozostáva len z troch odstavcov, no informácie v nich 
obsiahnuté zahŕňajú údaje o rodnom meste, o vlastníctve majetku v inom meste zde-
denom po otcovi, presťahovanie do Ríma na popud Lucia Valeria Flacca, zastávanie 
verejných úradov, účať v bitke pri Sene, jeho vlastnosti, literárnu aktivitu i stručný 
obsah diela Origines. Naproti tomu sú informácie v 97 (71%) odstavcoch zo 135 
v Hierónymovom DVI koncipované v podobnom duchu ako nasledujúci odstavec 122 
o Latrianovi:  

„Λατρωνιανὸς, ἐπαρχίας Ἰσπανίας, σφόδρα πεπαιδευμένος, καὶ 
εἰς ἐποποιίαν τοῖς ἀρχαίοις συγκρινόμενος, ἐσφάγη καὶ αὐτὸς ἐν 
Τριβέρει ἅμα Πρισκιλλιανῷ, Φηλλικισσίμῳ, Ἰουλιανῷ, καὶ Εὐχρωτίᾳ, 
τοῖς ἐξάρχοις τῆς αυτῆς αἱρέσεως. Εἰσὶ τούτου συγγράμματα διαφόρῳ 
μέτρῳ ἐκδοθέντα.“93 
 

Ako je vidieť z textu, Hierónymos (a ostatní kresťanskí autori po ňom) sa 
zameriava na literárnu tvorbu svojich postáv, ktorými už nie sú mýtickí hrdinovia, 
králi, či politici, ale reálne existujúci ľudia.94 Diela týchto ľudí boli pre kresťanstvo 
niečím významné a prínosné, a preto ich kresťanskí autori zaraďujú do svojich 
zoznamov odporúčaných kníh. Sú to diela, ktoré by každý dobrý kresťan mal prečítať 
a zamyslieť sa nad ich myšlienkovým odkazom pre posilnenie svojej viery.95 To 

                                                           
92 Vide supra. Dielo vyšlo v Betleheme v r. 392/3 a ako sám Hierónymos v prológu uvádza, inšpiroval sa 
pri jeho tvorbe Suetoniom. Dielo sa stalo veľmi obľúbeným, čo dosvedčuje vyše 250 zachovaných 
rukopisov. Pozri VESSEY, Jerome and Rufinus (2004), s. 318, 322; JOOST-GAUGIER, Early Beginnings (1982), 
s. 113; KOEPPLER, De viris illustribus (1936), s. 16; HUIJBERS, De viris illustribus (2013), s. 300; BLUM, 
Kallimachos (1991), s. 1; LAISTNER, Though and Letters (1957), s. 76. 
93 „Latrinianus, z provincie Hispania, bol veľmi vzdelaný a v tvorbe epických básní porovnateľný 
so starými básnikmi. Aj on bol zabitý v Trier spolu s Priscillianom, Felicissimom, Iulianom a Euchrotiom, 
ktorí boli spolupôvodcami herézy. Vydané sú jeho diela napísané v rôznych metrách.“ Pozri Hieronym., 
De vir. ill. 122. 
94 Ako píše Migne v poznámke a) jeho edície Hierónymových DVI, sám Hierónymos si bol vedomý, že by 
vhodnejším názvom pre jeho dielo bol názov De scriptoribus ecclesiasticis, keďže sa v diele zaoberá iba 
kresťanskými autormi. Pozri MIGNE, PL 23 (1845), s. 601/2. Porov. VESSEY, Jerome and Rufinus (2004), 
s. 318, 322; HUIJBERS, De viris illustribus (2013), s. 299. 
95 Napr. Cassiod., Inst. 1, XVI. 10 „Ad confirmationem igitur fidei nostrae et hereticorum praecauendas 
insidias legendi sunt tredecim libri beati Hilarii, ...“. 
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znamená, že v ich ponímaní je vir illustris najmä učenec a spisovateľ. Hierónymos 
v 135 odstavcoch rôznej dĺžky popisuje tvorbu významných kresťanských autorov, 
počínajúc apoštolom Petrom a končiac sebou samým. Hierónymos chce svojich 
čitateľov presvedčiť o bohatstve a rôznorodosti kresťanskej literatúry. Jeho DVI je 
prvou patrológiou i prvým kresťanským biografickým slovníkom.96 Gennadius 
Scholasticus zase v svojom DVI opísal tvorbu približne 90-tich kresťanských autorov, 
ktorí pôsobili po Hierónymovi. Gennadius použil rovnaký štýl a chronologickú metódu 
ako Hierónymos.97 Dôraz teda nie je na opise činov, životných udalostí, či dobrých 
alebo zlých vlastností jednotlivých osôb, ale na tom, ako a akým dielom prispeli 
k rozvoju kresťanského ducha. 
 Koniec antiky nespôsobil stratu záujmu o tento typ biografického žánru. 
Počas stredoveku sa však typ DVI začal uberať dvoma smermi: jedným bola kresťanská 
hagiografia, ktorá v rámci životopisov popisovala odvahu, vieru, poslušnosť 
a statočnosť martýrov, i zázraky vykonané na ich príhovor; druhým bol svetský 
rytiersky koncept hrdinu – vojaka, ktorý mal ašpirovať k vlastnostiam ako vojenská 
chrabrosť, smelosť, no i gavalierstvo a elegantné dvorské správanie. Príkladom 
lokálnej hagiografie je DVI Ildefonsa z Toleda (607 – 667), ktorý v zbierke opísal 
predovšetkým biskupov Toleda (zasahujúc tým skôr do typu Successiones). Z typu DVI 
tak vytvoril model, ktorý sa mohol použiť na akúkoľvek skupinu a tak sa vlastne 
„špecializoval“.98 Svetsky zamerané DVI reprezentuje v 14. storočí Francesco Petrarca, 
ktorý v svojom (nedokončenom) diele DVI popísal v 1. knihe hrdinov grécko-rímskej 
antiky (od Romula po Traiana) a v 2. knihe osobnosti z Biblie (začínajúc od Adama) 
a oživil tak záujem o tento typ literatúry. Petrarca bol jedným z mnohých autorov 
tvoriacich v renesančnej Itálii, ktorí prostredníctvom DVI zanechali vlastnú predstavu 
o tom, kto bol nimi považovaný za slávneho a významného, pričom sa zameriavali 
skôr na vojvodcov, bojovníkov a hrdinov, nie na učencov a autorov.99  
 DVI boli od 15. storočia natoľko obľúbené, že dokonca humanista Matteo 
Palmieri napísal: „nihil aliud sit historia nisi celebratio virorum illustrium.“100 Tento 
záujem o významných mužov sa následne prejavil aj v umení, kde typ „Uomini 
Famosi“ predstavuje jednu z najvýznamnejších foriem monumentálneho svetského 
                                                           
96 Pozri ADAMS, Genre of Acts (2013), s. 98 – 99. 
97 Pozri CONTE, Dějiny (2003), s. 620. 
98 Pozri napr. De viris illustribus ordinis praedicatorum Romae od Georgia Ravennatina. Pozri HUIJBERS, 
De viris illustribus (2013), s. 301. 
99 Zbierky s týmto názvom vytvorili aj Giovanni Colonna, Guglielmo Pastrengo a Enea Silvio Piccolomino 
(neskôr pápež Pius II.). Giovanni Boccaccio napísal zbierky De casibus virorum illustrium a De mulieribus 
claris (inšpiroval sa Petrarcovou 2. knihou, začal od Adama a Evy). Paolo Giovio v 16. storočí vytvoril 
niekoľko zbierok tohto zamerania: Vitae virorum illustrium, Elogia virorum bellica virtute illustrium a 
Elogia virorum litteris illustrium. Pozri WITT, In the footsteps (2003), s. 284 – 285; HUIJBERS, De viris 
illustribus (2013), s. 300. 
100 Pozri MIGLIO, Biografia (1974 – 1975), s. 169. 
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renesančného umenia.101 V nasledujúcich storočiach sa tento typ tešil obľube aj medzi 
príslušníkmi rôznych cirkevných rádov (kartuziánov, cisterciánov, benediktínov, 
karmelitánov i dominikánov), ktorí prostredníctvom tohto typu popísali históriu 
a životopisy významných členov rádu.102  K významným dielam z 18. storočia bezpo-
chyby patrí De viris illustribus urbis Romae a Romulo ad Augustum od Charlesa 
Françoisa Lhomonda, ktoré sa vo Francúzsku používalo pri výučbe dejín starovekého 
Ríma ešte aj v 20. storočí.103 Typ zbierok DVI je integrálnou súčasťou literárnej tvorby 
až dodnes, no autori používajú pre svoje diela iné názvy, než latinský De viris 
illustribus.104  
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Abstrakt: Kolektívne zbierky typu De viris illustribus patria spolu so zbierkami Περὶ βίων a zbierkami 
typu Successiones do biografického žánru. Jeho základy boli položené už v klasickom období (5. stor. pred 
Kr.), no k dopracovaniu foriem a naplneniu funkcií jednotlivých podtypov dochádza až v helenistickom, 
a na rímskej pôde až v neskoro-republikánskom období. Kým zbierky Περὶ βίων mali za hlavný cieľ 
morálne poučenie prostredníctvom opisu dobrých a zlých vlastností významných osôb, Successiones sa 
v intelektuálnej sfére zameriavali na poučenie o následníctve jednotlivých škôl a v politicko-vojenskej 
sfére na následníctvo vládcov / úradov v chronologickom slede. De viris illustribus sa zameriavali najmä 
na osobnosti, ktoré vynikli v určitej sfére ľudskej činnosti. Najvýznamnejšími reprezentantmi tohto typu 
sú, napriek neúplnému zachovaniu, nepochybne Nepotove a Suetoniove DVI. Tento subžáner biografie si 
našiel svoje miesto i v stredovekej (kresťanskej i svetskej) tvorbe a po obrode v období renesancie sa, síce 
už pod inými názvami, používa dodnes. 
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Atlantes labantis Hungariae – štvrtý panegyrik Štefana Čibu 
v súbore Tyrnavia crescens (Tyrnaviae 1707) venovaný Jánovi 
Telegdymu a Ferdinandovi Pálffymu1 
Jozef Kordoš 
Trnava 
 
Atlantes labantis Hungariae: The Fourth Panegyric of Stephanus Csiba SJ in the 
Collection Tyrnavia Crescens (Tyrnaviae 1707) Dedicated to John Telegdy and 
Ferdinand Palffy 
 
Abstract: In the 1707, a work Tyrnavia crescens was published by the University Press of the Universitas 
Tyrnaviensis, the Jesuit university founded in Trnava (Tyrnavia, Tyrnau, Nagyszombat) by Cardinal Peter 
Pazmany in 1635. According to a contemporary custom, this work was published to honour a solemn 
graduation of the fresh doctores of the year that took place on 30th August 1707 in Trnava. The work is 
anonymous; however, it is ascribed to Stephanus Csiba SJ,  an erudite Jesuit, since he was at that time 
professor of poetics and rhetoric at the Universitas Tyrnaviensis. The five patrons of Trnava chosen to 
be celebrated in the panegyric are Cardinal Peter Pazmany, Archbishops of Ostergom George Lippai and 
George Szelepcsenyi, Archbishop of Kalocsa John Telegdy and Bishop of Eger Ferdinand Palffy. The first 
three declamations have one adressee each, but the fourth and the last speech is dedicated to both John 
Telegdy and Ferdinand Palffy. The paper will focus on this panegyric dedicated to Archbischop John 
Telegdy for his great merit of being the first to found the Convictus Nobilium in Trnava and to Ferdinand 
Pálffy for the founding of the Scholae Academicae. 
 
Keywords: Stephanus Csiba, Tyrnavia crescens, baroque rhetoric, panegyric, John Telegdy, Ferdinand 

Pálffy, Universitas Tyrnaviensis, Jesuits 
 

ri príležitosti slávnostnej promócie čerstvých magistrov filozofie na 
Trnavskej univerzite v roku 1707 vyšla v univerzitnej tlačiarni (typis 

academicis) útla knižka s názvom Tyrnavia crescens (Vzrast Trnavy).2 Jej autor,3 

                                                           
1 Štúdia je súčasťou riešenia grantu VEGA 1/0836/17. 
2 TYRNAVIA CRESCENS sive quinque Ungariae antistitum de Urbe hac Academica, literisque praecipue 
meritorum gloriosa memoria panegyrice celebrata. Tyrnaviae 1707. 
3 Súčasná bibliografická prax pripisuje autorstvo promočných spisov obyčajne promótorom, ktorých 
meno sa na titulných listoch prác štandardne uvádza, hoci samotné spisy sú spravidla anonymné. 
Štefanovi Čibovi sa okrem súboru panegyrikov Tyrnavia crescens pripisuje tiež epos o vzniku Trnavy 
Tyrnavia nascens sive Bela II. Rex Hungariae, cognomento Caecus, Tyrnaviae conditor, grata Camoena 
celebratus (Tyrnaviae: Typis Academicis 1706. Viac o diele Stephanus Csiba - Tyrnavia nascens (2011) 
a práce Dissertatio historico-physica de admirandis Hungariae aquis (Tyrnaviae 1713) a Dissertatio de 
montibus Hungariae, metallis et lapidibus (Tyrnaviae 1714). Aj v prípade obidvoch dizertácií ide o diela 
anonymné a Čibovo meno sa na titulných stranách uvádza len ako meno promótora. Zaujímavé však je, 
že ako autora diela Dissertatio de montibus Hungariae, metallis et lapidibus ho neskôr na sklonku 18. 
storočia cituje vo svojom prírodovednom diele Ján Krstiteľ Grossinger SJ, významný slovenský 
prírodovedec a autor prvej syntetickej práce o prírodných pomeroch Uhorska (Joannes Baptista 
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s najväčšou pravdepodobnosťou vtedajší profesor poetiky a rétoriky Štefan Čiba SJ,4 
predstavuje adresátom diela vzrast univerzitnej Trnavy v sérii štyroch rečí pred 
slávnostným zhromaždením (panegyris) ako priamy dôsledok nanajvýš záslužnej 
činnosti piatich významných cirkevných hodnostárov (quinque antistites), menovite 
kardinála Petra Pázmaňa, arcibiskupov Juraja Lippaia, Juraja Pohronca Slepčianskeho 
a Jána Telegdyho, a biskupa Ferdinanda Pálffyho. Slávnostné zhromaždenie, 
pred ktorým oslavné reči s najväčšou pravdepodobnosťou skutočne odzneli, sa zišlo 
pri príležitosti slávnostnej promócie tohoročných magistrov slobodných umení 
a filozofie 30. augusta 1707. 

Každá z chválorečí má jedného adresáta okrem poslednej štvrtej, ktorá je 
adresovaná naraz dvom, kaločskému arcibiskupovi Jánovi Telegdymu a jágerskému 
a čanadskému biskupovi Ferdinandovi Pálffymu. V prvom panegyriku sa oslavuje 
kardinál Peter Pázmaň ako pater patriae za jeho najväčšiu zásluhu, ktorou je založenie 
univerzity.5 Peter Pázmaň sa tak stal druhým zakladateľom Trnavy, pretože založenie 
univerzity jej umožnilo vzrásť do celkom nových dimenzií a stať sa skutočne 
kráľovským sídlom vzdelanosti a slobodných umení.  

Vzrast akademického mesta sa však neskončil pôsobením Petra Pázmaňa, ale 
pokračoval aj vďaka činnosti jeho nasledovateľov, rovnako zakladateľov. V druhom 
panegyriku sa prinášajú chvály na ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaia, pretože 
založil pri Trnavskej univerzite Collegium generale cleri regni Hungariae, všeobecný 
kňazský seminár zvaný tiež Rubrorum, v treťom sa oslavuje ostrihomský arcibiskup 
Juraj Slepčiansky za to, že založil Seminarium beatae virginis Mariae, zvaný tiež 
Marianum. V oboch prípadoch sa univerzitný areál v meste rozrástol aj o novú 
budovu, z ktorých ani jedna svojou honosnosťou v nijakom prípade nezaostáva 
za zvyškom univerzitného komplexu, naopak, ich zakladatelia ich koncipovali vysoko 
reprezentatívne, o čom ešte dnes svedčia znamenité barokové portály obidvoch budov. 

                                                           
GROSSINGER: Universa historia physica regni Hungariae secundum tria regna naturae digesta. Tomus 
V. Regni vegetabilis pars I. Dendrologia sive historia arborum et fruticum. Posonii et Comaromii 
sumptibus et typis Simonis Petri Weber 1797. Cap. XVI., § VI, s. 208, pozn. l). Podobne Paullus Wallaszky 
vo svojom diele Conspectus Reipublicae litterariae in Hungaria ab initiis regni ad nostra usque tempora 
(Budae 1808) cituje na s. 3 dielo Tyrnavia crescens ako dielo prof. Juraja Rajčániho, ktorého meno figuruje 
na titulnej strane spisu ako meno promótora.  
4 Stephanus Csiba sa narodil 28. októbra 1672 v Kecskeméte. Po vstupe do Spoločnosti Ježišovej (25. 
februára 1692) a štúdiách (1695 – 1697 filozofia v Trnave, neskôr v r. 1701 – 1704 teológia v Grazi) pôsobil 
striedavo ako profesor na univerzitách v Trnave (1706 – 1708 a 1712 – 1714) a Košiciach (1708 – 1711 
a 1714 – 1719), kde vyučoval humanitné disciplíny. Zomrel v Košiciach v r. 1719 vo veku 47 rokov. Cf. 
LUKÁCS, Catalogus Generalis (1987), s. 201. s. v. CSIBA, Stephanus, P. Podrobnejšie o autorovi, jeho diele 
a živote DUBOVSKÝ, Začiatky Trnavy (1991), s. 187 a s. 185 – 214; tiež DUBOVSKÝ, Trnava v historiografii 
(1988), s. 27 – 33. 
5 Cf. KORDOŠ, Tyrnavia crescens (2010), s. 115 – 125; KORDOŠ, Tyrnavia crescens – a rhetorical exercise 
(2012), s. 571 – 580. 
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GROSSINGER: Universa historia physica regni Hungariae secundum tria regna naturae digesta. Tomus 
V. Regni vegetabilis pars I. Dendrologia sive historia arborum et fruticum. Posonii et Comaromii 
sumptibus et typis Simonis Petri Weber 1797. Cap. XVI., § VI, s. 208, pozn. l). Podobne Paullus Wallaszky 
vo svojom diele Conspectus Reipublicae litterariae in Hungaria ab initiis regni ad nostra usque tempora 
(Budae 1808) cituje na s. 3 dielo Tyrnavia crescens ako dielo prof. Juraja Rajčániho, ktorého meno figuruje 
na titulnej strane spisu ako meno promótora.  
4 Stephanus Csiba sa narodil 28. októbra 1672 v Kecskeméte. Po vstupe do Spoločnosti Ježišovej (25. 
februára 1692) a štúdiách (1695 – 1697 filozofia v Trnave, neskôr v r. 1701 – 1704 teológia v Grazi) pôsobil 
striedavo ako profesor na univerzitách v Trnave (1706 – 1708 a 1712 – 1714) a Košiciach (1708 – 1711 
a 1714 – 1719), kde vyučoval humanitné disciplíny. Zomrel v Košiciach v r. 1719 vo veku 47 rokov. Cf. 
LUKÁCS, Catalogus Generalis (1987), s. 201. s. v. CSIBA, Stephanus, P. Podrobnejšie o autorovi, jeho diele 
a živote DUBOVSKÝ, Začiatky Trnavy (1991), s. 187 a s. 185 – 214; tiež DUBOVSKÝ, Trnava v historiografii 
(1988), s. 27 – 33. 
5 Cf. KORDOŠ, Tyrnavia crescens (2010), s. 115 – 125; KORDOŠ, Tyrnavia crescens – a rhetorical exercise 
(2012), s. 571 – 580. 
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Okrem dedikačného nápisu každý z nich niesol nad vstupom aj rodový znak 
zakladateľa.6 Práve rodové znaky Lippaia aj Slepčianskeho predstavujú základné 
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ním stáva každý jeden kňaz, ktorý z kolégia vyšiel ako absolvent.7 Podobne Slepčiansky 
sa v chváloreči zobrazuje ako slnko, ktoré na jeho znaku nesie na dlani lev, Marianum 
ako záhrada, ktorú toto slnko zalieva svojim blahodarným jasom a svetlom 
a umožňuje v nej rásť a dozrievať výhonkom uhorskej mládeže pod patro-nátom 
Panny Márie.8 

Štvrtý a posledný panegyrik súboru má dvoch adresátov. Kaločského 
arcibiskupa Jána Telegdyho9 v ňom autor oslavuje ako prvého ustanoviteľa šľachtic-
kého konviktu v Trnave (primo Convictus nobilium Tyrnaviae institutori) a jágers-
kého biskupa Ferdinanda Pálffyho10 ako zakladateľa akademických budov (Scholarum 
Academicarum conditor). V podaní Štefana Čibu sa teda vzrast Trnavy predstavuje aj 
ako reálne rozšírenie univerzitného areálu, ktorý sa smerom od Akadémie založenej 
Petrom Pázmaňom na miestach pôvodného dominikánskeho kláštora rozrastá o nové 
budovy, najprv Collegium Rubrorum, potom Marianum a napokon Convictus 
Nobilium, na juhovýchod až ku kapitulskému kostolu sv. Mikuláša. V závere štvrtého 
panegyrika sa pozornosť autora nakoniec vracia späť k budove Akadémie, ktorú 

                                                           
6 V prípade kolégia Rubrorum zostáva v súčasnosti na svojom mieste len pôvodný dedikačný nápis. 
Lippaiov erb pri rekonštrukcii budovy začiatkom 20. storočia nahradil rodový erb vtedajšieho 
arcibiskupa, ktorý sa o ňu pričinil. Vstupný portál Mariana naopak stále nesie erb svojho zakladateľa.  
7 Cf. KORDOŠ, Columna Lippaiana (2016), s. 92 – 103. 
8 Cf. KORDOŠ, Sol Szelepcsianum (2017), v tlači. 
9 Ján Telegdy sa narodil v r. 1575 v Nových Zámkoch. Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Teológiu študoval 
vo Viedni, za kňaza ho vysvätili 10. 2. 1594. V tom istom roku sa stal kanonikom kapituly v Trnave, 
súčasne zvolenským archidiakonom, v r. 1605 ostrihomským kanonikom, veľprepoštom a aj 
bosnianskym biskupom (1608). Od r. 1613 bol varadínskym biskupom a kráľovským radcom. V r. 1619 
ho Ferdinand II. vymenoval za nitrianskeho biskupa, od r. 1624 sa stal kaločským arcibiskupom, pričom 
si ponechal aj správu Nitrianskeho biskupstva. Jeho pôsobenie sa spája predovšetkým s Nitrou, 
v trnavskom seminári však založil šesť fundácií pre Nitriansku diecézu a konviktu pre mladíkov 
zo zemianskych rodín daroval svoj dom. V roku 1644 sa zriekol správy Nitrianskeho biskupstva 
a ponechal si len kaločské arcibiskupstvo. Zomrel v roku 1647, presný dátum jeho úmrtia nie je známy. 
Cf. PAŠTEKA a kol., Lexikón katolíckych kňazských osobností (2000), s. 1375; s.v. Telegdy (Telegdi), Ján. 
10 Ferdinand Pálffy sa narodil 25. 1. 1619 vo Viedni. Filozofiu študoval na Trnavskej univerzite v Trnave, 
kde získal titul magistra filozofie a slobodných umení, teológiu v Ríme, kde vstúpil aj do Spoločnosti 
Ježišovej. Noviciát si robil vo Viedni v r. 1642 – 1643, teologické štúdiá dokončil v Štajerskom Hradci 
v r. 1649 – 1651 a v 1652 vo Viedni. Vyučoval na rôznych kolégiách (Bratislava, Ráb, Trnava). V Trnave 
pôsobil ako katechéta, správca kostola a prefekt konviktu (1656 – 1658), neskôr ako rektor kolégia 
a správca kostola (1663 – 1667). R. 1673 ho ustanovili za čanádského biskupa, v r. 1678 za jágerského 
biskupa so sídlom v Košiciach. Zomrel v Košiciach 31. 10. 1680. Cf. PAŠTEKA a kol., Lexikón katolíckych 
kňazských osobností (2000), s. 1034; s.v. Pálfi (Pálffy), Ferdinand. 
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prebudoval Ferdinand Pálffy. Keďže nedostačujúcu pôvodnú budovu, v ktorej sa 
tiesnila filozofická aj teologická fakulta, dal strhnúť a celkom nahradiť novou, 
pre nášho rečníka rovnako predstavuje zakladateľa. Postupnosť, ktorou v panegy-
rikoch nové budovy pribúdajú, však nesleduje chronologické hľadisko, pretože prvý 
šľachtický konvikt vznikol v štyridsiatych rokoch 17. storočia, podobne ako Collegium 
Rubrorum (podľa chronostichu na nápise bolo dokončené r. 1649), potom nasledovala 
prestavba budov Akadémie v rokoch 1678 – 1688,11 ktorá sa spája s pôsobením Ferdi-
nanda Pálffyho, a až ako posledné vzniklo Marianum (podľa chronostichu 
dedikačného nápisu dokončené r. 1700). 

Nič to však nemení na skutočnosti, že za hlavný dôvod vzrastu slávy, 
postavenia, dôstojnosti i lesku Trnavy autor považuje práve vznik a rozvoj univerzity, 
ktorá konečne priniesla vzdelanosť celému Uhorsku. Univerzita mala od začiatku jasné 
poslanie pripravovať nastupujúcu generáciu na pôsobenie rovnako v cirkevnej 
hierarchii, ako i v štátnej správe. „Krotenie“ bojovného národa Uhrov prostred-
níctvom vzdelávania (predovšetkým mládeže)12 a štúdia ich malo pozdvihnúť a pridať 
im na vznešenosti a dôstojnosti, v prvom rade však malo zabezpečiť rozšírenie katolíc-
keho vyznania v Uhorsku. Založením univerzity  teda Pázmaňovo rekatolizačné úsilie 
vyvrcholilo a vzdelávanie v ňom malo od začiatku kľúčové postavenie,13 podobne ako 
Tovarišstvo Ježišovo, ktoré Trnavskú univerzitu spravovalo počas takmer celej jej exis-
tencie v Trnave (s výnimkou štyroch rokov po jeho rozpustení v Uhorsku v roku 1773). 

Je teda celkom pochopiteľné, že všetci piati významní cirkevní hodnostári, 
ktorým Čiba pripisuje najväčšie zásluhy na vzraste Trnavy, boli zároveň významnými 
predstaviteľmi Tovarišstva. Jezuiti sa podieľali na naplnení Pázmaňovho zámeru tak, 
že umožnili svojou činnosťou Trnavskej univerzite vzrásť aj o znamenité inštitúcie, 
ktoré zabezpečovali vzdelávanie kňazov, Marianum zároveň významne propagovalo 
a posilnilo mariánsky kult, čo Štefan Čiba v treťom panegyriku venovanom Jurajovi 
Pohroncovi Slepčianskemu nezabúda náležite zdôrazniť. Ani v prípade vzdelávania 

                                                           
11 Cf. MENCL, Universitní budovy v Trnavě (1935), s. 263. Mencl hovorí o úplnom strhnutí pôvodnej 
budovy (dominikánskeho kláštora) a založení novej na jeho mieste, ktorá sa skladala z východného 
a severného krídla. Podľa Šimončiča a Jankoviča bolo severné krídlo postavené až po roku 1688 a zhruba 
v tom istom období vzniklo s najväčšou pravdepodobnosťou aj západné krídlo; cf. ŠIMONČIČ, Plány budov 
Trnavskej univerzity zo sedemdesiatych rokov 18. storočia (1998), s. 185. 
12 Cf. HARGITTAY, Zakladacia listina Trnavskej univerzity (12. mája 1635) (2012), s. 163. 
13 Cf. BITSKEY, Peter Pázmaň, mecén katolíckeho školstva v Uhorskom kráľovstve (2012), s. 141; tiež RÁBIK, 
Okolnosti vydania zakladacích listín Trnavskej univerzity z roku 1635 a jej erb (2012), s. 171 a 175. Peter 
Pázmaň v zakladacej listine univerzity uvádza: „Saepe nobiscum anxie expendentes, qua ratione et 
Catholicam Religionem in Hungaria propagare et nobilissimae Gentis Hungaricae dignitati consulere 
possumus, inter caetera adiumenta primarium illud occurrebat, ut aliqua studiorum Universitas 
erigeretur, in qua et animi bellicosae Nationis mansuescerent, et idonei tam regendis ecclesiis, quam 
reipublicae administrandae informarentur.“ Citované podľa ŠIMONČIČ - ŠKOVIERA, Trnavská univerzita 
v dokumentoch (1635 – 1998) (2002), s. 17. 
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11 Cf. MENCL, Universitní budovy v Trnavě (1935), s. 263. Mencl hovorí o úplnom strhnutí pôvodnej 
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v tom istom období vzniklo s najväčšou pravdepodobnosťou aj západné krídlo; cf. ŠIMONČIČ, Plány budov 
Trnavskej univerzity zo sedemdesiatych rokov 18. storočia (1998), s. 185. 
12 Cf. HARGITTAY, Zakladacia listina Trnavskej univerzity (12. mája 1635) (2012), s. 163. 
13 Cf. BITSKEY, Peter Pázmaň, mecén katolíckeho školstva v Uhorskom kráľovstve (2012), s. 141; tiež RÁBIK, 
Okolnosti vydania zakladacích listín Trnavskej univerzity z roku 1635 a jej erb (2012), s. 171 a 175. Peter 
Pázmaň v zakladacej listine univerzity uvádza: „Saepe nobiscum anxie expendentes, qua ratione et 
Catholicam Religionem in Hungaria propagare et nobilissimae Gentis Hungaricae dignitati consulere 
possumus, inter caetera adiumenta primarium illud occurrebat, ut aliqua studiorum Universitas 
erigeretur, in qua et animi bellicosae Nationis mansuescerent, et idonei tam regendis ecclesiis, quam 
reipublicae administrandae informarentur.“ Citované podľa ŠIMONČIČ - ŠKOVIERA, Trnavská univerzita 
v dokumentoch (1635 – 1998) (2002), s. 17. 
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laikov pre verejnú správu nemožno zásluhy všetkých piatich mecénov spochybniť, 
keďže Juraj Lippai a Juraj Slepčiansky sa výraznou mierou zaslúžili aj o vznik 
právnickej fakulty, Ján Telegdy o založenie šľachtického konviktu a Ferdinand Pálffy 
o prebudovanie budov Akadémie. 

Pozornosť autora sa preto vo štvrtom panegyriku presúva od zásluh o obnovu 
správnych obradov (sacra orthodoxa) náboženstva zdedeného po predkoch (avita 
religio), či vybudovania piliera, ktorý stabilizuje pravoverný kresťanský štát 
(respublica orthodoxa Christiana), a posilnenia mariánskeho kultu celkom prirodzene 
späť k otázkam potrebnosti školstva, vzdelávania v každom veku a predovšetkým 
správnej výchovy mládeže. Nanajvýš aktuálna úvaha na túto tému vypĺňa exordium 
posledného panegyriku:  

„Aký veľký význam pre solídne upevnenie štátu vždy mali slobodné umenia 
a aká veľká váha sa v záujme spoločného blaha takmer všade na svete prisudzuje 
tomu, aby sa zabezpečenosť kráľovstiev zakladala oveľa viac na správnej výchove 
mládeže než na akýchkoľvek iných opatreniach, môže podľa môjho názoru celkom 
unikať len tomu, kto nikdy z pamiatok predošlých vekov nepostrehol, že kormidlo 
štátu udržali so slávou takmer výlučne tí, ktorí slobodné umenia ovládli na vyššej 
úrovni a sami venovali náležitú pozornosť Pallade nemenej ako Martovi, v nepos-
lednom rade pri tom vynaložili nie bežné prostriedky na to, aby sa postarali aj o svoj 
vlastný rast. Ba dokonca, keby som mal presviedčať celkom neznalých Ríma, či predo-
všetkým starovekého Grécka, mohol by som vyviesť akoby v šíku toľkonásobné a toľké 
príklady štátnikov, ktorí všetci opovrhli hrubianskou brutalitou Licinia Augusta (ak 
vôbec je hoden takého mena), ktorý bežne nazýval vzdelanosť jedom či dokonca 
morom ľudstva, a boli presvedčení o tom, že im zverený štát môže rozkvitať iba vtedy, 
ak všetky prostriedky vynaložia na to, aby zároveň kvitli aj slobodné umenia.“14 

Keďže autor sa podujal osláviť v tomto prejave hneď dvoch dobrodincov 
Trnavy, reč má v porovnaní s predchádzajúcimi tromi inú štruktúru a dispozíciu 
materiálu. Ak vezmeme do úvahy, že ide o najkratší prejav, potom sa jeho exordium 
javí pomerne dlhé. Úvodnú tézu, že upevniť a stabilizovať akýkoľvek štát a umožniť 

                                                           
14 „Quanti in omni bene instituta Republica artes ingenuae habitae semper fuerint quantumque salutis 
communis interesse ubique ferme gentium judicatum sit, si recta Juventutis institutione potius quam 
ullis aliis praesidiis Regnorum consulatur incolumitati, solum arbitror ignorare, qui in veterum 
monumentis nunquam observavit solos pene cum laude clavum Reipublicae fuisse moderatos, qui 
liberales disciplinas arctius complexi, non Martem magis quam Palladem tum ipsi coluerunt, cum ut sui 
colerent, non mediocribus interdum impendiis procurarunt. Equidem si apud ignaros Romanae, 
Graecaeque inprimis Reipublicae agendum mihi esset, quot et quanta summorum gloriosissima 
Magistratuum exempla possem velut in aciem deducere, qui omnes stolidam Licinii Augusti  (si tamen 
hoc nomine digni) literas virus ac pestem publicam vocitantis barbariem detestati non aliter commisam 
sibi Rempublicam posse florere crediderunt, nisi, ut bonae artes una florerent, ope omni conniterentur.“ 
– Tyrnavia crescens, [42 – 43]. 
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mu rozvoj a vzrast môže len náležitá starostlivosť o rozvoj slobodných umení, ďalej 
podkladá názormi vynikajúcich vzdelancov, konkrétne M. Tullia Cicerona a Justa Lipsia: 
  „A určite nie nezaslúžene, pretože najvýrečnejší z konzulov a jeho dlhoročné 
skúsenosti s riadením štátu dosvedčujú, že štát bude mať obrovský prospech z toho, 
ak vo všetkom rozhodovaní bude mať rozhodné slovo Múdrosť. Práve on totiž povedal, 
že úsilie o vzdelanosť priaznivé podmienky zdobí, nepriaznivé zmierňuje. Vynikajúci 
vzdelanec Lipsius potvrdzuje, že vedy prinášajú mier a ukončujú vojny, potláčajú vady 
a povzbudzujú cnosti, sú svedkami doby a posudzovateľkami zásluh. Preto sa nemýli 
nikto, kto tvrdí, že čo je loď bez veslára, či vták bez krídel, to je kráľovstvo bez pesto-
vania vied a vzdelanosti. A nikto sa nebude prieť s tým, kto vyhlási, že štáty budú kvit-
núť a budú silné dovtedy, dokiaľ v nich bude kvitnúť úsilie o Múdrosť. Tak, ako každý 
dobrý muž zaplače nad tým, že táto zaiste nezvratná pravda sa akosi neskoro síce 
uznáva, ale neviem akou nepriazňou osudu úplne zanedbáva v tomto kráľovstve, ktoré 
sa zdobí a zabezpečuje k najväčšej dokonalosti tak, že to vzbudzuje závisť, rovnako sa 
nie bez potešenia opäť zamýšľame nad obrovskou prosperitou a blaženosťou predchá-
dzajúceho storočia, v ktorom sa konečne podarilo predovšetkým vďaka bezbrehej 
štedrosti a usilovnosti najvyšších predstavených uviesť za priaznivých znamení Pallas 
v najokázalejšom sprievode vied do toľkých gymnázií a rozkvitajúcich seminárov.“15 

Na tento úvod nadväzuje narratio, v ktorej Štefan Čiba pokračuje už 
vlastnými chválami adresátov reči. Pozornosť sa najprv sústreďuje na arcibiskupa Jána 
Telegdyho, Prv však, než sa rečník podujme na oslavu obidvoch mecénov Trnavskej 
univerzity, cíti potrebu ospravedlniť sa obom adresátom chváloreči za stručnosť 
svojich chvál, pretože od začiatku nestráca zo zreteľa blížiacu sa záverečnú hranicu 
priestoru, ktorý sa v rámci slávnostnej promócie vyhradil jeho prejavu:  

„Zmilujte sa, vznešené duše, Atlanti rúcajúceho sa Uhorska, skutoční otcovia 
vlasti, predstavení hodní chvál stáročí, ktorí tak, ako je vaša štedrosť hodná horlivého 
nasledovania, rovnako dokážete svoju lásku k vlasti z takmer už storočného presláv-
neho diela. Ja však o iných pomlčím a predsa povstávam pred týmto slávnostným 

                                                           
15 „Nec mehercule immerito: Nam plurima ad Rempublicam venire commoda, si moderatrix omnium 
presto sit Sapientia, consulum disertissimus multos in Republica annos versatus testis est. Studiis 
siquidem, ac literis, inquit idem, res faecundae ornantur, adversae adjuvantur. Pacem suffragio 
eruditissimi Lipsii doctrinae dirigunt, bellum dirimunt, vitia virtutesque  premunt aut excitant, testes 
sunt temporum  arbitrae meritorum. Unde non incongrue quispiam: quod navis est sine remige, volucris 
sine pennis, hoc Regnum sine literis ac disciplinarum cultura. Nemo proinde redarguerit pronunciantem: 
Respublicas florere tamdiu ac vigere, quamdiu ibi studium floreret Sapientiae. Quam quidem 
irrefragabilem veritatem sero admodum in Regno hoc omnibus ornamentis ac praesidiis ad invidiam 
excultissimo, aut creditam aut nescio qua infelicitate neglectam, quemadmodum nemo non bonorum 
ingemiscat; ita non sine voluptate recolimus auspicatissimam saeculi superioris felicitatem, quo demum 
summorum potissimum Antistitum munificentissima industria effectum est, ut in tot Gymnasia et 
florentissima Seminaria nec sine omine auspicato Pallas cum splendidissimo scientiarum comitatu 
induceretur.” – Tyrnavia crescens, [43 – 44]. 
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mu rozvoj a vzrast môže len náležitá starostlivosť o rozvoj slobodných umení, ďalej 
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Telegdyho, Prv však, než sa rečník podujme na oslavu obidvoch mecénov Trnavskej 
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priestoru, ktorý sa v rámci slávnostnej promócie vyhradil jeho prejavu:  

„Zmilujte sa, vznešené duše, Atlanti rúcajúceho sa Uhorska, skutoční otcovia 
vlasti, predstavení hodní chvál stáročí, ktorí tak, ako je vaša štedrosť hodná horlivého 
nasledovania, rovnako dokážete svoju lásku k vlasti z takmer už storočného presláv-
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15 „Nec mehercule immerito: Nam plurima ad Rempublicam venire commoda, si moderatrix omnium 
presto sit Sapientia, consulum disertissimus multos in Republica annos versatus testis est. Studiis 
siquidem, ac literis, inquit idem, res faecundae ornantur, adversae adjuvantur. Pacem suffragio 
eruditissimi Lipsii doctrinae dirigunt, bellum dirimunt, vitia virtutesque  premunt aut excitant, testes 
sunt temporum  arbitrae meritorum. Unde non incongrue quispiam: quod navis est sine remige, volucris 
sine pennis, hoc Regnum sine literis ac disciplinarum cultura. Nemo proinde redarguerit pronunciantem: 
Respublicas florere tamdiu ac vigere, quamdiu ibi studium floreret Sapientiae. Quam quidem 
irrefragabilem veritatem sero admodum in Regno hoc omnibus ornamentis ac praesidiis ad invidiam 
excultissimo, aut creditam aut nescio qua infelicitate neglectam, quemadmodum nemo non bonorum 
ingemiscat; ita non sine voluptate recolimus auspicatissimam saeculi superioris felicitatem, quo demum 
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induceretur.” – Tyrnavia crescens, [43 – 44]. 
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zhromaždením ako oslavovateľ Jána Telegdyho, a zaiste aj tvoj, Ferdinand Pálffy, ktorý 
si sa, ak vôbec niekto, najväčšmi zaslúžil o rozvoj vzdelanosti, pretože tak plánujem 
naplniť svoj zámer. Bol by som však nerád, keby sa vaši najvznešenejší duchovia, ktorí 
budú naveky prebývať v pamätníkoch vašej štedrosti, znepokojovali, že spisujem 
obrovskú chválu na oboch v pomeroch natoľko stiesnených, že postačujú sotva 
jednému. Čo mám teda robiť? Hoci som videl, že tu sa mi otvára pole dostatočne 
priestorné pre chvály každého jedného, zjavne mi potom hneď zabránila tvrdá 
a najlepším snahám celkom neprajná nevyhnutnosť, že stanovený termín nemôžem 
prekročiť, hoci by som aj chcel. Spravil som teda, čo bolo v mojich silách, a rozhodol 
sa radšej pochváliť oboch stručnejšie, ako by som mal o jedného nedbať a mal sa 
k nemu zachovať ako nevďačník, zatiaľ čo by som sa venoval výhradne chválam 
druhého. Pretože každý pozná prvý zákon vďaky, že keď sa nedá oplatiť najväčšie 
dobrodenie rovnako veľkými protislužbami, neoplatiť aspoň takými drobnosťami, aké 
sú v našej moci, by bolo hrubou nevďačnosťou.“16 

Pozornosť rečníka sa už potom sústreďuje na prvého adresáta, arcibiskupa 
Jána Telegdyho. Vyzdvihuje predovšetkým jeho štedrosť, ktorá sa najvýraznejšie 
prejavila tak, že venoval Múzam a Pallade svoj vlastný dom, teda vzdal sa vlastného 
príbytku v prospech univerzity. Autor tiež spomína finančný príspevok, záhradu, kde 
mohli akademici oddychovať, prebudovanie a rozšírenie univerzitných budov17 
a viaceré ďalšie doklady jeho štedrosti, kým sa opäť vracia k téme blížiaceho sa 
termínu, aby v jednej pomerne dlhšej perióde uviedol, za čo všetko Jána Telgdyho 
pre časovú tieseň pochváliť už nestihne: 

                                                           
16 „Parcite illustres Animae, labantis Hungariae Atlantes, vere patres Patriae, dignissimi saeculorum 
praeconiis Antistites, qui cum ad aemulationem munifici, ex aequo a centum ferme iam annis in opere 
tam praeclaro vestram Patriae probaveritis charitatem: ego nihilominus caeteris praetermissis propositi 
sic suadente ratione Joannis duntaxat Telegdii tuusque Ferdinande Palffi Praesul de re literaria, si quis 
alius, optime merite, assurgo Panegyristes. Sed et vos Manes illustrissimi in vestrae munificentiae 
monumentis aeternum victuri velim placatos: quod amplissimas amborum laudes vix singulis suffecturis 
circumscribam angustiis. Quid enim facerem? cum hinc quidem amplum adeo in singulorum laudes 
campum aperiri; inde vero cernerem me dura ita et optimis conatibus plerumque inimica circumvallatum 
necessitate; ut si velim praescriptum terminum transilire non possim. Egi nimirum, quod potui, et 
utrumque malui succinte potius laudare, quam alterutro praetermisso, dum in laudes unius prolixior 
excurro, haberi in alterum ingratus. Principem etenim gratitudinis legem esse quis ignorat, ut cum pro 
summis beneficiis maxima rependere non licet, parva quae possunt sine ingratitudine praetermitti non 
posse.” – Tyrnavia crescens, [44 – 45]. 
17 Čiba na tomto mieste konkrétne hovorí o pristavaní nového poschodia k domu, v ktorom prebývala 
Pallas ako nájomníčka, čím Ján Telegdy „pridal k prekrásnemu chrámu zasvätenému svätému menovcovi 
trvalý pamätník svojej štedrosti.“ Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o stavbu východného krídla 
univerzitných budov, ktoré sa pripája priamo ku kostolu sv. Jána Krstiteľa. Jeho výstavba spadá práve 
do obdobia Telegdyho pôsobenia v Trnave (podľa ŠTIBRANYI, Hmotno-priestorové riešenie a funkčné 
využitie areálu NKP Trnavská univerzita (1990), s. 11, výstavba tohto krídla prebiehala v rokoch 1636 – 
1652).  
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„A vskutku, ak by to umožňovala časová tieseň, na ktorú som sa sťažoval už 
vyššie, mohol by som tu, dokonca možno aj musel oveľa obšírnejšie vyložiť o najsláv-
nejších plodoch Telegdyho štedrosti, ojedinele ozdravujúcich vlasť, mohol by som 
poukázať na množstvo veľkolepých drahokamov prvej šľachty, ktoré v tomto spolužití 
s Múzami vybrúsili slobodné umenia a teraz sa skvejú ako šperky na zlatej korune 
v radniciach či zvrchovaných stolcoch popredných úradov, mohol by som vyratúvať 
najvýznamnejšie hlavy, ktorým cnosť a vzdelanosť získaná na tomto mieste nasadili 
arcibiskupské stuhy či biskupské čiapky, mohol by som napokon spomenúť úžasné 
roje mládeže obťažkanej kvetmi cností a najkrajších vied, ktoré sa takpovediac ako 
včely zlietajú po toľké roky vo svojej početnosti k rozličným cvičiskám či náboženským 
ustanovizniam akoby do úľov.“18 

Práve túto periódu možno považovať za reprezentatívnu pre tento prejav. 
Hoci časová tieseň nedovoľuje zastaviť sa pri jednotlivostiach podrobnejšie, ako autor 
hovorí, napriek tomu sa v konečnom dôsledku venuje dostatočný priestor aj im, čo je 
postup, ktorý už v tomto prejave našiel uplatnenie a uplatní sa v ňom ešte niekoľko 
krát. Zdá sa teda, že náš rečník svoju periódu napĺňa prostredníctvom postupu 
amplifikácie per negationem, ktorý napríklad Manuductio ad eloquentiam,19 súveká 
príručka rétoriky pre začiatočníkov, uvádza ako veľmi obľúbený u Cicerona a celkovo 
najkrajší a zároveň najľahší spôsob naplnenia periódy.20 V skutočnosti však nie je 
zámerom nášho rečníka povedať, čo predmetom reči nie je, a nechať na poslucháčov, 
aby si sami doplnili, čo ním je (ako to podľa Manuductio s obľubou a často robil 
Cicero), ale uviesť a v konečnom dôsledku definovať zásluhy oslávenca. Základná 
myšlienka, že plody Telegdyho štedrosti neobyčajne ozdravili celú vlasť, sa rozvíja 

                                                           
18 „Et certe si per supra jam deploratas angustias liceret, possem ego hic et fortasse etiam deberem 
gloriosissimos et patriae unice salutares Telegdianae munificentiae fructus longe copiosissime in medium 
producere: possem numerosa primae nobilitatis decora ad magnificentiam ostentare in hoc musarum 
contubernio artibus ingenuis expolita in curiis supremisque primorum magistratuum subselliis totidem 
velut in aurea corona gemmas refulgentia, possem lectissima capita recensere, quibus virtus et doctrina 
hic loci hausta Tyaras et infulas imposuit, possem denique gloriosa virtutum pulcherrimarum 
scientiarumque apum instar, ut ita dicam, floribus onustae Juventutis examina commemorare, quae qot 
annis ad diversa Religiosi instituti asceteria quaedam velut apiaria convolant numerosissime.” – Tyrnavia 
crescens, [48]. 
19 Manuductio ad eloquentiam seu via facilis ad assequendam iuxta praecepta Soarii artem rhetoricam ex 
classicis authoribus desumpta et ad usum eorum, qui oratoriam hanc scientiam, seu profanam seu sacram 
profitentur accomodata. Nuper utini in lucem edita, nunc vero recusa. Tyrnaviae: Typis Academicis, 1709. 
Ide o učebnicu určenú začiatočníkom a jej výklad je preto v porovnaní napr. so štandardnou Suarezovou 
Ars rhetorica nielen jednoduchší, ale aj obšírnejší a rovnako ilustrovaný množstvom príkladov 
(prevzatých predovšetkým z Cicerona). O učebnici, postupoch amplifikácie a členení výkladu v nej, zdroji 
a definitione porovnaj KORDOŠ, Columna Lippaiana (2016), s. 96 – 101.   
20 „Per negationem, qui pulcherrimus facillimusque amplificandi modus est: Si scilicet prius per 
negationem dicas, quid non sit res, deinde quid sit definias. ... Et hic modus satis usitatus est Ciceroni, ut 
ex pluribus eius Orationibus patet.“ Manuductio ad eloquentiam, s. 52. 
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Práve túto periódu možno považovať za reprezentatívnu pre tento prejav. 
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najkrajší a zároveň najľahší spôsob naplnenia periódy.20 V skutočnosti však nie je 
zámerom nášho rečníka povedať, čo predmetom reči nie je, a nechať na poslucháčov, 
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18 „Et certe si per supra jam deploratas angustias liceret, possem ego hic et fortasse etiam deberem 
gloriosissimos et patriae unice salutares Telegdianae munificentiae fructus longe copiosissime in medium 
producere: possem numerosa primae nobilitatis decora ad magnificentiam ostentare in hoc musarum 
contubernio artibus ingenuis expolita in curiis supremisque primorum magistratuum subselliis totidem 
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annis ad diversa Religiosi instituti asceteria quaedam velut apiaria convolant numerosissime.” – Tyrnavia 
crescens, [48]. 
19 Manuductio ad eloquentiam seu via facilis ad assequendam iuxta praecepta Soarii artem rhetoricam ex 
classicis authoribus desumpta et ad usum eorum, qui oratoriam hanc scientiam, seu profanam seu sacram 
profitentur accomodata. Nuper utini in lucem edita, nunc vero recusa. Tyrnaviae: Typis Academicis, 1709. 
Ide o učebnicu určenú začiatočníkom a jej výklad je preto v porovnaní napr. so štandardnou Suarezovou 
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a definitione porovnaj KORDOŠ, Columna Lippaiana (2016), s. 96 – 101.   
20 „Per negationem, qui pulcherrimus facillimusque amplificandi modus est: Si scilicet prius per 
negationem dicas, quid non sit res, deinde quid sit definias. ... Et hic modus satis usitatus est Ciceroni, ut 
ex pluribus eius Orationibus patet.“ Manuductio ad eloquentiam, s. 52. 
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v perióde tak, že sa uvádzajú jednotlivé časti, resp. sféry, v ktorých sa ozdravenie 
nespochybniteľne prejavilo – je to sféra verejnej správy, cirkevnej hierarchie a v ne-
poslednom rade nesmierny prínos pre vzdelanosť a vedu. 

Manuductio má samozrejme pomenovanie aj pre takýto spôsob naplnenia, 
teda amplifikácie periódy. Ide o samostatný zdroj, ktorý sa v učebnici nazýva fons 
a partium distributione. „Rozdelenie na časti“ sa charakterizuje ako najužitočnejší, 
najbohatší, najkrajší a na presviedčanie najúčinnejší spôsob. Ak chce rečník niečo defi-
novať či opísať, najlepšie mu k tomu poslúži práve tento postup, teda že periódu naplní 
tak, že definuje a opíše jednotlivé časti, či už ide o časti esenciálne, integrálne, alebo 
umelo vytvorené.21 Čiba sa však neuspokojuje s tým, že by jednotlivé časti len jedno-
ducho vymenoval, ale definuje ich prostredníctvom výpravných obrazov – napr. vzde-
lanú uhorskú mládež opisuje ako drahokamy, ktoré sa vybrúsené spolužitím s Múzami 
menia na šperky v korune rôznych úradov. Aj tento postup napĺňania periód prostred-
níctvom definície má samozrejme v učebnici svoje miesto a nazýva sa definitio per 
similitudines conglobatas. Autor učebnice nezabúda v tomto prípade podotknúť, že to 
síce nie je veľmi vhodný spôsob pre dôkazy, dokáže však zaiste príjemne pobaviť.22 

Uvedená perióda teda vo svojej konečnej podobe v sebe spája niekoľko podľa 
Manuductio ad eloquentiam osvedčených a veľmi účinných postupov amplifikácie. 
Opis predmetu reči spojením viacerých spôsobov (per definitionem mixtam) sa uvádza 
v poslednom bode výkladu o zdroji amplifikácie a definitione ako naozaj žiadaný 
postup, prostredníctvom ktorého možno periódu naplniť naozaj prekrásne.23 

Narratio chváloreči následne pokračuje svojou druhou časťou, v ktorej sa 
pozornosť Štefana Čibu sústreďuje na druhého z adresátov prejavu, biskupa 
Ferdinanda Pálffyho. Rečník opäť nezabúda najprv upozorniť na akútnu časovú tieseň, 
v ktorej sa sám ocitá, aby následne priniesol opis tiesne priestorovej, v ktorých musela 
filozofická a teologická fakulta existovať, kým sa jej nedostalo dobrodenia a štedrosti 
biskupa Pállfyho. Až vďaka nej dostala aj kráľovná múdrosti Pallas sídlo hodné svojho 
majestátu a biskup tak mohol k svojim zásluhám pripísať dokončenie veľkolepého 
diela, ktoré jeho predchodca, kardinál Pázmaň, síce nadmieru nákladne začal, nemo-
hol však sám pre nepriazeň osudu doviesť do žiadaného konca. Trnava teda práve jeho 
                                                           
21 „Ad amplificandum valet plurimum definitio illa, quae rem per singulas eius partes describit. Hanc sic 
tractabis, ut rei cuiusque partes, sive eae essentiales sint, sive integrales, sive arte factae, penitus 
perspicias ac per eas rem definiendo periodum impleas.” Manuductio ad eloquentiam, s. 53. 
22 „Per similitudines conglobatas, qui definiendi modus, licet ad probandum non usque adeo multum 
conferat, confert tamen plurimum ad delectandum. Sic hanc propositionem: Tempus omnia perdit, longe 
venustius per similitudines amplificabis, si sic dixeris: Nihil est in hac rerum universitate, quod temporis 
illa tyrannis, illa recte factorum tinea, illud gloriae sepulchrum, etc. secum non praecipitet in ruinam.“ 
Manuductio ad eloquentiam, s. 54.  
23 „Denique amplificari perquam venuste poterit res aliqua per definitionem mixtam ex supra adductis 
definiendi modis caeterisque locis Rhetoricis tam intrinsecis, quam extrinsecis.“ Manuductio ad 
eloquentiam, s. 54. 
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pričinením konečne dostala svoj chrám múdrosti a slobodných umení, Aténeum, ktoré 
svojou vznešenosťou a okázalosťou hravo predstihne čokoľvek iné: 

„Nechcem zbytočne zveličovať jeho veľkoleposť, jas či nadmieru vhodnú 
priestrannosť, ktorú všetci poznáte, a čokoľvek sa dá uviesť na jeho odporúčanie, zhr-
niem slovom: je hodné Pálffyho vznešenosti, hodné štedrosti predstaveného, ktorého 
od útleho veku vychovávala vo svojom objatí Pallas. Pretože čo sa dá očakávať od naj-
vznešenejšej pálffyovskej cnosti, ktorú preslávili toľké pamätné vojenské víťazstvá či 
slávne činy v štátnej správe, ak nie čosi veľké, úžasné, vznešené a veľkolepé? A naozaj, 
ak všade hrady a najúžasnejšie stavby vystavujú na obdiv veľkoleposť Pálffyovcov, 
potom neviem, aký priepastný rozdiel vždy budem vidieť v tom, o koľko tento pamät-
ník štedrosti Ferdinanda Pálffyho prekonáva slávu jeho predkov. Im patrí jedinečná 
sláva v tom, že sa pýšia palácmi celkom hodnými kráľovskej návštevy, ty, najjasnejší 
biskup, odovzdávaš palác najhodnejší kráľovskej múdrosti, ktorá dáva zákony samot-
ným kráľom. Čokoľvek oni podniknú, závisí od šťasteny, tvoja štedrosť sa však vôbec 
neobáva konca, pretože leží celkom mimo jej dosah. Oni svojimi pamätníkmi prejavili 
starosť o čas, ty si však týmto pre vzdelanosť najväčším dobrodením zapísal meno 
Pálffy do večnosti.“24 

Chváloreč následne veľmi rýchlo speje k svojmu záveru. Zvyšné dve časti, 
ktoré by mal prejav obsahovať, teda confirmatio a epilogus, Štefan Čiba zhŕňa do jedi-
nej vety. Treba však podotknúť, že dôkazy svojich tvrdení už poskytol na viacerých 
miestach v rámci narratio, takže sa napokon v poslednej perióde môže opäť obrátiť 
priamo na Trnavu a vyzvať ju, podobne ako vždy v závere každého z predchádzajúcich 
troch, aby nikdy nezabúdala na svojich dobrodincov a ich záslužné činy: 

„Ty však, Trnava, medzitým vždy cti a oslavuj oboch pôvodcov vzrastu svojej 
slávy na prvom mieste a nie posledných tak, aby si svojou trvalou vďakou vyvážila, ak 
by ťa tento prejav tvrdo urazil tým, že tých, ktorí si svojím pričinením o Teba, 

                                                           
24 „Nolo, quam nostis omnes, ejus magnificentiam, splendorem, amplitudinem oportunissimam 
supervacanee exaggerare: quidquid ad illius commendationem adduci potest, verbo definiero: dignum 
esse magnificentia Palffiana, dignum a teneris in complexu Palladis enutriti Antistitis munificentia. Nam 
quid ab illustrissima et tot sago trophaeis, tot in toga gloriose gestorum monumentis nobilitata Gentis 
Palffiae virtute, nisi magnum, nisi splendidum, nisi illustre ac magnificum expectaveris? Etvero cum 
arces passim ac aedificia splendidissima Palffianam ostentent magnificentiam, tum nescio quam longo 
intervallo istud munificentiae Ferdinandi Palffii monumentum Majorum suorum gloriam visum semper 
mihi est antecellere. Illis unica est gloria Regiis interdum non indigna Hospitibus ostentare palatia, tu, 
Praesul illustrissime, aulam exhibes Regina, quae ipsis regibus jura dat, Sapientia dignissimam. Illi 
quidquid moliti sunt, fortunae obnoxium est, tua munificentia extra ictum posita fortunae interitum non 
metuit. Illi suis monumentis tempori prospexerunt; tu nomen Palffianum hoc in literas amplissimo 
beneficio aeternitati transcripsisti.“ – Tyrnavia crescens, [50 – 51]. 
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o spoločenstvo vzdelancov a napokon aj celé Uhorsko zaslúžili byť azda na prvom 
mieste, odsunul možno nehodne až na záver.“25 

Ani štvrtý panegyrik súboru teda nijako nevybočuje zo smeru, ktorý si rečník 
vytýčil k dosiahnutiu svojho cieľa. Tým je, ako ostatne ukázali aj analýzy predchá-
dzajúcich troch oslavných prejavov, oslava skvelých výsledkov, ktoré v procese 
rekatolizácie Uhorska zaznamenali vynikajúci predstavitelia Tovarišstva Ježišovho, 
zároveň tiež významní a poprední predstavitelia uhorskej cirkevnej správy a mecéni 
Trnavskej univerzity. Svojím prínosom a zásluhami o rozvoj Trnavskej univerzity sa 
priamo pričinili o vzrast vážnosti, slávy a lesku Trnavy ako hlavného mesta múdrosti 
a kráľovského sídla slobodných umení v Pannónii. Hoci svoju chváloreč by si za svoje 
zásluhy zaslúžili mnohí ďalší, autor svoj výber cielene zúžil len na piatich, aby 
poukázal, že v ich činnosti sa postupne napĺňal zámer zakladateľa univerzity Petra 
Pázmaňa dať Uhorsku stabilnú a životaschopnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá nielenže 
zabezpečí uhorskej mládeži kvalitnú výchovu a poskytne jej dôkladné vzdelanie, ale 
aj skutočne vychová nové generácie vzdelaných katolíkov pre cirkevnú aj verejnú 
správu, prostredníctvom ktorých sa mravný a náboženský úpadok krajiny celkom 
zastaví a pripravia sa vhodné podmienky pre jej duchovnú obnovu a nový rozkvet. 
Univerzita v tomto procese zohráva kľúčovú úlohu a promočná tlač Tyrnavia crescens 
reprezentatívnosťou spracovania svojho obsahu vzdelanej verejnosti potvrdzuje, že 
alumni Trnavskej univerzity dosahujú skutočne vysokú vzdelanostnú úroveň, 
v neposlednom rade sú však aj ctiteľmi tradičných hodnôt kresťanskej morálky. Štefan 
Čiba túto skutočnosť jednoznačne demonštruje nielen tým, že skladá rad štyroch 
náročne koncipovaných oslavných prejavov vo vysokom ciceronovskom štýle, ktorý 
vynikajúco imituje celkom v súlade s dobovými postupmi a odporúčaniami súvekej 
rétoriky, ale aj tým, že jeho prejav má veľmi silný moralizujúci základ, ktorý ako základ 
etického správania presadzuje uvedomelú vďaku veľkým dobrodincom a predchod-
com – zakladateľom. Slovami autora: ak nie sme schopní dobrodenia odplatiť 
rovnakými protislužbami, treba sa pokúsiť odplatiť ich aspoň tak, ako to len je v našich 
silách. Zvečnenie ich zásluh prostredníctvom oslavného prejavu je samozrejme 
veľkolepým prejavom vďaky, umožnilo ho však práve dobrodenie piatich adresátov 
osláv, pretože bez ich dobrodenia by vzdelania v našich krajoch nebolo. Práve im preto 
treba pripísať ako najväčšiu zásluhu to, že sa nám ho dostáva. 
 
  

                                                           
25 „Tu vero interim Tyrnavia geminos crescentis gloriae tuae Authores non ultimos sic inprimis semper 
cole et celebra, ut siquam indebita fortasse de Te, de literaria Republica, de Ungaria demum universa 
primo ferme loco meritorum postpositione offensam Oratio incurrisset, perenni gratitudine 
compensaveris.“ – Tyrnavia crescens, [51]. 
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Abstrakt: Autorstvo promočnej tlače Tyrnavia crescens, súboru štyroch oslavných rečí venovaných 
piatim významným dobrodincom Trnavy, ktorý vyšiel pri príležitosti slávnostnej promócie magistrov 
filozofie v Trnave akademickou tlačou v roku 1707, sa pripisuje vzdelanému Jezuitovi Štefanovi Čibovi 
(1672 – 1719), ktorý v tom čase pôsobil na Trnavskej univerzite ako profesor poetiky a rétoriky. Po 
rétorickej analýze prvých troch prejavov pred slávnostným zhromaždením, venovaných kardinálovi 
Petrovi Pázmaňovi (panegyris I) a ostrihomským arcibiskupom Jurajovi Lippaiovi (panegyris II) 
a Jurajovi Pohroncovi Slepčianskemu sa pozornosť v tomto príspevku sústredí na štvrtý panegyrik, ktorý 
má dvoch adresátov. Prvým je kaločský arcibiskup Ján Telegdy, ktorý sa ako prvý zaslúžil o založenie 
šľachtického konviktu (primo Convictus Nobilium institutori), druhým jágerský biskup Ferdinand Pálffy, 
ktorý dal na vlastné náklady prebudovať budovy Trnavskej univerzity. 
 
Kľúčové slová: Štefan Čiba, Tyrnavia crescens, baroková rétorika, panegyrik, Ján Telegdy, Ferdinand 

Pálffy, Trnavská univerzita, jezuiti 
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Dve grécke výpožičky na sikulských nápisoch (darnakei, poterom) 
Barbora Machajdíková 
Bratislava 
 
Two Greek loanwords in Sicel inscriptions (darnakei, poterom) 
 
Abstract: The classification of the language of the Sicels (Siculi, Σικελοί) remains uncertain. Sicel 
probably does not belong to the Sabellian subfamily of the Italic languages. The phonetic development of 
the labiovelars is still unknown. The comparison between Sicel epopaska (*-peh2-) and Venetic 
ekvopetaris (*-ph2-ēt-) would give a clue to the treatment of the biphonematic group */k+w/, not to the 
fate of the labiovelar */kw/ in Sicel. The present contribution will focus on two borrowings from Greek: 
darnakei (Montagna di Marzo) and poterom (Grammichele). This study offers interesting insights on the 
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aše poznanie gréckej lexiky spočíva nielen na analýze gréckych 
literárnych a epigrafických textov, ale aj na výskume výpožičiek 

z gréčtiny v iných jazykoch a z rôznych období. V prípade starej Itálie boli grécke 
výpožičky v etruštine, oskičtine a latinčine objektom detailných štúdií. Naopak 
gréckym výpožičkám v sikulčine sa nedostalo toľko pozornosti. Je pravda, že sikulský 
korpus má obmedzený rozsah a mnoho sporných miest. Avšak štúdium gréckych 
výpožičiek v ňom môže umožniť lepšie pochopenie nielen sikulských nápisov, ale 
aj kultúrnych kontaktov medzi Grékmi a obyvateľmi Sicílie. 

