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Predhovor 
 

 
 repojenie medzi verejným dianím, resp. politickým životom 
a literárnou tvorbou je v meradle svetovej literatúry stredomor-
ského typu nespochybniteľným faktom. Konkrétnym podobám 
tohto prepojenia, ako ich zaznamenávajú literárne texty v časo-

vom priereze od antiky až po novovek, ba až po aktuálnu súčasnosť, 
bola venovaná konferencia s medzinárodnou účasťou Ideológia v premenách 
času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície, konaná 18.–19. novembra 2016 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predložená 
publikácia s rovnomenným názvom obsahuje príspevky prezentované 
na tejto konferencii a je výsledkom užšieho výberu štúdií v procese ano-
nymného recenzného posudzovania.  

Publikáciu venujú slovenskí, českí a rakúski klasickí filológovia profe-
sorovi Danielovi Škovierovi k jeho životnému jubileu, sedemdesiatinám. 
Profesor Daniel Škoviera charakterom svojej vlastnej práce i práce svojich 
odchovancov výrazne ovplyvňuje aktuálny vedecký výskum v klasickej 
filológii na Slovensku a orientuje ho, okrem iného, aj na tému akcento-
vanú v tejto publikácii – prepojenie literatúry s politikou. Vzhľadom na 
dedikačný charakter majú v publikácii okrem vedeckých štúdií svoje 
miesto aj niekoľké laudácie, oslávencov stručný životopis, obrazová do-
kumentácia z jeho súkromného a pracovného života i tabula gratulatoria 
s menami kolegov a priateľov, ktorí vyjadrujú oslávencovi svoje srdečné 
priania. Osobitný druh prílohy predstavuje prehľadová štúdia Táne 
Kusej Klasickí filológovia a Slovenský rozhlas RTVS, v ktorej najčastejšie 
figuruje práve meno Daniela Škovieru. 

Hoci je časový i zemepisný rámec, do ktorého je téma zasadená, veľ-
mi široký, predsa z neho celkom pochopiteľne vystupuje do popredia 
novolatinská spisba v Uhorsku a in specie na Slovensku. Dôvodom tejto 
koncentrácie je nepochybne aj dostredivá sila osobnosti oslávenca, prof. 
Daniela Škovieru. Aj preto sa vedecká časť zborníka začína jeho príspev-
kom o vzťahu medzi politikou a poéziou v 16. storočí v Bardejove. 

P
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Po ňom príspevky v publikácii voľne sledujú kultúrnohistorickú peri-
odizáciu. Prvá skupina príspevkov špecifikuje spôsoby, akými sa slo-
vesné umenie zapojilo do služieb ideológií v literárnych pamiatkach 
staroveku, viac pozornosti však aj napriek tomu venuje rôznym formám, 
v ktorých odkaz antických diel, motívov a tém žil v nasledujúcich sto-
ročiach. Štúdia Franza Römera prezentuje Tacitove zámery ako historika, 
jeho vplyv na modernú historiografiu a politickú teóriu. Ukazuje, ako 
rôzni autori a komentátori v priebehu storočí využívali Tacitove texty 
podľa aktuálnych potrieb na posilnenie rozmanitých politických ideí. 
Príspevok Ireny Radovej sa zacieľuje na adaptáciu postavy Médeie 
v diele Christy Wolfovej z počiatku 20. st. V kontexte súčasnej utečenec-
kej krízy analyzuje Wolfovej pohľad na krehký vzťah medzi utečencami 
a ich hostiteľmi. Barbora Machajdíková si vzala pod drobnohľad juho-
picénske nápisy zo 6.–4. st. pred Kr. Vykresľuje, ako slovesné umenie na 
nich uchované slúži ideologickým zámerom vládnucich elít. Kurt 
Smolak predstavuje v zrkadle času, ako staroveká ceremónia triumfu ref-
lektuje meniace sa vzťahy medzi božstvom a človekom, všíma si postavu 
triumfujúceho veliteľa, cisára a neskôr i kresťanského Boha, ktorý víťazí 
nad smrťou a zlom. Na konkrétnych pamiatkach ilustruje, ako sa v zá-
padnej svetskej i sakrálnej architektúre uplatnil a umelecky rozvíjal sym-
bolizmus triumfálneho oblúka. 

Obdobie stredoveku je v publikácii zastúpené dvoma príspevkami. 
Wilken Engelbrecht sa venuje školským komentárom k Ovidiovým tex-
tom z 12. a 13. st., na ktorých sa vyučovala latinčina. Povahu filologických 
komentárov predstavuje na príklade textov troch majstrov z Orléansu. 
Adam Sitár skúma najranejšie záznamy o krížových výpravách v kroni-
kách zo začiatku 12. st. a zisťuje, že v tomto období bolo portrétovanie 
zbehov protirečivé, individuálne, ambivalentné a čiastočne oportu-
nistické. 

V bloku venovanom humanizmu sú príspevky zacielené na jeho star-
šiu fázu s pevnou väzbou na krajinu pôvodu v Taliansku, v početnejších 
výstupoch však rezonuje odkaz osobností odchovaných zaalpským hu-
manizmom a jeho reformným hnutím. Pozornosť bádateľov sa vo veľkej 
miere sústreďuje na kultúrnych a politických dejateľov s väzbou na teri-
tórium súčasného Slovenska. Juraj Franek venuje pozornosť postave 
Marca Iunia Bruta Mladšieho a jej recepcii v dielach talianskych huma-
nistov. Identifikuje rôzne názory na legitimitu násilného odstránenia 
nespravodlivého vladára u Danteho, Salutatiho, Petrarcu, Boccaccia, 
Machiavelliho a ďalších autorov. Ľudmila Buzássyová predstavuje dve 
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propagandisticky ladené a tematicky úzko prepojené diela talianskych 
humanistov, Galeotta Martia a Antonia Bonfinia. Diela analyzuje z po-
hľadu politických, ideologických, ale aj umeleckých cieľov, ktoré sledo-
vali ich autori v citlivom teritóriu sporov o nástupníctvo po Matejovi 
Korvínovi.  

Eva Frimmová približuje ideologické pozadie, mocenské a obchodné 
záujmy a stratégie krajín, ktoré sa zúčastnili na diplomatických rokova-
niach vedúcich k Prvému viedenskému kongresu 22. júla 1515. Imrich 
Nagy analyzuje reč, ktorú predniesol Mikuláš Oláh na Augsburskom 
sneme roku 1530. Identifikuje v nej myšlienky spisu Utilissima consultatio 
de bello Turcis inferendo, v ktorom Erazmus Rotterdamský zhromaždil 
hlavné argumenty pre vytvorenie jednotnej koalície kresťanských krajín 
proti osmanskej hrozbe. Z Erazmovho spisu Utilissima consultatio de bello 
Turcis inferendo vychádza aj Marcela Andoková vo svojom a pýta sa spo-
lu s autorom, za akých okolností je možné uplatňovať na druhých 
ľuďoch násilie. V analýze textu sa sústreďuje predovšetkým na argu-
menty o spravodlivej vojne“, ktoré Erazmus našiel v Žalme 28 a v die-
lach cirkevných otcov. 

Marta Hulková sleduje, ako sa pod vplyvom reformných myšlienok 
šíriacich sa v Európe v 15. a 16. st. v cirkevnom prostredí mení postoj 
voči úlohe hudby a ako sa tieto myšlienky odrážajú v hudobných pa-
miatkach zachovaných v Hornom Uhorsku. Ukazuje, že umelecká hod-
nota hudobných diel často prevážila nad konfesionálnym pôvodom.  

Dvoma štúdiami prispieva predstavovaný zborník do bohatého prú-
du sambukovského výskumu. Zuzana Kákošová sa vo svojom príspevku 
zaoberá vybranými emblémami, ktoré Sambucus venoval významným 
osobnostiam 16. storočia – panovníkom, biskupom a arcibiskupom, 
učencom, básnikom, tlačiarom, vysokým úradníkom cisárskeho dvora 
vo Viedni, či významným diplomatom. Analyzuje vzťah medzi autorom 
a adresátom a všíma si jeho reflexiu v básnickom texte emblému. Ivan 
Lábaj predstavuje ciceronianizmus ako štylistický ideál a analyzuje dô-
vody napodobňovania Ciceronovho štýlu, ktoré Sambucus predostiera 
vo svojom dialogickom diele svojmu žiakovi Jurajovi Bonovi.  

Novolatinskej spisbe autorov s väzbou na východnú časť dnešného 
Slovenska sú venované tri štúdie košických a prešovských neolatinistov. 
Jana Balegová predstavuje vo svojom príspevku politické postoje Juraja 
Wernera ako hodnostára mesta Prešov počas dvojvládia Ferdinanda I. a 
Jána Zápoľského po bitke pri Moháči a analyzuje, ako sa reflektujú 
v jeho príležitostnej poézii. František Šimon uvádza do širšieho kultúr-
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neho kontextu J. G. Macra Szepsia z Moldavy nad Bodvou a jeho veršo-
vú kritiku súdobých povolaní v diele De vera gloria, ktoré odráža ako 
autorovu ľudskú skúsenosť, tak inšpiráciu velikánmi latinskej literatúry. 
Už na obdobie baroka sa zameriava Erika Brodňanská. Predstavuje cnosti 
a neresti, ktoré podľa Jána Webera (Lectio principium 1665) sprevádzajú 
život každého vladára. V oslovi interpretuje nielen alúziu na vladára ako 
na zviera nesúce ťažké bremená vlády, ale aj odkaz na jeho húževnatosť, 
ktorú pri nesení svojich bremien nevyhnutne potrebuje ako osol, tak 
vladár. 

Analýze literárnej produkcie obdobia baroka sa venuje viacero ďalších 
príspevkov – vo veľkej miere sa orientujú na kultúrne pôsobenie histo-
rickej Trnavskej univerzity a trnavského jezuitského kolégia. Jozef Kordoš, 
pokračujúc vo svojom dlhodobom výskume, analyzuje tretí z panegy-
rikov obsiahnutých v súbore Tyrnavia Crescens z roku 1707 od Štefana 
Čibu, ktorý je venovaný arcibiskupovi Jurajovi Slepčianskemu pre jeho 
zásluhy o založenie Mariánskeho seminára v Trnave. Katarína Karabová 
skúma knižnú produkciu historickej Trnavskej univerzity z pohľadu 
podmienok i vzniku tlačí, predovšetkým v intenciách obojstranne výhod-
ného vzťahu medzi autorom a poprednými predstaviteľmi Trnavskej 
univerzity. In specie sa zameriava na okolnosti vydania epigramatických 
básní Františka Babaia. 

Nikol Sipekiová predstavuje kapušianskeho rodáka, jezuitu a rektora 
Trnavskej univerzity Gabriela Kapiho. Váži hodnotu jeho svedectva 
z bitky pri Viedni roku 1683, v ktorej sa rozhodovalo o ďalšom osude 
kresťanskej Európy, ako sa reflektuje v Kapiho školskej dráme Vienna 
Austriae defensa et Liberata. Svorad Zavarský prezentuje myšlienku Svätej 
koruny, ktorú presadzovali predovšetkým novolatinskí autori pochá-
dzajúci z územia dnešného Slovenska. Spomedzi nich si vyberá dielo 
Samuela Timona Corona Regni Ungariae admirabilis (1712), zaraďuje ho do 
širšieho kontextu domácej novolatinskej tradície, načrtáva jeho obsah 
a objasňuje špecifickosť jeho literárnej formy. 

Príspevok Zoltána Csehyho a Anikó Polgár  sa zameriava na básnika 
a náboženského rečníka Pála Ányosa, člena paulínskeho rádu, a analy-
zuje jeho rečnícky prejav z roku 1782, ktorý bol pre literárnu kritiku až 
donedávna neznámy. 

Dva príspevky zachytávajú niektoré z mnohých foriem, v ktorých an-
tika inšpirovala slovenskú literatúru. Erik Markovič skúma filozofickú 
koherentnosť, resp. funkčné a intencionálne deformovanie antických 
filozofických východísk v Gavlovičovej Valaskej škole a vzťah estetických 
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a ideologických parametrov v nej. Od baroka k osvietenstvu a klasicistic-
kej estetike sa presúva Erika Brtáňová. Na pozadí sporu estetických kon-
cepcií o zbierku Žehry predstavuje Záborského vzťah k antickej literatúre 
a povahu jeho inšpirácií ňou. Vysvetľuje, prečo Záborského predstava 
o podobe a tvare slovenskej literatúry vychádza po žánrovej a námetovej 
stránke vo veľkej miere z antických zdrojov.  

Do obdobia časovo nie veľmi vzdialeného od Záborského sa ponára 
Kateřina Bočková Loudová. Jej príspevok predstavuje tzv. „grécku orien-
táciu“ vo filológii českého obrodeneckého a poobrodeneckého obdobia. 
Ilustruje diletantské glotogonické predstavy o pôvode češtiny a objas-
ňuje, ako vlastenecké záujmy klasických filológov ovplyvňovali ich 
etymologické výklady gréckych či českých slov.  

Do prítomnosti siahajú dva záverečné príspevky. Erika Juríková ma-
puje zmeny v stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávacom systéme 
na Slovensku od deväťdesiatych rokov 20. st. po súčasnosť, ktoré mali 
dopad na výučbu latinčiny na Slovensku. Jana Grusková analyzuje situá-
ciu v slovenskom školstve z hľadiska gréčtiny a gréckej tradície. Oba 
príspevky si všímajú aj politické vplyvy a legislatívne zmeny, ktoré za 
pomoci nástroja akreditácie ochromili obrodný proces vo výučbe 
klasických jazykov, ktorý nastúpil po novembri 1989, ako aj negatívny 
dopad bolonského systému či nepriaznivých zmien vo vývoji súčasnej 
spoločnosti. 

 
Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková 
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 here is an undeniable link between public affairs, politics and 
literary works in the Mediterranean style of world literature. 
Specific forms of this link as being documented by literary texts 
from the time of Antiquity until Modern Age, and practically 

also until today, were in the centre of the conference with international 
participation entitled Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latin-
skej tradície (The Ideology in Time Transformations within the Monuments of 
Greek and Latin Traditions), which was held on 18–19 November 2016 on 
the grounds of the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. 
This publication under the same title consists of the contributions pre-
sented at this conference and is the result of a selection of studies that 
have undergone anonymous peer review process.  

This collection of studies is devoted to Prof. Daniel Škoviera on the 
occasion of his seventieth birthday, and is offered by Slovak, Czech and 
Austrian classical philologists who wished to celebrate this jubilee with 
him. Professor Daniel Škoviera, through both the nature of his works 
and those of his students, has had a remarkable influence on the current 
scientific research in the field of Classical Philology in Slovakia which he 
has directed towards the topic also accentuated in this publication -  that 
is the link between literature and politics. Because of its dedicatory 
character, the proceedings include besides scientific articles also a num-
ber of ceremonial speeches, the celebrant’s brief curriculum vitae, a visual 
documentation of his private and professional life, and a tabula gratulato-
ria with the names of colleagues and friends who wished to express their 
cordial regards. The overview study by Táňa Kusá, Klasickí filológovia a 
Slovenský rozhlas RTVS (Classical Philologists and Slovak Radio RTVS), is 
mostly dominated by the name of Daniel Škoviera and it represents a 
special type of annex. 

Although the time frame embraced by this topic is very broad, Neo-
Latin writings from the Kingdom of Hungary and in specie in Slovakia 
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still, rather naturally, come to the forefront. One of the reasons for this 
concentration is, indubitably, the centralizing power of the celebrated 
Prof. Daniel Škoviera. That is why the scientific part of the proceedings 
starts with Prof. Daniel Škoviera’s own article on the relationship between 
Poetry and Politics in 16th-century Bardejov. 

After this contribution, the articles presented in the proceedings follow 
cultural and historical periodization. The first group of articles specifies 
the ways in which literary art became involved in the service of ideology 
in the literary monuments of ancient history; more attention, however, is 
still paid to the various forms in which the messages of ancient works, 
themes and topics survived in the following centuries.  

The paper by Franz Römer presents Tacitus’ intentions as a historian 
as well as his influence on modern historiography and political theory. It 
shows how various authors and critics have used Tacitus’ texts for cen-
turies to support diverse political ideas. Irena Radová‘s article focuses on 
an adaptation of the character of Medea from Christa Wolf’s work from 
the beginning of the 20th century. In the context of the current refugee 
crisis, she analyses Wolf's view of the fragile relationship between refu-
gees and their hosts. Barbora Machajdíková takes a closer look at South-
Picene inscriptions from the 6th–4th centuries BC, describing how govern-
ing elites used preserved literary art for ideological purposes.   

In his study, Kurt Smolak explains how ancient triumphal ceremonies 
reflected the changing relationships between deities and men, while 
mirroring the character of a triumphant commander, emperor, and later 
also the Christian God who overcame death and evil. Using specific 
monuments, he illustrates how the symbolism of a triumphal arch was 
used and artistically developed in both secular and sacral Western archi-
tecture. 

The Middle Ages are represented by two contributions. Wilken 
Engelbrecht concentrates on the scholarly commentaries on Ovid’s texts 
from the 12th and 13th centuries that were used to teach Latin. He intro-
duces the nature of the philological commentaries, using the example of 
the three masters of Orléans. In his study, Adam Sitár examines the 
oldest records of the crusades in chronicles from the early 12th century, 
finding that the portrayals of the deserters were contradictory, individual, 
ambivalent and partially opportunistic during this period. 

In the section centred on Humanism, the articles focus on Humanism’s 
earlier stages, linking it to the land of its origin, Italy; although the 
messages from personalities inspired by cross-Alps Humanism and its 
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reform movement resonate in multiple articles. The researchers largely 
focus their attention on cultural and political personalities who can be 
linked to the territory of present-day Slovakia. Juraj Franek draws atten-
tion to the character of Marcus Junius Brutus the Younger and his treat-
ment in Italian humanists’ works. He identifies various opinions on the 
legitimacy of the violent removal of an unjust ruler, as depicted by 
Dante, Salutati, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli and others. In her 
article, Ľudmila Buzássyová presents two propaganda-like and thematic-
cally-linked works of the Italian humanists Galeottus Martius and 
Antonius Bonfinius. She analyses these works from the viewpoint of 
politics, ideology, and the authors’ intended purposes in the sensitive 
environment of the succession disputes following Matthias Corvinus’ 
death.  

The paper by Eva Frimmová focuses on the ideological background, 
power and business interests and strategies of the countries that took 
part in the diplomatic negotiations that led to the First Congress of 
Vienna on July 22, 1515. Imrich Nagy analyses the speech presented to 
the Diet of Augsburg by Nicolaus Olahus in 1530. Here he identifies the 
theme of the publication, Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo, in 
which Erasmus Roterodamus collated the key arguments for the creation 
of a unified coalition of Christian countries against the Otto-man threat. 
Marcela Andoková in her article also draws from Erasmus’ publication, 
Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo, asking, like the author, 
under what circumstances it is possible to apply violence to other people. 
Analysing the text, she primarily concentrates on the arguments 
Erasmus found for a “righteous war” in Psalm 28 and the works of the 
church fathers. 

Marta Hulková observes how attitudes towards church music’s pur-
pose changed due to the Reformation spreading throughout Europe in 
the 15th and 16th centuries, as well as the way these are reflected in the 
musical monuments that have been preserved in Upper Hungary. She 
demonstrates that the artistic value of the musical works often 
outweighed their confessional origin. 

The presented collection contributes two studies to the trend of Sam-
bucus research. Zuzana Kákošová in her article focuses on selected em-
blems Johannes Sambucus assigned to some of the important personali-
ties of the 16th century – lawyers, bishops and archbishops, scholars, 
poets, publishers, high officials in the emperor’s court in Vienna and 
important diplomats. She analyses the relationship between the author 
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and the reader, and notes his reflections in the poetic text of an emblem. 
Ivan Lábaj presents Ciceronianism as the ideal of stylistics, and analyses 
the reasons for imitating Cicero's style in the manner that Sambucus 
presented in his dialogical work to his student, Georgius Bona.  

Three studies from Košice and Prešov Neo-Latinists are about the 
Neo-Latin works of authors linked to the Eastern part of today’s 
Slovakia. In her contribution, Jana Balegová introduces the political 
attitudes of Georg Werner, a dignitary from the town of Prešov, during 
the dual government of Ferdinand I and John Zápolya after the Battle of 
Mohács, and analyses their reflections in his occasional poetry. František 
Šimon  places J. G. Macer Szepsius from Moldava nad Bodvou into a 
wider cultural context by highlighting his rhymed criticism of the then 
contemporary professions in his work De vera gloria, and reflecting both 
the author’s experience with people and his being inspired by the giants 
of Latin literature. Erika Brodňanská focuses on the Baroque period. She 
presents virtues and vices that, according to Weber, may be found in the 
lives of all rulers. She uses the image of a donkey not only as an allusion 
to a ruler as an animal carrying the heavy yoke of government, but also 
as a reference to the tenacity needed by both a donkey and a ruler when 
carrying their burdens. 

A number of other articles are centred on the analysis of literary 
works from the Baroque period, largely focusing on the cultural impacts 
of the historic Universitas Tyrnaviensis and the Jesuit College in Trnava. 
Jozef Kordoš in his contribution, following his long-term research, ana-
lyses the third panegyric from the Tyrnavia Crescens set of 1707 by Ste-
phanus Csiba, which was devoted to archbishop George Szelepcsenyi for 
his achievements concerning the establishment of the Marian Seminar in 
Trnava. In her study, Katarína Karabová researches the historic Univer-
sitas Tyrnaviensis’ book production in terms of the conditions of their 
creation, paying particular attention to the interest of a mutually beneficial 
relationship between the author and significant representatives of the 
University of Trnava. In specie, she focuses on the circumstances of the 
publication of the epigrammatic poems of Franciscus Babai. 

Nicol Sipekiová introduces Gabriel Kapi, a native of Kapušany, a 
Jesuit and rector of the University of Trnava. She assesses the value of his 
testimony from the Battle of Vienna in 1683 where the destiny of Christian 
Europe was to be decided, as reflected in Kapi’s school drama called 
Vienna Austriae defensa et Liberata. Svorad Zavarský presents the idea of 
the Holy Crown that was primarily supported by Neo-Latin authors 
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from the territory of present-day Slovakia. Out of these, he chooses the 
work of Samuel Timon, Corona Regni Ungariae admirabilis (1712), placing 
it in the wider context of the domestic Neo-Latin tradition, outlining its 
content and clarifying the specific nature of his literary form. 

The article by Zoltán Csehy and Anikó Polgár concentrates on the 
poet and religious speaker Pál Ányos, a member of the Pauline Fathers, 
and analyses Ányos’ speech from 1782 which until recently has been 
untouched by literary criticism.  

Two articles depict some of the many forms in which classical an-
tiquity inspired Slovak literature. In his study, Erik Markovič examines 
the philosophical coherence, or the functional and intentional deforma-
tion of ancient philosophical assumptions in Gavlovič’s Valaská škola, as 
well as the relationship between the aesthetic and ideological parameters 
in the work. Erika Brtáňová moves on from the Baroque period to the 
Enlightenment and classicist aesthetics. With the backdrop of the Žehry 
collection dispute concerning aesthetic concepts in her study, she intro-
duces the relationship to ancient literature and the nature of the inspi-
ration it provided. She then explains why Záborský’s idea of the image 
and shape of Slovak literature draws largely from ancient sources in 
terms of genres and themes.  

Kateřina Bočková Loudová goes even more deeply into the period of 
Enlightenment, which is not too distant, time-wise, from Záborský. Her 
article introduces a so-called “Greek Orientation” in the philology of the 
Czech revivalist and post-revivalist period. She illustrates dilettante 
glottogonic ideas regarding Czech’s origin, explaining how the national 
interests of classical philologists influenced their etymological 
interpretations of Greek or Czech words.  

The last two texts are drawn from the present. In her study, Erika 
Juríková maps out the changes in Slovakia’s secondary and tertiary edu-
cation system since the 1990s that have influenced the state of teaching 
Latin in Slovakia. Jana Grusková, on the other hand, analyses the 
situation in the Slovak educational system with regard to the Greek 
language and tradition. Moreover, both contributions also examine poli-
tical tendencies and legislative changes which, while using accreditation 
as a tool, led to a halt of the revival of classical languages that began after 
the Velvet Revolution, as well as the negative consequences of the Bologna 
Process and hostile changes in the modern society.  

 
Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková 
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I. 
 anielem Škoviera, professorem clarissimum, collegam caris-
simum quicumque laudare voluerit, a loco quodam communi 
laudis personae satis noto initium capere debebit, qui tamen 
locus – vera fides! – attributo, quod est communi, careat. Illius 

namque de Latinitate patriae suae partiumque Europae orientalium bene 
meritis ipso primo intuitu omnis suspicio laudis ficticiae facile refellitur –
de iis illius meritis loquor, quibus nos litterarum Latinarum investigato-
res reapse docuit permulta et fuisse et esse earum monumenta, quae non 
neglegebamus tantum, sed quae esse omnino ignorabamus. Quis enim 
nostrum, qui in regionibus Europae centralis vel occidentalis ante annum 
circiter millesimum nongentesimum educati philologorum munere 
fungentes operam navabamus, ante studia Danielis Škoviera in epistulas 
Leonardi Stöckel, discipuli Melanchtonis, vel in rationem, quae interces-
sisset inter Iohannem Antonium Cassoviensem et Erasmum illum Rote-
rodamum, vel in artem versificandi Valentini Ecchii, licet ille Lindavii 
natus sit, Cracoviae morantis, strenue incubuit, quamquam hi omnes 
multique alii pars magna cultus atque humanitatis nostrae patriae com-
munis eiusdemque rei publicae litterarum fuerunt, humanitatis videlicet 
Europaeae? Hac autem aetate, cum Europa, olim bipertita, videtur esse 
unita – haud scio an recte dicas – eo magis dandam esse operam censeo, 
ne favores partium recordationi considerationique communis patrimonii 
praevaleant! Hoc ne cum communi neque doctorum solum detrimento 
fiat, praeter alios labores aliasque moles ingeniis velut Danielis Škoviera 
opus erit. DIXI! 
 

Curtius Smolak 
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II. 
 

 ážení kolegovia, milí priatelia, takto Vás môžem osloviť 
nepochybne aj preto, že tvoríme priateľské spoločenstvo, 
ktorého spojivom je Daniel Škoviera. Akoby desať cností, ktoré 
spomína profesorov Valentín Ecchius v dialógu De mundi 

contemptu et virtute amplectanda... sedelo spolu s ním v jeho pracovni, 
sprevádzalo ho na každom kroku a láskavo pritakávalo jeho slovám. 
Hoci dnešná hektická doba  neponúka veľa príležitostí na spoločné 
stretnutia, posedenia či aspoň „postátia“ pri poháriku vína, predsa aj tie 
krátke chvíle, ktoré spolu s ním trávime, sú pre nás, jeho kolegov a 
žiakov, nielen plné pracovných podnetov, ale aj vzpruhou, priateľským 
naštartovaním, vždy sprevádzaným jeho sviežim humorom. 

Svojím skromným a nenápadným, ale napriek tomu veľmi jednoznač-
ným pôsobením prof. Škoviera ovplyvnil vedecký, ale aj osobnostný rast 
troch generácií klasických filológov. 

Veľmi výrazne vnímame jeho pôsobenie v deväťdesiatych rokoch a 
v rokoch nasledujúcich. My, ktorí by sme sa radi označili za mladších, 
hoci sme nimi už len relatívne, sme mali to šťastie a mohli sme už byť 
svedkami uznania, ktorého sa mu v nových spoločenských pomeroch 
dostalo za jeho prácu. 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť pána profesora vyniká pozo-
ruhodnou šírkou i hĺbkou. Pokrýva grécku aj latinskú antiku, neskorú 
antiku kresťanskú, literárne pamiatky latinského humanizmu i baroka.   

Ako žiak prof. Okála sa však asi najhlbšie ponoril do novolatinskej 
spisby osobností  spätých s prostredím dnešného Slovenska a pre túto 
oblasť nadchol a stále nadchýna ďalších nasledovníkov. Od sedemde-
siatych rokov sa stal hlavným objektom jeho skúmania Leonard Stöckel. 
Potom predstavil akademickej verejnosti Jána Antonina Košického, de-
väťdesiate roky priniesli mimoriadne bohatú úrodu prác o Valentinovi 
Ecchiovi, nasledoval Ján Kazi. K týmto a ďalším osobnostiam novola-
tinskej literatúry sa zakaždým v nových súvislostiach  stále vracia.  

Ako prekladateľ si Daniel Škoviera úspešne meral sily s tými najvy-
nikajúcejšími, s Ciceronom, Plutarchom, Ammianom Marcellinom, sv. 
Augustínom, Gregorom z Nazianzu, Bazilom Veľkým a zabudnúť roz-
hodne nesmieme na jeho spoluautorstvo na ekumenickom preklade 
Svätého písma. Mená humanistických autorov možno nemajú natoľko 
zvučný cveng v ušiach našej súčasnej kultúrnej verejnosti, o to dôležitej-
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šie však je, že vďaka svojmu prekladateľovi a editorovi mohli prehovoriť 
aj k slovenskému čitateľovi. 

Neoceniteľná je vytrvalá redakčná a edičná práca pána profesora spoje-
ná s cudzojazyčným vedeckým periodikom Graecolatina et Orientalia našej 
fakulty, ktorým sa slovenská klasická filológia už desaťročia prezentuje 
svetovej odbornej verejnosti, ako aj s periodikom Sambucus Trnavskej 
Univerzity, ktoré približuje odbor nášmu publiku.  

Významnou mierou prispel Daniel Škoviera k rozvoju fakulty, na kto-
rej pôsobí. Vo vedeckej oblasti je svojimi piatimi stovkami publikačných 
výstupov jedným z jej najplodnejších pracovníkov.  

O priblíženie antickej kultúry a jej dedičstva širšej verejnosti sa za-
slúžil dlhoročným pôsobením v Slovenskej jednote klasických filológov 
a pravidelným vystupovaním v Slovenskom rozhlase (RTVS).  

Dlhoročná spolupracovníčka klasických filológov a nadšenkyňa kla-
sickej filológie, Táňa Kusá, nazýva Daniela Škovieru podľa vzoru Štefana 
Žáryho „pevcom zlatoústym“. A vskutku, to, čo pán profesor odovzdáva 
mladším, nie je len poznanie antickej kultúry, ale aj poznanie média, 
v ktorom si bohatý obsah nachádza adresáta, našej slovenčiny. Hoci je 
štylistické majstrovstvo pána profesora pre nás nedosiahnuteľnou mé-
tou, môžeme sa tešiť aj z toho, že vďaka nemu sa v slovnej zásobe jeho 
žiakov uchovávajú slová ako „mätež“, „dovedna“, „na dôvažok“, „dedo-
vizeň“ či „roveň“.   

Študenti si zapisujú aj jeho apophthegmata, najmä z hodín štylistiky: 
„Vidím, že ste bojovali, ale boj sa dá aj prehrať.“ „Toto ste asi nepre-
kladali pod šťastnou hviezdou.“ 

Nie sú to však len plody filologickej akríbie, ktoré sa hrdo hlásia 
k svojmu tvorcovi. Kolegovia poznajú aj produkty iných jeho pozoru-
hodných zručností. Nejedna gazdiná by veru rada upiekla takú štrúdľu 
ako pán profesor! 

Jeho nadšenie pre hudbu a aktívne pôsobenie v zbore Chysostomos 
sú dobre známe. Rovnakú lásku, akú má k spevu, má však aj k futbalu. 
Tak ako sa realisticky naučil radovať z relatívne dobrého štylistického 
výkonu svojich študentov, dokáže triezvo zvážiť aj reálne možnosti 
domáceho futbalového tímu a úprimne sa tešiť z výsledku 0-0. 

Aj vďaka chápavému zázemiu veľkej rodiny môžeme spolu s osláven-
com bilancovať zmysluplný život vedca i zaujímavý a naplnený príbeh 
človeka. 

Profesor Škoviera vychoval niekoľko generácií klasických filológov, 
ktorí dnes pôsobia na akademických a vedeckých pracoviskách po celom 
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Slovensku i v zahraničí. Ukázal im cestu a odovzdal štafetu, aby 
pokračovali v diele, ktoré začali jeho učitelia a ktoré on po desaťročia s 
láskou a nadšením zveľaďoval.  