V prvej časti článku bude predstavená jazyková situácia sikulčiny vrátane 
neistôt, ktoré sa týkajú jej dialektologického zaradenia, ako aj ťažkostí pri analýze 
sekvencie epopaska. V druhej časti bude analyzovaný tvar darnakei (Montagna di 
Marzo), vypožičaný z doloženého gréckeho slova (v podobe λάρναξ alebo νάρναξ), 
ktoré bolo prevzaté aj do etruštiny (larnaś). Napokon sa v tretej časti rozoberá 
chúlostivá otázka vzťahu medzi sikulským tvarom poterom (Grammichele) a gréckym 
ποτήριον. 

 
Všeobecná prezentácia sikulčiny 
 

Staroveká Sicília je pre svoje jazykové bohatstvo pozoruhodným miestom.1 
Okrem púnčiny, gréčtiny, latinčiny a oskičtiny sa na sicílskej pôde používalo aj viacero 
miestnych jazykov.2 Na severozápade Sicílie sú doložené texty v elymskom jazyku.3 
Územie Elymov zodpovedalo približne územiu Segesty, Eryxu a Entelly. Jazyková 
                                                           
1 WILLI, Sikelismos (2008). 
2 ZAMBONI, Il siculo (1978); BLAŽEK, Obyvatelé ostrovů (2008), s. 208 – 211. 
3 Najnovšia syntéza k elymčine od AGOSTINIANIHO, La lingua degli Elimi (2015). 
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situácia v strede a na východe ostrova sa ťažšie spresňuje, pretože staroveké zdroje 
hovoria o dvoch národoch, Sikánoch a Sikuloch. Sikáni boli usídlení v strednej Sicílii. 
Rieka Salso tvorila hranicu medzi Sikánmi (na západ od tejto rieky) a Sikulmi 
(na východ). Aj dnes je ťažké odlíšiť nápisy, ktoré sú napísané v sikulčine od nápisov 
v sikánčine.4 Intenzívne sa diskutuje, či sikánske populácie mali prístup k alfabetizácii 
na zachytávanie vlastného jazyka tak ako sikulské populácie. M. Lejeune sa pokúsil 
preukázať existenciu sikánského epigrafického korpusu, ale jeho závery boli 
spochybnené.5 L. Agostiniani, ktorý vystupuje proti existencii sikánského epigra-
fického korpusu, sa domnieva, že dokumentáciu pochádzajúcu z Montagna di Marzo 
možno interpretovať ako sikulskú.6 Je možné, že sikánske obyvateľstvo bolo alfabe-
tizované, ale používalo abecedu na zapisovanie gréčtiny a nie sikánčiny. 

Treba zdôrazniť, že pomenovanie sikulský jazyk, používané aj v tomto 
príspevku, je iba konvenčné. Sikulčina je fragmentárne doložený jazyk ešte nedosta-
točne poznaný. Dokumentácia pozostáva z malého množstva nápisov, niekoľkých 
glos7 a onomastických údajov v literárnych a epigrafických prameňoch.  

 Jazyková pozícia sikulčiny v rámci indoeurópskej rodiny dlho bola a stále je 
predmetom diskusie. Viacerí bádatelia považujú sikulčinu za súčasť italickej jazykovej 
rodiny, na čo poukazujú ako lexikálne zhody (príbuznosť medzi menom vodcu 
Douketiom a lat. dūcere z koreňa *deuk-) tak aj morfologické paralely, ako napr. 
príbuznosť medzi faliským konjunktívom douiad, umbríjskym imperatívom 
purdouitu a sikulským indikatívom dohit(i) (na nápise z Mendolita, Adrano) 
za predpokladu vývoja dohit(i) < *dowīti < *dowiyeti.8 

Na druhej strane dodnes panuje neistota, či je sikulčina sabelským jazykom 
(alebo jazykom blízkym sabelčine) alebo naopak, či je dialektom radikálne odlišným 
od sabelčiny. H. Rix sa staval skepticky k možnosti zaraďovania sikulčiny do sabelskej 
skupiny.9 Práve vývin labiovelár v sikulčine nie je dostatočne známy. V nedávnej 
diskusii k tejto otázke V. Martzloff zdôraznil, že väčšina argumentov v prospech vývoja 
*kw > p a *gw > b je vyvrátiteľných aspoň vzhľadom na aktuálne poznatky o týchto 
jazykoch.10 

Zložité je vyhodnotiť relevantnosť tvaru epopaska (na nápise z Mendolita) pre 
problematiku fonetického vývoja labiovelár v sikulčine. Viacerí bádatelia predpo-
kladali, že epopaska predstavuje kompozitum s významom „živiteľ koní“.11 Podľa tejto 

                                                           
4 DE SIMONE, L’epigrafia sicana e sicula (1999). 
5 LEJEUNE, Observations linguistiques (1980). 
6 AGOSTINIANI, I modi del contatto (1988 – 1989), s. 177 – 179. 
7 CAMPANILE, Note sulle glosse sicule (1969). 
8 MARTZLOFF, Les syntagmes picéniens (2006), s. 73. 
9 RIX, Sabellische Texte (2002), s. 12. 
10 MARTZLOFF, Retour sur l’inscription sicule de Montagna di Marzo (2016), s. 501. 
11 POLI, Per l’identificazione dei ruoli funzionali (2016), s. 605. 
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hypotézy by bol prvý člen kompozita epo- reflexom substantíva *ek’wo- označujúceho 
koňa. Segment -pa- v epopaska by pochádzal z koreňa doloženého v latinčine v slovese 
pāscere a v substantíve pāstor, ktorého dlhý vokál je prítomný v písomnom zachytení 
<paastores> (CIL I2 638). Kmeňový element /pā/ reflektuje indoeurópsky koreň 
*peh2-, ktorého význam bol „strážiť“, „chrániť“.12 Keby táto analýza bola správna, 
bifonematická skupina */kw/ (vzniknutá z *k’w pravidelnou depalatalizáciou indo-
európskych palatálnych okluzív v kentumovom type jazyka) by sa bola vyvinula na 
/p/ : *ek’wo- > *ekwo- > epo- (v epopaska). H. Rix však navrhol alternatívnu analýzu 
vychádzajúc z predpokladu, že slovo epopaska neexistuje. Podľa neho by bolo treba 
rozdeliť tento tvar na dve slová ep a opaska.13 V tejto perspektíve by slovo ep mohlo 
predstavovať príslovku miesta s deiktickou hodnotou, ktorá je tiež doložená v italic-
kých jazykoch.14 Takto by sa mohla porovnať sikulská príslovka ep s príslovkou ip 
doloženou na nápise ST Pg 10.15 Pélignijská príslovka ip obsahuje starú labiálnu 
okluzívu */p/ (a nie pôvodnú labioveláru */kw/), takže, ak by bolo treba rozdeliť text 
na dve slová ep a opaska, táto pasáž nápisu by nepriniesla žiaden posun v poznaní 
fonetického vývoja labiovelár v sikulčine. 

Na druhej strane, ak by sme pripustili existenciu sikulského tvaru epopaska 
ako jedného slova, mohlo by sa toto zložené substantívum interpretovať na základe 
porovnania s venétskym tvarom ekvopetaris. Venétske slovo, ktoré sa stalo objektom 
viacerých neuspokojivých pokusov o etymologizovanie, v nedávnej minulosti morfo-
logicky analyzoval G.-J. Pinault.16 Lexéma ekvopetaris je známa vo viacerých fonetic-
kých a pravopisných variantoch na venétskych nápisoch. Niekoľko príkladov:17  

<.e.kvopetari.s.> (MLV 122 bis, Este), 
<e.kupetari.s.> (MLV 131, Padova), 
<ecupetaris>18 (MLV 236, Canevói, Belluno), 
<.e.kvopetar.s.> (MLV 223, Altino), 

                                                           
12 Symbol *h2 je zápisom indoeurópskej spoluhlásky zvanej „druhá laryngála“. 
13 RIX, Sabellische Texte (2002), s. 12. 
14 MARTZLOFF, Retour sur l’inscription sicule de Montagna di Marzo (2016), s. 507. 
15 K tomuto nápisu pozri MARTZLOFF – MACHAJDÍKOVÁ, Structures strophiques (2017). 
16 PINAULT, Venetic ekvopetaris (2015 – 2016). Hypotézy týkajúce sa etymológie navrhnuté pred Pinaultom 
sú problematické. MARINETTI, Inediti. Veneto (2004), s. 367, predpokladá, že druhý člen kompozita je *pet- 
„pán“, ale potom by sme tu očakávali /o/ vokalizmus. KLINGENSCHMITT, Die lateinische Nominalflexion 
(1992), s. 98, rozdelil toto slovo na ek-vop-et-aris a porovnával element -vop- s juhopicénskym slovom 
vepeten (lokál), ktorého význam je „pomník“. Ale v- v tvare vepeten pochádza z */l/, ako to preukázal 
MARTZLOFF, Deux termes du lexique funéraire sud-picénien (2013), s. 202. V. Martzloff sa teraz domnieva, 
že slovo vepeten (< *lep-eto-) „náhrobný kameň“ je príbuzné s latinským slovesom lapit „spôsobuje 
bolesť“ (< *„reže“), pričom sémantický vzťah je porovnateľný so saxum „skala“ / secare „rezať“. 
17 Na venétske nápisy odkazujeme podľa LEJEUNE, Manuel (1974). Čísla nápisov predchádza skratka MLV, 
ktorá značí Manuel de la langue vénète. 
18 Text je napísaný vo venétskolatinskom písme. 
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<.e.p.petari.s.> (MLV 133, Padovský región), 
<.e.p.petari.s[.]> (MLV 136, Padovský región).  
Na latinských nápisoch sa tiež objavuje <equpetars> (MLV 134, Padovský 

región). Do úvahy treba vziať aj slovo ekupetabos.19 Tvar ekupetabos nie je nominatív 
singuláru, ale datív plurálu na -bos, ktorý je reflexom *-bhos. Vo venéčtine teda zrejme 
existovalo substantívum /ekwopetā/ alebo /ekwopētā/ (s dlhým vokálom, ktorý je 
prijateľnejší z morfologických dôvodov). G.-J. Pinault navrhuje vo venétskom 
substantíve rozpoznať koreň *peh2-. Význam slova /ekwopētā/ by bol „ten, ktorý sa 
stará o kone“.20 Toto substantívum by bolo treba však chápať v prenesenom význame. 
Vzťahovalo by sa na prestížny sociálny status.21 Možné je, že išlo o titul používaný 
určitými členmi vedúcej vrstvy. Na morfologickej rovine je /ekwopētā/ odvodenina 
na -ā substantíva na -ēt-. Tento sufix -ēt- je pravdepodobne identický s tým, ktorý sa 
vyskytuje v gréckom slove γυμνής (genitív γυμνῆτος) „ľahkoodenec“, odvodenom 
z adjektíva γυμνός „nahý“. Z hľadiska slovotvorby možno teda zvažovať pripojenie 
komplexného sufixu -ēt- (vzniknutého kontrakciou tematického vokálu */e/ a sufixu 
*/et/) k nulovému stupňu koreňa: *-ph2-ēt-. Druhá laryngála nemodifikovala 
zafarbenie dlhého */ē/. 

Ak akceptujeme analýzu venétskeho slova ekvopetaris ako odvodeniny 
zo substantíva /ekwopētā/ (doloženého v ekupetabos), ktoré obsahuje koreň *peh2-, 
zdá sa oprávnené analyzovať sikulské slovo epopaska ako reflex protoformy *ek’wo-
peh2- nie vo význame „ten, kto živí kone“, ale ako „ten, kto stráži kone“. Dostali by 
sme tak pozoruhodnú zhodu medzi venétskym a sikulským kompozitom.22 V tejto 
perspektíve by bolo /p/ pokračovaním skupiny dvoch spoluhlások */k+w/. Je však 
ťažké určiť, či labiovelárna fonéma */kw/ tiež bola reflektovaná hláskou /p/. Vývoj 
labiovelár v sikulčine zostáva teda aj naďalej nejasný. 

 
Tvar darnakei a jeho kontext 

 
Tvar darnakei sa vyskytuje na pomerne dlhom nápise z lokality Montagna di 

Marzo.23 Text tvoria dva paralelné riadky symetricky rozmiestnené v hornej časti 
a pod bruchom amfory geometrickej dekorácie datované na koniec šiesteho (alebo 
začiatok piateho) storočia. Na troch miestach sa objavujú grafémy, ktoré umožňujú 
viaceré čítania. Písmená neistého čítania sú symbolizované znakmi X1, X2 a X3: 

 

                                                           
19 MARINETTI, Inediti. Veneto (2004), s. 365. 
20 PINAULT, Venetic ekvopetaris (2015 – 2016), s. 186 navrhuje nasledujúce anglické preklady: „the one 
who looks after horses“, „who watches over horses“, „who cares for horses“. 
21 MARINETTI, Inediti. Veneto (2004), s. 367. 
22 Vyjadrujeme vďaku V. Martzloffovi, že upriamil našu pozornosť na túto analýzu.  
23 K nápisu cf. AGOSTINIANI, Les parlers indigènes (1992), s. 152. 
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A: tamuraabesakedqoiaveseurumakesagepipokedX1utimbe 
B: levopomanatesemaidarnakeibureitaX2omX3aetiurela.  
Podľa nás je pravdepodobné, že druhý znak v <...epipo...> je <p> (a nie 

<it>).24 Písmeno X1 (medzi <ed> a <ut>) reprezentuje <l> alebo <a>. X2 (medzi <ta> 
a <om>) zodpovedá hláske <m> alebo <p> alebo <lt> či <li>. Napokon X3 (medzi 
<om> a <ae>) reprezentuje <i> alebo <t>. Z hľadiska sikulčiny by sekvencia <mt> 
bola akceptovateľná. Nápis z Centuripe obsahuje totiž sekvenciu <nunustemtim...> 
so skupinou <mt>. 

Písmeno X2 je predmetom sporov. L. Agostiniani akceptuje text 
tamomiaetiurela na konci riadku B.25 Podobné čítanie nedávno pripustil aj A. Willi.26 
Na základe rozboru fotografie27 sa dá konštatovať, že čítanie <m> pre X2 je zlučiteľné 
s ešte viditeľnými stopami. Neistoty v čítaní však nebudú mať dopad na naše 
uvažovanie. 

Napriek tomu, že je text napísaný v scriptio continua, môžeme sa pokúsiť 
o členenie textu na slová. Identifikovateľné je slovo, ktoré je v pozícii pred tvarom 
burei (ku ktorému sa ešte vrátime), a síce slovo <darnakei>, ktoré možno porovnať 
s gréckym λάρναξ alebo νάρναξ. Túto starú hypotézu dnes akceptuje väčšina 
bádateľov.28 Treba spresniť, že alternatívne hypotézy sú pochybné a preklad tvaru 
darnakei ako „Gesellschaft“ (spoločnosť) sa nejaví ako opodstatnený.29 

Pri dvojici λάρναξ – darnakei by bolo treba postulovať zmenu počiatočnej 
hlásky slova. Možno pozorovať, že počiatočná spoluhláska slova v gréčtine sa môže 
meniť: /l/ alebo /n/. Sikulčina pridáva ďalší variant s /d/. Trojica zložená z gréckeho 
νύμφη, latinského lumpa a oskického diumpaís30 poskytuje možnú paralelu, avšak 
nemožno vylúčiť, v prípade gréckeho a latinského slova, interferencie medzi viacerými 
koreňmi. 

Spresnime význam slova na základe jeho použitia u autorov.31 U Homéra 
slovo λάρναξ môže označovať skrinku na ukladanie náradia, ako je to v prípade 
Hefaista (Il. 18, 412 – 413): 

 

                                                           
24 Detailná diskusia možných čítaní sekvencií písmen u MARTZLOFFA, Retour sur l’inscription sicule de 
Montagna di Marzo (2016), s. 491 – 492. 
25 AGOSTINIANI, Les parlers indigènes (1992), s. 152. 
26 WILLI, Sikelismos (2008), s. 347. 
27 Cf. vyobrazenia (tab. III, tab. IV), ktoré dopĺňajú článok PROSDOCIMIHO, Una nuova iscrizione anellenica 
(1978). 
28 PROSDOCIMI, Una nuova iscrizione anellenica (1978), s. 32. Niekoľko drobných námietok vzniesol DE 
SIMONE, L’epigrafia sicana e sicula (1999), s. 502. 
29 Túto hypotézu naznačil STEINBAUER, Paläosizilisch (2008), s. 336. 
30 Toto slovo figuruje na nápise ST Sa 1 v Rixovom vydaní Sabellische Texte (2002), s. 82. 
31 ROBERT, Hellenica (1965), s. 240. U tohto autora nájdeme základnú diskusiu k tomuto gréckemu slovu. 



147 
 

A: tamuraabesakedqoiaveseurumakesagepipokedX1utimbe 
B: levopomanatesemaidarnakeibureitaX2omX3aetiurela.  
Podľa nás je pravdepodobné, že druhý znak v <...epipo...> je <p> (a nie 

<it>).24 Písmeno X1 (medzi <ed> a <ut>) reprezentuje <l> alebo <a>. X2 (medzi <ta> 
a <om>) zodpovedá hláske <m> alebo <p> alebo <lt> či <li>. Napokon X3 (medzi 
<om> a <ae>) reprezentuje <i> alebo <t>. Z hľadiska sikulčiny by sekvencia <mt> 
bola akceptovateľná. Nápis z Centuripe obsahuje totiž sekvenciu <nunustemtim...> 
so skupinou <mt>. 

Písmeno X2 je predmetom sporov. L. Agostiniani akceptuje text 
tamomiaetiurela na konci riadku B.25 Podobné čítanie nedávno pripustil aj A. Willi.26 
Na základe rozboru fotografie27 sa dá konštatovať, že čítanie <m> pre X2 je zlučiteľné 
s ešte viditeľnými stopami. Neistoty v čítaní však nebudú mať dopad na naše 
uvažovanie. 

Napriek tomu, že je text napísaný v scriptio continua, môžeme sa pokúsiť 
o členenie textu na slová. Identifikovateľné je slovo, ktoré je v pozícii pred tvarom 
burei (ku ktorému sa ešte vrátime), a síce slovo <darnakei>, ktoré možno porovnať 
s gréckym λάρναξ alebo νάρναξ. Túto starú hypotézu dnes akceptuje väčšina 
bádateľov.28 Treba spresniť, že alternatívne hypotézy sú pochybné a preklad tvaru 
darnakei ako „Gesellschaft“ (spoločnosť) sa nejaví ako opodstatnený.29 

Pri dvojici λάρναξ – darnakei by bolo treba postulovať zmenu počiatočnej 
hlásky slova. Možno pozorovať, že počiatočná spoluhláska slova v gréčtine sa môže 
meniť: /l/ alebo /n/. Sikulčina pridáva ďalší variant s /d/. Trojica zložená z gréckeho 
νύμφη, latinského lumpa a oskického diumpaís30 poskytuje možnú paralelu, avšak 
nemožno vylúčiť, v prípade gréckeho a latinského slova, interferencie medzi viacerými 
koreňmi. 

Spresnime význam slova na základe jeho použitia u autorov.31 U Homéra 
slovo λάρναξ môže označovať skrinku na ukladanie náradia, ako je to v prípade 
Hefaista (Il. 18, 412 – 413): 

 

                                                           
24 Detailná diskusia možných čítaní sekvencií písmen u MARTZLOFFA, Retour sur l’inscription sicule de 
Montagna di Marzo (2016), s. 491 – 492. 
25 AGOSTINIANI, Les parlers indigènes (1992), s. 152. 
26 WILLI, Sikelismos (2008), s. 347. 
27 Cf. vyobrazenia (tab. III, tab. IV), ktoré dopĺňajú článok PROSDOCIMIHO, Una nuova iscrizione anellenica 
(1978). 
28 PROSDOCIMI, Una nuova iscrizione anellenica (1978), s. 32. Niekoľko drobných námietok vzniesol DE 
SIMONE, L’epigrafia sicana e sicula (1999), s. 502. 
29 Túto hypotézu naznačil STEINBAUER, Paläosizilisch (2008), s. 336. 
30 Toto slovo figuruje na nápise ST Sa 1 v Rixovom vydaní Sabellische Texte (2002), s. 82. 
31 ROBERT, Hellenica (1965), s. 240. U tohto autora nájdeme základnú diskusiu k tomuto gréckemu slovu. 



148 
 

[...] ὅπλα τε πάντα 
λάρνακ᾽ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο 
„a ostatné svoje náradie, s ktorým ťažko pracoval, uložil do striebornej 

skrinky.“32 
 

Slovo λάρναξ sa často objavuje v pohrebnom kontexte, a to v rôznych 
obdobiach. Na konci 24. spevu Iliady je toto slovo použité na označenie truhlice, kam 
sa ukladajú telesné pozostatky pri Hektorovom pohrebe (Il. 24, 792 – 796) :  

[...] αὐτὰρ ἔπειτα 
ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ᾽ ἕταροί τε 
μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν, 
καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες, 
πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν. 
„Potom bratia a druhovia nariekajúc zbierali belavé kosti, 
a z líc im stekali prehojné slzy. 
Tie (kosti) vložili do zlatej truhly, 
a zakryli ju jemnými látkami nachovej farby.“  
 Thukydides (2, 34, 3) používa slovo λάρναξ v súvislosti s opisom úradného 

pohrebu Aténčanov padlých v boji:  
ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ᾖ, λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι, φυλῆς 

ἑκάστης μίαν· ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς. 
„V deň pohrebu vezú vozy truhly z cyprusového dreva, po jednej z každej fýly, 

a kosti v nich sú uložené podľa toho, kto do ktorej fýly patril.“ 
 

Slovo λάρναξ sa objavuje na pohrebných nápisoch z Malej Ázie, kde označuje 
sarkofág.33 Avšak kontext, kde sa vyskytuje tvar darnakei na sikulskom nápise, 
pravdepodobne nie je pohrebný ale skôr symposiastický. Okrem toho sa toto grécke 
slovo vyskytuje aj v glose vysvetľujúcej latinské slovo arcula, ktoré je prirovnávané 
ku gréckym slovám κιβωτός a λάρναξ (CGL 2, 25, 18).34 Grécke slovo λάρναξ bolo 
zrejme vypožičané nielen do sikulčiny, ale aj do etruštiny, kde sa v podobe larnaś (Cr 
2, 40) používalo na označenie nádoby zvanej pithos.35 Je pravdepodobné, že po tom, 
čo bolo toto slovo prevzaté, mohlo označovať nádobu určitej veľkosti určenú na niečo 
iné. 
                                                           
32 Upravený preklad OKÁLA (1962). Uvedené sa týka aj ostatných prekladov citácií z Homéra v tomto 
článku. 
33 ROBERT, Hellenica (1965), s. 241 – 244. 
34 Skratka CGL odkazuje na Corpus Glossariorum Latinorum. K druhému zväzku (kde sa nachádza 
analyzované slovo) cf. GOETZ, Corpus Glossariorum Latinorum (1888). 
35 Ako vysvetľuje MORANDI TARABELLA, Prosopographia Etrusca (2004), s. 452, slovo larnaś označuje 
pithos. 
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Treba predpokladať, že darnakei tu funguje ako označenie amfory, na ktorej 
sú vyryté dva riadky textu? Pri segmentácii okolia slova darnakei by sme mohli 
vyčleniť tvar tesemai, esemai, semai alebo emai pred darnakei a interpretovať ho ako 
ukazovacie zámeno. Bolo by v ženskom rode, čo by zodpovedalo rodu, ktorý malo toto 
substantívum v gréčtine. 

V riadku B sa sekvencia písmen <ei> objavuje dvakrát (v ...akeibureita...), čo 
by mohlo znamenať, že ide o zápis koncovky. Ak pripustíme, že za týmto <ei> by mala 
nasledovať hranica slov v oboch prípadoch, môžeme vyčleniť slovo burei. Takto izolo-
vané <burei> by sme mohli porovnať s védskym bhū́ri- a avestským būiri-.36 Takáto 
analýza sa nachádza už u D. Steinbauera37 a nezávisle ju navrhol aj V. Martzloff.38 
Význam tvaru burei bol zrejme blízky významu latinského adjektíva capax priestran-
ný, rozsiahly. 

 
Tvar poterom a jeho kontext 

 
Tvar poterom sa vyskytuje na nápise na nádobe zvanej kotyle 

(Grammichele).39 Nápis je kompletný a dobre čitateľný. Jediná neistota v čítaní sa týka 
desiateho písmena, ktoré sa dá interpretovať buď ako epsilon, alebo ksi. 
Komplikovanejšia je však sama identifikácia jazyka tohto nápisu. Niektorí bádatelia40 
(ktorí uprednostňujú čítanie epsilonu) sa domnievajú, že nápis je v gréčtine (aj keď 
ide o sčasti chybný grécky text), zatiaľ čo iná skupina bádateľov (ktorí čítajú ksi) sa 
domnieva, že nápis je v sikulčine.41 

Provizórne ponúkame dva rozdielne prepisy textu, pretože, ak by bolo treba 
predpokladať, že nápis je sikulský, bolo by potrebné transliterovať ho do latinskej 
abecedy, ale, ak by bol v gréčtine, bolo by treba zachovať grécku alfabetu.   

ϝολτεσqοζευδαιδεδαξεδαποτερομ (gréčtina), 
voltesqozxudaidedaxedapoterom (sikulčina).  
Hlavná otázka, ktorú si kladieme, je, či ποτερομ je grécke slovo použité 

v gréckom texte, alebo, či je poterom grécka výpožička v sikulskom texte. G. 
Manganaro zastáva názor, že text bol napísaný v gréčtine.42 Na nápise by sa 

                                                           
36 PINAULT, Védique bhū́ri- (1998); MARTZLOFF, Some remarks on the prehistory of omnis (2014), s. 234. 
37 STEINBAUER, Paläosizilisch (2008), s. 335 – 336. Autor prekladá ako „viel, zahlreich“. 
38 MARTZLOFF, Retour sur l’inscription sicule de Montagna di Marzo (2016), s. 510. 
39 K textu cf. AGOSTINIANI, Les parlers indigènes (1992), s. 149. 
40 MANGANARO, Iscrizioni greche (2003); DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales de Sicile (2008), s. 177. 
41 AGOSTINIANI – CORDANO, L’ambiente siculo (2002), s. 82 – 83; MARTZLOFF, Notes de lecture (2014), s. 256. 
42 MANGANARO, Iscrizioni greche (2003), s. 151 – 152. 
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42 MANGANARO, Iscrizioni greche (2003), s. 151 – 152. 



150 
 

odkazovalo na hru zvanú κότταβος.43 Berie do úvahy viaceré možné jazykové analýzy. 
Prvá interpretácia znie:  

Ϝολτέσϙō· Ζεῦ, δαΐ, δέδαξε, Δᾶ, ποτέρ<ι>ομ 
„Di Oltiskos. O Zeus, nella tenzone (δαΐ) ha impartito lezioni, o Terra, il 

bicchiere.“ 
„(Som) Oltiskov. Zeus, v boji ma vycvičil, Zem, pohár.“  

Tento návrh prekladu si vyžaduje viaceré vysvetlenia. Podľa Manganara text 
obsahuje vlastné meno Ὀλτίσκος, ktoré by bolo odvodeninou so sufixom -ίσκος 
vytvorenou zo základu Ὄλτος. Išlo by tu o neštandardný lokálny variant s otvorením 
hlásky /i/. Tvar Ϝολτέσϙō by bol genitívom tohto vlastného mena. Slovesom by bolo 
δέδαξε. Manganaro tvrdí, že tvar δέδαξε by bol identický s aoristom bez augmentu 
δίδαξε doloženým u Homéra v pasáži z Iliady (Il. 5, 51 – 52):  

[...] δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ  
βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη: 
„[...] bo Artemis božská ho učila strielať na každú divú zver, čo na horách 

chovajú lesy.“  
Manganaro sa domnieva, že je legitímne opraviť text ποτέρομ 

na ποτέρ<ι>ομ. Táto korekcia mu umožňuje rozpoznať grécke slovo ποτήριον. Takáto 
identifikácia by však mala za následok dodatočnú korekciu koncového my (labiálna 
nazála) na ny (dentálna nazála). Ζεῦ by bol vokatív teonyma. Rovnako Δᾶ by bol 
vokatív označenia Zeme. Podľa Manganara by bolo možné, aby segment z troch 
písmen, ktorý predchádza tvar δέδαξε, zodpovedal homérskemu datívu δαΐ zname-
nujúcemu „v boji“. V tejto súvislosti možno citovať nasledujúci verš z Iliady (13, 286):  

ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ. 
„praje si, aby sa čo najskôr zamiešal do žiaľnej seči.“  
Manganaro ponúka tiež druhý preklad.44 Namiesto identifikácie slova δαΐ 

„v boji“, tu navrhuje rozpoznať časticu δαί s opytovacou hodnotou: 
 
Ϝολτέσϙō· Ζεῦ, δαί, δέδαξε, Δᾶ, ποτέρ<ι>ομ 
„Di Oltiskos, o Zeus in che modo, ha impartito lezione, o Terra, un 

bicchiere?“ 
„(Som) Oltiskov, Zeus, akým spôsobom, ma vycvičil, Zem, pohár?“ 

                                                           
43 Ide o hru možno pochádzajúcu zo Sicílie hranú počas sympósií alebo v kúpeľoch v Grécku a Etrúrii. 
Veľmi populárna bola v 5. a 4. st. p.n.l. Na začiatku sympózia sa počas libácie odlialo niekoľko kvapiek 
vína na zem vzývajúc meno božstva hlavne Dionýza. Cieľom hry je vhodiť zbytok vína (λάταξ) do nádoby 
položenej na zemi alebo na stole vyslovujúc pritom meno milovanej osoby. Ak kvapky tekutiny zasiahnu 
nádobu, je to dobré znamenie. Víťaz získa malú odmenu, ako napr. koláč alebo pohár. 
44 MANGANARO, Iscrizioni greche (2003), s. 152. 
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L. Dubois tiež obhajuje hypotézu, že ide o grécky text.45 Akceptuje analýzu 
tvaru δαΐ „v boji“ navrhnutú Manganarom. Dubois sa domnieva, že ποτέρ<ι>ομ je 
akuzatív a prekladá: „(J’appartiens à) Wolteskos. Ô Zeus, au combat, il m’a appris, ô 
Terre, (l’art) du vase à boire“, čiže doslovne „(Patrím) Wolteskovi. Zeus, v boji, naučil 
ma, Zem, (umenie) nádoby na pitie.“ 

Napriek snahám oboch bádateľov hypotéza, podľa ktorej je text napísaný 
v gréčtine, má viaceré nedostatky. Predovšetkým zmysel prekladov navrhnutých 
Manganarom a Duboisom je ťažko uchopiteľný. Prečo by nápis obsahoval dva 
vokatívy? Tiež je neopodstatnené predpokladať prítomnosť až dvoch chýb v slove 
ποτήριον (vynechanie ioty a chybná nazálna koncovka). Rovnako posunutie /i/ 
k otvorenejšej výslovnosti /e/ vo Ϝολτέσϙō (namiesto /i/ v Ὀλτίσκος) a v δέδαξε 
(namiesto δίδαξε) sa zdá byť nepravdepodobné. Bolo by totiž prekvapivé, aby 
zapisovateľ citoval učený tvar δίδαξε (bez augmentu), ktorý nepatril do bežného 
jazyka a aby bol navyše tento tvar zachytený s chybným vokalizmom. Je teda oveľa 
pravdepodobnejšie, že tento nápis nie je napísaný v gréčtine.  

Neprítomnosť ioty v slove poterom by mohla naznačovať, že grécke /i/ bolo 
zredukované na /y/ (spoluhláska j), ktoré palatalizovalo predchádzajúce -r- (sikulské 
<r> by tu teda značilo /r’/). Znak <x> sa objavuje v tvare, ktorý sa zdá byť datívom: 
<qozxudai> (po nominatíve <voltes>) alebo <xudai> (po nominatíve <voltesqoz>, 
s koncovkou písanou ako <oz>). Písmeno <x> sa tu nachádza pred <u>. Bolo by teda 
treba predpokladať, že <u> obsahuje rys palatality ([ü]?). Tu by juhopicénčina 
poskytla typologickú paralelu (<u> tu značí [ü] alebo [iu]).  

Možnosť palatalizácie v poterom (pod vplyvom j) a možno v qozxudai 
(pripúšťajúc palatálne [ü], čo ale zostáva neisté) má zaujímavý dôsledok na analýzu 
sikulského tvaru dedaxed. Porovnanie medzi dedaxed a slovesom vhevhaked zo spony 
z Preneste nie je nové.46 Spoločná rekonštruovaná protoforma pre dedaxed a zároveň 
vhevhaked je tvar perfekta *dhe-dhak-e-d (pripúšťajúc vývoj *dh > d v sikulčine). Avšak 
písmeno <x> v dedaxed nikdy nebolo uspokojivo vysvetlené. Je špekulatívne 
predpokladať, že *dhe-dhak-e-d sa transformovalo na *dhe-dhak-s-e-d pridaním sufixu 
sigmatického aoristu. Zdá sa lepšie a jednoduchšie predpokladať, že *dhe-dhak-e-d sa 
najprv pravidelne vyvinulo na *dedaked a potom, že /e/ v koncovke palatalizovalo 
predchádzajúce /k/ na hlásku zachytenú ako <x> (*[k] > *[k’]). Táto hypotéza má 
výhodu v tom, že rieši prítomnosť dvoch anomálií (zmiznutie /i/ v poterom a výskyt 
nečakaného <x> v dedaxed) jednotným vysvetľovacím princípom.47 
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46 Figuruje napríklad u ZAMBONIHO, Il siculo (1978), s. 987. 
47 MARTZLOFF, La plus ancienne composition poétique à Rome (2015), s. 84; WILLI, Sikelismos (2008), s. 346. 
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45 DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales de Sicile (2008), s. 177. 
46 Figuruje napríklad u ZAMBONIHO, Il siculo (1978), s. 987. 
47 MARTZLOFF, La plus ancienne composition poétique à Rome (2015), s. 84; WILLI, Sikelismos (2008), s. 346. 
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Ďalej sa nastoľuje otázka, ako interpretovať <a> nachádzajúce sa medzi 
dedaxed a poterom? Niektorí bádatelia48 sa snažili vysvetliť toto <a> ako element 
prefigovaný k poterom, čo je však úplne nepravdepodobné. Dala by sa ešte zvažovať 
predložka (reflektujúca *an(a), *ad, *ambh(i), *n̥(dV)49), ale bolo by ťažké vymedziť 
jej presnú funkciu (mohli by sme prípadne uvažovať o paralele s feced en 
na Duenovom nápise). Bolo by tiež samozrejme možné (aj keď trúfalé) predpokladať, 
že toto <a> bolo napísané omylom. Sled písmen <da> sa totiž v predchádzajúcich 
slovách vyskytol dvakrát:  

voltes qozxuDAi deDAxeD{A} poterom.  
Napriek týmto nevyriešeným otázkam sa tradičná interpretácia, že ide 

o sikulský dokument, zdá stále najprijateľnejšia. Podobnosť medzi poterom a gréckym 
ποτήριον sa teda nevyhnutne vysvetľuje ako výpožička gréckeho slova do sikulčiny, 
rovnako ako v prípade darnakei a λάρναξ. 

Na záver možno konštatovať, že štúdium obidvoch výpožičiek, ktoré sú 
názvami nádob, nás priviedlo k úvahám o morfosyntaktickej organizácii textu, kde sa 
tieto výpožičky vyskytujú. Bolo možné segmentovať v ich susedstve dva tvary, ktoré 
sa dajú objasniť komparatívnou metódou: burei porovnateľné s avestským 
būiri- a sloveso dedaxed, ktoré by tvorilo úplnú paralelu s tvarom vhevhaked zo spony 
z Preneste, ak pripúšťame, že <x> označuje výsledok palatalizácie /k/. Na metodolo-
gickej rovine sa štúdium gréckych výpožičiek v sikulčine ukázalo ako účinný spôsob, 
ako podrobiť analýze fragmentárne texty vytvorené v miestnom zle poznanom jazyku.  
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Abstrakt: Klasifikácia jazyka Sikulov (Siculi, Σικελοί) je stále nejasná. Sikulčina pravdepodobne nepatrí 
do sabelskej podskupiny italických jazykov. Rovnako stále nepoznáme vývoj labiovelár v tomto jazyku. 
Porovnanie medzi sikulským epopaska (*-peh2-) a venétskym ekvopetaris (*-ph2-ēt-) by mohlo pomôcť 
vysvetliť vývoj bifonematickej skupiny */k+w/, ale nie vývoj labiovelárneho */kw/ v sikulčine. 
V predkladanom príspevku sa podrobujú analýze dve výpožičky z gréčtiny: darnakei (Montagna di 
Marzo) a poterom (Grammichele). Táto problematika ponúka zaujímavý pohľad na kultúrne kontakty 
medzi gréčtinou a miestnymi jazykmi starovekej Sicílie. 
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Všeobecnolingvistický pohľad na latinskú anatomickú terminológiu1 
Slavka Oriňáková 
Prešov 
 
A general linguistic view of the Latin anatomical terminology 
 
Abstract: Latin medical terminology is a set of scientific naming systems. It consists of specific terms 
that must have certain characteristics to fulfil the term function. In the study, we analyze and interpret 
the most distinctive features of Latin anatomical terms from a general linguistic point of view. Attention 
is paid to the characteristics of registry, motivation, systemicity, steadiness, unambiguity (accuracy), 
derivability (motivation), translatability and internationality. Each of these features represents an 
individual research area that can be examined from several aspects. Understanding and respecting the 
term characteristics is a manifestation of terminological culture and a basic prerequisite for proper use 
and also creation of new terms in any language, including Latin. 
 
Keywords: Latin anatomical terminology, term, term characteristics, general linguistics 
 
Úvod 

 
 pojmoch terminológia a termín sa uvažovalo na stránkach štúdií 
viacerých lingvistov. V našom pohľade na latinskú anatomickú 

terminológiu v teoretickej oblasti nadväzujeme hlavne na práce Ivana Masára,2 Juraja 
Furdíka,3 Martina Ološtiaka,4 Boženy Džuganovej.5  

Výsledkom skúmaní podstatných znakov termínov je súbor ich vlastností, tie 
sa pokúšame identifikovať v latinskej anatomickej terminológii a predstavujeme 
niektoré námety a inšpirácie pre ďalšie bádanie na rôznych jazykových úrovniach. 

Sú vlastnosti, ktoré sa považujú za základné (napr. spisovnosť, jednoznačnosť, 
presnosť atď.), a sú aj vlastnosti, ktoré sú pre termíny „užitočné“, ale ich uplatnenie 
nesmie ísť na úkor iných dôležitých vlastností (krátkosť termínu na úkor presnosti a pod.). 

V latinskej anatomickej terminológii nachádzame aj termíny, ktoré protirečia 
tej či onej vlastnosti. Dá sa to očakávať, pretože zovšeobecnené vlastnosti vyjadrujú 
ideálny stav, ku ktorému sa termíny viac alebo menej približujú. 

 
Vlastnosti latinských anatomických termínov  

1. Spisovnosť latinských anatomických termínov 
V národných jazykoch sa zo všeobecnolingvistického aspektu vyžaduje spi-

sovnosť termínu. Táto vlastnosť sa považuje za najpodstatnejšiu, keďže v národných 
                                                           
1 Publikácia predstavuje výstup z grantovej úlohy KEGA Latinsko-slovensko-poľská anatomická 
terminológia ako moderná lexikografická príručka v profesijnom vzdelávaní č. 004PU-4/2017. 
2 MASÁR, Príručka slovenskej terminológie (1991), 192 s. 
3 FURDÍK, Teória motivácie v lexikálnej zásobe (2008), 95 s. 
4 OLOŠTIAK, O terminologickej motivácii v lexike (2015), s. 56 – 84. 
5 DŽUGANOVÁ, Terminológia ako vedná disciplína (2002), s. 129 – 139. 
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Slavka Oriňáková 
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A general linguistic view of the Latin anatomical terminology 
 
Abstract: Latin medical terminology is a set of scientific naming systems. It consists of specific terms 
that must have certain characteristics to fulfil the term function. In the study, we analyze and interpret 
the most distinctive features of Latin anatomical terms from a general linguistic point of view. Attention 
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derivability (motivation), translatability and internationality. Each of these features represents an 
individual research area that can be examined from several aspects. Understanding and respecting the 
term characteristics is a manifestation of terminological culture and a basic prerequisite for proper use 
and also creation of new terms in any language, including Latin. 
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Úvod 

 
 pojmoch terminológia a termín sa uvažovalo na stránkach štúdií 
viacerých lingvistov. V našom pohľade na latinskú anatomickú 

terminológiu v teoretickej oblasti nadväzujeme hlavne na práce Ivana Masára,2 Juraja 
Furdíka,3 Martina Ološtiaka,4 Boženy Džuganovej.5  

Výsledkom skúmaní podstatných znakov termínov je súbor ich vlastností, tie 
sa pokúšame identifikovať v latinskej anatomickej terminológii a predstavujeme 
niektoré námety a inšpirácie pre ďalšie bádanie na rôznych jazykových úrovniach. 

Sú vlastnosti, ktoré sa považujú za základné (napr. spisovnosť, jednoznačnosť, 
presnosť atď.), a sú aj vlastnosti, ktoré sú pre termíny „užitočné“, ale ich uplatnenie 
nesmie ísť na úkor iných dôležitých vlastností (krátkosť termínu na úkor presnosti a pod.). 

V latinskej anatomickej terminológii nachádzame aj termíny, ktoré protirečia 
tej či onej vlastnosti. Dá sa to očakávať, pretože zovšeobecnené vlastnosti vyjadrujú 
ideálny stav, ku ktorému sa termíny viac alebo menej približujú. 

 
Vlastnosti latinských anatomických termínov  

1. Spisovnosť latinských anatomických termínov 
V národných jazykoch sa zo všeobecnolingvistického aspektu vyžaduje spi-

sovnosť termínu. Táto vlastnosť sa považuje za najpodstatnejšiu, keďže v národných 
                                                           
1 Publikácia predstavuje výstup z grantovej úlohy KEGA Latinsko-slovensko-poľská anatomická 
terminológia ako moderná lexikografická príručka v profesijnom vzdelávaní č. 004PU-4/2017. 
2 MASÁR, Príručka slovenskej terminológie (1991), 192 s. 
3 FURDÍK, Teória motivácie v lexikálnej zásobe (2008), 95 s. 
4 OLOŠTIAK, O terminologickej motivácii v lexike (2015), s. 56 – 84. 
5 DŽUGANOVÁ, Terminológia ako vedná disciplína (2002), s. 129 – 139. 
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jazykoch sa veľká časť odbornej komunikácie realizuje v spisovnom jazyku. Hoci 
jazykové spoločenstvo používajúce latinčinu ako svoj materinský jazyk už zaniklo, 
a teda kodifikácia spisovnej latinčiny v súčasnom chápaní nie je možná, predsa sa 
latinské medicínske termíny správajú ako spisovné. Spĺňajú totiž požiadavky kladené 
na spisovné jazykové jednotky:  

 
- ustálenosť, bez ktorej nie je možné dorozumievanie; 
- ústrojnosť, t. j. utvorenosť podľa slovotvorných a gramatických pravidiel 

jazyka; (táto požiadavka sa nedodržala absolútne, objavujú sa termíny, 
kde došlo k chybám na základe nesprávnej identifikácie gramatických 
charakteristík lexikálnej jednotky, napr. corpus ossis ilii, hilum / hilus); 

- funkčnosť, ktorá podmieňuje bezproblémové efektívne dorozumievanie.  
 
Kodifikačný akt v súčasnom chápaní pri medicínskych termínoch zastupujú 

publikované výstupy z medzinárodných kongresov organizovaných medzinárodnými 
komisiami. Najnovšiu anatomickú nomenklatúru vypracovala Medzinárodná 
anatomická terminologická komisia (FCAT – Federative Committee on Anatomical 
Terminology) na schôdzi v New Orleanse v roku 1997, publikovaná bola ako 
Terminologia Anatomica (ďalej TA) v roku 1998.  

 
2. Motivovanosť latinských anatomických termínov 

Podstatnou vlastnosťou termínu je motivovanosť. M. Ološtiak6 v nadväznosti 
na koncepciu J. Furdíka uvádza vo všeobecnosti 16 typov motivácií. Každý termín je 
motivovaný, pretože v každom termíne je prítomná terminologická motivácia. 
Ološtiak považuje terminologickú motiváciu za nadstavbový motivačný typ, motív 
existencie terminologickej motivácie vidí v mimojazykovom priestore. Terminologický 
motivant má extralingválny charakter a môžeme zaň pokladať potrebu časti 
komunikujúceho spoločenstva (odborníkov danej oblasti vedy a techniky) prehĺbene, 
čo najpodrobnejšie poznať javy mimojazykovej reality. Toto poznanie sa zhmotňuje 
do podoby odborného termínu ako špecifického typu lexikálnej jednotky.7  

Okrem toho významnou vlastnosťou termínu v rámci aspektu motivovanosti 
je slovotvorná a syntaktická motivácia. Pokiaľ v termíne absentujú tieto dva dôležité 
typy motivácie, aktivizuje sa sémantická motivácia, ktorú J. Furdík nazýva slovo-
tvornou potenciou termínu alebo motivatívnosťou.8 Vzťahy jednotlivých typov 
motivácie a konkrétne anatomických termínov v zmysle prítomnosti danej motivácie 
a jej absencie uvádzame v tabuľke 1: 

 

                                                           
6 OLOŠTIAK, O terminologickej motivácii v lexike (2015), s. 56 – 84. 
7 OLOŠTIAK, O terminologickej motivácii v lexike (2015), s. 57. 
8 FURDÍK, Teória motivácie v lexikálnej zásobe (2008), s. 61 – 63. 
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Typ motivácie Prítomnosť (+) Neprítomnosť (-) Poznámka 
Paradigmatická m. + -  
Slovotvorná m. + -  
Syntaktická m.  + -  
Sémantická m.  + -  
Abreviačná m. + * - *v praxi pri písaní diagnóz 

a správ, v odborných 
textoch sa skracujú 
niektoré všeobecné 
termíny  

Morfologická m. + -  
Frazeologická m.  -  
Onymická m. +* 

 
-  *objavuje sa výnimočne, 

lebo v makroskopickej 
anatómii sú eponymá 
neprípustné 

Fónická m.  -  
Expresívna m.  -  
Registrová m + *  * hierarchicky nad 

terminologickou m. 
Sociolektická m.  - * * iba v neformálnom 

odbornom prejave 
Teritoriálna m.  -  
Temporálna m. + -  
Interlingválna m. + -  
Individualizačná m.  -  

Tabuľka 1. Výskyt typu motivácie v anatomickej terminológii 
 
Pozorujeme, že latinský anatomický termín je nevyhnutne registrovo 

a terminologicky motivovaný. Frazeologická, fónická, expresívna, sociolektická, 
teritoriálna a individualizačná motivácia sú inkompatibilné s latinským anatomickým 
termínom. K týmto typom motivácie by sme mohli zarátať aj onymickú motiváciu aj 
napriek tomu, že sa medzi termínmi vyskytujú výnimky motivované eponymami 
(napr. cornu ammonis, stratum purkinjense). Paradigmatická, slovotvorná, syntak-
tická, sémantická, morfologická, temporálna a interlingválna motivácia sú motivačné 
typy, ktoré môžu a nemusia byť vlastnosťou daného termínu. S abreviačnou moti-
váciou môžeme počítať v prípade, ak budeme chápať latinskú lekársku terminológiu 
širšie a vezmeme do úvahy aj písomný prejav v latinských diagnózach a lekárskych 
správach, kde sú skratky latinských termínov zaužívané (napr. contusio dig. III manus, 
distorsio genus sin.), v odborných textoch sa zvyknú používať skrátené všeobecné ter-
míny (napr. m. – musculus, v. – vena, a. – arteria a ich plurálové formy mm., vv., aa.). 
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3. Systémovosť latinských anatomických termínov 
Vo vzťahu k vlastnosti systémovosti je 

potrebné sledovať začlenenosť latinských 
anatomických termínov do sústavy termínov 
a do akej miery je vzájomné prepojenie 
a hierarchia vnímateľná, napríklad na úrovni 
morfémy, slovotvorných prostriedkov, syntak-
tických väzieb a podobne.  

Latinskú anatomickú nomenklatúru 
môžeme oprávnene nazvať systémovou. Jej 
systémovosť odráža prirodzený charakter 
objektívnej reality, konkrétne anatómie člove-
ka. Aby sme zachytili systémovú povahu 
anatomickej nomenklatúry, „stačí“ jej presný 
popis, nie je potrebný organizujúci zásah člo-
veka (ako v niektorých iných vedných odbo-
roch, napr. v chémii). 

Na prvom mieste v súvislosti so systé-
movosťou sú pojmové vzťahy, tie sa môžu, ale 
nemusia realizovať vo formálnych jazykových 
prostriedkoch.  

Z jazykového hľadiska hierarchicky 
najnižšie možno objaviť vzťahy na úrovni mor-
fémy, ide o súvislosti medzi koreňovými morfé-
mami, prefixálnymi, sufixálnymi či relačnými 
morfémami. Napríklad v termínoch superius 
vs. inferius sú koreňové morfémy v opozitnom 
vzťahu a je tu spoločná modifikačná morféma komparatívu -ius. To indikuje, že termí-
ny obsahujúce spomínané tvary sú v rámci jedného hesla na rovnakej úrovni (por. 
obr.). Morfematické vzťahy idú ruka v ruke so slovotvornými vzťahmi (vzťahy 
slovotvorných základov a slovotvorných formantov). Na ilustráciu uvádzame lexému 
nasales v termíne glandulae nasales, ktorá svojím slovotvorným základom nas- 
odkazuje na nadradený termín nasus. Slovotvorný formant -alis/-ale (variant -aris/-
are) zaraďuje slovo v rámci onomaziologickej mutačnej kategórie k desubstantívnym 
vzťahovým adjektívam s rôznymi významami (napr. s významom príslušnosti, 
porovnaj aj adjektíva front-alis, orbit-alis, tal-aris atď.). Najvýraznejšie pozorujeme 
lexikálny súvis, keďže ten reprezentuje primárne pojmové vzťahy medzi termínmi. 
V termínoch rima oris, angulus oris predstavuje lexikálny vzťah na rovnakej úrovni 
prítomnosť genitívneho tvaru oris (obr.). Lexikálne jednotky sa spájajú do syntak-

Obr. Ukážka hierarchického usporiadania 
latinskej časti trojjazyčného slovníka. 
HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické 
názvy I. Latinsko-anglicko-slovenský slovník 
(2001), s. 23. 
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tických štruktúr pomocou syntaktických väzieb. Najčastejšie ide o zhodné a nezhodné 
atribúty pri substantívach (corpus adiposum buccae – obr.). V anatomických 
slovníkoch sme pri latinských anatomických termínoch našli najviac 8-slovné 
syntaktické štruktúry (pars tibiotalaris posterior ligamenti collateralis medialis 
articulationis talocruralis).9 

 
4. Ustálenosť latinských anatomických termínov 

Dorozumievanie v lekárskej komunite, a to aj v interkultúrnych podmien-
kach, by nebolo možné bez ustálenej latinskej terminológie. Vlastnosť ustálenosti je 
natoľko dôležitá, že ju niektorí lingvisti kladú na prvé miesto.  

V prospech ustálenosti latinskej anatomickej terminológie pracuje skutoč-
nosť, že ide o mŕtvy jazyk v tom zmysle, že neexistuje v súčasnosti jazykové spoločen-
stvo, ktoré by latinčinu považovalo za materinský jazyk. Jej vývoj sa dá považovať 
za relatívne ukončený. Neznamená to však, že latinská anatomická terminológia je 
absolútne nemenná. Ak by to tak bolo, neboli by potrebné medzinárodné anatomické 
kongresy, na ktorých sa kodifikujú rôzne zmeny či doplnenia anatomickej nomen-
klatúry.10 Impulzom na revíziu latinského anatomického termínu môže byť jazykový 
dôvod, napríklad Holomáňová a Brucknerová11 uvádzajú zmenu vyplývajúcu z upred-
nostnenia latinského sufixu pred gréckym: lymphoideus (gr. sufix -oideus) → 
lymphaticus (lat. sufix -icus). No zmena môže niekedy súvisieť s extralingválnou 
objektívnou realitou, so stavom poznania v tejto oblasti, s novými objavmi 
a súvislosťami.  

 
5. Jednoznačnosť a presnosť latinských anatomických termínov 

Od termínu sa vyžaduje jednoznačnosť a presnosť. Ideálne by bolo, keby 
každý termín pomenúval iba jeden pojem, pričom každá morféma by mala iba jeden 
nemenný význam. Množstvo termínov by sa však rozrástlo do neúnosnej a neprak-
tickej miery. V latinskej anatomickej nomenklatúre sa prijala zásada, že každý orgán 
má byť označený len jedným termínom. K pomenúvaniu ďalších štruktúr sa pristu-
puje cez ich presné definovanie opisom a vymedzením podstatných znakov. K jedno-
značnému termínu sa potom dospeje iba za predpokladu, že nie je obmedzený počet 
lexém v termíne. To však koliduje s požiadavkou krátkosti termínu. Musíme ale 
zdôrazniť, že vlastnosť jednoznačnosti a presnosti stojí v hierarchii vlastností termínu 
vyššie ako krátkosť, čo je zachytené aj v zásadách Parížskej anatomickej nomenkla-
túry: každý výraz má byť pokiaľ možno krátky, výstižný a opisný.12  

                                                           
9 VOJTEKOVÁ, Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I (2015), s. 75. 
10 bližšie in ŠIMON a kol., Anatomický slovník (2015), 361 s.; VOJTEKOVÁ, Latinsko-slovensko-poľský slovník 
anatomických termínov I (2015), 144 s. 
11 HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické názvy I. Latinsko-anglicko-slovenský slovník (2001), s. 14. 
12 ŠIMON a kol., Anatomický slovník (2015), s. 7. 
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9 VOJTEKOVÁ, Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I (2015), s. 75. 
10 bližšie in ŠIMON a kol., Anatomický slovník (2015), 361 s.; VOJTEKOVÁ, Latinsko-slovensko-poľský slovník 
anatomických termínov I (2015), 144 s. 
11 HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické názvy I. Latinsko-anglicko-slovenský slovník (2001), s. 14. 
12 ŠIMON a kol., Anatomický slovník (2015), s. 7. 
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Latinská anatomická terminológia má, zdá sa, isté špecifiká vzhľadom 
na konštrukčné charakteristiky termínov v porovnaní s inými odbormi. Malý 
prieskum na vzorke takmer 1450 lexém (termínov) z oblasti kostry, kostí a spojení 
kostí podľa Latinsko-slovensko-poľského slovníka anatomických termínov I autorky 
M. Vojtekovej13 ukazuje, že tejto dominujú dvojslovné (44,7%) a trojslovné termíny 
(28,48%). Pre dvojslovné termíny výskumy aj z iných vedných oblastí uvádzajú 
výsledky v rozmedzí 40% – 60%, anatomická terminológia sa teda pohybuje v nižších 
hladinách uvedeného spektra. Výskyt trojslovných termínov sa uvádza od 15% 
do 25%, v latinskej anatomickej terminológii je percento výskytu vyššie o takmer 
3,5%. Zastúpenie štvorslovných termínov je v latinskej anatomickej terminológii 
vyššie, 12,2%, pričom výskumy v iných oblastiach udávajú výsledky v rozpätí 2% – 
7%. Jednoslovné latinské termíny predstavujú iba 9,98 %, kým v iných vedných 
odboroch sa ich výskyt pohybuje medzi 13% – 25%.14 V našom prieskume sa objavujú 
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slovných termínoch.15 Prehľad percentuálneho zastúpenia konštrukčných typov 
latinských termínov ponúkame v tabuľke 2: 

 
Konštrukčný typ 
latinského termínu 

% zastúpenie (anatómia 
kostry, kostí a spojení kostí) 

% zastúpenie v iných 
oblastiach vedy 

1-slovné  9,98 13 – 25 
2-slovné 44,7 40 – 60 
3-slovné 28,48 15 – 25 
4-slovné 12,2 2 – 7 
5-slovné 2,5 bez údajov 
6-slovné 1,73 bez údajov 
7-slovné 0,3 (4 termíny) bez údajov 
8-slovné 0,14 (2 termíny) bez údajov 

Tabuľka 2. Percentuálne zastúpenie konštrukčných typov latinských termínov 
 
Proti požiadavke jednoznačnosti stoja javy synonymie a polysémie, ktoré sa 

v anatomickej terminológii vyskytujú, hoci nie v takej rôznorodosti ako je to v neter-
minologickej lexike. Synonymia sa obmedzuje na nižšie uvedené dimenzie: 

1. Synonymá vo vzťahu latinský termín – grécky termín. Jedna z možností 
ako riešiť neželanú synonymiu je funkčné odlíšenie takých termínov: 
latinský termín sa požíva na pomenovanie štruktúr v istej sústave, zatiaľ 
čo grécky termín v inej sústave (napr. sutura – raphe, sutura sa používa 

                                                           
13 VOJTEKOVÁ, Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I (2015), 144 s. 
14 OLOŠTIAK, O terminologickej motivácii v lexike (2015), s. 64 – 65. 
15 OLOŠTIAK, O terminologickej motivácii v lexike (2015), s. 56 – 84; POŠTOLKOVÁ a kol., O české 
terminologii, (1983), 132 s. 
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v kostrovej sústave a spojeniach kostí, raphe napríklad v tráviacej 
sústave, nervovej sústave).  

2. Synonymá vo vzťahu kodifikácia – úzus. Autorky viacdielneho anato-
mického trojjazyčného slovníka Holomáňová a Brucknerová uvádzajú 
popri kodifikovaných termínoch aj alternatívne termíny používané 
a uprednostňované odborníkmi v praxi, napr. lymphoideus – 
lymphaticus,16 z formálneho hľadiska ide o synonymá na úrovni morfé-
my, resp. slovotvorby, stoja oproti sebe etymologicky rozdielne sufixy – 
pôvodne grécky sufix verzus latinský sufix.  

3. Gramatické synonymá. K týmto synonymám možno zaradiť napríklad 
dvojice termínov s nezhodným a zhodným atribútom (ossa tarsi – ossa 
tarsalia) alebo iný prípad: segmentum posterius laterale sinistrum – 
segmentum II., z hľadiska formy sú to syntaktické synonymá, kde syntak-
ticky zložitejší, ale presnejší termín obsahujúci postupne rozvíjací prí-
vlastok stojí oproti jednoduchšiemu termínu s jednoduchým číslovkovým 
nezhodným prívlastkom, ktorý má už výraznejšiu väzbu na mimo-
jazykovú realitu. 

4. Temporálna synonymia. V anatomickom slovníku F. Šimona a kol. sú 
uvedené aj neplatné, príp. obsolentné termíny, teda termíny, ktoré boli 
nahradené novými, napr. tunica acinosa oculi – dnes tunica vasculosa 
bulbi.17  

TA (1998) obsahuje aj synonymné termíny, sú označované ako oficiálne 
synonymá. 

Polysémia je v terminológii tiež jav nežiaduci, a preto aj zriedkavý. Najnovšia 
kodifikácia latinskej anatomickej terminológie sa snaží vysporiadať sa s polysémic-
kými termínmi. Ak existuje synonymný, napr. grécky termín k jednému z významov 
polysémického termínu, zavádza sa (kodifikuje sa) toto rovnocenné synonymum ako 
jediný správny termín. Tak je to v prípade termínu ventriculus – 1. žalúdok, 2. komora; 
na vyjadrenie významu žalúdok sa zaviedol v humánnej medicíne pôvodom grécky 
termín gaster (vo veterinárnej medicíne sa naďalej používa ventriculus), ventriculus 
sa používa vo význame komora (ventriculus cordis). 

 
6. Derivatívnosť alebo motivatívnosť latinských anatomických termínov 

I. Masár vo svojom výklade o terminológii zdôrazňuje, že „každý termín musí 
mať takú jazykovú štruktúru, ktorá umožňuje tvoriť od neho potrebné odborné 
vyjadrovacie prostriedky“.18 Túto vlastnosť termínu nazýva derivatívnosť. J. Furdík ju 

                                                           
16 HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické názvy I. Latinsko-anglicko-slovenský slovník (2001), s. 14. 
17 ŠIMON a kol., Anatomický slovník (2015), s. 15. 
18 MASÁR, Príručka slovenskej terminológie (1991), s. 20. 
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16 HOLOMÁŇOVÁ – BRUCKNEROVÁ, Anatomické názvy I. Latinsko-anglicko-slovenský slovník (2001), s. 14. 
17 ŠIMON a kol., Anatomický slovník (2015), s. 15. 
18 MASÁR, Príručka slovenskej terminológie (1991), s. 20. 
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vo svojej motivačnej koncepcii nazval motivatívnosť, t. j. slovotvorná potencia 
termínu.19 Vlastnosť derivatívnosti (motivatívnosti) majú hlavne jednoslovné termíny; 
pomocou slovotvorných prostriedkov s určitou morfematickou štruktúrou (napríklad 
prefixy a sufixy) sa na základe podobnosti či súvislosti tvoria ďalšie lexikálne jednotky. 
Tak vznikajú termíny so všetkými dôležitými vlastnosťami: motivovanosť, systémo-
vosť, jasnosť, ale aj krátkosť a i. Aké slovotvorné prostriedky, s akou morfematickou 
štruktúrou sa používajú v latinskej anatomickej terminológii – to je predmet samos-
tatného výskumu. 

 
7. Preložiteľnosť latinských anatomických termínov 

Za významnú vlastnosť termínu považuje I. Masár aj preložiteľnosť,20 ktorá 
uľahčuje odbornú komunikáciu a zaručuje bezproblémovosť. Latinský anatomický 
termín bezporuchovo funguje vtedy, keď je ľahko preložiteľný, najlepšie kalkovaním, 
do národného jazyka.  

Dvoj- a viacjazyčné anatomické slovníky, v ktorých sa latinský termín 
priradzuje národnému termínu, vznikajú práve zo snahy odborníkov posilniť vlastnosť 
preložiteľnosti s cieľom zjednotiť spôsob prekladania termínov (jednoduchých 
aj zložených). Problémové z tohto hľadiska sa javia termíny obsahujúce nezhodný 
atribút, t. j. substantívum v genitíve. Tie sa napr. v slovanských jazykoch prekladajú 
často rozkolísane, buď kalkovaním alebo zmenou nezhodného atribútu na zhodný, 
teda na dominantný spôsob pomenúvania objektov s istou charakteristikou v týchto 
jazykoch. Ťažkosti môže v latinskej anatomickej terminológii spôsobovať aj jedno-
duchý jednoslovný termín, ide hlavne o javy synonymie a polysémie. Vo všeobecnosti 
platí, že synonymia a polysémia nie sú v žiadnej terminológii žiaduce. Idú totiž proti 
požiadavke jednoznačnosti a presnosti (bližšie v kapitole 1.5).  

 
8. Internacionálnosť latinských anatomických termínov 

Okrem spomenutých vlastností je v prípade latinskej anatomickej termino-
lógie možnosť uvažovať aj o ďalších vlastnostiach, v prvom rade o jej internacionál-
nosti. Táto vlastnosť je významná pre terminológiu všeobecne. M. Ološtiak uvádza 
nasledujúce pozitíva tejto vlastnosti:21 

1. akonotatívnosť – internacionálne termíny majú nižšiu tendenciu k vytvá-
raniu nenáležitých konotácií; 

2. jednoznačnosť – internacionálne termíny zväčša nemajú neterminolo-
gický význam; 

3. interkomprehenzia – internacionálnosť zjednodušuje komunikáciu 
odborníkov na medzijazykovej úrovni. 

                                                           
19 FURDÍK, Teória motivácie v lexikálnej zásobe (2008), s. 61 – 63. 
20 MASÁR, Príručka slovenskej terminológie (1991), s. 22. 
21 OLOŠTIAK, O terminologickej motivácii v lexike (2015), s. 65 – 66. 
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Latinská anatomická terminológia má zvláštnu pozíciu aj v tejto oblasti. 
Vyššie sme už spomenuli, že veľkou výhodou latinčiny v službách terminológie je jej 
status mŕtveho jazyka. Latinská anatomická terminológia je teda absolútne 
internacionálna, je to cudzí jazyk pre všetky národné spoločenstvá, poeticky povedané 
„nikoho nezvýhodňuje, je spravodlivá voči všetkým“. 

 
Záver 
 

Terminologická lexika sa dnes dostáva do popredia záujmu súčasnej 
lingvistiky. „Odborná terminológia je široká vrstva lexiky, ktorá sa intenzívne rozvíja 
a aktívne spolupôsobí s inými časťami slovnej zásoby“.22 V odbornej literatúre sa 
uvádza, že až tri štvrtiny jazykovej produkcie predstavuje práve odborná lexika.23 
Latinská terminológia má svoje špecifiká, no rovnako spĺňa všetky kritériá termino-
logického jazyka.  

Zovšeobecnením výskumov dospeli lingvisti k vlastnostiam termínov, 
ktorých realizáciu sme hľadali a analyzovali na latinských anatomických termínoch. 
Pozornosť sme venovali ôsmim výrazným vlastnostiam: spisovnosť, motivovanosť, 
systémovosť, ustálenosť, jednoznačnosť (presnosť), derivatívnosť (motivatívnosť), 
preložiteľnosť, internacionálnosť.  

Každá z uvedených vlastností predstavuje samostatnú výskumnú oblasť, 
na ktorú možno nazerať z viacerých aspektov. Pri spisovnosti môžeme napr. skúmať 
vývoj kodifikácií a revízií latinských termínov. Motivovanosť termínov je široká oblasť, 
kde možno popísať každý typ motivácie termínu osobitne. Systémovosti latinských 
termínov sa môžeme venovať z rôznych jazykových rovín. Skúmanie vlastnosti 
ustálenosti je úzko prepojené so spisovnosťou termínu. V oblasti jednoznačnosti je 
možné sledovať napr. závislosť tejto vlastnosti od dĺžky termínu. Derivatívnosť je 
rozsiahla téma zahrňujúca výskum slovotvorných prostriedkov v latinských anato-
mických termínoch. Pri preložiteľnosti si možno všímať synonymické či polysémické 
vzťahy v terminológii. Internacionálnosť je zas natoľko výrazná vlastnosť, že sa 
premieta aj do profesijnej komunikácie v národných jazykoch. 

Poznanie a rešpektovanie vlastností termínov je prejavom terminologickej 
kultúry a základným predpokladom pre náležité používanie a tiež tvorenie nových 
termínov v akomkoľvek jazyku, teda aj v latinčine. 
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Abstrakt: Latinská medicínska terminológia je súbor odborných pomenúvacích prostriedkov. Pozostáva 
z konkrétnych termínov, ktoré musia disponovať určitými vlastnosťami, aby mohli plniť funkciu termínu. 
V štúdii analyzujeme a interpretujeme najvýraznejšie vlastnosti latinských anatomických termínov zo 
všeobecnolingvistického hľadiska. Pozornosť venujeme vlastnosti spisovnosti, motivovanosti, 
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taroveké Kartágo dalo pri hľadaní nových odbytísk a ložísk vzácnych 
kovov podnet na početné cesty do západného Stredomoria, za Gibraltár, 

v antickom svete známy ako Herkulove stĺpy (Columnae Herculis), k atlantickému 
pobrežiu Afriky a Európy. Najslávnejšou plavbou zostáva dodnes výprava Kartáginca 
Hannona, ktorý sa pravdepodobne v 6. storočí pred Kr. plavil pozdĺž západoafrického 
pobrežia. Správu o tejto Hannonovej plavbe využil pre svoje geografické dielo Klaudios 
Ptolemaios1 a poznali ju aj ďalší grécki, rímski i neskorší autori. Stala sa štandardným 
sprievodcom pre moreplavcov až do plavieb Portugalcov v 15. storočí.2 

O Hannonovi a jeho dobrodružstve sa dozvedáme priamo od neho samého, 
keďže po návrate domov podal Kartágincom správu o priebehu plavby. Následne ju 
dal vytesať do bronzovej tabule a vystaviť v chráme Baala-Hammona v Kartágu, aby 
bola prístupná verejnosti. Je prirodzené, že Hanno napísal správu v púnskom jazyku,3 
                                                           
1 Klaudios Ptolemaios (85 – 165 po Kr.), grécky geograf, astronóm a astrológ. Vo svojom diele Geographia 
opísal dovtedy známy svet, staroveké miesta a kmene obývajúce vtedajšie známe oblasti. Jeho názory 
vyjadrené v diele platili do roku 1488, keď Bartolomeo Diaz dosiahol Mys Dobrej nádeje, čím dokázal, že 
Ptolemaiova výpoveď o nemožnosti oboplávať Afriku je nesprávna.  
2 HYDE, Ancient Greek Mariners (1947), s. 148. 
3 Púnčina patrí medzi západosemitské jazyky, do podskupiny kanaánskych jazykov, kde je spolu 
s feničtinou, a preto sa niekedy oba jazyky označujú názvom fenicko-púnsky jazyk. Používala sa v oblasti 
Stredomoria, čiastočne v severnej Afrike a na niekoľkých stredomorských ostrovoch. Dnes je tento jazyk 
už zaniknutý, poznáme niekoľko nápisov, zväčša sú to náboženské formulky a osobné mená. Niekoľko 
púnskych slov použil vo svojej hre Poenulus (Malý Kartáginec) rímsky dramatik Titus Maccius Plautus 
(254 – 184 pred Kr.), i keď im obecenstvo zrejme nerozumelo a herec naznačoval ich význam gestami: 
„Si respondebunt, Punice pergam loqui, si non, tum ad horum mores linguam vertero (Poen. 983 – 984). 
Hrdina hry sa takisto volá Hanno, čo zároveň svedčí o obľúbenosti tohto mena medzi Kartágincami. 
SZNYCZER, Les passages punique en transcription latine dans le Poenulus de Plaute (1967). Posledným, kto 
rozumel púnčine, bol zrejme sv. Augustín. 
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tá sa však nezachovala. Pôvodný púnsky text bol však preložený do gréčtiny, no kedy 
a za akých okolností k tomu prišlo, sa môžeme iba dohadovať.4 Rovnaká neistota 
panuje aj v otázke presného času, kedy sa výprava uskutočnila. Situáciu neuľahčuje 
ani samotná osobnosť Hannona, vodcu výpravy, pretože ho v rámci kartáginských 
dejín nedokážeme jednoznačne identifikovať.5 V gréckom preklade správy sa tituluje 
ako kráľ, čo by mohlo znamenať, že zastával pozíciu suffeta, jedného z dvoch naj-
významnejších mužov starovekého Kartága.  

Hannonovu expedíciu možno zaradiť do kontextu grécko-kartáginského 
súperenia o kontrolu nad západným Stredomorím. Korene tohto zápasu treba hľadať 
v 8. storočí pred Kr., kedy sa začala veľká grécka kolonizácia. Gréci opúšťali svoju vlasť, 
vydávali sa za lepším životom a na rôznych miestach stredomorského pobrežia zakla-
dali kolónie. Kartáginci videli v gréckych kolonistoch konkurentov, ktorí ohrozovali 
ich obchodné záujmy a z toho dôvodu sa snažili brzdiť námorné expedície Grékov 
smerom na západ. Oprieť sa mohli o geografické poznatky a dlhoročné skúsenosti 
získané vďaka početným plavbám objavného a kolonizačného charakteru, ktoré pod-
nikali po celom Stredomorí a do Atlantického oceánu už dávno pred Hannonom.  

V pozadí celého grécko-kartáginského námorného súboja sa skrývala snaha 
získať a zabezpečiť si stabilný prístup k západoeurópskemu nerastnému bohatstvu.6 
Pozornosť oboch strán sa najprv sústredila na oblasť južnej Hispánie (dnešné Španiel-
sko) kvôli náleziskám striebra a medi a ďalej na sever do Galie (dnešné Francúzsko) 
a Británie, kde sa vyskytoval cín. Gréci nedokázali kartáginskému tlaku odolá-
vať, postupne zanechávali obchod s južnou Hispániou a zamerali sa na severné pobre-
žie Stredozemného mora. Definitívne sa ich podarilo z tejto oblasti vytlačiť v roku 535 
pred Kr., kedy ich spojené etrusko-kartáginské loďstvo porazilo v bitke pri Alalii.7  

Kartáginci sa v ďalšom priebehu intenzívne zamerali na cestu vedúcu cez 
Gibraltár a odtiaľ smerom na juh. Týmto smerom sa vybral na plavbu aj Hanno. Je 
veľmi pravdepodobné, že ešte pred Hannonom podnikli Kartáginci niekoľko výprav 
k západoafrickému pobrežiu a mali k dispozícii určité poznatky o tejto oblasti.8 O ich 

                                                           
4 Grécka verzia správy obsahuje 18 odstavcov, takmer 650 slov a zaberá asi dve stránky formátu A5. 
Uviesť presné obdobie, kedy prišlo ku gréckemu prekladu originálu, nie je jednoduché. Zrejme to však 
muselo byť ešte pred rokom 300 pred Kr., pretože spis De mirabilibus auscultationibus (37), ktorý sa radí 
medzi pseudoaristotelove práce, Hannonovu správu spomína. HUSS, Das Afrikanische Unternehmen des 
Hanno (1993), s. 354. 
5 BRODERSEN, Hanno [1] (1998), stĺp. 155; DAEBRITZ, Hanno [26] (1912), stĺp. 2360 – 2363; porov. SVOBODA, 
Encyklopedie antiky (1973), s. 222 (s. v. Hannón). V minulosti boli pokusy identifikovať „nášho“ Hannona 
ako otca Hamilkara, ktorého spomína Herodotos (VII, 165), alebo ako Hannona, ktorého poznal Anacharsis 
okolo roku 570 pred Kr. (Cic. Tusc. disput. V, 90). OIKONOMIDES, Hanno the Carthaginian (1977), s. 9. 
6 SCHULZ, Die Antike und das Meer (2005), s. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Herod. I, 166 – 167. 
8 Porov. Herod. IV, 196. Werner Huss tvrdí, že z obsahu Hannonovej správy nie je jasné, do akej miery 
bol informovaný o geografickom priestore za Herkulovými stĺpmi. HUSS, Karthago (1995), s. 28. 
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priebehu a výsledkoch sa nezachovali takmer žiadne zmienky a keby Hanno nenapísal 
správu o svojej plavbe (periplus), pravdepodobne by sme nevedeli ani o nej. Jediné 
svedectvo o predchádzajúcich plavbách k africkým brehom ponúka historik 
Herodotos, ktorý zaznamenal, že asi 80 rokov pred Hannonom sa podarilo fenickým 
(kartáginským) moreplavcom oboplávať Afriku z východu.9 Či už budeme jeho správe 
veriť alebo nie, musíme konštatovať, že v porovnaní s prvým zaznamenaným oboplá-
vaním Afriky mal Hanno pred sebou oveľa náročnejšiu úlohu, pretože nepriaznivejšie 
morské prúdy a poveternostné podmienky spomaľovali jeho postup.10 Afriku síce zo 
západu oboplávať nedokázal, ale dostal sa pomerne ďaleko – doplával až do oblasti 
dnešného afrického štátu Sierra Leone, prípadne až do blízkosti Kamerunu.11 Existujú 
aj názory, že tak ďaleko sa dostať nemohol a konečnou stanicou pre ním vedenú expe-
díciu boli dnešné Kanárske ostrovy.12  

Vystavenie stély s textom správy v púnskom jazyku v chráme Baala-
Hammona v Kartágu po skončení plavby malo dvojaký zmysel: náboženský a praktic-
ký. Na jednej strane tým poďakoval božstvu za šťastný návrat z výpravy a podal mu 
správu o jej priebehu, na druhej strane aj široká verejnosť mala možnosť zoznámiť sa 
s úspechmi a útrapami počas plavby. Ak zoberieme do úvahy, že správa bola dostupná 
pre všetkých, vrátane cudzincov, možno predpokladať, že obsah textu na vystavenej 
stéle mal málo spoločného s hlásením, ktoré podal Hanno kartáginskému veleniu 
krátko po návrate.13 Už v predchádzajúcom období sa Kartáginci totiž snažili zatajovať 
podrobnosti o výpravách smerom na západ a určite ani v prípade nových objavov 
za Gibraltárom nechceli pripustiť, aby prilákali „nikdy nespiacu“ konkurenciu, najmä 
gréckych kolonistov.    
Rímska percepcia  

Víťaz nad Kartágom, Scipio Aemilianus (185 – 129 pred Kr.) zvaný Africanus, 
poslal svojho priateľa historika Polybia14 na expedíciu, ktorá postupovala krok 
za krokom po stopách Hannona. Urobili tak Rimania preto, lebo nemohli uveriť 
pravdivosti a presnosti Hannonovej správy? Alebo to mohol byť sám vzdelaný 

                                                           
9 Herod. IV, 42 – 43. 
10 CASSON, Travel in the Ancient World (1979), s. 62. 
11 WARMINGTON, Carthage (1960), s. 74 – 76; CASSON, The ancient Mariners (1991), s. 123. 
12 LIPINSKI, Itineraria Phoenicia (2004), s. 472 – 475. 
13 CASSON, The ancient Mariners (1991), s. 121; porov. OIKONOMIDES, Hanno the Carthaginian (1977), s. 13.           
14 Polybios (asi 230 – 120 pred Kr.), staroveký grécky politik a jeden z najväčších historikov staroveku. 
Rimania ho zajali v bitke pri Pydne r. 168 pred Kr. V r. 166 bol prevezený do Ríma, kde musel stráviť 17 
rokov. Bol veľmi vzdelaný, stal sa učiteľom a vychovávateľom synov zámožných Rimanov. Takto sa 
zoznámil so Scipionom Africanom, s ktorým ho spájalo veľké priateľstvo až do smrti. Keď r. 15 pred Kr. 
získal slobodu, odišiel so Scipionom do Afriky, osobne bol prítomný pri zničení Kartága v r. 146 pred Kr. 
v 3. púnskej vojne. Po Scipionovej smrti (129 pred Kr.) sa vrátil do Afriky. Je autorom rozsiahleho diela 
Historiai (Dejiny). 
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Polybios, ktorý požiadal Scipiona, aby mu na tento účel požičal svoju flotilu?15 Nasved-
čovať by tomu mohli slová accepta classe16 (potom ako prijal loďstvo), ktoré uvádza 
Gaius Plinius Secundus, známy tiež ako Plinius Starší (Plinius Maior).17 Zaujímavé je 
aj to, že Plinius Starší, ktorý píše 250 rokov po páde Kartága, spomína Hannonovu 
správu ako commentarii,18 táto správa nebola dlhá. Dlhšiu verziu textu vytvorili až 
grécki a rímski pisatelia, ktorí pôvodný text rozvinuli do väčšej epickej šírky.19 Grécky 
preklad mohol vzniknúť v čase pádu Kartága, s určitosťou patrí do helenistického 
obdobia.20 Je možné, že bol zaradený do geografickej časti Polybiovho diela, v ktorom 
sa určite musela nachádzať správa o jeho vlastnej ceste, pretože tú Plinius cituje. 
Polybia označuje ako annalium conditor, čo naznačuje, že správa bola napísaná 
analistickou metódou ako chronologické rozprávanie, teda opis plavby deň za dňom. 
Možno usudzovať, že Polybiova správa sledovala doslovne Hannonovu správu a mala 
jediný účel – ukázať, že Hanno nenapísal rozprávky.21 

U Plinia sa možno tiež dočítať, že Hanno spolu s Himilkom boli vyslaní 
z Kartága za Herkulove stĺpy s cieľom preskúmať vzdialené kraje. Himilko sa vybral 
na sever,22 Hanno na juh, aby oboplával Afriku. Podľa Plinia sa Hanno na svojej ceste 
dostal k hraniciam Arábie: „Keď rozkvitala moc Kartága, Hanno podnikol okružnú 
plavbu z Gadiru (dnešný Cádiz) až k arabským hraniciam a túto plavbu zaznamenal 
písomne, v rovnakom čase bol vyslaný Himilko preskúmať cudzie kraje Európy.“23 
Pliniom zmienená výprava je pravdepodobne tá istá, o ktorej podáva správu Hanno. 
Avšak v Hannonovom nápise nie je žiadna zmienka o inej výprave, ktorú by v rov-
nakom čase viedol Himilko. Plinius tiež spomína, že Hanno pripravil opis svojej plavby 
(periplus) v podobe správy (prodidit scripto), ktorú vystavením v chráme sprístupnil 

                                                           
15 Polybios zastával názor, že historici by mali zaznamenávať iba udalosti, ktorých sa zúčastnili alebo ktoré 
zaznamenali od očitých svedkov. Polyb. XII, 25e. 
16 Plin. nat. V, 9. 
17 Plinius Maior alebo Gaius Plinius Secundus (23 – 79 po Kr.), Plinius Starší, rímsky spisovateľ, autor 
prírodopisnej encyklopédie Historia naturalis. Zahynul pri výbuchu Vezuvu 24. augusta 79 po Kr.   
18 Plin. nat. V, 8: Fuere et Hannonis Carthaginiensium ducis commentarii Punicis rebus florentissimis 
explorare ambitum Africae iussi. 
19 Plin. nat. V, 8. 
20 Existuje aj ojedinelý názor, že Hanno vyhotovil nápis v dvoch jazykoch – v púnčine aj gréčtine, čo by 
znamenalo, že grécky text je rovnako starý ako púnsky. TURCO Del, Annone. Il Periplo (1958), s. 12. 
Uvedený názor zastáva jedine tento autor neberúc ohľad na súvislosť textu a gramatické tvary. V texte sú 
slová, ktoré používali len spisovatelia v helenistickom období, systematické používanie slovesných časov 
aoristu namiesto perfekta je jasným znakom neskoršieho obdobia. 
21 Podobné obvinenia boli oveľa neskôr vznesené proti inému cestovateľovi, ktorý podnikol cestu 
po dovtedy neznámych krajinách – Marcovi Polovi. 
22 O Himilkonovej plavbe máme minimum informácií. Dočítame sa o nej  iba na troch miestach Avienovej 
básne Ora maritima (4. storočie po Kr.). Avien. ora. 117 – 129; 380 – 389; 404 – 415. 
23 Plin. nat. II, 169: Et Hanno Carthaginis potentia florente circumvectus a Gadibus ad finem Arabie 
navigationem eam prodidit scripto: sicut extera Europae noscenda missus est eodem tempore Himilco. 
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verejnosti. Táto správa, ako sme už uviedli, sa síce v origináli nezachovala, ale k dispo-
zícii máme jej grécky preklad. Tu je dôležité zdôrazniť, že predstavuje v pravom slova 
zmysle najstarší cestopis na svete.  
Rukopisná tradícia  

Grécky preklad Hannonovej správy sa zachoval iba v rukopisnej zbierke 
Codex Palatinus Graecus (9. storočie) pod číslom Pal. gr. 398, fol. 551 – 561. Dnes sa 
nachádza v Univerzitnej knižnici (Universitätsbibliothek) v Heidelbergu, kde sa 
dostala po zaujímavom „putovaní“.24  

Až do 15. storočia zostala v Byzancii. Potom sa stala súčasťou zbierky gréckych 
rukopisov, ktorú v roku 1430 získal kardinál Johannes Stojković z Ragusy25 (dn. 
Dubrovník), ktorý ju v roku 1433 odkázal dominikánskemu kláštoru v Bazileji. Známy 
bazilejský tlačiar Hieronymus Froben26 získal od kláštora niekoľko rukopisov, ktoré sa 
už kláštoru nevrátili a on sám ich vydal vo vlastných vydaniach. Neskôr uverejnené 
rukopisy predstavil Ottovi Heinrichovi,27 zakladateľovi Palatínskej knižnice v Heidel-
bergu, kde rukopisná zbierka Codex Palatinus Graecus bola zapísaná do katalógov 
knižnice (1596). Avšak v roku 1623 ju zobral Leo Allatius28 do Vatikánskej knižnice 
(Bibliotheca Vaticana). Odtiaľto sa v roku 1798 dostala do Bibliothèque Nationale de 
France v Paríži, odkiaľ bola v roku 1816 vrátená do Heidelbergu. 

Existuje ešte jedna rukopisná zbierka Codex Vatopedinus 655 (14. storočie), 
ktorá obsahuje Hannonov periplus. Ide však iba o odpis heidelbergského rukopisu bez 
akýchkoľvek zmien či doplnení. Rukopis objavil v roku 1838 nemecký historik práva 
a byzantológ Karl Eduard Zacharia v kláštore Vatopedi na hore Athos, kde je väčšia 
časť rukopisu uchovaná dodnes. V roku 1840 bolo niekoľko listov zo zbierky 
oddelených a prešli do vlastníctva British Museum v Londýne. Ide o 21 fólií, medzi 

                                                           
24 BAYER, Der Fahrtenbericht des Hanno (1993), s. 337. Bližšie pozri von GUTSCHMID, Handschrift der 
Paradoxographen (1891), s. 227 – 237. 
25 Johannes Stojkovič, (Ján z Dubrovníka) (1395 – 1443) – chorvátsky dominikán, rímskokatolícky biskup, 
popredný teológ svojej doby, účastník bazilejského cirkevného koncilu. 
26 Hieronymus Froben (1501 – 1563), slávny kníhtlačiar v Bazileji, najstarší syn Johanna Frobena. 
Vyštudoval na Univerzite v Bazileji. Veľa cestoval po Európe. Spolu s otcom a švagrom vytvorili v Bazileji 
významné centrum renesančnej tlače. V tlačiarenskej práci jeho rodina pokračovala až do konca 
nasledujúceho storočia. 
27 Otto Heinrich (1502 – 1559), v roku 1550 založil slávnu Palatínsku knižnicu (Bibliotheca Palatina) 
v Heidelbergu. 
28 Leo Allatius (1586 – 1669) – grécky učenec, teológ a knihovník Vatikánskej knižnice. V roku 1622 
daroval vojvoda Maximilián I. Bavorský Palatínsku knižnicu v Heidelbergu pápežovi Gregorovi XV. 
Transportom knižnice bol poverený práve Leo Allatius. V roku 1623 išla karavána 200 mulíc, ktorá 
prevážala 196 škatúľ s obsahom 3500 rukopisov cez Alpy do Ríma, kde boli začlenené do Vatikánskej 
knižnice s výnimkou 39 rukopisov, ktoré boli odoslané do Paríža. Tieto boli na základe Parížskej mierovej 
zmluvy (1815) v roku 1816 vrátené do Heidelbergu.  
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ktorými je aj Hannonov opis plavby. Druhá časť kódexu je uložená v Bibliothèque 
Nationale de France v Paríži (7 fólií).29  
Stredovek a renesancia  

O Hannonovej plavbe sa vedelo aj v stredoveku, avšak iba cez vplyv Plinia 
Staršieho. Uviedli ich napr. Izidor zo Sevilly (560 – 636),30 Ducuilus (825),31 Hugo 
od sv. Viktora (1096 – 1141),32 Vincent z Beauvais (1190 – 1264),33 Petrus Aliacus (1350 
– 1420) a Domenico Silvestri (1335 – 1411).34  

Až do začiatku renesancie sa na Hannonov text neobracala priama pozornosť. 
Prvé kontakty s ním boli nepriame, cez dielo Pomponia Melu a Solina v roku 1520. 
Grécky preklad bol prvýkrát publikovaný v roku 1533 vo švajčiarskom Bazileji, teda 
práve v čase, keď sa rukopis v Bazileji nachádzal. O jeho vydanie sa zaslúžil Sigismund 
Gelenius35 (1497 – 1554). Dielko bolo v jednom zväzku spolu s ďalšími menšími geo-
grafickými spismi, vrátane editio princeps Hannonovej správy. Geleniom vydaný 
grécky text dal podnet k prekladom do ďalších jazykov. Najskôr bol preložený do ta-
liančiny; autorom prekladu, ku ktorému bol pripojený aj komentár, bol Giambattista 
Ramusio.36 Ramusiov preklad mal väčší vplyv ako editio princeps a nasledovali prekla-
dy do ďalších jazykov. Z Ramusiovho talianskeho prekladu vychádzal preklad do fran-
cúzštiny37 a neskôr do angličtiny.38 

Do 17. storočia existoval iba jeden preklad Hannonovej správy do latinčiny. 
Spolu s komentárom ho vypracoval Konrad Gesner39 (Conradus Gesnerus) a vyšiel 
v roku 1559 v Zürichu. Vo vydaní uverejnil list, v ktorom vysvetľuje okolnosti prekla-
du.40 Zdôvodňuje ako sa dostal k prekladu na žiadosť bratranca Andreasa Gesnera, 
                                                           
29 BAYER, Der Fahrtenbericht des Hanno (1993), s. 337.   
30 Izidor zo Sevilly, jeden z najvplyvnejších učencov raného stredoveku, encyklopedista. Najvýznamnejšie 
dielo sú Etymologiae libri viginti, predstavuje encyklopédiu ľudského poznania. Etymologiae libri viginti 
14, 6, 9. 
31 Ducuilus, írsky mních, geograf. De mensura orbis terrae. 4, 5.  
32 Hugo od sv. Viktora, stredoveký kresťanský teológ. Descriptio mappae mundi 2, 79 – 81. 
33 Vincent z Beauvais, dielo Speculum vel Imago mundi, 41. 
34 Domenico Silvestri, De insulis et earum proprietatibus, fol. 69. 
35 Sigismundus Gelenius (1497 – 1554), známy aj ako Sigismundus Gelen alebo Zikmund Hrubý z Jelení, 
známy český humanista, spisovateľ, filológ, jeden z najvýznamnejších učencov svojej doby. Narodil sa 
v Prahe, v roku 1523 odišiel do Bazileja. Od roku 1524 začal pracovať vo Frobenovej tlačiarni v Bazileji, 
ktorá bola vo svojej dobe jednou z najlepších. Pracoval tu ako korektor a castigator (neopravoval iba 
gramatické, ale aj vecné chyby). Spolupracoval s Erasmom Rotterdamským. 
36 RAMUSIO, Primo volume delle navigationi e viaggi nel qual si contiene la descrizione dell´Africa (1550), 
fol. 121 – 124.   
37 TEMPORAL, Historiale description de l´Afrique (1556). 
38 PURCHAS, Purchas his Pilgremees in Five Books. The First (1625). 
39 Konrad Gesner (1516 – 1565) – švajčiarsky lekár, prírodovedec, botanik, lekárnik, klasický filológ, polyhistor. 
40 Cum his diebus patruelis meus Andreas Gesnerus Johannis Leonis Africam suis typis cuderet eique 
auctarium aliquod novum a me addi contenderet, nec otium ad maiora mihi suppeteret, subito Hannonis 
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ktorý potreboval do svojho vydania diela Africae descriptio materiál na doplnenie. 
Konrad Gesner si vybral práve opis Hannonovej plavby, jednak preto, že text bol kratší 
a jednak že Gesner mal na preklad málo času. Pracoval v zhone, zároveň aj na preklade 
aj na komentári. Napriek týmto podmienkam sa Gesnerov preklad vyznačuje presnos-
ťou a obsahuje iba zopár menších chýb. Jeho latinčina je jasná, v porovnaní s originá-
lom možno príliš elegantná.    
Prvá kritická edícia a preklady do moderných jazykov  

V nasledujúcom období vyšlo ďalších 15 vydaní. V polovici 19. storočia došlo 
aj k prvej kritickej edícii dielka v zbierke Geographi Graeci Minores (I. diel, Paríž 1855). 
Jej autorom bol nemecký klasický filológ, historik, paleograf a kartograf Karl Wilhelm 
Müller. V 20. storočí bol Hannonov text preložený do viacerých národných jazykov – 
do nemčiny,41 taliančiny,42 angličtiny,43 francúzštiny,44 španielčiny.45 Väčšina prekla-
dateľov vychádzala z gréckeho prekladu Hannonovej správy a preklady doplnila 
komentárom alebo poznámkami. V roku 2014 sa Hannonov periplus dočkal prvého 
pretlmočenia aj do slovenského jazyka.46  
Záver  

Hannonov text ostáva v tieni skvelých ukážok slovesného umenia staroveku. 
Je to hlavne preto, že nebol napísaný ako literárne dielo, ale skôr ako sprievodca, ktorý 
sa sústreďuje hlavne na názvy, polohu a povahu miest, kadiaľ sa kartáginské lode 
plavili. Sloh je veľmi jednoduchý, používa stále rovnaké zvraty a nenáročnú slovnú 
zásobu. Napriek tomu ide o nesmierne cenný dokument k dejinám staroveku, ktorý si 
zasluhuje našu pozornosť.  
 
Literatúra 
BAYER, Karl: Der Fahrtenbericht des Hanno. In: C. Plinius Secundus d. Ä: Naturkunde, 

V. Band. G. Winkler – R. König (Hrsg.). Zürich/München: Artemis, 1993, s. 337 – 
353. 

                                                           
Navigationem. qua is maximam libycae orae partem lustravit, dieculae fere opera, latinam feci, et simul 
scholia quaedam, nimis quidem festinater conscripta, adieci. Catalogus Translationum et Commentariorum: 
Medieval and Renaissance, Latin Translations and Commentaries, Volume VIII (2003), s. 54. 
41 HENNIG, Terrae incognitae (1944). 
42 TURCO Del, Annone. Il Periplo (1958); CORDANO, Antichi viaggi per mare (1992).  
43 OIKONOMIDES, Hanno, the Carhaginian (1977); BLOMQUIST, The Date and Origin of the Greek Version of 
Hanno´s Periplus (1979). 
44 DEMERLIAC – MEIRAT, Hannnon et l´empire punique (1983). 
45 MORENO – GOMÉZ ESPLOSIN, Relatos de viajes en la literatura griega antigua (1996). 
46 OSTERTAGOVÁ – KLOKNER, Najstarší cestopis na svete (2014), s. 72 – 87. 
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Abstract: Presented paper deals with the topic of female doctors in ancient world. Sources for the topic 
are only fragmentary: almost no mentions in classical authors, only few notes in medical and 
encyclopedic writers and several inscriptions. Funeral inscriptions (tituli sepulcrales), depicting the role 
of women in ancient medicine, have not yet been researched thoroughly. In this paper we focus on 
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which document the profession of „medica, iatromaia – iatromea, iatrine“. With regards to availability of 
these sources, the paper considers the era of late Republic and Roman Empire. The aim of the work is to 
present women in Roman Empire’s medicine, their education, training, skills and acknowledgement from 
society, as recorded by their contemporaries on inscriptions. It presents many Latin and several Greek 
inscriptions with translation and interpretation, emphasizing thus the significance of epigraphic sources 
for social and gender studies of Roman Empire. 
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ieľom príspevku je predstaviť náhrobné nápisy (tituli sepulcrales) ako 
prameň k štúdiu antickej medicíny a problematiky žien v tejto oblasti.1 

V práci sa zameriame na epitafy žien, ktoré sa v Rímskej ríši zaoberali medicínou, 
predstavíme vybrané latinské a grécke nápisy, ktoré zaznamenávajú profesiu lekárka 
„medica, iatromaia – iatromea, iatrine“. Práca si kladie za cieľ poukázať na prítomnosť 
žien v oblasti medicíny v Rímskej ríši, ukázať ich vzdelanie, schopnosti aj ocenenie 
spoločnosťou tak, ako ich zachovali ich súčasníci na nápisoch. Zároveň predstaviť 
niektoré vybrané nápisy žien lekárok aj s prekladmi a interpretáciou, ktoré na Sloven-
sku neboli preložené.    
                                                           
1 Problematika žien v antike sa u historikov a filológov stáva aktuálnou najmä od druhej polovice 
dvadsiateho storočia s postupným rozvojom skúmania sociálnych dejín, ako aj feministického hnutia 
v spoločnosti. V tomto období vzniká množstvo prác zameraných na antické ženy, ich postavenie 
v spoločnosti aj každodenný život. Práce autorov S. B. Pomeroy, L. McClure, S. Treggiari, J. Gardner 
a ďalších rozvírili debatu o postavení ženy v antickej spoločnosti. Niektoré tieto práce spomínajú ženu 
aj v medicínskych profesiách, v role liečiteľky, pôrodnej babice, lekárky. Na tému antickej medicíny sa 
zameriavajú autori a autorky ďalších špecializovaných prác, z ktorých mnohí majú skôr medicínske, a nie 
historické, resp. klasicko-filologické vzdelanie alebo považujú za základný prameň k štúdiu dejín 
medicíny len obmedzený súbor prameňov− literárne texty a najmä práce lekárov daného obdobia. Tak 
sa prameňmi stávajú najmä diela Galena, Celsa, príp. Plinia Staršieho. Autori – lekárske vzdelanie: 
Cushing, Jackson. Autori vychádzajúci z Plinia alebo Galena: Jackson, Majno, Scarborough. Ženám 
v medicínskej oblasti sa v posledných rokoch venovali najmä H. Parker, R. Flemming.  

C 
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Datovanie a časové vymedzenie práce, ktoré sa zameriava na obdobie 
neskorej republiky a rímskeho cisárstva, je podmienené prameňom – vlastnými 
náhrobnými nápismi. Tie sa začínajú v Ríme vo väčšom množstve objavovať v 2. st. 
pred Kr. a bežnými sa stávajú v 1. st. pred Kr. Tieto republikánske nápisy sú však len 
malým zlomkom celkového množstva nápisov. Najväčší rozmach tvorby náhrobných 
nápisov nastáva až v cisárstve, od 1. st. po Kr.2      

Tituli sepulcrales tvoria špecifický typ prameňa. Na rozdiel od literárnych 
prameňov,3 ktoré boli v antickom svete zväčša dielom vysoko postavených a vzdela-
ných mužov, písaných pre podobné publikum,4 latinské a grécke nápisy z Rímskej ríše 
zachytávajú bežných ľudí všetkých spoločenských tried: od cisárov po otrokov, všetky 
vekové, majetkové, vzdelanostné skupiny.  

Limitmi náhrobných nápisov ako prameňov je ich rozsah (väčšina nápisov 
nepresahuje niekoľko riadkov), aj obsah, ktorý zaznamenáva istý typ informácií. 
Na nápisoch najčastejšie nájdeme meno zosnulého, povolanie, dĺžku života, meno 
zhotoviteľa nápisu a jeho vzťah k zosnulému. Ďalší text závisel od vkusu a najmä 
finančných možností zhotoviteľa. Časté sú oslavné epitetá označujúce zosnulého, 
pri manželských epitafoch okrem mena manžela/manželky (ktorý je zväčša zadávate-
ľom nápisu) sa väčšinou uvádza aj dĺžka spoločného života, počet detí. Aj napriek 
tomu, že takéto náhrobné nápisy sú skôr výnimočné, zachovali sa aj rozsiahle nápisy, 
častokrát básnické, ktoré zaznamenávajú celé životné príbehy zosnulej osoby.  

Na mnohých nápisoch, aj na tých najkratších, nájdeme povolanie zosnulého. 
Tento údaj je typický pre nápisy otrokov a prepustených otrokov, teda nižšej triedy 
spoločnosti. Na nápisoch z vyššej triedy antickej spoločnosti sa stretávame skôr 
s idealizáciou ženy v domácej sfére. To úzko korešponduje aj s povinnosťami a prácou 

                                                           
2 SALOMIES, Names and identities: onomastics and prosopography (2001), s. 79 − 80. 
3 Literárne pramene spomínajú ženy v oblasti medicíny len veľmi ojedinele. Plinius Starší v 28. knihe 
Naturalis historia píše o ženách, ktoré samé liečili a aj písali o gynekologických a pôrodníckych 
problémoch: Sotira predpisovala lieky na problematickú menštruáciu a horúčku rodičiek, Olympias 
z Théb sa venovala všeobecne ženským chorobám, písala aj o vyvolaní i zabránení potratu, o menštruač-
ných problémoch a neplodnosti. Ženské choroby liečila a pri pôrodoch pomáhala aj Salpe. V Ríme 
o gynekologických a menštruačných problémoch učili Lais a Elephantis, neskôr lekárka Aspasia. Jediný 
zachovaný text od ženy lekárky pochádza z prelomu 2. a 3. st. od Metrodory. Z jej diela je zrejmé, že bola 
veľmi vzdelaná odborníčka a jej lieky boli úplne pôvodné. Píše o prostriedkoch podporujúcich plodnosť, 
aj o receptoch na antikoncepciu. Okrem iného píše aj o chorobách maternice, brucha a obličiek. Plin. Nat. 
Hist. XXVIII 81– 84. PARKER, "Women doctors in Greece, Rome, and the Byzantine empire" (1997), s. 138 
– 40, RETIEF – CILIERS, The healing hand (2005), s. 170 – 171. Viac k týmto spisom pozri v PLANT, Women 
writers of Ancient Greece and Rome: an anthology (2004). 
4 Pramene, ktoré pojednávajú o medicíne a lekároch a zároveň nie sú napísané mužmi lekármi, sú veľmi 
vzácne, a preto pre tento typ práce aj veľmi hodnotné. Ich neprítomnosť do značnej miery súvisí 
s postavením žien v antickej spoločnosti vo všeobecnosti a s celkovou absenciou prác ženských autoriek. 
K problematike vzdelanosti žien v antike a písomnej tvorbe žien pozri prácu PLANT, Women writers of 
Ancient Greece and Rome: an anthology (2004), BEARD (ed.), Literacy in the Roman world (1991).    
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vyššie postavenej ženy, pre ktorú nebolo spoločensky vhodné pracovať. Úlohou ríms-
kej matróny bola starostlivosť o rodinu – o domácnosť, manžela, deti, otrokov a pre-
pustencov. V mnohých prípadoch táto práca zahŕňala riadenie aj niekoľko sto ľudí.  

Vďaka zaznamenanému povolaniu môžeme doložiť množstvo, na iných 
miestach nikdy nespomenutých, povolaní mužov i žien Rímskej ríše. Problematikou 
tejto práce je pohľad na ženy v oblasti lekárstva. Základným problémom je vlastné 
vymedzenie pojmov. Kto v Rímskej ríši vlastne bol lekár, resp. lekárka. Tí, ktorí 
praktizovali ars medicinae ako svoju profesiu, boli medici (alebo medicae), obstetrices 
(babice, pôrodné asistentky), iatromaiae (babice so širším vzdelaním a pôsobením), 
iatraliptae (zdravotnícki pomocníci) a herbarii (bylinkári, predajcovia liečivých 
rastlín). Okrem nich pracovali v ríši aj rôzni liečitelia, ktorí sa zaoberali inými formami 
lekárskej starostlivosti zahŕňajúcej povery a mágiu.  

Úloha pomocníčky pri pôrodoch, pri starostlivosti o novorodenca a v tehoten-
stve je klasickou rolou ženy – pôrodnej babice (obstetrix).5 Na druhej strane sa stretá-
vame aj s termínom medica, teda ženským ekvivalentom profesie lekára medicus. Tu 
sa predpokladá, vyššia špecializácia a vzdelanosť v úlohe (ženskej ?) lekárky.6  

V Rímskej ríši sa až do 1. storočia po Kr. dôrazne nerozlišovalo medzi lekárkou 
(medica) a pôrodnou babicou/asistentkou (obsterix) a aj neskôr boli ich kompetencie 
úzko späté, takže sa dali ťažko úplne odlíšiť. V Grécku sa rozlišovalo medzi pôrodnou 
babicou (μαῖα) a lekárkou (ἰατρίνη, z gr. ἰατρός lekár) už v 4. st. pred Kr.7 Existoval 
tu tiež termín ἰατρόμαια, asi pre pôrodnú babicu so širším poľom pôsobnosti, zacho-
vaný na latinských nápisoch v podobe iatromea.8  

Rozlíšenie medzi týmito dvoma povolaniami a fakt, že Gréci vnímali rozdiel 
medzi babicou, ktorá pomáhala pri pôrode, a ženou, ktorá liečila a venovala sa 
viacerým otázkam zdravia, je nápis zo 4 st. pred Kr. Na nápise IG II 6873 je 
Phanostrate označená ako μαῖα καί ἰατρός (pôrodná babica a lekár). V snahe 

                                                           
5 CIL III 8820, VI 4458, VI 6325, VI 6647, VI 6832, VI 8192, VI 8207, VI 8947, VI 8948, VI 8949, VI 9720, 
VI 9721-9725, VI 37810, VIII 4896, VIII 5155, VIII 15593, VIII 25394, X 1933, X 3972, XI 4128, XIII 3706, 
AE 1979, 396, AE 1980, 936, AE 1991, 126, AE 1991, 127, AE 2005, 328.   
6 V žiadnom z prameňov sa nezachoval popis ženy lekárky, ani jej povinnosti prípadne vzdelanie. Soranus 
zaznamenal povinnosti pôrodnej babice (obstetrix) počas pôrodu aj po ňom a ideálne vlastnosti pre túto 
profesiu, ktorú vykonávali výlučne ženy (Sor. Gyn. II 10). Soranus pre toto povolanie považuje 
za ideálne vyberať šikovné a zručné dievčatá, s dobrou pamäťou a láskou k práci, robustnej postavy, 
s jemnými a úzkymi rukami a krátkymi nechtami (Sor. Gyn. I 3). 
7 Retief a Ciliers používajú termín iatrike, pričom neuvádzajú žiaden doklad z prameňov. RETIEF-CILIERS: 
The healing hand (2005), s. 165, 169. Tento termín považujeme za nesprávny, keďže v prameňoch sa 
stretávame z pojmom iatrine - ἰατρίνη (Gal. VIII 414). 
8 ILS 7806, CIL VI 9478. K problematike prekladu termínov μαῖα, ἰατρίνη, μαιεύτρια, obstetrix a medica 
pozri ŠIMON, Kann maia als „lady doctor“ übersetzt werden? (2003), s. 56 – 58. K polemike s názorom 
Šimona pozri ROŠKOVÁ, Lekári a lekárky antického Ríma (2017), s.118. 
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zdôrazniť rozlíšenie medzi týmito dvomi povolaniami sa pri Phanostrate použili oba 
termíny.9  
 
IG II 6873, Attica,10 Grécko:  
in margine summo: Φανο[στράτη — — —,  — — —] 
           Με[λιτέως γυνή]? 
supra sedentem: Φανοστράτη. 
3a infra anaglyphum: 
4 μαῖα καὶ ἰατρὸς Φανοστράτη ἐνθάδε κεῖται 
5 [ο]ὐθενὶ λυπη<ρ>ά, πᾶσιν δὲ θανοῦσα ποθεινή. 
Phanostrate, žena Melitea?  
Phanostrate. Tu leží pôrodná babica a lekárka Phanostrate. Nikomu nespôsobila 
bolesť, zosnulá všetkým chýba. 

 
Z náhrobného nápisu sa dozvedáme len meno a povolanie zosnulej, prípadne 

jej manžela, ktorý je ale v dôsledku znehodnotenia textu neistý. O jej profesii a vzdela-
ní nemáme viac informácií. Faktom ostáva, že v Grécku,11 rovnako ako v celej Rímskej 
ríši, v samotnom Ríme a jeho jednotlivých provinciách nebolo lekárske povolanie 
inštitucionalizované. Organizované štúdium medicíny v Rímskej ríši zaviedol až v pr-
vej polovici 3. storočia cisár Alexander Severus, ktorý presne určil miesta štúdia 
medicíny aj jeho obsah. Udelil prvé tituly učiteľov lekárstva a určil výšku ich platov.12 

Dovtedy neexistovalo žiadne osvedčenie nutné pre vykonávanie medicíns-
keho povolania. Nádejní lekári študovali literatúru, mohli sa zúčastňovať prednášok, 
ale v praxi sa učili hlavne sledovaním skúseného lekára pri práci a neskôr spoluprácou 
s ním. Preto sa povolanie lekára v rodine často dedilo. Vzdelanie lekára bolo jeho 
súkromnou záležitosťou a až dobrá povesť mu získala klientelu. V prípade, že sa leká-
rovi nedarilo, jednoducho zmenil prácu.13  

Ženy nemohli navštevovať vyššie školy – formálne sa nesmeli zúčastňovať 
prednášok, ale mohli sa naučiť zo skúseností, pozorovania a spolupráce s manželmi 
alebo otcami, ktorí boli lekármi. Napriek nedostatku formalizovaného lekárskeho 
vzdelania mohli byť aj ženské lekárky chválené za svoje vedomosti a skúsenosti 
v medicíne.  

                                                           
9 Náhrobný nápis Phanostrate sa nachádza na stéle s krásnym reliéfnym zobrazením. Na nej je okrem 
sediacej Phanostrate ešte jedna žena a štyri deti, ktoré sú zrejme narážkou na jej povolanie.  
10 Antické mesto Acharnai – dnešné Menidi, časť Atén. 
11 Náhrobný nápis Phanostrate sa vymyká z časového ohraničenia tejto práce, lebo pochádza zo 4. st. pred 
Kr. a pochádza ešte zo samostatného Grécka a nie Rímskej ríše. Dokumentuje však dôležitý aspekt 
v rámci povolania žien v medicínskej oblasti, preto sme ho uviedli.    
12 KRUG, Heilkunst und Heilkult. Medizin in der Antike (1993), s. 47. 
13 Mart. Epig. I 47, VIII 74. 
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Na nápise z Ríma z 1. storočia pred Kr. opísal Gaius Naevius Philippus, sám 
chirurg (medicus chirurgus), svoju manželku Naeviu Claru ako učenú lekárku (medica 
philologa). Celý nápis AE 2001, 263 z Ríma znie: 

 
C(aius) Naevius C(ai) l(ibertus) Phi[lippus] / medicus chirurg(us) / Naevia 
C(ai) l(iberta) Clara / medica philolog(a) / in fro(nte) ped(es) XI s(emis) / in 
agr(o) ped(es) XVI 
Gaius Naevius Philippus, prepustenec Gaia, lekár chirurg. Naevia Clara, 
prepustenkyňa Gaia, učená lekárka. Na čelnej strane 11 stôp, na bočnej strane 
16 stôp.14 
 
Naevia Clara bola prepustená otrokyňa (liberta) rovnako ako jej manžel. Jej 

pôvodné meno bolo Clara. Obaja manželia boli prepustenci toho istého pána Gaia 
Naevia. Tento rodinný epitaf ukazuje aj rímske onomastické zvyky. Chirurg, zrejme 
grécky lekár, Philippos sa dostal do Ríma ako otrok. Jeho pán mu daroval slobodu 
(prepustenie – manumissio) a Philippos si polatinčil svoje pôvodne grécke meno 
na Philippus a pribral si praenomen a nomen gentile svojho pána. Získal tak rímske 
tria nomina a stal sa z neho Gaius Naevius Phillipus – prepustenec Gaia. Clara si 
po prepustení zobrala pánovo nomen gentile ako Naevia Clara.15 Náhrobný nápis 
dokumentuje oboch manželov ako lekárov, pričom Philippus zdôrazňuje vzdelanie 
a učenosť svojej manželky adjektívom philologa.  

Významný doklad o vzdelaní žien v medicíne je grécky nápis IG XVI 1751 = 
IGRR I 284, ktorý venovala Restituta svojmu profesorovi a patrónovi, lekárovi 
Claudiovi Alkimovi. Náhrobný nápis pochádza z 1. storočia po Kr. z Ríma: 

 
Τι (βερίῳ) / Κλαυδίῳ Ἀλκίμῳ / ἰατρῷ Καίσαρος / ἐποίησε Ῥεστιτοῦτα / 
πάτρωνι / καὶ καθηγητῇ ἀγαθῷ καὶ ἀξίῳ ἔζη (σε) ἔτη πβ  
Tiberiovi Klaudiovi Alkimovi, cisárovmu lekárovi, urobila Restituta, 
patrónovi a profesorovi, dobrému a ctihodnému. Dožil sa 82 rokov.16   

                                                           
14 Mnoho náhrobkov stálo na presne definovanej parcele, území oddelenom na krajoch nízkym plôtikom 
alebo aspoň ohraničenom na rohoch štyrmi kamennými piliermi. Piliere ukazovali rozsah parcely, ktorá 
patrila k hrobu, a jej veľkosť bola v mnohých prípadoch označená priamo na náhrobnom kameni ako 
súčasť náhrobného nápisu. Obvyklá formulka znela: IN FRONTE PEDES, IN AGRO PEDES (na čelnej 
strane, na bočnej strane), doplnené o počet stôp na každej strane. Fráza sa zväčša skracovala. V prípade, 
že hlavný náhrobný monument nezaberal celú plochu pozemku, mohli sa vnútri ohraničenej plochy 
nachádzať menšie pamätníky pre otrokov a prepustencov. KEPPIE, Understanding Roman Inscriptions 
(1991), s. 98. 
15 Prepustenci dostali k svojmu menu, ktoré sa polatinčilo (u mužov grécka koncovka -os prechádza 
na latinskú -us), osobné (praenomen) a rodové (nomen gentile) meno pána, pri ženách len meno rodové 
(Claudia Egloge, Claudia Basilea, Marcus Livius Andronicus). Na nápisoch okrem mena uvádzajú aj fakt, 
že boli prepustení, pojmami libertus/liberta a meno pána v genitíve. Viac k tejto problematike pozri 
ROŠKOVÁ, Private life of Romans on Roman Latin epitaphs (2009), s. 201 − 211. 
16 IG XVI 1751.   
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Datovanie nápisu umožňuje povolanie zosnulého, resp. informácia, že bol 
lekárom cisára (ἰατρῷ Καίσαρος), a zároveň jeho meno Tiberius Claudius. Tiberius 
Claudius bolo praenomen a nomen gentile dvoch cisárov (Claudius 41 – 54 alebo Nero 
54 – 68), ktoré po prepustení dostali ich bývalí otroci. Restituta vyzdvihuje Alkimona 
ako svojho patróna a zároveň učiteľa. Je pravdepodobné, že tiež pracovala 
v medicínskej oblasti.  

Ďalšie lekárky z Ríma taktiež patrili väčšinou k nižšej spoločenskej triede, boli 
otrokyne alebo prepustenkyne. Najstaršie nápisy obsahujú len meno, prípadne 
povolanie zosnulej:  
 
Iulia Pye – CIL VI 9614, Rím, 2. st. pred Kr. – 2. st. po Kr. 
Iulia / Pye / medica17 
 
Venuleia Sosis – CIL VI 9617, Rím, 1. st. pred Kr. – 1.st. po Kr. 
Venuleia / Ɔ (aiae)18 = (mulieris) l(iberta) Sosis / medica – Venuleia Sosis, prepustenka 
Gaie, lekárka 
 
Minucia – CIL VI 9615 = CIL VI 33812, Rím, 1. st. pred Kr. – 1. st. po Kr.  
Minucia / Ɔ (aiae) l(iberta) Astte (!)19 / medica – Minucia Astte, prepustenkyňa Gaie, 
lekárka 
 
Primilla – CIL VI 7581 = ILS 7804, Rím, 1. – 2. st. po Kr.  
Deae sanctae meae / Primillae medicae / L(uci) Vibi Melitonis f(iliae) / vixit annis 
XXXXIIII / ex eis cum L(ucio) Cocceio / Apthoro XXX sine / querella20 fecit / Apthorus 
coniug(i) / optimae castae / et sibi.  
Mojej ctihodnej bohyni lekárke Primille, dcére Lucia Vibia Melitona. Žila 44 rokov, 
z ktorých 30 prežila s Luciom Cocceiom Apthorom, bez jedinej hádky. Apthorus urobil 
(tento náhrobok) pre svoju najlepšiu, cnostnú manželku a pre seba. 

                                                           
17 Aj z takéhoto drobného údaja vieme vďaka rímskej onomastike, teda pravidlám pomenovávania osôb 
v Ríme, veľa vyvodiť. Zosnulá lekárka bola pravdepodobne prepustenou otrokyňou, prípadne potomkom 
takéhoto prepustenca. Jej pôvodné nerímske meno bolo Pye. Iulia bolo rodové meno jej pána, ktoré si 
po prepustení z otroctva zobrala za svoje meno. Termín liberta – prepustenkyňa – sa neuvádza, preto je 
pravdepodobnejšie, že bola už z ďalšej generácie prepustených otrokov. Celý text nápisu je v nominatíve, 
ktorý bol popri datívnej forme, forme venovania textu, veľmi bežný. 
18 Prepustenci žien majú na nápisoch často podobu mena Ɔ LIB – C(aiae) lib(ertus)/lib(liberta). Obrátené 
“C“ slúži ako skratka pre ženské praenomen Gaia, ktoré sa ale v praxi nepoužívalo, pretože Rimanky 
nepoužívali osobné mená. Keďže nejde konkrétne o Gaiu, ale všeobecne o ženu, zvykne sa “Ɔ“ pri rozpise 
skratiek na nápise prepisovať ako mulier, resp. v genitíve (mulieris). Pôvodné meno tejto prepustenkyne 
bolo Astte. Po prepustení na slobodu od svojej panej Minucie dostala meno Minucia Astte. Minucia patrila 
do rodu Minuciovcov, mali plebejský pôvod a získali si slávu najmä v 3. a 2. st. pred Kr. Druhá otrokyňa 
bola Sosis v rodine Venuleiovcov. Jej paňou bola Venuleia.       
19 Astte miesto Aste. 
20 Querella – querela. 
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Nápis predstavuje všetky typické znaky manželských náhrobných nápisov. 
Udáva sa na ňom vek zosnulej a aj roky spoločného života s manželom. Je zdôraznená 
spoločná harmónia v manželstve formou označenia spoločného života bez jedinej 
hádky (sine querela) a klasickými epitetami vyzdvihujúcimi ideálnu manželku 
(optima, casta). Na epitafe vidíme privátnu deifikáciu (deae sanctae meae) manželky 
manželom, ktorý bol podľa formy mena pravdepodobne prepustenec z 1. – 2. st. po Kr. 
Mohol byť prepustencom Lucia Cocceia alebo jedným z potomkov takéhoto prepus-
tenca. Podľa formy mena bola Primilla asi prvou dcérou. Primilla je zdrobnenina mena 
Prima. Jej celé meno muselo byť Vibia Primilla, podľa nomen gentile jej otca – Vibius. 
Vďaka filiácii cez meno otca je zrejmé, že nebola ani otrokyňou, ani prepustenkyňou.  

Na nápise lekárky Secundy sa dozvedáme opäť len meno jej panej. V tomto 
prípade však Secunda pracovala priamo na cisárskom dvore. 

 
Secunda – CIL VI 8711, Rím, 1. st. po Kr.  
Secunda / Livillaes (!)21 / medica // Ti(berius) Claudius / Caesaris l(ibertus) / Celer 
aeditu(u)s / a Vesta 
Secunda lekárka Livilly.22 Tiberius Claudius Celer, prepustenec cisára, strážca chrámu 
bohyne Vesty.23 

 
Podobne ako v prípade Secundy, aj lekárka Melitine bola otrokyňa.   

Melitine – CIL VI 6851, Rím, koniec 1. st. pred Kr. – 1. st. po Kr. 
Melitine / medica / Appulei24 – Melitine lekárka Appuleia. 

                                                           
21 Forma genitívu Livillaes namiesto Livillae. 
22 Datovanie tohto nápisu je možné podľa Livilly, panej lekárky Secundy. Na cisárskom dvore sa 
stretávame s dvomi Livillami. Jedna z nich bola sestra cisára Claudia, Claudia Livia Iulia (13 pred Kr. – 31 
po Kr.), dcéra Antonie Mladšej a Drusa Staršieho, brata cisára Tiberia. LIVIA•IVLIA – GROAG – STEIN – 
PETERSON (eds.), Prosopographia Imperii Romani saeculi I, II et III. (1933), L 303, Tac. Ann. 2.43, Tac. 
Ann. 4.3, Tac. Ann. 6.2, Suet. Claud. 2.2. 
Druhá Livilla na cisárskom dvore bola neter prvej Iulia Livilla (18 – 41/42), najmladšia dcéra Germanika 
a Agrippiny Staršej. 22 22 IVLIA•LIVILLA – GROAG – STEIN – PETERSON (eds.), Prosopographia Imperii 
Romani saeculi I, II et III. (1933), I 674. Na nápisoch ju nájdeme v podobách: 
IVLIA•GERMANICI•CAESARIS•FILIA: CIL VI 3998, CIL VI 10563, CIL VI 4362, alebo 
LIVILLA•GERMANICI•CAESARIS•FILIA: CIL VI 891, Suet. Calig. 15.3, Vita Calig. 24. 
Otázkou ostáva, ktorá z týchto dvoch Livíll bola paňou Secundy. Pri identifikácii a datovaní pomôže druhá 
časť nápisu, náhrobok pravdepodobne jej manžela: Tiberius Claudius Caesaris libertus Celer. Vlastným 
menom otrok Celer bol prepustený cisárom menom Tiberius Claudius (Claudius 41 – 54 alebo Nero 54 – 
68). Claudius sa stal cisárom až v r. 41, keď už prvá Livilla bola desať rokov mŕtva. Preto je pravdepodobnejšia 
jej neter, dcéra Germanika. Secunda bola – s najväčšou pravdepodobnosťou – jej lekárkou.  
23 Aedituus a Vesta – kňaz, strážca chrámu bohyne Vesty. 
24 Melitine bola otrokyňa Appuleia. Appuleius mohol byť Appuleius Celsus, rímsky lekár alebo niekto 
patriaci k jeho rodine. Z genitívnej formy nie je istý jeho vzťah k Melitine. Mohol byť jej pán, rovnako ako 
aj jej manžel. (Žena si po vydaji nechala svoje meno a pridala k nemu meno manžela v genitíve.) 
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Na nápisoch z Ríma sú zdokumentované aj ďalšie lekárky, medzi ktorými 
nájdeme aj slobodné rímske občianky.   
 
Terentia Prima – CIL VI 9616, Rím, 1. – 2. st. po Kr.  
D(is) M(anibus)25 Terentiae / Niceni Terentiae / Primaes(!) medicas(!) li/bertae 
fecerunt / Mussius Antiochus / et Mussia Dionysia / fil(ii) m(atri) b(ene) m(erenti).  
Duchom zosnulých Terentii Niceni, prepustenkyni lekárky Terentie Primy. Mussius 
Antiochus a Mussia Dionysia, jej deti, urobili (tento náhrobok) svojej dobro si 
zasluhujúcej matke.  
Zosnulá matka bola Terentia Nice. Pôvodne otrokyňa s gréckym menom Nice. Jej pani 
lekárka Terentia Prima ju prepustila z otroctva, preto má meno Terentia Nice.  
 
Valia Calliste – CIL VI 9478, Rím, 3. – 4. st. po Kr. 
D(is) M(anibus) / Valiae Callist(a)e / iatromeae Ca/ecilius L<y=U>simach{i}/chus 
co(n)iugi suae fec(it) 
Duchom zosnulých Valii Calliste, medicínsky vyškolenej pôrodnej babici, Caecilius 
Lusimachchus (!) urobil pre svoju manželku.26 
 

V provinciách žili viaceré lekárky, väčšina boli prepustenkyne alebo otrokyne, 
niektoré boli slobodné Rimanky. Ako napríklad Iulia Saturnina z dnešného Španielska. 
 
Iulia Saturnina – CIL II 497 = ILS 7802, 1. st. po Kr., Emerita, Španielsko 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iuliae Saturninae / ann(orum) XXXXV / uxori 
incomparabili / medicae optimae / mulieri sanctissimae / Cassius Philippus / maritus 
ob meritis / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 
Zasvätené duchom zosnulých Iulii Saturnine, 45 ročnej, výnimočnej manželke, 
výbornej lekárke, počestnej žene; manžel Cassius Philippus venoval za jej zásluhy. Tu 
leží, nech ti je zem ľahká.27 
 
Iulia Sabina – CIL IX 5861 = AE 2003, 115, Osimo, Taliansko 1. – 2. st. po Kr.  
D{e}is Manib(us) / Iuliae Q(uinti) l(ibertae) / Sabinae / medicae / Q(uintus) Iulius 
Atimetus / coniugi / bene merenti28 

                                                           
Pravdepodobne nebol jej otec, to by použila označenie Appulei filia. Na gramatické pravidlá na nápisoch 
sa ale nemôžeme stopercentne spoliehať.  
25 Dis Manibus – Duchom zosnulých (Duchom Mánom) alebo Dis Manibus Sacrum – zasvätené duchom 
zosnulých – invokácia, je začiatok takmer každého náhrobného nápisu. Je významným znakom latinských 
epitafov od doby cisárskej, častejšie od druhej polovice prvého storočia po Kr. Táto invokácia bola taká 
bežná, že sa začala skracovať na D M a D M S. VIDMAN, Psáno do kamene (1985), s. 82. 
26 V Ríme sa zachovali ešte dva nápisy neznámych lekárok: Anonyma – CIL VI 8926 a VI 9084. 
27 Náhrobný nápis sa nachádza na stéle, kde je aj vyobrazenie Iulie Saturiny. Drží v rukách dieťa, čo má 
pravdepodobne dokumentovať jej povolanie.   
28 Benemerens je najčastejšie používané adjektívum na epitafoch. Bolo také časté, že sa začalo skracovať 
a často ho nájdeme len v skratke BM.  
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Duchom zosnulých. Lekárke Iulii Sabine, prepustenkyni Quinta. Quintus Iulius 
Atimetus svojej dobro si zasluhujúcej manželke. 
 
Iulia Sophia – Epigraphica 34 (1972), Anacapri, Taliansko, 1. st. po Kr. 
Iulia Sophia / Isidori Ti(beri) Caesaris / Augusti l(iberti) l(iberta) medic(a) / vixit 
annos XXII.  
Iulia Sophia, prepustenka Isidora, prepustenca Tiberia Caesara Augusta,29 lekárka, žila 
22 rokov.   
Sentia Elis – CIL V 3461, Verona, Taliansko, 1. st. pred Kr. – 1. st. po Kr. 
C(aius) Cornelius / Meliboeus / sibi et / Sentiai(!) / Elidi medicai(!) / contuber(nali) / 
Sentiai(!) Aste[3]30 
Gaius Cornelius Meliboeus, pre seba a pre svoju manželku31 Sentiu Elis a pre Sentiu 
Aste.   
Asyllia Polla/Polia – CIL VIII 24679 Kartágo, Tunisko, 1. st. po Kr. 
Asyllia L(uci) f(ilia) Pol<l=I>a / medica h(ic) s(ita) e(st) / vix{s}(it) a(nnos) LXV / 
Euscius l(ibertus) d(e) s(uo) f(ecit) 
Tu leží Asyllia Polla (Polia), dcéra Lucia, lekárka, žila 65 rokov. Prepustenec Euscius 
urobil (tento náhrobok) na svoje náklady. 

 
Podľa formy mena bola Asyllia slobodná žena. Zrejme musela byť aj majetná, 

keď mala vlastného otroka. Keďže dedikátorom nápisu je jej otrok, je pravdepodobné, 
že nebola vydatá. V Ríme náhrobné nápisy robili po sobáši svojim zosnulým 
partnerom manželky/manželia. Do svadby ich pre deti robili rodičia.32 

Zdá sa, že sociálne postavenie lekárok záviselo viac od spoločenskej triedy ako 
od vykonávaného povolania. Väčšina lekárok pochádzala z nižšej spoločenskej triedy, 

                                                           
29 Cisár Tibérius (Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus; 16. november 42 pred Kr. – 16. marec 37 
po Kr.) Rímsky cisár od 14 po Kr. – 37 po Kr. Narodil sa ako Tiberius Claudius Nero, jeho otcom bol 
Tiberius Claudius Nero, matkou Livia Drusilla. Livia Drusilla sa s Neronom v roku 39 pred Kr. rozviedla 
a zobrala si Octaviana, neskôr známeho ako Augustus, čím sa Tiberius stal jeho nevlastným synom. 
Tiberius sa stal cisárom v roku 14 po Kr. aj s titulom Caesar Augustus, vďaka tejto drobnej poznámke 
máme terminus post quem.   
30 Tri chýbajúce písmená za Aste môžu byť nezachované -que, text mohol znieť Asteque.  
31 Otroci, cudzinci a nerímski občania nemali občianske práva, preto neexistovali medzi nimi ani 
conubium – právo uzatvárať manželstvo. V prípade, že takéto osoby chceli uzavrieť nejaký quasi 
manželský zväzok, mohli uzavrieť contubernalium. Bol to čisto faktický vzťah bez právnych dôsledkov 
medzi dvoma otrokmi, teda dvoma neslobodnými partnermi alebo partnermi, z ktorých jeden bol 
neslobodný. Nepoužívali pojem coniunx (manžel/manželka), ktorý patril iba rímskym občanom, ale 
označenie contubernalis. 
32 Ďalšie lekárky z provincií boli: Scantia Redempta − CIL X 3980; Sarmana − AE 1937, 17; Metilia Donata 
− CIL XIII 2019; Valeria Berecunda (Verecunda) − CIL VI 9477; Ambata − HEp 2000, 81; Geminia − CIL 
VIII 806; Iulia Quintiana − CIL II 4380, Flavia Hedone − CIL XII 3343; Anonyma − CIL XIII 4334; 
Anonyma − CIL II 4314.  
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boli to otrokyne alebo prepustenkyne. Menej často to boli slobodné ženy, čo úzko súvisí 
s nižším postavením lekárskej profesie v Ríme v republike a prvých dvoch storočiach 
cisárstva.   