Bude na nás, jeho žiakoch, aby sme onen pomyselný klasickofilolo-
gický štafetový kolík raz odovzdali ďalej.   

 
Ľudmila Buzássyová, Jana Grusková 
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III. 
 

Ad Danielem professorem carmen 
 
Magistrorum magistrum omnis nostrum laudet 
Ad honorem ipsius chorus gratus cantet 
Guttur nunc laudantium toto orbi claret 
Ingens magnus optimus semper vivus manet. 
 
Sambucum et Ecchium de pulvere vocat 
Tunc scribentes revocat aevo nostro locat 
Romanorum rhetores Slovaciae donat 
Okalis ut collega vertendo laborat. 
 
Nostram ignorantiam maluit vitare 
Omnem sitim doctrinae imbuit nectare 
Scientiam antiquam novit demonstrare 
Temporibus modernis et rudibus dare. 
 
Reficiens animum dum amicos captat 
Ore simul oculo iocus dulcis saltat 
Otio pro salute corporis non vacat 
Pedifolle ludere die solis amat. 
 
Tumor insolentiae abest eius menti 
Iam linguarum peritus doctus patet genti 
Matrem almam extollit totae continenti 
Opera eius clara sunt fere quingenti. 
 
Devotus a puero Deo sustinenti 
Ad gloriam ipsius voce vehementi 
Numquam vacat canere hymnos permanenti 
Immortali Domino Christo omnipotenti. 
 
Ecclesiam maternam amat fideliter 
Libens saepe eligit sibi artum iter 
Iesum imitari vult sanctis similiter 
Sperans domum divinum gradi celeriter. 
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Cum sit pater providus familiae suae 
Officia paterna praestat assidue 
Vxori ac filiis perdilectus cluet 
In globulo nepotum avus laete ludet. 
 
Edere sum oblitus cui carmen erat 
Revelare debeo quare versus ferat 
Ad septuagesimum annum processerat 
Eia plus quam professor Daniel Skoviera. 

 
Robert Horka, Marcela Andoková 
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Daniel Škoviera – biografický portrét∗  
 

Ľudmila BUZÁSSYOVÁ, Erika JURÍKOVÁ 
 

 
 roku 2016 oslávil sedemdesiatiny klasický filológ, neolatinista, 
prekladateľ a vysokoškolský pedagóg profesor Daniel Škoviera.  
Narodil sa 30. novembra 1946 vo východoslovenskej dedine 
Mikulášová v bardejovskom okrese, v budove gréckokatolíckej 

fary ako v poradí druhé dieťa. Mal tri a pol roka, keď bol jeho otec i s ro-
dinou nútený rodnú dedinu opustiť. V úsilí rozbiť cirkev ako hlavného 
ideologického súpera a tiež v snahe upevniť zväzky so Sovietskym zvä-
zom štátna moc v apríli 1950 zakázala gréckokatolícku cirkev a pokúsila 
sa vnútiť veriacim pravoslávie. Rodina gréckokatolíckeho kňaza Jána 
Škovieru bola po krátkom pobyte v jeho rodisku Vernári a v domovskej 
obci jeho manželky Ťahanovciach v októbri 1951 vysťahovaná do Čiech. 
Tak sa krajom detstva Daniela Škovieru stala Českomoravská vysočina, 
najprv časť Rozkoš na okraji Havlíčkovho Brodu, potom Skrýšov a napo-
kon až do roku 1963 Ulrichov mlyn na samote pod Koječínom, kde chodil 
5 rokov do jednotriedky, potom ako cezpoľný do Herálca pri Humpolci. 
K rokom exilu v drsnom, no krásnom kraji a k nezabudnuteľným učite-
ľom sa rád vracia v spomienkach i fyzicky.  

V Herálci ho miestni komunisti nasmerovali do Ostravsko-karvinských 
baní za učňa. Rodičia, pravdepodobne na radu riaditeľa školy, využili 
chaos administratívnej reorganizácie štátu a poslali ho k strýkovi do 
Popradu, kde sa mu podarilo dostať na popradskú strednú ekonomickú 
školu. Aj vďaka podpore žičlivých učiteľov tejto vzdelávacej inštitúcie, 
najmä triedneho učiteľa Juraja Súletého, i dávke šťastia, ktoré v rokoch 
politického uvoľnenia stálo na jeho strane, sa prihlásil na štúdium na 
Filozofickej fakulte v Bratislave, hoci o študijnej kombinácii latinský a 
francúzsky jazyk napokon rozhodla náhoda. Tesne pred prijímacími skúš-
kami totiž súhlasili nadriadené orgány, že sa smie otvoriť aj kombiná-  
––––––––––– 
 ∗ Portrét bol zostavený podľa osobných zápiskov Daniela Škovieru a starších 

podkladov. 
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cia latinčina – francúzština, a tak tí, ktorí mali záujem, mohli absolvovať 
ústnu skúšku aj z latinčiny. Pre Daniela Škovieru, ktorý sa pôvodne hlásil 
na štúdium francúzštiny a španielčiny, ale ktorého latinčina priťahovala 
od miništrantských čias, bola voľba jasná. Na skúške sa prvý raz stretol 
s profesorom Miloslavom Okálom, ktorý navrhol jeho prijatie. Tak sa 
školským rokom 1965/66 začala jeho kariéra klasického filológa.  

Na rozdiel od Popradu bola atmosféra na bratislavskej filozofickej 
fakulte slobodomyseľná. Aj fakultná zväzácka organizácia pracovala len 
formálne. Daniel Škoviera pôsobil v štruktúrach tzv. tajnej cirkvi, v poza-
dí ktorých stál MUDr. Silvester Krčméry a ktorá bola činná paralelne 
popri oficiálnej.  

Ešte počas štúdia Daniel Škoviera zbieral svoje prvé pedagogické 
skúsenosti, keď vyučoval na gymnáziu na Novohradskej ulici, kde bola 
v roku 1968/69 popri latinčine zavedená aj gréčtina.  

Pred koncom letného semestra 1969/70 prof. Okál spolu s prof. Špa-
ňárom, ktorý vtedy viedol katedru a súčasne bol prodekanom fakulty, 
navrhli Danielovi Škovierovi miesto asistenta. O tom, že od 1. augusta, 
v období začínajúcej sa normalizácie, mohol na asistentské miesto nastú-
piť, nerozhodli len jeho výborné študijné výsledky, ale aj zmierlivo 
formulované komplexné hodnotenie od vedúceho katedry. Od prvého 
náporu aplikovania dokumentu Poučenie z krízového vývoja v strane a spo-
ločnosti ho v podstate uchránila prezenčná vojenská služba. Po roku sa 
vrátil z Československej ľudovej armády a ujal sa asistentských povin-
ností na katedre, ktorá vtedy niesla názov Katedra klasickej a románskej 
filológie. V máji 1972 získal titul PhDr. V tom istom roku sa oženil s ro-
denou Bratislavčankou Máriou Mockovou, absolventkou angličtiny a 
nemčiny na filozofickej fakulte.  

Napriek výraznému formujúcemu vplyvu oboch profesorov, Špaňára 
i Okála, ktorí pôsobili v slovenskej klasickej filológii v období Škovie-
rových akademických počiatkov, stal sa jeho pracovným vzorom prof. 
Miloslav Okál, ktorý nasmeroval jeho akademické záujmy na oblasť neo-
latinistiky. V období silného ideologického tlaku pozornosť venovaná 
dielam slovenskej minulosti demonštrovala národný rozmer dovtedy skôr 
defenzívnej a exkluzívnej klasickej filológie a v istom zmysle prispela 
k jej záchrane. 

Ako odborný asistent pôsobil Daniel Škoviera na pracovisku aj po Oká-
lovom predčasnom a politicky podfarbenom odchode do dôchodku až 
do roku 1979. Od októbra 1979 bola jeho klasicko-filologická kariéra 
prerušená, pretože ako praktizujúci kresťan predstavoval v očiach štátnej 
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moci pre pedagogický proces ideologické nebezpečenstvo. Vedenie fakul-
ty neprihliadlo na návrhy ostatných členov katedry, ktorí v protestných 
listoch žiadali, aby Daniel Škoviera i s Evou Vajcíkovou, ktorá v tom čase 
upadla do nemilosti spolu s ním, pôsobili na katedre naďalej v tzv. Od-
delení, teda na nepedagogických miestach. Daniel Škoviera sa teda stal 
pracovníkom Kabinetu teórie a dejín žurnalistiky FiF UK, ktorý v tej dobe 
prichýlil niekoľkých bývalých členov strany. Počas pôsobenia na žurna-
listickom kabinete sa pokúšal postúpiť k titulu candidatus scientiarum, 
podmienke pre ďalší postup, ale ako v Bratislave, tak i v Prahe strosko-
tával zo známych dôvodov, ktoré nemali základ v jeho odbornosti. 
Napriek tomu na toto obdobie nespomína celkom nerád, pretože mu 
pod vedením tolerantného vedúceho žurnalistického pracoviska, prof. 
Ľudovíta Jacza, umožnilo pracovať „v závetrí“ komunistického režimu 
a prekladať diela antických i kresťanských autorov, ktoré neskôr, v no-
vých spoločensko-politických pomeroch, publikoval. Už v tomto období 
aktívne pracoval v rámci cyklu Antická knižnica aj pre Slovenský rozhlas. 

Na svoje pôvodné klasickofilologické pracovisko sa Daniel Škoviera 
vrátil 1. mája 1989. Nastúpil na nepedagogické miesto do spomínaného 
Oddelenia, už od začiatku školského roka 1989/90 však začal – hoci len 
polooficiálne – aj prednášať. Rušné udalosti novembra 1989 prežíval na 
katedre spolu so študentmi. Po novembri sa mu konečne otvorila cesta 
pre normálnu kariéru. R. 1992 sa habilitoval prácou Studia Stockeliana 
humanistica, r. 2002 obhájil dizertačnú prácu Bardejovčan Valentín Ecchius 
a jeho učebnica Ars versificandi kvôli získaniu titulu PhD. a r. 2003 na svojej 
materskej fakulte predniesol inauguračnú prednášku na tému Báseň 
o užitočnosti priateľstva a svornosti od Valentína Ecchia. Ako profesor zastá-
val funkciu vedúceho Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK od 
r. 2004 do r. 2013.  

Pedagogické a vedecké pôsobenie jubilanta je späté nielen s jeho Alma 
Mater. Po revolúcii 1989 začal vyučovať gréčtinu na Rímskokatolíckej bo-
hosloveckej fakulte v Bratislave a v Aloisiane Teologickej fakulty Trnav-
skej univerzity. V roku 1992 sa stal jedným zo zakladateľov obnovenej 
Trnavskej univerzity, ktorá nadviazala na činnosť svojej predchodkyne 
zo 17. a 18. storočia. V meniacej sa politickej klíme si uvedomoval, že se-
riózny výskum latinskej literatúry slovenskej proveniencie sa dá robiť len 
s dostatočnými znalosťami latinského jazyka a kultúry, ktoré u takmer 
celej jednej generácie absentujú. Preto sa špecializáciou novovzniknutej 
Katedry klasických jazykov, na ktorej čele stál od jej vzniku až do r. 2014, 
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stalo novolatinské písomníctvo, a to s akcentom na produkciu historickej 
Trnavskej univerzity.  

V pedagogickej praxi sa Daniel Škoviera zameriaval na normatívnu 
gramatiku latinského a gréckeho jazyka, prednášal úvod do štúdia kla-
sickej filológie, novolatinské písomníctvo v Európe i na Slovensku, antickú 
mytológiu, antické náboženstvo, metriku a versológiu, základy textovej 
kritiky, viedol prekladové aj interpretačné grécke semináre i latinské 
i špecializované semináre pre doktorandov. Pre študentov klasických 
jazykov sú aj po mnohých rokoch od skončenia štúdia nezabudnuteľné 
jeho hodiny latinskej štylistiky. Škovierovským humorom podfarbené 
hľadanie správnych riešení náročných gramatických rébusov inšpiruje 
niektorých z nich, aby sa na jeho hodiny štylistiky vracali aj s odstupom 
času, i bez tlaku nutnosti absolvovať povinný kurz, napríklad počas 
doktorandského štúdia. 

Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa pozornosť Daniela 
Škovieru sústreďuje jednak na antické diela a spisy kresťanskej antiky, 
jednak na literárne pamiatky latinského humanizmu a literárneho baroka.1 
Ako žiak zakladateľa slovenskej neolatinistiky, profesora Miloslava Okála, 
výrazne posunul a rozšíril práve horizonty neolatinistického výskumu. 
Akademickej, ale aj širšej verejnosti prestavil niekoľko dovtedy málo 
známych osobností spätých s prostredím dnešného Slovenska, Leonarda 
Stöckela, Jána Antonina Košického, Valentína Ecchia či Jána Kaziho. 
Z tejto oblasti vedeckej pôsobnosti pochádza i spomínaná monografia 
Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (2002). Obdiv 
a úcta, ktoré prechovával k svojmu učiteľovi, našli stelesnenie v mono-
grafii Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie (2014). Kniha 
drží prvenstvo medzi publikáciami o profesoroch Univerzity Komen-
ského.  

Rešpekt medzi odborníkmi si získali profesorove bilingválne edície 
latinsky písaných humanistických diel slovenskej proveniencie, či už 
v rámci ním založenej edície Scrinium Latino-Slovacum, v ktorej vyšla 
o. i. jeho edícia menších Ecchiových diel (2006) a diela barokového au-
tora Jána Kaziho Stoa vetus et nova (2009), či už mimo tohto edičného 
radu, napr. latinsko-slovenské vydanie anonymného spisu O írečitej spisbe 
Slovákov (2005). Pre poznanie významu latinského humanizmu v sloven-
ských kultúrnych dejinách má neoceniteľný význam obsiahla edícia 
prekladov Latinský humanizmus (2008). Ďalším významným editorským 

––––––––––– 
 1  Pozri bibliografiu Daniela Škovieru na s. 405-432. 
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počinom bolo iniciovanie edície Bibliotheca Antiqua Christiana, v rámci 
ktorej Daniel Škoviera vydal napr. aj vlastné preklady sv. Bazila Veľ-
kého: Povzbudenie mladým; Listy I (r. 357–374) (1999) a Listy II (r. 375–378), 
Hexaémeron (2002).  

Za to, že mohli prehovoriť k dnešnému čitateľovi aktuálnym a nielen 
odbornej, ale aj laickej verejnosti prístupným jazykom, vďačia Danielovi 
Škovierovi aj mnohé postavy základných diel svetovej literatúry, pre-
dovšetkým rečník Cicero (1982), ale aj historici Ammianus Marcellinus 
(1988), za preklad ktorého bol ocenený cenou Jána Hollého, a Plutarchos 
(2008), ktorého súbežné životopisy boli na preklad časovo vari ešte 
náročnejšie. Spolupracoval na ekumenickom vydaní Biblie, ktorá vyšla v 
roku 2008. Nielen ako majster prekladateľ, ale aj ako teoretik ume-
leckého prekladu Daniel Škoviera obohacuje slovenskú kultúru a dozerá 
na výchovu prekladateľského dorastu.  

Neoceniteľná je aj vytrvalá redakčná a edičná práca profesora Škovieru 
spojená s vedeckými periodikami Graecolatina et Orientalia Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Sambucus Trnavskej Uni-
verzity. Ako člen autorského kolektívu sa spolupodieľal na príprave 
modernej klasicko-filologickej encyklopédie Der Neue Pauly, ako člen re-
dakčnej rady spolupracuje s periodikom Auriga FFUK v Prahe. Jeho 
meno figuruje v redakčnom kruhu časopisu Listy filologické, Folia philolo-
gica, ktoré vydáva Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu 
AVČR a v redakčnej rade časopisu Graeco-Latina Brunensia Ústavu kla-
sických studií FFMU v Brne. 

Daniel Škoviera bol aktívnym členom vedeckých rád oboch filozofic-
kých fakúlt, na ktorých pôsobil. Niekoľko funkčných období zotrval na 
čele Slovenskej jednoty klasických filológov, ktorej poslaním je šíriť poznatky 
o antickom svete a o vedných disciplínach zaoberajúcich sa tradíciami 
antiky. Tieto poznatky šíri aj v širšom okruhu recipientov vďaka dlho-
ročnej spolupráci so Slovenským rozhlasom. Za trvalý prínos v oblasti 
slovesného umenia mu bola udelená cena Fra Angelica za rok 2008. Pri 
príležitosti životného jubilea mu dekan Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave v novembri 2016 udelil zlatu medailu „Za zá-
sluhy o Filozofickú fakultu Univerzity Komenského“. V roku 25. výročia 
znovuobnovenia Trnavskej univerzity mu na sklonku roka 2017 odovzdal 
rektor tejto univerzity pamätnú medailu. 

Láskavý a chápavý okruh jeho najbližších – manželky, štyroch detí 
a dnes už šiestich vnúčat – umožnil profesorovi Škovierovi venovať sa 
tomu, čo jeho život napĺňa zmyslom i uspokojením. Okrem rodiny a práce 
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je jeho veľkou láskou hudba. Zborový spev vníma ako službu a prostrie-
dok, ktorý smeruje ľudí na vnímanie krásy ako jednej z podstatných 
vlastností Boha. 

Profesionálny nadhľad, tolerancia, vľúdnosť, bohaté skúsenosti, schop-
nosť hľadať a nachádzať východiská aj zo zdanlivo neriešiteľných situá-
cií sú dôvodom, prečo sa jeho kolegovia naňho s dôverou obracajú nielen 
s pracovnými problémami, ale aj v ľudsky ťažkých chvíľach. 

Pri príležitosti sedemdesiatin mu jeho spolupracovníci, priatelia a žiaci 
želajú mnoho tvorivých síl, predovšetkým však veľa zdravia a osobnej 
pohody. 

 
 



Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície 2018, s. 31–53 

 

K vzťahom poézie a politiky v 16. storočí 
v Bardejove∗ 

 
Daniel ŠKOVIERA 

 
 

a čias tzv. reálneho socializmu málokoho z občanov ČSSR udi-
vovalo, že uznávaní básnici zaujímajú postavenie i v politickom 
živote štátu. Miroslav Válek bol na Slovensku ministrom kultú-
ry, Vojtech Mihálik v rokoch 1969–1971 predsedom Snemovne 

národov, jednej z komôr Federálneho zhromaždenia v Prahe. Pôda pre 
takéto výnimočné postavenie sa však pripravovala už skôr. Z medzi-
vojnových pomerov vzišli na jednej strane Hovory s T. G. Masarykom       
od Karla Čapka, na Slovensku zasa angažovaní ľavicoví intelektuáli, 
príslušníci skupiny DAV. Keby sme sa však pozreli do oveľa hlbšej 
minulosti, boli by sme nútení priznať, že spojenie básnického umenia 
a politickej činnosti nebolo vynálezom diktatúry proletariátu. Priamy 
kontakt poézie a politického života jestvoval nepochybne aj v dávnom 
Grécku, čo jasne naznačuje Homérova postava speváka Démodoka. 
Existencia pomerne pevného prepojenia literatúry a osobitne poézie 
s politikou sa určite nedá spochybniť.  

Preto sa dá ľahko pochopiť, ak sa v tomto príspevku zúži širokánske 
pole priamych dokladov na prvú polovicu 16. storočia. Zameriam sa 
na mesto Bardejov a v ňom na dve osobnosti, ktoré podľa mojej mienky 
prispeli k stabilite mesta i k rozvoju politického myslenia. Pripomínam, 
že sa Bardejov, ktorý leží na krajnom severovýchode Slovenska, tešil 
vtedy elitnému postaveniu. Bol slobodným kráľovským mestom Uhor-
ského kráľovstva a podliehal sudcovskej právomoci taverníka, vysoké-
ho úradníka štátu. Prvou z vybraných vedúcich osobností vtedajšieho 
Bardejova bude Valentín Ecchius (1494?–5. 9. 1556), druhou jeho žiak 
Leonard Stöckel (1510–7. 6. 1560).  

––––––––––– 
 ∗ Štúdia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0627/15 Latinská humanistická 

literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. 
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Prvá polovica 16. storočia patrí v politických i kultúrnych dejinách 
Uhorska medzi obzvlášť dramatické obdobia. Na jednej strane ho pozna-
čila bitka pri Moháči, na druhej strane prenikala do politicky i ekono-
micky oslabenej krajiny reformácia. Tesne pred moháčskou prehrou, 
zrejme roku 1517 alebo 1518, prišiel do Uhorska Valentín Ecchius. Pôvod-
ne sa volal Eck a narodil sa v Lindave (nem. Lindau), v ríšskom meste na 
severnom brehu Bodamského jazera, na juhu Bavorska. Pokiaľ je nám 
z jeho životopisu známe, po štúdiu na univerzite v Lipsku sa však nevrá-
til do rodiska.  

Iste to nebola náhoda, že trasa jeho púte viedla cez Olomouc. Na čele 
diecézy vtedy stál humanistom naklonený Stanislav Thurzo (1471–1540) 
a v bezprostrednej blízkosti biskupa sa pohybovali dvaja humanisticky 
orientovaní vzdelanci: Augustín Käsenbrot (1467–1513) a Ján Skála z Dou-
bravky (1486–1553). Augustín Moravský či Olomoucký bol doktorom práv 
z padovskej univerzity, autorom obrany básnického umenia Defensio artis 
poeticae (1493) a príručky o kompozícii listov (1495).1 Od neho približne o 
generáciu mladší Ján Dubravius, ktorý po Thurzovej smrti r. 1540 nastú-
pil na biskupský stolec, v prozimetrickom diele Theriobulia radil mladé-
mu uhorskému kráľovi Ľudovítovi Jagelovskému, ako treba úspešne 
vládnuť (1520).2 Augustínovi venoval ambiciózny študent Ecchius svoju 
básnickú prvotinu Panegyricus in laudem praestantissimi viri doctoris Au-
gustini Moravi (1512).3  

Kedy sa Ecchius zapojil do politického života Uhorska a prečo upred-
nostnil Augustína, nevieme dnes presne povedať. Skôr však vieme pocho-
piť, že sa pokúšal zakotviť v Krakove a pôsobiť na univerzite. O takomto 
záujme presvedčivo hovorí prinajmenej učebnica De arte versificandi opus-
culum (1515),4 ktorú adresoval začínajúcim ctiteľom básnickej múzy. 
V novembri roku 1513 však olomoucký podporovateľ básnikov Augustín 
zomrel, a tak musel Valentín hľadať podporu inde.  

Podarilo sa mu prispieť 69 hexametrami do zbierky ôsmich promi-
nentných poľsko-latinských autorov, na čele ktorých stál sám prímas Ján 
Łaski. Zbierka niesla názov Carmina de memorabili cede scismaticorum Mos-
coviorum per serenissimum ac invictissimum dominum Sigismundum, regem 

––––––––––– 
 1 Viac KOUŘIL, Augustin Olomoucký 1467–1513 (2001), sv. 1, s. 13–20. 
 2 Viac Jan Dubravius: Theriobulia – Rada zvířat (1983).  
 3 ČIČMANOVÁ, Valentín Ecchius a Augustín Olomoucký: vzájomné vzťahy dvoch huma-

nistov (2011), s. 113–124; porov. EKLER – KISS (eds.), Augustinus Moravus Olomu-
censis (2015); porov. recenzia VACULÍNOVÁ (2015), s. 399–402. 

 4 ŠKOVIERA, Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (2002), s. 41n.  
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Polonie, Lithuanie, Prusie et Sarmatie Europee dominum et heredem apud aras 
Alexandri Magni peracta. Obsahom Ecchiových veršov je výzva mestu 
Krakov, aby čo najskôr začalo oslavovať Žigmundov triumf. Zmienka 
o Alexandrovi Veľkom v titule knihy je pravdaže nadsadená. Ecchius 
ňou očividne naznačuje, že poľský kráľ sa vyrovná starovekému legen-
dárnemu Alexandrovi. Reálne bol výsledok vojny s moskovským veľko-
kniežatstvom oveľa skromnejší. Skutočnosť, že svoje múzy nasmeroval 
autor ku kráľovskému dvoru, zároveň jasne hovorí, že mladému Ecchiovi 
nechýbalo sebavedomie a vonkoncom netrpel nadbytkom skromnosti. 
Adresátom jeho básní sa stal kráľ Žigmund Starý (1506–1548).  

Najprv teda mladý veršovník zložil v hexametroch Hymnus exhortato-
rius ... ad Cracoviam, ut diutinos singultus, quos hactenus ob incertos invic-
tissimi regis sui Sigismundi tumultus contra Moschos habuit, deponat atque 
plausibiliter ob insignem victoriam triumphet (Krakov 1514, Rím 1515), potom 
v elegických dvojveršiach samostatne vydal Ad Sigismundum, invictissi-
mum regem Polonie, Russie, Prusie etc. Threni neglectae relligionis (1518?).5 

Threni sú vlastne prvým samostatne vydaným Ecchiovým dielom. 
Keďže súvzťažné texty – Deciovo odporúčanie a jeho list Ecchiovi – nesú 
dátum 15. februára 1518, k vydaniu tlačou došlo zrejme začiatkom roku 
1518. Justus Ludovicus Decius (1485 – 26. 12. 1545) bol očividne prvý Ec-
chiov patrón v Krakove. Jeho vlasťou bol Weissenburg v severovýchod-
nom výbežku Alsaska. Decius, pôvodne Dietz, zakotvil v Krakove pri Žig-
mundovom nástupe na trón a na prelome rokov 1507/1508 vstúpil do 
dejín kráľovstva. Jeho najvýznamnejšie literárne dielo De Sigismundi regis 
temporibus vyšlo v Krakove roku 1521 a je základným prameňom k Žig-
mundovej vláde do roku 1516.6  

Deciovo humanistické zameranie signalizoval jednak príklon k obro-
denej latinčine, v ktorej sa vedel vyjadrovať presne a jasne, jednak histo-
rizujúce latinské prímeno Decius. V dejinách Ríma patrí medzi obzvlášť 
slávne. V ére republiky bol jeho reprezentatívnym nositeľom štvorná-
sobný konzul Publius Decius Mus, ktorý obetoval život za vlasť v bitke 
pri Sentine roku 295 pred Kristom; vtedy Rimania viedli vojnu proti 
Samnitom.7 To isté meno síce neskôr nosil aj cisár Decius († 251), ale 
pretože sa stal známejším ako prenasledovateľ kresťanov, sotva sa dá 
predpokladať, že by náš Decius túžil byť s ním dajako spájaný.  
––––––––––– 
 5 K meraniu slova religio OKÁL, Antická metrika a prekladanie (1990), s. 57n.; o plyn-

ných spoluhláskach tamže s. 21. 
 6 Stručný životopis PERLICK, Decius, Jost Ludwig (1957), s. 542.  
 7 Livius VIII, 9n.  
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Konfesiu humanistického vzdelanca osvedčil Justus Ludovicus Decius 
v trojzväzkových starožitnostiach Poľska De vetustatibus Polonorum. V 
nich neváhal nedostatok spoľahlivých správ o dávnovekých Sarmatoch 
a ich panovníkoch vyplniť neoveriteľnými bájkami. Pravda, v použití 
tejto vedecky neudržateľnej metódy nebol jediný. Keď za čias Mateja 
Korvína písal taliansky humanista Antonius Bonfinius, resp. Antonio 
Bonfini (1427–1503), dejiny uhorského kráľovstva, postupoval vo veľ-
diele Rerum Ungaricarum decades podobne – teda v duchu Liviovej epo-
peje Ab urbe condita. Dejepisectvo nebolo súčasťou vedeckej spisby, ale 
patrilo medzi žánre krásnej literatúry. Za ďalší spoľahlivý prejav Decio-
vých sympatií s humanizmom pokladáme to, že sa v jeho dome schádzali 
literáti obdivujúci Erazma Rotterdamského. Zrejme cez tento krúžok sa 
dostal do jeho blízkosti aj Ecchius. 

Prvým rukolapným svedectvom jeho zblíženia s Deciom je dedikačný 
list Ecchiovej učebnicovej prvotiny De versificandi arte opusculum (1515). 
V tlačiarni Floriana Unglera, založenej roku 1510 a prvej nielen v Kra-
kove, ale i v celom vtedajšom Poľsku, vyšiel jednak jeho básnický debut 
Panegyricus, jednak veršíky, ktorými odporúčal vzdelanému publiku 
rozsiahlejšie diela iných autorov. V dedikačnom liste praktickej príručky 
veršovania De versificandi arte opusculum (1515)8 však Ecchius tvrdí, že 
hlavným poslaním textov tohto druhu je pomôcť k úspešnému odbytu. 
Zvučné meno adresáta – a ním Decius určite bol – malo na tržnom úspe-
chu nemalý podiel.  

Oslavný tón diela zhmotňujú superlatívy: chvália výrečnosť (facun-
dissimus, disertissimus), eleganciu, vzdelanosť, schopnosť pozorne načú-
vať (expolitissimus, omni studiorum genere stipatissimus, tuae benignissimae 
aures), vyzdvihujú jeho spoločenské postavenie (nomen tuum nobilissimum) 
a priateľstvo s autorom (amicorum optimus). Rovnakú funkciu plnia kon-
trastné prejavy poníženosti a zľahčovania významu vlastného diela, čiže 
formuly poníženosti typu nostra praeceptiuncula Persicis nugis leviora, pu-
sillus noster libellus, hoc munusculum, Ecchius Attalicis opibus caret.  

Treťou oslavnou technikou, ktorú Ecchius využil, bol katalóg veliká-
nov starovekých dejín, s ktorými slobodno oslávenca porovnávať. Tento 
viac-menej konštantný postup ilustrujú aj rečnícky stupňované slová: 
„Na teba spŕchla takisto v hojnej miere rosa výrečnosti, ty si obdarený 
božskou pamäťou, tvoje vzdelanie sa vycibrilo nevšednou sčítanosťou 

––––––––––– 
 8 Text v pôvodine i v preklade ŠKOVIERA, Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica 

Ars versificandi (2002), s. 142–146.  
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vo všetkej literatúre poznajúcej dobrý vkus a nie menej ako vynikajúce 
vzdelanie si osvedčil aj zaručenú bezúhonnosť. Pomlčím o ďalších hoj-
ných daroch tvojho tela i ducha. Nimi tak žiariš a prevyšuješ takmer 
všetkých ostatných ľudí našich čias, ako žiara najjasnejšieho slnka prevy-
šuje lesk bludných hviezd. V tebe sa totiž skvie aj Odyseova výrečnosť, aj 
Nestorova rozvážnosť, aj Isokratov šarm, aj – ostatných si rád dovolím 
vynechať – Pompeiova prívetivosť, pretože v tebe otvára dokorán dvere 
celý zbor cností a poslúcha ťa.“9 

Zoznamy cností, ktorými sa patrón nielen vyrovná velikánom grécko-
rímskeho staroveku, ale dokonca ich prevyšuje, mladý Ecchius zvlášť 
obľuboval. Rovnakú techniku použil predtým v Panegyriku a po necelom 
polroku od Nárekov opäť v dedikačnom liste z 20. júna 1518, ktorým 
uvádza druhé vydanie učebnice O umení veršovať. Tam svojho mecéna 
Alexeja Thurzu10 okiadza týmito vzletnými slovami: „Lebo ak si dobre 
všimneme dokonalú súmernosť častí tvojho tela, zistíme, že nezaostávaš 
ani za trójskym Paridom, ani za macedónskym kráľom Alexandrom. Ba 
ak uvážime mnohonásobnú okrasu tvojich živých cností, ktoré zdobia, 
šľachtia, ovenčujú tvojho šťastného ducha, zisťujeme, že nezaostávaš ani 
za Démosthenom vo výrečnosti, ani za Nestorom v rozvážnosti, ani 
za Pompeiom v prívetivosti, ani za Kýrom v štedrosti, ani za Calvom v 
poctivosti, ani za Numom v zbožnosti. Si veru tak dokonale sprevádzaný 
zborom všetkých cností a natoľko slávny, že všetci ťa musia rovnako 
úctivo prijímať a milovať.“11  

Uvedený súpis osobností možno vyznieva ako konvenčný, ba až ošú-
chaný, ale jeho hlavným, ak nie výlučným poslaním bolo dokumentovať 
pisateľovu vzdelanosť a obdiv k antickej spisbe. Antika totiž poznačila 
i príkre slová na adresu neprajníkov a závistlivcov. Tých reprezentuje gra-
matik Zoilos (4. st. pred Kr.), legendárny kritik veľkého Homéra. Samo-
zrejme, dnes je už ťažké rozhodnúť, aká miera v Ecchivých výpadoch 
pripadá na literárnu konvenciu a aká na skutočnosť. Z citovaného výňat-
ku listu by sa dalo súdiť, že ani medzi vzdelanými humanistami nemal 

––––––––––– 
 9 ŠKOVIERA, Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (2002), s. 145. 
10 Thurzovcov a osobitne Alexeja predstavil BEL, Oravská stolica (2015), s. 182–235. 