Lekárky z rôzneho prostredia mali iný spoločenský štatút a zaobchádzalo sa 
s nimi podľa rôzneho stupňa rešpektu. Zdá sa, že niektoré lekárky boli počas svojho 
života veľmi rešpektované a aspoň jedna, Antiochis z mesta Tlos (95 − 55 pred Kr.), 
bola dokonca hodná sochy. Antiochis bola dcérou lekára Diodota a mesto Tlos 
dosvedčilo jej „skúsenosti v oblasti medicíny“, na základe ktorých jej povolilo postaviť 
si sochu.33 Je zrejmé, že vo svojom rodnom meste musela požívať veľkú úctu aj napriek 
tomu, že pracovala v Ríme. Antiochis poznáme aj z iných prameňov, Galenos ju 
označuje za pôvodcu liekov na bolesť sleziny, dny v bedrách a na reumatizmus.34 
Antiochis − TAM II 595, Tlos, Turecko, 1. st. pred Kr. 
 
Ἀντιοχὶς Διοδότου̣ /Τλωὶς μαρτυρηθεῖ/σα ὑπὸ τῆς Τλωέων / βουλῆς καὶ τοῦ δή/μου 
ἐπὶ τῇ περὶ / 
τὴν ἰατρικὴν τέ/χνην ἐνπειρίᾳ / ἔστησεν τὸν ἀν/δριάντα35 ἑαυτῆς. 
Antiochis, dcéra Diodota z mesta Tlos, rada a ľud mesta Tlos podalo svedectvo o jej 
skúsenostiach v medicínskom (liečiteľskom) umení. Vztýčila si túto svoju sochu. 
 

Náhrobný nápis z 2. st. po Kr. z Pergamonu tiež dokumentuje, že ženy 
pracovali spolu so svojimi mužmi lekármi a v lekárskej profesii požívali značnú 
vážnosť. Manžel Glykon na nápise velebí svoju manželku Pantheiu. Popri klasických 
ženských cnostiach (verná a milujúca manželka, starostlivá matka a domáca pani) 
vyzdvihuje aj jej múdrosť a prestíž v povolaní, ktoré vykonávala spolu s manželom. 
Pantheia − IMT Kaikos 883b, Pergamon, Turecko, 2. st. po Kr. 
 b.1 
χαῖρε, γύναι Πάνθεια, παρ’ ἀνέρος, ὃς μετὰ μοῖραν | σὴν ὀλοοῦ θανάτου πένθος 
ἄλαστον ἔχω· |  
οὐ γάρ πω τοίην ἄλοχον ζυγίη<ν> ἴδεν Ἥρη |εἶδος καὶ πινυτὴν ἠδὲ σαοφροσύνην· |  
αὐτή μοι καὶ παῖδας ἐγείναο πάντας ὁμοίους, | αὐτὴ καὶ γαμέτου κήδεο καὶ τεκέων | 
καὶ βιοτῆς οἴακα καθευθύνεσκες ἐν οἴκῳ | καὶ κλέος ὕψωσας ξυνὸν ἰητορίης, | οὐδὲ 
γυν<ή> περ ἐοῦσα ἐμῆς ἀπολείπεο τέχνης· | τοὔνεκά σοι τύμβον τεῦξε Γλύκων 
γαμέτης, |  
ὅς γε καὶ ἀθ[ανά]τοιο δέμας κεύθει Φιλαδέλ[φου], | [ἔ]ν[θα] κ[α]ὶ αὐτὸς ἐγὼ 
κείσο[μαι], αἴ κε θά[νω], | ὡ[ς ἀγλα]ϊσμὸ[ν ζῶν] σοι ἐκοινώνησα κα[τ’] α[ἶσα]ν, | 
ὧδε δὲ κα(ὶ) <ξ>υνὴν {ην} γαῖαν ἐφε[σ]σάμενος· |  
                                                           
33 Nápis je honoračný, nie náhrobný a našiel sa na fóre v meste Tlos. 
34 Gal. 13.341, 13.25. Viac k ženám v diele Galena pozri PARKER, H.: Galen and the girls: sources for women 
medical writers revisited (2012), s. 359 –386. 
35 Socha v životnej veľkosti. 
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Zbohom, žena Pantheia, od tvojho muža.36 Po tvojom odchode zostávam s nekon-
čiacim žiaľom nad tvojou krutou smrťou. Hera, bohyňa manželstva, nevidela nikdy 
takú ženu: tvoja krása, tvoja múdrosť, tvoja čistota. Dala si mi deti, moje obrazy; 
starala si sa o svojho manžela a svoje deti; vždy si rovno viedla kormidlo života 
v našom dome a vysoko si vyzdvihla našu spoločnú slávu v liečení, hoci žena, nezaos-
távala si za mnou v zručnosti. Na pripomenutie tohto všetkého ti tvoj manžel Glycon 
postavil túto hrobku. Pochoval som sem aj telo nesmrteľného Philadelpha, a aj ja sám 
tu budem ležať, keď zomriem, pretože keď som s tebou zdieľal lôžko za života, budem 
s tebou zdieľať aj zem, ktorá nás prikryje.37  
Záver  

Náhrobné nápisy ponúkajú dôkazy o existencii povolania medica, iatromea 
v Rímskej ríši. Toto povolanie sa zachovalo približne tridsaťštyrikrát,38 hoci niektoré 
nápisy sú neisté a mená niektorých žien sa ani nezachovali. Tento počet sa nemôže 
považovať za konečný, keďže každoročne sa nachádzajú nové nápisy, prípadne sa 
pôvodné upravujú podľa novších zistení. Z doposiaľ zistených nápisov grécke texty 
spomínajú osem žien v role lekárky (ἰατρίνη). Termín medica sa na území Rímskej 
ríše nachádza na devätnástich latinských nápisoch. Povolanie iatromea latinské 
náhrobné nápisy spomínajú trikrát. 

Na niektorých nápisoch sa okrem povolania dočítame aj o velebení (laudatio) 
danej zosnulej, ktoré hovorí o jej práci, o tom, že sa jej umenie, schopnosti a vzdelanie 
dajú porovnávať s ktorýmkoľvek mužom. 

Z textu nápisov nie je možné posúdiť odbornosť a hĺbku vzdelania, úlohy, 
ktoré tieto ženy vykonávali. To však nie je možné ani u lekárov − mužov. Faktu, že sa 
nezachoval ani jeden jediný nápis s odbornou špecializáciou ženy lekárky napovedá 
mnoho. Lekári – muži, majú na nápisoch aj v literárnych prameňoch označené rôzne 

                                                           
36 Pantheia bola manželkou lekára Glycona. Jeho otec Philadelphos bol tiež lekár. V tejto rodine vidíme 
klasické dedenie povolania. Informácie o Glyconovi a jeho otcovi sa dočítame na druhej strane náhrobku, 
na náhrobnom nápise označenom ako IMT Kaikos 883a. 
37 Rovnakú rodinnú spojitosť a vzdelanie získané od manžela dokumentuje aj nápis Aurelie Alexandrie 
Zosime, ktorý jej venoval manžel Aurelius Asclepiades na oslavu jej medicínskych vedomostí. IGRR III 
376. Nápis na soche z mesta Adada, Turecko. Datovanie je z dôvodu nedostatočných informácií neisté. 
Podľa mena Aurelius je pravdepodobný terminus post quem – prepustenie otrokov cisárom Antoninom 
Piom (138 – 161), ktorý prvý používa meno Aurelius. Ďalšie vzdelané lekárky boli Augusta – MAMA VII 
566; Empeiria – CIG 3736, Mousa – Istanbul Museum no. 5029; Domnina – Pleket 38 – 39, 26.   
38 Z celkového počtu cca 180 000 nápisov, z ktorého náhrobné nápisy tvoria približne dve tretiny, sa to 
môže zdať málo. Na porovnanie povolanie medicus sa spomína približne päťstokrát. Na mnohých 
nápisoch nemuselo byť povolanie zosnulého alebo dedikátora vôbec spomenuté, prípadne sa táto práca 
opisuje básnickou formou, napr. vzdelaná vo všetkých formách liečenia a pod. Inou formou 
zdokumentovania práce v oblasti medicíny bolo okrem vlastného textu nápisu napríklad vyobrazenie 
práce zosnulej ženy.  
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špecializácie – medicus chirurgus, medicus ocularius, medicus auricularius,39 u žien sa 
s niečím podobným nestretávame. Z toho je možné dedukovať, že ženy vo väčšine 
prípadov nepôsobili v príliš širšej špecializácii ako ženské lekárky, zameriavali sa 
na choroby u svojich ženských pacientiek. Na druhej strane by bolo chybné označovať 
tieto ženy len za pôrodné babice. Ako sa javí z nápisov a čo dokumentujú aj literárne 
pramene, v antike sa rozlišovalo medzi povolaním lekárka (medica) a pôrodná 
asistentka (obsetrix). Je veľmi nepravdepodobné, že by takáto medica ošetrovala 
mužov. To však súviselo viac s postavením žien v antickej spoločnosti ako so vzdela-
ním alebo skúsenosťami týchto žien a nemusí to nutne znamenať, že ich prácou bola 
len oblasť pôrodov. Lekárky pravdepodobne nepracovali v role chirurga. Chirurgovia 
sa svojmu umeniu učili na bojovom poli, existovala vlastná kategória vojenských 
lekárov. Keďže v armáde ženy nepôsobili, nemali možnosť tréningu a vzdelávania sa 
v tejto oblasti, keďže v Rímskej ríši sa pitvy nevykonávali. Ani učenie sa na mŕtvom 
tele, čo súviselo s náboženstvom Rimanov. 

Na nápisoch gréckej proveniencie sa častejšie stretávame s istou formou 
eulógie týchto žien (napr. socha pre Antiochis za zásluhy, velebenie Panthei alebo 
Aurelie Alexandrie Zosime za jej vzdelanie a schopnosti v medicíne). Podobné príklady 
z Ríma nie sú také markantné, čo súvisí so všeobecným pohľadom Rimanov 
na liečenie a medicínu vo všeobecnosti.40  

Do akej miery pracovala medica v oblasti všeobecnej medicíny, s akým 
vzdelaním a aká bola jej úloha v medicínskom svete, je diskutovanou témou. 
Na základe dostupných pramenných materiálov môže historik, filológ či epigrafik len 
veľmi ťažko dospieť ku konečnému záveru. Kým sa nenájde aspoň jeden nápis, 
prípadne písomný dokument, ktorý bude obsahovať komplexné informácie o jej 
vzdelaní a kariére spolu s počtom pacientov a vykonanými zákrokmi, len ťažko 
môžeme podať konečnú odpoveď.  
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zlomkovité: takmer žiadne zmienky o ženách v medicínskej role nenájdeme u klasických antických 
autorov, iba zopár poznámok u autorov medicínskych alebo encyklopedických spisov a niekoľko nápisov. 
Náhrobné nápisy (tituli sepulcrales), ktoré približujú rolu žien v antickej medicíne, sú doteraz málo 
prebádaným prameňom. V práci sa zameriavame na epitafy žien, ktoré sa v Rímskej ríši zaoberali 
medicínou, a predstavujeme vybrané latinské a grécke nápisy, ktoré zaznamenávajú profesiu lekárka 
„medica, iatromaia – iatromea, iatrine“. Časové vymedzenie práce je podmienené samotnými prameňmi 
a ich výskytom, preto sa zameriavame na obdobie neskorej republiky a rímskeho cisárstva. Práca si kladie 



187 
 

MCCLURE, Laura K. (ed.): Sexuality and gender in the classical world, Readings and sources. 
Oxford: Blackwell Publishing, 2002. 

PARKER, Holt: "Women doctors in Greece, Rome, and the Byzantine empire". In: Women Healers 
and Physicians: Climbing a Long Hill, Ed. FURST, L. R. Lexington: The University Press of 
Kentucky, 1997, s. 131 – 150.  

PARKER, Holt: Galen and the girls: sources for women medical writers revisited. In: Classical 
Quarterly 62 (2012), č. 1., s. 359 – 386. 

PLANT, Ian M.: Women writers of Ancient Greece and Rome: an anthology. Norman: University 
of Oklahoma Press, 2004.  

POMEROY, Sarah B.: Godesses, Whores, Wives and Slaves : women in classical antiquity. New 
York: Schocken Books, 1975. 

POMEROY, Sarah B.: Frauenleben im klassischen Altertum. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1985. 
RETIEF, François P. – CILIERS, L.: The healing hand: The role of women in ancient medicine. In: 

Acta Theologica, Supplementum 7, 2005, s. 165 − 188. 
ROŠKOVÁ, Daniela: Lekári a lekárky antického Ríma. In: Historia Medicinae Slovaca 1. 

Bratislava: Stimul, 2017, s. 107 − 119. 
ROŠKOVÁ, Daniela: Private life of Romans on Roman Latin epitaphs. In: Acta antiqua Academiae 

scientiarum Hungaricae 49 (2009), č. 2, s. 201 − 211. 
SALOMIES, Olli: Names and identities: onomastics and prosopography. In: Epigraphic Evidence: 

Ancient History from Inscriptions. Ed. BODEL, J. London: Routledge, 2001, s. 73 − 95. 
SCARBOROUGH, John: "Romans and Physicians." In: The Classical Journal 65 (1970), s. 296 − 

306. 
SCARBOROUGH, John: "Roman Medicine to Galen". In: Aufstieg und Niedergang der Römischen 

Welt. Ed. HAASE, W. II. 37. 1. Berlin and New York: De Gruiter, 1993, s. 3 – 48.  
SCARBOROUGH, John: Roman Medicine. London and Ithaca: Thames and Hudson, 1969. 
ŠIMON, František: Kann maia als „lady doctor“ übersetzt werden? In: Terminologia medicinae 

antiquae: Beiträge zur Geschichte der medizinischen Terminologie. Košice: UPJŠ, 2003, 
s. 56 − 58.  

TREGGIARI, Susan: Roman social history. London and New York: Routledge, 2002. 
VIDMAN, Ladislav: Psáno do kamene. Praha: Academia, 1985.  
Internetové zdroje 
EDCS  Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby 
http://oracle-vm.ku-eichstaett.de:8888/epigr/epiergebnis_de  
AIO  Attic inscription online 
https://www.atticinscriptions.com 
 
Abstrakt: Témou predloženej práce sú ženy lekárky antického sveta. Pramene k štúdiu tejto témy sú iba 
zlomkovité: takmer žiadne zmienky o ženách v medicínskej role nenájdeme u klasických antických 
autorov, iba zopár poznámok u autorov medicínskych alebo encyklopedických spisov a niekoľko nápisov. 
Náhrobné nápisy (tituli sepulcrales), ktoré približujú rolu žien v antickej medicíne, sú doteraz málo 
prebádaným prameňom. V práci sa zameriavame na epitafy žien, ktoré sa v Rímskej ríši zaoberali 
medicínou, a predstavujeme vybrané latinské a grécke nápisy, ktoré zaznamenávajú profesiu lekárka 
„medica, iatromaia – iatromea, iatrine“. Časové vymedzenie práce je podmienené samotnými prameňmi 
a ich výskytom, preto sa zameriavame na obdobie neskorej republiky a rímskeho cisárstva. Práca si kladie 



188 
 

za cieľ poukázať na prítomnosť žien v oblasti medicíny v Rímskej ríši, ukázať ich vzdelanie, schopnosti 
aj ocenenie spoločnosťou tak, ako ich zachovali ich súčasníci na nápisoch. Zároveň predstaviť vybrané 
latinské a grécke nápisy žien lekárok aj s prekladmi a interpretáciou, a tým poukázať na význam 
epigrafických prameňov pre oblasť sociálnych a rodových štúdií Rímskej ríše.  
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The socio-religious status of Christian bishops in the 4th century 
 
Abstract:The authority of the bishop as a representative of the official religion and his growing position 
in the administrative-legal area of social life was a part of his fundamental tasks at the local level in 
concrete events that marked the passage of the Empire into the Christian Empire. The gradual influence 
acquired by the bishop inevitably led to a confrontation of power between the emperors and the church 
leaders. The point of this interaction was imperial orders that recognized the Bishop's primacy in the 
field of Christian doctrine and strengthened his moral authority. The solid definition of the religious and 
political status of the representatives of the Church in imperial law created the ability to compete with 
the imperial authority and to permanently influence the political, economic and social structures of the 
contemporary world. From the analysis of the source materials, it can be stated that in the late-antique 
period of the 4th century the basic assumptions that the church confirmed during the next century as a 
privileged state entity had emerged. 
 
Keywords: Roman empire, 4th century, Christian Bishop, auctoritas episcopi, Codex Theodosianus 
 

resťanstvo v priebehu 4. storočia zaznamenalo významný historický 
vývoj, v ktorom ako menšinové náboženstvo s pôvodným označením 

religio illicita dosiahlo status religio licita1 a nakoniec sa stalo oficiálnym 
náboženstvom rímskeho impéria za vlády cisára Theodosia (379 – 395). Analýza 
aspektov sprevádzajúcich tento dejinný proces je neustále v pozornosti súčasnej 
historiografie. To, že sa kresťanstvo etablovalo v pomerne krátkom čase na štátne 
náboženstvo a prakticky v priebehu niekoľkých desaťročí nahradilo pohanstvo 
v pozícii štátneho kultu, neustále podnecuje k inovácii interpretácií skutočných 
dôvodov, ktoré sprevádzali tento proces. Ak zvážime spojitosť jednotlivých udalostí, 
do popredia vystúpi istá zaujímavosť. Kresťanstvo, na začiatku 4. storočia prenasle-
dované náboženstvo, sa na konci 4. storočia predstavilo ako priaznivo naklonené 
prenasledovaniam na úkor pohanov. Tento rýchly proces zmeny od dovolávania sa 

                                                           
1 Termíny religio illicita a religio licita sa nenachádzali v oficiálnych právnych dokumentoch Rímskej ríše. 
Napriek tomu niektorí odborníci antických dejín používajú vo svojich štúdiách tieto termíny, ktorými 
rozlišujú oficiálny právny status rímskych náboženstiev. V širšom slova zmysle by sme však mohli 
akceptovať „nepriame“ použitie pojmu religio licita, ktoré existuje v kresťanských antických prameňoch. 
Významný latinský spisovateľ a apologéta Tertullianus (cca 155 – cca 230) vo svojom diele Apologeticum 
zaznamenal, že kresťania by mali mať rovnakú slobodu v praktizovaní svojho náboženstva ako aj všetci 
obyvatelia ríše. Vo svojom vyjadrení teda nepoužil priamo termín religio licita, ale je svedectvom 
náboženskej tolerancie, ktorú umožňoval politický systém impéria. TERTULLIAN., Apologet. XXI, 1.; 
MACMULLEN, Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries (1997), 282 s.; MOMIGLIANO, On 
Pagans, Jews, and Christians (1987), 357 s.; RÜPKE, Religion of the Romans (2007), s. 35. 
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dované náboženstvo, sa na konci 4. storočia predstavilo ako priaznivo naklonené 
prenasledovaniam na úkor pohanov. Tento rýchly proces zmeny od dovolávania sa 

                                                           
1 Termíny religio illicita a religio licita sa nenachádzali v oficiálnych právnych dokumentoch Rímskej ríše. 
Napriek tomu niektorí odborníci antických dejín používajú vo svojich štúdiách tieto termíny, ktorými 
rozlišujú oficiálny právny status rímskych náboženstiev. V širšom slova zmysle by sme však mohli 
akceptovať „nepriame“ použitie pojmu religio licita, ktoré existuje v kresťanských antických prameňoch. 
Významný latinský spisovateľ a apologéta Tertullianus (cca 155 – cca 230) vo svojom diele Apologeticum 
zaznamenal, že kresťania by mali mať rovnakú slobodu v praktizovaní svojho náboženstva ako aj všetci 
obyvatelia ríše. Vo svojom vyjadrení teda nepoužil priamo termín religio licita, ale je svedectvom 
náboženskej tolerancie, ktorú umožňoval politický systém impéria. TERTULLIAN., Apologet. XXI, 1.; 
MACMULLEN, Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries (1997), 282 s.; MOMIGLIANO, On 
Pagans, Jews, and Christians (1987), 357 s.; RÜPKE, Religion of the Romans (2007), s. 35. 
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tolerancie k podporovaniu represívnych opatrení v neprospech všetkých kultov 
vytvára fenomén veľkého záujmu historikov, pre ktorých je náročné dať vhodnú či 
jednoznačnú odpoveď.2 
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s pohanstvom mal určite viacero zložitých dôvodov. Avšak teoretický základ tohto boja 
je možné stanoviť v jednostrannosti kresťanstva a odmietaní synkretizmu, ktoré boli 
základom intolerancie voči iným náboženským formám. Kresťanstvo vychádzalo 
z požiadavky stať sa jediným pravým náboženstvom v období, v ktorom historické 
podmienky vyústili nevyhnutne do intolerancie. To spôsobilo koniec náboženského 
pluralizmu dovtedy prevládajúceho v Rímskej ríši. Vonkajší proces a priame spojenie 
s konkrétnymi faktormi boli dôsledkom vplyvu predstaviteľov cirkvi na politické, 
sociálne a ekonomické štruktúry rímskeho impéria. Vychádzajúc z daného predpok-
ladu sa pokúsime, aspoň čiastočne, zamyslieť nad spoločenským postavením najvyš-
ších cirkevných predstaviteľov – biskupov – v období neskorej antiky 4. storočia. 
Rastúca autorita biskupov ako garantov kresťanskej doktríny bola predpokladom 
na prevzatie mimoriadnych náboženských funkcií v jednotlivých mestách.  Úlohy 
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opatrení. Keďže predstavovali konkrétnych vykonávateľov týchto opatrení, umožnili 
im zohrať základnú úlohu pri prechode pohanského cisárstva na kresťanský štát. 

Kresťanská viera sa stala vierou vládcov a to spôsobilo hlboké premeny. 
Hlavnými východiskami nastávajúcich transformácií bola spolupráca medzi impériom 
a cirkvou, ktorá nepochybne determinovala v legislatíve zmeny týkajúce sa nábožen-
stva, a sekularizácia cirkvi. Najevidentnejším znakom týchto zmien a dôsledkom 
uznania kresťanstva za privilegované náboženstvo bolo oficiálne rešpektovanie 
biskupskej funkcie a jej interakcia so štátnou správou Rímskej ríše. Biskupi sa stali 
hlavným nástrojom cisárskej náboženskej politiky, čo je evidentné už za vlády cisára 
Constantina (306 – 337). Cisár prejavoval vo vzťahu k biskupom veľký rešpekt 
a dôveru.3 Za jeho vlády získali biskupi postavenie prostredníkov medzi cirkvou 

                                                           
2 Historický argument rýchlej zmeny pozície kresťanstva „z obete na utláčateľa“ a jeho úspech 
pri odstránení tradičného náboženstva je predmetom moderného výskumu. Bližšie o vzťahu medzi 
kresťanstvom a pohanstvom: CAMERON, The Last Pagans of Rome (2011), 878 s.; JONES, Between Pagan 
and Christian (2014), 224 s.; LEE, Pagans & Christians in Late Antiquity (2006), 327 s.; MURDOCH, The 
Last Pagan: Julian the Apostate and the Death of the Ancient World (2005), 255 s. O kristianizácii Rímskej 
ríše: MOMIGLIANO, Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo 4. (1968), 235 s.; SORDI, I cristiani 
e l´impero romano (1983), 213 s. 
3 Constantinus si sám udelil kontroverzný titul ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός (episkopos ton ektos), ktorý odrážal 
dôležitosť biskupskej funkcie. EUS, Vita Const. 4, 24; BARNES, Constanine and Eusebius (1981), s. 270; 
CHRISTINAKI, Constantin The Great as „episkopos ton ektos“ (episcopus rerum externarum) (2013), s. 143 
– 155; STRAUB, Constantine as ΚΟΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Tradition and Innovation in the Representation of 
the First Christian Emperor's Majesty (1967), s. 37 – 55. 
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a štátom. Oficiálne mohli vykonávať rôzne úlohy a aktivity pre všeobecné dobro 
spoločnosti,  predovšetkým vo veľkých mestách.4 

V priebehu 3. a 4. storočia došlo ku konsolidácii cirkevnej organizácie, ktorá 
vytvorila svoju organizačnú štruktúru v nadväznosti na územnú organizáciu Rímskej 
ríše.5 Byrokratický systém založený už za vlády cisára Diocletiana (284 – 305) 
a posilnený za vlády cisára Constantina sa stal základom pri vytváraní geograficko-
hierarchického modelu samotnej cirkvi.  Rozdiely medzi jednotlivými geografickými 
oblasťami impéria ovplyvňovali vývoj vzťahov medzi cirkvou a svetskou spoločnosťou, 
ako aj rastúcu moc biskupov na miestnej úrovni. 

Z analýzy účinkov na politické, hospodárske a sociálne štruktúry impéria 
spôsobených príchodom kresťanstva vyplýva, že jedným z ústredných charakterov 
rozšírenia kresťanského náboženstva bolo definitívne vytvorenie cirkevnej organi-
zácie. To následne viedlo k jej potvrdeniu na inštitucionálny organizmus a ku kon-
kurencii so štátom. Postupný úpadok štátnej autority a časté barbarské útoky 
v západnej časti ríše podnietili cirkev k rozvoju na „protipól“ štátu. Samotný cisár 
delegoval cirkvi určité verejné administratívno-správne funkcie. Vo východnej časti 
ríše bol menej výrazný kontrast medzi cirkvou a štátom. Skôr sa vnímala inten-
zívnejšia potreba rozlíšenia úloh a autority cirkvi.6 

Cirkev vďaka svojej precízne stanovenej štruktúre, napriek regionálnym 
rozdielom, vytvárala lákavé podmienky pre vzdelaných a vysokopostavených ľudí 
a ponúkala im cestu profesionálneho rozvoja oveľa viac ako štátna správa. Ten, kto 
mal ambície získať určitú moc, čoskoro objavil možnosť získať ju skôr v službe cirkvi 
než v štátnej správe.7 Napriek tomu prípady biskupov aristokratického pôvodu 
predstavovali výnimku. Väčšina biskupov pochádzala z triedy curiales.  Rovnako 
klérus pochádzal prevažne zo stredných spoločenských vrstiev.8 Začlenenie do cirkev-
                                                           
4 SYNES. Ep. 67. 
5 Najvýznamnejšie štúdie zaoberajúce sa transformáciu dynamiky moci v dôsledku vzniku cirkevnej 
autority: BOWERSOCK, From Emperor to Bishop: The Self-Conscious Transformation of Political Power in 
the Fourth Century A.D. (1986),  s. 298 – 307; BROWN, Power and persuasion in Late Antiquity: Toward 
a Christian Empire (1992), 182 s.; FEAR, The Role of the Bishop in Late Antiquity Conflict and Compromise 
(2014), 280 s.; HERRMANN-OTTO, Der spätantike Bischof zwischen Politik und Kirche: das exemplarische  
Wirken des Epiphanius von Pavia (1995), s. 198 – 214.; LIZZI TESTA,  Vescovi e strutture ecclesiastiche nella 
città tardoantica : l'Italia annonaria nel 4. – 5. secolo d. C. (1989), 255 s.; RAPP, Holy Bishops in Late 
Antiquity: The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition (2013), 362 s. 
6 LIZZI TESTA, Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica (1989), s.7 – 9. Pre hlbšiu analýzu 
vzťahu medzi kresťanstvom a politickým životom pozri MOMIGLIANO, Il cristianesimo e la decadenza 
dell’Impero (1975), s. 5 – 20. 
7 MOMIGLIANO, Il cristianesimo e la decadenza dell’Impero (1975), s. 12 – 13. 
8 Sociálna úroveň biskupov nebola v danom období na veľmi vysokej úrovni. Preto aj milánsky biskup 
Ambróz venoval zvýšenú pozornosť náboženskej a kultúrnej príprave adeptov na post najvyššej cirkevnej 
hierarchie. Postavenie biskupa bolo na rovnakej úrovni ako postavenie vysokého mestského úradníka, 
takže sa od neho očakávalo, že jeho správanie a rétorika bude na úrovni predstaviteľov štátnej elity. 
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nej hierarchie umožnilo zachovať si nielen politicko-spoločenský vplyv a moc 
(potestas), ale získať oveľa väčšiu autoritu (auctoritas). Vznikol nový cursus honorum 
v rámci štruktúry cirkevnej správy. Prestíž a spoločenský vplyv biskupa sa nezakladal 
na faktoroch spojených s politickou mocou. Bol založený na hodnotách, ktoré sa 
odvolávali na oblasť posvätna a vyvierali z charizmatickej osobnosti samotného 
biskupa.9  

Cisár udelil najvyššiu morálnu autoritu kresťanskému biskupstvu (auctoritas 
moralis episcopi) v oblasti vierouky a sám participoval na tejto autorite. Biskupi ako 
priami dediči apoštolskej tradície a garanti pravej viery10 boli povinní usmerňovať 
dokonca aj cisára v oblasti kresťanskej náuky. Biskupi ako hovorcovia pravovernosti 
vplývali na rozhodnutia cisárov, ktorí museli prispôsobiť svoje nariadenia, ak nechceli 
vystaviť štát vážnym dôsledkom. Bonum publicum a stabilita oficiálneho náboženstva 
museli byť vzájomne prepojené, a preto bolo povinnosťou cisára chrániť oficiálne 
vyznanie viery (Symbolum apostolorum) impéria. Ochranná funkcia sa prejavovala 
konkrétnym spôsobom, a to najmä udelením osobitných privilégií cirkvi.  

Cisár v rámci svojej najvyššej autority zdieľal svoje výsostné postavenie 
v teologických záležitostiach spoločne s biskupmi. To sa však v priebehu nasledu-
júceho vývoja stalo výhradne kompetenciou cirkevnej inštitúcie. Za symbolický 
medzník uznania biskupskej autority v oblasti náboženskej doktríny v cisárskej legis-
latíve môžeme považovať edikt Cunctos populos z 27. februára 380 vydaný cisármi 
Theodosiom I., Gratianom a Valentinianom II. v Thessalonikách.11 Edikt vyhlásil 
kresťanstvo za štátne náboženstvo Rímskej ríše, nicejské vyznanie viery za oficiálne 
vierovyznanie  a zakázal ariánstvo a všetky pohanské kulty.12 Z obsahu nariadenia 

                                                           
HERMANN-OTTO, Der spätantike Bischof zwischen Politik und Kirche: das exemplarische Wirken des 
Epiphanius von Pavia (1995), s. 198 − 214; RAPP, Holy Bishops in Late Antiquity: The Nature of Christian 
Leadership in an Age of Transition (2013), s. 188 – 195. 
9 Pôvodne moc pochádzala od vojska a teda nemala náboženský pôvod. Autorita sa neobmedzovala len 
na oblasť práva, ale presahovala do posvätného sveta. Tvorila atribút cisára a obyvatelia impéria ju 
vnímali ako emanáciu božskej a blahodárnej moci. Tieto dva pojmy obsahovali v sebe právomoci, ktoré 
sa zlievali do biskupskej moci. CYPRIAN., Ep. III, 2, 1; Ep. XLIII, 3, 2; Ep. LIX, 5, 1; 18, 1. Porov.  FILORAMO, 
La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori (2011), 453 s.; LANE FOX, Pagani e Cristiani (1991), 
s. 547 – 548. 
10 Kresťanská myšlienka zachovania náuky v cirkvi spočívala v kontinuite cez apoštolské nástupníctvo. 
Apoštoli odovzdali učenie prostredníctvom založenia apoštolských cirkví. TERTULLIAN., De praescrip. 
haeretic. VI, 2 – 4; 20 – 21, 32,1. 
11 Cod. Theod. XVI.1. 2. 
12 Cisári nariadili ad populum urbis constantinopolitaneum, aby všetky národy prejavili vernosť 
kresťanskému náboženstvu. Bližšie o vplyve ediktu na následný vývoj vzťahov medzi štátom a cirkvou DE 
GIOVANNI, Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano: alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-
Stato (1997), 184 s.; MACMULLEN, Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries (1997), 272 
s.; EHLER – MORRALL, Church and state through the centuries: a collection of historic documents with 
commentaries (1967), 625 s. 
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taktiež vyplývalo, že biskupi boli ako dediči apoštolskej tradície považovaní 
za posudzovateľov pravovernosti. V konečnom dôsledku to znamenalo, že nicejské 
vyznanie viery sa nesmelo vyznávať iba v súkromí, ale muselo byť verejne vyjadrené 
pred stanoveným biskupom. Odteraz sa stal biskup oficiálnym spolupracovníkom 
panovníka, ktorý bol poverený úlohou informovať vládcu o tom, kto v jeho spoločnosti 
nedodržiaval nariadenie. 

V antických pramenných materiáloch niektorých významných biskupov 
vystupuje do popredia požiadavka výhradnej právomoci biskupov v náboženskej 
oblasti. Najmä v západných diecézach biskupi žiadali, aby sa ochrana cisára nestala 
nezákonným vnikaním do vnútorných záležitostí cirkvi. Alexandrijský biskup 
Athanasius (295 – 373) svedčí o tom, že biskup a cisársky radca Osius z Cordoby (256 
– 358) upozornil cisára Constantina, aby sa nezaoberal cirkevnými záležitosťami, 
pretože Boh mu zveril kráľovstvo, ale starostlivosť o cirkev udelil výlučne cirkevným 
predstaviteľom.13 Do konštantínovského obdobia patrí aj svedectvo biskupa Lucifera 
z Cagliari (†370), ktorý ostro vytýkal cisárovi Constantiovi II. (337 – 361), že nemá 
právo súdiť biskupov, ale naopak, má sa podrobiť im a ich zákonom.14 Potvrdenie 
týchto právnych ustanovení dopĺňa aj svedectvo milánskeho biskupa Ambróza 
(339/340 – 397). V listoch adresovaných cisárovi Theodosiovi I. a mladému 
Valentinianovi I. (364 – 375) pripomínal, že hlavnou povinnosťou panovníka je chrániť 
kresťanskú vieru a že v náboženských otázkach majú cisári nevyhnutne konzultovať 
s biskupmi.15 Irelevantnosť zásahov cisára vo veciach kresťanských ustanovení potvr-
dil Ambróz vo svojom liste z roku 386, ktorý adresoval cisárovi Valentinianovi II. (375 
– 392). Zároveň zdôraznil, že kompetencia v tejto oblasti patrí výlučne biskupom. 
Taktiež sa zdá, že biskup narážal na predchádzajúce nariadenie Valentiniana I., 
ktorým vládca akoby priznal svoju neschopnosť v kresťanských dogmatických 
záležitostiach týkajúcich sa viery. Stanovil teda, aby v týchto veciach rozhodoval 
náležite biskup: „Pater tuus, Deo favente, vir maturioris aevi, dicebat: Non est meum 
judicare inter episcopos; tua nunc dicit clementia: Ego debeo judicare.“16  

Z daných svedectiev vyplýva, že panovník nemal právo právne stanoviť či 
oficiálne interpretovať náboženský argument, pretože posvätné texty Biblie 
potvrdzovali toto právo výlučne biskupom.17 Cisár sa považoval za „syna cirkvi“,18 
patril do cirkvi ako každý kresťan v ríši a bol povinný ju poslúchať, nie riadiť.19 

                                                           
13 ATHANAS., Hist. Arian. ad monac. 44, 6 – 8. 
14 LUCIFER CALARIT., De s. Athanas. 1.7  
15 AMBR.,  Ep. LXXII (cisárovi Theodosiovi); Ep. LXXIV (cisárovi Valentinianovi I.). 
16 AMBR., Ep. LXXV (21), 5. HUNT, Valentinian and the bishops: Ammianus 30.9.5 in context (2007), s. 71 
– 94. 
17 AMBR., Ep. LXXIV, 4. 
18 AMBR., Ep. LXXVa, 36: „Quid enim honoreficentius, quam ut imperator Ecclesia filius esse dicatur“.  
19 AMBR., Ep. LXXVa, 35: „Imperator enim intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est.“ 
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taktiež vyplývalo, že biskupi boli ako dediči apoštolskej tradície považovaní 
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nedodržiaval nariadenie. 

V antických pramenných materiáloch niektorých významných biskupov 
vystupuje do popredia požiadavka výhradnej právomoci biskupov v náboženskej 
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s biskupmi.15 Irelevantnosť zásahov cisára vo veciach kresťanských ustanovení potvr-
dil Ambróz vo svojom liste z roku 386, ktorý adresoval cisárovi Valentinianovi II. (375 
– 392). Zároveň zdôraznil, že kompetencia v tejto oblasti patrí výlučne biskupom. 
Taktiež sa zdá, že biskup narážal na predchádzajúce nariadenie Valentiniana I., 
ktorým vládca akoby priznal svoju neschopnosť v kresťanských dogmatických 
záležitostiach týkajúcich sa viery. Stanovil teda, aby v týchto veciach rozhodoval 
náležite biskup: „Pater tuus, Deo favente, vir maturioris aevi, dicebat: Non est meum 
judicare inter episcopos; tua nunc dicit clementia: Ego debeo judicare.“16  

Z daných svedectiev vyplýva, že panovník nemal právo právne stanoviť či 
oficiálne interpretovať náboženský argument, pretože posvätné texty Biblie 
potvrdzovali toto právo výlučne biskupom.17 Cisár sa považoval za „syna cirkvi“,18 
patril do cirkvi ako každý kresťan v ríši a bol povinný ju poslúchať, nie riadiť.19 

                                                           
13 ATHANAS., Hist. Arian. ad monac. 44, 6 – 8. 
14 LUCIFER CALARIT., De s. Athanas. 1.7  
15 AMBR.,  Ep. LXXII (cisárovi Theodosiovi); Ep. LXXIV (cisárovi Valentinianovi I.). 
16 AMBR., Ep. LXXV (21), 5. HUNT, Valentinian and the bishops: Ammianus 30.9.5 in context (2007), s. 71 
– 94. 
17 AMBR., Ep. LXXIV, 4. 
18 AMBR., Ep. LXXVa, 36: „Quid enim honoreficentius, quam ut imperator Ecclesia filius esse dicatur“.  
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Predstavitelia cirkvi postupne získavali vážnosť, ich autorita rástla a nevyhnutne sa 
dostávala do konfrontácie s cisárskou právomocou. Nastal proces transformácie 
vzťahu medzi svetskou a náboženskou mocou, ktorý vyplýval z dynamiky vzťahu 
medzi cisárom a cirkevnou hierarchiou. Ak by sme sa pokúsili symbolicky stanoviť 
začiatok a koniec tohto procesu, môžeme ho chronologicky predstaviť napr. dvoma 
odlišnými udalosťami.  

Prvou udalosťou by bol nepochybne Nicejský koncil, ktorý zvolal Constan-
tinus 20. mája 325 do Nicei.20 Cisár zatiahnutý priamo do ťažkých momentov 
z pohľadu cirkevnej doktríny musel zasiahnuť, pretože jeho cieľom bola snaha 
o náboženskú jednotu, ktorá zahŕňala tiež politickú jednotu.21 V tomto období bolo 
zjavné neustále zasahovanie cisárskej autority do náboženských otázok a postupné 
potvrdenie nadvlády rímskeho biskupa v západnej cirkvi. Constantinus vtedy ešte 
nebol pokrstený, ale konal, akoby bol skutočným kresťanom. Seba samého považoval 
za „druh“ biskupa (ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός) medzi ostatnými biskupmi na koncile.22 
Eusebius definuje cisára ako κοινὸς ἐπίσκοπος ἐκ Θεοῦ καθαστάμενος, t. j. biskup 
„štátu“ vysvätený Bohom.23 Podľa svedectva tohto súdobého autora Constantinus 
poslal  biskupom list, v ktorom vyhlásil: „Vy ste biskupi tých, ktorí sú vo vnútri cirkvi. 
Aj ja som biskup vysvätený Bohom, ale pre tých, ktorí sú mimo cirkvi.“24 Cisár sa teda 
považoval za vlastníka auctoritas ecclesiae plne porovnateľnej s auctoritas episcopi, 
z čoho vyplývala jeho právomoc zvolať cirkevné zhromaždenie. Cisár bol stále najvyšší 
vládca a preto zasahoval výkonom svojej moci do cirkevných diskusií rovnakým 
spôsobom, ako to uplatňoval v celej ríši.25 Jeho postoj v konfrontácii s cirkvou ako 
s inštitúciou formoval dôležitý prvok pre budúcnosť vzťahov medzi cisármi a cirkvou, 
ktorý sa vzťahuje – často chybne – na cézaropapizmus. 

Druhá udalosť, ktorá by mohla chronologicky uzavrieť vývojový proces vzťahu 
medzi cirkvou a cisárom, bola verejná akceptácia podmienok pokánia cisára 
Theodosia I., ako pokorného kajúcnika, v milánskej katedrále v roku 390 na podnet 
Ambróza za krvavé represálie v Thessalonikách v tom istom roku.26 Konflikt medzi 
Ambrózom a Theodosiom predstavoval rozhodujúci moment v atmosfére napätia 
medzi svetskou a cirkevnou mocou. Hrozba morálneho odsúdenia cisára zo strany 
biskupa sa stala kľúčovým faktorom, ktorý panovník nemohol ignorovať. Táto udalosť 
vyzdvihla dôležitosť a veľkosť osobnosti milánskeho biskupa, ktorý sa postavil 

                                                           
20 EUS., Vita Const. III, 12, 5. 
21 EUS., Vita Const. IX, 7. 
22 EUS., Vita Const. IV, 22, 1. 
23 EUS., Vita Const. I, 44, 2. 
24 EUS., Vita Const. IV, 24: „Ἔνθεν εἰκότως αὐτὸς ἐν ἑστιάσει ποτὲ δεξιούμενος ἐπισκόπους λόγον 
ἀφῆκεν, ὡς ἄρα καὶ αὐτὸς εἴη ἐπίσκοπος, ὧδέ πη αὐτοῖς εἰπὼν ῥήμασιν ἐφ’ ἡμετέραις ἀκοαῖς·“ 
25 KELLY, Early Christian Doctrines (1978), s. 21. 
26 AMBR., De obitu Theod. 34; AMBR., Ep. LI; PAULIN. Vita S. Ambros. 24, 3. 
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na obranu nevinných. Ambróz nemal v záujme znížiť autoritu cisára, ale jeho konanie 
môžeme považovať za prirodzený dôsledok vízie biskupa o úlohe cirkvi v štátnych 
záležitostiach. Pretože bolo neprípustné, aby kresťanský cisár konal otvorene v rozpo-
re so zásadami náboženstva, ktoré sám verejne uznával. 

Charakter auctoritas imperatoris v daných historických udalostiach je 
evidentne odlišný. V roku 325 cisár na základe svojich právomocí vyplývajúcich z jeho 
cisárskej autority  nariadil biskupom stretnutie v Nicei, zatiaľ čo v roku 390 to už bola 
autorita biskupa, ktorá neúprosne žiadala od cisára verejnú ľútosť jeho konania. Preto 
môžeme predpokladať, že až do vlády Valentiniana I. obyvatelia Rímskej ríše všeobec-
ne uznávali ako najvyššiu autoritu cisára. Avšak koncom 4. storočia v dôsledku 
stabilizácie cirkevnej štruktúry a jej uplatnenia aj ako inštitúcie nadobúdala autorita 
biskupov čoraz silnejší vplyv a dokonca žiadala od panovníkov, aby rešpektovali 
božské zákony. Predstavitelia cirkvi svojím teologicko-politickým konaním zrušili 
oddelenie politiky a náboženstva. Spolupracovali pri premene rímskeho impéria na 
kresťanské. Vzťah medzi duchovným a pozemským svetom odteraz charakterizovala 
politická aktivita cirkvi a biskupov v prospech štátu. 

Štátne privilégia cirkvi položili základy pre vykonávanie administratívnych 
funkcií biskupov. Sociálne postavenie predstaviteľov cirkvi v priebehu 4. storočia 
vzrástlo a to sa výrazne prejavilo aj na ich vplyve na neskoroantickú legislatívu. Prvá 
úradná zbierka zákonov Codex Theodosianus z roku 43827 skladajúca sa zo 16 kníh 
zahŕňala v rámci poslednej knihy Liber decimus sextus zákony vzťahujúce sa na 
náboženstvo a cirkev. Cod. Theod. XVI. sa delil podľa argumentov na tituli: XVI.1 De 
fide catholica,28 XVI.2 De episcopis, ecclesiis et clericis, XVI.3 De monachis, XVI.4 De 
his, qui super religione contendunt, XVI.5 De haereticis, XVI.6 Ne sanctum baptisma 
iteretur, XVI.7 De apostatis, XVI.8 De Iudaeis, Caelicolis et Samaritanis, XVI.9 Ne 
Cristianum mancipium Iudaeus habeat, XVI.10 De paganis, sacrificiis et templis,29 
XVI.11 De religione.30   

Pozoruhodným faktom je, že zákonodarcovia venovali jednu časť kódexu 
s názvom De episcopis, ecclesiis et clericis všeobecnej štruktúre cirkvi a jej problémom. 
                                                           
27 Codex Theodosianus vytvorila na podnet cisára Theodosia II. (408 – 450) skupina ôsmich právnikov 
v rokoch 429 – 435. Obsahoval zákony od vlády cisára Constantina (306 – 337) až po vládu Theodosia II. 
Išlo o prvý pokus oficiálneho uzákonenia prameňov rímskeho práva a najvýznamnejšiu zbierku 
ustanovení. Na zasadaní rímskeho senátu sa kódex prečítal a do platnosti vstúpil 1. januára 439. DE 
GIOVANNI, L. Istituzioni. Scienza giuridica. Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia. 
(2007), s. 1 – 38; MATTHEWS, Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code (2000), 314 s.  
28 Cod. Theod. XVI.1 obsahuje ustanovenia týkajúce sa dodržiavania pravej viery (ortodoxie) a do popredia 
sa kladie edikt z roku 380 vyhlásený v Thessalonikách. 
29 Cod. Theod. XVI.10 obsahuje všetky texty týkajúce sa právnych predpisov proti pohanstvu. 
30 HARRIES – WOOD, The Theodosian Code (1993), 261 s.; HARRIES,  Law and Empire in Late Antiquity. 
(1999), 246 s.; HUMFRESS, Orthodoxy and the courts in Late Antiquity (2007), 344 s.; MARTINI, Proposte 
di ricerca sul diritto nella tarda antichità (2003), s. 66. 
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Z analýzy 47 zákonov je možné získať predstavu o detailnej legislatívne, ktorá zahŕňala 
dôležité sociálno-právne a morálne kompetencie pridelené biskupom. Nariadenia 
potvrdzovali ich ústredné postavenie v cirkvi a v spoločnosti.31 Jedným z hlavných 
atribútov vyplývajúcich zo zákona bol právny poriadok, ktorý garantoval etické 
vlastnosti cirkevných predstaviteľov a stanovoval pre nich platné pravidlá správania 
sa. Biskupi, ako duchovní vodcovia ľudu, museli mať bezúhonné morálne správanie 
charakterizované čestnosťou a spravodlivosťou. Napr. zákon Cod. Theod. XVI. 2.20 
z roku 370 zakazoval cirkevným predstaviteľom navštevovať domy vdov a chránen-
cov. Zároveň nariaďoval, že nemôžu získať žiaden majetok darovaním alebo prostred-
níctvom testamentu od žien pod zámienkou náboženstva. Zákon bol zameraný predo-
všetkým na odstránenie nevhodnej morálky a chamtivosti kňazov. Kódex žiadal od 
biskupa – predstaviteľa cirkevnej hierarchie – záruku a zodpovednosť za dobré 
správanie kňazov jeho diecézy.32  

V 4. storočí umožnil cisársky právny systém zriadenie biskupského súdu 
(episcopalis audientia).  Vznikol už za vlády Constantina vydaním dvoch konštitúcií. 
V prvej z roku 318 panovník nariadil, že civilní sudcovia nemôžu vzniesť námietku 
proti konaniu pred cirkevným súdom, iba ak by sa biskupský zásah vyžiadal 
so súhlasom oboch strán. V roku 333 sa vydaním druhej konštitúcie stanovilo, že 
v súdnom konaní sa môže obrátiť na biskupa jedna z dvoch sporiacich sa strán. Ale 
akonáhle bol spor predložený biskupovi, jedine on mohol uzatvoriť súdne konanie 
a následne žiadna z dvoch strán nemala možnosť obrátiť sa na ďalšieho sudcu.33 Štát 
teda udelil predstaviteľovi miestnej cirkvi súdne právomocí a schválil mu právo konať 
ako najvyšší sudca v občianskoprávnych záležitostiach kresťanov. Právna úprava 
nebola zameraná na vytvorenie novej formy súdnej právomoci, pretože biskup bol 
považovaný za sudcu a súdne činnosti sa vykonávali na základe rímskeho práva. 

Codex Teodosianus zachoval aj niektoré opatrenia týkajúce sa právnej moci 
biskupa vo veciach vypracovania rozsudkov alebo riešenia sporov medzi duchovnými 
predstaviteľmi. Zákon z roku 355 vydaný cisárom Constantiom II. stanovil, že biskupi 
nemohli byť predvolaní pred svetský súd, ale súdiť ich mohli iba ostatní biskupi 
na cirkevných synodách.34 Toto nariadenie sa v podstate stotožňovalo s niektorými 
právnymi normami kresťanských koncilov, ktoré zdôrazňovali to, že iba synoda bisku-
pov mohla súdiť biskupa.35 V roku 376 vydal cisár Gratianus nariadenie, ktoré adre-
soval biskupom Galie a Hispánie. Určoval to, že iba menej závažné trestné činy, t. j. 
súvisiace s dodržiavaním náboženstva, sa mohli riešiť na diecéznych synodách. Všetky 

                                                           
31 Cod. Theod. XVI.2. 
32 Cod. Theod. IX.40; IX.45; XI.36. 
33 Cod. Theod. I.27.1. 
34 Cod. Theod. XVI.2.12.  
35 DOE, Christian Law: Contemporary Principles (2013), s. 165 – 173. 
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ostatné priestupky zostávali v právomoci občianskych súdov.36 Historický vývoj súdnej 
právomoci biskupov dospel začiatkom 5. storočia k tomu, že zákon z roku 412 vynímal 
všetkých cirkevných predstaviteľov z právomoci občianskeho súdu a umožňoval im 
iba súd biskupa.37  

Povinnosťou kresťanského impéria bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 
efektívny výkon funkcie cirkevných predstaviteľov. Preto cirkev, vzhľadom na svoj 
božský pôvod a nadprirodzené ciele, podliehala aj odlišným normám, ktoré sa týkali 
všeobecne platných daňových povinností. Právny systém neskorého cisárstva udeľoval 
cirkvi daňové privilégiá, ktoré nadobudla už za vlády Constantina. Zákon z roku 319 
pridelil biskupom a kňazom imunitu od väčšiny povinných daňových povinností.38 
Boli oslobodení od platenia pozemkovej dane a série mestského daňového zaťaženia 
(munera). Cirkevní predstavitelia získali okrem toho aj salarium a pravidelne platené 
stipendium od štátu.39 Constantius II. vydal dve nariadenia, v ktorých stanovil daňovú 
imunitu nielen kňazom, ale aj ich manželkám, deťom a sluhom.40 V zákone z roku 361 
cisár vyjadril, že štát je oveľa viac podporovaný náboženstvom než daňami a materiál-
nymi službami.41 Medzi ďalšie ekonomické privilégia patrilo právo dediť podľa 
testamentu.42 Postupne sa privilégiá rozšírili na ochranu cirkevného majetku a po-
zemku, takže zákon z roku 411 už obsahoval daňovú imunitu týkajúcu sa cirkevných 
nehnuteľností.43 V danej situácii môžeme predpokladať, že tí, ktorí pracovali 
v mestskej administratívnej správe, by určite neváhali zanechať úrad a radšej by prijali 
prácu v cirkevnej správe ako príležitosť vyhnúť sa ťažkým daňovým podmienkam.  

Z analýzy právnych opatrení vyplýva, že biskupi ako hlavní predstavitelia 
cirkvi získali vzhľadom na svoju funkciu osobitnú ochranu od štátu. Cirkevné 
privilégiá v kombinácii s morálnou autoritou ešte viac rozvinuli oblasť pôsobenia 
biskupa a položili základy na vykonávanie jeho funkcie a svetskej moci. Zákonodarný 
systém 4. storočia vo vzťahu k cirkevným predstaviteľom predkladá určitú špecifickú 
mentalitu poňatia zákona, ktorý vychádzal zo základného charakteristického 
východiska. Kňazi a biskupi mali byť slobodní od daní, aby mohli uctievať Boha a bdieť 
nad kresťanskými spoločenstvami. Tento motív slúžil na lepšie objasnenie cieľa 
zakoreneného v mnohých právnych nariadeniach. Dopad vedúceho náboženského 
postavenia a politickej úlohy biskupov nás nanovo nabáda k analýze konkrétnych 
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38 Cod. Theod. XVI.2.2. 
39 Cod. Theod. XVI.2.2; BELLITTO, Reforming the Church Before Modernity: Patterns, Problems and 
Approaches (2005), s. 89 – 92.  
40 Cod. Theod. XVI.2.10; XVI.2.14. 
41 Cod. Theod. XVI.2.16. 
42 Cod. Theod. XVI.2.4. 
43 Cod. Theod. XI.16; XVI.2.15. 
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historických udalostí a aktivít biskupov, ich motivácie a zodpovednosti za jednotlivé 
prípady pozitívnych či negatívnych osudov jednotlivcov a štátu. 
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Abstrakt: Autorita biskupa ako predstaviteľa oficiálneho náboženstva a jeho rastúca pozícia 
v administratívno-právnej oblasti spoločenského života tvorila súčasť jeho základných úloh na miestnej 
úrovni v konkrétnych udalostiach, ktoré poznačili prechod impéria na kresťanskú ríšu. Postupný vplyv 
získavaný biskupmi nevyhnutne viedol ku konfrontácii moci medzi cisármi a cirkevnými predstaviteľmi. 
Styčným bodom tejto interakcie boli cisárske nariadenia, ktoré uznávali primát biskupa v oblasti 
kresťanského učenia a posilňovali jeho morálnu autoritu. Pevné stanovenie nábožensko-politického 
statusu predstaviteľov cirkvi v cisárskom zákonodarstve vytvorilo schopnosť konkurovať cisárskej 
autorite a natrvalo ovplyvniť politické, ekonomické a sociálne štruktúry vtedajšieho sveta. Z analýzy 
pramenných materiálov môžeme konštatovať, že práve v neskoro-antickom období 4. storočia vznikli 
základné predpoklady, ktoré potvrdili cirkev v priebehu nasledujúcich storočí za privilegovaný štátny 
subjekt. 
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Abstract: The contribution deals with one of the most important sources of Roman law the Digest of 
Justinian. In the first part of the paper the authors briefly presented the historical background of origin 
of the Digest as an important part of the codification of the law by the Byzantine emperor Justinian I. in 
the first half of the 6th century. Furthermore, they characterize in sum how a practical collection of law 
valid until the 10th century became a subject of researching, commenting and editing in the next centuries. 
In the second half of the paper the authors focus on a short presentation of the project titled The Digest 
of Justinian and their making available in the scientific and professional community, they participated in. 
The main goal of this project is to make the content of the Digest available to the Slovak reader and to 
produce the Slovak translation of selected parts of the Digest. In this context, the authors take marginally 
notice of the current state of availability of complete or partial translations of the Digest in foreign 
languages. 
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igesta – známe aj pod názvom Pandectae – sú súčasťou rozsiahleho 
zákonodarného diela, ktoré dnes poznáme ako Corpus iuris civilis2 

(Zbierka občianskeho práva) a ktoré je výsledkom ďalekosiahlych plánov byzantského 
cisára Justiniána I. kodifikovať právo na pozadí snahy o obrodu rímskeho impéria. 
V rámci svojho kodifikačného plánu mal cisár úmysel zjednotiť právo uchované 
v spisoch klasických rímskych právnikov3 v jedinom obsiahlom kódexe, ktorého naria-
denia by poskytovali promptnú ochranu všetkým ľuďom.4   

Svoje predstavy, podmienky, očakávania a pravidlá pre vytvorenie takejto 
monumentálnej zbierky vyhlásil Justinián cisárskou konštitúciu Deo auctore 
                                                           
1 Príspevok je výstupom z projektu VEGA 1/0568/14 „Justiniánske Digesta a ich sprístupňovanie 
vo vedeckej a odbornej komunite“. 
2 V súčasnosti používané Corpus iuris civilis, ktoré sa začalo vydávať koncom 19. storočia v Nemecku, 
pozostáva z troch zväzkov: Corpus iuris civilis I.: Institutiones, Digesta; Corpus iuris civilis II.: Codex; 
Corpus iuris civilis III.: Novellae.  
3 Pôsobenie klasických rímskych právnikov spadá najmä do obdobia prvých troch storočí po Kristovi. 
Právna romanistika v zásade rozlišuje päť vývinových období nezodpovedajúcich štátnopolitickému 
vývoju, preto sa dejiny rímskeho súkromného práva delia do troch etáp: I. Archaické a predklasické právo 
(753 – 29 pr. Kr.), II. Klasické právo (29 pr. Kr. – začiatok 3. stor. po Kr.), III. Poklasické a justiniánske 
právo (250 – 565). Viac pozri BLAHO, Rímske súkromné právo (2006), s. 423.  
4 Deo Auctore 1: „... primum nobis fuit studium a sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum 
constitutiones emendare et viae dilucidae tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni 
supervacua similitudine et iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae 
sinceritatis praebeant praesidium.“ Konštitúcia Deo Auctore citovaná podľa BLAHO – VAŇKOVÁ, Corpus 
iuris civilis. Digesta. Tomus I. (2008), s. 17 – 23.  
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adresovanou svojmu kvestorovi, právnikovi Triboniánovi,5 ktorého odborné znalosti 
a predpoklady pre realizáciu zamýšľaného diela cisár dobre poznal už z predchá-
dzajúcich prác na zbierke cisárskych zákonov Codex Iustinianus. Konštitúcia Deo 
auctore, vydaná osemnásteho dňa pred januárovými Kalendami, čiže 15. decembra, 
roku 530 v Konštantínopole za konzulátu slávnych mužov Lampadia a Oresta, 
nariaďovala Triboniánovi, aby si na spoluprácu vybral tých, ktorých sám uzná 
za vhodných medzi najschopnejšími profesormi práva a najvýrečnejšími advokátmi 
v hlavnom meste. Ako ďalej vyplýva z tretieho paragrafu konštitúcie, nad priebehom 
všetkých prác mal bdieť ostražitý duch Triboniána, hlavná zodpovednosť za dielo 
spočívala teda na jeho ramenách.6 Kodifikačných prác sa ujala 16-členná komisia, 
ktorá mala za úlohu prejsť a vytriediť všetky knihy týkajúce sa rímskeho práva 
od starých znalcov, ktorým najsvätejší cisári dali oprávnenie písať a vykladať zákony. 
Cieľom prác bolo zhromaždenie takého materiálu, ktorý bude zbavený neúčelných 
multiplicít a mätúcich protichodností v textoch,7 no najmä vytvorenie jednej zbierky, 
ktorá by postačovala namiesto všetkých kníh. Inštruktívny charakter cisárskej 
konštitúcie sa vzťahoval tak na obsah, ako aj na formu vznikajúcej zbierky. Konštitúcia  
nariaďovala úpravu všetkého, čo bolo v starých knihách nesprávne vyjadrené či 
citované, zbytočné alebo nedokonalé.8 Rovnako striktné bolo aj nariadenie ohľadne 
protirečení, opakovaní a uvádzaní takých starých zákonov, ktoré už stratili svoju 
platnosť.9 Cisárske nariadenie Deo auctore prihliadalo aj na formálnu stránku 
pripravovaného kódexu. Určilo nielen rozdelenie všetkého zozbieraného materiálu 
do päťdesiatich kníh a presne určeného počtu titulov,10 ale dbalo aj na zrozumiteľnosť 
a jednoznačnosť v spôsobe písania. V záujme toho sa rázne zakázalo vpisovať do textu 
rôzne značky a skratky, ktoré by už samy mohli byť zdrojom antinómie, dokonca 
v nijakom prípade nebolo povolené uvádzať čísla špeciálnymi značkami, namiesto 

                                                           
5 Tribonianus (okolo 500 – 546) bol na čele kodifikačnej komisie najbližším spolupracovníkom cisára 
Justiniána. Spočiatku pôsobil ako advokát u najvyššieho cisárskeho súdu, neskôr bol magister officiorum 
a quaestor sacri palatii.  
6 Deo Auctore 3: „ ... totam rem faciendam permissimus, ita tamen, ut tui vigilantissimi animi 
gubernatione res omnis celebretur.“  
7 Deo Auctore 4: „Iubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum 
interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt, libros ad ius Romanum pertinentes et 
legere et elimare...“.  
8 Deo Auctore 7: „Sed et hoc studiosum vobis esse volumus, ut si quid in veteribus non bene positum libris 
inveniatis vel aliquod superfluum vel minus perfectum, supervacua longitudine semota et quod 
imperfectum est repleatis...“. 
9 Deo Auctore 8-10: „Nulla itaque praedicti codicis membris antinomia ... aliquem sibi vindicet locum... 9. 
Sed et similitudinem... ab huiusmodi consummatione volumus exulare... 10. Sed et si quae leges in 
veteribus libris positae iam in desuetudinem abierunt, nullo modo vobis easdem ponere permittimus...“.  
10 Deo Auctore 5: „...oportet ... in libros quinquaginta et certos titulos totum ius digerere ...“.  
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toho bolo potrebné vyjadriť ich slovom.11 Rozmer cisárskej kodifikácie i obrovský 
rozsah právnických spisov, ktoré sa stali predmetom skúmania komisie, predpokladali 
aj adekvátnu časovú náročnosť samotných kodifikačných prác. Hoci ich trvanie bolo 
pôvodne plánované na 10 rokov, predsa sa komisii podarilo skončiť takpovediac sizy-
fovskú prácu v podstatne kratšom čase, a to po troch rokoch od začatia, Tribonianus 
tak už roku 533 mohol cisárovi odovzdať hotové dielo.12 Justinián oficiálne ukončil 
práce 16. decembra 533 konštitúciou Tanta (gr. Dédoken) a 30. decembra toho istého 
roku Digesta nadobudli účinnosť.13  

Digesta v podobe zbierky fragmentov excerpovaných zo spisov veľkých pred-
staviteľov antickej právnickej literatúry predstavujú základný a najrozsiahlejší 
prameň pre poznanie rímskeho práva. Zaujmú nielen obsahom, ktorý sa zameriava 
najmä na súkromné (občianske) právo, ale aj svojím formálnym usporiadaním, ktoré 
Digestam dodáva osobitý ráz vyplývajúci z faktu, že ide o súhrn excerptov z rôznych 
diel rozličných autorov, nie o súvislé dielo jedného autora, vyznačujúce sa kom-
paktnosťou a koherenciou textu.  Neprekvapuje preto, že Digesta majú svoje špecifické 
usporiadanie: sú rozdelené dovedna do 50 kníh (libri), každá z nich sa delí 
do viacerých titulov (tituli) orientovaných vždy na určitú právnu problematiku, ktorá 
sa uvádza v nadpise (rubrica). Tituly sa ďalej členia na fragmenty (leges) rozdielnej 
dĺžky, ktoré predstavujú základný stavebný prvok Digest, keďže ide o samotné 
výňatky z právnických diel. Každý fragment sa uvádza rovnakým spôsobom: na jeho 
začiatku je zachytená informácia o jeho pôvode (inscriptio), ktorá zahrnuje meno 
právnika, názov jeho spisu a číslo knihy, z ktorej príslušný fragment pochádza. Dlhšie 
fragmenty sa ešte delia na paragrafy, z ktorých sa prvý označuje ako začiatok 
(principium).14 K tejto štruktúre Digest prihliada aj spôsob ich citovania a takéto 
členenie textu Digest rešpektujú aj ich cudzojazyčné preklady, či už vznikli dávnejšie 
alebo sú neskoršieho vydania.  

Justiniánove Digesta sa od ich uvedenia do platnosti používali v Byzantskej 
ríši približne do 10. storočia, kedy boli nahradené inou právnou zbierkou, zvanou 
Basilika, vydanou cisárom Levom VI. na konci 9. storočia. Táto zmena však definitívne 
nespečatila osud Digest a neviedla automaticky k ich zániku, o čom svedčí aj ďalší 
vývoj európskeho práva. Práve naopak, bol to začiatok niekoľko storočí trvajúcej tradí-
cie skúmania a editovania justiniánskych Digest. V tejto súvislosti stačí pripomenúť 

                                                           
11 Deo Auctore 13: „... iubemus non per siglorum captiones et compendiosa aenigmata ... eiusdem codicis 
textum conscribi ... nec haec etenim per specialia sigla numerorum manifestari, sed per litterarum 
consequentiam explanari concedimus.“. 
12 Zaujímavý vklad do diskusie o uveriteľnosti deklarovanej rýchlosti práce priniesol Bělovský, podľa 
ktorého môže byť uvedené tempo reálne. BĚLOVSKÝ, Polemika nad justiniánskou kodifikací. Několik 
hypotéz o podobě prvních manuskriptů Digest (2016), s. 44 – 51. 
13 Viac pozri BLAHO, Rímske súkromné právo (2006), s. 465 – 466. 
14 BLAHO – VAŇKOVÁ, Corpus iuris civilis. Digesta. Tomus I. (2008), s. 8.  
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stredoveké rímskoprávne glosátorské školy, ktoré sa v 11. až 13. storočí systematicky 
zaoberali štúdiom a spracovávaním Digest, alebo neskoršie pôsobiacich komentátorov 
(postglosátorov) v severnej Itálii 14. a 15. storočia, ktorí sa na právnu prax zameriavali 
vo väčšej miere ako glosátori, z ustanovení Digest odvodzovali všeobecne platné 
právne zásady a hľadali nové právne myšlienky inšpirované prameňmi rímskeho 
práva. Aj pozornosť predstaviteľov právneho humanizmu, ktorý sa v západnej Európe 
presadzoval od konca 15. storočia do konca 16. storočia, sa jasne sústreďovala 
na Digesta. Namiesto uplatnenia starého práva sa však humanisti zaoberali skôr 
zisťovaním pravosti justiniánskych Digest, ich kritickým hodnotením a očistením 
klasického práva od neskorších zásahov, tzv. interpolácií.   

Za najvernejší zachovaný odpis Digest je považovaný tzv. florentský rukopis 
(Littera Florentina),  ktorý ukoristili Florenťania r. 1406 z Pisy. Ďalšie zachované 
rukopisy pochádzajú z doby po bolognskom začiatku systematického výskumu 
a výučby Digest na prelome 11. a 12. storočia (preto ďalší významný rukopis nesie 
meno Littera Bononiensis).15 Táto vetva odpisov, nazývaná aj Vulgata, v Európe domi-
novala a bola v podstate jediným v stredoveku používaným prameňom rímskeho 
práva.16  

Ako v dejinách iných oblastí a disciplín, tak aj v dejinách skúmania 
a editovania Digest bola éra humanizmu prelomovým obdobím, vynájdenie kníhtlače 
totiž prinieslo so sebou rozmach aj rôznych knižných vydaní justiniánskych Digest, 
spomeňme napríklad Haloanderovu alebo Gothofredovu edíciu. Azda najznámejšie 
a najpozoruhodnejšie knižné vydanie Digest sa viaže k menu slávneho nemeckého 
historika a právnika 19. storočia Theodora Mommsena (1817 – 1903). Mommsenova 
editorská práca na Digestach za pomoci viacerých spolupracovníkov začala roku 1865 
a čoskoro priniesla svoje ovocie: v rokoch 1868 až 1870 vyšla celá edícia Digesta 
Iustiniani Augusti, označovaná ako editio maior, ktorá sa stala podkladom pre mnohé 
novodobé preklady Digest do národných jazykov.17 

Mommsenovo štrnáste stereotypné vydanie Digest z roku 1922 je 
štandardnou edíciou, ktorej latinský text sa stal východiskom aj pre prvý (zatiaľ 
neúplný) slovenský preklad Digest. Pôvodcom ambicióznej myšlienky vyhotoviť takýto 
preklad v slovenskom jazyku je naslovovzatý odborník v oblasti rímskeho práva 
a znalec Justiniánovho diela, najvýznamnejší slovenský právny romanista profesor 
Peter Blaho, zakladateľ i dlhoročný vedúci pracovník Katedry rímskeho a cirkevného 
práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Toto univerzitné pracovisko zastrešilo 

                                                           
15 BLAHO, Rímske súkromné právo (2006), s. 468. 
16 ČERNÝ, Počátky školy glosátorů a znovuobjevení Digest (2016), s. 61 – 62. 
17 K jednotlivým rukopisným a knižným edíciám Digest pozri viac BLAHO, Theodor Mommsen – editor 
justiniánskych Digest (2010), s. 176 – 182; Digesta seu Pandectae, tomus I, liber I – XV (fragmenta selecta) 
(2015), s. 16 – 23.  
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personálne i odborne vedecký projekt s názvom Justiniánske Digesta a ich 
sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite,18 ktorý nadväzoval na podobné 
úspešne realizované projekty popularizujúce Digesta. Že ide o unikátny projekt, 
ukazuje, že podobne koncipovaná úloha sa neuskutočnila ani v jednom z okolitých 
štátov. Podstatou projektu, ako sa uvádza v jeho anotácii, je snaha o priblíženie obsahu 
justiniánskych Digest súčasnému slovenskému čitateľovi, ktorý spravidla nie je zbehlý 
ani v jednom z jazykov, v ktorých Digesta vznikli, t. j. ani v latinskom, ani v staro-
gréckom jazyku, hoci ten je v Digestach zastúpený v minimálnej miere. Skutočnosť je 
naozaj taká, že postupné vytláčanie klasických jazykov, no najmä latinčiny, z rôznych 
typov škôl stredného školstva viedlo takmer k úplnému zabudnutiu a neznalosti tohto 
jazyka. Aj vďaka tomu však od začiatku 20. storočia nachádzali svoje zmysluplné 
využitie novodobé preklady Digest v národných jazykoch, pričom so silnejúcou 
tendenciou preferovať preklad pred pôvodinou treba rátať aj naďalej. Pre zmysluplné 
vedecké skúmanie rímskeho práva je však naďalej úplnou nevyhnutnosťou schopnosť 
práce s latinským textom. Mnohé zásadné diela právnej romanistiky sú postavené 
práve na textovej kritike zameranej na štylistiku a lexiku textov z Digest, prípadne na 
základe syntaktickej nedokonalosti rekonštruujú vyškrtnuté časti viet. 

Text justiniánskych Digest je teda okrem jazykov, ktorými písali ich 
zostavovatelia, prístupný len v jazykoch niekoľkých európskych štátov, ako je Veľká 
Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko, no ako ukazuje situácia v tejto 
oblasti v posledných 10 – 15 rokoch, nové preklady Digest vznikajú a pribúdajú 
pomerne intenzívnym tempom. Za spomínané obdobie možno ako príklad uviesť 
ruský, poľský, český či slovenský preklad, aj keď nie v každom z uvedených prípadov 
ide o preklad celej zbierky Digest. Nie je tu naším cieľom podávať kompletný výpočet 
existujúcich prekladov Digest, nedá nám však nespomenúť anglický preklad Digest, 
ktorý je k dispozícii až v dvoch podobách, avšak ani jeden z nich sa nepovažuje 
za celkom vydarený. Starší anglický preklad od S. P. Scotta vydaný roku 1932 bol často 
kritizovaný pre mnohé chyby v ňom a pre nevedecký prístup autora prekladu 
k pôvodnému textu.19 Žiaľ, podobného hodnotenia sa dočkal aj novší anglický preklad 
A. Watsona vydaný roku 1985, ktorý je plný chýb, terminologických nepresností 
i prekladov s opačným významom ako originál.20  

Ako teda ukazujú aj tieto príklady, prekladať Digesta je v mnohých smeroch 
veľmi náročná úloha a ich prekladatelia do ktoréhokoľvek jazyka sa isto stretávajú 
s mnohými úskaliami prekladateľskej práce a interpretovania textu. Mnohé z nich 

                                                           
18 Vedúcim štvorročného projektu s dobou riešenia 2014 – 2017 je profesor Peter Blaho, jeho zástupcom 
Dr. Peter Mach, členmi riešiteľského kolektívu Dr. Matej Pekarik, Dr. Veronika Kleňová, Dr. Nicol 
Sipekiová, doc. Vojtech Vladár a Dr. Róbert Puškár.  
19 KEARLEY, The Enigma of Samuel Parsons Scott (2014), s. 26 – 34. 
20 Digesta seu Pandectae, tomus I, liber I – XV (fragmenta selecta) (2015), s. 10. 
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A. Watsona vydaný roku 1985, ktorý je plný chýb, terminologických nepresností 
i prekladov s opačným významom ako originál.20  

Ako teda ukazujú aj tieto príklady, prekladať Digesta je v mnohých smeroch 
veľmi náročná úloha a ich prekladatelia do ktoréhokoľvek jazyka sa isto stretávajú 
s mnohými úskaliami prekladateľskej práce a interpretovania textu. Mnohé z nich 

                                                           
18 Vedúcim štvorročného projektu s dobou riešenia 2014 – 2017 je profesor Peter Blaho, jeho zástupcom 
Dr. Peter Mach, členmi riešiteľského kolektívu Dr. Matej Pekarik, Dr. Veronika Kleňová, Dr. Nicol 
Sipekiová, doc. Vojtech Vladár a Dr. Róbert Puškár.  
19 KEARLEY, The Enigma of Samuel Parsons Scott (2014), s. 26 – 34. 
20 Digesta seu Pandectae, tomus I, liber I – XV (fragmenta selecta) (2015), s. 10. 
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súvisia práve s tou skutočnosťou, že text Digest tvoria excerpty z odbornej právnickej 
spisby, ktoré sú často vytrhnuté z pôvodného kontextu, v nejednom prípade ide 
dokonca len o úsečné časti vety. Hoci ani tieto pasáže nie sú úplne nezrozumiteľné, 
veľakrát ich predsa nie je možné uvádzať v danej forme. Ako vidno aj zo slovenského 
prekladu Digest, ktorý sa v súčasnosti bilingválne vydáva v párnych číslach 
právnického odborného časopisu Justičná revue, prekladatelia si s podobnými 
ťažkosťami musia poradiť po svojom. Ako najschodnejšia cesta v záujme dosiahnutia 
ucelenej myšlienky a maximálnej zrozumiteľnosti prekladu sa javí doplnenie 
chýbajúceho výrazu/výrazov v zátvorkách. Neodmysliteľnou súčasťou prekladu zostá-
vajú aj poznámky pod čiarou, ktoré v mnohých prípadoch ozrejmujú a vysvetľujú 
daný spôsob prekladu, ako napr. pri slove familia, ktoré nie je možné prekladať 
v kontexte rímskeho práva vždy rovnakým spôsobom. Nájsť stručný a výstižný výraz, 
ktorý by bol na jednej strane ekvivalentný s terminológiou rímskych právnikov 
a na strane druhej by rešpektoval aj súčasnú slovenskú právnickú terminológiu, je 
naozaj niekedy priam nemožné.  V roku 2016 sa v centre pozornosti slovenského 
prekladateľského tímu ocitol 16. titul poslednej 50. knihy Digest, ktorý je mimoriadne 
rozsiahly – má až 246 fragmentov. Tento titul je obzvlášť zaujímavý nielen svojím 
rozsahom, ale najmä obsahom, ako totiž vyplýva z jeho názvu De verborum 
significatione, zaoberá sa vysvetľovaním a definíciami jednotlivých právnických 
výrazov. Jeho zaradenie na konci Digest preto vyvoláva minimálne otázku, či by tento 
titul nebol na ich začiatku oveľa prínosnejší.    

Vďaka myšlienke sprístupniť Digesta odbornej i širšej verejnosti sa ponúkla 
príležitosť tento právnický klenot staroveku spracovať a zhodnotiť v kontexte 
medziodborového výskumu. Dúfame preto, že právnické texty tak významného 
formátu, ako sú justiniánske Digesta, sa stanú predmetom aj ďalšieho jazykovedného 
výskumu. 
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O latinčine v botanických schedách1 
František Šimon 
Košice 
 
On Latin language in the botanical schedules 
 
Abstract: The paper analyzes the characteristic features of the Latin language used in botanical 
schedules. The vocabulary is limited to some lexical-semantic fields expressing the locality in nature, from 
the syntactic point of view the most common is the genitive in the role of the incongruent attribute as 
well the accusative and the ablative in conjunction with the preposition in and ad. 
 
Keywords: botanical schedule, Latin language 
 

otanika patrí k odborom, ktoré si doteraz zachovali latinskú nomen-
klatúru. Jej vývoju, ako aj súčasnému stavu sa venovali viacerí autori.2 

Okrem nomenklatúrnych názvov, t. j. názvov jednotlivých rastlín a veľkého množstva 
lexikálne pestrých názvov ich častí,3 sa však latinčina používala aj pri opise nových 
druhov a v schedách, t. j. na etiketách, lístkoch, v herbári, kde sa udáva miesto nálezu 
rastliny a jeho ekologická charakteristika. Podobne, ako aj v iných odboroch, napr. 
v medicíne, latinčina postupne ustupovala a od roku 2012 podľa International Code of 
Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) už nemusí byť nový opis 
rastliny latinský, ale môže byť aj anglický.4 Príspevok sa zaoberá špecifickými črtami 
latinčiny, ktorá sa používa v schedách.5 

Keďže hlavnou informáciou je miesto, kde sa rastlina našla, používajú sa 
v nich substantíva vyjadrujúce lokalitu v prírode, a to vo väzbe s predložkou, najčas-
tejšie s in a ad, t. j. s významami v, na, pri, napr.: 
 
ad pagum pri obci, dedine   in fundo / fundis na pozemku, pozemkoch 
in districtu X v okrese, kraji X6  in confinibus X et Y  na hraniciach X a Y 
in agro na poli    in pratis na lúkach 
in cultis  na obrábaných miestach  in vinetis vo viniciach 
in pascuis na pastvinách   in ruderatis na rumoviskách 
in fissuris v štrbinách   in fossis v jamách, priekopách 
in ripis  na brehoch ad litus / litora maris na brehu / brehoch mora 
ad fontem  pri prameni   in thermis  v teplých vodách 

                                                           
1 Príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu KEGA 009UPJŠ-4/2016 Botanický slovník. 
2 STEARN, Botanical Latin (1966), s. 14 – 50; ARTIMOVÁ. – KOLAŘÍK, O latinčine v botanickej terminológii 
(2004). 
3 Pozri: Flóra Slovenska I (1966). 
4 http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php, článok 39, prevzaté 19. 9. 2017. 
5 Excerpoval som: KERNER, Schedae (1881). 
6 Znaky X, Y zastupujú konkrétne názvy miesta výskytu.  
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Zriedkavejšie sa vyskytujú iné predložky s lokalizačným významom, napr.: 
 
supra oppidum X nad mestom X  infra oppidum X pod mestom X 
circa urbem X okolo mesta X  ante antrum X pred jaskyňou X 
inter frutices medzi krovím   a vale X usque ad Y  od údolia X až po Y 

 
Charakteristické sú lexikálno-sémantické mikropolia pre istú oblasť, istý 

pojem, napr.:  
„tečúca voda“  
fluvius rieka  rivus potok  cataractus vodopád, pereje 
flumen rieka (široká) rivulus potôčik  aqua fluens tečúca voda 
alveus koryto rieky torrens bystrina  fons prameň 
 
„les, porast“  
silva  les   fagetum bučina  dumetum, frutices krovie 
nemus háj   pinetum borovicový les 
lucus lužný les  salicetum vrbina 
 
„hora, pohorie“ 
 
mons pohorie, hora   collis pahorok     
pes montis  úpätie hory   cacumen montis vrchol hory 
declive svah    jugum horský hrebeň 
abruptum stráň, zráz   vallis údolie 

 
V schedách sa vyskytujú aj synonymné výrazy, napr.:  

ager / arvum pole     urbs / oppidum mesto 
solum / terra / fundus pôda, zem  ditio / regio oblasť 
 

Nie sú to vždy stopercentné synonymá, napr. význam „skala“ majú slová: 
saxum skala (malá, izolovaná), rupes skala (veľká a súvislá), lapis kameň.7 

 
Charakteristické sú substantivizované adjektíva zo spojenia so substantívom 

locus, solum, fundus, napr.:  
in glareosis (t. j. locis)   na štrkovitých miestach, pôdach 
in graminosis / herbidis    na trávnatých miestach, pôdach 
in lapidosis / petrosis / in rupestribus  na skalnatých miestach, pôdach 
in arenosis     na pieskovitých miestach, pôdach 
in paludosis     na močaristých miestach, pôdach 
in silvaticis      na lesných miestach, pôdach 
in umbrosis     na tienistých miestach, pôdach 
                                                           
7 SOJÁK, Latinsko-český botanický slovník (2007), s. v. 
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7 SOJÁK, Latinsko-český botanický slovník (2007), s. v. 
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Vyjadrenie miery niečoho sa deje stupňovaním, pomocou afixov alebo 
lexikálne, napr. silvula lesík, rivulus potôčik,   
copiosus, frequens hojný, častý copississimus, frequentissimus veľmi hojný, častý 
communissimus  veľmi bežný rarissimus veľmi zriedkavý 
saepissime veľmi často 
 
in pratis siccioribus   na trochu suchých lúkach 
in abruptis saxosis sterilissimis na skalnatých, veľmi neúrodných stráňach 
in rupibus humidiusculis     na trochu vlhkých skalách 
in graminosis subhumidis    na trochu vlhkých trávnatých miestach 
 

Pretože v schedách ide o vyjadrenie lokalizácie, zo syntaktickej stránky sú 
najčastejšími pádmi akuzatív a ablatív. Nominatív a datív sa vyskytujú zriedkavo, častý 
je aj genitív vo funkcii nezhodného prívlastku, napr.:  
ad ripam fluvii X  na brehu rieky X   ad margines fontium na okrajoch prameňov 
in montis X jugo na  hrebeni pohoria X ad cortices arborum  na kôrach stromov 
in dumetis regionis arenariae  v kroví piesočnatej oblasti  
in pratis paludosis planitiei X  na močaristých lúkach planiny X 

 
Výskyt particípia prézenta aktíva a perfekta pasíva je z hľadiska latinskej 

gramatiky azda to najťažšie, čo sa v schedách vyskytuje, napr.:  
in montium catena ab confinibus Stiriae ad Danubium excurrente  
v horskom reťazci vybiehajúcom od hraníc Štajerska po Dunaj 
 
in alveis vere inundatis aestate exsiccatis 
v koryte, ktoré je na jar plné vody a v lete vysušené 
 
in saxorum soli expositis fissuris 
v štrbinách skál vystavených slnku 

 
Slovesá dicere alebo appellare, resp. ich particípium perfekta pasíva sa 

niekedy vyskytujú pri propriách, napr.:   
in loco X dicto     na mieste zvanom X 
in vallecula X appellata    v dolinke zvanej X 
in loco uliginoso montis X quem Y dicunt na močiaristom mieste pohoria X, ktoré 

nazývajú Y 
 
Súhrnne možno konštatovať, že z gramatickej stránky sa v schedách vysky-

tuje hlavne nominálna flexia a slovná zásoba obmedzená na niektoré lexikálno-
sémantické polia. Nové schedy sa už síce nepíšu po latinsky, ale pre porozumenie 
starších je znalosť latinčiny stále potrebná. Preto je škoda, že existujúce slovenské 
učebnice latinčiny pre biológov8 nezohľadňujú ich špecifické črty.  
                                                           
8 KETTNER − FERIANC, Základy (2000); PAULINYOVÁ – SLOVÁKOVÁ, Latinčina (2014). 
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Abstract: The subject of the research is the unknown epithalamium by Valentinus Ecchius to the 
marriage of his friend Valentinus Carbo from Košice. Assumed origin: 1518-1520. The author of the poem 
is known, the addressee is so far unknown. 
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áseň, ktorá bola donedávna celkom neznáma, objavila pracovníčka 
Univerzitnej knižnice v Bratislave Klára Meszárošová a veľkoryso ma 

na ňu upozornila. K sobášu košického pisára Valentína Carbona ju zložil bardejovský 
učiteľ Valentín Ecchius a vytlačenú so želaním šťastia venoval, avšak nie priamo 
mladomanželom, ale „rozvážnemu a vynikajúcemu senátu a ľudu Košíc“. Báseň 
nepoznal Aladár Klenner, preto sa o nej vo svojej doktorskej monografii nezmienil,1 
a nenachádza sa ani v mojom súpise Ecchiových literárnych diel.2 

Za súčasného stavu poznania sa však zároveň núka niekoľko otázok. Tá 
základná znie: Odkiaľ Ecchius poznal adresáta básne tak blízko, že mu venoval báseň 
k sobášu? Aj keď pravdepodobná odpoveď znie, že ho spoznal počas štúdií, dnes zatiaľ 
nie sme schopní zistiť, či išlo o univerzitné štúdiá v Lipsku alebo až v Krakove. Je však 
takmer isté, že oboch Valentínov – aspoň na začiatku – spájal podobný údel. Rozhodli 
sa pre kariéru pisárov nie vo svojej krajine, ale v slobodných kráľovských mestách 
severovýchodného Uhorska. 

Životné osudy Valentína Ecchia nepoznáme do úplných podrobností, no 
v hrubých obrysoch sú nám dnes vcelku známe. Vieme, že Ecchius, pôvodným menom 
Valten Eck, sa v poslednej dekáde 15. st. narodil v Lindave/Lindau na severnom brehu 
Bodamského jazera, a hoci na deň presný dátum nepoznáme, stalo sa to asi roku 1494. 
Vieme, že študoval na univerzite v Lipsku a odtiaľ sa cez Olomouc spolu s priateľom 
Rudolfom Agricolom Mladším vydal do Krakova. Vieme, že sa mu napriek pokusom 
napokon nepodarilo zotrvať ako učiteľ na krakovskej univerzite. Vtedy sa ho ujal 
a do Uhorska priviedol Alexej Thurzo, mecén vzdelancov a najmä básnikov. 
V Bardejove sa Ecchius pomerne skoro oženil a za zložitých politických pomerov sa 
vyšvihol z posta-venia mestského pisára do richtárskeho úradu. V rozvadenom 
a politicky rozdelenom Uhorsku viedol toto slobodné kráľovské mesto na strane 
budúceho cisára Ferdinanda a ten ho potom za vernosť odmenil úradom kráľovského 
                                                           
1 KLENNER, Thurzó Elek humanista [1939]. 
2 ŠKOVIERA, Bardejovčan Valentín Ecchius (2002). 
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tridsiatnika, čo ho oprávňovalo vyberať trojpercentnú daň za prevážaný tovar. 
Bardejovským richtárom bol v tomto úrade úspešný Ecchius tri razy. Od februára 1553 
nevieme doložiť jeho pobyt v Bardejove, ale vieme o jeho podnikateľských záujmoch 
na Spiši, ktoré sa očividne skončili krachom. Valentinus Ecchius Lindaviensis zomrel 
5. septembra 1556.3 Spoľahlivým zdrojom vecných údajov o Ecchiovi je nielen 
bardejovský archív, ale aj práce, ktoré napísali Viliam Frankl, Gustáv Bauch, Remig 
Békefi, Klára Szilasi. Súhrnnú prácu podloženú rozborom zachovaných textov napísal 
Aladár Klenner. Keďže jeho kniha Valentín Eck – chránenec humanistu Alexeja Thurzu 
vyšla v zhluku predvojnových udalostí a mesto Bardejov ležalo na okraji rakúsko-
uhorského spoločenstva, nevenovala sa jej u nás väčšia pozornosť. Práce slovenských 
bádateľov pochádzajú  až z novšieho obdobia. 

Na druhej strane toho doteraz nevieme o Valentínovi Carbonovi takmer nič. 
Jeho latinské veršíky sa síce kde-tu mihnú v mestských knihách Košíc, ale nepoznáme 
jeho kariéru v službách tohto mesta. Je teda celkom pochopiteľné, že nepoznáme ani 
dátum jeho smrti. Isté je však to, že obaja si dosť zakladali na svojom básnickom 
nadaní.  

Venujme sa teraz teda textu epithalamia. Má rozsah 256 hexametrov. 
V kategórii príležitostných básní si ju teda dovolíme označiť za pomerne dlhú. 
Nevylučujeme, že hlavným zámerom jej vzniku mohli byť básnikove ambície usadiť sa 
v Košiciach. 

Ecchiova báseň má nesporné prednosti. Medzi ne patrí prísne logická, pritom 
pomerne jednoduchá štruktúra. Po krátkom predhovore (verše 1 – 3) najprv prejavuje 
svoju oddanosť novej vlasti tak, že opisuje let Venuše z mora ponad hrad kráľa 
Ľudovíta do panónskych Košíc (verše 4 – 88). Chvále mesta venuje iba niekoľko veršov 
(verše 89 ؘ– 93). Tým viac potom vyniká chvála ženícha, ktorý sa síce veľmi dobre 
vyzná v básnickom umení, ale nebol imúnny voči Amorovým šípom (verše 94 – 138). 
Druhá polovica básne vychvaľuje nevestu a nezvyčajne podrobne zaznamenáva 
vzbĺknutie vzájomnej lásky (144 – 237). Záverečné verše (238 – 256) obsahujú 
básnikove želania a blahoželania. 

Ecchia zrejme viedla túžba ukázať svoju vzdelanosť a oddanosť Uhorsku, 
v pozadí boli možno aj niektoré vyššie ambície. Zrejme aj preto sú jeho učené verše 
preplnené mytológiou a na druhej strane zaostávajú v tom, čo podľa súčasných 
predstáv robí poéziu poéziou, teda v básnických figúrach a obrazoch. Zámerne 
a v súlade s požiadavkami doby teda vystupuje Ecchius ako poeta doctus, nie poeta 
natus. O tom nás presvedčí samotný začiatok básne. Tak sa dá hodnotiť rozhodnutie 
začať chválou Uhorska, bývalej antickej Panónie, ktorej žezlo drží v ruke mladučký 
Ľudovít II. Jagelonský, pokrvne spätý s poľským kráľovským rodom. Ecchius dáva 
                                                           
3 GUITMAN, Adalékok Eck Bálint életéhez. Századok (2011), s. 1245 – 1252; podrobnejšie životopisné údaje 
o Ecchiovi ŠKOVIERA, Bardejovčan Valentín Ecchius (2002), s. 9 – 40. 
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svoju uhorskú lojalitu zreteľne najavo, aj keď jeho mytologické narážky nie sú z nášho 
hľadiska nadmieru vynachádzavé, ba dovolíme si ich označiť za celkom bežné 
a všeobecné. Dokonca si smieme položiť otázku, či pred vznikom tejto básne 
bardejovský učiteľ a mestský pisár vôbec Košice navštívil. Pri opise mesta nečítame 
nijakú zmienku o chráme sv. Alžbety, hoci ten vtedy žiaril novotou, pretože ho 
dostavali celkom nedávno: roku 1508. Chválami plný opis mesta zaberá iba tucet 
veršov (75 – 86) a znie takto: 

 
75 ...  celebris cernit candentia Casshę  

Męnia et excelsas vasto munimine turres 
Cernit et Idaliis invidet montibus et se  
Vellet in hys dulces consumere sedibus horas, 
Laudat opus, laudat nivium vineta racemis 

80 Botriferis fęcunda, suos nec claudit ocellos,  
Donec anhelanti perspexerat omnia vultu 
Quam dum iussa Iovis Maię celeberrima proles 
Illic exequitur, casu videt, alloquiturque 
Osor humani generis spes unica, qua se 

85 Cyprus et umbrosum Sicula sub valle cacumen 
Iactitat, innumeris semper quoque laudibus effert. 

 
Čím sa teda smeli vtedajšie Košice hrdiť? Mali candentia męnia, belostne sa 

skvejúce hradby, mali excelsae turres vasto munimine, vysoké veže rozsiahleho 
opevnenia. Ide zrejme o locus communis a vyvstáva oprávnená otázka, či Ecchius, 
ktorý prijal postať rektora mestsko-farskej školy v Bardejove, no stále poškuľoval 
po usadení v Krakove a pôsobení na univerzite, už Košice navštívil. Ani slovom sa 
nezmieňuje o veľchráme sv. Alžbety, ktorý dostavali len desať rokov pred jeho 
príchodom do Uhorska a ktorý vtedy musel žiariť novotou, hoci ho pri obliehaní Košíc 
roku 1491 poškodila kanonáda Jána Albrechta.4 

Báseň azda vznikla celkom na začiatku Ecchiovho pôsobenia v Uhorsku, no 
otázka presnejšieho datovania vzniku básne ostáva. Mnohé nasvedčuje tomu, že 
Alexejovi Thurzovi hlboko zaviazaný ambiciózny Ecchius sa do Bardejova prisťahoval 
celkom nedávno a teda ani nestihol navštíviť Prešov a Košice, tým menej dostať sa 
za svojím dobrodincom na uhorský kráľovský dvor. Samo venovanie básne košickej 
mestskej rade prezrádza, že jej autor v Košiciach nikoho – iste okrem mladomanžela 
Carbona – nepoznal, ale zároveň, pretože sa rád hrdil svojimi básnickými schopnos-
ťami, rúbal vysoko.  
                                                           
4 A kassai Szent Erzsébet Dóm rövid kalauza (1942); viac údajov BORODÁČ, Košický dóm (1975); Dóm sv. 
Alžbety v Košiciach (2000); POLÁKOVÁ, Dóm sv. Alžbety v Košiciach (1983). 
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Vo februári roku 1518 vyšla v Krakove jeho báseň Threni neglectae Religionis, 
v ktorej vyzdvihuje hrdinské činy poľského kráľa. Pravda, to sa stalo na samom 
začiatku Ecchiovej uhorskej kariéry. Nevieme presne kedy, ale zrejme najneskôr roku 
1519 sa ujíma úradu rektora bardejovskej školy a píše pre tamojších žiakov jednak 
povzbudzujúci dialóg De mundi contemptu et virtute amplectenda premiešaný 
s veršami, jednak skladá Suppellectilium fasciculus, veršovanú učebnicu o zariadení 
hospodárstva. Roku 1519 vytvoril Thurzovi vďačný Ecchius iba skladbu De 
antiquissima nominis et familiae Thurzonum origine, ktorou posunul vznik rodu až 
do prvopočiatkov sveta. Leto 1520 prinieslo v zozname diel viaceré prírastky: elégiu 
De Christi nativitate, báseň Iubilus heroicus Cassoviae habitus ob adventum 
reverendissimi domini antistitis Georgii, Quinqueecclesiensis episcopi, versibus 
heroicis a Epithalamium in nuptiis Ioannis Sauslich carmine elegiaco. Z literatúry 
nepoznáme presný dátum návštevy Košíc Juraja Szatmáriho, ktorý bol päťkostolským 
biskupom a tajomníkom Uhorského kráľovstva, vieme však, že Ľudovít II. Jagelonský 
sa ujal vlády v Uhorsku roku 1516, pravdepodobne pred Ecchiovým príchodom. 
V dôsledku toho začína plynúť termín a quo od roku 1518. 

Po moháčskej bitke výrazne klesá Ecchiova básnická produktivita nielen 
v dôsledku strachu z postupujúcich Turkov, ale aj preto, lebo Ecchius stál na čele 
Bardejova ako richtár. Položky 17 až 25 súpisu jeho diel obsahujú veľmi úspešný dialóg 
De reipublicae administratione s útešnými veršami k smrti Thurzovcov Jána 
a olomouckého biskupa Stanislava, hymnus na oslavu svätého Alexeja, propoľský 
aj prouhorský životopis sv. Pavla Pustovníka, navyše patrí medzi ne dnes zrejme 
stratený spis De ratione legendi auctores a báseň De resurrectione Dominica carmen 
heroicum, ktorou pozdravil narodeniny svojho dobrodinca. Alexej Thurzo bol 
zámožný muž a do vysokých funkcií štátu ho pozdvihol mladučký uhorský kráľ 
Ľudovít. Po moháčskej bitke sa Thurzo priklonil na Ferdinandovu stranu a to isté 
urobil aj Ecchius. Alexej Thurzo zomrel 15. januára 1543. 

Ak sa stotožníme s názorom, že sobášnu báseň treba datovať do začiatku 
Ecchiovho pôsobenia v Bardejove, pretože sa v meste zatiaľ iba orientoval, potom 
obdobie rokov 1518 až 1520 ostáva pre vznik básne ako najvhodnejšie. Celkom 
všeobecné chvály Košíc i nevesty navyše hovoria v prospech tejto tézy. O tom, že 
Ecchius ešte nestihol Košice navštíviť, by mohlo svedčiť samo Epithalamium in nuptiis 
praeclari viri Valentini Anthracis, grammatei Casshoviensis, et pudicissimae 
Margarethae, uxoris suae. Záver venovacieho listu košickej mestskej rade znie: Estote 
itaque, viri splendidissimi, contenti interim hoc carthaceo munusculo quousque 
grandiora mihi plectra, quibus vestras recinam laudes, Phoebus suppeditaverit et 
accipite hoc a me donum eo animo quo offero et muneris parvitatem donantis animo 
rependite. Valete ex Musęo nostro Bartphensi. 



215 
 

Vo februári roku 1518 vyšla v Krakove jeho báseň Threni neglectae Religionis, 
v ktorej vyzdvihuje hrdinské činy poľského kráľa. Pravda, to sa stalo na samom 
začiatku Ecchiovej uhorskej kariéry. Nevieme presne kedy, ale zrejme najneskôr roku 
1519 sa ujíma úradu rektora bardejovskej školy a píše pre tamojších žiakov jednak 
povzbudzujúci dialóg De mundi contemptu et virtute amplectenda premiešaný 
s veršami, jednak skladá Suppellectilium fasciculus, veršovanú učebnicu o zariadení 
hospodárstva. Roku 1519 vytvoril Thurzovi vďačný Ecchius iba skladbu De 
antiquissima nominis et familiae Thurzonum origine, ktorou posunul vznik rodu až 
do prvopočiatkov sveta. Leto 1520 prinieslo v zozname diel viaceré prírastky: elégiu 
De Christi nativitate, báseň Iubilus heroicus Cassoviae habitus ob adventum 
reverendissimi domini antistitis Georgii, Quinqueecclesiensis episcopi, versibus 
heroicis a Epithalamium in nuptiis Ioannis Sauslich carmine elegiaco. Z literatúry 
nepoznáme presný dátum návštevy Košíc Juraja Szatmáriho, ktorý bol päťkostolským 
biskupom a tajomníkom Uhorského kráľovstva, vieme však, že Ľudovít II. Jagelonský 
sa ujal vlády v Uhorsku roku 1516, pravdepodobne pred Ecchiovým príchodom. 
V dôsledku toho začína plynúť termín a quo od roku 1518. 

Po moháčskej bitke výrazne klesá Ecchiova básnická produktivita nielen 
v dôsledku strachu z postupujúcich Turkov, ale aj preto, lebo Ecchius stál na čele 
Bardejova ako richtár. Položky 17 až 25 súpisu jeho diel obsahujú veľmi úspešný dialóg 
De reipublicae administratione s útešnými veršami k smrti Thurzovcov Jána 
a olomouckého biskupa Stanislava, hymnus na oslavu svätého Alexeja, propoľský 
aj prouhorský životopis sv. Pavla Pustovníka, navyše patrí medzi ne dnes zrejme 
stratený spis De ratione legendi auctores a báseň De resurrectione Dominica carmen 
heroicum, ktorou pozdravil narodeniny svojho dobrodinca. Alexej Thurzo bol 
zámožný muž a do vysokých funkcií štátu ho pozdvihol mladučký uhorský kráľ 
Ľudovít. Po moháčskej bitke sa Thurzo priklonil na Ferdinandovu stranu a to isté 
urobil aj Ecchius. Alexej Thurzo zomrel 15. januára 1543. 

Ak sa stotožníme s názorom, že sobášnu báseň treba datovať do začiatku 
Ecchiovho pôsobenia v Bardejove, pretože sa v meste zatiaľ iba orientoval, potom 
obdobie rokov 1518 až 1520 ostáva pre vznik básne ako najvhodnejšie. Celkom 
všeobecné chvály Košíc i nevesty navyše hovoria v prospech tejto tézy. O tom, že 
Ecchius ešte nestihol Košice navštíviť, by mohlo svedčiť samo Epithalamium in nuptiis 
praeclari viri Valentini Anthracis, grammatei Casshoviensis, et pudicissimae 
Margarethae, uxoris suae. Záver venovacieho listu košickej mestskej rade znie: Estote 
itaque, viri splendidissimi, contenti interim hoc carthaceo munusculo quousque 
grandiora mihi plectra, quibus vestras recinam laudes, Phoebus suppeditaverit et 
accipite hoc a me donum eo animo quo offero et muneris parvitatem donantis animo 
rependite. Valete ex Musęo nostro Bartphensi. 
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Keby nám bolo známe presné datovanie tohto venovacieho listu, zrejme by 
sme spresnili dátum aj do tohto zväzku pridanej básne Ad excellentissimum virum 
doctorem Fabianum, Canonicum Agriensem et Archidiaconum Bartphensem, dum 
Bystricziensis Ecclesię suscepisset moderamen. Kto však bol onen doktor Fabián? 
Vzhľadom na Ecchiove zvyklosti iste smieme predpokladať, že Fabián bol jeho 
spolužiakom, možno aj učiteľom, vieme aj to, že pochádzal z dnešnej Baia Mare, vtedy 
sa však mesto po latinsky nazývalo Rivulus Dominarum.5 Túžba zakotviť na vyšších 
stupňoch spoločenského rebríčka, viedla Ecchia k tomu, že oslovoval vyššie 
postavených ľudí. To však stále znamená, že Fabiánove štúdiá zavŕšené doktorátom 
nevieme do dejinného vývinu dosť presne začleniť. Jediné, s čím smieme rátať, je, že 
náš Fabián je doktor práv a sídli nie v Bardejove, ale kdesi v jágerskej diecéze, do ktorej 
vtedy patrilo mesto Bardejov. 

Všimnime si ešte jednu dôležitú skutočnosť: sobášna báseň bola venovaná nie 
mladomanželom či mladomanželovi, ale Košiciam. V tlačenej podobe ju predložil 
košickým radným. Keďže v Bardejove vznikla tlačiareň až oveľa neskôr, v druhej 
polovici sedemdesiatych rokov XVI. st.,6 musíme rátať s vytlačením inde. Vzhľadom 
na vtedy ešte pretrvávajúce Ecchiove záujmy a na uvedené možnosti sa to asi stalo 
v Krakove. 

Z Košíc pochádzal Juraj Szatmári, päťkostolský biskup a tajomník kráľovstva. 
Ecchius mu dokonca venoval pozdravnú báseň Iubilus heroicus Cassoviae habitus, 
ktorá vyšla tlačou v krakovskej Vietorovej tlačiarni roku 1520. Súčasťou spomenutého 
vydania boli básne De Christi nativitate carmen apophoreticum elegia compositum, 
ktorú venoval Alexejovi Thurzovi, a Epithalamium in nuptiis Joannis Sauslich carmine 
elegiaco. Obidve však musíme z našich úvah vylúčiť. Naša báseň nebola zložená 
v elegickom rozmere, ale v hexametroch. 

Keďže sa nikde vo venovaní svadobnej básne nespomína Alexej Thurzo a zdá 
sa, že nie je prítomný ani v nijakej narážke, dovolíme si usudzovať, že Ecchius zložil 
svadobnú báseň ešte pred rokom 1518, keď sa z nám neznámych  dôvodov nemohol 
vrátiť do vlasti a usilovne zháňal mecénov. Ecchiove vedomosti o Uhorsku sú navyše 
všeobecné, dalo by sa povedať, básnicko-všeobecné, preto sa dvojročie 1516 – 1517 
ukazuje ako pravde najbližší termín vzniku. Zrejme ide o jednu z prvých 
publikovaných Ecchiových básní. Samozrejme, musíme si zároveň uvedomiť aj to, že 
ide o básnické dielo, nie dokument. 

Naše neúspešné úvahy o čase vzniku básne uzavrieme znením originálu 
i slovenského prekladu. 

 

                                                           
5 SCHRAUF, Magyarországi tanulók külfölden  III. (1893), s. 15, č. 401; Index personarum quae in 
voluminibus I – XXIX continentur (1987), s. 227, č. 510: Michaelis de Riwlo dominarum, dioc. Agriensis. 
6 REPČÁK, Knihy, knižnice a kníhtlačiarstvo v Bardejove (1969), s. 7 – 47. 
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Iam postrema vagus sacratę limina Phoebus 
Liquerat Erigones et opacis libra tenebris 
Aequiparare dies properabat sydere dextro, 
Quando theraphneis Cytheręa puellula cygnis 

5 Vecta sub Idaliis descendi rupibus ęquor. 
Cui senior Protheus, vates celeberrimus, olim 
Pręfuit, Aegyptum iustis quum rexit habenis. 
Hic inquam cetu natorum septa nitenti 
Aequoris indomitos intrans Venus aurea fluctus, 

10 Magna Iovis peteret  fortassis ut antra secundi  
Ingentemque domum vastamque liquoribus aulam 
Atque subinde sitas studio fervente benignas 
Nutrices Clymenemque thetin flavamque Thaliam 
Viseret et Panopen, quę grata alimenta tenellę 

15 Prębuerat divę, quando genitalibus undis  
Aedita, spumigeris requievit parvula cunis 
Hic dum cęruleo mirata sub ęquore vastam  
Neptunni sedem, granevi culmina Nęrei, 
 Doridaque et natas, Glaucum divosque marinos 

20 Liquit Carpathii ventosos concita fluctus  
Atque per Icarium graditur, hinc tramite longo  
Circuit et Tenedon gelidamque Męotida transit,  
Radit et Euxini fallentia stagna videtque  
Ostia de longe septena binominis Istri 

25 Acceleratoque gradum rapidum, miratur et ausu  
Plus quam fęmineo, sed quid non mater amoris  
Andeat, hic intrat, versusque sonabile flumen 
Ascendit, gaudetque novas invisere terras, 
Et iam Pannonias properanti remige sedes 

30  Attigerat, tumidis ubi se Savus ingterit undis 
Danubii, qua terra ferax Cerealibus arvis  
Emicat et multo flavescit vitis Iacho,  
Pulchraque maturis splendent viridaria pomis,  
Quę simul ac transit studiis ferventibus omnes 

35 Prospiciens agros, Lędeos flectit colores  
Huniaci per rura soli, per consita vitibus arva  
Sirmia, pampineas ubi cetus rusticus uvas  
Et demustoso redolencia palmite grana  
Cultriferis manibus, potis de crure cothurnis 
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40 Carpebat, cantu durum minuente laborem,  
Inde canistratas miratur diva puellas  
Nectareos alto corradere vertice botros,  
Pręterit atque urbi iam iam vicina nitenti 
Regia progenies ubi claro a sanguine divum 

45 Magnanimus habitat Lodovicus, pectore fixa 
Ardua cui virtus manet et clemencia vultu 
Sacrato genuina nitet, rectumque fidemque 
Qui colit et iustis regnum moderatur habenis – 
Constitit et cupidis celsam prospectat ocellis 

50 Arcem, consolido fulgentem marmore et auro, 
Qualis in Aeoniis candebat Cyzicon oris, 
Aut celebris quondam bimari Acrocorinthus in Isthmo  
Hinc duplicem celso sub pondere prospicit urbem  
Danubii sectam ripis, munimina vasta, 

55 Qualis in Ioniis Ephesus fuit inclyta terris  
Aut in Caldęo Babilon celeberrima rure. 
Omnia quę postquam levem rimasset ad ungem, 
Verberat albarum nitidissima colla volucrum 
Et iubet ire viam. Per candida floribus arva, 

60 Nec mora prosiliunt dulci sub pondere cygni  
Et spatiosa terunt lato vestigia campo. 
Hinc atque illinc vitantes ardua saxa  
Aerias rupes et celsos vertice montes, 
Ictibus oppositi qui crebris prętereuntum 

65 Obtundunt aures validisque sonantibus inplent  
Aera, nam terra hęc est perfecunda latebris  
Quę Cocytęi squallentem principis aulam  
Attingunt, fulvi quibus impolita metalli  
Lamina consurgit, reboant hinc saxa, sonoque 

70 Enormi et valdio plusquam vicina fatigant  
Et peregrinante strepitu surdescere tentant,  
Ac si quis validum Steropen Brontemve tonantem 
Audiat ex Ethnęis calybem mollire cavernis.  
Iamque repentinis avibus superaverat agros 

75 Innumeros, celebris cernit candentia Casshę  
Męnia et excelsas vasto munimine turres  
Cernit et Idaliis invidet montibus et se 
Vellet in hys dulces consumere sedibus horas,  
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Laudat opus, laudat nivium vineta racemis 
80 Botriferis fęcunda, suos nec claudit ocellos, 

Donec anhelanti perspexerat omnia vultu 
Quam dum iussa Iovis Maię celeberrima proles  
Illic exequitur, casu videt, alloquiturque  
Osor humani generis spes unica, qua se 

85 Cyprus et umbrosum Sicula sub valle cacumen  
Iactitat, innumeris semper quoque laudibus effert. 
Ecce tuum, quamvis Gnidiis sit nobile campis,  
Hic viget et merito celebratur carmine nomen  
Quadrifidumque suis incendit honoribus orbem 

90 Dixit et ingenti phoebęos codice versus  
Profert, qui Paphię decus insuperabile nymphę  
Tollebant rutili super astra micantia cęli.  
Auctorem quęrente dea, nihil ille moratus 
Respondet: noster tam clara Carbo Minerva 

95 Emicat et cytharam resonanti pectine tangens  
Talia divino recinit modulamina cantu. 
Nam sua Dircęis Myrius deus ora fluentis             
Abluit et suavem docuit sufflare monaulon. 
Dum sibi monstravit gemini iuga saxea montis 

100 Verticibus cuius monstri gravis ungula fontes  
Rupit Gorgoneos, vada non ingrata poetis.  
In quibus in tantum profęcit Carbo disertus,  
Ut superet modulis resonantibus, alta Maronis  
Plectra et Smyrnęi mellita poemata vatis. 

105 Hoc siquidem – monstrabat opus memorabile – carmen  
Aedidit, innumeris quod Cassham laudibus effert  
Atque suos celebres tollit super astra triumphos  
Quos de Sarmatico quondam tulit hoste, furenti  
Impete qui celsos ardebat scindere muros. 

110 Insuper arguto pandit tua nomina cantu,  
Scilicet ut Cyprum quondam Cytheręide concha  
Sis vecta et sacrum diversa per oppida cultum  
Quesieris, centum Paphius quando incola nude  
Extruxit tibi pręclaris cum sumptibus aras, 

115 Hinc tua quam celebris trifido sit in orbe potestas  
Gloria, nomen, honor, decus atque potentia, virtus.  
Pluraque sub brevibus non conmemoranda camenis  
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Dixerat, at blando tenerorum mater amorum 
 Ov[idius] – tenerorum lusor amorum  

Hoc sermone loqui cępit, quę munera tantis 
120 Pro meritis soluam Carboni pectore volvo  

Ancipiti, nam sit quom summa potentia nostra hęc 
Humanis nitidam membris infundere formam, 
Corpus et eximiis mortale ornare figuris. 
Non opus hic video esse dedi qua membra venusta, 

125 Os roseum, fulvasque comas, oculos splendoribus astris  
Assimiles, primę quando incunabula vitę  
Infas intrabat, sed nunc quoque munere dignus  
Est alio, nostrum quoniam Pęana sonoro  
Carmine, quadrifido longe patefęcit in orbe, 

130 Pluraque loquentem proles Cyllenia verba  
Cypriaca abrumpens, soror o formosa, qui hęres  
Inquit et addubitas noster quo munere Carbo  
Donandus veniat, nesci quid celibe lecto  
Vitam agit et vidua requiescit solus in ęde. 

135 Hinc sibi connubio iungenda est pulchra puella.  
Ipsum multiplici faciat quę prole beatum  
Et det pręclaros in tempora longa nepotes,  
Nobile qui gemini producant stemma parentis.  
Mens eadem dudum fuerat mihi – mater amorum 

140 Rettulit – at dubio volvebam pectore, quęnam  
Omni ex virgineo cetu convivere tanto  
Digna forent vati nec enim – me iudice – colla hęc  
Candida sunt rudibus circum nectenda lacertis.  
Sed nunc, quam nimium nuper pharetrata propago 

145 Laudavit nostro gremio quom fessa iaceret,  
Virgo subit mentem, niveo quę corpore prolem  
Ledęam superat, quamvis repetita decenni  
Bello, Neptunni flammis absumpserit urbem.  
Candor enim niveus perlustrat corpus et ora 

150 Candida purpureo sunt condecorata colore,  
Ceu rubris permixta rosis argentea cernas  
Lilia vel calatho vivacem amaranthon eburno.  
Hinc fato inducti nomen tribuere parents  
Margaris, ingenuo quae vultu vinceret omnes 

155 Gemmas et nitidos quosqunque sub orbe lapillos,  
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Quales vel Numadum tellus vel Sinadis effert.  
Hanc siquidem prope clarus Onyx liveret, Iaspis  
Sorderet viridis, succumberet igne Pyropus,  
Pulchra Damasceni caderet quoque vis Alabastri. 

160 Sed quid opus multis, quicquid natura creavit  
Hęc vultu et claro pręcellit gemma decore,  
Nam Tyrius rubor ore sedet, fax lumine utroque  
Clara micat, rutilo veluti astra micantia cęlo,  
Et vertex Lydo longe est fulgentior ęre, 

165 Colla nives superant Ryphęas lactea, labra  
Purpureos flores, nichil hic quod livor iniquo  
Rodere dente queat, quamvis Sandalion ausus  
Carpere et omissas celato corde fenestras  
Praeterea allius nec dum precordia stammis. 

170 Incaluere meis, tactus nec passa viriles  
Virginea probitate nitet castoque rubore  
Prefusa et plenis ętas stat nubilis annis  
Et matura viro est tedasque subire iugales.  
Digna et quae tanto posset succedere lecto 

175 Dignaque quę tanto succendat pectora vatis, 
Torqueat et rutilas suprema in viscera flammas.  
Ergo hanc Carboni tanto pro munere nympham  
Legitimo iungam, sic stat sentencia, lecto. 
Annuit Idaliis verbis Atlantide Maia 

180 Natus et acceleri patri mandata volatu 
Exequitur, volucres curvatque per aera penis. 
At formosa suum vocat ad se Cypria natum 
Atque hiis affatur verbis: „Mea chara propago! 
Imperium cuius trepidant mare terra polusque 

185 Et Phlegethentęi Belialia flumina ditis.  
Hunc mentem converte tuam, maternaque iussa.  
Non grave sit subiisse tibi, duo tela pharetria  
Aurea prome tuis et duplex traijce pectus  
Margaridos vatisque mei Carbonis, ut alter 

190 Alterius tedas ardenti pectore flagret  
Nec spernat sacri sanctissima faedera lecti.“ 
Subdolus obsequitur natus dextramque peraurem  
Spicula bina iacit parilique incendit amore. 
Ambos et telis duo pectora figit in unum. 
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195 Saucius hinc caeco confestim vulnere uterque  
Alterius languet ferventi pectore curis. 
Hicque illam solam petit, hunc solum petit illa,  
Mutua et aequali rapiuntur corda furore.  
Inque ignes abeunt veluti quom flamma pererrat 

200 Stridentes stipulas vel agrestia stramina lambit.  
At Venus accepto ut tales pro munere grates  
Solvit in Idalios flectis vestigia campos 
Fessaque caelesti perfundit nectare membra. 
Haec est illa dies igitur, doctissime Carbo, 

205 Quam tibi candenti neverunt vellere Parcae,  
Qua subit optata thalamos Iunone secunda  
Nupta tuos, quae multiplici faciat te prole parentem 
pareat atque tuis votis, cunctisque placere 
Officiis, semper studeat tibi nocte dieque. 

210 Tu tamen esto memor sacrati faederis, oro.  
Ne te per vetitas immensa licentia flammas  
ducat et immergat caeco sub gurgite puppim  
Nam sine lege Venus scelus est, sine lege libido  
Foeda manet, lectus sacer est ratione iugalis. 

215 Primum igitur castos omnes decet esse parentes. 
Sic sacra posteritas amet omnia facta pudoris  
In sobolem siquidem patrum cum semine mores  
Saepe abeunt, multum refet, quo quisque parente   
Sit satus et quali deducat semine vitam. 

220 Firma igitur, mi Carbo, tuo nunc frena furori,  
Inijcias, arctis Venerem constringe capistris! 

[6v]  Sic dare praeclaros in tempora longa nepotes   
Prolificumque genus poteris producere in annos  
Plusquam Nestoreos generareque pignora sacro 

225 Semine, quae gemini perlongent stemma parentis.  
Haec sed forte meus ne connubialia festa  
Tardet Apollo, mari spumanti vela plicabo,  
Nam video multo nunc nunc tua limina gressu  
Fervere et magnam longo ordine inire cohortem. 

230 Iamque stat ante fores Paranymphus et ipsa  
Pronuba, quae fulvo ceston circum ligat auro  
Atque novae defert iam luthea flammea sponsae  
Et praeclara nurus decimi nunc praescia mensis  
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Fert segmentatis cunabula citrea formis. 
235 Quae circum verbena iacet cum baccare multa   

Forte infantiles ne Stryx nocturna per artus  
Serpat et imminuat potato sanguine membra.  
Huc igitur Hymenęe veni, sua gaudia sponsus  
Differri queritur, non est iniusta querela. 

240 Ocyus ergo veni, iam dudum pinguia fumant  
Prandia per mensas, regalem imitantia luxum.  
Nunc hylares operam genio dare tempora mentes  
Illa monent, procul omnis eat dolor, hinc eat omnis.  
Naenia quae tristi referat lugubria cantu 

245 Hic adsit multus cythara praeclarus Ioppas  
Multifori cuius buxo iuvenesque senesque  
Cum pueris matres nutrices cumque puellis  
Allectae alterno pulsabunt ter pede terram  
Saltifero et Thyasos celebrabunt ordine lętos, 

250  Et sponso sponsaeque novi faelicia sęcla 
Autque dies Pylios iubilanti voce precentur. 
Omnes et dextros longęvi temporis annos  
Parvus et ut vidua mox infans ludat in aula  
Qui duras bleso curas levet ore parentum. 

255 Hoc precor efflictim votis accedite divi,  
Ardua qui colitis decimi fastigia coeli. 
 
Pridajme ešte text a štruktúru básne v slovenskom preklade: 

 
 Túlavý Foibos už opustil posvätné prahy, kde stoja           Expozícia (1 – 3) 

Erigonine izby, a chystá sa pokojne zažať 
deň, ktorý zaženie tmu, čo všetko do šera vnára. 

 Vtedy kytérska deva sa labutím záprahom dáva         Venuša u Neptúna (4 – 16) 
5 zaviezť až Idalským skalám a zostúpi do hlbín mora.  

Próteus, starec a chýrečný veštec, tu kedysi vládol, 
spravodlivo keď uzdou aj Egyptské ovládal more. 
Sem, vravím, doprostred davu, čo nádherne navôkol žiari 
vstupuje Venuša zlatá a nedbá na príboj vodstva: 

10 chce, by prosbu jej počul sám Neptún vo svojom sídle. 
Navštívi rozľahlý palác a dvor, čo oplýva živlom 
tekutým, vzápätí dom, kde bývajú vládcove dojky 
horlivé: Klymené, Thetis či Thalia s plavými vlasmi. 
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Takisto k Panope zájde, čo bohyni poskytla stravu 
15 vtedy, keď milo ju prijala, len čo sa zrodila z morských 

vĺn, a v kolíske z peny ju maličkú nechala spinkať. 
  Obrovský Neptúnov palác si pozrie zvedavým zrakom,  Cesta do Panónie (17 – 28) 

všetky tie morské božstvá, aj starého Nérea, Dóris, 
početné dcérenky. Glauka i ostatné bytosti božské 

20 necháva bokom, bo ženie sa v príboji vzdutého mora 
Karpatského. Tak prebrázdi Ikarské more a kráča 
chodníkom k Tenedu, cez močiar Maiótis uteká v chlade, 
po klamnom pobreží Čierneho mora, kde stojaté vody 
vidí v sedmorom ústí, čo vytvára dvojmenný Ister. 

25 Zrýchľuje beh, čo beztak je rýchly, a viac ako zvyknú 
behávať ženy, si trúfa. Nuž taká je ľúbosti matka. 
Dovnútra vchádza a vstupuje do vôd, kde šíria sa spevy, 
pritom sa úprimne teší, že prichádza do nových krajov. 

 Odrazu náhlivé veslo sa končín panónskych dotkne              Chvála Panónie (29 – 43) 
30 tam, kde sa vlieva do búrnych dunajských vôd rieka Sáva, 

tam, kde je žírna pôda, kde bohyňa Cerera sama 
prináša hojnosť, kde vinič vie žltnúť v bohatých strapcoch, 
kde sa priam rozžiaria sady, čo rodia jablká skvostné. 
Cez toto všetko keď prejde a obzrie sa na šíre lány, 

35 na úle hučiace prácou a zmení Lédine farby, 
cez šíre húnske polia aj viničom posiate svahy, 
cez Sriem, kde robotný sedliak len ťažko a s námahou zbiera 
z obilia dlaňou, čo po mušte vonia, úrodu zrna. 
V ruke má vinársky nožík, je schopný obuť si vysoké čižmy 

40 k práci, kde spevom sa umenšiť dá ich námaha tvrdá. 
Devy, čo nosia na hlave kôš, potom bohyňa zdraví: 
v košoch až z najvyšších svahov dnes znášajú sladučké strapce. 
Míňa ich, mieriac k blízkemu mestu, čo navôkol žiari. 

 Tam totiž, v paláci kráľov, čo vďačia mu za slávu svätci, Hrad kráľa Ľudovíta (44 – 56) 
45 veľkodušný Ľudovít býva, muž príkladných cností 

v prehojnej miere. Veď z posvätnej tváre mu sústavne svieti 
vrodené dobro a v pevnej úcte má právo i vieru, 
správnymi liacami mierne vie riadiť kráľovstvo svoje. 
Zastane. Dychtivým zrakom si premeria vysokú stavbu 

50 hradu, čo jagá sa lešteným mramorom, ako aj zlatom, 
aké sa v eónskych pohoriach ťaží, kde Kyzikos stojí, 
alebo v Korinte strmom, čo brehy má obidvoch morí. 
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Hľadí na dvojité mesto a na jeho ťažisko príkre, 
ktoré napoly rozdelil Dunaj a čnie nad ním pevnosť. 

55 Taký bol v krajine Iónov Efez, čo v sláve sa kúpal, 
 alebo Babylon, chýrečné mesto chaldejskej zeme. 
 Len čo premeria všetko na chlp, či sedí to presne,            Cesta do Košíc (57 – 66) 

vzápätí vyráža vpred, voz ťahá jej labutí záprah, 
šije sa bielobou skvejú. Tak rúti sa cez poľné kvety. 

60 Pod sladkým bremenom skáču jej vtáčatá na prvý pokyn, 
v priestoroch planiny šírej ich stopy však zostanú plytké. 
Skaliskám príkrym, čo tu i tam lemujú cestu, sa vyhnú, 
strmo sa týčiacim bralám či vysokým končiarom horským, 
čeliac úderom, ktoré tak často ohlušia uši 

65 idúcich tadiaľ, keď šíri sa vzduchom ich ozvena mocná. 
 Krajina oplýva záľahou všakových úkrytov, ktoré      Rudohorie (66 – 73) 

ležia v susedstve temného dvora, kde panuje Hadés. 
Žíl, čo napuchli žltými plátkami kovu, sa dotkne, 
vzápäť sa ozvenou rozzuní skala a mohutným zvukom 

70 trúfne si unúvať aj pomerne vzdialené miesta. 
Putovný hrmot však rovnako ľudské ohluší uši, 
ako keď počujú ozrutu Steropa s Brontom, keď hrmí, 
alebo tých, čo zmäkčujú oceľ v podzemí Etny. 

   Záprah jej vtáčí sa ponáhľa ponad premnohé polia,                   Chvála Košíc (74 – 81) 
75 uvidí hradby Košíc, čo znova sa bielobou skvejú, 

na veže hľadí, čo v pevnej šírke sa vysoko týčia. 
Závidí idalským horám, ba zatúži v tunajších domoch 
sídliť, v nich bývať a celé hodiny príjemne tráviť. 
Chváli to dielo, no chváli aj vinohrad rodiaci strapce 

80 bieleho viniča hojne a oči nezavrie, skôr než 
dôkladne všetko si pozrie, až tváre jej úžasom tuhnú. 

 Zatiaľ čo preslávny potomok Maje tam príkazy plní 
mocného Jova, náhodou zbadá ju protivník, nádej 
jediná ľudského rodu, kde ostrovný Cyprus sa dvíha 

85 alebo sicílske doliny halia tônisté štíty. 
Pozdraví, zároveň chvasce a chváli sa nesmierne. Vraví: 
„Rovina Knidu sa poľami pýši, no na tomto mieste, 
všimni si, tvoje meno je predmetom chvály, ich hlasy 
šíria sa do štyroch svetových strán a získajú pocty.“ 

90 Takto to riekol. Hneď z veľkého kódexu prečítal verše 
foibovské, ktoré zahasia hviezdy, čo na nebi svietia, 
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nezdolateľnú ozdobu dievčiny, bohyne Pafu. 
 Tá sa na pôvodcu pýta a Merkúr jej odpovie ihneď:        Chvála básnictva (93 – 101) 

„Carbo ich zložil. Náš básnik. On vyniká v umení božskom. 
95 Ledva sa citary dotkne a zabrnká, zaznejú zvučné 

nápevy, aké vie poskladať azda len nebeské božstvo. 
Myrijčan božský, čo si pery umýval v Dirkinej studni, 
vynašiel píšťalku prostú a naučil vyhrávať na nej, 
medzitým odhalil skalnatý hrebeň a dvojité vrchy, 

100 z ktorých vyvolá prameň, keď kopytom udrie ich Pegas: 
vyrazí Gorgonin nápoj, čo básnikom veľmi je milý. 

 V básnení natoľko pokročil zdatný a výrečný Carbo,      Carbonove básne (102 – 117) 
že v svojich zvučných rytmoch vie zdolať aj vznešené spevy, 
aké vytvoril Maro, i lahôdky smyrnského veštca. 

105 On veru vydal to pamätné dielo, v ňom nielenže chváli 
Košice, ale až do nebies vynáša triumfy mesta, 
ktoré kedysi zdolalo sarmatských votrelcov, keď sa 
rozhodli udrieť a túžili preraziť vysoké hradby. 
O tom vo veršoch vraví ním vydaná oslavná báseň. 

110 Navyše rozchýril tvoje meno výrečným spevom:  
ako si dakedy zviezla sa na Cyprus v mušli, čo zdobí 
kytérsku bohyňu, ako si zožala posvätné pocty, 
keďže ti usadlík pafský tam postavil vznešený oltár 
na svoje vlastné trovy, keď bola si úplne holá. 

115 Odvtedy v trojdielnom svete má vážnosť moc tvoja slávna, 
vplyv i meno i úcta i ozdoba pevná a sila.“ 
Riekol aj iné veci, čo nepatria pristručným múzam. 

 Zato líškavým hlasom sa pustila do reči matka          Venušino rozhodnutie (118 – 138) 
ľúbosti nežnej: „Čo získať má za toľké zásluhy Carbo? 

120 Váha a naďalej ukrýva hlboko v srdci cit lásky. 
Ja mám vrcholnú schopnosť vlievať do ľudských údov 
žiaru nádhernej formy, ňou dozdobiť smrteľné telo 
pravou výnimočnosťou obrazov. Netreba veľa 
práce, veď obom som dala naozaj pôvabné telá. 

125 Ružové ústa, vlas plavý a oči planúcim hviezdam 
naskrze podobné, len čo z kolísky vystúpi na svet 
zemského žitia. No dnes si zaslúži odmenu inú, 
pretože Paiana nášho vie zobudiť pesničkou zvučnou: 
Paian sa zjavil a zmámil štyri svetové strany.“ 

130 Kylénsky posol by toho povedal oveľa viacej,  
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ale ho preruší cyperská matka a vraví: „Môj dedič, 
sestrička drahá, už ide a do daru prináša čosi. 
Nechce on v slobodnom lôžku svoj život naďalej tráviť, 
nechce už v posteli líhať sám, byť na prázdnom dvore. 

135 Preto mu napevno musíme pridať tú dievčinu krásnu, 
ktorá ho urobí otcom a znásobí potomstvo jeho, 
neskôr prídu aj vnuci, čo dlho mu udržia slávu. 
Oni potiahnu ďalej ten vznešený rodokmeň otca.“ 

 „Mala som oddávna rovnaký názor,“ mu odvetí matka       Venušina reč (139 – 144) 
140 ľúbosti, „teraz však musím mu z celého zástupu dievčat 

vybrať tú, čo si zaslúži za muža básnika získať, 
lebo – aspoň tak si to myslím – jej belostnú šiju 
rukami objať má muž, čo nemá surové paže.“ 

 S tuľajkou zrodený chlapček ju práve v tej minúte pekne    Chvála Margity (144 – 183) 
145 zdraví a chváli sa tým, že smel ležať v jej útrobe božskej. 