O rode viac LENGYELOVÁ a kol., Thurzovci a ich historický význam (2012). Alexeja sa 
týkajú najmä štúdie G. Erdélyiovej, s. 39–54, a Z. Csepregiho, s. 77–90. 

11 Ad eundem magnificum dominum dominum Alexium Thurzum Valentini Eckii in 
Fasciculum Suppellectilium epistola, f. C IVv, list bol datovaný z Bardejova 20. júna 
1518. Pod Calvom treba zrejme rozumieť Gaia Licinia Macra Calva (82–47 pred 
Kr.), prívrženca novoatticizmu.  
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básnik núdzu o neprajníkov, ale konkrétnu situáciu nie sme schopní 
vyvodiť zo zmienky o súperení Fabia Maxima a Scipiona, ktorou Decius 
začal spomenutý list. To, že svojou defenzívnou taktikou Fabius zachrá-
nil Rím počas Hannibalovho vpádu a že Scipio potom konkurenčné 
Kartágo úplne zničil, je nám známe. Chcel Decius vyzdvihnúť Ecchiovu 
rozhľadenosť a vnímanie politických udalostí v širšom kontexte?  

Keby Náreky uvádzal Ecchiov dedikačný list Deciovi, asi by v ňom 
figuroval podobný zoznam cností a ich vzorových antických nositeľov. 
Deciova dedikácia však bola adresovaná włoclavskému biskupovi Mate-
jovi Drzewickému. Ten bol od roku 1510 veľkým kancelárom Poľského 
kráľovstva, ale po piatich rokoch ho snem donútil rezignovať na vysokú 
politickú hodnosť a pred prešporským kongresom spravil jeho nástup-
com Petra Tomického, ešte výraznejšieho reprezentanta prohabsburgov-
skej orientácie.  

Drzewickému sa osobitne prihovoril aj Ecchius v 68-veršovej elégii. 
Báseň má štandardnú triadickú kompozíciu. Začína sa formulou humili-
tatis, potom autor načrtáva biskupov rodokmeň a osobnostné prednosti 
a uzatvára ju prísľubom rozsiahlejšej epickej básne. O jej vzniku však nič 
nevieme a je viac ako pravdepodobné, že taká báseň nikdy ani nevznik-
la. Na druhej strane vzdelanostnému profilu adresáta zodpovedá za-
stúpenie mytologických narážok, ktoré je vyššie než v centrálnej básni. 
Nasledujúcich 10 veršov lemovaných vyobrazením trpiacej Zbožnosti 
obsahuje sťažnosť na trojicu, ktorá pôsobí Zbožnosti muky: mučiteľmi 
sú Moskovčan, Žid, Valach.  

Básnik vystupuje osobne až v predhovore. Ten tvorí 14 elegických 
dvojverší a otvára oslovenie maxime rex, no od prvých ôsmich veršov je 
poľské veličenstvo doslova zasypané ďalšími superlatívmi. Ich účinok sa 
básnik pokúša ešte umocniť slovami, ktoré poukazujú na pokoru bás-
nika. Básnik si uvedomuje, že jeho schopnosti sú vzhľadom na veľkosť 
témy priskromné. Povinnou jazdou prosebníka je takisto ďalších osem 
veršov, ktoré majú umlčať potenciálneho ohovárača. Až po tomto výpade 
proti osočovateľovi – skôr zrejme preventívnom – konečne prichádza na 
rad titulná báseň Threni neglectae Relligionis. Má rozsah 222 veršov v ele-
gických dvojveršiach a päťdielnu, navonok zväčša nijako nesignalizovanú 
stavbu: 1. Úvod (v. 1–44); 2. Oslava kráľa (v. 45–124); 3. Výzva do boja (v. 
125–169); 4. Zoznam bojovníkov (v. 170–199); 5. Záver (v. 200–222). 

K osloveniu Slávny knieža Sarmatska sa pripája dôležitá zmienka o 
príbuzenstve s cisárom, keďže Žigmundovou matkou bola Alžbeta Habs-
burská, a poučenie, že pôvodcom vlády je Boh. V ďalších štyroch veršoch 
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(v. 5–8) sa Zbožnosť predstavuje a pripomína svoje božské bytie (v. 6). 
Potom prichádzajú na rad ponosy. Na prvom mieste medzi sťažnosťami 
je vyhnanstvo, na druhom útoky vinníkov, ktorí z nej kmášu odev, 
trhajú jej vlasy a chcú ju dokaličiť.  

Úvodná časť potom pokračuje deväťveršovým exkurzom do histórie. 
Z piatich dávnych patriarchátov – Rím, Antiochia, Konštantínopol, Jeru-
zalem, Alexandria – zostáva pravému kresťanstvu verný už iba Rím, 
superest sola latina mihi, no aj Rím je plný nešvárov. Na tento retrospek-
tívny pohľad nadväzuje opis terajšieho zúboženého stavu. Aby si Zbož-
nosť kráľa získala, nešetrí hyperbolami, poukazuje na svoju ubiedenosť 
a upozorňuje na záväzky, ktoré panovník má voči nej ako svojej matke. 
Táto stratégia sa dá označiť ako rétoricky štandardne štruktúrovaná 
captatio benevolentiae.  

Po nárekoch nastupujú chvály. Aj tie smerujú k Žigmundovi. Týkajú 
sa jednak rodokmeňa, jednak osobných cností. Ústa Zbožnosti najprv 
vyzdvihujú Žigmundovho otca Kazimíra; ospevujú ho najmä za to, že 
v krajine obnovil zákonnosť. Potom sa básnik rozplýva nad Kazimíro-
vými telesnými a duševnými cnosťami: jasný rozum, pokojná výrečnosť, 
driečnosť, bojovnosť, rešpekt voči zákonom. Z menoslovu príslušných 
antických božstiev vyplýva, že mu ich darovali nebešťania. Zbožnosť 
nezabúda ani na Kazimírove vojvodcovské schopnosti, ktoré dokazujú 
drvivé víťazstvá nad Kristovými hanobiteľmi. 

Z oslavy otca potom vyrastá Žigmundova oslava. Začína sa jeho fy-
zickým zjavom. Personifikovaná Zbožnosť najprv na ploche desiatich 
veršov vyzdvihuje čaro jeho zovňajšku: caesaries flava – plavé vlasy, for-
ma – driečna postava, oculi veluti duo sydera – oči pripomínajúce hviezdy, 
súmerné údy a pevné kĺby. Vo vonkajšej kráse sa Žigmund – ako inak? –
vyrovná mýtickému Paridovi i najslávnejšiemu kráľovi ľudských dejín 
Alexandrovi Veľkému, ktorého si dovolil portrétovať iba špičkový maliar 
Apellés.  

Potom sa Ecchius venuje morálnym cnostiam, ktoré idú ruka v ruke 
s krásou zovňajšku a umocňujú ju. V zozname cností narátame šesť vlast-
ností: gravitas, vážnosť (4 verše), iustitia, spravodlivosť (8 veršov), castitas, 
mravná čistota (2 verše), temperantia, zmysel pre mieru (4 verše), liberalitas, 
štedrosť (8 veršov) a prudentia, predvídavosť resp. rozvaha (4 verše). 
Samotný počet veršov, ktoré básnik venoval príslušnej cnosti, stavia do 
popredia kráľovu spravodlivosť a štedrosť, čiže vlastnosti, ktoré hrali 
rozhodujúcu úlohu tak v politickom, ako aj kultúrnom živote krajiny; 
platilo to osobitne vo vzťahu k humanistickým básnikom. Naopak castitas 
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sa dostala do súboru zrejme iba ako konvenčná vlastnosť kresťanského 
panovníka; Žigmund Starý mal s milenkou Katarínou aj nelegitímne deti.  

Na cnostiach spočívajú kráľove činy. Najlepšie a takpovediac in nuce 
ich zhmotňujú nedávne víťazstvá na bojiskách. Po oslave panovníka 
Zbožnosť znova prechádza do nárekov. Odkazujúc na Žigmundove ví-
ťazstvá nad Tatármi, Valachmi a Rusmi, chce kráľa podnietiť k návratu 
na bojové pole. Výzva odznie koncentrovane v dvojverší, v ktorom sa 
Zbožnosť opäť vžíva do postavenia matky: 

 
Ergo occurre tuae, soboles veneranda, parenti 
     Nec matri illudi turpiter oro sine (v. 143–144)  

 
Výzvy do boja zdôvodňuje pripravovaným sobášom Žigmunda s 

Bonou Sforzou (1494–1557), dcérou mocného milánskeho vojvodu, pretože 
po smrti svojej prvej manželky Barbory Zápoľskej r. 1515 kráľ ovdovel. 
Vzhľadom na čas vzniku básne Threni je však zaujímavé, že z veršov 
145–154, ktoré hovoria o budúcej svadbe, sa ani jeden netýka nevesty. 
Azda sa dajú takto interpretovať iba verše quae te multiplici faciet mox 
prole beatum | procreet et reges rex tibi magne novos (v. 147–148). Bonino 
protihabsburské zameranie musel a zrejme aj vedel prohabsburský 
Ecchius12 nebrať na vedomie. Práve ohľad na legitímnych potomkov 
pokladá Zbožnosť za najsilnejší dôvod, ktorý kráľa podnieti do vojenskej 
výpravy hneď po sobáši (v. 149–154). 

Epanastrofické laetus in arma ruas otvára rad argumentov, prečo treba 
čo najskôr vyraziť do boja proti schizmatikom čiže proti moskovskému 
veľkokniežatstvu. Sotva inak ako zaliečanie kráľovi označíme tvrdenie, 
že to bude Žigmundov samostatný úspech, nezávislý od cudzej pomoci, 
pretože mu naň postačia domáce sily. Aby však vynikla Žigmundova 
moc, vyratúva územia, resp. kmene, ktoré patria pod poľské žezlo. Čita-
teľ zrejme ocení, že tentoraz pri charakteristike kmeňov vládne striedmosť 
a básnikovi na ňu stačí zakaždým jedno dvojveršie. Samozrejme, musí-
me mať pred očami mapu vtedajšej Európy a v jej rámci miesto Poľska, 
nie jeho posunutie na západ po druhej svetovej vojne. 

V krátkom závere Zbožnosť ešte stupňuje svoj energický prejav a 
ženie Žigmunda na bojisko s opätovným prísľubom, že úspechy vo vojne 

––––––––––– 
12 Porov. ŠKOVIERA, Eine Eloge an zwei ostslowakische Humanisten von Georg Logus 

(1996), s. 125–129; ŠKOVIERA, Básnické umenie v službách politickej propagandy. 
Valentín Ecchius: Ad proceres Hungariae (2013), s. 149–159. 
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proti mohamedánom a schizmatikom ovenčia slávou aj jeho potomkov. 
Účinok veršov gradujú imperatívy surge, confringe, najmä však opako-
vanie úsečného jednoslabičného i a fac. Aj v tejto pasáži básnik použil 
svoju obľúbenú techniku menoslovu: Žigmund sa zaradí medzi takých 
hrdinov, akými boli Achilleus (Pellaei hinc superat fortia corda ducis, v. 214), 
perzský kráľ Kýros idealizovaný v Xenofontovej Anabáze, Liviovi repub-
likánski Rimania Marius, Curiovia, Catonovia, Scipionovia, Fabiovia, 
Fabriciovia a napokon aj triumvir Pompeius Veľký. Záverečné dvojver-
šie podčiarkuje, že kráľa čaká večná sláva a odmena, ktorú symbolizujú 
vence uvité z nebeských ruží. 

Hoci má báseň názov Náreky, preukázateľne väčší priestor než žalo-
spev zaberá – ako sme videli – velebenie kráľa. V jeho oslave sa básnik 
viac-menej verne pridŕžal zaužívanej rétoriky a školskej šablóny. Iste nie 
náhodou nachádzame veľmi podobnú štruktúru chvál v latinskom ces-
tovnom denníku Odeporicon, ktorý pri príležitosti prešporského kongresu 
roku 1515 spísal Richard Bartholinus, tajomník gurského biskupa a kar-
dinála Svätej rímskej cirkvi Mateja Langa. Čítame v ňom panegyricky 
ladené Bartoliniho a Dantiskove verše na poľského kráľa i reč, v ktorej 
Bartolini priam zasypal chválami cisára Maximiliána, kráľov Vladislava, 
Ľudovíta a Žigmunda, biskupov a napokon aj pápeža.13 

Či v čase vydania básne na začiatku roku 1518 Ecchius ešte naozaj tak 
vrúcne túžil po postavení básnika oslavujúceho poľského kráľa a či mu 
nešlo skôr o to, aby ukázal, že básnik jeho formátu opúšťa pôdu Poľska 
a mieri na juh do Uhorska, o tom sa dá pochybovať. Samozrejme, ne-
možno vylúčiť ani zdravotné motívy jeho odchodu, na ktoré ukazuje   
10-veršový elegický pozdrav Tirolčanovi Sebastianovi Steinhofferovi z 
Hallu nad Innom. Ecchius v ňom hovorí všeobecne o starostiach, ktoré 
mu bránia v básnickom rozlete – carmina petunt pectus ab omni cura 
semotum – osobitne však zdôrazňuje, že pre chorobu nevládze skladať 
básne: Aeger enim Clarios penates calcare nequeo.14 Ani svojich univerzitných 
ambícií sa Ecchius ešte celkom nevzdal, čo možno súdiť aj z toho, že sa 
pobral do Bardejova. Odtiaľ mal pomerne blízko do Krakova a blízkosť 
i obchodné styky týchto miest potom aj využíval.  

Príchod do Bardejova znamenal v živote bakalára, závislého od pod-
pory mecénov, veľa zmien. Azda ešte ani nezaujal pevné miesto za 
––––––––––– 
13 Bartholinus, Odeporicon (2014); k rokovaniam FRIMMOVÁ, Historický exkurz do Preš-

porka roku 1515 (2010), s. 112–141. 
14 De versificandi arte opusculum (1515), f. 20r; porov. ŠKOVIERA, Bardejovčan Valentín 

Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (2002), s. 44. 
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katedrou mestsko-farskej latinskej školy a už poctil poučnou básňou 
o svornosti De amicitiae et concordiae utilitate (1518) oboch svojich nadriade-
ných: richtára Andreja Reubera a farára Petra Czipsera. Námetom tech-
nicky takmer dokonalej 84-veršovej etudy je síce rétoricko-filozofický 
locus communis,15 ale nedá sa celkom vylúčiť, že voľbou témy reagoval 
aj na nejaký reálny spor medzi farou a radnicou. Pravda, ani neskôr sa 
Ecchius nevyhýbal všeobecným morálnym témam a otázkam politiky. 
Z jeho bardejovskej tvorby spomeňme aspoň báseň An prudenti viro sit 
ducenda uxor (1518) alebo dialógy De mundi contemptu et virtute amplec-
tenda (1519) a De reipublicae administratione (1520).16 Túto životnú etapu 
teda reprezentujú diela, kde zveršováva otázky praktickej filozofie. 

Bardejov však otvoril novému rektorovi latinskej školy ešte dôležitej-
šiu cestu: cestu k métam politickej dráhy. Od počiatku mesto pri vedení 
agendy využívalo jeho latinskú výrečnosť a používalo ho ako notára, ale 
keď sa oženil s Bardejovčankou – nám zatiaľ neznámou – strmý vzostup 
na prvý vrchol nedal na seba dlho čakať. Už roku 1526 dosiahol Ecchius 
funkciu mestského richtára.17 Iste mu pritom prišiel vhod vplyv mecéna 
Alexeja Thurzu. Práve on sa za vlády kráľa Ľudovíta Jagelovského za-
radil medzi najvýznamnejších hodnostárov Uhorska, dokonca od roku 
1523 z titulu funkcie magister tavernicorum regalium mal jurisdikciu nad 
obzvlášť dôležitými ôsmimi slobodnými kráľovskými mestami, nad Bar-
dejovom, Budínom, Košicami, Pešťou, Prešovom, Prešporkom, Šopronom 
a Trnavou.18  

Po katastrofálnej porážke uhorských oddielov pri Moháči 29. augusta 
1526 vypukol v Uhorsku chaos. S ovdovenou kráľovnou Máriou ostal 
vesprímsky biskup Tomáš Szalaházi ako jej ochranca, kým Thurzo, čelný 
predstaviteľ habsburskej strany, sa ponáhľal do Viedne. Kráľ Ľudovít 
nezanechal nástupcu, a tak začiatkom novembra 1526 väčšina šľachty 
zvolila za uhorského kráľa Jána Zápoľského a vzápätí 11. novembra ho 
dala korunovať v Székesfehérvári. Deň a miesto korunovácie mali aj iné 
––––––––––– 
15 Viac ŠKOVIERA, Das Gedicht De amicitiae et concordiae utilitate von Valentinus Ecchius 

Lindaviensis (2004), s. 107–113. 
16 Preklad Latinský humanizmus (2008), s. 127–149; porov. ŠKOVIERA, Bardejovčan 

Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (2002), s. 41n. 
17 Ján Henckel, plebanus Cassoviensis, píše Valentínovi Ecchiovi, iudici Bartphensi, už 

13. januára 1526 – Štátny okresný archív Bardejov, fond listov z r. 1526. 
18 Podrobnejšie o Thurzovcoch a ich pôsobení na Orave píše BEL, Oravská stolica 

(2015), s. 147–235 a 299 (pozn. 169); o význame rodu PÁLFFY, Thurzovci a ich miesto 
v aristokracii Uhorského kráľovstva (2012), s. 9–25; genealogickú tabuľku prináša 
SAKTOROVÁ, Turzovské knižnice (2009), s. 28n.  
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než rýdzo pragmatické parametre: sviatok sv. Martina, rodáka z panón-
skej Sabarie (dnes Szombathely), mal v Uhorsku osobitné postavenie 
a navyše Székesfehérvár, Stoličný Belehrad, bol dovtedy nielen miestom 
korunovania uhorských kráľov, ale aj ich pohrebiskom.  

Okrem riskantnej vakancie trónu argumentovali Zápoľského volitelia 
rozhodnutím snemu z roku 1505, že ďalším uhorským kráľom sa nemá 
stať cudzinec. Oveľa menšia časť uhorskej šľachty však mocného šľachtica 
Zápoľského neprijala a 16. decembra 1526 zvolila za kráľa Ferdinanda 
Habsburského, rakúskeho arcivojvodu, od októbra 1526 českého kráľa. 
V jeho prospech argumentovali dohodou, ktorá bola r. 1515 uzavretá 
v Prešporku medzi Jagelovcami a Habsburgovcami.19 Na základe tejto 
dohody si totiž Ľudovít vzal za manželku Ferdinandovu sestru Máriu, 
Ferdinand sa zasa oženil s Ľudovítovou sestrou Annou. Na konci roku 
1526 tak v už zemepisne i morálne rozdelenom Uhorsku vypuklo dvoj-
vládie. Západ kráľovstva inklinoval k Ferdinandovi, stred a východ zasa 
k Zápoľskému.20  

Vo veľmi zložitých pomeroch tureckej invázie a vnútroštátneho roz-
broja stál na čele magistrátu mesta Bardejova Ecchius, Thurzov chrá-
nenec a priaznivec Habsburgovcov. Keby bardejovskí mešťania neboli 
spokojní s jeho richtárčením, sotva by ho boli ponechali v úrade celé štyri 
roky až do roku 1529. A ich richtár iste osobne neváhal, ku ktorému 
uchádzačovi o trón sa má prikloniť. Zachoval sa rovnako ako jeho mecén 
Alexej Thurzo, ako mnohí príslušníci prevažne nemeckého patriciátu 
neobsadených východoslovenských miest a napokon – ak sa zameriame 
na európsku obec humanistov – aj ako v kruhoch humanistov zaalpskej 
Európy zväčša obdivovaný Erazmus Rotterdamský.21  

Zdá sa, že od samého začiatku sa Ecchius v Bardejove dobre zoriento-
val a udomácnil. Vzťah k svojej novej domovine osvedčil nielen kratšou 
básňou De amicitiae et concordiae utilitate, ale ešte výraznejšie krátkym 

––––––––––– 
19 O priebehu rokovaní FRIMMOVÁ, Historický exkurz do Prešporka roku 1515 (2010), 

s. 112–141. 
20 Celkovú situáciu opisuje BAĎURÍK, Ferdinand I. Habsburský a Slovensko. Kráľovské 

Uhorsko v zápase s Jánom Zápoľským o ovládnutie krajiny (2000), s. 32–45; stručnej-  
šie GLOMSKI, Patronage and Humanist Literature in the Age of the Jagiellons (2007), 
s. 162–164. 

21 Pozri NAGY, Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského v konfrontácii s poli-
tickou realitou Európy v prvej tretine 16. storočia (2008), s. 58nn.; NAGY, Erazmus 
Rotterdamský a jeho svet (2012), s. 625–656; CYTOWSKA, Érasme et les Turcs (1974), 
s. 311–321. 
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eposom Vita divi Pauli, primi eremitae (1522).22 Vo voľbe ústrednej pos-
tavy sa dá cítiť aj istý druh literárnej a duchovnej kontinuity, lebo iba rok 
predtým vydal v krakovskej Vietorovej tlačiarni knižku De divo Alexio, 
patricio Romano, ad Alexium Thurzonem hymnus sapphicus (1521). Po aské-
tovi Alexejovi, nebeskom patrónovi svojho pozemského patróna, prišiel 
celkom prirodzene na rad pustovník Pavol, prototyp kresťanských pus-
tovníkov. Určite nie na poslednom mieste tu hralo úlohu vedomie, že si 
tohto svätca ctil sám Thurzo.23  

Románovo prifarbená legenda o čerstvo ženatom rímskom aristokra-
tovi Alexejovi, ktorý sa hneď v deň vlastnej – treba dodať, že nie celkom 
dobrovoľnej – svadby vydal na cesty do ďalekej cudziny, aby po návrate 
žil až do smrti v rodičovskom dome nepoznaný a opovrhovaný, patrila 
v stredoveku medzi najpopulárnejšie. Ako hlavný motív pre zloženie 
básne zrejme treba vylúčiť kompletizáciu relikvií, ku ktorej došlo až roku 
1523 na žiadosť kráľa Ľudovíta. Ten dal hlavu svätca preniesť z Karl-
štejna, klenotnice českého kráľovstva, do budínskeho kláštora.24 Relikviám 
venoval Ecchius pomerne malú pozornosť až v závere básne.  

Najneskôr od roku 1518 teda pôsobil Ecchius v Bardejove ako rektor 
latinskej školy a bol zároveň literárne mimoriadne plodný. Do teórie 
vyššej politiky odvážne zasiahol roku 1520 dialógom De reipublicae admi-
nistratione. Venoval ho opätovne Alexejovi Thurzovi. V zaujímavom roz-
hovore vystupuje po poznaní dychtiaci mladík Filomathes, na ktorého 
otázky obšírne odpovedá starší Etnearches. Skúsený politik Etnearches 
rád argumentuje biblickými textami, výrokmi antických autorov a zása-
dami rímskeho práva. Rozhovor sa krúti okolo otázok správy obce, pri-
čom na pretras prichádzajú prevažne otázky morálne. Dá sa dokonca 
tvrdiť, že rozhovor má skôr všeobecno-etické zameranie než politicko-
teoretické.  

Aj keď miesto rektora zastával Ecchius nominálne do roku 1520, nad 
bardejovskou školou držal zrejme akýsi patronát ešte aj po vstupe do 
politických funkcií. Tento vstup však priniesol aj negatíva. Z nášho hľa-
diska ho predstavuje radikálny ústup zo sveta literatúry. Hoci v minulosti 
rád zdôrazňoval, že píše napochytre, musa tumultuaria, a že keď bude raz 
mať času viacej, zloží aj väčšie diela, jeho literárna tvorba sa teraz výrazne 
––––––––––– 
22  Slovenský preklad Latinský humanizmus (2008), s. 150–160. 
23  Vita Sancti Pauli Eremitae, A 2v: „Quem cum novissem abs tua magnificentia atque 

plaerisque aliis religiose amari venerarique, existimavi non indecorum eius vitam 
tumultuario nostro carmine reddere notiorem.“ 

24  GYÖNGYÖSI, Vitae fratrum eremitarum (1988), s. 219.  
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scvrkla. Z pomoháčskej etapy pochádzajú vlastne iba práce politického 
charakteru adresované Ferdinandovi, kvantitatívne druhú priečku obsa-
dzujú básne určené rodu Thurzovcov, dá sa zachytiť aj niekoľko príleži-
tostných veršov, najmä epigramy v zbierke Luctus Pannoniae (1544), 
ktorých zmyslom bolo postaviť literárny pamätník na konci januára 1543 
zosnulému Alexejovi Thurzovi, a napokon sa v tejto etape nachádzajú 
verše náboženského obsahu Epigrammatum sacrorum liber (1537).  

Nedatovaná báseň Ad proceres Pannoniae pochádza celkom iste z obdo-
bia, keď v Uhorsku blčala občianska vojna. O dva roky neskôr vo Vied- 
ni vydaná knižočka Ad Ferdinandum obsahuje 76 elegických dvojverší 
určených kráľovi, ktoré však vznikli už roku 1529, a vyše sto veršov 
adresovaných Thurzovi z roku 1528.  

Po smrti svojho mecéna Alexeja Thurzu sa Ecchius plne venoval 
podnikaniu. V baníctve, v ktorom kráčal v jeho šľapajach,25 však nežal 
úspechy. Smrť začiatkom septembra 1556 napokon uzavrela túto menej 
šťastnú podnikateľskú fázu jeho života. 

Ecchiov žiak Leonard Stöckel sa nemusel stať putovným humanistom. 
V Bardejove sa narodil a po krátkom školovaní v rodisku i v Košiciach 
zamieril do Vratislavi (1526–1530), odtiaľ potom však nie do bližšieho 
Krakova, ale na mladú univerzitu do Wittenbergu (1530–1539) k Luthe-
rovi a jeho vzdelanému spoločníkovi Melanchthonovi. Po otcovej smrti 
však bol mladý Leonard navyše odkázaný na hmotnú podporu mesta,26 
ktoré si pochopiteľne nárokovalo návrat nadaného rodáka. Nástojčivým 
výzvam, aby sa vrátil, sa bránil pomerne dlho. V obšírnom nemeckom 
liste mestskej rade zo 17. februára 1539 žiadal, aby do blízkeho návratu 
smel byť za školskou katedrou zastúpený: als nemlich Magistrum Bartholo-
meum Wolffium, welcher sich auff mein antragenn unnd ehegedachsten dieser 
löblichenn Universitet fürstehers, des Herrn Magistri Philippi Melanchthonis 
Radt unnd Willen umb eine ehrliche besoldung wil geberauchenn lassen. Ist 
hiemit meine unterthenige bit, E. W. wollen yhn den selben unnd mich lassenn 
befolenn, unnd unsere günstige Herrnn unnd forderer seyn.27 

––––––––––– 
25 Viac SKLADANÝ, Thurzovsko-fuggerovský mediarsky podnik v Banskej Bystrici a jeho 

európsky význam (1995); životopisné údaje zhrnul a presný dátum Ecchiovej smrti 
(5. 9. 1556) zistil GUITMAN, Adalékok Eck Bálint életéhez (2011), s. 1245–1252. 

26 Latinský text Epistulae Leonardi Stöckel, (1978), s. 290n. (list č. 1 zo 4. júna 1534). 
Slovenský preklad Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka (1986), s. 74–75; oslav-
ný životopis SCHESAEUS, Oratio describens historiam vitae praecipuam clarissimi viri 
Leonharti Stöckelii (1563).  

27 Epistulae Leonardi Stöckel (1978), s. 293–4 (list č. 2).  
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Do rodiska sa Stöckel vrátil v lete roku 1539 a bol ihneď postavený 
do čela mestskej latinskej školy. Jeho postavenie sa však podstatne líšilo 
od Ecchiovho. Nielenže pochádzal z rodiny bardejovského kováča, niek-
dajšieho dvojnásobného richtára a kurátora farského chrámu, ale azda 
ešte väčší rozdiel bol v tom, že sa mesto Bardejov postupne stalo ohnis-
kom reformácie v Lutherovom duchu. V reformačnom pohybe Horného 
Uhorska predstavovalo čosi ako vzor najmä potom, čo tunajší farár 
Michal Radašín (1510?–1566) získal roku 1546 postavenie superintendenta 
Pentapolitany, dovtedy skôr hospodárskeho zoskupenia východosloven-
ských miest Košice, Levoča, Prešov, Bardejov a Sabinov.  

Oproti Ecchiovi však najväčšou odlišnosťou bolo nepochybne to, že 
Stöckel hľadel na školu nie ako na prechodnú fázu pred vstupom do prak-
tického života, ale ako na veľmi účinnú cestu šírenia reformačných ideí. 
V tom sa stotožňoval s Filipom Melanchthonom. K uvedeným bodom 
treba prirátať aj štvrtý: mal výraznú podporu domácich vzdelancov 
(Ecchius, Werner28) a čoraz mocnejšieho turčianskeho župana Františka 
Révaia.29 Stöckel sa už teda necítil tak silno odkázaný na radnicu 
a zo zachovanej korešpondencie vidno, že pri všetkej úslužnosti si s ňou 
dovolil viesť spor aj o to, koľko času má on ako rektor venovať škole 
a koľko, resp. či vôbec ho má tráviť v iných službách mestu.30 

O Stöckelovom pevnom postavení v oblasti náboženstva svedčí autor-
ská účasť na prvom protestantsko-katolíckom vierovyznaní Confessio 
Pentapolitana,31 ktorú spomenutá pätica miest predložila roku 1549 krá-
ľovským komisárom. Stöckel bol priamym Lutherovým a Melanch-
thonovým žiakom, preto mal postavenie uznávanej autority. Aby sme 
ilustrovali jeho postavenie, iste stačí, ak pripomenieme dva prípady, keď 
zavážila jeho autorita. Treba však povedať, že obidva pochádzajú z nes-
koršieho obdobia.  

Keď sa roku 1554 Prešovčania v spore o luterskú ortodoxiu mestského 
farára Mateja Lauterwalda obrátili na Melanchthona, ten iba potvrdil 
––––––––––– 
28 WERNER, Krátka správa o podivuhodných vodách Uhorska (2008), s. 161–190 
29 PÁLFFY, Zvláštna cesta medzi aristokraciu uhorského kráľovstva (2010), s. 63–84. 
30 Epistulae Leonardi Stöckel (1978), s. 335n. (nedatovaný list č. 34; asi z roku 1555); Od 

kráľovstva ... (1986), s. 101–103.  
31 Tak aj SUDA, Der Einfluß Philipp Melanchthons auf die Bekenntnisbildung in Ober-

ungarn (2001). Prvé vydanie tlačou: Confessio (1613). Súbežné vydanie troch hor-
nouhorských vierovyznaní Synopsis trium confessionum evangelicarum in Hungaria 
septemtrionali, Pentapolitanae, Heptapolitanae et Scepusianae ... edita emendataque a Zol-
táno Csepregi. Budapestini 2003. O autorstve viac CSEPREGI, Die Confessio Pentapoli-
tana. Fragen nach Autorschaft und Datierung (2009), s. 73–85.  
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Stöckelovu mienku, že Lauterwald sa nepridŕža zásady sola fide a hlása aj 
záslužnosť skutkov. Lauterwald napokon musel opustiť svoj cirkevný 
úrad. Druhý príklad: Na dopyt Košíc, ktorý v auguste 1557 inicioval 
Stöckelov žiak Matej Csabai a nemecký kazateľ Gregor Melczer, sa podob-
ne postavil proti kalvinizujúcemu kazateľovi Gregorovi Szegedymu.32 

Na rozdiel od Ecchia, ktorý sa orientoval na italský humanizmus, 
predstavuje Stöckel typ reformačného humanistu výrazne orientova-
ného na Sasko. Nebol produktívnym latinským básnikom. Až Matejovi 
Thoraconymovi-Kabátovi (1550?–1586?)33 vďačíme za 6 elegických disti-
chov básne Vox Christi patientis, známej z odpisu a nadväzujúcej na Medita-
tio passionis Christi (1572). Druhý dôležitý rozdiel oproti Ecchiovi: Okrem 
nemeckej školskej hry Zuzana (1559) a nemeckých veršov v spise Apo-
phthegmata poznáme výlučne Stöckelove prozaické práce.  