Vtom mu na myseľ zíde to dievča, čo bielobou tela 
tromfne i Lédinu dcéru; tá nadarmo žiadaná naspäť 
do ohňa vrhne to mesto, čo dakedy založil Neptún. 
Snehová triaška jej prebieha po celom tele a tváre 

150 doteraz čisto biele jej dozdobí rumenná farba,  
ako keď vidíš ľalie zmiešané s červenou ružou, 
alebo láskavec živý, čo spočinie v slonovej kosti. 
Teraz vedení sudbou aj meno zmienili otca 
Margity pôvabnej tváre, čo zdolá aj drahokam tvrdý, 

155 všemožné gemy i žiarivé kamene kdekoľvek v svete, 
výtvory numadskej pôdy či poklady sinajských skalísk. 
Blízko nej zbledne aj žiarivý onyx či zelený jaspis, 
takisto pyrop, keď cíti jej páľavu, podľahne, sláva 
čistého sýrskeho alabastru by stemnela celkom. 

160 Načo však hromadiť slová? Čo stvorila príroda, ona 
predstihne jasnosťou tváre, sťa brúsený drahokam žiariac. 
Líca jej ozdobil purpur, sťa fakle sa blýskajú oči, 
pripomínajúc hviezdy, keď presvietia nebeské zore, 
vlasy oslnia každého viac než drahý kov lýdsky. 

165 Šiju má belšiu než snehy Ryfejských vrchov a pery 
červenšie nad kvet – nuž nik nemá odvahu nespratným zubom 
spochybniť krásu, snáď jediný Sandalion si trúfne 
udrieť cez zastreté okná, pretože trápi ho závisť. 
„Okrem toho sa nevotrel iný do môjho srdca, 
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170 nevzbĺkli plamene lásky, ju druhý nevznietil nikto.“ 
Ona sa vyhýba mužom a nestrpí žiaden ich dotyk, 
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Dozrela pre muža, smie teda podstúpiť obradnú svadbu. 
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180 urýchli, len aby splnil tú otcovu úlohu presne.  
Predbieha ostatné vtáky a vo vzduchu na krídlach krúži. 

 Cyperská bohyňa driečna si teda privolá syna,          Vzbĺknutie lásky (184 – 205) 
jemu sa privraví takouto rečou: „Môj predrahý synček! 
Strach z tvojej moci vie rozochvieť zem i more i vesmír, 

185 dokonca podsvetný Flegetón, rieku tam v Dítovej ríši! 
Pozornosť sústreď teraz a matkine príkazy vyplň! 
Iste ti nepadne ťažko, ak vyberieš z tuľajky zlaté 
šípy, zamieriš presne na dvoje sŕdc a ich trafíš, 
srdce Margity, ako aj srdce Carbona, takže 

190 jeden k druhému naplno zahoria vášnivou láskou, 
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jeden sa za druhým zmára a pálčivé starosti cíti, 
on sa obzerá jedine za ňou a ona zas za ním, 
srdcia obidvom planú a rovnaká schváti ich vášeň, 
ako keď šíri sa plameň a blúdi v slamených steblách, 

200 praská a plazí sa nemajúc prekážku v strnisku poľa. 
Venuša za taký dar mu hneď vyjadrí vďaku a kroky 
obráti ihneď ta ďaleko k idalským planinám, aby 
nebeským nektárom poriadne skropila ustaté údy. 

 Toto je konečne deň, ktorý pre teba, učený Carbo,    Záväzky manželstva (204 – 214) 
205 utkali sudičky z priadze, čo skutočnou belosťou žiari. 

Dnes totiž do tvojej spálne vstúpi Junone milá 
nevesta, aby ťa spravila otcom a zrodila synov, 
poslúchla želania tvoje a plnila úlohy všetky, 
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bola ti vždy, či v noci či vo dne, vzácna a prajná. 
210 Ty zasa v pamäti zachovaj navždy ten posvätný zväzok! 

Nech ťa nevedie bezmedzná svojvôľa k stajeným ohňom, 
ktoré ponoria provu až do slepej priepasti víru. 
Venuša nectiaca zákon je zločin, je sprznená mrzkou 
žiadzou, čo nepozná zákon, no sväté je manželské lôžko.  

 Preto ponajprv rodičom sluší, by v čistote žili.         Čisté manželstvo (215 – 225) 
Od nich si obľúbi potomstvo všetky ich počestné skutky. 
Veruže semeno otcov aj do mravov prechádza neraz, 
náramne záleží na tom, kto z akého siaty bol otca, 
z akého semena potom vie pestovať budúci život. 

220 Pevne drž, milý môj Carbo, tú uzdu, čo zdržiava vášne, 
neváhaj Venuši zovrieť dnes hlavu kantárom tesným. 
Tak budeš schopný mať po dlhé roky preslávnych vnukov, 
na roky Nestora natiahneš rod svoj nesmierne plodný, 
takže zo svojho svätého semena budeš mať deti, 

225 ktoré dvojnásobne predĺžia rodokmeň otca. 
 Aby však Apolón môj dáko nezdržal sobášne ríty,            Priebeh veselia (226 – 237) 

zviniem už plachty, hoc more sa práve naplno pení. 
Vidím, že prah tvojho domu je žeravý od krokov ľudí, 
dnu teraz vstupuje premnoho družbov, sú v dlhánskom rade. 

230 K bráne sa postavil hlavný družba i samotná svadobná matka: 
ona má obopnúť boky a pás čisto žiarivým zlatom, 
priniesť mladuche krásnej jej nádherný žltkastý závoj. 
Dopredu pozná aj plod, čo ozrejmí desiaty mesiac, 
kolísku z citrusu nesie, je z pevných zhlobená dosák. 

235 V hustom poraste mačacej trávy sa nachádza, aby 
chránila maličké deti, keď v noci ich vystraší upír 
alebo vpije ich krv a tak zahatí plný rast údov. 

 Poď teda sem, milý Hymen! Aj snúbenca mrzí, že svoje    Záverečné výzvy (238 – 249) 
radosti odkladal dlho. A na taký nárek má právo. 

240 Príď čím skôr, lebo na stoloch dávno už výdatné jedlá 
čakajú, dymí sa z nich, sú obrazom kráľovských hodov. 
Radostné mysle nám kážu si dožičiť to, čo sa práve 
núka, a zaháňať každý smútok a bôľ, ozaj každý, 
berte sa preč všetky žiale, ste deťmi trúchlivej piesne. 

245 Poď sem chýrečný Joppas, čo s citarou narábaš skvele, 
mladí i starí, čo vládnete píšťale o mnohých dierkach, 
chlapci, ich matky aj dojky a s nimi dievčence vrtké. 



229 
 

bola ti vždy, či v noci či vo dne, vzácna a prajná. 
210 Ty zasa v pamäti zachovaj navždy ten posvätný zväzok! 

Nech ťa nevedie bezmedzná svojvôľa k stajeným ohňom, 
ktoré ponoria provu až do slepej priepasti víru. 
Venuša nectiaca zákon je zločin, je sprznená mrzkou 
žiadzou, čo nepozná zákon, no sväté je manželské lôžko.  

 Preto ponajprv rodičom sluší, by v čistote žili.         Čisté manželstvo (215 – 225) 
Od nich si obľúbi potomstvo všetky ich počestné skutky. 
Veruže semeno otcov aj do mravov prechádza neraz, 
náramne záleží na tom, kto z akého siaty bol otca, 
z akého semena potom vie pestovať budúci život. 

220 Pevne drž, milý môj Carbo, tú uzdu, čo zdržiava vášne, 
neváhaj Venuši zovrieť dnes hlavu kantárom tesným. 
Tak budeš schopný mať po dlhé roky preslávnych vnukov, 
na roky Nestora natiahneš rod svoj nesmierne plodný, 
takže zo svojho svätého semena budeš mať deti, 

225 ktoré dvojnásobne predĺžia rodokmeň otca. 
 Aby však Apolón môj dáko nezdržal sobášne ríty,            Priebeh veselia (226 – 237) 

zviniem už plachty, hoc more sa práve naplno pení. 
Vidím, že prah tvojho domu je žeravý od krokov ľudí, 
dnu teraz vstupuje premnoho družbov, sú v dlhánskom rade. 

230 K bráne sa postavil hlavný družba i samotná svadobná matka: 
ona má obopnúť boky a pás čisto žiarivým zlatom, 
priniesť mladuche krásnej jej nádherný žltkastý závoj. 
Dopredu pozná aj plod, čo ozrejmí desiaty mesiac, 
kolísku z citrusu nesie, je z pevných zhlobená dosák. 

235 V hustom poraste mačacej trávy sa nachádza, aby 
chránila maličké deti, keď v noci ich vystraší upír 
alebo vpije ich krv a tak zahatí plný rast údov. 

 Poď teda sem, milý Hymen! Aj snúbenca mrzí, že svoje    Záverečné výzvy (238 – 249) 
radosti odkladal dlho. A na taký nárek má právo. 

240 Príď čím skôr, lebo na stoloch dávno už výdatné jedlá 
čakajú, dymí sa z nich, sú obrazom kráľovských hodov. 
Radostné mysle nám kážu si dožičiť to, čo sa práve 
núka, a zaháňať každý smútok a bôľ, ozaj každý, 
berte sa preč všetky žiale, ste deťmi trúchlivej piesne. 

245 Poď sem chýrečný Joppas, čo s citarou narábaš skvele, 
mladí i starí, čo vládnete píšťale o mnohých dierkach, 
chlapci, ich matky aj dojky a s nimi dievčence vrtké. 



230 
 

V trojitom striedavom rytme nech pri tanci do zeme búšia, 
pretože hostina šťastná sa riadne oslávi plesom. 

 Mladuche s ženíchom patrí sa želať, by stáročia žili   Želania mladomanželom (250 – 256) 
šťastlivo, toľko strávili dní, čo staručký Nestor. 
S plesaním v hlase im žičte, by trávili úspešné roky, 
čoskoro videli dieťa sa hrať na ich nádvorí prázdnom: 
bľabotajúci synček raz rodičom uľahčí v strastiach. 

255 Poďte sem nebeské bytosti rýchlo, ja o to vás prosím, 
bohovia sídliaci hore, až kdesi tam v desiatom nebi. 
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Školská divadelná hra Gedeon v spracovaní humanistického 
básnika Ondreja Rochotského 
Angela Škovierová 
Bratislava 
 
School theater play Gedeon processed by humanist poet Ondrej Rochotius 
 
Abstract: Ondrej Rochotský – Rochotius (1583 – after 1623) – Slovak native permanently operating in 
the Bohemia and Moravia, is the author of two Latin verse school dramas which are inspired by the Old 
Testament biblical themes. School drama Gedeon (Gideon) is one of his first literary works. It dramatizes 
the story of Gideon (Book of Judges, Chapter 6. and 7.), which ousted Midian and liberated Jerusalem. In 
the Latin school drama pedagogical goals are praedominated and its purpose was to exercise students in 
the language of Latin authors. Due to the exercise of speech, school drama had to be written in Latin. 
Many schools used the plays, that were written specifically for the needs of a concrete particular school. 
The School dramatic plays have a lot of roles because they were submitted by students and it was 
necessary to employ students as much as possible. They must also have a moralistic or religious 
undertone to train other people. Consequently they utilized Ideas mostly from the Bible, especially from 
the Old Testament. In the presented paper, we approach the characters, the content and the formal aspect 
of this theatrical play.  
 
Keywords: school theater, latin drama, Ondrej Rochotius, Bible, Gedeon 

 
atinsky píšuci humanistický básnik Ondrej Rochotský (asi 1583 – 
po   1623)  pôvodom z Nemeckej Ľupče zo Slovenska patrí do kategórie 

absolventov Karlovej univerzity, ktorí sa v období pred bitkou na Bielej Hore uplatnili 
Čechách, vybudovali si tu svoje zázemie a kariéru a vydávali tu aj svoje dielo. Ondrej 
Rochotský bol učiteľom, verejným kráľovským notárom a okrem didakticko-
reflexívnej a príležitostnej poetickej tvorby sa predstavil aj ako autor dvoch latinských 
školských dramatických hier Gedeon (Praha 1606) a Josephiados (Praha 1608 – 1609), 
v ktorých čerpal námety zo Starého zákona.1  

Latinská školská dráma bola súčasťou humanistického divadla, ktoré repre-
zentovalo meštiansku kultúru. A hoci najvýznamnejšími predstaviteľmi dramatického 
umenia tohto obdobia boli dvaja dramatici – Pavol Kyrmezer (asi 1550 – 1589)  a Juraj 
Tesák Mošovský (1545 – 1617), pochádzajúci rovnako ako O. Rochotský zo Slovenska, 
jazykom kritických,  didaktických a moralizujúcich drám, ktoré podobne ako 
Rochotský napísali a vydali v Čechách, bola čeština. Ondrej Rochotský tak  ako aj oni 
spracúval vo svojich veršovaných hrách starozákonnú biblickú tematiku. Na rozdiel 
od spomenutých autorov Rochotský písal len v latinčine. 

                                                           
1 Slovenský biografický slovník, V. zv. R – S, s. 105. Osobnosti a dielu Ondreja Rochotského sme sa 
venovali vo viacerých prehľadových  štúdiách. Pozri napr. ŠKOVIEROVÁ, Humanistický básnik Ondrej 
Rochotský. Jeho život, činnosť, dielo a vzťahy ku Slovensku (2007), s. 223 – 233; ŠKOVIEROVÁ, Ondrej 
Rochotský a jeho literárna činnosť v kontexte tvorby slovenských humanistov v Čechách (2012), s. 133 – 145. 
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Školská divadelná hra Gedeon (Praha 1606),2 je jeho literárnou, ale aj 
dramatickou prvotinou.3 Zdramatizovaný príbeh o biblickom hrdinovi Gedeonovi, 
ktorý vyhnal Madiánov a oslobodil Jeruzalem, napísal O. Rochotský pravdepodobne 
počas svojho pôsobenia na Malostranskej škole v Prahe, kde mohol byť priamo 
konfrontovaný s potrebou takejto didaktickej pomôcky a pri jej tvorbe nepochybne 
využil svoje pedagogické skúsenosti. Neučil totiž prvý rok, na tejto istej Malostranskej 
škole pôsobil už v rokoch 1602 – 1604, medzitým v roku 1605 krátko učil na škole 
v Dvore Králové nad Labem, avšak už v tom istom roku sa vrátil naspäť na pražskú 
Malostranskú školu. Na rozdiel od divadelných hier v národnom jazyku, ktoré boli 
určené pre širšiu verejnosť z ľudového recipientskeho prostredia, pri tvorbe školských 
divadelných hier prevládali pedagogické zámery a kvôli cvičeniu sa v latinskej  reči 
museli byť tieto hry aj napísané po latinsky.  

Divadelná  hra Gedeon sa opiera o príbeh zo starozákonnej Knihy Sudcov 
(kapitola 6 a 7). Gedeon bol najslávnejším medzi všetkými izraelskými sudcami. 
Vyznamenal sa v bojoch s lúpežnými madiánskymi tlupami, ktoré počas siedmich 
rokov lúpili izraelské krajiny. Sudcami, v užšom zmysle slova, boli v Starom zákone 
nazývaní vládcovia jednotlivých pokolení, ktorí vytrhávali svojich súkmeňovcov z rúk 
okolitých kmeňov útočiacich na usadených Izraelitov, obzvlášť v období žatvy.4 
Dramatizácia príbehu o Gedeonovi je teda alegorickou hrou, pričom sám autor v jej 
titule uvádza, že je prispôsobená dobe a potrebám školského vyučovania (Cum primis 
ad usum scholasticum et conditionem temporum accomodata). Na pozadí biblického 
príbehu tu autor aktualizuje nedávne udalosti.5 V roku 1605 totiž Turci podnikli nájazd 
na Moravu, ktorý však jazda moravského zemského vojska pod vedením Karla 
staršieho zo Žerotína odrazila a útočníkov zahnala až k Váhu.6 Tento útok ale nebol 
zo strany Turkov prvým, už v roku 1599 Turci spoločne s Tatármi prenikli na Moravu 
po prvý raz. Spustošili vtedy veľkú časť Horného Uhorska a vnikli Hrozenkovským 
priesmykom na Valašsko. Vyplienili územie až po Uherský Brod, kde boli zastavení 
moravskými pohotovostnými vojenskými jednotkami, ktoré Turkov zahnali a v oblasti 
                                                           
2 Gedeon comoedia nova. Cum primis ad usum scholasticum et conditionem temporum accomodata. – pro 
noVa ComaeDIa (1606) ... /Andreae Rochotii a Rochicerberga I. p. ... Pragae typis Schumanianis, Anno 
Domini (1606). 36 s. 
3 V roku 1606 vyšiel v tej istej tlačiarni aj Rochotiov biblický epos Schimson seu paraphrasis eiusdam: 
Augustissimo ... Romanorum imperatori Rudolpho II., Hungariae, Boemiae ... regi d. d. clementissimo, in 
auspicium, faelix novi anni ChrIstIanI DiMInII (= 1606) consecrata concinanta / authore Andrea Rochotio 
... Pragae: typis Schumanianis, (1606). 36 s., keďže bol venovaný k novému roku 1606, nazdávame sa, že 
bol aj reálne prvou Rochotiovou tlačou.  
4 NOVOTNÝ, Biblický slovník (1956), s. 943. 
5 TRUHLÁŘ – HRDINA, Rukověť k písemnictví humanistickému, zvlášťě básníckému v Čechách a na Moravě 
ve XVI. století (1918), s. 335. 
6Turci na Moravě a turecké války [online]. [cit.2016-08- 25]. Dostupné na: 
<http://historik.webgarden.cz/rubriky/hlavni-stranka/turci-na-morave-a-turecke-valky>. 
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Javorníka pobili. Ondrej Rochotský vidí paralelu s biblickým príbehom jednak 
v sedemročnom období hrozby nepriateľských nájazdov do krajiny, ktorú považuje 
za svoju vlasť, jednak medzi samotným biblickým hrdinom Gedeonoma svojím mece-
nášom Karlom starším zo Žerotína, ktorý podobne ako Gedeon vyhnal nepriateľov 
z vlasti, a ktorému venoval aj úvodnú dedikačnú báseň, kde v 39 dvojveršiach oslávil 
vojenské úspechy Žerotínovcov.  

Tlač obsahujúca divadelnú hru vyšla v tzv. Šumanskej tlačiarni7 v Prahe. 
Vlastníkom tejto tlačiarne mal byť Ján Schumann mladší, syn tlačiara nemeckého 
pôvodu Jána Schumanna staršieho, ktorého tlačiareň fungovala v rokoch 1585 – 1594 
a potom v rokoch 1585 – 1628 pod menom Šumanská tlačiareň a mala ambíciu stať sa 
dvornou tlačiarňou.8 V  úvode tlače je vyobrazený čiernobiely žerotínovský erb, ktorý 
predstavuje  dvojchvostého leva na striebornom kamennom trojvrší. Klenot vychádza 
z oblúčkovej koruny lemovanej hermelínom. Hoci farby erbu sú v literatúre 
popisované rôzne,9 tri dvojveršia tvoriace jeho devízu v tejto tlači vyjadrujú slávu rodu, 
ktorého členovia sa v predbielohorskom období preslávili ako bojovníci v cisárskych 
službách, či zastávali významné úrady doma i v cudzine.     

V biblickom príbehu izraelský národ veľmi trpel pod útlakom svojich susedov 
Madiánov. Boh sa však rozhodol pomôcť svojmu ľudu a prostredníctvom anjela 
prehovoril k jednému z Izraelitov – Gedeonovi, ktorého vyzval, aby zhromaždil 
mužov, vybral z nich tých, ktorí budú súci na boj, a zachránil izraelský národ. Gedeon 
však vôbec nebol odvážny, bál sa a žiadal Boha o znamenie. Napokon sa ale odhodlal 
splniť Božiu vôľu a vďaka dôvere, s ktorou sa aj so svojimi mužmi odovzdal do Božích 
rúk, sa Izraelitom podarilo zbaviť sa svojich nepriateľov. V Rochotiovej hre Gedeon 
chýba dramatický konflikt, dej sa koncentruje na vnútorný boj hlavného hrdinu 
so svojím vlastným zúfalstvom, strachom a nedôverou, čo možno odráža aj vnútorné 
pocity autora na začiatku jeho pedagogickej a spisovateľskej  kariéry.  

Kompozícia hry je klasická, pozostáva z piatich dejstiev (v tlači sú označené 
ako Actus  I. – Actus V.) s prológom. Každé dejstvo má priemerne tri scény (štvrté 
dejstvo má štyri scény a piate dve). Hra je napísaná v jamboch, jambických trimetroch, 
senároch a jambických oktonároch. Celkovo ju tvorí 551 veršov. Za úvodnou 
dedikačnou básňou nasleduje Periocha comaediae (19 dvojverší) – jej stručný obsah, 
v ktorom autor zdôrazňuje myšlienku, že Boží trest prichádza po tom, ako sa ľud prieči 
Božej vôli  a neposlúcha Boha. „Periocha“ zrejme nie je súčasťou deja. Za ňou, ešte 
pred prológom (49 jambických oktonárov) nasleduje zoznam účinkujúcich Dramatis 
personae. Monológy a dialógy v hre sú živé, ale jazykovo nediferencované, postavy 
                                                           
7 VEČEŘOVÁ, Šumanská tiskárna (1585 – 1628) (2002), 370 s.  
8 CHYBA, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860 (1966),  s. 248 – 249.   
9 Žerotínové. Erb[online]. [cit. 2017-09-15]. Dostupné na: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%C3%ADnov%C3%A9. 
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vyjadrujú svoje repliky v sentenciách, čo zodpovedá školskému využitiu tejto 
divadelnej hry. Štýl je rétorický a patetický, ako to bolo v období renesancie bežné. 
Opiera sa o trópy – najmä epitetá (paulum imperium, immensa benignitas...) a hlavne 
o figúry – predovšetkým apostrofy, exklamácie, interrogácie a interjekcie10 (Cur verba 
perdis? Mihi ne parum credis? Vulcanus! O Dii boni! O Gedeon! O Manasses! Salvum 
te redire totus gestis Assure!). Hra pôsobí nedokončene, pretože v nej chýba aj záver 
a morálne ponaučenie. Končí sa druhou scénou piateho dejstva, v ktorej Gedeon víťazí 
a chváli udatnosť a nebojácnosť svojich spolubojovníkov vojakov.  

V tomto období sa ešte nerozlišuje žáner tragédie a komédie, preto aj slovné 
spojenie v jej názve ... comoedia nova a chronogram pro noVa ComaeDIa nevyjadruje, 
že ide o veselohru, naopak kompozíciou a vznešenosťou charakteru skrývajúceho 
v sebe aj morálne posolstvo, sa približovala skôr antickej dráme. V biblickej hre 
o Gedeonovi sa vyskytujú iba kladné postavy modelované podľa metódy idealizova-
ného typizovania. Hlavný hrdina Gedeon, u ktorého je naznačený aj určitý vývin 
charakteru, je jedinou postavou, ktorá v tejto divadelnej hre nie je statická. Gedeon sa 
spočiatku javí ako jeden z Izraelitov, ustráchaný a nedôverujúci Bohu, odmietajúci 
vziať na seba akékoľvek riziko. V priebehu hry sa však mení, povzbudzovaný dôverou 
ľudu a Božími uisteniami o podpore, na sebavedomého a organizačne veľmi 
schopného vodcu ľudu. Ostatné postavy sú epizodické, prednášajú len niekoľko replík 
a hoci je autor, pokiaľ ide o osoby vystupujúce v hre, pomerne závislý od biblického 
textu, do deja zaraďuje i nové postavy, resp. postavám, ktoré v Biblii nie sú explicitne 
pomenované,11 dáva vlastné mená a obsadzuje ich do dialógov. Mená jednotlivých 
postáv sú často alegorické – skrývajú v sebe vnútorné charakteristiky týchto postáv, 
alebo vyjadrujú ich príslušnosť k nejakému celku, národu a pod. Napr. posol Praeco je 
osobou, ktorá má vyvolať, oznámiť nejakú správu, zvesť.12 Ženské postavy, podobne 
ako to bolo aj v antických drámach, mali hrať muži. V období humanizmu boli 
dievčatá, a aj to pravdepodobne len tie z vyšších spoločenských vrstiev, ešte stále 
vyučované len v domácich podmienkach a konzervatívna protestantská spoločnosť im 
neumožňovala aktívne sa zúčastňovať na takýchto formách vzdelávania.  

V  divadelnej hre Gedeon vystupuje jedna nadprirodzená postava – anjel. Jeho 
úlohou je oboznámiť Gedeona s Božou vôľou. Je, tak ako aj Gedeon, medzičlánkom 
medzi Bohom a izraelským ľudom. Vystupuje v prológu (v tomto prípade pod menom 
Angelus Prologus), v prvej scéne druhého dejstva, potom v druhej a tretej scéne 
tretieho dejstva a vedie dialóg s hlavným hrdinom zjavujúc mu Božiu vôľu. Práve 

                                                           
10 MINÁRIK,  Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská  (1985), s. 174. 
11 Bývajú označené ako „jeden z nich“, resp. „jeden muž rozprával kamarátovi svoj sen“. 
12 Praeco = hlásateľ, vyvolávateľ (pri dražbách), úradný zriadenec, ktorý zvolával národ na snem, 
senátorov do senátu, prednášal návrhy a bol usporiadateľom pri hrách, voľbách, pohreboch, a pod. 
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pod jeho vplyvom Gedeon prestal byť nedôverčivý a odhodlal sa plniť Božiu vôľu. Anjel 
je teda v tejto hre Gedeonovým partnerom a zároveň ďalšou veľmi dôležitou postavou. 

Božím poslom a biblickou postavou je podobne ako Anjel aj prorok – Biblia 
o jeho mene nehovorí, Rochotius ho v zozname účinkujúcich (Dramatis personae) 
označuje ako Propheta Imperator – Prorok Vojvoda/Vladár. Prorok sa na rozdiel od anjela, 
ktorý komunikuje s Gedeonom, obracia k ľudu a uisťuje ho, že sa nad ním Pán zmiluje. 

Personifikáciou materinskej lásky je Storgé. Rochotius tu využil jedno 
zo starogréckych označení pre lásku. Tento výraz by sa dal preložiť ako náklonnosť, 
resp.  príbuzenská láska; ide o silný citový vzťah medzi priateľmi alebo príbuznými 
založený na vzájomnej starostlivosti, bez sexuálneho faktoru.13 Rochotius vo svojom 
zozname účinkujúcich menom Storgé pomenoval jedinú ženskú postavu – Gedeonovu 
matku. V Biblii sa táto postava nevyskytuje, ale Rochotius jej vložil v prvej scéne 
prvého dejstva do úst až tri repliky. Storgé v dialógu s Gedeonovým otcom Ioasom 
rozoberá svoj sen symbolizujúci útlak Izraela zo strany Madiánov, ale aj nádej 
na príchod osloboditeľa ľudu spod tohto útlaku. Istou nedôslednosťou z Rochotiovej 
strany snáď je, že záverečnú sentenciu v tomto dejstve už  mala predniesť len postava 
matky (bez označenia Storgé). Postavy Gedeonových rodičov vystupujú len v prvom 
dejstve a chýba tu akákoľvek interakcia s hlavným hrdinom – Gedeonom. Scéna 
s Gedeonovými rodičmi nie je súčasťou biblického príbehu, ten sa začína až zjavením 
Pánovho anjela Gedeonovi.14  

Gedeonovým pomocníkom a dôverníkom, ktorý s ním zdieľa nebezpečenstvo 
napr. pri zostupe do madiánskeho tábora, kde tajne vypočuli nepriateľský rozhovor, 
je úradný sluha  Phara (v Biblii Pur). Táto postava vystupuje v prvej, tretej a štvrtej 
scéne štvrtého dejstva.  

Latinské školské divadelné hry mali mať veľa rolí, pretože v nich mali hrať 
študenti a bolo nutné zamestnať čo možno najviac žiakov. Veľký počet postáv umožnil 
učiteľovi, ktorý bol neraz autorom i režisérom divadelnej hry, zapojiť do školského 
predstavenia veľa účinkujúcich študentov.15 Často tu vystupoval chór, ktorý oddeľoval 
jednotlivé dejstvá alebo v hromadných scénach predstavoval väčšie množstvo ľudí. 
V Rochotiovej divadelnej hre zbor predstavuje izraelský ľud trpiaci pod útlakom 
Madiánov (je označený ako Chorus Indigenarum – úbohý, biedny ľud) prosiaci Boha 
o záchranu a neskôr nabádajúci Gedeona k rýchlemu konaniu. Vystupuje v druhej 
a v tretej scéne prvého dejstva, v druhej scéne druhého dejstva a v prvej scéne tretieho 
dejstva. Ďalšou hromadnou rolou v Rochotiovej hre je vojsko, ktoré vystupuje len 

                                                           
13 What is Storge? In: Christianity.about.com [online]. [cit. 2017-09-15] Dostupné na: 
https://www.thoughtco.com/what-is-storge-love-700698. 
14 Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie (2005), s. 57. 
15 KRIŠKOVÁ, Ladiverov Odhodlaný Eleazar v podaní šarišských študentov (2004), s. 139. 
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v prvej scéne tretieho dejstva, predstavuje tristo najlepších mužov z izraelských 
kmeňov vybraných na základe anjelovej rady pomocou skúšky pri prameni.     

Vodcov spriatelených kmeňov reprezentujú Manasses a Assur. Pod ich 
vedením efraimskí vojaci, ktorí boli súčasťou Gedeonovho vojska, v záverečnej druhej 
scéne piateho dejstva zajali dve madiánske kniežatá a prenasledovali Madiánov, vďaka 
čomu  Gedeon zvíťazil. Mená týchto vodcov – Manasses a Assur (Aššur / Ašer) majú 
aj synekdochický význam, zastupujú ľud, resp. vojsko zo spriatelených území, ktoré 
sa zúčastnili Gedeonovej výpravy proti Madiánom.16 
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cita, Madianita a Ammita reprezentujú nepriateľské kmene Amalekitov, Madiánov 
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„jeden muž“) sen o pecni jačmenného chleba, ktorý sa dokotúľal do madiánskeho 
tábora. Tento sen mal byť predzvesťou porážky Madiánov, čo Amalcitovi vysvetlil 
v dialógu Medus. V druhej a štvrtej scéne štvrtého dejstva a prvej scéne piateho dejstva 
vystupujú aj vojaci, ktorí majú predstavovať družinu vodcov nepriateľských národov. 

Myšlienkovým posolstvom Rochotiovej  hry je poznanie, že keď sa ľud 
(človek) s dôverou odovzdá do Božích rúk, Boh sa postará o jeho dobro. Rezonuje tu 
myšlienka trestu za neposlušnosť voči Božím príkazom vo forme nepriateľských 
nájazdov, ale aj nádej na lepšiu budúcnosť, ktorá má prísť v podobe silného vodcu 
ľudu. Celkovo je však hra Gedeon menej prepracovaná než druhá Rochotiova hra, 
Jozephiados. A hoci v nej autor uplatňuje mnohé prvky z klasickej drámy, je na nej 
vidno, že je jedným z prvých, možno ešte nie celkom vyzretých autorových diel. Okrem 
nedostatočne prepracovaného dramatického konfliktu a chýbajúceho epilógu, si tu 
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Táto hra si však iste zaslúži väčšiu pozornosť, ako jej  venuje Jozef Minárik vo svojej 
Renesančnej a humanistickej literatúre,17 kde v jednom odseku tento autor radí 
Rochotia medzi slovenských dramatikov, ktorí skladali latinské duchovné hry 
a v období humanizmu pôsobili na Morave v Čechách18 a stručne charakterizuje jeho 
náboženské hry Gedeon a Josephiados.19 Rochotiove hry majú totiž význam nielen pre 
kultúrne a literárne dejiny, ale vďaka svojmu didaktickému aspektu aj pre dejiny 
pedagogiky, a to aj preto, že ide o jediného latinsky píšuceho dramatika pochádza-
júceho v tomto období z územia dnešného Slovenska, ktorého hry sa aj reálne zachovali.  
 

                                                           
16 Historické knihy Starého zákona  s komentármi Jeruzalemskej Biblie (2005), s. 59.  
17 MINÁRIK, Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská (1985), s. 174. 
18 MINÁRIK, Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská (1985), s. 90. 
19 MINÁRIK, Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská (1985), s. 174. 
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Príloha:  stručný obsah dramatickej hry Ondreja Rochotského Gedeon (1606) 
 
Periocha comaedie:   

Úvod do deja, v ktorom autor vysvetľuje čitateľovi, že Izraeliti znova robili to, 
čo sa nepáčilo Pánovi, Pán ich preto vydal na sedem rokov do rúk Madiánov, ktorí 
spustošili krajinu a Izraeliti veľmi trpeli pod ich nadvládou. Keď volali k Bohu a prosili 
ho o zľutovanie, Pán poslal Gedeona, ktorý mal Madiánov poraziť. 
 
Dramatis Personae – osoby a obsadenie hry:  
Angelus Prologus – anjel, ktorý prednáša úvodný monológ 
Storge Mater – Gedeonova matka Storgé 
Ioas Pater – Gedeonov otec Ioas 
Chorus Indigenarum – biedny ľud 
Propheta Imperator – vládca prorok 
Gedeon – hlavná postava 
Phara apparitor Gedeonis – úradný sluha Phara 
Praeco – posol 
Exercitus – vojsko 
Amalcita, Madianita, Ammonita – vojaci 
Manasses, Assur – vodcovia spriatelených kmeňov   
 
Obsah hry:  
  
Prológ (anjel): Anjel v monológu oznamuje prítomným, že Boh vie o všetkom 
nešťastí, čo postihlo Izraelitov pod vládou Madiánov, aj o tom, aké bezprávie páchajú 
voči Izraelitom i voči Bohu. Sľubuje, že Boh bude s Izraelitmi. 
Akt I., scéna I. (matka Storgé, otec Ioas): Storgé, Gedeonova matka, rozpráva 
Ioasovi sen o levovi, ktorý sa vrhol na stádo pasúce sa v horách akoby bez pastiera 
a ovce sa pred ním ukrývali v jaskyniach. Lev vo sne symbolizuje Madiánov a stádo 
Izraelitov. Sen hovorí o Madiánskom útlaku voči Izraelitom. Ioas vyjadruje nádej, že 
v budúcnosti sa snáď nájde strážca – pastier, ktorý by ochránil stádo pred levom. 
Matka s ním súhlasí, že by to mal byť niekto, kto by oslobodil Izraelitov spod útlaku.  
Akt I., scéna II. (zbor): Zbor predstavuje izraelský ľud trpiaci pod útlakom Madiánov 
a prosiaci Boha o záchranu. 
Akt I., scéna III. (zbor, prorok): Izraelský ľud narieka nad útlakom, zúfa, že Pán ho 
síce vyviedol z Egypta, ale hneď potom uvrhol do rúk Madiánov. Prorok argumentuje 
tým, že Pán chcel potrestať Izraelitov za ich neposlušnosť a sľubuje, že nakoniec sa Pán 
nad nimi zmiluje. 
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Akt II., scéna I. (anjel, Gedeon): Pánov anjel prišiel za Gedeonom a oznámil mu, že 
on je vyvolený, aby zachránil Izrael pred Madiánmi. Gedeon odporoval, hovoril, že je 
slabý a proti presile nepriateľa nič nezmôže. Anjel mu však prisľúbil, že Pán bude 
s ním.  
Akt II., scéna II. (zbor, Gedeon): Izraelský ľud sa dozvedá, že Gedeonovi sa zjavil 
Boží posol – anjel a nabáda Gedeona, aby rýchlo konal Božiu vôľu. 
Akt II., scéna III. (Gedeon, anjel): Gedeon prosil anjela o znamenie, že je Božím 
poslom.  Anjel mu prikázal pripraviť na skalu kozliatko a nekvasené chleby ako obetný 
dar. Keď to Gedeon urobil, anjel  sa dotkol palicou skaly, z ktorej vyšľahol oheň a spálil 
mäso aj chleby. Potom Gedeonovi zmizol spred očí. Gedeon uveril, že s ním hovoril 
Pánov anjel.  
Akt III., scéna I. (Gedeon, zbor, Praeco, vojsko): Na Gedeona zostúpil Pánov duch 
a on sa rozhodol prijať úlohu osloboditeľa izraelského ľudu. So žiadosťou, aby ho 
nasledovali, poslal posla Praeca ku kmeňom Manasses, Aser/Ašur, Zabulon a Neftali.  
Akt III., scéna II. (anjel, Gedeon, Praeco): Ľudu, ktorý chcel s Gedeonom bojovať 
proti Madiánom, bolo priveľa. Boh chcel vybrať len najlepších, preto musel Praeco 
vyhlásiť, aby sa tí, čo sa boja, vrátili. Tak sa aj stalo, no aj tak bolo ľudu ešte príliš veľa. 
Preto sa Boh rozhodol vybrať bojovníkov pri prameni. 
Akt III., scéna III. (Gedeon, anjel): Pri prameni Boh prostredníctvom anjela zjavil 
Gedeonovi, že má vybrať len tých, ktorí lížu vodu z rúk jazykom. Tých, ktorí si k vode 
kľakli a pili, mal vylúčiť. Anjel uisťuje Gedeona, že s 300 mužmi, ktorí lízali vodu z rúk, 
sa mu Madiánov podarí poraziť. 
Akt III., scéna IV. (zbor): Ľud povzbudzuje Gedeona ako svojho vyvoleného vodcu. 
Akt IV., scéna I. (Gedeon, Phara): Gedeon so svojím sluhom Pharom zostupujú 
do tábora Madiánov a tajne načúvajú, čo sa tam hovorí. 
Akt IV., scéna II. (Amalcita, Mestus, Ammonita, vojaci): Jeden z Madiánov mal sen 
o pecni jačmenného chleba, ktorý sa dokotúľal do madiánskeho tábora. Podľa druhého 
sen znamenal, že Boh dá do Gedeonových rúk celý tábor Madiánov.  
Akt IV., scéna III. (Gedeon, Phara): Gedeon a Phara pochopili, že Madiáni majú 
strach. 
Akt IV., scéna IV. (Gedeon, Phara, vojaci): Gedeon prikazuje vojakom zaútočiť. 
Akt V., scéna I. (Phara, Gedeon, vojaci): Gedeon rozdelil 300 mužov na tri zástupy 
a vydal konkrétne pokyny na boj. 
Akt V., scéna II. (Gedeon, Manasses, Assur): Gedeon rozpráva Pharovi o udatnosti 
a nebojácnosti vojakov, s ktorou sa vrhajú do boja. Efraimci, ktorí boli súčasťou 
Gedeonovho vojska, zajali pod vedením Manassa a Assura dve madiánske kniežatá 
a prenasledovali Madiánov. Gedeon zvíťazil.    
 
 

239 
 

Literatúra 
 
Gedeon comoedia nova. Cum primis ad usum scholasticum et conditionem temporum 

accomodata. – pro noVa ComaeDIa (1606) ... /Andreae Rochotii a Rochicerberga I. p. ... 
Pragae typis Schumanianis, Anno Domini (1606). 36 s. 

Historické knihy Starého zákona  s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Ed. J. Ďurica, Trnava: 
Dobrá kniha, 2005. 

CHYBA,  Karel: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. I. – II. 
[Praha]: Památník národního písemnictví, 1966 – 1984. 

KRIŠKOVÁ, Ľubica:  Ladiverov  Odhodlaný Eleazar v podaní šarišských študentov. In:  Kniha 
2003 – 2004. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Ed.  M. Domová. Martin: 
Slovenská národná knižnica,  2004, s. 138 – 141. 

MINÁRIK, Jozef: Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská. Bratislava: 
SPN, 1985. 

NOVOTNÝ, Adolf: Biblický slovník.  Praha: Edice Kalich, 1956. 
Schimson seu paraphrasis eiusdam: Augustissimo ... Romanorum imperatori Rudolpho II., 

Hungariae, Boemiae ... regi d. d. clementissimo, in auspicium, faelix novi anni ChrIstIanI 
DiMInII (= 1606) consecrata concinanta / authore Andrea Rochotio ... Pragae: typis 
Schumanianis, (1606). 36 s. 

Slovenský biografický slovník. V. zv. R – S.  Martin: Matica slovenská, 1992, s. 105. 
ŠKOVIEROVÁ, Angela: Humanistický básnik Ondrej Rochotský. Jeho život, činnosť, dielo a vzťahy 

ku Slovensku. In:  Kniha 2007. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Ed. M. 
Domová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2007, s. 223 – 233. 

ŠKOVIEROVÁ, Angela: Ondrej Rochotský a jeho literárna činnosť v kontexte tvorby slovenských 
humanistov v Čechách. In: Kniha 2012. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. 
Ed. M. Domová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012, s. 133 – 145. 

TRUHLÁŘ, Antonín – HRDINA, Karel: Rukověť k písemnictví humanistickému, zvlášťě básníckému 
v Čechách a na Moravě ve XVI. století. Praha: Česká akademie císaře Františka Jozefa pro 
vědy, slovesnost a umění, 1918, s. 335. 

Turci na Moravě a turecké války [online]. [cit. 2016-08-25]. Dostupné na:  
<http://historik.webgarden.cz/rubriky/hlavni-stranka/turci-na-morave-a-turecke-
valky>.  

VEČEŘOVÁ, Petra: Šumanská tiskárna (1585 – 1628). Praha: Scriptorium, Archiv hlavního města 
Prahy, 2002.  

What is Storge? In: Christianity.about.com [online]. [cit. 2017-09-15]. Dostupné na: 
<https://www.thoughtco.com/what-is-storge-love-700698>. 

Žerotínové. Erb [online]. [cit. 2017-09-15]. Dostupné na: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%C3%ADnov%C3%A9. 

 
Abstrakt: Ondrej Rochotský – Rochotius (1583 – po 1623) – slovenský rodák trvalo pôsobiaci v Čechách 
je autorom dvoch latinských školských veršovaných drám, v ktorých spracúval starozákonnú biblickú 
tematiku. Školská divadelná hra Gedeon je jednou z jeho literárnych a dramatických prvotín V tejto hre 
dramatizuje príbeh o Gedeonovi (z Knihy Sudcov, kapitola 6. a 7.), ktorý vyhnal Madiánov a oslobodil 
Jeruzalem. Pri tvorbe latinskej školskej drámy prevládali  pedagogické zámery a jej účelom bolo o. i. 
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cvičenie sa študentov v jazyku latinských autorov. Kvôli cvičeniu sa v reči museli byť tieto hry napísané 
po latinsky. Veľa škôl používalo hry, ktoré boli napísané priamo pre potreby konkrétnej školy. Mali mať 
veľa rolí, pretože boli predvádzané študentmi a bolo nutné zamestnať čo možno najviac žiakov. Museli 
mať aj moralistický alebo náboženský podtón, aby vzdelávali ostatných ľudí. Námety čerpali zväčša 
z Biblie, najčastejšie zo Starého zákona. V predkladanej štúdii približujeme postavy, obsah a formálnu 
stránku divadelnej hry Gedeon. 
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Několik poznámek k českému překladu Plautovy komedie Curculio 
Daniela Urbanová – Tomáš Weissar – Radek Černoch – Eliška Poláčková 
Brno 
 
Some remarks on the Czech translation of the Plautine comedy Curculio 
 
Abstract: The aim of the study is to discuss the translatorial choices the authors had to make in 
translation of the play by Titus Maccius Plautus that has never been translated to Czech, the Curculio 
(Weevil). The most tricky obstacles encountered in the course of translation were the question of how to 
translate the so-called speaking names, the names that characterize the individual character by either its 
form or contents; and various aspects of Plautine humour, such as language jokes and puns based on 
Latin vocabulary, morphology and syntax, or on historical and cultural phenomena that would not be 
probably understandable to modern readers/spectators. 
 
Keywords: Plautus, Curculio, translation, personal names, legal terms 
 

ntická literatura představuje jeden z pilířů evropské kultury, a každá 
národní literatura by proto měla obsahovat překlady všech významných 

literárních památek z doby řecko-římské antiky. Česká literatura má v tomto ohledu, 
především vzhledem k utlumení klasických studií v období normalizace, ještě určitý 
dluh. Jedním z případů zásadních a výrazně recipovaných (čtených i hraných) autorů, 
jejichž dílo je obvyklé a nutné přeložit do národního jazyka celé, ale do češtiny se to 
ještě nepodařilo, jsou komedie Tita Maccia Plauta. Jeho hry představují základ 
evropské komedie od comedie dell'arte přes Goldoniho až k Molièrovi. Právě Plautova 
hra s názvem Curculio, je jednou z Plautových komedií, které dosud nebyly do češtiny 
přeloženy. O zaplnění této mezery usiluje překladatelský projekt probíhající na Filo-
zofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V jeho rámci spolupracují na překladu 
této hry celkem čtyři překladatelé, mezi nimiž jsou zastoupení jak klasičtí filologové 
Daniela Urbanová a Tomáš Weissar, tak také teatroložka Eliška Poláčková a odborník 
na římské právo Radek Černoch. Následující příspěvek přináší poznámky a postřehy 
vzešlé z naší společné práce na překladu. Půjde především o problematiku překladu 
vlastních jmen a vtipů, jejichž pointa spočívá v jazykově specifických slovních hříčkách 
nebo souvisí s dobovými reáliemi, jež jsou pro dnešního čtenáře nesrozumitelné. 

Naším cílem bylo zprostředkovat běžnému českému čtenáři tuto Plautovu 
komedii tak, aby k němu antický autor promlouval jazykem srozumitelným, 
moderním a aby komedie pokud možno nepozbyla oproti latinskému originálu příliš 
mnoho vtipu. Plautův styl je neopakovatelný, řadu hříček a vtipů do češtiny nelze 
převést, nemluvě o dobových římských reáliích, které dnes téměř nikdo nezná. Cílem 
našeho snažení byl tzv. divadelní překlad, který zohledňuje všechny podstatné rysy 
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translation of the play by Titus Maccius Plautus that has never been translated to Czech, the Curculio 
(Weevil). The most tricky obstacles encountered in the course of translation were the question of how to 
translate the so-called speaking names, the names that characterize the individual character by either its 
form or contents; and various aspects of Plautine humour, such as language jokes and puns based on 
Latin vocabulary, morphology and syntax, or on historical and cultural phenomena that would not be 
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originálu, včetně jeho dramatických kvalit.1 Dramatický text se od nedramatického liší 
tím, že má jisté performativní kvality: především je mluvený a obsahuje implicitní 
pohybová a mimická gesta, tzv. anticipovanou ostenzi. Je tomu tak díky tzv. dvojí 
povaze dramatického textu, který může fungovat samostatně jako literární druh, 
zároveň je v něm však vždy obsažen také potenciál pro divadelní ztvárnění. 

Při překladu bylo tedy nutno často postupovat metodou substituce,2 „kdy je 
určitý prvek překládaného textu – ať už se jedná o jednotlivý výraz, frazém, kulturně-
historický koncept, typ verše apod. – převeden do cílového jazyka pomocí recipientovi 
známé / blízké / srozumitelné analogie“.3 Tak např. věta Hoc vide ut ingurgat impura 
in se merum avariter, faucibus plenis4 zní v našem překladu: „Jen se podívej, jak to ta 
babizna do sebe klopí, div se nezalkne. Takové dobré falernské…“. Současnému čtenáři 
bez klasického vzdělání totiž pravděpodobně nebude známá antická praxe pití vína 
smíšeného s vodou, a tedy by neporozuměl, že pitím nemíšeného vína (merum) stará 
dveřnice dotváří obraz sebe sama coby osoby s výraznou zálibou v alkoholu. Místo 
doslovného překladu (např. „víno nesmíšené s vodou“), který by nevzbudil 
v recipientech překladu adekvátní asociaci a spíše by způsobil nejasnosti, je užito 
názvu konkrétního typu vína, který je typicky spojován s antikou (tento koncept, 
pracovně nazvaný „antika jako znak“, prostupuje celým vzniklým překladem), takže 
adekvátně přenese význam původního typu alkoholu a podpoří vědomí, že se jedná 
o určitý konkrétní druh vína antického, ve shodě s původním výrazem merum. 
Důležité je zmínit, že tento důraz na dramatické kvality výsledného textu představuje 
v kontextu dosavadní české překladatelské tradice Plautových komedií určité novum. 

Při překladu jsme pracovali se dvěma nejnovějšími latinskými edicemi 
komedie, s latinsko-anglickou bilingvou Wolfganga de Mela a s edicí italského filologa 
Settimia Lanciottiho.5  

Z formálního hlediska byl zvolen překlad kombinující ve shodě s originálem, 
který pracuje se střídou mluvených pasáží v jednodušších metrech a melodramaticky 
přednášených či zpívaných úseků psaných složenými metry, prózu s veršem. Zvláště 
v případě tzv. diverbií, tedy pasáží v jambickém senáru, jehož spád se pravděpodobně 
velmi blížil prosté mluvené latině, je to zajisté postup legitimní a dnes již zcela běžný.6 

                                                           
1 DRÁBEK, Co je dramatický překlad? (2012). Mimoto vznikla také česká adaptace komedie pro účely 
studentské inscenace. 
2 KENNY, Equivalence (2005). 
3 POLÁČKOVÁ, Stereotypy v českých překladech her Tita Maccia Plauta (2016), s. 245. 
4 Pozn.: Všechny citované pasáže PLAUT. Curc. jsou citovány dle edice MELO (2011). 
5 MELO (2011); LANCIOTTI (2008); mimoto jsme používali následující edice, překlady a komentáře: RAU 
(2008); WRIGHT (1993); MONACO (1969); COLLART (1962). 
6 Viz překlad Pseudola od Jana Skácela („Lišák Pseudolus“, 1986), Pokorného překlad Mostellari 
(„Komedie o strašidle“, 1951), Rudens od Evy Stehlíkové („Komedie o laně“, 1987) atd. Více v POLÁČKOVÁ, 
Stereotypy v českých překladech her Tita Maccia Plauta (2016). 
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Co se týče úseků v komplikovanějších metrech, tzv. kantik, které plnily funkci 
„hudební vložky“, ty byly zčásti přeloženy rýmovanými sylabo-tonickými verši, které 
jsou pro češtinu přirozené, a pro potřeby zmíněné studentské inscenace byly rovněž 
zhudebněny7. Zčásti pak bylo využito nerýmovaných veršů. Veršovaný a rýmovaný 
překlad jsme použili v části kantika, kterým se zamilovaný mladík snaží očarovat 
dveře kuplířova domu (tzv. paraclausithyron), aby se otevřely a jeho milá přišla 
za ním: 
 

Pessuli heus pessuli, vos saluto lubens, 
vos amo, vos volo, vos peto atque obsecro, 
gerite amanti mihi morem, amoenissumi, 
fite causa mea ludii barbari, 
sussulite, opsecro, et mittite istanc foras 
quae mihi misero amanti ebibit sanguinem. 
(Plaut., Curc. 147 – 156.) 

Závoro, závoro, zdravím tě uctivě, 
rád tě vidím, rád tě mám!  
Prosím tě, žádám tě, zapřísahám: 
Závoro, ty nekrásnější,  
s láskou mojí soucit měj,  
kvůli mně se rozhoupej, 
vyskoč z pantů, hned teď povol, 
mojí milé ke mně dovol. 
Já bez ní nemůžu být…“ 

 
Komedie má obvyklou zápletku římských palliát – jde o zamilovaný příběh se 

šťastným koncem: otrok a parazit vyřeší komplikace zamilovaného mladíka, ukáže se, 
že otrokyně je ve skutečnosti unesená dívka z dobré rodiny, dojde ke šťastnému 
shledání a svatbě už nic nebrání – jak naznačuje úvodní argumentum pozdějšího data: 

 
Curculio missu Phaedromi it Cariam  
Ut petat argentum. ibi eludit anulo  
Rivalem. scribit atque opsignat litteras.  
Cognoscit signum Lyco, ubi vidit, militis.  
Ut amicam mittat pretium lenoni dedit.  
Lyconem miles ac lenonem in ius rapit.  
Ipsus sororem, quam peribat, repperit,  
Oratu quoius Phaedromo nuptum locat.  
(Plaut., Curc. Arg. Verše argumenta tvoří akrostich – vyznačen tučně). 
 
„Phaedromus (zamilovaný mladík) posílá Curculiona (parazita) do Kárie opatřit 
peníze, aby mohl vykoupit svou milou od kuplíře. Curculionovi se tam podaří připravit 
Phaedromova soka (vojáka Therapontigona), o pečetní prsten, kterým pak zapečetí 
dopis pro bankéře Lycona. Jakmile bankéř Lyco uvidí dopis, pozná vojákovu pečeť 

                                                           
7 Jedná se konkrétně pouze o tzv. monodie, kterými je celé kantikum v rámci své symetrické struktury 
„orámováno“. K tomu viz LUDWIG, Ein plautinisches Canticum: Curculio 96 – 157 (1967), s. 186 – 197. 
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a zaplatí kuplíři, aby propustil Phaedromovu dívku Planesium. Podvedený voják žene 
bankéře i kuplíře k soudu. Pak ale zjistí, že dívka Planesium, (k níž zmírá láskou), je 
jeho vlastní ztracená sestra. Nakonec tedy podlehne jejím prosbám a dá ji za ženu 
Phaedromovi.“ 

Jedním z mnoha problémů, se kterými se překladatelé musí potýkat, jsou 
jména jednajících postav, a to zvláště v případech, kdy se jedná o tzv. „mluvící jména“, 
která svým způsobem charakterizují jednající postavu. Plautovy postavy totiž, jak 
známo, představují nadsazené karikatury lidských typů: otrok je callidus, kuplíř 
perfidus, parazit edax, voják zbabělý chvastoun, zamilovaný mladík ztrácí rozum, 
stařec bývá nerudný, matróna nesnesitelná a stará otrokyně opilá. Plautovy vtipné 
hrátky s vlastními jmény osob, kdy původní neutrální jména postav řeckých komedií 
nahrazuje vlastními řeckými složeninami, které vtipně naznačují povahu dané osoby, 
a násobí tak komické vyznění, jsou dobře známy. Jen několik příkladů za všechny: 
vojáci – Pyrgopolinices („Bořitel bran“, Mil.) Polymachaeroplagides („Ten, kdo rozsévá 
nesčetně ran mečem“, Mil.); Bumbomachides („Ten, kdo bojuje hlučně“ 
„Bitvobombasta“, Mil.); nevěstky – Acroteleutium („Vrcholné vyvrcholení“, Mil.), 
Erotium („Láska“, „Milenka“, Maen.), Gymnasium („Šikulka, Nahotinka“, Cist.); 
milenky – Philematium („Pusinka“, Most.), Pasicompsa („Nejlepší holka“, Merc.); 
Starci: Euklio: („Ten, kdo to má dobře schované“, Aul.), Mysargyrides („Ten, kdo 
nenávidí stříbro“, Most.); otroci – Pseudolus („Lišák“, „Podfukář“, Pseud.), Tranio 
(„Kdo zjevuje, odhaluje“, Most.); mladíci – Callidamates („Krasavec“, Most.), 
Lyconides („Vlčák“, Aul.).8 V latině tato jména musela působit cize a zřejmě směšně. 
Ale co s tím ubohý překladatel? Praxe dosavadních překladatelů byla v zásadě dvojí: 
buď zachovávali originální jména, nebo některá z nich či všechna převáděli do češtiny. 
První způsob má snad jen tu výhodu, že umožňuje lepší orientaci při srovnává-
ní překladu s originálem. Zcela však pomíjí skutečnost, že jména Plautových postav 
jsou valnou většinou tzv. „mluvící“, tedy svým významem či formou vypovídají cosi 
podstatného o svém nositeli. Tak Pokorný v Komedii o strašidle překládá ironizované 
jméno bankéře Misargyrida, značící v originále toho, kdo nemá rád peníze, případně 
jako Nechcigroš; Stiebitz zase překládá jméno ústřední postavy hry Miles gloriosus, 
chlubného vojáka Pyrgopolynika (dosl. „bořitel bran“) zvukomalebným novotvarem 
Hradobor atd.9 V našem překladu jsme se rozhodli jít druhou ze zmíněných cest 
a vycházíme při tom z obecně známých latinských či řeckých slov, s nimiž se současný 
čtenář či divák v životě běžně setkává ve formě odborných termínů nebo přejatých 
slov, takže jim rozumí, zároveň si však je vědom, že se jedná o cizí slova. Vzhledem 

                                                           
8Viz také PULTROVÁ – URBANOVÁ – MALÁ – ŠUBRT, Archaická latina (2012), s. 173 sqq. a ŠUBRT, Římská 
literatura (2005), s. 18 sqq. 
9 Další příklady a diskuzi k oběma způsobům překladu vlastních jmen v Plautově palliátě viz POLÁČKOVÁ, 
Stereotypy v českých překladech her Tita Maccia Plauta (2016), s. 271 – 272. 
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k latinskému či řeckému původu nově utvořených jmen navíc není narušen dojem, že 
se děj dramatu odehrává v antickém prostředí – jména vyznívají „římsky“ (což ještě 
utvrzuje důsledné užívání koncovek -us a -ia), zároveň však čtenář díky jejich zjevné 
komičnosti jasně rozpozná, že se nejedná o skutečné římské jméno a že je v něm skryta 
jazyková hříčka.10 

Podívejme se nyní na převod jmen jednajících postav v našem překladu. 
Zamilovaný mladík se v originále naší komedie jmenuje Phaedromus, což lze z řečtiny 
doslova přeložit jako „zářivý“ (φαιδρός). Snad se zde odkazuje na mladíkův zářící 
obličej,11 a tedy na jeho krásu.12 V překladu jsme se však nakonec vydali jiným směrem 
a východiskem pro mladíkovo jméno se nám stala jeho stěžejní charakteristika – 
bezhlavá zamilovanost a z ní pramenící poněkud nenormální chování (oslovuje dveře 
domu své milé, snaží se je očarovat – viz výše) a komicky působící milostné výlevy. 
Na začátku komedie například odpovídá na otázku svého otroka, kam se chystá jít, 
komickou nápodobou vznešeného stylu, typického pro urozené hrdiny soudobé 
tragédie, kterou plautovská palliáta s oblibou paroduje:  

PHAEDROMUS: quo Venus Cupidoque imperat, suadetque Amor: si media 
nox est sive est prima vespera, si status, condictus cum hoste intercedit dies, 
tamen est eundum quo imperant ingratiis. (Plaut., Curc. 3 – 6.) 
ROMANTIKUS: „Tam, kam Venuše a Cupido mi velí, sama Láska káže. Ať už 
je hluboká noc, nebo časné ráno, ať si mám mít třeba ten den stání u soudu, 
já prostě musím jít chtě nechtě tam, kam srdce mě táhne.“  

Phaedromus tak v souladu se svou charakteristickou vlastností dostal jméno Romantikus. 
Hned v úvodu hry se po jeho boku objevuje otrok Palinurus. Ten se jmenuje stejně 
jako Aeneův kormidelník, který řízením boha spánku spadl do moře a zahynul u mysu, 
jenž podle báje nese jeho jméno.13 Na otázku, jaká je spojitost mezi tímto jménem 
a postavou otroka ve hře Curculio, se v minulosti snažilo najít odpověď již mnoho 
badatelů – někteří spatřují vtip v tom, že se Romantikův otrok posléze z děje hry 
„vytratí“ podobně jako Aeneův kormidelník, jiní upozorňují na možné asociace 
s řeckými slovy πάλιν – „zpět, znovu“ a οὐρεῖν – „močit“, tedy něco jako „znovu 
močící“.14 Není vyloučeno, že se skutečně jedná o důvtipný dvojsmysl, který máme 
                                                           
10 Podobným způsobem pracovali s vlastními jmény také J. Voskovec a J. Werich ve hře Osel a stín 
z r. 1933, inspirované Lúkiánem, viz např. Kontokorentos (nejbohatší občan Abdér) nebo Rekordiklés 
(atlet). WERICH – TRÄGER – VOSKOVEC, Osel a stín (1965). 
11 RICHLIN, Rome and the Mysterious Orient. Three Plays by Plautus (2005). 
12 Srov. Callidamates –„Krasavec“ v Mostellarii. 
13 Dnešní Palinuro na západním břehu Lukánie. 
14 Podrobně celou problematiku shrnuje PAPAIOANNOU, What's in a name? The real identity of Palinurus 
in Plautus' Curculio (2009), s. 111 – 122. Sama se přitom přiklání ke druhé možnosti, přičemž navíc 
upozorňuje na možnou intertextuální souvislost s postavou Summana, za kterého se později vydává 
parazit Curculio (srov. PLAUT. Curc. 413 sqq.) – jednak jde o staré římské božstvo, jednak toto jméno může 
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k latinskému či řeckému původu nově utvořených jmen navíc není narušen dojem, že 
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zřejmě doložený z pozdější doby v jednom z Martialových epigramů,15 nicméně 
v našem překladu dostal Romantikův otrok nakonec jméno podle toho, že zde máme 
co do činění s typem chytrého otroka, který zamilované výlevy svého pána vtipně 
glosuje a má spíše sklony moralizovat, jak je dobře patrné z následující ukázky, kde 
Romantikovi radí v milostných záležitostech:  

PALINURUS: semper tu scito, flamma fumo est proxuma; fumo comburi nil 
potest, flamma potest. qui e nuce nuculeum esse volt, frangit nucem: qui volt 
cubare, pandit saltum saviis. (Plaut., Curc. 53 – 56.) 
SOFISTIKUS: „Pamatuj si! Kde je kouř, tam bývá i oheň. Od kouře se nespálíš, 
ale s ohněm si není radno zahrávat. Kdo si chce smlsnout na mandličce, počítá 
s louskáním. No a kdo chce do postele, začíná líbáním.“  

Právě pro tuto jeho typickou vlastnost jsme se nakonec rozhodli pojmenovat jej 
Sofistikus. V případě Romantikovy milé jsme se nechali inspirovat obvyklým jménem 
nevěstek Erotium – „milenka, láska“ (Maen.), zároveň jsme se však do něho pokusili 
ukrýt také původní jméno dívky Planesium, které v doslovném překladu znamená 
něco jako „malá tulačka“ (od πλανάω – „toulat se, bloudit“). Dívka se totiž jako dítě 
ztratila během zemětřesení při hrách v amfiteátru, někdo ji ve zmatku odnesl a prodal 
kuplíři:  

PLANESIUM: exoritur ventus turbo […] ego pertimesco: [tum] ibi me 
nescioquis arripit timidam atque pavidam, nec vivam nec mortuam. nec quo 
me pacto apstulerit possum dicere. (Plaut., Curc. 647 – 650.) 
ERROTIUM: „Přihnal se uragán a tribuny se zřítily k zemi. Hrozně jsem se 
bála. A najednou mě kdosi popadl – celá jsem se třásla, byla jsem polomrtvá 
strachy – ani nevím, jak mě odtamtud odnesl.“  

Využili jsme tedy známého slova error – „bloudění, omyl“ a dívku pojmenovali 
Errotium se dvěma r. 

Podobně znějícími jmény se nám podařilo spojit dvě záporné postavy hry, 
jimiž jsou bankéř a samozřejmě kuplíř. První z nich se v originále jmenuje Lyco, 
doslova „vlk“ (řecky λύκος), což má pravděpodobně odkazovat k jeho obávanému 
povolání zákeřného a lakomého lichváře:  

LYCO: beatus videor: subduxi ratiunculam. quantum aeris mihi sit 
quantumque alieni siet: dives sum, si non reddo eis quibus debeo; (Plaut., 
Curc. 371 – 373).  

                                                           
evokovat sloveso summano – polít, pomočit se. Podle Papaioannou by tím údajně mohla být podpořena 
její hypotéza, že Curculio ve druhé části hry přebírá Palinurovu roli chytrého otroka. 
15 Zmíněný epigram zní: Meiere vis iterum? Iam Palinurus eris. Doslovný překlad autorů: „Chceš znovu 
čůrat? Pak z tebe bude Palinurus.“ MART. 3, 78. 
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My jsme však za tímto účelem zvolili jméno pro českého čtenáře vzhledem 
k charakteru Lykonova povolání výmluvnější – Hypotékus. 