Po spomenutom vierovyznaní z roku 1549 medzi nimi vyniká homi-
letická príručka Postilla (1596). Toto Stöckelovo dielo, životné rozsahom 
i spôsobom spracovania, predkladá rétoricky štruktúrovaný rozbor epištol 
a evanjelií predpísaných na nedele a sviatky cirkevného roku. Vydaniu 
Postilly predchádzali podobné, no oveľa skromnejšie Formulae tractan-
darum sacrarum concionum (1578). Tretím Stöckelovým zachovaným die-
lom teologického zamerania sú Annotationes in Locos communes doctrinae 
christianae Philippi Melanchthonis (1561). Vyšli v bazilejskej tlačiarni Jána 
Oporina v jednom zväzku s Melanchthonovým kľúčovým dielom Loci 
communes theologici (1521), ale ich text vznikal už okolo roku 1552.  

Ak si odmyslíme až roku 1789 Jánom Samuelom Kleinom publikované 
školské zákony Leges scholae Bartphensis, ktoré sú naším najstarším peda-
gogickým dokumentom, ak si odmyslíme veršovanú nemeckú školskú 
hru Zuzana s prológom, ktorý vysvetľuje, prečo nehrajú žiaci po latinsky, 
ale po nemecky, potom z neteologickej tematiky ostáva iba učebnica 
Apophthegmata illustrium virorum. Apophthegmata obsahovali latinský text 
výroku vybranej antickej osobnosti, ktorý závisel od rovnomennej knihy 
Erazma Rotterdamského, jeho výchovnú aplikáciu a napokon nemecké 
rýmované jambické dimetre.34 Učebnica vyšla tlačou až roku 1570 v diel-

––––––––––– 
32 Epistulae Leonardi Stöckel (1978), s. 349–354, listy č. 44–46. 
33 O ňom viac ŠKOVIERA, Kežmarský rektor Matej Thoraconymus-Kabát a listy Leonarda 

Stöckela (2013).  
34 Pôvodina: Apophthegmata illustrium virorum expositione Latina et rythmis Germanicis 

illustrata per Lenartum Stoeckelium, scholae Bartphanae rectorem. Vratislaviae: [D. Gut-
gesell] 1570; úplný preklad: Latinský humanizmus (2008), s. 193–387, vysvetlivky 
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ni Krišpína Scharffenbergka ako tovarišská práca Dávida Gutgesela, 
ktorý bol Stöckelovým žiakom. V predhovore vydania Stöckelovi dedičia 
pripomenuli, že zámerom rektora bolo vychovávať nielen mládež, ale 
cez verše aj menej vzdelaných gazdov.35 Aby sme mali o knihe lepšiu 
predstavu, vyberieme z nej tri ukážky – 160., 223. a 118. výrok – vrátane 
veršov.  

Prvý z vybraných, poradovým číslom neoznačených výrokov patrí 
Sokratovi: 

In cultu Deorum volebat sacrificia quam minimis impendiis constare. Cum 
enim non egeant ope hominum, satis esse voluntatem piam declarari erga Deos 
in sacrificiis. Alioqui cum improbissimi quique plurimum abundent divitiis, 
actum esset de rebus humanis, si malorum potius quam bonorum victimis de-
lectarentur. Atque ideo versum Hesiodi vehementer probavit: καδ͗ δύναμιν δ͗ 
ἐρδεῖν ἱερ͗ ἀθαντοῖσι θεοῖσι. 

Nasleduje otázka žiaka: Unde tam piam sententiam protulit? 
Po nej učiteľov výklad: Hoc quoque natura eum docuit, quemadmodum 

omnes alios vere sapientes. Intelligunt enim Deum largiri nobis omnia, nos vero 
accipere, non dare. Cum ergo sacrificamus, tantum id voluntatis nostrae decla-
randae causa facimus, ut testemur nos agnoscere, quod hac ipsa qua habemus 
a Deo accepimus, illumque a nobis esse honore afficiendum. 

 
Socrates gar weit ubertrifft 
Der heyllosen Papisten stifft, 
Welche Gott dienen der gestalt, 
Das sie gestrafft werden manichfalt, 
Auch von ihrer eignen vernunfft 
Durch Menschlich weißheit und kunst. 
Wir duerfen nicht der Heiligen Schrifft, 
Die die vernunfft hoch ubertrifft, 
Socrates sie wirt lehren wol, 
Das sie stecken thorheit vol, 
Und Gott dem herne nicht dienen recht, 
Ja das er wirt durch sie geschmecht.36  

 

––––––––––– 
s. 567–570. O diele viac ŠKOVIERA, Sprüchensammlung Apophthegmata von Erasmus 
in der Bearbeitung von Leonard Stöckel (1979), s. 87–111 

35 Latinský humanizmus (2008), s. 195. 
36 Slovenský preklad Latinský humanizmus (2008), s. 289. 
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Z nemeckých veršov síce cítime Stöckelovo vyhranené protirímske 
presvedčenie, ale taká ostrá formulácia je v uvedenej učebnici výnimkou. 
Netreba zabúdať ani na to, že v oných rokoch ešte v Uhorsku nedošlo 
k organizačnému oddeleniu katolíkov (papistae) od protestantov. 

Druhý príklad je pripisovaný macedónskemu kráľovi Filipovi a uka-
zuje, ako sa v učebnici narábalo nielen s náboženskou, ale aj s politickou 
aktualizáciou:  

Cum arcem quandam munitissimam capere decrevisset atque exploratores 
retulissent, prorsus eam expugnari non posse, percontatus est: An asinus 
onustus auro accedere non posset? 

Nasleduje otázka žiaka: Quare? 
Po nej učiteľov výklad: Quia nihil est tam munitum, quin auro expugnari 

queat, si illud admittatur. Nihil igitur tutum est, ubi avaritia valet, quae ad 
proditionem sui commodi et lucri causa est proclivis. Cuius rei exempla prae-
sens tempus infinita offert, ut nihil opus sit vetera commemorare.  

 
Fuer verrätherey nichts ist zu fest, 
Wenn man sich den Feind stechen lest, 
Solches keiner bewesung darff, 
Es geht jetzt im schwang allzu scharff.37  

 
Vznik tohto výroku sa dokonca dá približne aj datovať. Na to, že ci-

tované verše vznikli zrejme na prelome rokov 1556 a 1557, poukazuje 
súvislosť s listom Melanchthonovi z 23. januára 1557, kde bardejovský 
rektor takisto píše o zrade.38  

Tretí príklad sa týka demokracie ako štátneho zriadenia. Azda ani 
netreba pripomínať, že Stöckel nebol prívržencom ľudovlády a ideálne 
usporiadanie obce videl v osvietenej vláde kontrolovanej zákonom. Tak 
to napokon vyhovovalo aj jeho šľachtickým žiakom. Výrok spojený s krá-
ľom Lykurgom teda smieme pokladať za príznačný pre jeho politické 
zmýšľanie: 

Quidam postulabat a Lucurgo, ut in civitate pro Aristocratia, id est, pro op-
timatum gubernatione, constitueret Democratiam, id est, popularem guberna-
tionem. Huic respondit: Tu prius facito, ut domi tuae democratiam instituas. 

Nasleduje otázka žiaka: Quid sibi vult hoc dictum? 

––––––––––– 
37 Slovenský preklad Latinský humanizmus (2008), s. 326n. 
38 Epistulae Leonardi Stöckel (1978), s. 347; slovenský preklad Od kráľovstva ... (1986), 

s. 103–104.  
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Po nej učiteľov výklad: Hominem curiosum et stultum non potuit melius 
retundere admonens eum, ut suam domum primum regere disceret, deinde vide-
ret, quomodo respublica gubernanda esset. Si quis enim familiam suam male 
administrat, eum non est consentaneum reipublicae administrare posse. Sicut 
Paulus de Episcopo in ecclesia scribit. Plena sunt omnia huiusmodi curiosis ho-
minibus, qui praesentem statum rerum fastidientes novarum rerum sunt cupidi, 
cum pernicie suorum omnium. 

 
Die Welt ist vol der heillosen Leut, 
Die zu endrungen sind bereit, 
Und woellen lehren die Obrigkeit, 
Was sie thun sollen zu jeder zeit. 
Und ihr eigen hauss kuenen sie nicht 
Regieren, das es etwas tuecht.  

 
Ako Erazmus alebo Melanchthon bol teda aj Stöckel prívržencom 

osvietenej monarchie a obmedzení, ktoré vôli panovníka kladie zákon.39 
Nemecké verše Výrokov boli určené nielen žiakom, ale ešte vo väčšej miere 
ich rodičom. Treba ešte pripomenúť, že vyše polovice výrokov a komen-
tárov tejto zbierky – obsahuje 316 výrokov, veršov je 2849 – môžeme 
označiť ako politicky zamerané.  

Hoci korešpondencia, ale aj vročenia iných diel ukazujú, že magistrát 
neprechovával k svojmu rodákovi nadšený vzťah, takže nebyť nadšenia 
priaznivcov, súpis tlačou vydaných spisov by bol iste ešte kratší, musíme 
rátať aj s čisto technickou prekážkou: v Bardejove pred Gutgeselovým 
návratom nepracovala až do roku 1578 nijaká tlačiareň.  

Treba takisto povedať, že slávny bardejovský rektor pociťoval chaos, 
ktorý vniesli reformačné pohyby do praktického života. Chaos sa preja-
vil napr. v absolutizácii zásady sola Scriptura a v zaznávaní, ak nie úpl-
nom odmietaní svetského vzdelania. Na takéto zaznávanie reagoval rektor 
predhovorom k Poznámkam k Všeobecným zásadám kresťanskej náuky. Pred-
hovor obsahuje zápalistú a prísne logicky postavenú obhajobu vzdelania: 
Hoci znalosť svetských umení nie je dôvodom, aby sme boli v milosti božej a 
dedičmi večného života (na to totiž nestačia ani apoštolské dary!), jednako je to 
omyl, že by pre zbožnosť a pre výuku kresťanského náboženstva nebola táto zna-

––––––––––– 
39 Preklad Latinský humanizmus (2008), s. 267; Erazmove názory približuje NAGY, 

Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského ... (2008), s. 264–293. 
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losť užitočná a nutná. Lebo ak prospela v živote, ktorý nebol narušený hriechom, 
o čo väčšmi prospieva teraz?40 

V už citovanom liste Melanchthonovi Stöckel upozorňuje: Nemysli, že 
tu zvýšilo dajaké miesto pre cnosť! No všetky ostatné besné výčiny prevyšuje ten 
zločin, keď ešte aj rojčia, že tento stav prinesie osoh evanjeliu.41 Pocit sklamania 
podporovaný chorobou pečene teda ovplyvňoval život tohto pracovité-
ho muža, ktorý sa ku koncu života nazdával, že nedosiahol vytýčený cieľ 
spojenia výrečnosti so zbožnosťou. Zomrel po svojom učiteľovi a priate-
ľovi Filipovi Melanchthonovi koncom jari 1560. Jeho zať a nástupca na 
čele latinskej školy Tomáš Faber sa síce usiloval zdedené, dosiaľ relatív-
ne autonómne postavenie udržať, ale postavenie školy voči mestskému 
magistrátu slablo.  

Výdatne k tomu prispela skutočnosť, že v uvedených desaťročiach po 
moháčskej bitke prestal Bardejov dbať na dispozície jágerských katolíc-
kych biskupov a mesto sa – podobne ako Jáger – priklonilo k reformácii. 
Rubom takéhoto vývinu bolo, že sa latinská škola dostala do úplného 
područia mesta. Katolicizmus, po Moháči otrasený a značne zoslabnutý, 
sa zviechal pomaly a ťažko. Ohniskom jeho obnovy sa stala Trnava 
a promótorom Peter Pázmaň. Výkonnosti trnavskej tlačiarne nevládali 
čeliť iné skôr protestantizmu naklonené tlačiarne na Slovensku. Pravda, 
Trnavská univerzita otvára ďalšiu kapitolu našich kultúrnych dejín.42 
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Résumé 
 

On the Relationship Between Poetry and Politics  
in 16th-century Bardejov 

 
Daniel ŠKOVIERA 

 
This work discusses two figures in the history of Bardejov, which was a royal 

free city in the Kingdom of Hungary. Valentinus Ecchius Lindaviensis (1494?–
1556) began as a travelling Latin poet. After unsuccessful attempts to settle in 
Cracow, the location of a university and a royal court, he left for Bardejov. How-
ever, he never forgot about the help he received from Alexius Thurzo (†1543). 
From being the rector of a municipal parish Latin school, Ecchius worked his 
way up to being the mayor three times. He became one of the main leaders of 
the Habsburg party (Ad proceres Pannoniae, 1528?). His student Leonard Stöckel 
(1510–1560) was born in Bardejov. After returning from Wittenberg, he refused 
to join in working for the town. Instead, as a part of the progress of the Refor-
mation in Hungary, he took a stance like that of Philip Melanchthon (1497–1560), 
who he saw as a great authority and as his ideal. This is why he continued 
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working in education until his death. An important political text by Stöckel is 
Apophthegmata illustrium virorum, which was printed only after his death.  
 
Keywords: poet, poetical, literary, Reformation, reformational, Humanism, 
humanist, politics, Valentin Ecchius, Leonard Stöckel 
 
 

Zusammenfassung  
 

Zu Verhältnissen der Poesie und der Politik in Bartfeld des 16. Jahrhundert. 
 

Daniel ŠKOVIERA 
 

Im Beitrag werden zwei Persönlichkeiten der Geschichte Bartfelds (slow. Bar-
dejov) vorgestellt. Valentinus Ecchius Lindaviensis (1494?–1556), ein wandernder 
lateinischer Dichter, der sich zuerst in Krakau, Sitz der Universität und königli-
chen Hofes, niederzulassen versuchte. Nach Misserfolgen kam Ecchius auf Ein-
ladung des Alexius Thurzo nach Bartfeld, einer ehemaligen freien königlichen 
Stadt des nördlichen Ungarns an der polnischen Grenze. Später orientierte sich 
Ecchius, der sogar dreimal Bartfelder Stadtrichter war und nie Thurzos Hilfe 
vergaß, ausschliesslich auf Ungarn. Er war einer der prohabsburgischen Spitzen-
agitatoren des Landes (Ad proceres Pannoniae, 1528?). Leonard Stöckel (1510–1560), 
sein Schüler, war gebürtiger Bartfelder. Nach seiner Rückkehr aus Wittenberg 
lehnte er es ab, sich in dem Stadtdienst zu engagieren. Er stellte sich Philipp 
Melanchthon zum Ideal (1497–1560): als hohe Autorität unterstützte er die Kir-
chenreformation in Oberungarn, weigerte sich aber die politische Laufbahn an-
zutreten und blieb bis zum Tode im Schuldienst. Sein wichtiges, auch politisch 
orientiertes Werk sind Apophthegmata illustrium virorum, die erst nach seinem 
Tod in Druck erschienen.  
 
 
Schlüsselwörter: Poet, poetisch, literarisch, Reformation, reformatorisch, Huma-
nismus, Humanist, Politik, Valentin Ecchius, Leonard Stöckel 
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Von Tacitus zum Tacitismus: 
Von der Reflexion zur Ideologie  

 
Franz RÖMER 

 
 

rotz seiner lexikalischen Verankerung im Altgriechischen geht 
der Begriff der „Ideologie“ in seinem heute geläufigen Sinn nicht 
auf antiken Sprachgebrauch zurück,1 sondern hat sich erst im 
Gefolge der Französischen Revolution herausgebildet und wird 

von verschiedenen Ansätzen her auf verschiedene Weise definiert.2 Im 
weiteren Sinn hat er mit Weltanschauung zu tun, im engeren mit Leit-
bildern zur Begründung und Rechtfertigung des Handelns sozialer 
Gruppen, wobei der Begriff in politischen Diskursen oft im pejorativen 
Sinn verwendet wird. Wenn daher mit dem Wort „Ideologie“ auch eine 
Begriffsbildung vorliegt, die kaum mehr als zwei Jahrhunderte alt ist, so 
wird man dennoch davon ausgehen dürfen, dass gesellschaftsbezogenes 
Denken und politisches Handeln nie ohne die Wertvorstellungen möglich 
waren, die hinter dem Wort „Ideologie“ stehen. So setzten auch Thema 
und Titel der Konferenz zu Ehren von Daniel Škoviera voraus, dass es 
„in der griechischen und lateinischen Tradition“, d.h. seit der Antike, mit 
dem Begriff der Ideologie beschreibbare Denkansätze gegeben hat, wie 
man sie vor allem im Bereich der Staatstheorie und der Geschichts-
schreibung erwarten wird. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob man 
im Einzelfall immer mit fest ausgeprägten Idealen und Wertvorstel-
lungen rechnen darf, oder ob es vielleicht auch Werke und Autoren gibt, 

––––––––––– 
 1 Am nächsten kommt dem modernen Begriffsfeld das seltene ἰδιολογέω im Sinn 

von „develop one‘s own ideas“ (neben „converse in private“); auf Konjektur beruht 
einmaliges ἰδιολογία „subjective thinking“ (Liddell-Scott 91940, 818). – Im römi-
schen Umfeld bezeichnet idiologus einen Verwalter kaiserlichen Privateigentums 
in Ägypten (ThlLVII 220). 

 2 BLUME, Ideologie (2003) (Online: philosophie-woerterbuch.de). – https://de.wikipedia. 
org/wiki/Ideologie (20.10.2018). 
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bei denen man ein fortschreitendes Ringen um eben diese Ideale beo-
bachten kann. 

Im Rahmen der römischen Literatur scheint in dieser Hinsicht vor 
allem Tacitus einer näheren Betrachtung wert, obwohl die ältere For-
schung in dessen Geschichtsschreibung oft nur eine strikte Abwertung 
aller Kaiser erkennen wollte,3 die man mit einer realpolitisch überholten, 
senatorischen „Ideologie“ in Verbindung brachte. In weiterer Folge4 woll-
ten ihn manche nur als Literaten, nicht aber als (zeitkritischen) Historiker 
anerkennen, und erst allmählich lernte man das enge Zusammenspiel 
zwischen künstlerischer Gestaltung und historischer Analyse zu schätzen, 
das gerade für Tacitus charakteristisch ist.5 Dies bedeutet aber nicht, dass 
er eine vorgegebene politische Linie verfolgt, so dass für manchen Be-
trachter immer noch der Eindruck entsteht, Tacitus lasse in der Vielfalt 
seiner Analysen und Wertungen ein klares Gesamtbild vermissen.6 Im 
Folgenden soll daher anhand eines kurzen Überblicks über richtungs-
weisende Textstellen7 der Frage nachgegangen werden, ob das tacitei-
sche Geschichtsbild festen Wertvorstellungen und – im Sinne moderner 
Begriffsbildung – einer politischen Ideologie folgt. 

Eindeutig ist Tacitus’ negatives Domitianbild, wie es vom Agricola an 
begegnet,8 doch urteilt er offenbar nicht in gleicher Weise über den 
Prinzipat als Institution, jedenfalls nicht in seinem Frühwerk, da er Agr. 
42, 4 festhält: posse etiam sub malis principibus magnos viros esse und sich 
von der ambitiosa mors, einem auf den „Show-Effekt“ ausgerichteten 
Sterben extremistischer Stoiker, distanziert. (Später ist er im Hinblick auf 
das Kräftespiel im Prinzipat sehr nachdenklich geworden, wie nicht 

––––––––––– 
 3 So z.B. RANKE, Weltgeschichte. Das altrömische Kaiserthum (1883), S. 293: „Kaiser 

Tiberius mag strafen oder verzeihen, er wird überall mit auffallender Ungunst 
behandelt“. 

 4 Eine genauere Darstellung der Forschungsentwicklung ist hier nicht möglich. 
Einen konzisen Überblick bietet SCHMAL, Tacitus (2005), S. 186–198; die Komplexi-
tät der Fragestellung spiegelt sich in der rezenten Monographie von SUERBAUM, 
Skepsis und Suggestion (2015). 

 5 Exemplarisch sei hier auf die in PÖSCHL, Tacitus (1969) aufgenommenen Arbeiten 
von Friedrich KLINGNER hingewiesen, darunter S. 496–539 Tacitus über Augustus 
und Tiberius (= Sitzungsber. d. Bayer. Akademie d. Wiss. 1953/7, S. 1–45). 

 6 Vgl. SCHMAL, Tacitus (2005), S. 160–162. 
 7 Ausführlicher RÖMER, Reconsiderations (2008), S. 274–284. 
 8 Für Tacitus’ Geschichtsbild in Agricola und Germania, insbesondere seine Reaktion 

auf die domitianische Propaganda vgl. Nesselhauf, Herbert: Tacitus und Domi-
tian. In: PÖSCHL, Tacitus (1969), S. 208–240. 
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zuletzt der kurze Exkurs über Schicksal und Eigenleistung Ann. IV, 20, 3 
zeigt.) An einer viel zitierten Stelle des Dialogus hat Tacitus zu einer ge-
radezu enigmatischen Formulierung gegriffen: Dial. 41, 4: Wozu braucht 
man noch die viel gepriesene Rhetorik der Republik, cum de re publica 
non imperiti et multi deliberent, sed sapientissimus et unus? Wer die Annalen 
kennt, kann leicht auf den Gedanken kommen, dass die Bezeichnung des 
Kaisers als sapientissimus et unus hier bittere Ironie ist. Aber es gibt auch 
Argumente dafür, dass Tacitus den Prinzipat, jedenfalls den trajanischen, 
zunächst durchaus akzeptiert hat.9 Oder war es seine Absicht, den Leser 
einfach nachdenklich zu machen? Dieselbe Frage stellt sich noch zwei-
mal: Sowohl in der Einleitung zum Agricola als auch zu den Historien 
verspricht Tacitus ein zeitgeschichtliches Werk über Nerva und Trajan,10 
wobei Hist. I, 1, 4 sogar das offiziell propagierte Schlagwort der felicitas 
temporum fällt. Ist das Ironie, oder glaubte Tacitus um 100 n. Chr. noch 
an eine Wendung zu glücklicheren Zeiten, oder ist seine Formulierung 
paränetisch zu verstehen? Sie wäre dann eine Aufforderung an die 
neuen Machthaber, es nicht bei Schlagworten bewenden zu lassen, 
sondern ihre Propaganda auch realpolitisch umzusetzen. Wenig später 
konfrontiert er den Leser mit der Ansicht, man müsse einfach die Reali-
tät akzeptieren: Hist. IV, 8, 2: ulteriora mirari, praesentia sequi; bonos impera-
tores voto expetere, qualescumque tolerare. Gegenüber dieser Empfehlung, 
sich jedem Kaiser unterzuordnen, ist freilich Vorsicht geboten, da sie aus 
dem Mund des zwielichtigen Eprius Marcellus kommt, aber Tacitus lässt 
manchmal auch solche Charaktere die Wahrheit sagen. In der viel 
diskutierten Galba-Rede im ersten Buch der Historien scheint es ihm nur 
noch um die sicherste Form der Nachfolge zu gehen: Erbfolge oder 
Adoption des Geeignetsten? Oft hat man hier ein Bekenntnis des Tacitus 
zum Adoptivkaisertum sehen wollen, was im unmittelbaren Zusammen-
hang ebenso wenig haltbar ist wie unter Berücksichtigung des entlarven-
den Nachrufs auf Galba mit dem vernichtenden Schlussurteil Hist. I, 49, 
4: omnium consensu capax imperii nisi imperasset. Vielmehr zeigt Tacitus 

––––––––––– 
 9 SCHMAL, Tacitus (2005), S. 162, Anm. 85. Zum gesamten Problemkreis vgl. Syme, 

Ronald: Tacitus und seine politische Einstellung. In: PÖSCHL, Tacitus (1969), 
S. 177–207 (= Gymnasium 69, 1962, S. 241–263). 

10 Agr. 3, 3: „non tamen pigebit ... memoriam prioris servitutis ac testimonium 
praesentium bonorum composuisse. “ Hist. I, 1, 4: „principatum divi Nervae et 
imperium Traiani ... senectuti seposui, rara temporum felicitate, ubi sentire quae 
velis et quae sentias dicere licet.“ 
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hier das Versagen des weltfremd gewordenen Zufallskaisers.11 Dennoch 
hat er demselben ein Urteil in den Mund gelegt, das er später in den 
Annalen selbst wiederholen sollte: Nach allem, was geschehen ist, kann 
das Riesenreich nicht mehr ohne einen rector an seiner Spitze bestehen: 
Hist. I, 16, 1: Si immensum imperii corpus stare ac librari sine rectore posset, 
dignus eram a quo res publica inciperet. Aber die Zeiten der Republik sind 
endgültig vorbei. 

Hat also Tacitus bis in die Zeit der Historien seine Hoffnung auf Trajan 
gesetzt? Fast scheint es so, aber später muss er einen Grund dafür gehabt 
haben, dass er nie die versprochene Zeitgeschichte schrieb, sondern mit 
den Annalen auf die Frühzeit des Prinzipats zurückgriff. Dessen Entste-
hung beurteilt er in den Einleitungen der beiden großen Werke mit 
steigendem Pessimismus: Nach Hist. I, 1, 1 lag die Alleinherrschaft im 
Interesse des Friedens, omnem potentiam ad unum conferri pacis interfuit, 
nach Ann. I, 1, 1 hingegen nützte Augustus die allgemeine Erschöpfung 
zur Usurpation, cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub im-
perium accepit. Im Laufe der Annalen finden sich dann immer wieder 
Stellen, die von einer wachsenden Skepsis gegenüber dem Prinzipat zeu-
gen. Ann. III, 65, 2 verurteilt Tacitus die zunehmende Unterwürfigkeit 
gegenüber dem Kaiser, die bis in die höchsten Schichten der Gesellschaft 
reicht, und macht damit klar, wie unabwendbar die Monarchie gerade 
deshalb geworden ist. Noch deutlicher wird er in einem Exkurs über die 
politische Entwicklung Roms Ann. IV, 33, 2: neque alia rerum <salute>12 
quam si unus imperitet: Der einzige Weg zur Rettung der Lage war die 
Alleinherrschaft. Hat sich Tacitus jetzt einer monarchistischen Ideologie 
––––––––––– 
11 SYME (wie Anm. 9), S. 197–200. HEUBNER, P. Cornelius Tacitus. Die Historien (1963), 

S. 47–49. Levene, Speeches in the Histories. In: WOODMAN (ed), The Cambridge 
Companion to Tacitus (2009), S. 212–224, hier S. 215–218. 

12 Eine methodisch gesicherte Interpretation dieser Stelle wird durch die umstrittene 
Textgestaltung erschwert: rerum M] re Romana Lipsius, rerum <salute> Bringmann. 
Die neueren Ausgaben und Kommentare tendieren zu Bringmanns Konjektur: 
Heubner 1983 und Martin – Woodman 1989 haben sie in den Text aufgenommen, 
Borzsák 1992 kommentiert sie im Apparat mit haud ita perperam. Meist wird auf 
die parallele Aussage im „Totengericht“ Ann. I, 9, 4 verwiesen: „non aliud dis-
cordantis patriae remedium fuisse, quam <ut> ab uno regeretur;“ vgl. Ann. I, 6, 3; 
IV, 17, 3. Gegen Bringmann argumentiert WISSE, Remembering Cremutius Cordus: 
Tacitus on history, tyranny and memory (2013), S. 299–361 (hier S. 332, Anm. 115). –
Von den beiden Textgestaltungen hält re Romana einfach den Ist-Zustand fest, 
während rerum <salute> einer grundlegenden politischen Diagnose entspricht, 
wie sie neben den hier genannten Stellen aus den Annalen schon in der oben 
zitierten Aussage Hist. I, 1, 1 vorliegt. 
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verschrieben? Das ist ganz unwahrscheinlich, wenn man sein Bild der 
einzelnen Kaiser betrachtet. Um nur einige Punkte herauszugreifen: 
Tiberius lässt sich in seiner Politik von einem neuen Catilina namens 
Sejan leiten;13 wer die vierte Gattin des Claudius werden darf, ist Gegen-
stand einer Auseinandersetzung zwischen dessen Freigelassenen (Ann. 
XII, 1); einem Nero ist es durchaus zuzutrauen, dass er den Brand Roms 
befohlen hat (Ann. XV, 38, 7: ... seu iussu). Und doch hat seine Regierung 
vielversprechend begonnen, wie das später geprägte Schlagwort des 
quinquennium Neronis zeigt. Überhaupt vermittelt Tacitus durchgehend 
den Eindruck, dass alle julisch-claudischen Kaiser im Laufe ihrer 
Regierung depraviert sind. So steht am Ende des Erhaltenen das düstere 
Kapitel Ann. XVI, 16, in dem Tacitus die politischen Zustände auf die ira 
illa numinum in res Romanas zurückführt und den Sinn seiner Geschichts-
schreibung nur noch darin sieht, dem unwürdigen Sterben verdienter 
Männer ein bleibendes Denkmal zu setzen. 

Den stufenweisen Niedergang eines Kaisers hat Tacitus schon in dem 
bekannten Nachruf auf Tiberius Ann. VI, 51 festgehalten: Dessen – erst 
während seiner Regierung zutage tretende – Bösartigkeit wurde nur von 
Germanicus und Drusus, dann von Livia und schließlich sogar von Sejan 
in Schranken gehalten, bis er ihr am Ende freien Lauf ließ, postquam remo-
to pudore et metu suo tantum ingenio utebatur. Kurz zuvor aber hat Tacitus 
die Regierung desselben Kaisers in einem anderen Licht erscheinen las-
sen. Dem ins Visier der Mächtigen geratenen L. Arruntius wird geraten, 
das nahende Ende des Tiberius abzuwarten, er aber hält dem entgegen, 
dass kein Besserer nachfolgen wird: Ann. VI, 48, 2: an, cum Tiberius post 
tantam rerum experientiam vi dominationis convulsus et mutatus sit, Gaium 
Caesarem vix finita pueritia, ignarum omnium aut pessimis innutritum, meliora 
capessiturum? Demnach war Tiberius kein absolut schlechter Charakter, 
er ist vielmehr den Verlockungen der Macht erlegen. Hier scheint ein 
Schlüssel zum Verständnis von Tacitus’ historiographischen Intentionen 
zu liegen: Über die Schilderung der Ereignisabläufe hinaus sucht er eben 
daraus Erkenntnisse über die Chancen verschiedener Staatsformen unter 
gegebenen Voraussetzungen zu gewinnen. Das Ergebnis ist ernüchternd: 
Die römische Republik hat selbst ihr Ende herbeigeführt und kann nicht 
mehr erneuert werden, so dass als Ausweg nur die Monarchie bleibt, 
deren Erfolg freilich einen idealen Monarchen voraussetzt – den es allen 

––––––––––– 
13 Das machen schon die Sallust-Anklänge in Ann. IV, 1 an prominenter Stelle 

deutlich. 
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Erfahrungen nach nie geben wird. Philosophen würden von einer Apo-
rie sprechen. Für die hier diskutierte Fragestellung aber ist festzuhalten: 
Tacitus geht in seiner Analyse des Prinzipats von keiner fixen Ideologie 
aus, seine Methode ist die Reflexion. Er reflektiert über das Schicksal und 
die Chancen des römischen Staates – und zwingt den Leser damit, sich 
selbst ein Urteil zu bilden.14 

Weit über ein Jahrtausend später, nach seiner Wiederentdeckung im 
14. bzw. 15. Jh., wurde Tacitus mit steigender Intensität unter politischen 
Aspekten rezipiert. Unmittelbar nachdem sie um 1455 in Italien bekannt 
geworden war, suchte man die Germania, je nach Bedarf, für ein positives 
oder ein negatives Bild des alten Deutschland (wie man meinte) zu 
instrumentalisieren.15 Tatsächlich kann man aus der vielschichtigen klei-
nen Schrift Argumente zur Unterstützung durchaus konträrer Interessen 
herauslesen. Enea Silvio Piccolomini leitet 1458 in seiner Germania 2, 4 
aus Tacitus das Bild eines primitiven frühen Deutschland ab, das erst 
unter den Segnungen der Kirche eine höhere Kultur und Wohlstand 
erlangt habe. Dagegen wertet Giovanni Antonio Campano in seiner Re-
gensburger Türkenrede von 1471 dieselbe Schrift für ein schmeichle-
risches Bild der wirtschaftlichen und militärischen Stärke Deutschlands 
aus, um die deutschen Fürsten für den Kampf gegen die Türken zu 
gewinnen.16 

Ein gewaltiges Ausmaß nahm die gegen Ende des 16. Jh. einsetzende 
politisch-literarische Strömung des Tacitismus an, für den die Annalen, 
und hier wiederum die Tiberius-Bücher, den wichtigsten Bezugstext dar-
stellen.17 Bahnbrechende Vorarbeiten für dessen Entwicklung leisteten 
––––––––––– 
14 Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt Luce, T. J.: Tacitus’ Conception of 

Historical Change: the Problem of Discovering the Historian’s Opinions. In: ASH 
(ed.), Tacitus (2012), S. 339–356. Er schließt (nach Dodds zu Euripides): „his con-
cern ... is not to prove anything but to enlarge our sensibility“. 

15 Von den zahlreichen Untersuchungen zu der hier nur angedeuteten Entwicklung 
ist hervorzuheben MERTENS, Die Instrumentalisierung der „Germania“ des Tacitus 
durch die deutschen Humanisten. III Tacitus im deutschen Frühhumanismus (2004), S. 
58–77. Zur Wirkung (und Instrumentalisierung) der Germania bis ins 20. Jh. 
KREBS, A Most Dangerous Book (2011); ID.: Ein gefährliches Buch (2012). 

16 Dass die antiken Germanen keineswegs die direkten Vorfahren der Deutschen 
seiner Gegenwart waren, hat erst Beatus Rhenanus in seinen Rerum Germanicarum 
libri tres von 1531 deutlich gemacht. 

17 Ausgangspunkt der neueren Forschung ist TOFFANIN, Machiavelli (1921); grund-
legend für weite Bereiche der politischen Tacitusrezeption sind die Studien von 
STACKELBERG (1960), ETTER (1966) und SCHELLHASE (1976). Für einen neueren 
Überblick s. Gajda, Alexandra: Tacitus and political thought in early modern 
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die großen Tacitus-Kenner Muretus18 und Lipsius,19 die in ihren Reden 
und Kommentaren den Nutzen des antiken Historikers für die politische 
Praxis hervorhoben, der sich vor allem daraus ergäbe, dass die von ihm 
beschriebene Zeit der eigenen so ähnlich wäre. In diesem Sinn spricht 
Lipsius von einem theatrum hodiernae vitae und vergleicht den Herzog 
von Alba mit Tiberius.20 Muretus geht davon aus, dass die Machthaber 
seiner Zeit aus Tacitus politische Lehren ableiten.21 Seinen historisch-
philologischen Kommentar zum Tiberius-Teil der Annalen ergänzt er 
durch politische Beobachtungen, aus denen er eine weitgehend demokra-
tische Grundhaltung erkennen lässt. Den Schritt zu einer rein politischen 
Tacitus-Kommentierung vollzogen Paschalius22 und Scotus,23 die aus 
den direkten Aussagen des Historikers ebenso wie aus den von ihm 
gestalteten Reden politische Maximen ableiteten, nun aber – im Zeichen 

––––––––––– 
Europe, c. 1530 – c. 1640. In: WOODMAN (ed.), The Cambridge Companion to Tacitus 
(2009), S. 253–277. Zur geistesgeschichtlichen Einordnung vgl. MUHLACK, Der 
Tacitismus – ein späthumanistisches Phänomen? (2000), S. 160–182. Zur Begriffsge-
schichte von „taciteisch“ und „Tacitismus“ (unter Einbeziehung von Dimensionen, 
die über den Bereich des Politischen hinausgehen) vgl. die vom Geschichtswerk 
des Hugo Grotius ausgehenden Studie von WASZINK, Your Tacitism or mine? (2010), 
S. 375–385. 

18 STACKELBERG, Tacitus (1960), S. 106–118. – Marc-Antoine Muret (1526–1585) hielt 
trotz des Misstrauens offizieller Stellen 1580 in Rom eine Tacitus-Vorlesung. Die 
daraus hervorgegangenen Commentarii in quinque libros Annalium wurden 1604 in 
Ingolstadt gedruckt, die Einleitungsstunden entsprechen Murets Orationes 13 & 14. 

19 ETTER, Tacitus (1966), S. 115–137. – Justus Lipsius (Joest Lips, 1547 – 1606) hielt 
1572 in Jena eine Tacitus-Vorlesung, deren Einleitung als Oratio 2 erhalten ist. 
Seine textkritisch bahnbrechenden Ausgaben erschienen ab 1574, die Kommentare 
ab 1581 (später mehrfach überarbeitet). Aus Lipsius’ umfangreichem Schrifttum 
sind im hier skizzierten Zusammenhang vor allem die Politicorum sive civilis 
doctrinae libri sex, qui ad principatum maxime spectant, Leiden 1589, relevant. 

20 Praef. Komm. 1581: „(Ordinibus Bataviae) Non adfert ille vobis speciosa bella aut 
triumphos, quorum finis sola voluptas legentis sit ...: reges ecce vobis et monar-
chas, et velut theatrum hodiernae vitae.“ Or. 2: „Age vel Tyberium eius tibi 
propone ..., nonne expressa imago sanguinolenti illius et furiosi Tyranni, Ducis 
Albani?“ 

21 Or. 13: „(multi principum) eundem studiosissime legunt et quasi pro magistro 
quodam prudentiae habent.“ 

22 Carlo Pasquale, C. C. Taciti ab excessu divi Augusti Annalium libri quattuor priores, et 
in hos observationes C. Paschalii, Paris 1581; Nachdrucke (ohne Text) ab 1600 als 
Gnomae seu axiomata politica ex Tacito. 

23 Annibale Scotti, In P. Cornelii Taciti Annales et Historias commentarii ad politicam et 
aulicam rationem praecipue spectantes, Rom 1589. 
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des aufstrebenden Absolutismus24 – immer mehr nach den Interessen 
der Herrschenden. Schon in den Vorreden fällt eine kontinuierliche Ver-
schiebung der Akzente auf: Muretus konzentriert sich auf den poli-
tischen Nutzen des Tacitus und bringt nur zwischendurch Papst Paul III. 
und Großherzog Cosimo I. als dessen begeisterte Leser ins Spiel. Pascha-
lius spricht zu Beginn Fürst Karl Emanuel von Savoyen kurz an, wendet 
sich aber gleich den Erkenntnissen zu, die die Politik aus der Geschichts-
schreibung und speziell aus Tacitus gewinnen kann, um erst am Ende 
die unerlässliche Panegyrik für den Widmungsempfänger anzufügen. 
Dagegen verbraucht Scotus, „der erste Fürstenschmeichler unter den Taci-
tisten“,25 zwei Drittel seiner Praefatio für das Lob Papst Sixtus’ V., um 
dann erst Tacitus als Quelle politischer Verhaltensregeln zu empfehlen.26 

An die Stelle vieler anderer Beispiele27 soll hier ein „Routinefall“ treten. 
Ann. I, 42, 1 kommentieren Paschalius und Scotus eine Rede des Germa-
nicus, der vor den meuternden Soldaten seine unerschütterliche Treue 
zu Tiberius betont: ... sed illum quidem sua maiestas, imperium Romanum 
ceteri exercitus defendent. Paschalius schließt daraus: Magno principi cautio 
est adhibenda, ne quicquid virium penes se est, id contractum unum in locum 
simul semperque habeat; ähnlich Scotus: Hinc discant prudentes principes non 
in unum locum semper habere quidquid ipsi tenent virium. Ein kluger Macht-
haber wird demnach nicht seine ganze Truppenmacht an einem Ort 
konzentrieren. Aus den situationsgebundenen Worten des Germanicus 
wird bei Paschalius und Scotus eine strategische Maxime, aber dennoch 
bleibt der Tacitustext für sie der Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. 
Dagegen kommt es bei späteren Tacitisten nicht selten zu einer Umkeh-
rung der Methode: Sie gehen von einer vorgegebenen Meinung oder 
auch von einer fixen Ideologie aus und suchen bei Tacitus nur noch eine 
Bestätigung ihrer Ansichten. 

Scipione Ammirato (1531–1601),28 der im Dienst Papst Pius’ IV. und 
später der Medici stand, versuchte, die Gebote der Kirche und die Erfor-
––––––––––– 
24 Die rezente Forschungsübersicht von FREIST, Absolutismus (2008) (Kontroversen 

um die Geschichte) erwähnt im Abschnitt Propaganda und Herrschaftslegitimation, 
S. 89 zwar den Rückgriff auf die antike Mythologie, geht aber nicht auf die Rolle 
der Literatur im selben Bereich ein. 

25 STACKELBERG, Tacitus (1960), S. 119. 
26 RÖMER, Arbeitsweise (2004), S. 869–870. 
27 Eine Auswahl besonders charakteristischer Stellen bietet MOMIGLIANO, The first 

political commentary (1947), womit er auch zeigt, wie viel Scotus von Paschalius 
übernommen hat. 

28 STACKELBERG, Tacitus (1960), S. 120–128. 
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dernisse der Staatsräson in Einklang zu bringen. In seinen 1594 publi-
zierten Discorsi sopra Cornelio Tacito folgt er methodisch den Discorsi sopra 
la prima deca di Tito Livio Machiavellis, bei dem der antike Autor nur als 
Ausgangspunkt für selbstständige Betrachtungen dient.29 Das 17. Jh. 
brachte dann viele weitere, literarisch weniger bedeutsame Autoren her-
vor, die Tacitus zur Unterstützung einer vorgegebenen Ideologie nützten, 
wie Stackelberg in seiner grundlegenden Monographie gezeigt hat. Am  
Ende der Entwicklung steht mit Nicolas Amelot de la Houssaie (1634–
1706)30 ein begeisterter Anhänger Ludwigs XIV., der in seinen zahlreichen 
auf Tacitus bezogenen Schriften31 – mit Hilfe einer oft recht eigenwilli-
gen Textauffassung – Argumente im Sinne des Absolutismus gewinnt.32 

Für die von Toffanin als „tacitismo nero“ bezeichnete Richtung, die 
Amelot in extremer Weise vertritt, ist die sensible Phase des Herrschafts-
antritts von großem Interesse, so dass Ann. II, 6, 1: primum facinus novi 
principatus, die Ermordung des (imaginären) Rivalen Agrippa Postu-
mus, von Anfang an besondere Beachtung findet. Paschalius meint eher 
trocken, es gebe für einen neuen Regenten gegenüber konkurrierenden 
Ansprüchen mehrere Möglichkeiten zur Sicherung seiner Herrschaft, am 
besten aber sei ein Präventivmord. Weiters hält er die Verstellung des 
Tiberius (patris iussa simulabat) für durchaus angebracht.33 Scotus äußert 
sich ausführlicher, aber im selben Sinn, und verweist auf die Thron-
besteigung der türkischen Sultane, bei der alle ernsthaften Konkurrenten 
sofort beseitigt werden. Beide Autoren führen zur Rechtfertigung der 
empfohlenen Grausamkeit Ann. XIV, 44, 4 an: C. Cassius tritt im Senat 
dafür ein, dass nach der Ermordung des Stadtpräfekten nach alter Sitte 
alle seine Sklaven getötet werden, auch wenn dies, wie bei der Dezi-
mierung eines geschlagenen Heeres, viele Unschuldige trifft: Habet ali-
quid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica 

––––––––––– 
29 So die verbreitete Ansicht; anders HAAS, Livius, Dionysios, Augustus, Machiavelli 

(2015), S. 236–282: Livius als Ideenfundus für Machiavelli. 
30 STACKELBERG, Tacitus (1960), S. 189–208. 
31 Tibère. Discours politiques sur Tacite, Amsterdam 1683; La Morale de Tacite, Paris 

1686; Tacite, avec des notes politiques et historiques, Paris 1690 sqq. (kommentierte 
französische Übersetzung; 10 Bände, nur 1–4 von Amelot selbst). 

32 SOLL, Publishing The Prince (2005) hat für Amelots freie Übersetzung von Machia-
vellis Principe allerdings gezeigt, dass sie im 18. Jh. den Weg für eine kritische 
Betrachtung der Staatsführung ebnete. 

33 In Ergänzung dazu erklärt Paschalius sogar Galbas Frage: „Commilito, quis iussit?“ 
(Hist. I, 35, 2) für Heuchelei: Galba habe sehr wohl von dem Mordanschlag auf 
seinen Rivalen Otho gewusst. 
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rependitur. Aus diesem juristischen Extremfall leiten die Tacitisten eine 
allgemein gültige politische Regel ab, ohne auf die Funktion des Spre-
chers im Zusammenhang der Originalstelle zu achten. Vielmehr macht 
man Tacitus selbst zum Fürsprecher der utilitas publica auf Kosten des 
Einzelnen und damit zum Fürsprecher der Staatsräson. In diesem Sinn 
wird die Stelle von tacitistischen Autoren bis Amelot immer wieder als 
Argument für den Absolutismus zitiert.34 Ein weiteres liefert das primum 
facinus-Kapitel selbst: Als Tiberius die Ermordung des Agrippa Postumus 
vor den Senat bringen will, rät sein Vertrauter Sallustius aus Eigeninte-
resse davon ab: Ann. I, 6, 3: monuit Liviam, ne arcana domus ... vulgarentur, 
neve Tiberius vim principatus resolveret cuncta ad senatum vocando: eam 
condicionem esse imperandi, ut non aliter ratio constet quam si uni reddatur. Es 
liegt nahe, daraus eine Befürwortung der absoluten Monarchie heraus-
zulesen. 

Ein Extremfall tacitistischer Betrachtungsweise liegt mit Amelots Fol-
gerungen aus Ann. III, 69, 4 vor.35 Man empfiehlt Tiberius, sich über be-
stehende Regelungen hinwegzusetzen, er aber will, wie man heute sagen 
würde, die Rechtsstaatlichkeit wahren: Satis onerum principibus, satis etiam 
potentiae. Minui iura, quotiens gliscat potestas, nec utendum imperio, ubi legi-
bus agi possit. Amelot zitiert aus dieser Gedankenfolge nur minui iura, 
quotiens gliscat potentia und leitet daraus eine Tatsache ab, die man zu 
akzeptieren hat: Wenn die Macht des Herrschers wächst, verliert das 
Recht an Bedeutung. Indem er das Zitat aus dem Zusammenhang reißt, 
stellt Amelot den Monarchen über das Recht und verkehrt damit den 
Sinn der Bezugsstelle in das genaue Gegenteil. 

Damit ist das Ende einer Entwicklung erreicht: Während Tacitus Pro-
bleme aufgezeigt und Anlass zu politischer Reflexion gegeben hat, dient 
sein Text am Höhe- und Endpunkt des Tacitismus36 nur noch zur Propa-
gierung einer Ideologie – der Ideologie des Absolutismus. 

 
 
 
 
 

––––––––––– 
34 So auch von Ammirato („memorabilissima sentenza“), der bei STACKELBERG, 

Tacitus (1960), S. 123 noch als Ausgangspunkt gesehen wird. 
35 RÖMER, Sprache und Stil (2012), S. 438–439. 
36 Genauer: des „tacitismo nero“. Im 18. Jh. folgt noch ein (weniger prominenter) 

„tacitismo rosso“ mit antimonarchischer Tendenz. 
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Tacitus’ opinions and his intentions as an historian have been widely dis-

cussed. In addition, his impact on early modern historiography and political theo-
ry has aroused much interest. This paper gives an overall view of both areas, 
concentrating on aspects of ideology. When discussing Tacitus, an analysis of 
significant passages from the Agricola to the Annals shows that he does not try to 
force preconceived ideas on his readers; instead, he makes them aware of poli-
tical problems and induces them to form their own opinions. After his works 
had been rediscovered, Tacitus increasingly became a literary and political au-
thority of great influence from about 1580 to 1700. The mainstream of Tacitism, 
however, did not aim at a better understanding of the ancient historian; rather, 
as can be shown in selected passages, authors and commentators exploited his 
texts to confirm their own political ideas. Thus Tacitism corresponding to the 
prevailing state system of the time effectively supported the ideology of absolu-
tism. 
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ostava Médeie přitahuje a přitahovala pozornost umělců po 
mnoho staletí a stala se již předmětem více než tří set umělec-
kých počinů, ať už literárních, výtvarných či hudebních.1 Do 
jejího příběhu tak pochopitelně otiskly svou stopu různé doby 

s různými společenskými uspořádáními, s rozličnými ideologiemi. Zdá 
se tedy téměř nemožným, že by zpracování Médeiných osudů mohlo 
dnešnímu recipientovi přinést ještě cokoliv nového. Přitom se však v době 
nedávné (na sklonku dvacátého století), poznamenané zásadním vývo-
jem politické situace v zemích střední Evropy, objevila řada literárních 
počinů, věnujících se právě Médeie, z per autorek (např. Dagmar Nick, 
Medea-Monolog; Ursula Haas, Freispruch für Medea). Ony spisovatelky se 
přitom snažily zprostit Iásonovu manželku viny, kterou jí dlouhé věky 
literární tradice od antiky až po dnešek připisovaly. 2 Mezi tato díla patří 
i román Medea. Stimmen autorky Christy Wolfové, jenž je předmětem naší 
studie a drobným střípkem do mozaiky Médeina próteovského obrazu.3 

Stranou ponecháme poměrně oblíbenou část interpretace tohoto díla 
jako politické šifry, podle níž je údajně Kolchis obrazem někdejší Německé 
demokratické republiky, Korint představuje západní Německo a autorka 
sama se stylizuje do Médeie jakožto barbarky z východu. Taková čtení se 
objevila krátce po zveřejnění románu a jsou samozřejmě v mnoha směrech 
opodstatněná.4 Ve světle současné situace v Evropě však hodláme zdů-

––––––––––– 
 1 Pro přehled viz např. MIMOSO-RUIZ, Médée Antique et Moderne. Aspects Rituels et 

Socio-Politiques d´un Mythe. (1982). 
 2 Pro přehled viz BEYER, Das System der Verkennung. Christa Wolfs Arbeit am Medea-

Mythos. (2007), s. 74–76. 
 3 Kniha vyšla nejprve v roce 1996 v nakladatelství Luchterland v Mnichově. Ve své 

studii odkazuji na mně dostupnou devátou edici z nakladatelství Suhrkamp 
(Frankfurt am Main), 2015. 

 4 Pro zevrubný přehled literární kritiky románu Wolfové viz BEYER, Das System der 
Verkennung. Christa Wolfs Arbeit am Medea-Mythos. (2007), s. 212–218. Beyer syste-

P
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raznit jiný aspekt tohoto díla. Nejprve budiž předestřeno několik vět 
uvádějících do díla samotného. 

Wolfová ve svém románu použila techniku vnitřního monologu 
a stejně jako kdysi propůjčil mimořádně silný hlas Médeie římský básník 
Augustova období Ovidius ve své sbírce Heroides (12), tak jí dovolila 
nerušeně promluvit i německá autorka. Na rozdíl od Ovidiovy hrdinky 
však Médeia Wolfové nepíše dopis – tedy hmotný důkaz svých pocitů 
a myšlenek, který je ovšem nutně zkreslen tím, že se jedná o prostředek 
k přesvědčení adresáta (sdělení v dopise je tak a priori ovlivněno ve vý-
běru a stylizaci myšlenek právě pro svůj persvazivní účel). Naproti tomu 
je u Wolfové čtenář svědkem ničím neovlivněného vnitřního monologu 
Médeie, která přemítá nad událostmi svého života a v duchu oslovuje 
různé postavy svého příběhu. Médeia však není jediná, kdo v díle Wol-
fové promlouvá. Ke slovu se dostávají i další postavy: Iásón a Glauké –
tradiční aktéři dramatu odehrávajícího se v Korintě – a postavy, které 
jsou výtvorem fantazie Wolfové – dva korintští astronomové Akamás 
a Leukón a Médeina bývalá kolchidská družka a žačka Agaméda. Jak je 
již z tohoto přehledu patrné, děj románu je zasazen v první řadě do 
Korintu a začíná se odvíjet v době, kdy již Iásón Médeiu opustil a ona 
žije se svými dětmi a přítelkyní Lyssou v chatrči blízko zámku. Někdejší 
slavná princezna se tak ocitla na okraji společnosti. 

Z tohoto stručného úvodu se může zdát, že inovace německé autorky 
spočívá především ve způsobu prezentace mýtu – technikou vnitřního 
monologu – a v zavedení nových postav. Takové obohacení by si však 
sotva vysloužilo nálepku radikálně nového pojetí slavné hrdinky, jakou 
dává románu Medea. Stimmen Peter Tepe.5 Samozřejmě to nebyly jen tyto 
dva faktory, které vedly německého kolegu k uvedenému závěru. Je 
však třeba říci, že Tepe se ve své studii opíral výhradně o srovnání s Eu-

––––––––––– 
maticky analyzuje přístupy autorů traktovaných kritik a ukazuje širokou škálu 
názorů vyvolanou stejným textem. Možnost jisté identifikace starověkých kulis se 
zeměmi, v nichž Wolfová žila, a samotné autorky s hlavní hrdinkou její knihy 
potvrzuje sama Wolfová v rozhovoru s Evelynou Fingerovou – Wir leben verkehrt 
(2007), s. 51: „In der sogenannten Wendezeit, 1990/91, trieb eine aktuelle Erfah-
rung mir die Medea-Figur zu: dass nämlich das neue Deutschland, noch stark 
westdeutsch geprägt, vieles, was aus dem Osten kam, als fremd empfand und stark 
ablehnte. Ich habe das ganz persönlich erlebt.“ 

 5 Viz TEPE, Beispiel für eine erklärende Basis-Interpretation. Zu Christa Wolfs Roman 
Medea Stimmen, s. 2. (Tento text není vydán ve standardním periodiku, je však 
dostupný on-line v platformě určené pro příspěvky z oblasti bádání o mýtech a 
ideologiích.) 



Irena Radová 
 

68

rípidovou Médeiou, jež sice podstatným způsobem utvářela následující 
ztvárnění mýtu, nebyla však jediným způsobem pojetí osudů antické 
hrdinky. 

Od prvních stran románu je zřejmé, že Wolfová ve svém díle zúro-   
čila mimořádnou poučenost i o mnoha dalších předcházejících „Medea-
morfózách“, zejména pak o různých způsobech demytizace, s nimiž se 
setkáváme již od antiky. Tak například zlaté rouno je v souladu se 
Strabónovým6 přesvědčením pouze výsledkem kolchidského způsobu 
dobývání zlata, kdy kůže beranů se nořily do řeky, aby se zde v chomáč-
cích vlny zachycovaly šupinky cenného kovu.7 Médeiny čarodějnické 
schopnosti jsou pak po několika starověkých racionalistických vysvětle-
ních, kdy někteří v dívce viděli kosmetičku a lázeňskou a jiní zase 
dietetičku,8 prezentovány jako produkt mimořádné znalosti bylinek,9 a 
Médeia dokonce vystupuje jako jakási moderní hlubinná psychoana-
lytička, která pomáhá duševně choré Glauce zbavit se traumatizujícího 
zážitku z dětství a znovu nabýt psychickou vyrovnanost.10 Ostatně i 
Médeia-bylinkářka se objevila v literatuře již před Christou Wolf, a sice 
v díle Christine de Pizan Le Livre de la Cité des Dames (I, 32, 1),11 které 
bychom s jistou dávkou nadsázky mohli označit za protofeministické.12 

Dávní racionalizující exegeti mýtů usilovali především o to, aby 
uvedli na pravděpodobnou míru ty prvky báje, které se podle nich vzpí-
raly rozumnému vysvětlení – v případě Médeina příběhu jsou to zlaté 

––––––––––– 
 6 Strab. Geogr. XI, 2, 19. Toto vysvětlení je ostatně považováno za platné i dnes, viz 

DOUMAS, What did the Argonauts seek in Colchis? (1991), s. 31–41. 
 7 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 36. 
 8 Např. Palaifatos (30) vysvětluje zázračného mluvícího berana, jehož rouno je 

onou vytouženou relikvií, jako Frixova vychovatele jménem Kríos (= řec. „Beran“), 
rouno jako drahocenný portrét Héliovy dcery jménem Kós (= řec. „Rouno“) a 
z Médeie činí (43) kosmetičku a lázeňskou, která lidi omlazovala jednak barvením 
vlasů, jednak aplikací koupele v parní lázni. BRISSON, How Philosophers Saved 
Myths: Allegorical Interpretation and Classical Mythology (2004), s. 38, přináší další 
příklad starověké exegese Médeina mýtu, a sice alegorickou interpretaci kynika 
Diogena, podle něhož byla zase spíše dietetička, omlazující za pomocí vědy. 

 9 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 46. 
10 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 138nn. 
11 Pro tuto studii byl použit anglický překlad The Book of the City of Ladies. RICHARDS, 

Earl Jeffrey (transl.). New York, 1982. Pro pojetí Médeie u de Pizan (a u Boccaccia) 
viz RADOVÁ, Médeia na prahu novověku – dvě případové studie (2014), s. 305–313. 

12 Uvedený spis se setkal s velkou vlnou zájmu ze strany feministek. Jejich často 
zjednodušující interpretaci uvádí na pravou míru BROWN-GRANT, Christine de 
Pizan & the Moral Defence of Women: Reading Beyond Gender (1999). 
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rouno, Médeiny čarodějnické schopnosti a zázrak s omlazením Iásonova 
otce.13 Tím jejich kritické posuzování starých vyprávění končí. Wolfová 
však ve své práci s mýtem pokročila za tuto hranici a úspěšně aplikova-
nou demytizaci u ní vzápětí střídá mytizace, tedy zpřítomnění opětov-
ného vzniku mýtu. Tam, kde byl vysvětlen starý mýtus o zázračném 
rounu a mimořádně schopné čarodějnici, začal vznikat mýtus o zlovolné 
vražedkyni a strůjkyni veškeré současné bídy Korintu.14 

Wolfové Médeia do Korintu připlula nikoliv jako bláznivě zamilova-
ná hrdinka, ale jako politická uprchlice.15 V době kdy situace v domov-
ské zemi pro ni začala být po nezdařeném pokusu o změnu politických 
poměrů neúnosná, využila se skupinkou stejně smýšlejících krajanů 
příchodu Argonautů a opustila s nimi zemi, s jejímž vládcem – svým 
otcem Aiétem – nedokázala najít společnou řeč.16 V tomto momentu se 
již nacházíme ve zřetelném kontrastu k Eurípidovu dílu. Wolfová však 
není rozhodně první, kdo pracuje s představou neutěšených politických 
poměrů v Kolchidě. Tak římský básník flaviovského období Valerius 
Flaccus líčí v šesté knize svého eposu Argonautica občanskou válku v Kol-
chidě v době výpravy Argonautů. Příčinou konfliktu je u něj názorový 
nesoulad mezi Médeiným otcem Aiétem a jeho bratrem Persem o řešení 
krize v zemi.17 Giovanni Boccaccio zase ve svém spisku De claris 
mulieribus, který Pamela J. Benson18 označila za „zakládající text rene-
sančního profeminismu“, hodnotí Médeinu lásku k Iásonovi jako důvod 

––––––––––– 
13 Pro vysvětlení prvních dvou mythologémat viz výše, omlazení Iásonova otce 

podrobil kritice rovněž Giovanni Boccaccio – De mulieribus claris (17, 8) – který je 
interpretoval jako vliv bezmezné radosti, jež Aisóna naplnila, když se jeho syn 
vrátil coby vítěz se skvělou kořistí a slavnou manželkou. 

14 Proces mytizace v některých částech příběhu reflektují u Wolfové dokonce i sami 
jeho aktéři; konkrétně Iásón, který se opakovaným vyprávěním svého dobrodruž-
ství s drakem stává dokonce aktivním mýtotvůrcem. Vychází totiž vždy vstříc 
očekávání auditoria a příběh upravuje v souladu s očekáváním svých posluchačů, 
takže už ani sám neví, jak to vlastně doopravdy bylo. A lidé u táborových ohňů 
již věří legendě o drakobijci, aniž by ho viděli v Iásonovi, který právě naslouchá 
jejich písním. Médeia pak k tomu jen rezignovaně poznamenává: „Sie haben aus 
jedem von uns den gemacht, den sie brauchen. Aus dir den Heroen, und aus mir 
die böse Frau.“ – WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 54. 

15 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 98: „Ich bin mit Jason gegangen, weil ich in diesem 
verlorenen, verdorbenen Kolchis nicht bleiben konnte. Es war eine Flucht.“  

16 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 92nn. 
17 Arg. VI, 14–20. 
18 BENSON, The Invention of the Renaissance Woman (1992), s. 9. 
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pro pád královlády jejího otce.19 Jsou to tedy dva případy politické krize 
v bájné Kolchidě. Wolfová tento motiv však utvořila novým způsobem 
a Médeie svěřila dokonce roli vůdkyně opozice, která usilovala o nasta-
vení nové vlády, jež by vyšla vstříc kolchidskému lidu. Když se však její 
pokus o převrat zvrhl nečekaným směrem, zvolila Médeia se svými 
přívrženci raději osud uprchlice. 

A Korint všechny Kolchiďany také jako uprchlíky přijal a jako k uprch-
líkům se k nim i choval:20 vytvářel si o nich předsudky, nedokázal se 
zbavit pocitu falešné pýchy při srovnání vlastního blahobytu a chudoby 
nově přišedších cizinců, nesnažil se porozumět lidem usazeným v ghettu 
na okraji města.21 A když bylo nakonec i jejich zdánlivě bohaté město 
zasaženo nečekanou přírodní katastrofou (dvouletým suchem), ústící 
v mor, vytvořili si místní právě z oněch lidí na okraji obětního beránka –
Wolfová zde vědomě navazuje na Girardovu teorii.22 K legitimizaci 

––––––––––– 
19 De mulieribus claris (17, 14). 
20 V tradici mýtu o Médeie je již od Eurípidovy tragédie přítomen a stále znovu se 

objevuje (viz např. Franz Grillparzer, třetí část trilogie Das Goldene Vlies) motiv 
„barbarství“ Médeie v konfrontaci s „civilizovaným“ Řeckem. Wolfová však tento 
motiv přenesla do nové roviny právě tím, že spolu s Médeiou přesídlila do Kol-
chidy i celou skupinu jejich soukmenovců a ztvárnila problémy se začleněním 
nejen jedné hrdinky, ale celé skupiny.  