Jméno kuplíře – Cappadox – má patrně odkazovat na oblast Kappadokie 
v Malé Asii, jež byla známá pro obchod s otroky.16 Takové asociace však dnešní divák 
či čtenář pravděpodobně nemá, a proto jsme se rozhodli analogicky po vzoru bankéře 
odkázat na kuplířovo povolání jménem Pornotékus. Podobnost se jménem bankéřo-
vým navíc dokresluje charakterovou podobnost obou postav (stejně jako bankéř je i 
kuplíř prohnaný a chamtivý):  

PHAE.: id eo fit, quia hic leno, […] is me excruciat. 
PAL.: quid est? 
PHAE.: alias me poscit pro illa triginta minas, alias talentum magnum; nec 
quicquam queo aequi bonique ab eo impetrare. 
PAL.: iniuriu’s qui quod lenoni nulli est id ab eo petas. (Plaut., Curc. 61 – 66.) 
ROM.: „A za to všechno může ten ničema kuplíř. […]“ 
SOF.: „A co on s tím?“ 
ROM.: „Protože za ni chce třicet min a nic s ním nehne. Když se snažím 
smlouvat, chce ještě víc.“ 
SOF.: „A co bys chtěl od kuplíře? Nějakou akční nabídku?“  

Jméno staré otrokyně, vrátné v kuplířově domě – která se ráda napije, takže se ji 
Romantikus snaží uplatit vínem, aby se mohl setkat se svou milou – zní v originále 
Leaena, doslova „lvice“ (λέαινα). Už jméno samo, implikující vznešené a krásné zvíře, 
muselo v kombinaci se starou opilou otrokyní působit komicky, Plautus je však zjevně 
zvolil ještě z jiného důvodu, nápadně totiž připomíná výraz pro džbán na víno lagoena:  

PHAE.: iam scies. anus hic solet cubare custos ianitrix, nomen Leaenae est, 
multibiba atque merobiba. 
PAL.: quasi tu lagoenam dicas, ubi vinum Chium solet esse. (Plaut., Curc. 75 – 79.)  

Bylo tedy třeba najít jméno, které by umožňovalo podobnou jazykovou hříčku. 
Nejdříve jsme zvolili pracovní jméno Aurora, které umožňuje záměnu s podobně 
znějícím známým výrazem pro nádobu na víno – amfora. Měli jsme na mysli osobu, 
která popíjí, dokud nevyjde Jitřenka.17 Nakonec jsme se však rozhodli pojmenovat 
starou dveřnici Castoria a vytvořit slovní hříčku na základě českého slovesa „chlastat“:  

ROM.: „Uvidíš. Za těmi dveřmi pospává na stráži stará vrátná, co si moc 
ráda přihne vína – a nejradši neředěného. Jmenuje se Castoria.“ 
SOF.: „Cože, Chlastoria?“ 

                                                           
16 PLAUTUS (ed. Wright), Plautus’ Curculio. Revised Edition with Introduction and Notes (1993), s. 47. 
17 Starším ročníkům však jméno Aurora může evokovat neblahé výstřely z jistého křižníku, proto jsme 
ho nepoužili. 
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 Další důležitou postavou hry je nabubřelý voják Therapontigonus 
Platagidorus. Jeho jméno je především, jak to u chlubných vojáků bývá, extrémně 
dlouhé. První část znamená snad něco ve smyslu „narozený služce“18 (θεραποντίς 
a γόνος), vzdáleně v něm však lze zaslechnout také v Plautově době známé královské 
jméno Antigonus.19 Druhá část vojákova jména znamená doslova snad něco jako 
„po ulici přesunující dar“ (πλάτη, ἄγειν a δῶρον) a pravděpodobně se jedná o zcela 
nesmyslné jméno, jehož jediným účelem je, aby znělo řecky a dostatečně nabubřele.20 
V podobném duchu jsme vojáka pojmenovali Gaius Omnibus Paco, řečený 
Poclusemclus.21 Působí dostatečně zdlouhavě i nabubřele a vyznívá dosti římsky, 
odkazuje na vojákovo povolání, a zároveň dává jasně na srozuměnou, že je ve skuteč-
nosti všem pro smích.  
 Zdaleka největší problém představuje jméno titulní postavy a hybatele děje, 
podle něhož nese tato komedie název, parazita Curculiona. Na rozdíl od ostatních jmen 
jde o jméno latinské, proto jsme od počátku usilovali o jeho nápodobu prostřednictvím 
češtiny. Samo slovo curculio22 označuje brouka z čeledi nosatcovitých. Jedná se 
o největší čeleď brouků, kteří mají dlouhý nos a kyjovitá tykadla, jsou to škůdci všeho 
druhu a jejich klasifikace se různí. V české nomenklatuře sem náleží škůdci stromů 
i obilí, jsou to např. klikoroh devětsilový, klikoroh borový, květopas jabloňový 
a konečně pilous černý, nebezpečný škůdce obilních sýpek.23 Tato jména sice působí 
dost podivně stejně jako latinské Curculio, ale v češtině dostatečně nenavozují asociaci 
parazita. K tomu by snad mohly být vhodnější mandelinka, škrkavka či tasemnice. 
Nicméně problémem stále zůstává, že český čtenář si pod označením „parazit“ 
primárně nepředstaví příživníka, tedy člověka, který se snaží někde zadarmo a hodně 
najíst. V běžném povědomí pak asociuje slovo parazit nejspíš klíště, nebo něco jiného 
ze zvířecí či rostlinné říše. Pokusili jsme se tedy najít české jméno, které navozuje 
představu někoho, kdo se rád nají a hlavně zadarmo. V úvahách jsme došli ke starým 
českým jménům Lehkoživ, Darmopil či Darmovzal (tj. zadarmo), která sice dostatečně 
vystihují moment příživnictví, otázkou však je, nakolik jsou pro současného uživatele 
češtiny srozumitelná. Lze vytvořit i jména umělá podle příjmení typu Nepustil: Vyžíral 
(doloženo je Vyžral a Vyžrálek), či expresivní Vyžírka a Vyjídák, ta však v češtině 

                                                           
18 PLAUTUS (ed. Wright), Plautus’ Curculio. Revised Edition with Introduction and Notes (1993), s. 49. 
19 RICHLIN, Rome and the Mysterious Orient. Three Plays by Plautus (2005). 
20 RICHLIN, Rome and the Mysterious Orient. Three Plays by Plautus (2005). 
21 Jméno je převzato ze zatím nevydané novely T. Antoše (studenta ÚKS FF MU) Tři průvodci. 
22 Případně s grafikou gurgulio (zrnokazný červ u Persia Flacca – PERS. 4, 38), viz OLD. 
23 Pro bližší informace viz např. Atlas poškození dřevin <http://atlasposkozeni.mendelu.cz/atlas/507-
klikoroh_borovy.html> nebo detailněji v databázi floridské univerzity Featured Creatures. Entomology 
& Nematology <http://entnemdept.ifas.ufl.edu/creatures/main/search_higher_insects.htm#CC>. 
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působí spíše pejorativně. Nakonec jsme se uchýlili k méně expresivnímu archaickému 
jménu Darmojed, tj. ten, který jí či jedl zdarma.24 
 Další kategorii překladatelsky problematických míst představují slovní 
hříčky a vtipy, které vycházejí z antických reálií. Plautus je mistrem jazykových her 
a jeho komedie jsou jich plné. Podle Romantikových slov (viz výše) je vrátná 
v kuplířově domě, stará otrokyně Castoria, multibiba atque merobiba a ještě 
vinosissuma. Jde o Plautův vtipný výmysl jinde nedoložený25 a doslova přeložitelný 
jako „ta která hodně pije, a to jen neředěné víno“, k tomu je navíc „nejovíněnější“. 
Plautovy novotvary jsou vtipné, ale zároveň nezní nijak vulgárně, spíše snad učeně 
(na rozdíl od řečtiny není totiž v latině tvoření slov skládáním příliš produktivní). Jen 
velmi obtížně se však dají napodobit v překladu do češtiny, která kompozita, na rozdíl 
od některých jiných jazyků, příliš nepoužívá. Složeniny připadají v úvahu například 
pro němčinu („Pur- und Reichlichtrinkerin“,26 v češtině se však musíme pokusit 
o opisné vyjádření, čímž se část původního vtipu chtě nechtě vytratí. V úvahu přichá-
zejí vyjádření jako „ráda se napije“, „pije jako duha“, „je to alkoholička (?)“, 
„notorička“, „kamarádka z mokré čtvrti“(?) nebo snad „pije první ligu“(?)), 
použijeme-li však násoska, „chlastometr (?)“, „holka alkoholka“, „pařmenka (?) apod., 
ocitáme se v jiné stylistické rovině. Problém s výrazy pro milovníky alkoholu v češtině 
spočívá také v tom, že většina z nich se používá v mužském rodě – existuje opilec, 
ožralec, notorik nebo i ožrala a násoska – ale míněna je osoba mužská a nepatřičné 
užití ženského zakončení – ožrala – vyjadřuje pejorativní odstín. Přechýlené formy 
„opilka“ nebo „opilkyně“, případně ožralka, ožralkyně, se nepoužívají, případně jsou 
součástí minoritních variet češtiny, jako je např. slang mládeže. 
 Podobné slovní hříčky nalezneme také ve výčtu zemí, které si podle 
Darmojeda, (který se v dané situaci ovšem vydává za propuštěnce a služebníka 
chrabrého vojáka) v neuvěřitelně krátké době podrobil jeho pán:  

CURCULIO: .[…] quia enim Persas, Paphlagonas, Sinopas, Arabas, Caras, 
Cretanos, Syros, Rhodiam atque Liciam, Perediam et Perbibesiam, 
Centauromachiam et Classiam, Unomammiam, Libyamque, ,<et> oram 
omnem Conterebromniam, dimidiam partem nationum usque omnium 
subegit solus intra viginti dies. (Plaut.,Curc. 441 – 448.)   

                                                           
24 Za odbornou konzultaci děkujeme prof. PhDr. J. Pleskalové, CSc., z Ústavu českého jazyka na FF MU. 
25 Merobiba doloženo jen v Curculionovi (PLAUT. Curc. 75) a multibiba ještě v Cistellarii: anus multiloqua 
e multibiba (PLAUT. Cist. 149). Adjektivum vinosus je doloženo i u jiných autorů, znamená buď „hodně 
vína obsahující“ nebo o osobě „hodně vína pijící, opilý“. Takto v superlativu jej však má pouze Plautus. 
26 PLAUTUS (ed. Rau), Curculio (2008), s. 77. 
Jiní překladatelé se však o složeninu nepokoušejí, např. PLAUTUS (ed. Melo), Curculio (2011), s. 237: 
"great drinker of undiluted wine" nebo PLAUTUS (ed. Monaco), Curculio (1969), s. 41:" una che beve 
molto e beve vino puro". 
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 Podíváme-li se na názvy zemí podrobených naším vojákem, vidíme, že se 
vydal do Paflagónie, Lýkie a Kárie v Malé Asii – dnešním Turecku; Sinope leží 
u Černého moře, ovšem Peredia a Perbibesia jsou opět Plautovy žertovné novotvary,27 
naznačující parazitovu neutuchající vášeň pro jídlo a pití. Smyšlenými geografickými 
pojmy pokračuje výčet i posléze – Centauromachia naráží na mytické boje s kentaury, 
Unimammia zase na Amazonky, které si údajně amputovaly pravý prs kvůli 
lukostřelbě. Classia je snad odvozena od classis – „loďstvo“. A konečně co se týče 
smyšlené země s názvem Conterebromnia, bromios – „hlučný“ je přídomek Baccha, 
boha i v antickém Římě spojeného s divadlem. Lze je tedy snad vyložit jako unavený, 
zlomený, zničený, zjevně vínem a zpěvem.28 Celý tento úsek v našem překladu 
nakonec získal následující podobu:  

DARMOJED: „Během dvaceti dní si úplně sám podmanil Peršany, Paflago-
ňany, taky Kartágo, Araby, Galatské, Kretény…totiž Kréťany, Sýrii, Rhodos 
i Američany, Nenažranii a Nenapítii, Kentaurii, Flotilii, Amazónii a celé 
Pobřeží Kocoviny – zkrátka odhadem asi tak polovinu všech národů světa.“  

Synopany a Káry jsme se rozhodli nahradit za obecně známější starověké národy. 
Náhradou Lýkie za Američany, kteří následují hned za Rhodem (zde lze vysledovat 
myšlenkové spojení přes Kolos rhodský, který evokuje sochu Svobody), podporujeme 
postupující absurditu výčtu. Následující dva Plautovy novotvary lze v tomto případě, 
na rozdíl od výše uvedených pojmů multibiba atque merobiba, vcelku pohodlně 
převést do češtiny při zachování smyslu i formy, stejně lze zachovat kentaury 
i Amazonky, jelikož se jedná o vcelku známé mytologické postavy – v případě 
Amazónie navíc jde o skutečný pozdně antický29 i moderní geografický pojem. Flotilie 
je v podstatě jen lehkou, o něco srozumitelnější obměnou původního pojmu a celý 
výčet uzavírá smysl zachovávající, ovšem na zcela jiném morfologickém principu 
utvořené Pobřeží Kocoviny.  

Zvláštní kategorií jsou pak vtipy a slovní hříčky založené na dobových reáliích, 
nejčastěji z oblasti římského práva. Porozumět jim představuje mnohdy problém i pro 
klasického filologa (natož pro běžného současného čtenáře/diváka), proto je v tomto 
směru nesmírně důležitá spolupráce se znalci dobových právních zvyklostí. Opět si 
uvedeme několik konkrétních příkladů. 

                                                           
27 FEST. s. 236, 25 L: Perediam et bibesiam Plautus finxit sua consuetudine, cum intellegi voluit cupiditatem 
edendi et bibendi. Srov. MONACO, Curculio (1969), s. 243; PLAUTUS (ed. Wright), Plautus’ Curculio. Revised 
Edition with Introduction and Notes (1993), s. 69. 
28 PLAUTUS (ed. Melo), Plautus: Casina, The Casket Comedy, Curculio, Epidicus, The Two Menaechmuses 
(2011), pozn. 24. 
29 Chron. Alex. 62, 3. 
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Jedním z příkladů do češtiny velmi obtížně převeditelné narážky Romanti-
kova otroka Palinura alias Sofistika je jeho rada pánovi, aby byl při svém milostném 
dobrodružství opatrný, aby mu případné prozrazení nebylo na újmu:  

PAL.: ita tuom conferto amare semper, si sapis, ne id quod ames populus si 
sciat, tibi sit probro. semper curato ne sis intestabilis.  
PHAED.: quid istuc est verbi? PAL.: caute ut incedas via: quod amas amato 
testibus praesentibus. (Plaut., Curc. 28 – 31(32).) 
SOF.: „Kdo má za ušima, ten dobře ví, že v milostných avantýrách je hlavní 
nedostat se do potíží, a dává si vždycky pozor, aby mu někdo neuřízl… Totiž 
aby si neuřízl ostudu.“ 
ROM.: „Jak to myslíš?“ 
SOF.: „Prostě buď opatrný. Na to, aby sis mohl jen tak mir nichts dir nichts 
užívat, na to holt musíš mít koule.“  

Sofistikovo vyjádření je založeno, ostatně obdobně jako řada jiných v této hře, na dvoj-
smyslu, který se skrývá ve výrazu testis. Ten totiž může znamenat jak „varlata“ (byť 
pro ta bývá většinou užit plurál), tak také „svědek“,30 od nějž odvozený výraz 
intestabilis (in privativum + testabilis) znamená „ten, kdo nemůže svědčit“ 
(Forcellini: qui testari non potest), ovšem (v daném kontextu) i „ten, kdo přišel 
o varlata“ (Forcellini: quibus adempti sunt testes).31 Obdobně jako v rozebíraném 
místě je tento vtip použit i ve hře Miles gloriosus.32 V některých jazycích bylo možno 
dané vyjádření ponechat bez zásahu, jako je tomu v případě němčiny díky dvojznač-
nosti výrazu Zeugen („svědkové“, jako zpodstatnělý infinitiv jak „svědčení“, tak 
i „plození“),33 my jsme museli ovšem zvolit volnější vyjádření: „dává si vždycky pozor, 
aby mu někdo neuřízl… Totiž aby si neuřízl ostudu.“ Obojí význam výrazu intestabilis 
přitom dává i z věcného (právního) hlediska smysl, což jsme se snažili udržet 
i v překladu. Pokud jde o primární význam, tedy týkající se svědectví, označuje tento 
termín osobu, která je sama nezpůsobilá svědčit,34 zároveň však i osobu, jíž nelze 
svědčit v případě formálních úkonů, a je tedy nezpůsobilá takové úkony provádět. 
Taková osoba se pak označuje jako „neřádná a bez svědecké způsobilosti“ (improbus 
                                                           
30 PRAŽÁK – NOVOTNÝ – SEDLÁČEK, Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasIí (1941), 
s. 1207 uvádí význam testis,-is m./f. pro svědka a proti tomu testes,-ium m. Oxford Latin Dictionary 
(1968), s. 1932 uvádí obojí pod testis, ovšem s poznámkou, že se u varlat užívá v plurálu. Viz též PLAUTUS 
(ed. Melo), Plautus: Casina, The Casket Comedy, Curculio, Epidicus, The Two Menaechmuses (2011), 
pozn. 2. 
31 FORCELLINI, Egidio: Lexicon totius latinitatis. Bononiae: Forni (1965), s. v. intestabilis. 
32 Quid, si id non faxis? PY. Vt uiuam semper intestabilis. (PLAUT. Mil. 1417.) 
33 PLAUTUS (ed. Rau), Komödien. Bd. III. Curculio – Epidicus – Menaechmi – Mercator. Lateinisch und 
deutsch. (2008), s. 13. 
34 Pozn.: Jedná se o důsledek toho, když dotyčný odmítl poskytnout svědectví o formálním úkonu, jemuž 
byl přítomen. 
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intestabilisque),35 zvlášť dobře je to patrno z nezpůsobilosti pořídit testament.36 Před-
poklady způsobilosti k právnímu jednání (a tedy i testamentární či svědecké způsobi-
losti) se v jednotlivých případech odlišují, obecně však platí, že podílet se na něm může 
pouze osoba, jejíž dobrá pověst je zachována (bezectnost neboli infamia může být 
například důsledkem odsouzení za určité trestné činy, porušení smluv nebo výkonu 
nečestných povolání, jako jsou kuplíři či herci, v omezeném rozsahu může mít význam 
i turpitudo, fakticky špatná pověst).37 Proto jsme v překladu (viz výše) použili výraz 
„ostuda“. 
Pokud jde o druhý možný význam výrazu intestabilis, týkající se zbavení varlat, nabízí 
se, že může jít o důsledek projevu hněvu podvedeného manžela či nespokojeného otce 
dotyčné38 (v daném verši ještě Sofistikus neví, kdo je předmětem Romantikova zájmu; 
v dalších verších totiž Sofistikus uvažuje, že by mohlo jít o vdanou ženu, vdovu, příliš  
mladou dívku nebo i o chlapce, v obecné rovině tedy o osoby, jimž by se měl Romanti-
kus při svém milostném dobrodružství spíše vyhnout):  

PALINURUS: nemo hinc prohibet nec votat, quin quod palam est venale, si 
argentum est, emas. nemo ire quemquam publica prohibet via; dum ne per 
fundum saeptum facias semitam, dum ted apstineas nupta, vidua, virgine, 
iuventute et pueris liberis, ama quidlubet. (Plaut., Curc. 33–38.) 
SOFISTIKUS: „Tak to pak beze všeho. Nikdo ti přece nemůže bránit koupit si 
něco, co je volně k mání, když na to máš. Stejně jako nemůže nikdo nikomu 
zakazovat, aby chodil po veřejné ulici, dokud si ovšem nezačne prošlapávat 
cestičku do cizí zahrádky za plotem. Když nebudeš mít pletky s vdanou, 
vdovou nebo s pannou, s mladistvými pod zákonem nebo s chlapečkama, 
užívej si, s kým chceš.“  

Z právního hlediska by pak dle charakteru jednotlivých provinění mohl pachateli 
hrozit i trest smrti, jako v případě cizoložství (adulterium, tedy styk s vdanou ženou), 
za něž byla odpovědná zejména žena, ovšem trest mohl dopadnout i na muže. Ještě 
v pozdější době platilo, že pater familias, jenž svoji dceru přistihl při cizoložství, mohl 
v oprávněném rozrušení beztrestně zabít oba cizoložníky.39 Z tohoto hlediska se 
případná intestabilitas, tedy neschopnost svědčit u soudu nebo přijít o varlata, jeví 
                                                           
35 BARTOŠEK, Encyklopedie římského práva (1994), s. 265. 
36 Pro pořízení testamentu je zapotřebí, aby zůstavitel měl způsobilost pořídit testament (testamenti factio 
activa). Při jeho pořizování se pak až na výjimky vyžaduje přítomnost svědků (zpravidla pět či sedm, 
jejich přesný počet se liší dle typu testamentu), kteří dosvědčí, že zůstavitel testament pořídil, respektive 
jaká byla jeho vůle; dá se tedy říci, že jde o způsobilost, aby dotyčnému bylo svědčeno. Blíže ke způsobilosti 
a svědkům u testamentu viz SOMMER, Učebnice soukromého práva římského. Díl II. Právo majetkové 
(2011), s. 262 a nejnověji MRÁZKOVÁ, Testamenti factio v římském právu (2017), 59 s. 
37 SOMMER, Učebnice soukromého práva římského. Díl I. Obecné nauky (2011), s. 184. 
38 Cf. ABAELARD. Hist. cal., s. 79. 
39 BUBELOVÁ, Cizoložství a kořistění z prostituce jiného (římskoprávní pohled) (2014), s. 23. 

253 
 

ještě jako relativně mírná. Kastraci specificky jako trest za cizoložství zmiňuje W. de 
Melo.40 

Podobnou hříčku spočívající v užití dvojsmyslů, z nichž jeden má erotický 
podtext a druhý se týká římské právní praxe, nalezneme také v líčení nočního 
romantického setkání dívky Errotium (Planesium) s mladíkem Romantikem 
(Phaedromem):  

PLANESIUM: ubi tu es, qui me convadatu's Veneriis vadimoniis? sisto ego 
tibi me et <te> mihi contra itidem ut sistas suadeo. 
PHAEDROMUS: assum; nam si apsim, haud recusem quin mihi male sit, mel 
meum. 
PLANESIUM: Anime mi, procul <a me> amantem abesse hau consentaneum 
est. (Plaut., Curc. 162 – 165.)  

Dívka zde používá právnickou terminologii spojenou s povinností dostavit se 
k soudnímu jednání (vadimonium,41 sistere,42 obdoba současného předvolání), záro-
veň však říká, že jde o vadimonium Veneris, tedy o povinnost dostavit se na „rande“. 
Bylo tudíž zapotřebí udržet při překladu také erotický kontext celé situace. Proto 
hovoříme o soudním „stání“, které v češtině umožňuje podobně dvojsmyslný výklad:  

ERROTIUM: „Tak kdepak jsi, kdož jsi mě dal předvolat k tomu dnešnímu 
stání. Že prý když se nedostavím, sama Venuše mě odsoudí. Tak jsem se 
tedy dostavila, a kde jsi ty? Proč se také nepo… nedostavíš?“ 
ROMANTIKUS: „Už stojím, má drahá, a kdybych nestál, bylo by to 
trestuhodné.“ 
ERROTIUM: „Ale to je nepřípustné, abys stál… tak daleko ode mě, můj milý. 
Jen pojď blíž.“  
Setkáme se i s případy, kdy právní aspekt není dvojsmyslem, nýbrž pro teh-

dejšího čtenáře známou reálií, kterou je však v současné době třeba dovysvětlit, jako 
je opakované vyjádření bankéře Hypotéka, že budou-li jeho věřitelé příliš naléhat 
na splacení dluhů, uchýlí se k prétorovi:  

LYCO: beatus videor: subduxi ratiunculam, quantum aeris mihi sit 
quantumque alieni siet: dives sum, si non reddo eis quibus debeo; si reddo illis 

                                                           
40 PLAUTUS (ed. Melo), Plautus: Casina, The Casket Comedy, Curculio, Epidicus, The Two Menaechmuses 
(2011), pozn. 2. 
41 Vadimonium je slib dlužníka/žalovaného, že se dostaví k soudnímu jednání. V případě nesplnění slibu 
hrozí zejména pokuta ve výši hodnoty sporu. Pro zvýšení jistoty věřitele/žalobce bývá spojeno s přibráním 
ručitelů a složením přísahy. BARTOŠEK, Encyklopedie římského práva (1994), s. 277.  
42 Sistere znamená v soudním kontextu převzít závazek, že se jiná osoba dostaví k soudnímu jednání. 
BARTOŠEK, Encyklopedie římského práva (1994), s. 255. 
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quibus debeo, alieni ampliust. verum hercle vero quom belle recogito, si magis 
me instabunt, ad praetorem sufferam. (Plaut., Curc. 371 – 376.) 
HYPOTÉKUS: „Řekl bych, že jsem za vodou. Právě jsem provedl průběžné 
vyúčtování – má dáti, dal, sečteno podtrženo – jsem boháč. Tedy pokud 
nevrátím, co dlužím. Jestliže vrátím, co dlužím, tak jsem ovšem v mínusu. 
Hrom aby do toho! Ale když nad tím tak uvažuju, jestli na mě budou ti 
dotěrové dotírat, půjdu za prétorem.“  

Jen z tohoto překladu by nemuselo být jasné, jak by mu přítomnost prétora měla 
pomoci, vždyť na jeho povinnosti splatit dluhy by pouhá přítomnost prétora neměla 
mít žádný vliv. Bankéř má ovšem v úmyslu vyhnout se placení dluhů tím, že na sebe 
nechá vyhlásit konkurs.43 Pro zamezení dvojznačnosti jsme při překladu použili 
termín bankrot, který na tomto místě zmíníme v poznámkovém aparátu a poté použi-
jeme i přímo v textu na dalším místě, kde se o splnění závazku u prétora hovoří:  

CAPPADOX:[...] ille in ius me vocat; pessume metui, ne mihi hodie apud 
praetorem solveret. verum amici compulerunt: reddit argentum domo. 
(Plaut., Curc. 683 – 685.) 
PORNOTÉKUS: „A on, že půjdeme k soudu. Měl jsem pěkně nahnáno, aby 
náhodou před prétorem nevyhlásil bankrot – z toho bych pak moc neměl. Ale 
kamarádi ho zmáčkli, takže mi nakonec zaplatil pěkně ze svého. Teď můžu 
konečně běžet domů.“  

Jen poznamenejme, že je zde Plautovo vyjádření mírně zkratkovité v tom, že bankéř 
by nejprve musel být věřitelem žalován na splacení dluhu a až po rozsudku by 
následoval konkurs, kdy by se přihlašovali všichni věřitelé a byli by uspokojováni 
z celého majetku bankéře. Tento postup by byl pro bankéře výhodný z několika 
hledisek. Za prvé, tou dobou se již nemusel obávat personální exekuce (dlužního 
otroctví, které bylo zakázáno lege Poetelia roku 326 př. n. l.),44 navíc dobrovolným 
vydáním majetku by se vyhnul infamii (bezectnosti, s konkursem běžně spojované.45 
Za druhé, složitý právní postup (nalézací řízení, přihlašování pohledávek apod.) by 
celou záležitost značně prodloužil, čemuž se naopak chtějí věřitelé vyhnout. Konečně, 
byť jde o argument neprávní, je značně pravděpodobné, že prohnanému bankéři by 
se podařilo část majetku „odklonit“.46 Plautovi však zde, jako ani jinde v jeho 
komediích, nejde o realistické ztvárnění římské právní praxe, ale o vytvoření fikčního 

                                                           
43 PLAUTUS (ed. Wright), Plautus’ Curculio. Revised Edition with Introduction and Notes (1993), s. 67. 
44 KINCL – URFUS – SKŘEJPEK, Římské právo (1995), s. 62. 
45 KINCL – URFUS – SKŘEJPEK, Římské právo (1995), s. 130. 
46 Byť tomu se právo snaží čelit mimo jiné i tím, že věřitelé mají možnost domoci se neúčinnosti 
dlužníkových dispozic, a to i provedených před zahájením konkursu, byly-li provedeny za účelem 
zkrácení věřitelů. 
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světa se svými vlastními pravidly, tzv. Plautinopolis.47 Jeho zacházení s realitou 
římského veřejného života je tedy třeba vnímat jako básnickou licenci sloužící jeho 
vlastním uměleckým záměrům. 

Závěrem lze tedy říci, že překlad římské komedie – chceme-li, aby se jednalo 
o překlad v rámci možností věrný, ale zároveň dostatečně srozumitelný pro součas-
ného čtenáře – patří bezpochyby mezi obtížné disciplíny. O tom však bylo popsáno již 
mnoho stránek a cílem tohoto příspěvku nebylo na tento fakt upozornit, jako spíše 
navrhnout určitá konkrétní řešení, jak se lze s některými problémy vypořádat. 
Některá řešení jsou nasnadě, jiná jsou z hlediska dosavadní překladatelské tradice 
Plautových komedií nová. Jejich úspěšnost či neúspěšnost však nezbývá než ponechat 
na posouzení čtenářům překladu či divákům jeho zkušební inscenace, která 
v současné době vzniká na Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy 
univerzity v k tomu účelu zřízeném kurzu „Inscenace římské komedie – workshop“.48 
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Abstrakt: Studie přináší poznámky a postřehy vzešlé z práce překladatelského týmu na překladu 
do češtiny dosud nepřeložené Plautovy komedie Curculio. Jde konkrétně o problematiku překladu tzv. 
mluvících jmen, která jistým způsobem charakterizují jednající postavy, a dále nejrůznějších Plautových 
vtipů, jejichž pointa spočívá v pro češtinu nenapodobitelných slovních hříčkách v rovině latinské slovní 
zásoby, morfologie a syntaxe, nebo souvisí s dobovými reáliemi, jež mohou být pro dnešního čtenáře 
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Počiatky historiografie dejín starovekého Ríma 
Pavol Valachovič 
Bratislava 
 
The beginnings of historiography of the history of ancient Rome 
 
Astrakt: The historiography of the history of ancient Rome begins to develop relatively late. Until the 
Renaissance period, the researchers worked with ancient literary sources (Livius, Tacitus, Cassius Dio, 
Ammianus Marcellinus) and critically wrote, according to ancient examples of the history of Italian cities, 
starting with the ancient history of the cities (N. Machiavelli –Historie fiorentine, L. Bruni – Historiarum 
Florentine populi libri XII). At the end of the 18th and early 19th centuries, classical philology developed 
as an independent science, while Friedrich August Wolf (1759 – 1824) elaborated the concept of 
Altertumswissenschaft as a comprehensive science discipline that included the most diverse 
specializations that later developed as separate scientific specializations (history, numismatics, art 
history, archeology and others). 
 
Keywords: historiography, ancient Rome, renaissance, A. F. Wolf 
 
 

 stredoveku boli základom znalostí o dejinách starovekého Ríma 
predovšetkým Stručné dejiny Ríma autora zo 4. storočia Eutropia 

(Breviarium urbis Romae), ktoré približne na osemdesiatich stranách (slovenský 
preklad) rekapitulovali rímske dejiny od založenia Mesta až do 4. storočia. O používaní 
tohoto diela svedčí i niekoľko desiatok rukopisne zachovaných textov. Ešte viac sa 
rukopisne zachovalo textov diela hispánskeho biskupa Pavla Orosia a jeho Dejiny proti 
pohanom (Historiarum adversus paganos libri septem). V siedmich knihách jeho dielo 
tradovalo dejiny štyroch veľkých civilizácií (Mezopotámia – ale predovšetkým až 
v poslednom tisícročí pred zmenou letopočtu, Egypta, Grécka a napokon Ríma).  

Pavol Orosius napísal svoje dielo na podnet sv. Aurelia Augustina pod doj-
mom obsadenia Ríma Gótmi pod Alarichovým vedením v roku 410. Zatiaľ čo Aurelius 
Augustinus napísal „metodologické“ zásady vývoja v diele De civitate Dei,1 Pavol 
Orosius doplnil jeho dielo práve konkrétnym prehľadom dejín. Najmä v siedmej 
knihe, venovanej dejinám cisárskeho Ríma, predstavil kresťanskú koncepciu rímskych 
dejín a realizáciu myšlienky Kristovho kráľovstva vo vtedajšom svete.2  

Eutropiovo a Orosiovo dielo sa stali základným zdrojmi vedomostí 
o starovekých civilizáciách na niekoľko storočí. Počas celého stredoveku sa nespochyb-
ňovali tieto diela, ani ich údaje, nepociťovala sa potreba konfrontovať ich obsah s lite-
rárnymi prameňmi, ani s numizmatickými či archeologickými prameňmi. Až v 13. 

                                                           
1 Neúplný slovenský preklad Aurelius Augustinus: Boží štát, I – II. O jeho koncepcii dejín: KUDRNA, 
Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin (1972), s. 14 – 16. 
2 KUDRNA, Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin (1972), s. 17. 
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a 14. storočí sa začali meniť podmienky a prístup k poznaniu dejín starovekého Ríma. 
Príčinou bol záujem o antické texty a ich objavovanie. Následne prepisovanie 
a štúdium týchto textov prehlbovalo záujem o antické obdobie, o civilizáciu a kultúru 
Ríma a ich význam pre nasledujúce generácie. 

Až v období renesancie dochádza k objavovaniu nielen ďalších textov 
antických autorov (napr. gréckych historikov – Herodotos, Thukydides, Polybios, 
rímskych historikov – Titus Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus), ale už sa s nimi 
začali ich objavitelia kriticky zaoberať. Humanistický bádateľ Laurentius Valla 
(Lorenzo della Valle – 1407 – 1457) spochybnil okrem iného Konštantínovu donáciu 
(De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio)3, ktorou si rímski 
pápeži robili nároky na primát v kresťanskej cirkvi (pápež má byť nadradený patriar-
chom v Antiochii, Alexandrii, Konštantínopole a Jeruzaleme) a vládu nad Rímom 
a územiami v Itálii a západných regiónoch. Dokázal, že nepochádza zo 4. storočia n. l., 
ale až z 8. – 9. storočia.4  

Prví renesanční „bádatelia“ začali kriticky skúmať novoobjavené texty. Flavio 
Biondo (1388 – 1463) napísal prvé kritické dejiny starovekého Ríma od dobytia 
Večného mesta Gótmi až po svoju dobu (Historiarum ab inclinatione Romani imperii 
decades). Okrem toho sa venoval topografii Ríma a Itálie (postupoval podľa rozdelenia 
Itálie Augustom na štrnásť oblastí) a starožitnostiam starovekého Ríma (Roma 
triumphans), takže je pokladaný za zakladateľa tejto vedy (starožitnosti, dnes sa skôr 
hovorí o reáliách). Ďalší florentskí bádatelia pokračovali v písaní historických diel 
o dejinách Florencie podľa vzoru antických autorov – spracúvali dejiny významných 
rodín, kroniky jednotlivých miest či prvé dejiny starovekého Ríma v kontexte vývoja 
v renesančnej Itálii.  

Leonardo Bruni z Arezza (1370 – 1444) sa stal zakladateľom modernej 
historiografie. Bol kancelárom florentskej republiky v rokoch 1428 – 1434 a vo Floren-
cii strávil významnú časť svojho života i po návrate Mediciovcov do Florencie v roku 
1434.5 Svoje historické dielo založil na poznaní vrcholných diel antickej historiografie 
– z gréckych autorov to bol Thukydides, z rímskych Livius a Tacitus. Okrem toho čítal 
a študoval diela M. Tullia Cicerona a na tomto základe tak zvládol latinčinu, že ho 
vysoko hodnotili už jeho súčasníci.6 

Jeho hlavným historickým dielom boli florentské dejiny, resp. dejiny 
florentského ľudu (Historiarum Florentini populi libri XII).7 Podľa vzoru antických 
historikov sa pri písaní svojho diela  opieral o korešpodenciu významných osobností, 
                                                           
3 VALLA, De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio (1440).   
4 Slovenský preklad a stručný komentár dokumentu: JURIČKOVÁ, „Konštantínova donácia“ ako príklad 
falzifikovania dejín (2011), s. 75 – 83.  
5 IANZITI, Writing History in Renaissance. Leonardo Bruni and the Use of the Past (2012),  s. 186. 
6 COCHRANE, Historians and Historiography in the Italian Renaissance (1981), s. 3. 
7 KUDRNA, Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin (1972), s. 39. 
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3 VALLA, De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio (1440).   
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5 IANZITI, Writing History in Renaissance. Leonardo Bruni and the Use of the Past (2012),  s. 186. 
6 COCHRANE, Historians and Historiography in the Italian Renaissance (1981), s. 3. 
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staršie talianske a florentské kroniky (najmä Giovanniho Villaniho a Giovanniho 
Cavalcantiho)8 i dokumenty významných rodín. A podobne ako jeho vzor Titus Livius 
písal svoje dejiny ab urbe condita – čiže od založenia kolónie Rimanmi v 1. storočí pred 
n. l. až do roku 1402.9  

Jeho dielo je veľmi dôležité pre vplyv na neskorších florentských historikov, 
alebo historikov, ktorí sa venovali spracovaniu dejín Florencie (Piero Buonsegni), ale 
predovšetkým na už spomínaných autorov – Niccolu Machiavelliho (1469 – 1527), 
Francesca Guicciardiniho (1483 – 1540) a Jacopa Nardiho (1476 – 1563). 
 Ďalšie dejiny florentského ľudu napísal Poggio Bracciolini (1380 – 1459),10 
ktorý takisto pôsobil ako kancelár Florentskej republiky. Hoci nepísal priamo rímske 
dejiny, jeho dva dialógy boli nimi významne ovplyvnené, hoci si z rímskych dejín 
vyberal predovšetkým postavy a príbehy z obdobia rímskej republiky.11 Poggio 
Bracciolini sa vyznamenal aj hľadaním rukopisov antických autorov. Pri svojich 
diplomatických a výskumných cestách v Nemecku či v Anglicku prehľadával knižnice 
a zbierky rukopisov kláštorov a iných inštitúcií, o svojich nálezoch i sklamaniach 
informoval svojimi listami svojich priateľov i svojich mecénov Mediciovcov.12 

Mnohé renesančné osobnosti sa venovali hľadaniu antických rukopisov 
(Francesco Petrarca, Poggio Bracciolini, Niccolò Niccoli, Colucio Salutati) a zbieraniu 
nápisov (Cyriacus z Ancony, u nás Ján Derschwam). Sponzormi a objednávateľmi 
i mecénmi hľadania rukopisov boli významné politické osobnosti (Cosimo a Lorenzo 
Medici z Florencie) alebo cirkevní hodnostári (pápeži). 

Zbieranie a záchrana rukopisov diel antických autorov sa nerozlučne spájala 
s interpretáciou týchto diel, prekladom gréckych diel do latinčiny, a napokon ich 
napodobňovaním.  

Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) pochádzal z chudobnejšej florentskej 
rodiny, ale jeho otec dbal na svoje i synovo klasické vzdelanie. Vlastnil a preštudoval 
viaceré diela antických autorov (M. Tullius Cicero, Titus Livius, C. Sallustius Crispus) 
a aj mladý Niccolò veľmi rýchlo zvládol latinčinu na vysokej úrovni. Po vyhnaní 
Mediciovcov z Florencie v roku 1492 sa zapojil do politického života mesta, pôsobil ako 
jeden z pomocníkov hlavného kancelára republiky a ako diplomat navštívil viackrát 
Rím, resp. Vatikán, takže poznal viacerých pápežov – Alexandra VI., Júliusa II. i Leva 
X., a Francúzsko. Všetky tieto politické udalosti a osobnosti ho zároveň podnietili 
k úvahám o podstate politiky a o politických problémoch svojej doby, ktoré vtelil 
do svojich diel Vladár, Úvahy o vláde, Florentské dejiny, Umenie vojny. 

                                                           
8 COCHRANE, Historians and Historiography in the Italian Renaiassance (1981), s. 13 – 14. 
9 IANZITI, Writing History in Renaissance (2012), s. 101. 
10 Vlastným menom Gian Francesco Poddio di Ducio, meno Bracciolini dostal od svojich priateľov neskôr.  
11 KUDRNA, Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin (1972), s. 39 – 40.  
12 Two renaissance book hunters. The Letters of Poggius Bracciolini to Nicolaus de Niccolis (1974). 
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Florentské dejiny13 sa stali najrozsiahlejším dielom Niccola Machiavelliho. Už 
pri opisovaní počiatkov mesta na rieke Arno vychádzal čiastočne z antických prame-
ňov a antických vzorov, nemytologizoval najstaršie dejiny, ale sa snažil o moderný 
opis vzniku mesta a jeho najstarších dejín.  

Niccolò Machiavelli vo svojom diele o florentských dejinách venoval prvých 
šesť kapitol prvej knihy dejinám Florencie v staroveku, resp. v neskoroantickom 
období. Začína vládou cisára Theodosia, rozdelením ríše medzi jeho dvoch synov 
a pokračuje opisom antických dejín Florencie až do príchodu Longobardov do severnej 
Itálie. V tejto časti svojho diela je pomerne stručný, naplno rozvinul zásady antického 
dejepisectva v nasledujúcich kapitolách o dejinách Florencie, resp. o dejinách 
florentského ľudu. 

Vplyv diel antických historikov sa plne prejavil pri písaní florentských dejín. 
Už v dedikácii svojho diela sa autor obrátil na vtedajšiu najvyššiu duchovnú autoritu, 
pápeža Klementa VII. Takisto v Úvode svojej práce spomína diela svojich predchodcov 
(Leonarda Bruniho a Poggia Braccioliniho) a vytýka im, že síce presne opísali dejiny 
vojen Florencie s inými mestskými štátmi, ale nevenovali pozornosť vnútorným 
rozbrojom, čo práve Machiavelli chcel svojím dielom nahradiť.14 

Dôverne poznal dielo rímskeho historika Tita Livia, napísal komentár k prvej 
dekáde jeho dejín,15 ktorý uverejnil v roku 1531, ale napísal ho už v rokoch 1513 – 1523. 
Podobne poznal aj dielo Gaia Sallustia Crispa a jeho dve kratšie monografické práce 
Vojna s Jugurthom a Catilinovo sprisahanie. Podobne ako Livius aj Machivelli začal 
v rokoch 1523 – 1525 písať dejiny Florencie16 od založenia mesta Rimanmi (ab urbe 
condita), ktoré vydal v roku 1532. Dielo začal písať na výzvu kardinála Giulia 
de´Medici. V prvej kapitole opísal dejiny Itálie od rozdelenia Rímskej ríše v roku 395 
až do polovice 15. storočia (do roku 1434). 

V nasledujúcom období nevznikla samostatná koncepcia dejín starovekého 
Ríma. Až v 17. storočí nemecký filológ a historik Christopf Keller (1638 – 1707, použí-
val aj latinizovanú podobu svojho mena – Cellarius) napísal pre svojich študentov 
základnú príručku svetových dejín, v ktorej rozdelil historické obdobia na staroveké 
(antické) a moderné dejiny, pričom medzi nimi bolo „stredné“ obdobie (stredovek, 
medium aevum). Táto koncepcia rozdelenia na jednotlivé obdobia sa udržala prakticky 
dodnes.  

                                                           
13 MACHIAVELLI, Florentské letopisy (1975).   
14 Porovnaj KUDRNA, Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin (1972), s. 42 – 48. 
15 Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. Slovenský preklad: MACHIAVELLI, Úvahy o prvej dekáde Tita 
Livia (2010). 
16 Istorie fiorentine. Český a slovenský preklad: MACHIAVELLI, Florentské letopisy. Praha 1975 (preložil 
Štěpán Andreas); Florentské dejiny. Martin 2012 (preložil Pavol Koprda). 
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dekáde jeho dejín,15 ktorý uverejnil v roku 1531, ale napísal ho už v rokoch 1513 – 1523. 
Podobne poznal aj dielo Gaia Sallustia Crispa a jeho dve kratšie monografické práce 
Vojna s Jugurthom a Catilinovo sprisahanie. Podobne ako Livius aj Machivelli začal 
v rokoch 1523 – 1525 písať dejiny Florencie16 od založenia mesta Rimanmi (ab urbe 
condita), ktoré vydal v roku 1532. Dielo začal písať na výzvu kardinála Giulia 
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V nasledujúcom období nevznikla samostatná koncepcia dejín starovekého 
Ríma. Až v 17. storočí nemecký filológ a historik Christopf Keller (1638 – 1707, použí-
val aj latinizovanú podobu svojho mena – Cellarius) napísal pre svojich študentov 
základnú príručku svetových dejín, v ktorej rozdelil historické obdobia na staroveké 
(antické) a moderné dejiny, pričom medzi nimi bolo „stredné“ obdobie (stredovek, 
medium aevum). Táto koncepcia rozdelenia na jednotlivé obdobia sa udržala prakticky 
dodnes.  

                                                           
13 MACHIAVELLI, Florentské letopisy (1975).   
14 Porovnaj KUDRNA, Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin (1972), s. 42 – 48. 
15 Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. Slovenský preklad: MACHIAVELLI, Úvahy o prvej dekáde Tita 
Livia (2010). 
16 Istorie fiorentine. Český a slovenský preklad: MACHIAVELLI, Florentské letopisy. Praha 1975 (preložil 
Štěpán Andreas); Florentské dejiny. Martin 2012 (preložil Pavol Koprda). 
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Osobitnú koncepciu dejín starovekého Ríma (resp. dejiny antiky vôbec) 
predložil nemecký klasický filológ Friedrich August Wolf (1759 – 1824)17 medzi 
vysokoškolskými študentmi u nás známy predovšetkým svojou prácou Prolegomena 
ad Homerum. Po stredoškolskom štúdiu študoval na univerzite v Göttingene.  

A. F. Wolf získal na univerzite hlboké, encyklopedické vzdelanie.18 V čase jeho 
štúdia sa postupne menilo vzdelávanie v odbore klasickej filológie. Dovtedy sa štúdium 
latinčiny chápalo ako štúdium pomocného nástroja pre štúdium práva a teológie.19 
Študenti sa učili porozumieť latinskému jazyku, ale sami netvorili žiadne práce. 
Na začiatku 19. storočia na univerzite v Göttingene pôsobili dvaja profesori, ktorí 
začali meniť tento prístup. J. M. Gesner a Christian Gottlieb Heyne (1729 – 1812) začali 
„produkovať“ odborníkov pre druhý stupeň vzdelávania – učiteľov klasickej filológie.  
 Práve Ch. G. Heyne bol Wolfovým učiteľom. Keď Wolf prišiel pôvodne 
za Heynom, že sa chce stať klasickým filológom, ten mu údajne odpovedal, že je to 
šialená myšlienka.20 Po skončení štúdia odišiel A. F. Wolf na univerzitu v Halle, kde 
pôsobil v rokoch 1787 až do roku 1806. Okrem prednášania sa aktívne zaujímal o život 
na univerzite, bol členom senátu, staral sa o študentov aj mimo prednášok. V roku 
1802 prebral aj funkciu hlavného knihovníka univerzity.21 Keď v roku 1806 Napoleon 
obsadil Nemecko, univerzita v Halle zanikla a Wolf odišiel na univerzitu do Berlína, 
kde pôsobil až do roku 1824, kedy odišiel do dôchodku.22 
 A. F. Wolf bol priateľom J. Goetheho a Wilhelma von Humboldta, ktorí ho 
výrazne ovplyvnili v jeho pedagogickej i vedeckej činnosti. Zo vzájomnej korešpon-
dencie medzi Goethem a Wolfom vysvitá, že Wolf už počas svojho pôsobenia na uni-
verzite v Halle mával pre svojich študentov kurz o „encyklopédii vedy o antike“,23 
v ktorom viedol svojich študentov k tomu, aby sa na klasickú filológiu pozerali ako 
na komplexnejšiu vedu, než „len“ ako na jazykovedný predmet. Neskôr J. W. Goethe 
vyzval Wolfa, aby svoje názory spracoval a publikoval. Podobne ovplyvnil Wolfa aj 
Wilhelm von Humboldt, najmä svojou prácou o štúdiu starovekých civilizácií.24 

August Friedrich Wolf bol aj bez týchto výziev publikačne plodný. Pripravil 
na vydanie viaceré texty antických autorov (Homér, Hesiodos, Herodianos, Lukianos), 
prípadne paralelné nemecké preklady s originálnym textom (Aristofanes, Platón) 

                                                           
17 IRMSCHER, Fridrich Avgust Woľf – osnovateľ nauki o klassičeskoj drevnosti. (1974), s. 20 – 33.  
18 BOLTER, Friedrich August Wolf and the Scientific Study of Antiquity, s. 83.  
19 BOLTER, Friedrich August Wolf and the Scientific Study of Antiquity, s. 88. 
20 BOLTER, Friedrich August Wolf and the Scientific Study of Antiquity, s. 88. 
21 IRMSCHER, Fridrich Avgust Woľf (1974), s. 25. 
22 MAUFROY, Friedrich August Wolf, un modèle philologique et ses incidences européennes (2011), s. 2.  
23 List J. W. Geoetheho A. F. Wolfovi z 28. novembra 1806, in: BERNAYS (éd.), Goethes Briefe an Friedrich 
August Wolf (1868). MAUFROY, Friedrich August Wolf (2011), s. 11. 
24 HUMBOLDT, Über das Studium des Alterthums, und des griechischen insbesondere. In: NIPPEL, Über das 
Studium der alten Geschichte (1993), s. 33 – 56.  
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alebo texty s poznámkami. U nás študenti klasickej filológie poznajú predovšetkým 
Prolegomena ad Homerum, ktoré vydal v roku 1795. Už táto práca mala veľký význam 
nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe.25 Jeho práca s Homérovými eposmi, ich tex-
tom a jeho výkladom priniesli nové metodické a teoretické smery vo vývoji modernej 
filológie.26 

Z hľadiska rozvoja vied o antickom staroveku je dôležitá predovšetkým jeho 
práca (dnes čiastočne „zabudnutá“) Darstellung der Altertumswissenschaft nach 
Begriff, Umfang, Zweck und Wert.27 V tejto práci A. F. Wolf vyjadril myšlienku jednoty 
vied o antickom staroveku jednak geograficky (vedľa seba a na tú istú rovinu kládol 
grécku i rímsku civilizáciu), ako aj obsahovo. Na prvé miesto síce kládol klasickú filol-
ógiu, literatúru a reč, za nimi napr. antickú geografiu, vedu o starožitnostiach a ďalšie 
vedy, dejiny staroveku sa dostali až na ôsme miesto, ale to neznamenalo, že by im 
kládol len nejakú podradnú funkciu. Celkovo vytvoril štruktúru vied o antickom 
staroveku, ktorá obsahovala 24 položiek.28  
                                                           
25 IRMSCHER, Fridrich Avgust Woľf (1974), s. 26 – 27; MAUFROY,  Friedrich August Wolf (2011), s. 7. 
26 MAUFROY, Friedrich August Wolf  (2011), s. 9. 
27 Dielo vyšlo pôvodne v roku 1807, publikoval ho v časopise Museum der Altertumswissenschfat, v roku 
1986 ho znovu vydali v Akademie Verlag, pričom epilóg k práci napísal (východo)nemecký historik 
staroveku a byzantinistiky Johannes Irmscher (s. 146 – 170). 
28 Prehľad všetkých častí vedy o staroveku (WOLF, Darstellung (1986), s. 143 – 145): 
I. Filozofická jazykoveda alebo všeobecné základy oboch starovekých jazykov 
II. Gramatika gréckeho jazyka 
III. Gramatika latinského jazyka 
IV. Základy filologickej interpretácie 
V. Základy filologickej kritiky a umenie zlepšovania 
VI. Základy prozaickej a metrickej kompozície alebo Teória metriky a umenia písať  
VII. Geografia a Uranografia Grékov a Homéra 
VIII. Všeobecné dejiny staroveku alebo všeobecné dejiny ľudských spoločenstiev staroveku 
IX. Základy starovekej chronológie a historickej kritiky 
X. Grécke starožitnosti alebo dejiny stavu ústav a mravov najvýznamnejších štátov a národov Grécka 
XI. Rímske starožitnosti alebo náuka o starožitnostiach Ríma a o najstaršom rímskom práve 
XII. Mytológia a bájoslovie Grékov a Rimanov 
XIII. Dejiny literatúry Grékov alebo  najstaršie dejiny gréckej literatúry 
XIV. Rímska literárna história alebo najstaršie dejiny rímskej literatúry 
XV. Dejiny rečníckeho umenia a vedy u Grékov 
XVI. Dejiny rečníckeho umenia a vedecké znalosti u Homéra 
XVII. Historická poznámka o mimetickom umení u oboch národov 
XVIII. Úvod k archeológii umenia a techniky alebo poznámky k zvyšným obľúbeným pamiatkam 
a umeleckým dielam staroveku 
XIX. Archeologická náuka o umení alebo základy kresleného a obrazového umenia staroveku 
XX. Všeobecné dejiny umenia staroveku 
XXI. Úvod k poznaniu a dejinám starovekej architektúry 
XXII. Numizmatika alebo mincové umenie Gréckov a Rimanov 
XXIII. Epigrafika alebo umenie nápisov národov staroveku  
XXIV. Literárne dejiny gréckej a latinskej filológie a starovekého štúdia s bibliografiou. 
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Vo svojej práci vytvoril koncepciu navzájom prepojených jednotlivých vied 
o antickom staroveku vnútri každej vedy i medzi jednotlivými vedami. V rámci vedy 
o literatúre sa zaoberal významnými osobnosťami, ale upozornil aj na stratené diela.29 
Podľa jeho koncepcie by predmetom vedy o staroveku mali byť nielen literárne diela, 
ale aj umelecké diela a pamiatky.30 Zaujímavé je aj to, že sa snažil vymedziť predmet 
vied o antickom staroveku aj chronologicky – v Grécku približne od roku 1000 pred n. 
l. až do 5. storočia n. l., prípadne až do dobytia Konštantínopola Turkami v roku 1453.31 

Vo svojej koncepcii vied o antickom staroveku zaraďoval ako predmet 
bádania dejín antiky aj dejiny národov, s ktorými Gréci i Rimania prichádzali do styku 
(napr. národy v Ázii a Afrike – Egypťania, Židia, Peržania).32 

Wolfovo dielo vzbudilo veľký ohlas medzi nemeckými intelektuálnymi 
vrstvami, ale aj medzi ďalšími odborníkmi – od priam nekritického obdivu, cez 
poloprijatie-poloodmietanie až k jednoznačnému odmietaniu.33 Vo Francúzsku prijal 
Wolfove názory a metodické postupy napr. francúzsky filológ Claude Fauriel (1772 – 
1843), prvý profesor svetovej literatúry na Sorbonne.34 

Jednoznačne odmietol Wolfove názory jeho učiteľ na univerzite Ch. G. Heyne, 
ktorý ho dokonca obvinil z plagiátorstva,35 alebo z nacionalistického pohľadu odmietol 
jeho názory nemecký filozof Johann Herder.  

Na druhej strane Wolfove názory prijali viacerí jeho súčasníci ako Karl 
Lachmann (1793 – 1851) pri svojej práci nad Piesňou Nibelungov a jeho žiaci 
Immanuel Bekker a August Boeckh, ktorí neskôr rozvíjali jeho myšlienky. 

August Friedrich Wolf vytvoril nový pojem – Altertumswissenschaft (veda 
o staroveku), ale aj perspektívu nového prístupu a výskumu vied o antickom 
staroveku a jeho program ako nového vedného odboru.36 Aj v súčasnej odbornej 
literatúre ho označujú za „zakladateľa modernej vedy o antike, otca nemeckej 
filológie“, a za „národného hrdinu“, zároveň zakladateľa moderného vzdelávania 
a za inšpirujúci moment nemeckej literatúry.37 

Francúzsky spisovateľ Charles de Montesquieu (1689 – 1755) obdobia 
osvietenstva sa zamýšľal nad príčinami veľkosti a pádu Rimanov. Boli to prvé pokusy 
o nový pohľad na rímske dejiny, samozrejme podmienené dobou svojho vzniku, ale aj 

                                                           
29 IRMSCHER, Fridrich Avgust Woľf (1974), s. 29. 
30 IRMSCHER, Fridrich Avgust Woľf (1974), s. 31. 
31 IRMSCHER, Fridrich Avgust Woľf (1974), s. 31. 
32 WOLF, Darstellung (1986), s. 18. 
33 BOLTER, Friedrich August Wolf (1980), s. 96 – 97; MAUFROY, Friedrich August Wolf (2011), s. 4. 
34 MAUFROY, Friedrich August Wolf (2011), s. 9. 
35 MAUFROY, Friedrich August Wolf (2011), s. 8. 
36 MAUFROY, Friedrich August Wolf (2011),  s. 17. 
37 Johannes Irmscher to priamo vyjadril v nadpise svojej štúdie: IRMSCHER, Fridrich Avgust Woľf – 
osnovateľ nauki o klassičeskoj drevnosti (1974), s. 20 – 33.  MAUFROY, Friedrich August Wolf (2011), s. 2. 
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politickým zameraním autora.38 Jeho dielo nie je systematickým prehľadom rímskych 
dejín, ale v kratších kapitolách sa zamýšľa nad niektorými aspektami vývoja 
starovekého Ríma a hľadá príčiny, ktoré spôsobili rozmach starovekého Ríma, rozkvet 
jeho moci a napokon sa pokúša vysvetliť aj príčiny zániku Rímskej ríše.  

Na počiatku moderného spracovania dejín starovekého Ríma stojí dánsky 
historik Georg Barthold Niebuhr (1776 – 1831; jeho otec bol významný cestovateľ 
a orientalista), ktorý pôsobil v službách pruského kráľa a prednášal na Berlínskej 
univerzite. Napísal rozsiahle Dejiny Ríma, založené na dôkladnom štúdiu literárnych 
prameňov, ktoré podrobil aj hlbokej analýze. Pre najstaršie dejiny zistil, že mnohé 
údaje rímskych historikov sú z veľkej časti legendárne, ale aj napriek tomu ich pokla-
dal za veľmi dôležité, pretože aj v takej podobe majú významnú informačnú hodnotu. 
Svoj výklad doviedol až ku koncu prvej púnskej vojny. 

V Anglicku vzniklo pozoruhodné dielo z pera Edwarda Gibbona (1737 – 1794) 
The Decline anf Fall of the Roman Empire,39 ktoré okrem faktografickej stránky zaujme 
aj koncepciou sledovania úpadku a pádu Rímskej ríše v dlhom časovom období. Svoj 
výklad začal v 2. storočí n. l. (vláda Antoninovcov), ale neukončil ho v 5. storočí n. l., 
ako to formovali niektorí neskorší autori, ale dotiahol ho až do roku 1453, kedy 
Konštantínopol dobyli Osmanskí Turci. Vytvoril tak koncepciu, ktorú neskôr historici 
čiastočne odsunuli do úzadia, totiž podľa Gibbonovej koncepcie integrálnu súčasť dejín 
Ríma tvorili aj nasledujúce storočia, počas ktorých sa mnohé inštitúcie (politické, 
hospodárske, sociálne a náboženské) transformovali do novej podoby a Byzantskú 
ríšu a jej dejiny pokladal za integrálnu súčasť dejín Rímskej ríše. 
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Dreckapotheke in the Work of Quintus Serenus 
 
Abstract: Liber medicinalis, the work of the author of the late Roman Empire Quintus Serenus, is a 
collection of prescriptions for the treatment of various ailments and illnesses. In addition to the medicinal 
plants that form the basic element of treatment, it is possible to find in the prescriptions ingredients from 
the ordinary household, but also disgusting materials, such as body excreta and dirt. This type of treatment 
is sometimes referred to by the German term Dreckapotheke. The aim of this paper is to identify lexemes 
that can be placed in this category and to analyse their semantic function in the text of Liber medicinalis. 
 
Keywords: Quintus Serenus, Sammonicus, Liber medicinalis, prescription, medicine of the Ancient 

Rome, Dreckapotheke 
 

ielo rímskeho autora Quinta Serena Liber medicinalis, pravdepodobne 
z prelomu 2. a 3. storočia po Kristovi, obsahuje lexiku z viacerých oblastí 

medicíny a príbuzných odborov. Ide o receptár, ktorý sa venuje liečbe rôznych 
neduhov, od kozmetických defektov, v dnešnom ponímaní banálnych, až po závažné 
ochorenia a stavy. Dielo vzniklo v čase, keď rímska literatúra vstúpila do fázy úpadku.1 
V oblasti odbornej spisby možno hovoriť o epigónskom období, ktoré bolo okrem 
iného charakteristické manierizmami, napodobňovaním starších vzorov a sklonom 
k tvorbe kompilátov.2 Zbierka receptov Liber medicinalis nie je výnimkou po formálnej 
ani obsahovej stránke. Prelínajú sa v nej vtedajšie vedomosti, a teda aj príslušná 
terminológia z anatómie, klinickej medicíny a farmakológie s disciplínami ako 
humorálna teória, mágia a grécko-rímske náboženstvo.  

Hlavným liečebným prostriedkom v Liber medicinalis sú rastliny, ktorých 
väčšinu pozná medicína dodnes. Ďalej sú to rôzne potraviny a predmety z domácnosti. 
Autor okrem toho odporúča liečebné postupy, ktoré možno označiť ako rituálne či 
magické, napríklad odriekavanie formulky abracadabra predpísaným spôsobom, 
použitie istého počtu prísad alebo opakovaní nejakého úkonu. Výsledkom je dielo, 
ktoré ponúka celkom plastický obraz o úrovni medicíny v období neskorého cisárstva. 
 
Quintus Serenus  

Prameňov, ktoré by vypovedali o živote Quinta Serena, je málo. Býva 
stotožňovaný s mužom zvaným Sammonicus3 Serenus, ktorý sa objavuje v encyklo-
                                                           
1 STIEBITZ, Stručné dějiny římské literatury (1977), s. 330. 
2 ŠIMON, Historia medicinae antiquae (2009), s. 22. 
3 Meno Sammonicus môže byť fiktívny prídomok odkazujúci na krétsky mys Samonion, pravdepodobne 
dnešný Sideros, čo by naznačovalo Serenovu záľubu v gréckej kultúre (porov. CHAMPLIN: Serenus 
Sammonicus (1981), s. 205 – 206). 
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1 STIEBITZ, Stručné dějiny římské literatury (1977), s. 330. 
2 ŠIMON, Historia medicinae antiquae (2009), s. 22. 
3 Meno Sammonicus môže byť fiktívny prídomok odkazujúci na krétsky mys Samonion, pravdepodobne 
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pedickom diele Historia Augusta pri opise bratovražedného zápasu cisárov Getu 
a Caracallu z dynastie Severovcov na konci roku 211. Serenus sa tu spomína ako jeden 
z Getových prívržencov, ktorí padli za obeť politickým čistkám: 
[...] occisique nonnulli etiam cenantes, inter quos etiam Sammonicus Serenus, cuius 
libri plurimi ad doctrinam exstant.4 

Niekoľko zmienok o Serenovi možno nájsť u Macrobia, ktorý vo svojom diele 
Saturnalia okrem iného píše:  
Nam temporibus Severi principis, [...] Sammonicus Serenus, vir saeculo suo doctus [...].5  
Obidva citáty z diel, ktoré vznikli pravdepodobne v 4. storočí, pomáhajú datovať 
Serenov život a naznačujú, že mal aj po smrti povesť vzdelanca. Pravda, z jeho učených 
diel sa v celistvom stave zachovalo jediné, a to práve Liber medicinalis, ktoré sa mu 
pripisuje. Známa existencia odpisov aj množstva tlačených vydaní svedčí o tom, že 
dielo bolo obľúbené a šírené v stredoveku aj v humanizme.6  
Veršovaný receptár  

Odborníci sa dnes zhodujú v tom, že Liber medicinalis nemá zvlášť významné 
miesto v dejinách antickej literatúry, ani v dejinách lekárskej či farmakologickej 
spisby. Ide o súbor 1107 hexametrov rozdelených do 64 častí podľa jednotlivých 
diagnóz.7 V častiach 1 až 41 autor dodržiava známe antické radenie a capite ad calcem8 
– začína bolesťou hlavy a končí bolestivými kĺbmi a dnou, za ktorou sú ešte zaradené 
časti venujúce sa terapii otráv a úrazov. Pôvod tohto usporiadania a rozčlenenia veršov 
na jednotlivé časti nie je známy. 

Použitú odbornú lexiku možno rozdeliť na termíny anatomické, klinické, 
farmakologické a zvlášť farmakognostické; v texte sa spomína okolo sto pomenovaní 
liečivých rastlín. Osobitnú pozornosť si zaslúži 41 lexém, ktoré označujú rôzne 
nechutné liečivé prostriedky, ako sú ľudské a zvieracie výlučky a iný odpadový 
materiál. Na súhrnné označenie liečby nechutnými prísadami sa ujal nemecký termín 
Dreckapotheke.   
Heilsame Dreck-Apotheke  

Termín Dreckapotheke vznikol v novoveku. Prvýkrát sa objavuje v názve 
diela nemeckého polyhistora Christiana Franza Paulliniho (1643 – 1712) Heilsame 
                                                           
4 SHA, M. Ant. IV. 4.  
„...a niektorí boli zabití aj pri jedle, medzi nimi i Sammonicus Serenus, ktorého viaceré učené diela sú 
dodnes známe.“ (Preklad: autorka). 
5 MACROB., Sat. III, 16, 6. 
„...v časoch cisára Severa, [...] Serenus Sammonicus, muž vzdelaný svojou dobou [...].“ (Preklad: 
autorka). 
6 SCHULTHEISZ, A tanköltemény az orvosi oktatásban (2012), s. 9. 
7 Podľa štandardného vydania SERENUS, Liber medicinalis (1916). 
8 Porov. ŠIMON, Historia medicinae antiquae (2009), s. 71. 
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Dreck-Apotheke, ktoré vyšlo v roku 1697. Obsah termínu však nebol ničím novým 
nielen v Paulliniho dobe, ale ani v dobe Quinta Serena. V liečivú silu odporných látok 
verili starovekí Egypťania, Chetiti, Číňania aj pôvodní obyvatelia Južnej Ameriky. Svoje 
miesto si takéto prísady našli v humorálnej medicíne, ľudovom liečiteľstve a v mágii. 
Používali sa v stredoveku aj novoveku a ich odraz vidno v súčasnej homeopatii.  

Sám Quintus Serenus vysvetľuje aj iným spôsobom, prečo odporúča v takej 
hojnej miere kuchynské a odpadové prísady. Podľa pôvodnej hippokratovskej tradície 
mal dobrý lekár prijímať za svoje služby len čestný dar honorarium.9 Za šarlatána sa 
považoval lekár, ktorý svoje služby predražoval, prípadne ponúkal drahšie, hoci menej 
účinné lieky.10 Podobne ako pred ním Plinius starší, aj Serenus kritizuje predajných 
lekárov:  

Multos praeterea medici componere succos 
assuerunt: pretiosa tamen quum veneris emptum, 
falleris, frustraque immensa numismata fundes,11  

a vyhlasuje, že on je tým dobrým lekárom chudobných, lebo na rozdiel od iných 
odporúča jednoduché prísady, ktoré sú prístupné každému:  

Quid referam multis composta Philonia12 rebus? 
Quid loquar antidotus variis? quis ista requirat? 
At nos pauperibus praecepta feramus amica.13  

Zaujímavé je, samozrejme, samo Serenovo tvrdenie, že je lekárom. O tom, či skutočne 
praktizoval medicínu, možno polemizovať.  
Prehľad lexiky  

Z textu Liber medicinalis možno vyčleniť nasledovné lexémy, ktoré sa dajú 
zaradiť do kategórie Dreckapotheke:14 

 
  

                                                           
9 ŠIMON, Historia medicinae antiquae (2009), s. 25 – 26. 
10 ŠIMON, Historia medicinae antiquae (2009), s. 48. 
11 SER. med. 518 – 520. 
„Lekári si zvykli robiť lieky z mnohých prísad, / no hoci sú drahé, môžu aj klamať /a obrovské sumy sa 
vydajú nadarmo.“ (Preklad: autorka). 
12 Liek zvaný philoneion, citovaný Galénom aj Celsom, bol známy množstvom prísad a skrytých významov 
spojených s ich účinkom (porov. PRIORESCHI, A History of Medicine: Roman medicine (1996), s. 301). 
13 SER. med. 392 – 394. 
„Načo mám spomínať mnohé prísady Filónovho lieku, / načo hovoriť o rôznych protijedoch? Kto ich 
potrebuje? / Moje rady sú pre chudobných, ktorí sú mi milí.“ (Preklad: autorka). 
14 V zátvorke sa uvádzajú výskyty lexém v texte, ktoré sa týkajú liečivých prísad alebo ich priamo označujú 
(čísla veršov v štandardnom vydaní a liečivé účinky uvádzané autorom). Výskyty v inom sémantickom 
kontexte sa neuvádzajú. 
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1. Tkanivá a látky organického pôvodu  
axungia – živočíšny tuk (969 neuralgia, 1051 omrzliny)  
adeps – tuk, masť (150 defekty pokožky a tváre, 179 bolesť uší, 218 bolesť očí, 456 

renálne ťažkosti, 792 poranenia mečom a korbáčom, 814 rany rôzneho pôvodu, 
890 náhla horúčka, 941 dvaapoldňová horúčka, 964 fraktúry a vykĺbenia, 971 
neuralgia, 1048 bravčová – popáleniny, 1089 hnisavé rany)  

coma – vlas, chlpy (1088 zajačie – hnisavé rany)  
crines – vlasy (960 ženské – zlomeniny a vykĺbenia)  
cruor – krv (110 z korytnačky – vypadávanie vlasov a alopécia, 663 z netopiera – 

nadmerné ochlpenie, 1014 slávičia – epilepsia) 
lana – vlna (27 migréna, 98 delírium, 194 bolesť očí, 361 bolesť prsníkov, 425 renálne 

ťažkosti, 522 zápcha, 630, 639 a 653 krvácanie z maternice, 815 rany rôzneho 
pôvodu, 919 trojdňová horúčka, 951 zlomeniny a vykĺbenia, 1045 popáleniny) 

pellis – srsť, koža (108 hadia – vypadávanie vlasov a alopécia, 851 jelenia – uhryznutie 
hadom) 

sanguis – krv (39 korytnačia – lupiny, 132 lasičia – elefantiáza, 147 defekty pokožky 
a tváre, 633 z holubice – krvácanie z nosa, 665 zo vši z čierneho psa – nadmerné 
ochlpenie, 692 zo vši – pohlavné choroby, 854 psia – uhryznutie hadom, 1095 
jašteričia – bradavice, 1101 slimačia – bradavice)  

sevum – sébum, maz, tuk (109 medvedí – vypadávanie vlasov a alopécia, 172 husí – 
ochorenia uší, 266 medvedí a býčí – zápaly hrdla, 343 tuberkulóza, 356 bolesť 
prsníkov, 694 pohlavné choroby, 712 furunkul, 747 jelení – struma, 756 kravský – 
ergotizmus, 780 capí – dna, 960 zlomeniny a vykĺbenia, 1049 kozí – popáleniny) 

vellus – rúno (801 poranenia mečom a korbáčom, 885 náhla bolesť a horúčka, 1028 
žltačka, 1100 bradavice) 

 
2. Zoologické anatomické termíny, vnútornosti 
cauda – chvost (250 ovčí – zubný kaz) 
cerebrum – mozog (589 zajačí – problémy s močením, 633 slepačí – krvácanie z nosa, 

877 slepačí – uštipnutie škorpiónom, 950 psí – zlomeniny a vykĺbenia, 1033 prasací 
alebo zajačí – prerezávanie zubov detí) 

cornu – roh, parožie (popol z jelenieho parožia: 235 zubný kaz, 564 cudzopasníky, 997 
kozí – letargia)  

fetus – plod (838 jelení – uhryznutie hadom) 
iecur – pečeň (395 vlčia – pečeňové ťažkosti, 848 uhryznutie hadom, 901 myšacia – 

štvordňová horúčka)  
fibra – tu: vždy v spojení s iecur – lalok (395 vlčia – pečeňové ťažkosti, 901 myšacia – 

štvordňová horúčka) 
medulla – miecha, špik (jelenia: 116 zimnica, 285 zápaly hrdla, 467 renálne ťažkosti) 
pulmo – pľúca (91 dobytka – delírium) 
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splen – slezina (417 kozliatka – ochorenia sleziny) 
ungula – paznecht (235 prasací – zubný kaz)  
vulva – pošva (609 zajačice – počatie a pôrod 
 
3. Výlučky, sekréty 
Caenum – exkrement (217 opuch očí) 
coagula – chymozín, enzým zo žalúdka dojčených zvierat (576 črevná kolika, 838 

uhryznutie hadom, 908 štvordňová horúčka, 1084 hnisavé rany) 
fimus – trus (209 holubí – bolesť očí, 240 myší – zubný kaz, 285 kozí – zápal hrdla, 

350 myší – bolesť prsníkov, 599 problémy s močením, 714 furunkul, 727 holubí – 
karbunkul, 804 konský – poranenia mečom a korbáčom, 954 kozí – zlomeniny 
a vykĺbenia)  

fel – žlč (118 medvedia – zimnica, 173 kravská – bolesť uší, 177 myšia – bolesť uší, 199, 
205, 207 a 210 – bolesť očí, 230 býčia – zubný kaz, 676 kozia – pohlavné choroby, 
1012 supia – epilepsia, 1015 ovčia – epilepsia) 

lac – mlieko (138 kravské – elefantiáza, 197 kozie – bolesť očí, 215 psie – bolesť očí, 229 
kozie – zubný kaz, 244 psie – zubný kaz, 312 kozie – tráviace ťažkosti, 356 bolesti 
prsníkov, 524 kozie – zápcha, 525 konské – zápcha, 565 kozie – cudzopasníky, 872 
kozie – uštipnutie škorpiónom, 1034 kozie – prerezávanie zubov detí, 1071 kravské 
a oslie – protijedy, 1076 kozie – protijedy) 

purgamenta – trus (158 ťaví – defekty pokožky a tváre, 740 holubí – opuchy)  
saliva – slina (156 defekty pokožky a tváre) 
sordes – špina (716 furunkul) 
stercus – výkal (76 prasací – svrab, 622 supí – bezbolestný pôrod, 732 slepačí – 

karbunkul, 793 prasací – poranenia mečom a korbáčom, 964 ovčí – zlomeniny 
a vykĺbenia) 

urina – moč (843 vlastný – uhryznutie hadom, 1096 psí – bradavice) 
 
4. Iné organické a anorganické látky 
aerugo – hrdza, medenka (218 bolesť očí) 
cinis – popol (53 farbenie vlasov, 76 svrab a pľuzgiere, 108 padanie vlasov a alopécia, 

120 zimnica, 132 elefantiáza, 149 a 159 defekty pokožky a tváre, 196 bolesť očí, 235, 
236 a 241 zubný kaz a zápach z úst, 277 zápaly hrdla, 375, 376 a 377 nechutenstvo, 
564 cudzopasníky, 691 ischias, 762 ergotizmus, 795, 799 a 803 poranenia mečom 
a korbáčom, 816 rany neznámeho pôvodu, 983 nespavosť, 1018 epilepsia, 1042 
a 1045 popáleniny, 1083 a 1086 hnisavé rany, 1100 bradavice)  

dropax – δρώπαξ, náplasť zo smoly (501 vodnatieľka)  
favilla – pahreba (237 zubný kaz a zápach z úst, 478 brušná kolika) 
harena – piesok (503 vodnatieľka) 
calx – pálené vápno (730 karbunkul, 1046 popáleniny)  
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fuligo – sadza (1106 hemoroidy) 
pix – smola (384 pečeňové ťažkosti, 451 renálne ťažkosti, 552 úplavica, 1091 hnisavé 

rany) 
resina – živica (51 farbenie vlasov, 584 problémy s močením, 710 furunkul, 739 

opuchy) 
sulphur – síra (35 lupiny, 451 a 456 renálne ťažkosti, 876 uštipnutie škorpiónom, 885 

náhla bolesť a horúčka, 1028 žltačka, 1090 hnisavé rany) 
terra – pôda (481 a 482 bolesť brucha, 1096 bradavice) 
 
5. Pomenovania zvierat15 
agnus – ovca (1015 žlč – epilepsia) 
anguis – had (218 bolesť očí) 
anser – hus (172 a 178 bolesť uší, 283 zápaly hrdla, 356 bolesť prsníkov) 
apis – včela (1015 epilepsia) 
asinus, asina – osol, oslica (74 svrab, 526 zápcha, 1071 protijedy) 
Arachne – Arachné, pavúk (957 zlomeniny a vykĺbenia)  
bos – krava (138 elefantiáza, 174 bolesť uší, 692 pohlavné choroby, 756 ergotizmus, 

1071 protijed) 
canis – pes (215 bolesť očí, 244 zubný kaz a zápach z úst, 665 nadmerné ochlpenie, 

854 uhryznutie hadom, 950 zlomeniny a vykĺbenia, 1096 bradavice) 
capella – mladá koza (175 bolesť uší, 197 bolesť očí, 229 zubný kaz a zápach z úst, 312 

tráviace ťažkosti, 565 cudzopasníky, 676 pohlavné choroby, 872 uštipnutie 
škorpiónom, 1049 popáleniny, 1076 protijedy) 

capra – koza (199 bolesť očí, 285 zápaly hrdla, 524 zápcha, 601 problémy s močením, 
954 zlomeniny a vykĺbenia, 997 letargia, 1034 prerezávanie zubov detí) 

cervus – jeleň (116 zimnica, 185 bolesť uší, 235 a 241 bolesť zubov a zápach z úst, 285 
zápaly hrdla, 467 renálne ťažkosti, 564 cudzopasníky, 838 a 851 uhryznutie 
hadom) 

cimex – ploštica (629 krvácanie z nosa, 899 štvordňová horúčka, 921 trojdňová 
horúčka, 1003 letargia) 

columba – holubica (209 bolesť očí, 633 krvácanie z nosa, 727 karbunkul, 740 opuchy, 
978 neuralgia) 

concha – lastúra, lastúrnik, mäkkýš (529 zápcha) 
conchylium – slimák, červec purpurový (798 poranenia mečom a korbáčom, 1101 

bradavice) 
cygnus – labuť (150 defekty pokožky a tváre) 
eruca – húsenica (144 defekty pokožky a tváre, 849 uhryznutie hadom)  

                                                           
15 Osobitne možno vyčleniť pomenovania zvierat. V texte sa nevyskytujú samostatne, ale ako liečebné 
prostriedky sa uvádzajú ich časti, resp. výlučky. 
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gallus – sliepka (207 bolesť očí, 633 krvácanie z nosa, 714 furunkul, 732 karbunkul, 
841 uhryznutie hadom, 877 uštipnutie škorpiónom, 893 náhla bolesť) 

gryllus – svrček (288 struma) 
haedus – kozliatko (417 ochorenia sleziny) 
hircus – cap (775 a 780 dna) 
hirudo – pijavica (407 ochorenia sleziny, 670 nadmerné ochlpenie, 784 dna)  
hirundo – lastovička (1018 a 1021 epilepsia) 
lacerta – jašterica (1095 bradavice) 
lepus – zajac (147 defekty pokožky a tváre, 576 črevná kolika, 589 problémy 

s močením, 609 počatie a pôrod, 908 štvordňová horúčka, 1034 prerezávanie 
zubov detí, 1085 hnisavé rany) 

lumbricus terrae – dážďovka (48 farbenie vlasov, 172 bolesť uší, 243 zubný kaz 
a zápach z úst, 352 bolesť prsníkov, 759 ergotizmus, 968 neuralgia, 1087 hnisavé 
rany) 

lupus – vlk (82 svrab, 184 bolesť uší, 395 pečeňové ťažkosti, 729 karbunkul) 
mannus – malý koník (804 poranenia mečom a korbáčom) 
murex – slimák (237 zubný kaz a zápach z úst) 
mus – myš (177 bolesť uší, 237 a 240 zubný kaz a zápach z úst, 350 bolesť prsníkov, 

901 štvordňová horúčka) 
mustela – lasica (130 elefantiáza, 691 pohlavné choroby, 1018 epilepsia) 
ovis – ovca (250 chvost – zubný kaz a zápach z úst, 964 trus – zlomeniny a vykĺbenia) 
porca – prasa (76 svrab, 235 zubný kaz a zápach z úst, 793 poranenia mečom 

a korbáčom, 1033 prerezávanie zubov detí, 1048 popáleniny) 
Progne – Prokné, lastovička (1014 krv – epilepsia) 
rana – žaba (113 zimnica) 
ricinus – voš (665 nadmerné ochlpenie, 692 pohlavné choroby)  
sorex – syseľ (54 farbenie vlasov)  
tauris – býk (230 zubný kaz a zápach z úst, 266 zápaly hrdla) 
testudo – korytnačka (krv: 39 lupiny, 110 vypadávanie vlasov) 
ursus – medveď (109 vypadávanie vlasov a alopécia, 118 zimnica, 266 zápaly hrdla) 
vermis – červ (169 bolesť uší) 
vipera – zmija, had (108 padanie vlasov a alopécia)  
vultur – sup (622 trus – bezbolestný pôrod) 
 

Z prehľadu lexém a ich použitia v texte je zrejmé, že prostriedkami 
z kategórie Dreckapotheke sa v čase vzniku Liber medicinalis liečili choroby celého 
organizmu. Nechutné prísady nie sú rezervované len na doplnkovú liečbu banálnych 
neduhov, akým je napr. nadmerné ochlpenie. Autor ich odporúča aj pri závažných 
ochoreniach a stavoch, ako je epilepsia, struma alebo toxická reakcia po uhryznutí 
hadom. Hojne sa využívajú tuhé exkrementy, ale aj krv, mlieko, žlč a tuk zvierat. 
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Pri skúmaní liečivých účinkov možno nájsť zreteľné paralely s ľudovým liečiteľstvom 
– napríklad účinky bravčovej masti na popáleniny. 
Jednou z najhojnejšie sa vyskytujúcich prísad je cinis – popol. Mohlo by to naznačovať 
rituálny rozmer liečby, hoci Serenus sa vyhýba tomu, že by uvádzal konkrétne 
súvislosti s náboženstvom.16 Pre zaujímavosť možno uviesť jeden zo spôsobov využitia 
popola na výrobu akejsi zubnej pasty:   

Quod vero assumpsit nomen de dente fricando, 
Cervino ex cornu cinis est, aut ungula porcae 
Torrida, vel cinis ex ovis, sed non sine vino, 
Muricis aut tosti, vel bulbi extincta favilla.17  
Využitie abrazívnych a dezinfekčných účinkov popola nebolo v minulosti 

nezvyčajné. Svetová zdravotnícka organizácia dnes odporúča použiť popol alebo 
piesok ako núdzovú alternatívu mydla v oblastiach, kde nie sú dostupné hygienické 
prostriedky.18 V diachrónnom pohľade je ešte zaujímavá etymologická súvislosť medzi 
výrazom dentes fricare a súčasným termínom pre zubnú pastu dentifrice (fr.).   
Záver  

Nevyhnutným predpokladom toho, aby mohol pacient prijať liečbu typu 
Dreckapotheke, bolo a je isté magicko-mystické videnie sveta, viera v samoliečebnú 
schopnosť organizmu, ale aj dôvera v lekára a v placebo efekt lieku a celkové 
psychologické nastavenie pacienta.19 V súčasnej medicíne prebieha diskusia o  etike 
homeopatie a o jej účinnosti, zvlášť v prípade niektorých homeopatík získavaných 
z chorobných tkanív. Známe sú však aj látky, ktoré dnes využíva aj klasická medicína, 
napríklad rybí tuk alebo jedy rôznych živočíchov. Pohľad na odpudzujúcu lekáreň 
u Quinta Serena je v každom prípade zaujímavým príspevkom k obrazu histórie 
antickej medicíny. 
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Abstrakt: Liber medicinalis, dielo Quinta Serena, rímskeho autora z obdobia neskorého cisárstva, je 
zbierkou receptov na liečbu rôznych neduhov a ochorení. Okrem liečivých rastlín, ktoré tvoria základ 
liečby, možno v receptoch nájsť prísady z bežnej domácnosti, ale aj nechutné látky, telesné výlučky 
a nečistoty. Pre tento spôsob liečby sa ujal novoveký nemecký termín Dreckapotheke. Cieľom práce je 
identifikovať lexémy, ktoré možno zaradiť do tejto kategórie a analyzovať ich sémantickú funkciu v texte 
Liber medicinalis. 
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Abstrakt: Liber medicinalis, dielo Quinta Serena, rímskeho autora z obdobia neskorého cisárstva, je 
zbierkou receptov na liečbu rôznych neduhov a ochorení. Okrem liečivých rastlín, ktoré tvoria základ 
liečby, možno v receptoch nájsť prísady z bežnej domácnosti, ale aj nechutné látky, telesné výlučky 
a nečistoty. Pre tento spôsob liečby sa ujal novoveký nemecký termín Dreckapotheke. Cieľom práce je 
identifikovať lexémy, ktoré možno zaradiť do tejto kategórie a analyzovať ich sémantickú funkciu v texte 
Liber medicinalis. 
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Básnická tvorba Samuela Spilenbergera1 
Martin Zborovjan 
Košice 
 
The poetical works of Samuel Spilenberger 
 
Abstract: The purpose of this paper is the presentation of Samuel Spilenberger´s occasional poems and 
their analysis from the content and philological points of view. Samuel Spilenberger, doctor, pharmacist 
and humanist (*1572, Levoča - †1654, Levoča) completed his medical education and gained experience 
and contacts during his studies in several German towns. In Basel in 1597, Spilenberger successfully 
defended his dissertation Theses de morbo Hungarico. He regularly reported on his studies to the 
authorities in the town of Levoča, by whom he was financially supported. The great plague in 1600, which 
affected the beginning of Spilenberger´s medical practice in Levoča, gave him the impulse to write other 
medical treatises (1622, 1634). Moreover, Spilenberger also published occasional poems, among which 
epithalamia (nuptial poems) and epicedia (funeral odes) predominated. His Latin and German poems 
can be found either as dedications at the beginning of other writer´s works, or in separate collections 
together with works by other authors. These were occasional collections intended for various personages, 
for example Laurentius Ludovicus, Tomáš Schnell, Abrahám Cebanius, Juraj Thurzo or Dávid Frölich. 
The philological analysis of the presented poems by Spilenberger focuses on the application of models of 
ancient authors and at the same time it assesses the metrical and stylistic aspects of his verse. Some of 
the later poems, according to a composition, are revised form of the older versions.  
 
Keywords: Samuel Spilenberger, occasional poems, Latin metrics and stylistics, nuptial poems 

(epithalamia), funeral odes (epicedia) 
 

amuel Spilenberger (Ludimontanus, Spielenberg, Spielenberger, 
Spillenberg, Spillenberger, Spillenburgius), levočský lekár a lekárnik, 

doktor medicíny a filozofie, podnikateľ a básnik, sa narodil roku 1572 v Levoči alebo 
v Spišských Vlachoch (okres Spišská Nová Ves), zomrel v roku 1654 v Levoči. 
 Už počas štúdia na levočskej škole2 preukázal mimoriadny talent, a preto mu 
mestská rada umožnila vďaka finančnej podpore zo základiny Alexeja Thurzu lekárske 
štúdium v zahraničí. Štúdium začal na gymnáziu v Görlitz. No úroveň gymnázia 
po tom, čo jeho rektor Laurentius Ludovicus (1536 – 1594) vážne ochorel, začala 
klesať. Samuel Spilenberger mal v úmysle pokračovať v štúdiu na univerzite 
vo Wittenbergu, pretože tu pôsobil od roku 1592 protestantský teológ Aegidius 

                                                           
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky VEGA 
1/0062/17 – Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom. 
2 Študijný poriadok levočskej školy vypracoval roku 1589 nový rektor, jihlavský rodák Ján Mýlius. 
Významné miesto mala na tejto škole v duchu renesancie a humanizmu latinčina, čítanie antických 
autorov, no aj gréčtina ako biblický jazyk. Dialektika a rétorika sa tu učila podľa Melanchtona (porov. 
CHALUPECKÝ, Z dejín stredného školstva v Levoči. [online]. [2017-08-15]. Dostupné na internete: 
https://gymjfrle.edupage.org/text/?text=text/text15&subpage=3. 
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Hunnius (1550 – 1603),3 alebo v Štrasburgu, kde sa popri lekárskom štúdiu kládol 
väčší dôraz na gréčtinu, o ktorej bol presvedčený, že je pre lekára veľmi dôležitá.4 
Napokon so súhlasom mestskej rady v Levoči pokračoval v rokoch 1593 – 1595 
na univerzite vo Wittenbergu, kde v roku 1594 dokončil štúdium filozofie.5 
 S prosbou o finančnú podporu jeho lekárskeho štúdia v Bazileji sa obrátil 
na mestskú radu v Bazileji. No pre nedostatok financií pokračoval v roku 1595 
v štúdiách na univerzite v bavorskom Altforde.6 V Bazileji absolvoval štvortýždňovú 
prax u lekára Felixa Platera (1536 – 1614). Následne študoval v Štrasburgu a v Regens-
burgu, kde na odporúčanie priateľa Jakuba Kramera absolvoval lekársku a lekárnickú 
prax u Jána Dávida Rulanda (1585 – 1648).7 Lekárske štúdiá napokon dokončil 
v Bazileji. V roku 1597 obhájil dizertačnú prácu Theses de morbo Hungarico a 26. 
januára 1598 bol slávnostne promovaný za lekára.8 
 Po návrate do Levoče v roku 1598 sa Samuel Spilenberger oženil s Juditou 
Dirnerovou, dcérou Jonáša Dirnera, richtára v Spišskej Novej Vsi, s ktorou mal päť 
                                                           
3 V zachovanej korešpondencii Spilenberger pravidelne informoval mestskú radu v Levoči o priebehu 
štúdia, kde zároveň predkladal vyúčtovania o pridelených prostriedkoch. Ohľadne štúdia na gymnáziu 
v Görlitz píše mestskej rade 18. mája 1592: „De statu scholae Gorlicensis multa quidem essent dicenda, 
verum brevitate temporis utens in pauca multa referam. Haud obscurum est illud: Capite laborante 
languent membra. Quapropter ut olim schola Gorlicensis Musis et fama satis erat conspicua, ita nunc 
deficiente ludirectore Ludovico, cujus duntaxat sub nomine gymnasium illud adeo crescebat, et erat 
frequens, nullius jam existimationis esse putatur. Quod si ego ante scivissem, profecto eum in locum me 
nunquam contulissem. Etsi enim ludimagister ille Dei gratia nondum reliquit superos, tamen lethifera 
paralysi ictus rarissime in scholam ferri curatur. Quidam etiam referunt eum jam omnino Musis 
valedicturum dixisse. Studiosi itaque plerique non tantum Gorlicenses, sed etiam academiae Lipsensis 
audientes doctorem Hunnium Witebergam venisse, ibidemque reformationem futuram esse, catervatim 
se Witebergam conferent. Quod et ego facerem, nisi consilium et voluntatem vestram expectarem.“ (porov. 
KATONA – LATZKOVITS, Lőcsei stipendiánsok és literatúsok. Külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550-
1699 (1990), s. 152-153).  
4 V liste z 31. januára 1593 uvažuje Spilenberger o potrebe gréčtiny pre budúceho lekára: „Quid autem 
Latinus sine Graeco in medica praesertim facultate possit, eruditi omnes intelligunt. Si quis autem 
existimat medicinam perfecte cognosci posse sine Graecis literis, hunc sane patiar sua opinione beatum 
esse“ (porov. KATONA – LATZKOVITS, Lőcsei stipendiánsok és literatúsok. Külföldi tanulmányutak 
dokumentumai 1550-1699 (1990), s. 161). 
5 Z tohto obdobia sú už známe počiatky Spilenbergerovej básnickej tvorby. V liste datovanom v Görlitz 
19. mája 1593, adresovanom mestskej rade v Levoči, spomína verše, ktoré napísal pri príležitosti 
predčasnej smrti prísažného notára Antona Platnera (porov. KATONA – LATZKOVITS, Lőcsei stipendiánsok 
és literatúsok. Külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550-1699 (1990), s. 163: „Statum praeterea 
reipublicae vestrae perturbatum, mortemque domini Platneri patroni mei praematuram lugeo. Luctus (ut 
videbitis) excussit carmina. Carmina mea, ut boni aequique interim consulatis, oro, donec in studio 
poetices magis versatus, meliora dabo“). 
6 SZÖGI, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700 (2011), č. 16. Uvádza 
sa, že štúdium v Altdorfe začal 2. augusta 1595. 
7 Porov. KATONA – LATZKOVITS, Lőcsei stipendiánsok és literatúsok. Külföldi tanulmányutak dokumentumai 
1550-1699 (1990), s. 183. 
8 Porov. KREDATUSOVÁ, Spišský lekár, vzdelanec a podnikateľ Samuel Spilenberger (1572-1654) (2007), s. 7. 
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és literatúsok. Külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550-1699 (1990), s. 163: „Statum praeterea 
reipublicae vestrae perturbatum, mortemque domini Platneri patroni mei praematuram lugeo. Luctus (ut 
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6 SZÖGI, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700 (2011), č. 16. Uvádza 
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7 Porov. KATONA – LATZKOVITS, Lőcsei stipendiánsok és literatúsok. Külföldi tanulmányutak dokumentumai 
1550-1699 (1990), s. 183. 
8 Porov. KREDATUSOVÁ, Spišský lekár, vzdelanec a podnikateľ Samuel Spilenberger (1572-1654) (2007), s. 7. 
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detí. Keď v roku 1600 vypukla v Levoči morová epidémia, zastával úrad mestského 
lekára. Pretože mu mesto riadne nevyplácalo mzdu, presťahoval sa do Spišskej Novej 
Vsi.9 Napokon sa o dva roky vrátil do Levoče a mesto mu mzdu začalo vyplácať 
poriadne. V roku 1612 sa Spilenberger stal stoličným lekárom. Určitý čas bol tiež 
osobným lekárom palatína Juraja Thurzu, Gabriela Betlena a Juraja II. Rákociho. Ako 
uznávaný lekár bol pozvaný za člena lekárskeho konzília k umierajúcemu kráľovi 
Matejovi II. 
 Humanistický básnik Ján Bocatius (1569 – 1621) venoval Spilenbergerovi 
epigram vo svojej zbierke Hexasticha votiva (Bardejov, 1612). Vysoko hodnotí jeho 
lekárske umenie slovami: „...Hungara cui medicum non habet ora parem ...“, teda 
v zmysle, že Uhorsko nemá podobného lekára.10 
 Pravdepodobne v roku 1615 Spilenberger, keď bol povýšený do šľachtického 
stavu, ovdovel. Znova sa oženil 14. apríla 1616 s Magdalénou Klementisovou, dcérou 
levočského lekára a notára Michala Klementisa. Narodilo sa im sedem detí. Pri príleži-
tosti uzavretia tohto druhého manželstva vydali Spilenbergerovi priatelia Ján Bocatius, 
Juraj Fabricius, Štefan Xylander a Pavol Cramer zbierku svadobných básní Bellaria 
poetica (Košice, 1616).11 
 Z odborných lekárskych prác, okrem dizertačnej práce Theses de morbo 
Hungarico (Bazilej, 1597), napísal Spilenberger v roku 1622 morový spis Tempore 
infectionis, haec ante omnia observanda, quae sequuntur.12 Jeho nemecká verzia niesla 
názov Zur Zeit der Infection soll man vor allen Dingen nachvolgende Mittel brauchen.13 
                                                           
9 Porov. KATONA – LATZKOVITS, Lőcsei stipendiánsok és literatúsok. Külföldi tanulmányutak dokumentumai 
1550- 1699 (1990), s. 217. Weszprémi publikoval nápis o kostolnej veži v Spišskej Novej Vsi, ktorý dal 
vyhotoviť Spilenberger a ktorý vypovedá o zúfalom hlade obyvateľov roku 1599. Weszprémi ho publikoval 
v nasledovnej podobe: „Apostrophe ad cives: Denus ut hic valido consistit corpore truncus, / Et pulcra 
facie respicit astra caput: / Sic vestra invicto, cives, stet pectore virtus, Ast constans animo ducat ad astra 
fides. /  
Samuel Spilenberger, Med. Doct. Dom. iudicis Ionae Dirneri gener superius posita probando et firmando 
haec in perpetuam memoriam scribebat 27. Iul. anno Da paCeM. Haec in decusso turris Iglouiensis 
culmine reperta sunt manu Spilenbergeri notata“ (porov. WESZPRÉMI, Succinta medicorum Hungariae et 
Transilvaniae biographia. Centuria altera. Pars posterior (1781), s. 457). 
10 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru v knižnici Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti je 
dostupná online [27.10.2017]: http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/7656/cimkes. 
11 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru v knižnici Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti je 
dostupná online [27.10.2017]: http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/7782. 
12 Exemplár tlače je dostupný v Dolnom Kubíne v Čaplovičovej knižnici pod sign. R. (rara) II.176. Kópia 
textu dostupná tiež v prílohe bakalárskej práce BOČKAYOVÁ, Morový spis Samuela Spillenbergera (2017), 
Príloha B: Latinský spis z roku 1622. 
13 Exemplár tlače je dostupný v Debrecíne v Univerzitnej a národnej knižnici pod sign. Q1478 (RMK II 
423, RMNy 1279). Kópia textu dostupná tiež v prílohe bakalárskej práce BOČKAYOVÁ, Morový spis Samuela 
Spillenbergera (2017), Príloha C: Nemecký spis z roku 1622. V roku 1932 vydal Róbert Horvay 
komentované vydanie tohto nemeckého spisu (porov. HORVAY, Das Leutschauer Pestilenzbüchlein aus 
dem Jahre 1622. (1932), s. 16 – 23). 
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Spilenberger tento morový spis neskôr prepracoval a vydal v roku 1634 v Levoči 
pod názvom Pestis Alexicacus renovatus (Levoča, 1634).14 
 Samuel Spilenberger sa venoval aj podnikateľskej činnosti. V roku 1613 založil 
v Spišskej Tepličke na majetku mesta Levoče jeden z prvých papierenských mlynov 
na území Slovenska. Papierom zásoboval najmä Brewerovu tlačiareň v Levoči, ale 
aj tlačiarne v Bardejove a v Košiciach. Zomrel vyše 80-ročný 11. júna 1654.15 
 
Básnická tvorba Samuela Spilenbergera 
 
 Samuel Spilenberger skladal príležitostné básne, ktoré venoval rôznym 
osobám zo školského alebo cirkevného prostredia, resp. z mestskej alebo stoličnej 
správy. Svoje básne vydával spolu s inými autormi v samostatných zbierkach alebo 
osobitne na začiatku diel iných autorov. V jeho tvorbe prevažujú epithalamiá 
a epicediá. Napísal tiež propemptikon a komendačné básne do úvodov cudzích diel. 
Svoje verše skladal po latinsky a po nemecky. Tvoril väčšinou v elegickom distichu, ale 
písal aj v hexametri a jedenásťslabičnom faléckom verši.  
 V následnej prezentácii Spilenbergerovej príležitostnej poézie zachovávame 
chronologické hľadisko. Iba v prípade, ak venoval viacero básni tej istej osobe, alebo 
ak vydal v časovom odstupe tú istú báseň znova v prepracovanej forme, prezentujeme 
tieto básne spolu. Robíme tak preto, aby sme umožnili lepšie pochopiť vzťahy a ukázali 
tak ďalšie možnosti pre výskum.  
 V básnickej tvorbe Samuela Spilenbergera rozlišujeme počiatočné a vrcholné 
obdobie. Začiatky jeho tvorby tvoria príležitostné básne z obdobia lekárskych štúdií 
v Nemecku a komendačné básne vydané v Levoči. Niektoré básne z tohto obdobia 
neskôr znova prepracoval, resp. doplnil. Obdobie od roku 1635 považujeme 
v Spilenbergerovej básnickej tvorbe za vrcholné. V tomto roku prispel do troch 
zbierok svadobných básní a aj v nasledujúcich rokoch v jeho tvorbe prevažovali 
epithalamiá a epicediá. 
 
Začiatky básnickej tvorby  
 
 Už počas štúdia na univerzite vo Wittenbergu prispel Spilenberger v roku 
1594 do zbierky epicedií Epitaphia ac ellogia in honorem ... Laurentii Ludovici, Leoberg. 
rectoris quondam Scholae Gorlicianae ... (Wittenberg, 1594), ktorú vydali študenti na 
gymnáziu v Görlitz pri príležitosti smrti ich bývalého rektora Laurentia Ludovica.16 

                                                           
14 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru v knižnici Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti je 
dostupná online [5.9.2017]: http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/7764. Preklad a komentár lekárskeho spisu 
porov. BOČKAYOVÁ, Morový spis Samuela Spillenbergera (2017). 
15 Porov. KREDATUSOVÁ, Spišský lekár, vzdelanec a podnikateľ Samuel Spilenberger (1572-1654) (2007), s. 14. 
16 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru v knižnici Forschungsbibliothek, Gotha (De) je dostupná 
online [16.9.2017]: https://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/receive/ufb_cbu_00004771.  
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Spilenberger tento morový spis neskôr prepracoval a vydal v roku 1634 v Levoči 
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Básnická tvorba Samuela Spilenbergera 
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Začiatky básnickej tvorby  
 
 Už počas štúdia na univerzite vo Wittenbergu prispel Spilenberger v roku 
1594 do zbierky epicedií Epitaphia ac ellogia in honorem ... Laurentii Ludovici, Leoberg. 
rectoris quondam Scholae Gorlicianae ... (Wittenberg, 1594), ktorú vydali študenti na 
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14 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru v knižnici Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti je 
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Spilenberger ho prirovnáva k Philippovi Melanchtonovi, ktorého bol Ludovicus 
žiakom („dote fuere pares“), a ktorý odovzdával myšlienky svojho učiteľa ďalej 
študentom („Ipse Melanchtoneum fudit ab ore jubar!“). 
 V tom istom roku prispel aj do zbierky básní na rozlúčku s názvom 
Προπέμπτικα in honorem ... Thomae Schnelii ... (Wittenberg, 1594).17 Tomáš Schnell, 
syn levočského farára rovnakého mena, ktorý študoval od roku 1592 vo Wittenbergu, 
sa vracal na žiadosť rodičov do Levoče. Pri tej príležitosti mu priatelia zložili elegické 
verše. Spilenberger vyzdvihuje námahu a úspechy svojho priateľa. Príznačné je 
opakovanie slov vo veršoch, napr.:  

De multis (hem) multa ferunt mendacia multi, 
Clam tamen, o stolidum, clam, fuge, ferto palam.   
Ďalšie básne, ktoré poznáme, sú už z obdobia po návrate zo štúdia medicíny. 

V roku 1612 publikoval báseň v zbierke epigramov Ad Casparis Cunradi ... symbolum, 
Domini est salus ... Centuria IV. (Olnae Elysior, 1612). Podpísal sa ako osobný lekár 
uhorského palatína grófa Juraja Thurzu. Spolu s ním publikovalo v tejto zbierke svoje 
epigramy takmer sto rôznych významných osobností.18 
 Pri porovnaní Spilenbergovho epigramu z tejto zbierky s epigramom, ktorý 
uverejnil neskôr, v roku 1634 v už spomenutom lekárskom spise Pestis Alexicacus 
renovatus (Levoča, 1634), sme zaznamenali viaceré zhodné miesta. Usudzujeme, že 
epigram z roku 1612 tvoril základ pre neskoršie prepracované a doplnené verše v spise 
z roku 1634.19 
 V roku 1616 zložil Abrahám Cebanius vlastenecko-protitureckú báseň 
Salutaris adversus animae pestem officina (Bardejov, 1616).20 Do úvodu tejto tlače 
pridal Spilenberger komendačnú báseň. Cebaniova Liečivá lekáreň proti moru duše 
nabáda občanov Uhorska k jednote a svornosti v boji proti spoločnému tureckému 
nepriateľovi a ponúka lieky proti telesnému a duševnému moru. Spilenberger ako 
lekár dobre vedel, že ľudia chradnú skôr pre duševné choroby („animi tabescere 
morbis“), než zomierajú na tie telesné. Odporúča preto autora i jeho báseň („Nobilior 

                                                           
17 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru v knižnici Staatsbibliothek zu Berlin je dostupná online: 
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/ULZ5MQPYZLG5KK53YUTSRAF7AOPWMJV4.  
18 Uvedený Caspar Cunradus (1571 – 1633), mestský lekár vo Vroclave, historik a básnik, uverejnil 
epigram na Spilenbergera vo svojej zbierke Prosopographiae melicae millenarius II: „Samuel 
Spillenberger M. D. comitis Thurzonis, palatini Hungariae medicus. Panno Getas, morbos ego profligo, 
Pannonis hostes:/ Turcarum potior, dic, uter hostis erit? [Flor. hoc anno 1614.]“ (porov. CUNRADUS, 
Prosopographiae melicae millenarius II (Francofurti, 1615), pag. 185).  
19 Rovnaký základ v obidvoch básňach pozorujeme napr. v prvom verši druhého disticha:  
- epigram z r. 1612: „Nil moror, ut tremat, ut premat, ut perimatque, frematque:“ 
- epigram z r. 1634: „Nil moror: ut gemat, ut premat, ut perimatque frematque“ 
20 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru v knižnici Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti je 
dostupná online [25.8.2017]: http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/7783.  
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medicus nobis eris omnibus unus“) a vraví, že by sme sa mali podriadiť ich liečbe 
(„tuae nosmet submittimus ipsi curae“). 
 Z práce maďarského autora Arnolda Ipolyiho Bedegi Nyári Krisztina (1604 – 
1641) z roku 1887 sa dozvedáme, že pri príležitosti svadby grófa Imricha Thurza 
s Kristínou Ňáriovou, ktorá sa konala 7. novembra 1618, zložil Samuel Spilenberger 
báseň. Napriek tomu, že sa v práci uvádza miesto uloženia rukopisu, t. j. jeho 
signatúra,21 rukopis básne nie je dostupný. Podľa signatúry by sa báseň mala 
nachádzať medzi písomnosťami oravského panstva, ktoré sú uložené v Štátnom 
archíve v Žiline so sídlom v Bytči. Na základe konzultácie s riaditeľkou štátneho 
archívu PhDr. Janou Kurucárovou v decembri 2016 však musíme konštatovať, že hoci 
sa písomnosti oravského panstva v bytčianskom archíve nachádzajú, Spilenbergerova 
svadobná báseň z roku 1618 v tomto archíve nie je. Podobnú odpoveď sme dostali 
z Maďarského národného archívu v júli 2017. Podľa inventárnych pomôcok k fondu 
archívu rodiny Thurzo (Archivum familiae Thurzó E 196) sa báseň nenachádza ani 
v tomto archíve. 
 V roku 1619 vyšla v levočskej tlačiarni Daniela Schultza učebnica latinskej 
gramatiky Compendium grammaticae Latinae majus d. Philippi Melanchtonis.22 Jediný 
exemplár tejto tlače uložený v Slovenskej národnej knižnici v Martine bol v čase nášho 
výskumu neprístupný najprv kvôli digitalizácii, potom kvôli výpožičke pre výstavné 
účely a napokon kvôli reštaurovaniu. V Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti sa 
nachádza kópia tejto tlače,23 no knižnica neposkytuje kópie z kopírovaných dokumen-
tov, a preto nemáme k dispozícii ani text tejto básne. 
 V roku 1618 vyšla v Levoči na náklady majiteľa smolníckych baní Antona 
Kramera dotlač evanjelických meditácií nemeckého autora Juraja Zieglera (1551 – 
1633) pod názvom Discurs von dem höchsten Gut (Levoča, 1618).24 Prvé vydanie týchto 
meditácií, vydané v roku 1609 v nemeckom meste Hanau, bolo nemeckým prekladom 
latinského originálu De incertitudine rerum humanarum discursus (Riga, 1598). 
Podklad pre levočské vydanie z roku 1618 tvorilo druhé nemecké vydanie, ktoré vyšlo 

                                                           
21 Podľa A. Ipolyiho je signatúra Spilenbergerovej svadobnej básne: Árva vára levéltárában, fasc. 198, nro. 
174. 1618. nov.7 Spielenberger Samuelis instantibus nuptiis Comitis Thurzó Epithalamium dedicat carmen 
(porov. IPOLYI, Bedegi Nyári Krisztina (1604-1641) (1887), pozn. 12. Digitalizovaná verzia práce dostupná 
online [28.8.2017]: http://mek.oszk.hu/05600/05698/html/#footnote-11). 
22 Exemplár tlače sa nachádza v Slovenskej národnej knižnici v Martine pod sign. SNK SD 46064. Túto 
veľkú príručku venoval Eliáš Ursini predstavenstvu piatich slobodných miest Košíc, Levoče, Bardejova, 
Prešova a Sabinova.  
23 Xerox tlače Compendium grammaticae Latinae majus d. Philippi Melanchtonis je uložený v Országos 
Széchényi Könyvtár v Budapešti pod sign. RMK I. 389a (cop.), RMNy (1190). 
24 Dostupný exemplár tlače sa nachádza v Knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči so sign. 
13351. 
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vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1616.25 Levočské vydanie z roku 1618 sa zas stalo 
podkladom pre neskorší maďarský preklad, ktorý vydal Albert Szenczi Molnár (1574 
– 1634) v Levoči v roku 1630 pod názvom Discursus de summo bono (Levoča, 1630).26  
 Nemecké vydanie Discurs von dem höchsten Gut (Levoča, 1618) obsahuje 
v úvode Spilenbergerove latinské a nemecké verše. V maďarskom preklade Discursus 
de summo bono (Levoča, 1630) sú nemecké verše vynechané a latinské sú 
v prepracovanej a doplnenej podobe. Keď v roku 1701 vyšiel v Kluži znova maďarský 
preklad Discursus de summo bono (Kluž, 1701), zo Spilenbergerových veršov 
obsahoval už len skrátenú latinskú časť.  
 Na tomto mieste stojí za zmienku ďalšie zistenie. V roku 1637 vyšla v Levoči 
zbierka príležitostných básní pod názvom Epigrammata quodlibetica ad litteratos 
Leutschovienses (Levoča, 1637).27 Autor tejto zbierky, ktorý je neznámy, venoval 
epigramy takmer tridsiatim významným osobám. Medzi nimi dedikoval latinské 
a nemecké verše aj Samuelovi Spilenbergerovi a nadpísal ich titulom Bonum infinitum 
ad doctorem Samuelem Spillenbergerum, medicum ordinarium. Porovnávaním sme 
zistili, že nemecké verše sú sčasti zhodné a sčasti prepracované Spilenbergerove verše 
vydané v Discurs von dem höchsten Gut (Levoča, 1618) a takisto, že latinské verše sa 
zhodujú s tými, ktoré Spilenberger publikoval v Discursus de summo bono (Levoča, 
1630). Prečo autor tejto zbierky epigramov venoval Spilenbergerovi jeho vlastné verše, 
nevieme.  
 Porovnaním pôvodnej verzie Spilenbergerových veršov z roku 1618 a ich 
prepracovanej a doplnenej verzie z roku 1630, resp. 1637, sme zistili, že podstatné 
rozdiely sa nachádzajú najmä v latinskej časti básne, a to v druhom distichu. 
V nemeckej časti básne nepozorujeme veľké rozdiely, keďže autor iba premiestnil 
alebo vynechal niektoré verše. Na začiatku básne, v prvom distichu uvádza autor ako 
príklad osud Alexandra Veľkého, ktorý si podmanil celý svet a teraz leží v zemi mŕtvy 
ako pokrm pre červy („humi vermibus esca jacet“). V nasledujúcom druhom distichu 
si môžeme všimnúť rozdiely medzi spomínanými verziami vo výpočte hodnôt, ktoré 
sleduje jemu podobný človek. Verzia druhého disticha z roku 1618 má podobu:   

Hae sunt divitiae nostrae, haec fortuna, triumphus 
Deliciae, splendor, gloria, forma, domus.  

                                                           
25 Porov. LICHNEROVÁ, Niekoľko príkladov k vývoju autorského práva v dejinách knižnej kultúry 16.-18. 
storočia v slovenskom kontexte: od chaosu cez vydavateľské a autorské privilégiá k platným nariadeniam 
(2010), s. 16 – 17. 
26 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru z r. 1630 je dostupná online [28.8.2017]: 
http://mek.oszk.hu/15900/15971/html/index.html. O Molnárovom maďarskom preklade Discursus de 
summo bono pozri Geschichte der ungarischen Literatur. Eine historisch-poetologische Darstellung 
(2013), s. 67. 
27 Exemplár tlače sa nachádza v Univerzitnej knižnici v Budapešti so sign. RMK II 73 (RMNy 1681). 
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Vo verzii z roku 1630 a 1637 presúva autor uvažovanie do náboženskej, či skôr 
teologickej roviny:  

Hae sunt divitiae nostrae, hic honor, haecque voluptas: 
Quae tria pro trino Numine Mundus habet.  

V prvom verši disticha, kde sa uvádzajú hodnoty, ktoré sleduje človek namiesto Boha 
v troch osobách, stojí vždy na prvom mieste bohatstvo (divitiae). V doplnenej latinskej 
časti z roku 1630, resp. 1637, autor toto bohatstvo nachádza v posmrtnom živote 
v nebi: 

O quando in puro illo erimus certoque sereno! 
Divitiis plena deliciisque domo? 

 
Vrcholné obdobie básnickej tvorby 
 
 Počnúc rokom 1635 považujeme básnickú tvorbu Samuela Spilenbergera za 
vrcholnú. V tomto roku básnicky prispel do troch zbierok svadobných básní. Básnická 
zbierka epithalamií Syncharma beneprecatorium in solennitatem nuptiarum ... Ioannis 
Mariasi de Markusfalva ... (Levoča, 1635)28 vyšla pri príležitosti sobáša grófa Jána 
Mariášiho a Žofie Paluďaiovej. Ako hlavný autor zbierky sa uvádza Abrahám Cebanius 
a Spilenberger do nej prispel básňou v jedenásťslabičnom faléckom verši s daktylom 
v druhej stope, t. j. vo verši, v ktorom tvoril aj Gaius Valerius Catullus. Svadobná báseň 
má ľúbostný, intímny až erotický obsah. Na konci sa Spilenberger podpísal 
pseudonymom Samuel Ludimontanus.29 
 Druhou zbierkou, do ktorej v roku 1635 prispel, bola zbierka Gamelia votiva 
et beneprecatoria in solemnitatem nuptiarum Iosephi Alaudae ... (Levoča, 1635).30  

Vyšla pri príležitosti sobáša Jozefa Alauda (1610 – 1664), rektora evanjelickej školy 
v Sabinove, so Zuzanou, dcérou nebohého Jána Lapschera, prísažného notára 
v Sabinove. Sobáš sa konal v decembri 1635. Spilenberger v básni, ktorú napísal sčasti 
latinsky a sčasti nemecky, vyzdvihuje predmanželskú čistotu a počestnosť obidvoch 
manželov. Používa adjektíva honestus a redlich, aby vyjadril predpoklad Božieho 
požehnania pre manželský zväzok. V súvislosti s tými, čo sa vyhýbajú sobášu 
(μισογάμοι), cituje z komédie Dievča z Andru od Terentia: „Omnes qui amant, aegre 
sibi dari uxores ferunt.“,31 t. j. v preklade s prihliadnutím k anglickej verzii, že „Muž 

                                                           
28 Dostupný exemplár tlače sa nachádza v Knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči, č. 13847, 
č. 106. Je to iba zlomok (posledné 3 listy D2-4) s titulom Carmen joco-serium polymetron pro exhilarandis 
dominis hospitibus nuptiarum generosi domini Joannis Mariasi de Markusfalva sponsi etc.  
29 V plnom prepise: „Lusit Samuel Ludimontanus M. D. generosi dn. sponsi ante annos XXX ex ss. 
baptismate susceptor.“ 
30 Dostupné exempláre tlače sa nachádzajú v Levoči v Knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru 
v Levoči pod sign. č. 13909, č. 9 a č. 8885.  
31 Porov. Andria, 191.  
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Vo verzii z roku 1630 a 1637 presúva autor uvažovanie do náboženskej, či skôr 
teologickej roviny:  

Hae sunt divitiae nostrae, hic honor, haecque voluptas: 
Quae tria pro trino Numine Mundus habet.  

V prvom verši disticha, kde sa uvádzajú hodnoty, ktoré sleduje človek namiesto Boha 
v troch osobách, stojí vždy na prvom mieste bohatstvo (divitiae). V doplnenej latinskej 
časti z roku 1630, resp. 1637, autor toto bohatstvo nachádza v posmrtnom živote 
v nebi: 

O quando in puro illo erimus certoque sereno! 
Divitiis plena deliciisque domo? 

 
Vrcholné obdobie básnickej tvorby 
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má ľúbostný, intímny až erotický obsah. Na konci sa Spilenberger podpísal 
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 Druhou zbierkou, do ktorej v roku 1635 prispel, bola zbierka Gamelia votiva 
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latinsky a sčasti nemecky, vyzdvihuje predmanželskú čistotu a počestnosť obidvoch 
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31 Porov. Andria, 191.  
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s milenkou neznáša, keď sa musí ženiť.“ Hrdinu komédie Pamphila pokladá 
Spilenberger za nečestného, pretože, hoci sa zdá, že nemá rád ženy (μισογύνης), 
v skutočnosti sa vyhýba svadbe (μισογάμος). Preto ho napomína slovami:   

Pamphile sis procul hinc! qui non imitaris honestum, 
Re non μισογύνης nomine μισογάμος.   
Napokon treťou zbierkou, do ktorej v roku 1635 prispel, bola zbierka vydaná 

pod názvom Epithalamia votiva et gratulatoria in celebritatem festivitatis nuptialis ... 
Davidis Froelichii ... (Levoča, 1635).32 Vznikla pri príležitosti sobáša Dávida Frölicha 
(1595 – 1648)33 s Juditou, dcérou Bartolomeja Bertrama, kežmarského mestského 
radcu a lekárnika, ktorý sa konal 15. júla 1635. Polyhistor Dávid Frölich, 
Spilenbergerov príbuzný, bol dlho starý mládenec, knihomoľ, ktorý miloval vedu. 
Vo svojich kalendároch, ktoré vydával, popisoval pohyby planét, počasie, dĺžku dní 
a nocí. Pojednával v nich aj o konjunkcii Venuše. Spilenberger vychádzajúc 
z predpokladu, že každého poznačí nejakým spôsobom to, čím sa zaoberá, prichádza 
k záveru, že práve pozorovanie priblíženia sa Venuše k inej planéte (conjunctio) 
pritiahlo astrológa Frölicha k uzavretiu manželského zväzku (conjungi):  

Siccine, cui crebra est Veneris conjunctio in ore, 
Tandem et conjungi prolicit Astrologum?   
V roku 1639 vydal Dávid Frölich na náklady svojho svokra Bartolomeja 

Bertrama, lekárnika v Kežmarku, dielo Medulla geographiae practicae (Bardejov, 
1639),34 v ktorom opísal okrem iného aj výstup na jeden z vrcholov Vysokých Tatier. 
V komendačnej básni na začiatku knihy vyslovuje Spilenberger príbuznému uznanie. 
Dávid Frölich prv, než knihu napísal, navštívil mnoho miest dostupných na tomto 
svete (loca pervia mundi) a potom to, čo sám na vlastné oči (gnorismata visa) videl, aj 
zaznamenal. Spilenberger priznáva, že keby sa mu táto kniha dostala do rúk pred 
štyridsiatimi rokmi, teda v čase po návrate z lekárskych štúdií, určite by sa vydal 
pod jej vplyvom na cesty. Čítaním tejto knihy sa teraz môže aspoň duchom dostať 
na miesta, kam sa osobne už nedostane.  

Si longinqua nequit migrare ad moenia corpus, 
Attentum huc animum fert procul iste liber.   
Keď Dávid Frölich náhle v roku 1648 v Levoči zomrel, vyšla pri tejto 

príležitosti zbierka epicedií Mnemata poetica, ... Davidis Froelichii ... (Levoča, 1648).35 
Spilenberger tu vo svojej básni vyzdvihuje množstvo kníh, ktoré Frölich zanechal 

                                                           
32 Dostupný exemplár tlače sa nachádza v Knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči, č. 8884.  
33 O Dávidovi Frölichovi porov. TIBENSKÝ, Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (1986), s. 76 – 81. 
34 Dostupný exemplár tlače sa nachádza v knižnici Evanjelického kolégia v Prešove, sign. Y I 23. 
35 Dostupný exemplár xeroxu tlače sa nachádza v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove pod sign. HC 50.  
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a spomína krajiny, kde všade mimo Uhorska bol známy. Uvedomuje si pritom, že keď 
pri tejto smutnej udalosti oslavuje Frölicha, stáva sa aj sám vo svetle jeho slávy 
slávnym. Príznačná je tu štylistická figúra opakovania slov:  

Quisque Frölichio celebri post fata parentas, 
Hoc magis ipsum te celebrem facis ante celebris.   
V novembri 1647 po príchode z Vroclavu nastúpil do úradu správcu levočskej 

farnosti a inšpektora gymnázia Krištof Schlegel. Pri tejto príležitosti vyšla v Levoči 
zbierka básní Faustae acclamationes in ... Christophori Schlegelii ... adventum (Levoča, 
1647).36 Spilenberger pozdravuje Schlegela pri jeho príchode v hexametroch:  

Atque iterum salve, Schlegeli Doctor, at inter 
Primores nostri jam noster Episcope Templi!   
O rok nato, v roku 1648, pri príležitosti sobáša Krištofa Schlegela a Rosiny, 

dcéry Krištofa Glogera, mešťana a obchodníka z Vroclavu, vyšla zbierka svadobných 
básní pod názvom Votis, quae ... Christophorus Schlegelius ... (Levoča, 1648).37 Svadba 
sa konala 25. októbra 1648 a Schlegel sa ženil druhýkrát. Spilenberger bol tiež dvakrát 
ženatý a, keď písal túto báseň, bol už vdovec. Mal vyše sedemdesiat rokov a priznáva, 
že uzatvoriť nové manželstvo by mu už bránil starecký vek (ratio aetatis) 
a opotrebované telo (conditio corporis attriti). Jeho zdravotný stav mu už nedovoľuje 
zúčastniť sa na sobáši. Trápi ho totiž podagra, ktorá je pre neho strápeného vdovca 
takým krížom, že by tomu nemohol uveriť nikto, kto to sám nezakúsil:  

Quanta sit afflictum viduum crux esse podagra, 
Ipse nisi expertus credere nemo potest.   
V roku 1647 vyšla v Levoči zbierka epicedií pri príležitosti smrti Johanna 

Langa pod názvom Εὔφημος μνήμη seu laudatio funebris viri generosi et amplissimi 
Dn. Johannis Langh a Krugberg ... (Levoča, 1647).38 Johann Lang bol počas 24-ročného 
pôsobenia v levočskej mestskej rade šesťkrát richtárom. Spilenberger vo svojej 
pohrebnej básni uvažuje o ľudskom strachu pred hodinou smrti. Čas je totiž to, čo 
prináša živým choroby a trápenia. Naopak pre mŕtvych už nemá zmysel uvažovať 
o čase.   

Tempus edax rerum curis morbisque fatigat 
Viventeis: subeunt funera tale nihil!39   

                                                           
36 Dostupný exemplár tlače sa nachádza v Knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči, č. 13909, č. 7.  
37 Dostupný mikrofilm tlače sa nachádza v Lyceálnej knižnici v Bratislave pod sign. Mf 150-2.  
38 Digitalizovaná kópia tlačeného exempláru v knižnici Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti je 
dostupná online [5.9.2017]: http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/4730. 
39 Spilenbergerovo epicedium sa vyskytuje v tejto zbierke na inom mieste, znova v nemeckom preklade. 
Ako autor prekladu sa uvádza jeho syn Jonáš Spilenberger, lekárnik v Levoči. 
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Na záver môžeme konštatovať, že sa nám zatiaľ nepodarilo zhromaždiť celé 
básnické dielo Samuela Spilenbergera. Je to dané predovšetkým stavom spracovania 
a sprístupnenia tlačí 17. storočia v knižniciach a archívoch na Slovensku. Ďalší výskum 
pravdepodobne prinesie nové poznatky o básnických dielach tohto autora, čoho 
dôkazom je aj nález doc. Františka Šimona, ktorý nedávno upozornil na Spilenber-
gerov zápis do pamätníka Johannesa Esaiasa Fabricia (1579 – 1660), datovaný v Levoči 
dňa 17. júla 1649. Obsahuje metricky neurčené Spilenbergerove verše: „Pauca multis 
dicta velim non dicta quam dicta, at multa paucis dicta malim semel atque iterum 
dicta.“,40 ktoré F. Šimon preložil nasledovne: „Keď mám povedať málo mnohými 
slovami, tak by som chcel mlčať, nie hovoriť, ale keď mám povedať veľa málo slovami, 
tak to radšej chcem povedať dvakrát.“ 
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notarii reipub(licae) Cibiniensis jurati filia derelicta; jam autem ... Andreae Hertelii, 
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eaque convenientissima traditum. 3. Cum praxi tam Etymologiae quam Syntaxeos in fine 
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Mnemata poetica, ... Davidis Froelichii, Caesareoforensis, sacr(ae) Caesar(eae) regiaeq(ue) 
majest(atis) per regnum Hungariae astronomi practici, die 24. Aprilis anni 1648, aetate in 
medietatem anni 53. declinante, ... ad aeternam requiem ... evocati, honorem supremum 
perennantia, ... facta & posita ab amicis et clientibus quibusdam. Leutschoviae: typis 
Laurentij Breveri, (1648). 

Προπέμπτικα, in honorem, ornatissimi humanissimique iuvenis, pietate singulari, erudita 
doctrina, morumque elegantia praeclarissimi, dn. Thomae, Schnellii Leutchoviensis 
Scepusii Cum Anno χριςτογονίας M.D.XCIV [=1594] Witeberga, avocatus a parentibus, 
discedens patriam repeteret, Mense Novembri, scripta a popularibus et amicis. Witebergae, 
Typis Zachariae Lehmani, (1594). 

SPILENBERGER, Samuel: Pestis Alexicacus renovatus anno 1634 et in usum communem 
comitatus Sepusiensis publicatus. Quae huc pertinent medicamenta characteribus notata 
in pharmacopolio Leutschoviensi venalia prostabunt. Leutschoviae, Typis Laurentii 
Brevveri, MDCXXXIV [= 1634]. 

SZ(ENCI) M(OLNÁR), A(lbert) [transl.]: Discursus de summo bono, az legföb iorol, mellyre ez 
vilag mindenkoron serényen és válóban vágyódik ... Ennekelötte Iosquinus Betuleius által 
Hanoviaban bocsattatot ki, mellyet mostan ... magyarrá forditott Sz. M. A. Löcsen: Brewer, 
1630. 

SZ(ENCI) M(OLNÁR), A(lbert) [transl.]: Discursus de summo bono, a leg-föbb jóról, mellyre e 
világ mindenkoron serényen és valóban vágyódik. A bibliai és világi sokféle históriákért és 
példákért olvasásra kedves és hasznos. Mellyet deákból magyarrá fordított Szenczi Mólnar 
Albert. És most a közönséges haszonra világra botsátott. Kolosvárratt, M. T. ótfalusi K. 
Miklós 1701 esztendöben. 

Votis, quae ... Christophorus Schlegelius, s(acro)s(anctae) theol(ogiae) doctor, ecclesiae in ... 
civitate Leutschovia pastor, et gymnasii ibidem inspector, ... iterum sponsus, et ... Rosina 
Glogeria, ... Christophori Glogeri, civis ac mercatoris in republica Wratislaviensi primarii 
filia ... , sponsa, ad diem 25. Octobr(is) anno 1648, ... Leutschoviae conjungendi facient, 
vota sua devota subnectunt amici et clientes. Leutschoviae: typis Laurentii Breweri, (1648). 

[ZIEGLER, Georg]: Discurs von dem höchsten Gut, welchem die Welt zu allen Zeiten mit Ernst 
vnd Fleiß nachtracht. Sonsten wegen allerhandt außerlesenen biblischen, weltlichen 
Historien vnnd Exempeln gantz anmutig vnd nützlich zu lesen. Vor diesem durch 
Josquinum Betuleium zu Hanaw im Druck außgangen. Jetzo aber von Newen … auffgelegt 
und nachgedruckt. Im Verlag Herrn Antonii Kramers. Levtsch: Schultz, 1618.  
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Abstrakt: Cieľom príspevku je prezentácia príležitostných básní Samuela Spilenbergera a ich obsahová 
a filologická analýza. Samuel Spilenberger, lekár, lekárnik a humanista (*1572, Levoča - †1654, Levoča) 
nadobudol lekárske vzdelanie a kontakty počas štúdia vo viacerých nemeckých mestách. V roku 1597 
obhájil v Bazileji svoju dizertačnú prácu Theses de morbo Hungarico. O svojom štúdiu pravidelne podával 
správy levočskému magistrátu, ktorý jeho štúdium financoval. Morová epidémia roku 1600, ktorá 
poznačila začiatok Spilenbergerovej lekárskej praxe, dala podnet pre vznik ďalších lekárskych spisov 
(1622, 1634). Okrem toho Spilenberger publikoval takisto príležitostné básne, medzi ktorými prevažujú 
epithalamia a epicedia. Svoje latinské a nemecké básne publikoval buď ako venovanie na začiatku cudzích 
diel alebo v samostatných zbierkach spolu s inými autormi. Príležitostné zbierky boli adresované rôznym 
významným osobám, napr. Ludovicus Laurentius, Tomáš Schnell, Abrahám Cebanius, Juraj Thurzo alebo 
Dávid Frölich. Filologická analýza prezentovaných básní Spilenbergera sa zameriava na uplatnenie 
vzorov antických autorov a zároveň hodnotí metrickú a štylistickú stránku verša. Z hľadiska kompozície 
niektoré z neskorších básní sú prepracovanou podobou starších verzií. 
 
Kľúčové slová: Samuel Spilenberger, príležitostná poézia, metrika a štylistika, svadobné básne 

(epithalamia), pohrebné básne (epicedia) 
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