21 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 53: „Aber sie betreten ja nie die ärmlichen Be-
hausungen der Fremden am Rand der Stadt, oder Medeas Wohnstätte...“; s. 74: 
„Akamas empfing uns mit dieser schwer zu beschreibenden Distanz, die die 
Korinther von Anfang an uns Kolchern gegenüber angenommen haben und die, 
wie nahe einer oder eine von uns ihnen auch zukommen glaubt, niemals zu 
überwinden ist. Sie werden ja mit der unerschütterlichen Überzeugung geboren, 
daß sie den kleinwüchsigen braunhäutigen Menschen überlegen sind, die in den 
Dörfern um ihre Stadt herum leben und bei denen sich die Legende hält, sie seien 
die Ureinwohner, sie hätten als erste die Ufer dieses Meeres besiedelt... “ – druhá 
část tohoto citátu se sice týká původních obyvatel Korintu, pěkně však demon-
struje přístup soudobých Korinťanů k „jiným“ národům; s. 116–117: „Natürlich 
haben meine Korinther das Trüppchen der Einwanderer wie fremde Tiere be-
staunt, nicht direkt unfreundlich, nicht direkt freundlich. Wir hatten damals ein 
paar gute Jahre, das merkt man ja immer erst später, wir sonnten uns in dem 
Staunen der Kolcher über unseren Wohlstand.“ 

22 Srov. citát z Girada (Das Heilige und die Gewalt) uvádějící jeden z monologů –
WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 151, a rovněž slova Wolfové z již citovaného 
rozhovoru s Evelynou Fingerovou – Wir leben verkehrt (2007), s. 51: „Eben dieses 
sich in der Geschichte wiederholende Muster mag das auffällige Interesse an dem 
Stoff in der Gegenwart hervorrufen. Wenn unsere Kultur in Krisen gerät, fällt sie 
immer wieder auf das gleiche Verhalten zurück: die Schuld bei Außenseitern 
suchen, diese ausgrenzen, sie zu Sündenböcken stempeln.“ Pro podrobnou apli-
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svého počínání však nejprve potřebovali vytvořit nějaký mýtus, a proto 
byl vytvořen mýtus o Médeie vražednici. Ta jí však podle Wolfové roz-
hodně není. Že zabila svého bratra Apsyrta a Glauku je stejně výsledkem 
pomluvy, jako to, že byla strůjkyní vraždy svých dětí. Apsyrtos se totiž 
stal obětí nešťastných okolností v Kolchidě.23 Aiétés, čelící nátlaku opo-
zice, aby se do země vrátil starý zvyk a krále nahradila královna –
Médeina sestra Chalkiopé –, obnovil zvyk jiný. Na jeden den abdikoval 
ze své funkce a na své místo dosadil syna Apsyrta. Apsyrtos byl však po 
uplynutí dne jako bývalý král podle onoho pradávného obyčeje zavraž-
děn fanatickými ženami. Médeia, zděšená tímto vývojem, posbírala 
ostatky milovaného bratra, aby je pohřbila v moři. Nezasvěcení tak vi-
děli obraz Argy pronásledované Kolchiďany a Médeie, jež v divokém 
pohnutí vrhala kosti do vln. A stačilo jen tento obraz patřičně vyložit, 
aby se z Médeie v očích Korinťanů stala vražedkyně vlastního bratra.24 
Glauké pak, sužovaná ve svém svědomí nespravedlností dění ve svém 
okolí, spáchala sebevraždu v bělostných šatech, které jí z náklonnosti 
kdysi Médeia darovala. A stačilo jen vydat prohlášení o otrávených 
šatech a nesnesitelné bolesti, které údajně Iásonovu nevěstu dohnaly až 
k smrti, a Médeia měla rázem v očích Korinťanů na svědomí další oběť.25 
Pokud jde o Médeiny děti, panuje communis opinio, že Médeiu jako matku-
vražednici konstituoval pro následující staletí až Eurípidés a že před jeho 
tragédií existovaly v mýtu o Médeie momenty dávající do souvislosti 
smrt Médeiných dětí a jejich matku pouze jako výsledek křivého nařčení 
ze strany Korinťanů.26 Wolfová tedy pomluvu z tohoto jednoho případu 
přenesla i na ostatní Médeiny vraždy a ukázala, jak snadno vznikají mý-
ty. A onen nový mýtus se stal součástí diskursu v Korintu a legitimizoval 
pronásledování podivných uprchlíků z Kolchidy, kteří bezpochyby byli 
příčinou všeho špatného v Korintě – tak si to alespoň Korinťané předsta-
vovali.27 Nic nepomohlo, že Médeia usilovně pomáhala Korinťanům 
v době moru jak svými znalostmi bylinek, tak svou moudrostí a léčitel-
––––––––––– 

kaci Girardovy teorie na román Wolfové viz BEYER, Das System der Verkennung. 
Christa Wolfs Arbeit am Medea-Mythos (2007). 

23 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 91nn. 
24 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 85–86. 
25 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 215nn. 
26 Srov. WISSOWA et al. (ed.), Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissen-

schaft (1931) s. v. Medeia. 
27 BEYER, Das System der Verkennung. Christa Wolfs Arbeit am Medea-Mythos (2007), 

s. 123nn., vhodně doplňuje interpretaci románu Wolfové o podněty z teorie dis-
kursu Rolanda Barthese. 
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skými schopnostmi.28 Jinakost její i jejich krajanů byla pro ně příčinou 
vyvržení na okraj společnosti a posléze i jejich pronásledování. 

Tak jako se s dobou vyvíjí chápání mýtů ze strany autorů uměleckých 
děl, stejně má doba vliv i na interpretaci těchto výtvorů. Traktovaný 
román byl dosud zkoumán různě – ve vztahu k feministické kritice mo-
censké ideologie, jako produkt učení o matriarchální společnosti či jako 
politická šifra.29 V současné době, kdy Evropa čelí náporu uprchlíků ze 
Sýrie a afrických zemí, je však mimořádně aktuální právě tento aspekt 
románu Wolfové. Médeia k nám tak znovu po tisíciletích promlouvá a 
znovu znepokojuje evropského čtenáře v jeho zdánlivě dokonalém světě 
se zdánlivě neotřesitelnými hodnotami. Její příběh je u Wolfové sondou 
do křehkého vztahu mezi uprchlíky a jejich hostiteli a nevadí, že jej 
Wolfová psala, majíc před očima obraz uprchlíků z druhé světové 
války.30 Ten obraz je stále stejný. Stále lze souhlasit s Médeiou a s jejím 
varováním, jak si je zapamatoval Leukón: „Es war das erste Mal, daß ich 
(= Leukon) mit einer Fremden über den Zustand unserer Stadt sprach, 
jetzt ging ich noch weiter und fragte sie, wo sie denn die Ursache sehe 
für unseren Niedergang. Sie fand, die Antwort liege auf der Hand. In 
euerer Selbstüberhebung, sagte sie. Ihr überhebt euch über alles und 
alle, das verstellt euch den Blick für das, was wirklich ist, auch dafür, 
wie ihr wirklich seid.“31  

 
 
 
 

––––––––––– 
28 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 46–47: „Übrigens hat sich Akamas‘ Verhältnis zu 

Medea verändert, seit sie die Hungersnot abgewendet hat, die Korinth nach der 
großen Dürre zweier Jahre drohte. Nicht durch Zauber. Das behaupteten die 
Korinther. Aber sie verbreitete ihre Kenntnis der eßbaren Wildpflanzen, die uner-
schöpflich zu sein scheint, und sie lehrte, nein, zwang die Korinther, Pferdefleisch 
zu essen... Das Volk schlachtete die Pferde, aß, überlebte und vergaß das der 
Medea nicht. Seitdem gilt sie als böse Frau.“; s. 170: „Die Pest breitet sich aus. 
Medea hat in diesen Wochen mehr als jeder andere getan, die Kranken verlangen 
nach ihr, sie geht zu ihnen. Aber viele Korinther behaupten, sie ziehe die Krank-
heit hinter sich her. Sie sei es gewesen, die der Stadt die Pest brachte.“  

29 Viz TEPE, Beispiel für eine erklärende Basis-Interpretation. Zu Christa Wolfs Roman 
Medea Stimmen. 

30 Z rozhovoru Wolfové s Evelynou Fingerovou – Wir leben verkehrt (2007), s. 51: 
„Ich beschäftige mich gerade mit den deutschen Emigranten während der Nazi-
zeit in den USA.“ 

31 WOLF, Medea. Stimmen (2015), s. 168. 
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Résumé 
 

Medea as the Protagonist of a Refugee Crisis 
  

Irena RADOVÁ 
 

The character of Medea has attracted the attention of scholars for centuries. 
Different epochs with various social systems and ideologies have left their 
imprint on her story. At the turn of the 20th century, a lot of literary works arose 
aiming to absolve Jason’s wife from the guilt attributed to her over all the long 
years of literary tradition. The paper deals with one of these works − the novel 
Medea: Stimmen by Christa Wolf. In her novel, Wolf, with the use of inner mono-
logues of several characters, presents diverse views on the well-known events 
taking place in Colchis and Corinth. While demonstrating an outstanding know-
ledge of many antecedent forms of the myth of Medea, she casts a new light on 
the particular motives of various adaptations. Just like the rationalistic exegetes, 
Wolf primarily aims to free the myth from the fantastic burden of tradition. 
Wolf’s successfully applied demythization of features defying all logic (the Golden 
Fleece and Medea’s magical powers) is quickly replaced with a mythicizing 
which shows how the myth about an evil killer and initiator of all the poverty in 
Corinth was created. All these things are situated in the unusual circumstances 
of a political crisis in Colchis. The novel is therefore a probe into the relationship 
between political refugees (the people of Colchis with Medea in the lead) and 
their hosts (the arrogant inhabitants of Corinth), and as such it is presented in 
this study. 
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Velebenie elít na juhopicénskych nápisoch: 
frazeológia a poézia v službách ideológie∗ 

 
Barbora MACHAJDÍKOVÁ 

 
 

uhopicénsky jazyk patrí do sabelskej skupiny jazykov, ktorá je vetvou 
italickej jazykovej rodiny. Juhopicénsky korpus obsahuje 23 nápisov 
pochádzajúcich prevažne zo 6. až 4. storočia p. n. l. Väčšina týchto 
nápisov pochádza z východnej časti Itálie, presnejšie zo stredojad-

ranskej zóny. Jeden nápis sa našiel aj mimo tejto zóny, a to v lokalite 
Cures, uprostred Sabínska.1 Od publikovania korpusu v roku 1985 Annou 
Marinetti je juhopicénska dokumentácia jednou z najštudovanejších 
spomedzi všetkých italických jazykov a bibliografia k tomuto jazyku je 
veľmi obsiahla. Odlišuje sa od dokumentácie ostatných sabelských jazy-
kov svojou monumentálnosťou a štylistickým vypracovaním niektorých 
nápisov. Zaiste sa nedá na základe takéhoto fragmentárneho korpusu s 
istotou interpretovať charakter spoločnosti, ale mnohé detaily prezrá-
dzajú ideologické zafarbenie nápisov. Aj v spoločenstvách používajúcich 
juhopicénčinu existovalo vyzdvihovanie elitných vrstiev spoločnosti. 
Na náhrobných nápisoch jej členov sa objavujú prvky ideológie sabel-
ského etnika, ktoré samo seba označovalo etnonymom safino- (safina 
toúta) príp. púpún- (púpúnis nír). Obdobie, z ktorého pochádzajú tieto ná-
pisy, zachytáva juhopicénsku spoločnosť v jej rozkvete. Nápisy sa nachá-
dzajú väčšinou na veľkolepých stélach (často s antropomorfnými prv-      

––––––––––– 
 ∗ Príspevok vzniká v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0627/15 Latinská hu-

manistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. 
1 Pozri mapu v štúdii od LA REGINA, Il Guerriero di Capestrano (2010), s. 234, o korpuse 

pozri MARINETTI, Le iscrizioni sudpicene (1985), prehľadnú prezentáciu prináša URBA-
NOVÁ – BLAŽEK, Národy Starověké Itálie (2008), s. 139–145. K rozlišovaniu medzi ter-
mínmi sabelský a italický pozri MEISER, Lautgeschichte (1986), s. 1. Sabelské nápisy 
označujeme skratku ST (= Sabellische Texte). Za touto skratkou nasleduje druhá 
skratka, ktorú majú v zbierke nápisov od RIXA, Sabellische Texte (2002). Hviezdičkou 
* označujeme rekonštruované tvary, ktorých existencia sa hypoteticky pripúšťa. 

J
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kami2). Na zachovaných náhrobných nápisoch sa píše, že títo pochovaní 
neboli obyčajnými jednotlivcami, ale patrili k elite spoločnosti, v ktorej 
mali určitú funkciu, a spoločnosť im za to dala postaviť impozantný 
pomník s poetickým textom obsahujúcim oslavu činov pochovaného.  

1. Sloveso kduíú (lat. clueō) a koncept slávy 

Posledné slovo z nápisu z Crecchia (ST CH 1b) je kduíú. RIX (1994) 
preukázal, že ide o slovesný tvar v prvej osobe singuláru indikatívu 
prézenta a zároveň ekvivalent latinského clueō. Kontext tvaru kduíú je na-
sledovný: múreis maroúm [u]elíúm uelaimes staties qora kduíú.3 Upred-
nostňujeme text [u]elíúm, pretože konjektúra [ra]elíúm je nezlučiteľná 
s aliteráciou.4 Tvary z koreňa *k̑lew- „počúvať“ (tiež v staroindickom śr̥ṇóti, 
staroírskom ro.cluinethar, gréckom aoriste ἔκλυον), z ktorého pochádza aj 
grécke slovo κλέος „sláva“, sa objavujú dvakrát aj v juhopicénskej doku-
mentácii. Grafická podoba slovesného tvaru kduíú reprezentuje [kδüẹọ] 
alebo [kdžüẹọ], ktoré pochádza z *[kluẹːọː] < *k ̑luēō.5 Ako to demonštro-
val Rix, fonetický vývoj [klu] na [kδü] (so zápisom kdu) je pravidelný.6 
Sloveso kduíú tvorí paralelu s latinským slovesom clueō „nazývať sa, byť 
nazývaný s chválou, byť“, ktoré je statívnym prézentom druhej konju-
gácie a tiež pochádza z tvaru rekonštruovaného ako *k̑luēō. Syntagma 
uelaimes staties qora kduíú znamená „som (nazvaný) pamätníkom Velaima 
Statia“. Kduíú je teda synonymom slovesa „som“ (tvar esum je doložený 
na bežných nápisoch na nádobách), ale na vyššej štylistickej úrovni. Jeho 
použitie zároveň umožnilo aliteráciu s tvarom qora. Napriek tomu, že ide 
iba o náhrobný nápis, je zjavné, že pochovaná osoba patrila k elite, keďže 
text epitafu má poetický charakter (vzhľadom na prítomnosť aliterácie, 
starostlivý výber lexikálnych jednotiek, prípadne prívlastok múreis, 
o ktorom možno predpokladať, že mal štylistickú hodnotu epitheton 
ornans). 

––––––––––– 
 2 Napr. na nápise z Bellante je vytesaný reliéf s ľudským telom od hlavy po päty; 

dva nápisy z Penna S. Andrea sa nachádzajú na stélach s ľudskými tvárami štyli-
zovanými na reliéfe. 

 3 RIX, Südpikenisch kduíú (1994), s. 120. K fonetickej a etymologickej analýze tvaru 
[u]elíúm, porov. MARTZLOFF, Les marques casuelles (2011), s. 201. Martzloff sa 
domnieva, že [u]elíúm nie je genitív plurálu substantíva, ale časovaný slovesný 
tvar v prvej osobe singuláru ako kduíú.  

 4 CRAWFORD, Imagines (2011), s. 1262. 
 5 V laryngalistickej transpozícii *k̑luēō reprezentuje slovesný tvar *k̑lu-eh1- alebo 

*k ̑lu-eh1-ye/o-. 
 6 RIX, Südpikenisch kduíú (1994); MARTZLOFF, Les marques casuelles (2011), s. 191–193. 



Velebenie elít na juhopicénskych nápisoch ... 77 

Iný juhopicénsky nápis (ST Sp TE 7) obsahuje slovo qdufeniúí žiaľ 
vo fragmentárnom kontexte.7 Ide o vlastné meno v datíve. Podľa umiest-
nenia slova na kameni vieme, že sa nachádza na konci textovej jednotky 
presne ako kduíú. Koniec textovej jednotky zachytávame symbolom #, 
takže budeme používať označenie qdufeniúí# a kduíú#. Je pravdepodob-
né, že koreň *k ̑lew- v slovese kduíú sa objavuje aj v tvare qdufeniúí vysky-
tujúcom sa v paralelnej pozícii: qoras qdufeniúí# a qora kduíú#. Nejde tu 
o významovo prázdne vlastné meno. V juhopicénskej spoločnosti sa 
muselo vnímať ako hovoriace meno. Meno takéhoto typu mal napríklad 
aj vodca Sikulov Douketios (cf. lat. dūcere). V prípade mena qdufeniúí ide 
o kompozitum s prvým členom z koreňa *k̑lew- a druhým z koreňa *dheh1- 
(koreň nachádzajúci sa v gréckom τίθημι a nemeckom tun). Syntagma-
tické spojenie tvarov z týchto dvoch koreňov sa objavuje aj vo védčine 
a gréčtine: śrávas- + dhā- v médiu („získať si slávu“) a κλέος καταθέσθαι. 
Pre indoeurópske obdobie je teda možné zrekonštruovať spojenie *k ̑léwos 
dheh1-MÉDIUM. V juhopicénčine je odvodzovacou bázou mena qdufeniúí ge-
rundívum slovesa *k̑lu-dh(h1)-. Ide pritom o neokoreň *k̑ludh(h1)- prítomný 
v prasabelčine ako *kluf- a juhopicénčine ako qduf-: * k̑léwos [s-kmeň] 
dheh1- → sloveso *[k̑lu-dh(h1)-(e/o)] (doložené v qdufen-) ako *ménos [s-
kmeň] dheh1- → sloveso *[mn-dh(h1)-(e/o)] so slabičným /n/ (doložené 
v gréckom aoriste ἔμαθον). Nositeľ takéhoto mena musel byť v spoloč-
nosti vysoko postavený a vnímaný ako niekto významný pre jej fungo-
vanie, ktorého pamiatka má byť zachovaná. Ako uviedol MARTZLOFF 
(2013), spojenie reflexu slova *k̑léwos a reflexu slovesa obsahujúceho 
koreň *dheh1- je doložené aj v gréckej literatúre. V tejto súvislosti možno 
citovať pasáž z deviatej Hérodotovej knihy Dejín (9, 78): 

 
ὦ παῖ Κλεομβρότου, ἔργον ἔργασταί τοι ὑπερφυὲς μέγαθός τε καὶ κάλλος, 
καί τοι θεὸς παρέδωκε ῥυσάμενον τὴν Ἑλλάδα κλέος καταθέσθαι μέ-
γιστον Ἑλλήνων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. 

„Syn Kleombrotov, vykonal si mimoriadne veľký a krásny čin 
a boh dal, aby si zachránil Grécko a tak si získal najväčšiu slávu zo 
všetkých Grékov, o ktorých vieme.“8 

Na tomto mieste je zaujímavá slovná hra medzi apelatívom κλέος 
a menom otca Κλεόμβροτος (ktorého konotácie sa aktivovali na základe 

––––––––––– 
 7 Kontext na nápise [... o]psúq qoras qdufeniúí „urobil pomníky pre Clufennia“. 
 8 Herodotos: Dejiny. Prel. Július Špaňár. Bratislava: Tatran 1985, s. 534. 
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syntagmatickej asociácie, presne ako sa aktualizoval etymologický výz-
nam tvaru qdufeniúí). Spojenie κλέος καταθέσθαι je doložené aj v Plató-
novom Sympóziu (208c) ako súčasť vloženého hexametru: καὶ κλέος ἐς τὸν 
ἀεὶ χρόνον ἀθάνατον καταθέσθαι „a získať si nesmrteľnú slávu na večné 
časy“. Vo védčine tiež existovalo spojenie slovesného dhā- v médiu a 
substantíva śrávas- v akuzatíve s významom „dosiahnuť slávu“: 

 
yó vāgháte dádāti sūnáraṃ vásu / sá dhatte ákṣiti śrávaḥ (RV 1, 40, 4ab) 

„Ten, kto žrecovi venuje štedré dary, získa si nehynúcu slávu.“ 
 

Ekvivalentný tvar sa vyskytuje aj v pélignijčine na nápise ST Pg 9 
z Corfinia: clisuist. Clisuist obsahuje particípium clisu (singulár feminína) 
a pomocné sloveso ist zlúčené grafickou univerbizáciou. Akceptovateľný 
je nasledovný vývoj: *k ̑ludh-teh2 > *klussā > *klüsså > clisu.9 Kmeňové /u/ 
sa muselo palatalizovať na [ü] (aspoň v časti paradigmy), keďže u v 
qdufeniúí palatalizovalo predchádzajúce *l: /kluf/ realizované ako [klüf], 
ďalej [kl’üf], a potom [kdžüf] alebo [kδüf], z čoho sa vysvetľuje písanie d 
v qduf-. Na frazeologickej rovine je možné porovnať syntagmu clisuist ... 
sacaracirix s výrazom sacerdos clueo, ktorý sa nachádza v Plautovej hre 
a vyslovuje ho Ptolemocratia (Plaut. rud. 285).10 Frazeologický parale-
lizmus možno teda pozorovať medzi pélignijskou sekvenciou clisuist ... 
sacaracirix (*k ̑lu-dh-tā- + „kňažka“) a latinskou syntagmou sacerdos clueo 
(„kňažka“ + *k ̑lu-ē-). 

Už v protoindoeurópskej spoločnosti si hrdina svojimi mimoriadnymi 
činmi zabezpečil po smrti nehynúcu slávu. Toto dedičstvo sa vynára aj 
z juhopicénskych nápisov. Slovné vyjadrenie indoeurópskeho konceptu 
slávy, v ktorom sa objavuje koreň *k̑lew-, sa dá reštituovať na základe 
lexikálnych paralel a formúl, ktoré sú kolektívnym verbálnym vyjadre-
ním tradičnej kultúry Indoeurópanov.11 V jednotlivých jazykoch sa 
obsahová stránka formúl mohla vyvíjať odlišne. Napríklad κλέα ἀνδρῶν 
je pravdepodobne indoeurópska formula, ale konkrétna predstava tejto 
slávy sa v jednotlivých jazykoch menila. Homérsky ideál spočíva v hr-

––––––––––– 
 9 K detailom analýzy pozri MARTZLOFF – MACHAJDÍKOVÁ, Structures strophiques 

(2017), s. 149–150. Výbornú fotografiu prinášajú CAPALDI – ZEVI, Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli (2017), s. 109. 

10 MARTZLOFF, Nouveaux regards (2014). 
11 K otázkam komplexnejšieho charakteru porov. PINAULT, Compétition poétique 

(2006) a WATKINS, How to Kill a Dragon (1995). 
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dinských skutkoch jednotlivca, védsky ideál v majetku a bohatstve obe-
tujúceho a v jeho štedrosti, juhopicénsky možno v skutkoch prospešných 
pre obec. V prípade juhopicénskych nápisov je sociálny aspekt zreteľný, 
keďže sa tu spomína, že jednotlivec (významná osobnosť, vodca: nír) 
niečo vykonal pre spoločenstvo a to sa mu odmenilo postavením veľko-
lepého pomníka, na ktorom navždy zostane jeho meno. 

2. Slovo fitiasom a kontext jeho výskytu 

Nápis ST Sp TE 5 (z lokality Penna S. Andrea) obsahuje dvadsať 
prvkov oddelených od seba interpunkciou pozostávajúcou z troch bodiek 
nad sebou. Z hľadiska čitateľnosti sa objavujú na ňom iba dve sporné 
miesta (meítistrúí12 alebo mentfistrúí, a trebegies ako treregies), ktoré však 
nemajú dopad na rytmickú analýzu. 

 
śidom safinús estuf eśelsít tíom povaisis pidaitúpas fitiasom múfqlúm 
meX(X)Xistrúí nemúneí praistaít panivú meitims safinas tútas trebegies 
titúí praistaklasa posmúi. 
 
V juhopicénčine znelo slovo pre hrdinský čin fítia- (< *fētiā-): porov. 

lat. fētiālis13 „vojnový hlásateľ“ ako modifikácia tvaru *dheh1-ti-; avestské 
ni-δāiti- „odloženie“; nemecké Tat, gótske ga-dēþs „čin“14. Na zachovaných 
nápisoch sa lexéma fítia- dvakrát objavuje v blízkosti tvaru z koreňa *ag-. 
Na AP 3 [f]ítias ... amgenas (*ambh-ag-e-dn-ā-s) a na TE 5 aitúpas (< *ag-et-ā 
(h)ap-ā-s) ... fitiasom je zhoda v kombinácii týchto dvoch lexém. Formálna 

––––––––––– 
12 Rôzni bádatelia navrhli rôzne čítania tohto slova. EICHNER, 1919 oder 1991? (1993a) 

píše mefistrúí. RIX, Sabellische Texte (2002), s. 68 sa rozhodol pre me{n}fistrúí. 
CRAWFORD, Imagines (2011), s. 197 číta meít{t}istrúí. Čítanie <í> ako tretieho písme-
na zvažoval ako reálnu možnosť (na základe fotografií) už MARTZLOFF, Les 
syntagmes picéniens (2006), s. 78, ale napokon uprednostnil čítanie me{nt}fistrúí. 
Problematickým zostáva, že toto písmeno sa zdá byť oveľa menšie ako ostatné. 
LA REGINA, Il Guerriero di Capestrano (2010), s. 258 tvrdí: „La lettura mentistrúí è 
certa“. Treba tiež pripomenúť, že Marinetti sa domnieva, že písmená, ktoré číta 
ako <nt>, boli pravdepodobne zámerne vymazané, porov. MARINETTI, Le iscrizioni 
sudpicene (1985), s. 217. V nedávnej publikácii uprednostňuje MARTZLOFF, La plus 
ancienne composition poétique (2015), s. 104 čítanie meítistrúí. Ale NISHIMURA, On 
Latin strāgulum (2015), s. 231 obhajuje čítanie me{nt}fistrúí. 

13 EICHNER, 1919 oder 1991? (1993a), s. 55; MARTZLOFF, Les syntagmes picéniens (2006), 
s. 67; MARTZLOFF, Les marques casuelles (2011), s. 220; VINE, Forschungsbericht (2012), 
s. 15, 17. 

14 WODTKO – IRSLINGER – SCHNEIDER, Nomina im Indogermanischen Lexikon (2008), s. 101, 
112–113. 
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príbuznosť týchto slov je teda potvrdená aj frazeologicky. Ak je význam 
slova fētiā- „(veľký) čin, výkon“, potom bude slovné spojenie pid aitúpas 
fitiasom znamenať „to z činov (vzhľadom na činy), ktoré si vykonal“. Na 
TE 5 sa fitiasom zrejme spája aj s nasledujúcim slovom múfqlúm „monu-
ment, pamätník“. Práve ten zabezpečí pochovanému neblednúcu spo-
mienku na jeho meno a slávu. Na nápise z Belmonte AP 3 by sme syn-
tagmu [f]ítias estas amgenas mohli preložiť ako „tieto činy, ktoré sa majú 
vykonať“, alebo „toto vykonávanie činov“. Popri chváliacom mene 
qdufeniúí by aj syntagma [f]ítias estas amgenas predpokladala prítomnosť 
ideologického pozadia, ktoré sa objavuje aj v Naeviovom fragmente 
(frg. 108 Ribb.) týkajúcom sa Scipiona: qui res magnas manu saepe gessit 
gloriose „ten, ktorý často so slávou vlastnoručne vykonal veľké činy“. 

3. Motív krásy tvarov pomníka 

Lexikálne pole krásy sa objavuje na dvoch nápisoch. Na nápise z 
Castignana (ST Sp AP 2) sa nachádza adverbium qupíríh s významom 
„krásne“. Toto adverbium je reflexom tvaru *kuprēd15 s následným vsu-
nutím anaptyktického vokálu medzi /p/ a /r/. Tento tvar môžeme po-
rovnať s Varronovým údajom: ciprum Sabine bonum (Ling. lat. 5, 159). Aj 
na nápise kapestránskeho bojovníka (ST Sp AQ 2), datovanom do druhej 
štvrtiny (alebo polovice) šiesteho storočia p. n. l., sa vyskytuje tvar 
porovnateľný s qupíríh. V texte v scriptio continua sa však nachádzajú via-
ceré sporné miesta: 

makupríkoramopsútaninisrakineX1íX2X3omX4[X5X6X7]í. 

Možné sú nasledujúce čítania: X1 sa môže čítať ako v alebo l, X2 i 
alebo s, X3 p alebo h, X4 p alebo h alebo í. Dá sa predpokladať, že úsek 
X3omX4[X5X6X7]í obsahuje substantívum v datíve, zrejme pomp[úne]í. 
Uvedený text však nie je možné preložiť vzhľadom na pretrvávajúce 
nejasnosti. Začiatok nápisu možno členiť nasledovným spôsobom: ma 
kuprí koram opsút „dal urobiť (opsút) sochu (koram) veľmi (ma) pekne 
(kuprí)“. Adverbium kuprí je reflexom *kuprēd, ale na rozdiel od qupíríh 
tvar kuprí nemá anaptyktický vokál. Použitie adverbií qupíríh a kuprí 
svedčí o tom, že autori zachovaných textov pripisovali dôležitosť estetic-
kému rozmeru kamenných pomníkov určených na uctenie si elít. 

4. Estetické prvky používané pri vyzdvihovaní elít 

––––––––––– 
15 K tomuto adverbiu pozri MARTZLOFF, Les marques casuelles (2011), s. 196 a MAS-

SETTI, Two Lovely Names (2016), s. 45. 
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Viaceré juhopicénske doklady sa vyznačujú poetickým štýlom, a to 
najmä aliteráciou a metrickou štruktúrou. Nápis ST Sp TE 2 z Bellante16 
je zjavne najpoetickejší nápis juhopicénskeho korpusu.17 Znenie textu: 
postin viam videtas tetis tokam alies esmen vepses vepeten „Popri ceste vidíte 
pomník Tita Alia pochovaného v tomto hrobe“. Deväť slov je zoradených 
tak, aby vytvárali aliterácie18 na začiatku dvoch po sebe nasledujúcich 
tvarov (okrem prvého slova) a iné zvukové hry (st... t... s/t... t... s/t... 
s/(e)s... s(e)s... t...). Tieto črty sa interpretujú ako ukazovatele poetickosti. 
Navyše nápis ST Sp TE 2 sa vyznačuje aj rytmickou organizáciou. Ako 
poznamenal Eichner, je správnejšie predpokladať, že tento nápis pred-
stavuje akcentový (prízvučný) typ veršovej štruktúry než časomerný typ, 
pričom akcentovú analýzu akceptuje aj Mercado (s modifikáciami) a pri-
jímame ju tiež v tomto príspevku s návrhom rytmickej analýzy.19 Pred-
kladáme nasledujúcu metrickú analýzu: 

postin viam videtas = [óo óo óoo] 
tetis tokam alies = [óo óo ó(o?)o] 
esmen vepses vepeten = [óo óo óoo] 

Text nápisu ST Sp TE 5 poznačený ešte rôznymi interpretačnými 
ťažkosťami poskytuje viaceré zvukové efekty, ktoré možno vnímať ako 
ukazovatele poetického charakteru textu. Boli navrhnuté aj viaceré met-
rické analýzy. Eichner uvádza kvantitatívnu analýzu20 a rozlišuje sedem 
metrických jednotiek rozvrhnutých na dve strofy: 

––––––––––– 
16 Dobrá prezentácia dokumentu je u MARINETTI, Le iscrizioni sudpicene (1985), s.  

203–208. Výborné farebné fotografie prináša LA REGINA, Il Guerriero di Capestrano 
(2010), s. 256–257. Čo sa týka usporiadania textu „v špirále“, treba spomenúť 
zvláštnu podobnosť stély z Bellante so stélou zo Sciri. Porov. AGOSTINIANI, Les 
parlers indigènes (1992), s. 148. 

17 Diskusia sa nachádza u MERCADA, Italic Verse (2012), s. 293–296. 
18 K sabelskej poézii pozri POCCETTI, Elementi culturali (1982); EICHNER, Il contributo 

greco ed italico (1993b); WATKINS, How to Kill a Dragon (1995), s. 132, 188; NISHI-
MURA, On syncope of u-vocalism (2016), s. 206. Všeobecne sa pripúšťa, že aj slová 
začínajúce na vokál aliterujú (aliterácie na „nulový konsonant“). 

19 EICHNER, 1919 oder 1991? (1993a), s. 64–65; MERCADO, Italic Verse (2012), s. 293–296. 
20 Ku kvantitatívnej analýze pozri viac EICHNER, Ein Heldendenkmal (1988–1990), s. 199, 

diskusiu k téme s novým návrhom pozri MERCADO, Italic Verse (2012), s. 309. 
Jedným z možných argumentov v tejto diskusii je to, že všetky neprízvučné dlhé 
vokály sa v prehistórii sabelských jazykov skrátili. Toto skrátenie zrejme spadalo 
do doby pôsobenia synkopy. Nové dlhé vokály sa však vytvorili ako následok 
monoftongizácií alebo náhradného dĺženia. 
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I.  śidom safinús estuf eśelsít / tíom povaisis pidaitúpas / fitiasom 
múfqlúm # 

II.  mefistrúí nemúneí praistaít / panivú meitims safinas / tútas 
trebegies titúí / praistaklasa posmúi #. 

 
Metrická schéma (ak existovala) musela byť dostatočne jasná, aby si 

ju všimol sabelofónny čitateľ, oboznámený s juhopicénskou abecednou 
tradíciou. Začnime určením metrickej štruktúry každej z dvadsiatich 
zložiek. Sedem zložiek má hodnotu [óo]: śidom, estuf, tíom (< *tē+ŏm), 
múfqlúm, meitims, tútas, titúí. Sedem zložiek má hodnotu [óoo]: safinús, 
eśelsít, meítistrúí alebo me{nt}fistrúí, nemúneí, panivú, safinas, posmúi. Treba 
zdôrazniť, že koncovka (datívu sg.) -úi v posmúi sa objavuje aj v posmúi 
na ST Sp TE 7. Zápis -úi vzťažného zámena kontrastuje s -úí substantív 
meX(X)Xistrúí, titúí, brímeqlúí, qdufeniúí. Tento pravopisný rozdiel sa 
vysvetľuje rozdielnym pôvodom koncoviek: -úí reflektuje */-ōi/, zatiaľ 
čo -úi pochádza zo spojenia */-ōi/ a častice */-i/ alebo */-ī/ či */-id/.21 
Spôsob zápisu -úi vo vzťažnom zámene v datíve sa teda chápe tak, že 
predstavuje dva vokály v hiáte: -ú.i < *-ōy-i(d) alebo *-ōy-ī. Naopak 
koncovka -úí v substantívach značí diftong. Tri zložky obsahujú počet 
slabík, ktorý možno určiť iba s ťažkosťami. Element -staít v praistaít bol 
pôvodne dvojslabičný (*-sta-ē- alebo *-stā-ē-), ale nevieme, či bol hiát 
zachovaný, alebo či sa vytvoril diftong. praistaít má teda hodnotu [óoo] 
alebo [óo]. Aj fitiasom a trebegies môžu mať hodnotu [óoo] alebo [óooo]. Je 
pravdepodobné, že fonéma zaznačená písmenom <i> pred vokálom sa 
realizuje ako konsonant j. Fitiasom a trebegies by mali teda metrickú hod-
notu [óoo]. 

Ďalšie tri zložky si vyžadujú detailnejší komentár: povaisis, pidaitúpas, 
praistaklasa. Sekvencia pid-aitúpas sa analyzuje ako grafická univerbizácia 
podraďovacieho výrazu (vzťažné zámeno pid) so slovesným tvarom 
v druhej osobe aitúpas. Vzhľadom na univerbizáciu sa predpokladá, že 
pid-aitúpas funguje ako samostatná akcentová jednotka. Neznamená to, 
že pid je nevyhnutne neprízvučné, ale iba to, že jeho vlastný prízvuk mal 
menšiu intenzitu, ako bola intenzita prízvuku, ktorý zasahoval začiatok 
tvaru aitúpas. Tvar pidaitúpas by teda mal mať metrickú hodnotu [oóoo] 
(a nie [óooo]). Interpretácia tvaru povaisis nie je jednoduchá. Martzloff 

––––––––––– 
21 WEISS, On Some Problems (1998), s. 709. 
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predpokladal vo viacerých svojich publikáciách,22 že morfosyntaktická 
štruktúra povaisis je identická so štruktúrou v pidaitúpas. Obidva tvary sa 
končia koncovkou -s druhej osoby singuláru; začínajú sa na p- a môžu 
teda obsahovať podraďovací výraz z kmeňa *kwo- / *kwi-; obsahujú 
rovnaký segment <ai>, ktorý by mohol byť reflexom koreňa. Martzloff 
adaptoval analýzu Vina, ktorý sám prevzal (ale v pozmenenej podobe) 
Eichnerovu hypotézu, kde sa porovnávalo aitúpas s umbrijským eitipes23 
(TIg Va 2, 14), a analyzoval aitúpas ako reflex spojenia */agetā hapās/24 
alebo */agetā apās/.25 Zdá sa, že prítomnosť koreňa *ag- (< *h2eĝ-) 
v aitúpas teraz potvrdzuje frazeologický paralelizmus medzi [f]ítias (< 
*fētiā-) ... amgenas (< *ammagennās < *ambh-ag-e-dn-ā-s) na ST Sp AP 3 a 
aitúpas (< *ag-et-ā (h)ap-ā-s) ... fitiasom (< *fētiā-) na ST Sp TE 5. Ak je ai- v 
aitúpas z koreňa *ag- (< *h2eĝ-), treba vyňať aisis z povaisis, ktorého ai- by 
tiež pochádzalo z koreňa *ag- (< *h2eĝ-), čo vedie k porovnaniu aisis (< 
*ag-sī-s) s latinskou paradigmou āxim (a adāxint), k identifikácii elementu 
po s podraďovacím výrazom (analyzovateľným buď ako vzťažné záme-
no alebo podraďovacia spojka) a k analýze grafémy <v> ako výsledku 
neskoršieho vloženia prechodovej glajdy, presne ako v panivú (ktoré je 
paralelné s lat. quamdiū). Segmentácia po+v+aisis (s podraďovacím po) by 
sa v tomto prípade javila ako oprávnená.26 Rovnako aj latinské āxim je 
doložené v rámci etymologickej figúry: quae egi ago axim, u Pacuvia (Trag. 
297 Ribb.). Keďže po je podraďovací výraz (a nie preverbium), hlavný 

––––––––––– 
22 MARTZLOFF, Les syntagmes picéniens (2006), s. 75–77 a najmä MARTZLOFF, Questions 

(2009), s. 363–372. 
23 VINE, Aeolic ὄρπετον (1998), s. 81; EICHNER, 1919 oder 1991? (1993a), s. 56. Naopak 

čítanie (v skutočnosti však konjektúra) juhopicénskeho nápisu ST Sp AP 3 s 
*eitipes, s ktorým prišiel CRAWFORD, Imagines (2011), s. 182–183, vzbudzuje viaceré 
pochybnosti. Prekvapivé je, že juhopicénsky tvar je rovnaký ako umbrijské slovo. 
Koncovka -(n)s v préterite sa v tomto jazyku neočakáva. Preklad „they decided“, 
korektný pre umbrijskú pasáž, nie je vhodný pre kontext ST Sp AP 3. Bolo by 
potrebné uskutočniť novú autopsiu. 

24 Písmeno p tu nemôže reprezentovať /b/, keďže písmeno b je použité v trebegies. 
Porov. s koreňom oskického hipid (ST Lu 1), ktorého <h> a <p> netreba pod-
ceňovať vzhľadom na sikulský tvar geped (lokalita Mendolito). Ku kontextu tohto 
tvaru porov. AGOSTINIANI, Les parlers indigènes (1992), s. 146.  

25 Koreň lat. apīscor. Pozri aj VINE, Forschungsbericht (2012), s. 16. 
26 Myšlienku akceptoval CRAWFORD, Imagines (2011), s. 197, ktorý navrhuje preklad 

po-v-aisis pid-aitúpas fitiasom múfqlúm ako „in order that you may form, (in respect 
of) what you have achieved, a monument of your deeds“. Element po pochádza 
pravdepodobne z *kwō < *kwoh1. Pozri tiež MERCADO, Italic Verse (2012), s. 306, 309, 
a najnovšie MERCADO, Rhythm and Structure (2016). 
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prízvuk skupiny po+v+aisis sa bude nachádzať na prvom vokalickom 
elemente slovesa, čiže na ai- a po+v+aisis má teda hodnotu [oóo]. Slovné 
spojenie povaisis pidaitúpas by malo rytmickú štruktúru [oóo oóoo]. Táto 
sekvencia tiež obsahuje dvojitú aliteráciu: #p... #ái... + #p... #ái... (symbol 
# tu značí konvenčne začiatok slova, ale nie pauzu v reči). 

Dvadsiata zložka textu je tvar praistaklasa, ktorý sa segmentuje na prai-
stakla+sa s prilepeným elementom -sa (ukazovacie zámeno).27 V sabel-
ských jazykoch prízvuk prízvučného slova zasahuje spravidla počiatočnú 
slabiku. Ale v prípade praistakla-sa možno vziať do úvahy situáciu, keď 
sa pozícia prízvuku môže narušiť. Vie sa, že v umbrijčine sufix *-tlo- / 
*-tro- spôsobuje špecifické prízvukovanie: kumnahkle (Va 15-16); feřehtru 
(III 16, 18); mantrahklu (IIa 19); auiehclu (VIa 10), auiehcleir (VIa 9). V 
umbrijčine nastávalo krátenie pôvodne dlhých neprízvučných vokálov 
a možno sa domnievať, že vokál, ktorý v týchto slovách zostal dlhý 
(písaný ako <ah> alebo <eh>), bol pod prízvukom. Sufix *-tlo- / *-tro- tu 
vyvolal presun prízvuku na vnútorný vokál nachádzajúci sa pred su-
fixom.28 V prípade feřehtru (z *bh(e)idetro-, príbuzné s lat. findō), treba tiež 
predpokladať sekundárne analogické dĺženie spomínaného vokálu.29 
Podobný posun prízvuku sa mohol odohrať aj v juhopicénčine. Tvar 
praistakla by mal hodnotu [oóo] a praistakla-sa [oóoo]. Pri tejto analýze by 
tvary praistakla-sa a pid-aitúpas mali identickú rytmickú štruktúru: [oóoo]. 
Takýto postup by umožnil rozčleniť dvadsať zložiek textu (vyznačených 
interpunkciou) na päť veršov obsahujúcich štyri prízvukované zložky 
a skandovať ST Sp TE 5 nasledovným spôsobom: 

1. śidom safinús estuf eśelsít = [óo óoo // óo óoo] 
2. tíom pov-aisis pid-aitúpas fitiasom = [óo o-óo // o-óoo óoo] 
3. múfqlúm meX(X)Xistrúí nemúneí praistaít = [óo óoo // óoo óo] 
4. panivú meitims safinas tútas = [óoo óo // óoo óo]  
5. trebegies titúí praistakla-sa posmúi = [óoo óo // oóo-o óoo] 

––––––––––– 
27 K elementu -sa porov. VINE, Forschungsbericht (2012), s. 15. 
28 Tento jav opísal MEISER, Lautgeschichte (1986), s. 141–142, 145–146. Meiser kon-

krétne píše: „Im Umbr. ist Pleneschreibung vor den Suffixen -tro und -klo, also 
vor „schweren“, mit Doppelkonsonanz anlautenden Suffixen bezeugt“ (MEISER, 
Lautgeschichte (1986), s. 146). 

29 WEISS, Language and Ritual (2010), s. 128. 
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Trojslabičné meranie fitiasom a trebegies by malo dve výhody. Na 
jednej strane by sme dostali „daktylskotrochejskú30 akcentovú“ schému, 
čo by znamenalo, že dve prízvučné slabiky (ťažké doby) by nikdy neboli 
oddelené viac ako dvomi neprízvučnými slabikami. Na druhej strane 
nielen druhý a piaty verš by obsahovali rovnaký počet slabík (12), ale aj 
distribúcia prízvukov v týchto dvoch veršoch by bola úplne rovnaká 
a zároveň pravidelná. Ak si odmyslíme hranice „slov“, pozorujeme ak-
centovú daktylskú tetrapódiu: tíom pov-aisis pid-aitúpas fitiasom = [óo o-/óo 
o-/óoo /óoo], trebegies titúí praistakla-sa posmúi = [óoo /óo o/óo-o /óoo]. Tieto 
dva podobné verše by mohli tvoriť „verše-klauzuly“ zakončujúce dve 
„strofy“ nerovnakej dĺžky, pričom predely (//) by boli umiestnené v strede 
každého verša medzi druhú a tretiu prízvučnú zložku. Možno konštato-
vať, že predel sa vyskytuje vždy po piatej slabike každého verša. Druhá 
časť obidvoch veršov-klauzúl má obzvlášť špecifickú podobu. Je rela-
tívne dlhá, keďže obsahuje sedem slabík, a charakterizuje ju prítomnosť 
neprízvučnej slabiky ihneď po cezúre: pidaitúpas fitiasom a praistaklasa 
posmúi reprezentujú [// o/óoo /óoo]. Po tejto neprízvučnej slabike nasledujú 
dva „akcentové daktyly“. Cezúra je umiestnená medzi dvomi neprízvuč-
nými slabikami „akcentového daktylu“ a hranice „stôp“ (ak zvolíme 
tento typ terminológie) sa nezhodujú vždy s predelmi. 

Navyše, ako poznamenáva Martzloff, nápisy ST Sp CH 1b (Crecchio) a 
ST Sp AQ 2 (Capestrano) obsahujú paralelné rytmické štruktúry tvorené 
dvomi heptasylabami, za ktorými nasleduje trojslabičné slovo. Na nápise 
ST Sp CH 1b tvar [u]elíúm zrejme predstavuje prvú osobu singuláru 
préterita, ktorá má rovnakú gramatickú funkciu ako kduíú. Hláska 
zachytávaná písmenom <í> v tvare [u]elíúm je pokračovaním staršieho *ē 
ako v slovese kduíú. [u]elíúm je teda trojslabičné slovo. Nominálny tvar 
maroúm je potrebné opraviť buď na mar{o}úm alebo maro{ú}m (s chybným 
<ú> vyrytým pod vplyvom slovesnej koncovky nasledujúceho [u]elíúm). 

1. múreis maro{ú}m [u]elíúm = [óo óo óoo] 
2. uelaimes staties qora = [óoo óo óo] 
3. kduíú = [óoo]. 

V prípade posledného slova na nápise z Capestrana ide pravdepo-
dobne o datív pomp[úne]í, a teda o trojslabičné slovo, akým je aj kduíú. 

––––––––––– 
30 Tento konvenčný výraz tu má samozrejme iba deskriptívne a praktické využitie. 

Dôležité je, že počet neprízvučných slabík medzi dvomi prízvučnými slabikami 
(„Senkungsfüllung“) nie je nikdy viac ako dve. 
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Znakom ô označujeme slabiku, ktorej prízvukovú hodnotu (prízvučná 
alebo neprízvučná) nemožno stanoviť s určitosťou. Prázdne zátvorky 
značia, že nevieme, či treba predpokladať hranicu slova na danom mieste. 

1. ma( )kuprí koram opsút = [ó( )ôo óo óo] 
2. aninis raki( )neX1íX2 = [óoo óo( )ôo] 
3. pomp[úne]í = [óoo]. 

Na záver možno povedať, že v juhopicénskej spoločnosti sa elity 
glorifikovali na náhrobných nápisoch prostredníctvom špecifickej lexiky 
a poetického charakteru textov s komplexnou metrickou výstavbou, čo 
neprináleží bežným náhrobným nápisom. Treba vyzdvihnúť špecifické 
aspekty poetických paleosabelských textov: z hľadiska obsahu textu vy-
kazujú juhopicénske nápisy odlišnosti v porovnaní so scipionovskými 
elógiami. Neobjavujú sa na nich výpočty funkcií zastávaných počas cursus 
honorum, ako je to v elógiu Cornelia Scipiona Barbata (CIL I2 7). Na 
rozdiel od latinských elógií juhopicénske nápisy neobsahujú presné 
informácie o kariérnej dráhe jednotlivcov. Zmienka o Sabínoch (safinús) 
a „otcoch“, čiže senátoroch (apaiús) môže znamenať, že sa nevelebí iba 
pochovaný jedinec, ale najmä komunita, ktorá mu dala postaviť pomník. 
Juhopicénske texty teda zrejme nemožno porovnávať s latinskými carmina 
epigraphica z estetického ani tematického hľadiska. 

Z hľadiska formy sa juhopicénske nápisy vyznačujú prítomnosťou 
aliterácií. Vo viacerých prípadoch sa ich rytmus zakladá na dvoch 
parametroch: na jednej strane je to počet slabík, na druhej strane počet 
ťažkých dôb, ktoré sa zhodujú so slovným akcentom. Lexika poetických 
epitafov obsahuje výrazy zdedené z indoeurópskeho prajazyka týkajúce 
sa velebenia hrdinských činov urodzených mužov, ktorí si svojimi činmi 
získajú nesmrteľnosť. Takto aj významným predstaviteľom juhopicén-
skej spoločnosti zabezpečili nesmrteľnosť poetické epitafy. 
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The aim of the present contribution is to study the exaltation of the ruling 

elites in the South Picene inscriptions of pre-Roman Italy (6th to 4th centuries BC) 
and to show how poetry and verbal art may serve their ideology. Among other 
stylistic features, alliterations, marked word order, etymological figures, and 
phraseological correlations within the South Picene inscriptions illustrate the 
first age of poetry in Italy. The metrical structure of the texts deserves special 
attention. The rhythm of two poems (an epitaph and a dedicatory inscription) may 
be described in accentualist terms. 
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Io triumphe!  
De triumphis apud Romanos  

eorumque successores usque in tempora recentiora 
ingenii proprii suique aestimationis indicibus 

 
Kurt SMOLAK 

 
 

e Romanorum triumphis eorumque post antiquitatem fortuna 
mihi scripturo pro spatio huius symbolae limitato pauca, sed, 
uti spero, potiora e vasta testimoniorum materia erunt eligen-
da. Itaque etiam de ratione, quam inter res divinas et res hu-

manas intercedere e toto apparatu triumphali aliis saeculis aliis modis 
appareat, paucis agere placuit.1  

Agedum! Iam diu constabat Romanos morem triumphandi principio 
ab Etruscis recepisse.2 Huius rei testimonia sunt cum ornamenta trium-
phalia velut toga rubra tunicaque palmata,3 tum vel maxime facies vic-
toris tiumphantis medicaminis ope colorem castaneum exhibens. Visu 
enim illo efficiebatur, ut homo, qui curru triumphali per catervas adstan-
tium veheretur, colori statuae dei summi assimilaretur, Iovis scilicet in 
templo Capitolino residentis. Quae statua primis saeculis argilla igni du-
rata, quam terram coctam vocant, ratione artis Etruscorum effigiata erat.4 
––––––––––– 
 1 De triumphis Romanorum generaliter vel specialiter egerunt: POPKIN, The Archi-

tecture of the Roman Triumph (2016); KRASSER – PAUSCH – PETROVIC, Triplici invectus 
triumpho (2008); BEARD, The Roman Triumph (2007); ITGENSHORST, „Tota illa pompa“ 
(2005); KÜNZL, Der römische Triumph (1988); MCCORMICK, Eternal Victory (1987); 
VERSNEL, Triumphus (1970). 

 2 Ipsi antiqui Romanos triumphatorum habitum ab Etruscis recepisse arbitraban-
tur, cf. Plin., Nat. XV, 134; Tert., Coron. 27.  

 3 De vestitu, habitu, specie triumphatorum agunt Liv. X, 7, 6; Suet., Aug. 94; Iuv. 10, 
36–40; Serv., Ecl. 10, 27. 

 4 Cuius vices triumphatores ornamento triumphali praesentavissent, inter historiae 
investigatores diu non constabat, vide iam KÜNZL, Der römische Triumph (1988), 
p. 94. Quamquam fuerunt, qui illos non statuae Iovis assimilatos esse censerent, 
sed apparatui regum Etruscorum, velut DEUBNER, Die Tracht (1934), p. 316–323, 

D
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Tamen, ne homo mortalis in tanta specie divina Iovem plane adaequaret 
deosque superbia offenderet, milites post currum incedentes versibus 
fescenninis contumeliarum plenis gloriae eius obtrectare solebant,5 et 
servus a tergo triumphatoris positus eum monebat, ut hominem se esse 
meminisset.6  

Huc accessit, ut ille e Campo Martio eque valle Fori Romani curru in 
altum veheretur7 haud aliter atque dii fabularum velut Sol, Bacchus, 
Venus, Neptunus vel, e contrario, Pluto,8 neque tamen, ut regionem su-
perorum vel inferorum ipse intraret sicut illi, sed ut Iovi summo sacra 
faciendo sese eo minorem monstraret, quamvis specie eius similis redac-
tus – aliter atque Caesares aetatis posterioris, qui post mortem in deorum 
numerum recipiendi sive soli sive uxoribus comitantibus ad actum dei-
ficationis a senatu in honorem eorum decretae propagandum curribus 
ipsum caelum penetrantes in monumentis effigiabantur.9 Maioris autem 
momenti videtur fuisse, quod toto paene orbe terrarum quasi e terra in 
caelum ad deum quendam e loco depresso ad eminentiorem hominibus 
rite propius accedendum fuit. Cuius rei demonstrandae causa satis esto 
psalmos, qui graduum vocantur, commemorare, quos Iudaei Hierosolyma 
peregrinantes canere solebant, dum e valle Iordanis ad templum quodam 

––––––––––– 
tamen recentioribus antiquorum iudicium secutis verisimilius visum est eos Iovis 
Capitolini speciem reddidisse; id ipsis verbis servi a tergo eorum stantis eosque 
monentis, ne naturam humanam excederent, probari. 

 5 Notissimi sunt fescennini iuiuriarum ad Caesaris libidinem veneream pertinen-
tium pleni, quos in eius triumpho Gallico milites cantasse Suet., Iul. 49, 4; 51, 1 
memoriae prodit.  

 6 Verba servi clamantis haec fuisse tradunt Plin., Nat. 28, 39; Tert., Apol. 33, 4: 
respice post te, hominem te esse memento. De ea re vide HÖLKESKAMP, Der Triumph 
(2006), p. 258–276. 

 7 In anaglypho arcus triumphalis imperatoris Marci Aurelii anno centesimo 
septuagesimo sexto e Germanis triumphantis ille curru ornato Victoria comitante 
ad ipsam portam appropinquans cernitur; in superiore autem parte anaglyphi 
templum Iovis, quo pompa tendit, in summo Capitolio situm exsculptum est. 
Hoc monumentum servatur Romae in Museo Capitolino (vide imaginem 1). 

 8 Commemorentur equi Solis, pantherae Bacchi, columbae Veneris, equi marini 
Neptuni et Amphitrites, angues Plutonis currum trahentes. Imagines curruum 
deorum in plurimis litterarum documentis vel monumentis antiquis artis figura-
tivae expressae sunt. Eiusdem traditionis familiaritatem deorum hominumque 
electorum demonstrandi est etiam currus igneus, quo Elias propheta Deo ipso 
instrumentum elevationis praebente in caelum raptus esse traditur (II Reg. 2, 1–18). 

 9 E tanta testimoniorum sive monumentorum sive nummorum copia sufficiat ana-
glyphum deificationis imperatoris Lucii Veri anno centesimo undeseptuagesimo 
mortui afferre, quod Vindobonae in Museo Ephesio exponitur.  
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modo gradibus ascendunt.10 Quem usum Christiani transformaverunt, 
cum ante lectionem evangelii ad altare plus minusve elevatum ascen-
dentes psalmos graduales ratione responsoriorum cantaverunt. Moyses 
etiam cum deo Israelitarum in summo monte Sinai collocutus decalogum 
accepit.11 Quin etiam Iesum ipsum e mortuis resuscitatum ut novum et 
verum Moysem per ardua montis manu dei patris adiutum in caelum 
ascendentem artifex quidam Romanus ignotus anno circiter quadringen-
tesimo in tabula eburnea expressit, quae nunc Monachii Bavariae in Mu-
seo Nationali servatur. Christus autem caelum non modo attigit sicut 
triumphator in summo colle Capitolino, sed pro duplici natura sua etiam 
totus intravit, deo patri non solum specie assimilatus, verum etiam 
substantia aequalis. Id quidem ad ipsam formam atque speciem fidei 
Christianorum attinet neque ad communem religionum naturam, licet 
divorum imperatorum animi soli regiones adsecuti sint caelestes cor-
poribus in terris sine spe resurgendi remanentibus. Quod autem illi in 
monumentis etiam corpore ascendentes sunt expressi, id ideo fiebat, quo 
facilius apotheosis ut res a sensibus abstracta spectantibus insinuaretur.12 
Tamen et ascensio Christi secundum fidem Christianorum pro salute 
hominum sacrificati et deificationes imperatorum signa sunt pacis Dei sive 
deorum hominumque, ut Romani dicere solebant, quam pacem sacrificiis 
diis more suo oblatis sive Christiani sive Romani pagani impetrare stu-
debant. Sed cum sacrificare non nisi integris vitae scelerumque puris fas esset 
cumque imperator vice totius exercitus fungeretur aeque ac Christus 
totius generis humani, in triumphis necesse fuit omnes a sceleribus lae-
dendi, violandi, occidendi, quibus ne in bellis quidem quae iusta puta-
bantur atque ita vocabantur abstinere potuissent, purgari, id est in statum 

––––––––––– 
10 Ascensiones locorum altiorum quanti in diversis religionibus diversisve regioni-

bus adhuc valeant, facile intelleges, cum scalarum illarum sanctarum memineris, 
quibus Romae peregrini incolaeque ad Sancta Sanctorum quae dicuntur genibus 
sursum repentes utuntur. – Auctor huius symbolae ipse anno bis millesimo decimo 
quarto semita duobus circiter milibus graduum iisque satis arduis ad templum 
deae cuiusdam nobilis Hindorum nomine Kali, cui adhuc victimis caesis sacrifi-
cant, in oppido Gorkha in re publica Nepalensi ascendit. 

11 Exod. 19, 20–20, 21.  
12 Credi solitum esse animas solas in caelum ascendere apte illustratur anaglyho 

arae fastosae deificationem imperatoris Antonini Pii et Faustinae uxoris exhibente, 
in quo imagines amborum tantum pectore tenus exsculptae neque tota eorum 
corpora a genio alato illis aliquanto maiore comitantibus aquilis cum imperatio-
riam potestatem tum ipsas defunctorum animas repraesentantibus in altum ve-
huntur. Hoc monumentum servatur in Museis Vaticanis. 
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integritatis reparatae transferri, quem Christus omnibus credebatur prae-
stitisse. Quo autem signo transitus ille evidentius demonstrari potuit 
quam trangressu portae cuiusdam vel arcus, quo signo transeundi non 
tam novam quandam regionem recludi, quam mores renovari existima-
bant? Qua de causa eum ritum transitus appellant religionum investiga-
tores.13  

Ea nempe fuit origo fornicum vel portarum vel, ut inde ab aetate 
imperatorum gentis Septimii Severi appellabantur, arcuum triumpha-
lium, quibus monumentis Romanorum, secundum Vergilium, rerum do-
minorum,14 sui ipsorum aestimatio agendique rationes quam aptissime 
ostentarentur. Qui fornices quamquam testante Tito Livio non ante 
initium saeculi a. Chr. n. secundi lapidibus exstruebantur, quibus res in 
bello praeclare gestae etiam pompis triumphalibus peractis celebraren-
tur,15 tamen iam antea arcus ligneos exstitisse recte conicias similes 
tigillo illi sororio vi purgandi praedito.16 Labentibus autem temporibus 
prisca vis religiosa, servata tamen triumphorum forma atque specie, 
videtur sensim decrevisse. Nam cum aetate liberae rei publicae imagines 
arcuum quadrigis victorum deorumque effigiebus ornatae in monetis 
exprimi solerent,17 tempore principatus in locum deorum soli Caesares 

––––––––––– 
13 De ritibus transeundi v. generaliter VAN GENNEP, Übergangsriten (20053). De transi-

tu arcuum triumphalium pro ritu portae et liminis qui vocatur faciendo v. NOACK, 
Vorträge (1928), pass.  

14 Verg., Aen. II, 282.  
15 L. Stertinium ex Hispania ulteriore gloriose reversum duos fornices ad victoriam 

celebrandam erexisse, unum in Foro Boario, alterum in Circo Maximo, Liv. 
XXXIII, 27 memoriae prodit; quos lapidibus constructos esse inde colliges, quod 
utrique singulae statuae aureae impositae erant; id. XXXVII, 3 tradit Scipionem 
Africanum, priusquam contra regem Antiochum profectus esset, prodigiis moni-
tum deos placandi causa fornicem adversus viam, qua ad Capitolium escendeba-
tur, posuisse, certe lapideum, quippe cuius tecto plano septem effigies deorum 
duaeque equorum supportarentur, pro ornamento additis ante ipsum fornicem 
duobus labris marmoreis. Quod fornix ille religionis gratia erectus est, vis atque 
finis arcuum ponendorum optime illustratur, scilicet pacem deorum iratorum 
impetrandi. Itaque non est quod mireris fornices vel arcus eius generis postea in 
pompis triumphalibus ad exercitum purgandum magni fuisse momenti.  

16 De hoc monumento tribus tigillis in formam portae sive iugi compositis erecto, 
quo Horatius ille, qui interfectis tribus Curiatiis sororem suam unum ex iis, cui 
desponsata erat, lugentem et ipsam occiderat, populo iubente publice a crimine 
purgatus est, praeter alios referunt Liv. I, 26 et Fest., p. 380 (ter). 

17 Prudentius poeta, cum c. Symm. II, 556–563 arcus triumphales praeter quadrigam 
statuis veterum heroum velut Deciorum ornatos ut monumenta virtutis bellicae 
Romanorum describit, non tam ad sua ipsius tempora se videtur referre quam ad 
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triumphantes substituebantur, neque in titulis arcuum mentiones fiebant 
numinum, sed tantum imperatorum: exempli loco commemorentur duo 
arcus nobiles, scilicet Titi et Septimii Severi, in foro Romano usque ad 
hanc aetatem permanentes.18 Neque tamen praetermittendum est ipso 
cultu Caesarum aliquid religionis, novae quidem neque vere Romanae, 
in triumphos irrepsisse, licet id in tabulis dedicatoriis arcuum ipsorum 
non manifestetur. Ecce exemplum: Horatius in carmine secundo libri 
quarti imaginatur catervas hominum pompam futuram Octaviani e bello 
in Sygambros gerendo reversuri spectantium eum non ut Iovis similem 
acclamaturas esse, sed ut ipsum deum Solem sive Apollinem, cui ille 
maxime confidebat, in hominis figura apparentem ratione fescennino-
rum iisdem versibus trochaicis atque milites fescenninos decantantes 
praedicaturas. Quas acclamationes poeta verbatim refert.19 Triumphus 
autem ille ab Horatio mente conceptus numquam est celebratus. 

Quae cum ita sint, nihilo minus in titulo arcus ad honorandum Con-
stantinum Augustum iuxta amphiteatrum Flavium aedificati religionis 
ut fontis atque originis victoriae celebrandae ratio est habita.20 Hoc victo-
riae monumentum senatum Romanum exstruendum propterea curavisse 
in titulo scriptum legimus, quod Constantinus instinctu divinitatis et men-
tis magnitudine Maxentium tyrannum vicisset, pugna nempe illa notissi-
ma apud pontem Mulvium de hoste publico edita.21 Quae vero fuisset 

––––––––––– 
rationem oratorum panegyricorum, qui gloriam Romanorum aetatis rei publicae 
loco exemplorum laudare soleant, non sine ludibrio alludere.  

18 De arcubus triumphalibus temporum liberam rem publicam sequentium vide DI 
MARIA, Gli archi onorari (1988). 

19 Hor., Carm. IV, 2, 45sq.: o sol / pulcher, o laudande. – Notandum est Horatium his 
verbis rhythmum trochaicum acclamationum in hendecasyllabos Sapphicos in-
seruisse. 

20 De arcu Constantini vide DOERRIES, Konstantin der Große (1958), p. 41sq.; ENGE-
MANN, Der Konstantinsbogen (2007), p. 85–89.  

21 Ecce textus inscriptionis (CIL VI 1139): IMP[ERATORI] CAES[ARI] FL[AVIO] 
CONSTANTINO MAXIMO / P[IO] F[ELICI] AVGVSTO S[ENATVS] 
P[OPVLVS]Q[VE] R[OMANVS] / QVOD INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS / 
MAGNITVDINE CVM EXERCITV SVO / TAM DE TYRANNO QVAM DE 
OMNI EIVS / FACTIONE VNO TEMPORE IVSTIS / REM PVBLICAM VLTVS 
EST ARMIS / ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT. – De terminis con-
sulto vagis atque incertis, quibus panegyricorum oratores religionem Constantini 
illis annis adumbrare solebant, vide iam DOERRIES, Konstantin der Große (1958), 
p. 29sq., de impetu Christiano vide GIRARDET, Konstantin – Wegbereiter (2007), 
p. 232–242; de interpretatione inscriptionis vide nunc LENSKI, Evoking the Pagan 
Past (2008), p. 204–257; de variis studiis mutationes rerum atque ambiguitates 
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divinitas illa, et Christianorum et gentilium respectu non indicaverunt, 
ut suam fuisse utrisque interpretari liceret. Posteriore igitur antiquitate 
triumphum hominis, imperatoris videlicet, e qualicumque dispositione 
divina oriri in illo arcu palam est enuntiatum.  

Postquam idem Constantinus eiusque successores deo Christianorum 
magis magisque favebant, fieri non potuit, quin in locum ipsius Iovis 
Capitolini ducisque exercitus victoris Christus et imperator Christianus 
succederent – traditur iam Constantinus a sacris Iovi in Capitolio facien-
dis cum indignatione nobilium Romanorum ad illud tempus maximam 
partem paganorum ita abstinuisse, ut suadente quodam episcopo Christia-
no agmen militum in collem escendentium reliquerit, cum initio secutus 
esset. Idne verum sit, sunt qui dubitent;22 quin etiam ambigitur, utrum 
Constantinus omnino more antiquo triumphaverit an solummodo ad-
ventum celebrarit.23 Quae res utcumque se habent, id quidem constat 
ritu atque indole religionis illius novae quidem specie, quod vero ad rem 
ipsam attinebat, scilicet ad favorem caelestem rei Romanae contra hostes 
castis animis promerendum, vetustae, evenisse, ut forma triumphorum 
ita mutaretur, ut imperatores non iam curru ad templum Capitolinum 
veherentur, sed in Circo Maximo in solio fastoso sedentes ovationibus 
militum populique ratione adventuum colerentur extollerenturque velut 
Honorius Augustus imperii Romani partis occidentalis, cum anno quad-
ringentesimo decimo sexto post Priscum Attalum tyrannum devictum 
triumphi celebrandi causa Ravenna profectus Urbem inviseret.24 Haud 
aliter atque prisci triumphatores effigiei Iovis coctili assimilati imperato-
res posterioris vel exeuntis antiquitatis sive pagani sive Christiani aurae 
divinae aliquantum participes credebantur idque non in triumphis tan-
tum, neque sine causa capita eorum in imaginibus nimbis circumdaban-
tur sicut ipsius Christi.25  

––––––––––– 
illius saeculi tractantibus vide generaliter LENSKI, Cambridge Companion (20122); 
vide imaginem 2. 

22 E numero variarum sententiarum historiae investigatorum dissentientium affe-
rantur STRAUB, Konstantins Verzicht (1955), p. 297–313; CLAUSS, Konstantin (2000), 
p.12; DIEFENBACH, Erinnerungsräume (2007), p. 133–148.  

23 Ita censet cum aliis WIENAND, Der Kaiser als Sieger (2012), p. 214–215. 
24 De ea re vide Marcell. Chron. II, p. 73. 
25 Exempli gratia magnum missorium argenteum commemoretur, in quo Theodo-

sius maior nimbo gloriae caput coronatum circumdatus eiusque filii, Arcadius 
scilicet et Honorius et ipsi coronati, in soliis sedentes caelati sunt. Servatur mis-
sorium Matriti in Museo Academiae Artium. E plurimis eius operis artis pleni 
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Inde necessario, ut videtur, sequitur, ut monumenta triumphalia po-
tissima, arcus dico, e locis publicis atque profanis in aedificia sacra solius 
Dei ut summi mortis atque miseriae humanae victoris ac triumphatoris 
sint translata. Nam proprium est ecclesiarum Romanarum nobilium, 
quod inter navem centralem et presbyterium ante parietem, qua naves 
clauduntur, fornix in modum arcus triumphi intercedit. Quem nunc 
etiam historiae architecturae investigatores ita appellant. Ergo, quoniam 
Christus velut imperator universi pro tutore imperii imperatorumque 
habebatur, ii quoque arcus gloriae Romanorum testimonio erant, Roma-
norum dico Christianorum, quorum imperium ineunte saeculo quinto 
totum fidei Christianae catholicae iam erat addictum. Quod praecipue 
illustratur eo arcu, qui a Theodosio maiore in ecclesia S. Pauli extra mu-
ros aedificari coeptus, Honorio Augusto et Galla Placidia sorore curan-
tibus perfectus, a Leone pontifice, eius nominis primo, restauratus et 
post incendium anni millesimi octingentesimi vicesimi tertii in pristinum 
statum est redactus. In eo arcu picturis opere tessellato confectis imago 
triumphi spiritalis intuentibus praebetur. Pro quadriga imperatoris trium-
phantis in medio vertice clipeus imaginem Christi pectore tenus depicti 
velut solis radiantis exhibet – imperatores quoque paganos solis radiantis 
speciem in imaginibus vel monetis sumpsisse notum est. Pro anaglyphis 
effigies belli gerendi, victoriae, ipsius triumphi continentibus in angulis 
arcus incurvis inferioribus picturae sunt tessellatae, in quibus Petrus et 
Paulus, principes apostolorum, Christum ascensu peracto iam in caelum 
aureum quasi in Capitolium Christianorum receptum elevatis bracchiis 
praedicant, cum candidati cicumstantes secundum visionem Revelatio-
nis Iohanneae eum in regione transmundana inter quattuor illa animalia, 
evangelistarum symbola, devote videantur laudare.26  

Neque in aedificiis tantum et in arte pictoria, sed etiam in litteris ex-
stant testimonia illius aestimationis sui rationisque in re publica agendi, 
quam Romanam definivimus. Praetermittantur relationes de martyribus 
proelio contra diabolum inito gloriose passis, vel de sanctis pietate et 
caritate excellentibus conscriptae, quarum auctores heroas suos cum 
magno triumpho aut sepultos esse aut in caelum receptos tradunt velut 
Sulpicius Severus, cum funus S. Martini prorsus sub forma triumphi 
peractum memoriae prodit.27 Praetermittantur etiam allegoriae velut 
––––––––––– 

imaginibus in variis libris expressis afferatur VOLLBACH – HIRMER, Frühchristliche 
Kunst (1958), nr. 53. 

26 Apoc. 5, 14; 19, 4; vide imaginem 3. 
27 Sulp. Sev., Epist. 3, 17–21. 
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Chromatii Aquiliensis, qui crucem quidem tropaeum triumphi Christi 
esse, quattuor vero evangelistas equos currum triumphalem illius 
vehentes interpretatus est.28 At proferatur hymnus quintus libri Cathe-
merinon Prudentii, poetae Christiani praeclarissimi, Honorio Augusto 
maioris quidem natu, qui vero eorundem saeculorum fuit, quarti scilicet 
exeuntis, ineuntis quinti. In illo hymno longissimo Prudentius Horatii 
carmen quintum libri quarti aemulatur, id quod in ipsa stropha initiali 
verbis, imaginibus, metro satis indicat. Sed cum poeta lyricus aetatis 
Augusti ab imperatore victore et divinum statum paene iam adepto peti-
visset, ut ex Hispania tandem reverteretur, ut Italiae, patriae suae, lucem 
redderet, Prudentius Christum, verum et aeternum imperatorem 
eundemque vere deum, nocte paschali ex inferis triumphantem iam re-
disse lucemque novi aeternique diei resurgendo non uni tantum terrae 
velut Italiae, sed toti orbi terrarum reddidisse. Christum igitur in locum 
Augusti non successisse tantum, sed eum meritis longe superasse mani-
festum est, quo significatur imperium Romanum fide Christiana auctum 
atque firmatum veteri illi gentilium longe praestare.29  

––––––––––– 
28 Chromat., Serm. 19, 106. 
29 Non est symbolae huius de immenso numero locorum litterarum Christianarum 

agere, in quibus Christus in persona victoris de morte et diabolo eiusque satel-
litibus triumphantis praesentatur atque laudatur. Tamen eius rei paulo altius 
demonstrandae causa exemplis supra enarratis quattuor addere libet, quorum 
pimum in ipso Novo Testamento invenitur, videlicet I Cor. 15, 54 („absorpta est 
mors in victoria”, sc. Christi). – Secundum exemplum inest in capitibus decimo 
septimo usque ad vicesimum septimum, id est in tertia parte, evangelii apocryphi 
Nicodemi, quae Latine acta Pilati appellabantur, ubi Christus victor sanctos 
Veteris Testamenti antea captivos Mortis et Diaboli e limbo ad superos educit, qui 
eum ad Deum Patrem in caelum sequuntur sicut milites triumphatores Romanos 
sursum in Capitolium ad patrem deorum, Iovem scilicet, secuti sunt – triumphus 
ille Christi in imaginibus pictis anastasin, id est resurrectionem, exhibentibus 
apud Christianos orthodoxos ad hoc tempus in usu est. – Tertium exemplum 
exstat in hymno nono libri Cathemerinon Prudentii, de cuius hymno quinto eius-
dem cycli in textu principali fusius actum est; in carmine igitur nono laudem 
Christi ipso metro trochaico militum cantantium et spectatorum triumphatorem 
adventientem laudantium acclamationes triumphatoris proprio indicatur. Potissi-
mae autem sententiae hae sunt: „Solve vocem, mens, sonoram, solve linguam 
mobilem; / dic tropaeum passionis, dic triumphalem crucem; / pange vexillum no-
tatis quod refulget frontibus” (82–84) nec non haec: „arduum tribunal alti victor 
ascendit patris” (104); huc accedunt poetae ipsius et multitudinis hominum omnis 
generis acclamationes triumphatoris: „Macte iudex mortuorum, macte rex viven-
tium etc.” (106–111), de hoc carmine vide SMOLAK, Der Hymnus (2000), p. 216–
236. – Quartum denique exemplum e litteris Christianorum Graecis sumptum est, 



Io triumphe! De triumphis apud Romanos eorumque successores ... 97 

Posteaquam demonstratum est triumphum Romanorum et monu-
mentis et litteris in usum Christianorum esse receptum atque mutatum, 
id est specie, non re bipertitum in acclamationes ovationesque impera-
torum quasi in partem humanam et in arcum triumphi Christo dicatum 
quasi in partem divinam, consequens videtur medio aevo celebrationi-
bus adventus procerum in urbibus monasteriisve suscipiendorum exceptis 
pompas quidem triumphales imperatorum regumque sub regimine Dei 
semper agentium institui desiisse, arcum vero triumphalem in archi-
tectura ecclesiarum servatum esse usque in tempora stili Gothici exeuntis 
qui vocatur. Exemplo sit ecclesiola saeculi decimi sexti posterioris in vico 
nomine Ober-Bessingen in Hassia sita, cuius arcus triumphalis pro ana-
glyphis vel opere tessellato picturis muralibus more suae aetatis deco-
ratur.30 Huc accedit, quod pro quadriga triumphatoris in multis ecclesiis 
medii aevi crux pretiosa ut insigne victoriae Christi de morte trium-
phantis de medio vertice dependebat, quam crucem triumphalem appel-
labant, qua verborum iunctura iam Prudentius vexillum illud Christi 
victoris laudaverat, ut in nota undetricesima demonstratum est.  

Aetate denique media versus finem vergente, cum Itali primi, deinde 
ceterae Europae occidentalis nationes antiquitati magis magisque fave-
rent atque studerent eamque imitando continuare conarentur, non solum 
imperatores regesque velut Maximilianus maior, imperator Sacri Romani 
Imperii, sed etiam principes atque nobiles usum arcuum triumphalium 
propriae gloriae Romano more ostentandae causa receperunt.31 Iis quidem 

––––––––––– 
nempe ex hymno octavo Synesii Cyrenensis episcopi philosophiae Platonicorum 
addicti; cuius hymni argumentum est ascensio triumphalis Christi sphaeras cae-
lestium trementium, admirantium, gaudentium, dulce carmen Aethere magistro 
sonantium ad patrem trans caelum materialem in caelo silentii residentem transcen-
dentis – de interpretatione etiam illius hymni vide SMOLAK, Himmelfahrt (1971), 
p. 7–30. 

30 De hac ecclesia vide LANG, Kunstdenkmäler (2008), p. 540sq. 
31 Dignum est, quod commemoretur Maximilianum anno 1512o gloriam propriam 

imperiique genere quodam triumphi arti saeculi sui conveniente celebrare vo-
luisse: intendebat enim arcum triumphi non lapideum exstrui iubere, sed xylo-
graphis ingentibus centum nonaginta duobus signatoriis ad imprimendum aptis 
a pictoribus clarissimis, inter quos etiam Albertus ille Duerer et Abertus Altdorfer 
fuerunt, in chartis exprimi, quo pluribus maiestas Caesarea innotesceret quam 
uno arcu. Opus vero illud maximum octavo tantum post mortem imperatoris 
anno, id est anno 1526o, iussu Ferdinandi archiducis, nepotis eius, publicatum est. 
Accedit, quod Maximilianus eundem Duerer aliosque pompam quoque trium-
phalem eadem arte xylographica delineare vel excudere iussit, cuius pompae 
signatoria paucis exceptis Vindobonae in museo, quod Albertina vocatur, una 
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arcubus proceres non tam ut victores hostium sibi blandiri consueverant 
quam sive nuptias sive dies natales aliaque id genus celebrabant caterva 
hospitum festiva processione quasi pompa triumphali sub arcubus ligneis 
ad tempus exstructis moxque rescindendis cum laetitia transeunte reli-
gionis ratione sive habita sive remota.32  

Hic usus arcuum etiam lapidibus aedificatorum usque in saeculum 
duodevicesimum perduravit. Eius rei demonstrandae gratia portam 
triumphalem quae vocatur quaeque in numero notissimorum monumen-
torum civitatis Aenipontanae, capitis Tyroli septemtrionalis, habetur, 
debita brevitate liceat praesentare.33 Forma igitur arcus illius a Constan-
tino Walter architecto anno millesimo septingentesimo sexagesimo quin-
to designati plane eadem est atque arcus Constantini, idque certe non 
sine causa atque ratione: namque imperatores Christiani catholici Habs-
burgenses post aetatem reformationis inversae quae vocatur ad illum, 
utpote qui primo concilio oecumenico anno trecentesimo vicesimo quinto 
Nicaeae habito haeresin Arii summi haeresiarchae oppressisset, libenter 
se referebant. Hunc morem secuta est etiam Maria Theresia imperatrix in 
arcu Aenipontano, quo et nuptias Leopoldi archiducis filii celebravit et 
decessum Francisci Stephani mariti paulo post nuptias illas mortui more 
dignissimo luxit. In eo monumento pro quadriga clipeus imagines et 
novorum coniugum et imperatoris nuper defuncti exhibens in summo 
arcu positus est – haud aliter atque clipeus imaginem Christi exibens in 
basilica Romana S. Pauli, de qua supra actum est. Praeterea notetur prae-
sens numen gentis Caesareae velut dei cuiusdam vel deorum apparentiam 
Romano sermone in titulo laudari.34 Quod vero imperatrix portam maxi-
me Aeniponte erigi voluit, eam hoc in honorem Maximiliani maioris 
eiusque arcus arte xylographica tantum effecti fecisse putares, utpote cui 
civitas illa semper cordi fuisset. 

––––––––––– 
cum imaginibus expressis servantur. Opus autem imperatore anno 1519o de-
functo ad finem perductum non est. – De porta triumphali vide LÜKEN, Kaiser 
Maximilian I. (1998), p. 449–490. 

32 De machinamentis triumphalibus illius aetatis uberrime egit SOMMER-MATHIS, A 
Survey, 2015, p. 297–315; EADEM, Festbeschreibungen (2009), p. 61–66 (de arcubus 
triumphalibus). 

33 Porta triumphalis Aenipontana optime describitur in interrete: http://de. 
wikipedia.org./wik/triumphpforte (19. 1. 2017); vide imaginem 4. 

34 Verborum iunctura, quae est numen praesens, in litteris antiquis his locis inve-
nitur: Verg., Georg. I, 10; Ov., Met. XV, 622; Plin., Epist. VIII, 8, 5; Claud., 15, 306; 
26, 70; Macr., Sat. V, 19, 19. 
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Ultimus Napoleon Bonaparte cognomine imperatorum Romanorum 
antiquorum vestigia premere est conatus, quippe qui ipse se imperato-
rem Francogallorum proclamasset, quorum lingua, scilicet Francogallica, 
aliter atque sermo patrius imperatorum Sacri Romani Imperii ceterorum-
que regum ac principum Germaniae, qui fuit Germanus, Latinam haberet 
originem.35 Hoc considerato ne quis miretur eum post victoriam apud 
Austerlitz de Austriacis Ruthenisque reportatam anno millesimo octingen-
tesimo sexto Lutetiae Parisiorum fundamenta arcus triumphalis iecisse, 
cuius uno fornice arcum imperatoris Titi, boni quidem neque vero Chris-
tiani catholici – id dignum est, quod notetur – reddi intellegas, cum portis 
lateralibus ad arcum Iani quadrifrontis alludatur religione Christiana 
post aetatem illuminationis remota. Attamen sub illo arcu, qui non ante 
annum millesimum octingentesimum tricesimum sextum Napoleone in 
exilio iam mortuo completus est, usque ad hunc diem gloria nationis, 
quae ipsa grandem sese appellat, sollemnibus caerimoniis quotannis in die 
depositionis S. Martini, id est die undecimo mensis Novembris, publice 

––––––––––– 
35 In hoc argumento tractando haud abs re est commemorare in diversis Germaniae 

regnis, antequam novum illud imperium auctore Ottone de Bismarck anno 
MDCCCLXXI conditum est, reges gloriam propriae nationis ostentandi causa 
portas sive arcus triumphales non sine respectu propriae religionis construi ius-
sisse. Exemplo sunto porta illa antiquis tum moenibus urbis Berolini inserta, quae 
vocatur Brandenburgensis, et porta Victoriae in media urbe Monacensi Bavariae 
erecta. Nam Fridericus Guilelmus, rex Borussiae secundus eius nominis, qui 
fidem a Luthero reformatam confitebatur, cum portam Brandenburgensem inter 
annos MDCCXXXIX et MDCCXCIII ad maiorem regni sui gloriam construi 
voluisset, delineationem quidem externam eamque Romanam, scilicet oblongam 
rectangulamque, cum quadriga superposita servavit, columnis vero Doricis molem 
trabis superioris pro fornice sustentantibus significavit sese non tam morem Ro-
manorum sequi quam Graecorum, quorum cultum atque humanitatem ut a rebus 
Romanis cum antiquis tum coaetaneis remotiorum Lutherani tunc magis colebant. 
Econtra Ludovicus, rex Bavariae primus eius nominis, fidei catholicae Romanae 
addictus, anno MDCCCXL arcum suum Victoriae, aeque atque ante eum Maria 
Theresia imperatrix Romanorum catholica fecerat, Constantinum imperatorem 
fidei catholicae, ut putabatur, ab haereticis defensorem secutus ad augendam 
suam populique Bavariae gloriam ratione plane Romana tribus fornicibus construi 
iussit. Arcum sive portam Victoriae Monacensem Maximilianus, filius Ludovici, 
rex Bavariae secundus eius nominis, anno MDCCCL consecravit (vide imaginem 
5). Post bellum autem universale alterum Germani arcum ex parte destructum 
anno MCMLVIII restauraverunt inque monumentum pacis commutaverunt. Ita 
factum est, ut, quod inde a saeculis rei publicae Romanae signum victoriae eorum 
qui aedificassent solebat esse, denique in signum devictorum transiret nomine 
pacis in locum belli in ipsa inscriptione substituto.  
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ostentatur.36 Ut symbola ad finem denique perducatur: Testibus arcubus 
triumphalibus non nihil interesse videtur inter gloriam Francorum nostrae 
aetatis et gloriam Romanorum veterum: Utrique enim sese Troiano a 
sanguine ductos gloriabantur.37 
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Résumé 
 

The Triumph as an Expression of Self-Esteem for the Romans and their 
Successors from the Republic through to the 19th Century 

 
Kurt SMOLAK 

 
The triumph ceremony, which the Romans adopted from the Etruscans and 

established as a demonstration of military might and glory, reflects differing 
relationships between the human and the divine during its historical deve-
lopment. In earlier times, namely from the third century BCE up to Augustus, 
the divine sphere, represented by the triumphant general’s ascent to the great 
sanctuary of Jupiter on Capitol Hill in order to make a sacrifice, was dominant, 
whereas in the imperial period the emperors themselves came increasingly into 
focus. After Constantine’s victory at the Milvian Bridge in 312 CE., religion re-
gained its original importance – but, of course, it was now Christianity. Conse-
quently, the most visible and durable element of triumph, the monumental 
triumphal arch, was transferred to churches, e.g., to St. Paul’s in Rome, with 
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Christ being the eternal triumphator over Death and Evil. Therefore, the 
triumphal arch lived on in Western church architecture throughout the Middle 
Ages. Only in the Renaissance did sovereigns virtually revitalize the Roman 
triumph, using decorated wooden arches as an important feature of any kind of 
festivity: clerical, profane, public, or private. An outstanding example of a 
triumphal arch built in stone is the “Triumphal Gate” in Innsbruck, erected in 
1765 by the Catholic Habsburg Empress Maria Theresia to celebrate an imperial 
wedding. Napoleon Bonaparte, the “Emperor of the French”, did the same thing. 
In his case, however, it was to celebrate his victory over the last “Emperor of the 
Holy Roman Empire,” the Habsburg-Lothringen ruler Francis II near Austerlitz 
in 1805.  

 
Keywords: Roman religion, triumphal procession, triumphal arch, arch of 
Constantine, Christian architecture, St. Paul’s basilica (Rome), St. Martin, 
empress Maria Theresia, Napoleon, Ludwig I. (King of Bavaria) 
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Imago 1: Anaglyphum pompae triumphalis Marci Aurelii 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bas_relief_from_Arch_of_Marcus_Aurelius_triumph_chariot.jpg 
User:MatthiasKabel [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons 
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Imago 2: Arcus triumphi Constantini 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RomeConstantine%27sArch03.jpg 
User:Alexander Z. [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], from Wikimedia Commons 
 
 

 
 

Imago 3: Arcus triumphi ecclesiae S. Pauli extra muros 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rom,_Sankt_Paul_vor_den_Mauern_ 
(San_Paolo_fuori_le_mura),_Innenansicht_1.jpg 

Dnalor 01 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons 
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Imago 4: Porta triumphalis Aenipontana 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triumphpforte_von_s%C3%BCden.JPG 
Innsbrucker [CC BY-SA 2.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en)], von 

Wikimedia Commons 
 
 

 
 

 Imago 5: Porta Victoriae Monacensis 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siegestor_bei_Nacht.JPG 
Martin Falbisoner [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],  

from Wikimedia Commons 
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Imago 6: Arcus triumphi Parisinus 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arc_Triomphe.jpg 
Benh LIEU SONG [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons 
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Das Prokrustesbett mittelalterlicher  
Ovidkommentare∗ 

 
Wilken ENGELBRECHT 

 
 

ie große Liebe unseres Jubilierenden ist, wie bekannt, das Neu-
latein, und hier vor allem im slowakischen bzw. ehemaligen 
oberungarischen Bereich. Seine Anthologie Latinský humaniz-
mus (2008) und viele Aufsätze sind davon Zeuge. Der Huma-

nismus wäre allerdings kaum vorstellbar ohne seine Vorläufer, auf deren 
Schultern die Neuzeitler standen.  

Bei einem mittelalterlichen Kommentar denkt man eher an allegori-
sierende Kommentare wie den Ovidius moralizatus des Petrus Berchorius 
(um 1290–1362). Dass ein Humanist sich wohl Gedanken gemacht hat, 
wenn er z.B. sieht, wie Berchorius den mythischen König Memnon aus 
Metamorphoses 13, 617–619 erklärt, ist verständlich: 

 
Iste Memnon potest significare Christum: qui fuit filius Aurorae, id est 
Beatae Virginis, quia iste in Bello Troiano, id est in proelio crucis, fuit 
occisus & in igne passionis combustus. Sed mirabiliter inde aves evola-
verunt, id est viri spirituals geniti fuerunt: & potissimum fideles milites 
& robusti qui ad sepulchrum eius debent ad praeliandum accedere, & pro 
ipso se morti exponere. Quod etiam de martyribus potest dici, qui ex 
Christi corpore mortuo nasci dicuntur. (Berchorius, Ovidius morali-
zatus Lib. XIII, fab. IV, Engels, S. 169) 

 
Diese Erklärung ähnelt mehr einem Prokrustesbett als einer wirkli-

chen Erläuterung. Aber solche Kommentare waren nicht in der Mehrzahl, 
sie sind nur öfter herausgegeben worden, weil sie schon im Mittelalter 
für Studenten der Oberstufe bestimmt waren. Wichtiger für den Latein-

––––––––––– 
 ∗ Der Aufsatz konnte dank dem Projekt IGA_FF_2017/012 Středověké nizozemské 

divadlo geschrieben werden. 

D
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unterricht waren basale Kommentare für jüngere Studenten, die prakti-
sche Sachen erklärten. Diese sind kaum in Editionen vorhanden. Aus der 
Umgebung von Orléans ist aus der Mitte des 13. Jahrhunderts eine 
Gruppe solcher Kommentare bekannt, die ziemlich viel Einfluss hatten. 
Im Nachfolgenden möchte ich das Umfeld der Kommentare und ihre 
Systematik kurz vorstellen und ein paar inhaltliche Beispiele geben. 
Dabei wird Ovid als wichtigster Schulautor des 12. und 13. Jahrhunderts 
im Mittelpunkt stehen.  

 
Ovid im Unterricht 

Der bekannte Professor für Mittellatein, Ludwig Traube (1861–1907) 
teilte das Mittelalter auf in aetas Vergiliana (8. und 9. Jh.), aetas Horatiana 
(10. und 11. Jh.) und aetas Ovidiana (12. und 13. Jh.). Der letzte Begriff 
wurde am bekanntesten, weil es eben in jener Zeit zu einer großen Zu-
nahme der Zahl der Kommentare kam und Ovid auch in der damals auf-
kommenden volkssprachlichen Literatur am meisten verarbeitet wurde.  
Aus kirchlicher Sicht waren die antiken Geschichten aus moralischen 
Gründen weniger geeignet, aber die Studenten sollten gut Latein lernen, 
und eben dieses vermittelten die Dichtungen. Weil die volkssprachlichen 
Dichter jener Zeit meistens Kleriker waren, die wenigstens eine Grund-
ausbildung genossen hatten, waren sie durchaus mit den großen klassi-
schen Schriftstellern vertraut. Jene Grundausbildung hinterließ ihre Spu-
ren in der Dichtung mit der matière de Rome, das heißt mit der Antike, als 
Thema. 

Figur 1: Die Werke von Ovid in den Libri manuales 
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Welche Werke gelesen wurden, wird aus zwei wichtigen Quellen-
gruppen deutlich. Erstens sind es die sogenannten libri manuales oder 
Anthologien klassischer Autoren, die für den Schulunterricht bestimmt 
waren. In diesen gehörte Ovid zu den beliebtesten Schriftstellern, und 
unter seinen Werken waren die Remedia und Metamorphoses wieder die 
meistgelesenen Dichtungen (Figur 1).1 Die zweite Gruppe sind überlieferte 
accessus oder Einführungen zu Werken antiker Schriftsteller. Hier führen 
eindeutig die Metamorphoses, aber die Remedia und Heroides sind wieder 
direkt auf den nachfolgenden Rängen. Nur zu den Fasti gibt es deutlich 
weniger Kommentare (Figur 2).2 

Figur 2: Anzahl der Accessus zu Ovids Werken 
 

––––––––––– 
 1 Zahlen aufgrund von SANFORD, Libri manuales (1924), S. 200, 203–204. Sanford hat 

mehr als 400 Handschriften aus dem 9. bis zum 14. Jahrhundert analysiert. Für 
eine Gesamtübersicht, sehe ENGELBRECHT, Plurima sub falso (2009), S. 37, Figur 1. 

 2 Angaben aufgrund von ENGELBRECHT, Fulco, Arnulf, and William (2008), S. 54. 
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Dass Ovid im 13. Jahrhundert wirklich populär wurde, ist aus beiden 
Figuren ersichtlich. Die Zahlen stimmen auch mit den Ergebnissen der 
Studie Günther Glauchens zur Entwicklung des Lektürekanons überein:3 
Ovid erscheint erst im 10. Jahrhundert zeitweilig auf dem Programma, 
im 11. Jahrhundert wird er von Aimericus (fl. 1086) in der Ars lectoria 5 
genannt unter den ‚goldenen‘ antiken Autoren. Konrad von Hirsau (ca. 
1074 – ca. 1170) nennt in seinem Dialogus super auctores 1331–1362 Ovid 
schon ausdrücklich, meint allerdings: 

 
Rationabili spiritu duceris mentem avertens ab errore falsitatis, quia etsi 
auctor Ovidius idem in quibusdam opusculis suis, id est Fastorum, De 
Ponto, De nuce et in aliis utcumque tolerandus esset, quis eum de amore 
crocitantem, in diversis epistolis turpiter evaganmtem, si sanum sapiat, 
toleret? Nonne auctorem eundem maximam dicerim partem ydolatriae in 
Metamorfosion, id est in transformatione substantiarum, ubi obscurata in 
se ratione, qua ad imaginem et similitudinem die factus est, de homine lapis 
et bestia factus et avis, mutatam scribit a diis in bestias diversas naturam 
creaturae rationalis? (Conradus Hirsaugiensis, Dialogus 1331–1340, 
Huygens, S. 114)  
 
Bei Hugo von Trimberg (ca. 1230 – ca. 1313) wird Ovid im Registrum 

multorum auctorum 95–99 unter den doctissimi poete, in quorum carminibus 
delectatur mundus genannt. In seiner ausführlichen Behandlung der ein-
zelnen Schriften steht Ovid an dritter Stelle, direkt nach Vergil und Horaz, 
und wird so angekündigt:  

 
Sequitur Ovidius letus et facetus / Sentenciarum floribus multimodis 
repletus (Hugo Trimbergensis, Registrum 124–125, Langosch, S. 164) 
 
Aus seinem Werken werden die Epistolae (= Heroides), Sine Tytulo (= 

Amores), De Arte Amandi, Fasti, Maior (= Metamorphoses), Tristia, De Ponto 
und In Ybim (= Ibis) genannt. Tatsächlich entstanden im ausgehenden 12. 
Jahrhundert verschiedene Florilegien mit großen Abschnitten aus Ovids 
Dichtungen. 

In den beiden Figuren ist noch etwas auffällig: Das Gedicht Amores 
III, 5, dessen Echtheit angezweifelt wird,4 wurde schon im 9. Jahrhundert 

––––––––––– 
 3 GLAUCHE, Schullektüre (1970), S. 65, 72–73. 
 4 KNOX, Lost (2009), S. 210–211. 
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separat überliefert. De pulice und die Nux treten ab dem 12. Jahrhundert 
in den Libri manuales auf und werden im 13. Jahrhundert zuerst kom-
mentiert. Konrad von Hirsau war wohl der erste, der die Nux als authen-
tisches Werk betrachtete. Die ersten Handschriften mit größeren Samm-
lungen von Pseudo-Ovidiana sind um 1200 entstanden – es sind die 
Handschriften Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek 
Bartholomaeus 1105 und Tours, Bibliothèque Municipale 879. Beide 
gruppieren die Pseudo-Ovidiana separat.6 Im Francofortanus sind die 
Pseudo-Ovidiana ausdrücklich nicht erwähnt im accessus auf fol. 91vb.7 
Die erste mittelalterliche Einführung, wo diese Pseudo-Ovidiana mit 
Vorbehalt als Werke von Ovid auftreten, befindet sich in der Handschrift 
Vatikan, Regius 1559: 

 
Secundo fecit librum Amorum qui dicitur Sine Titulo, post quem libellus 
illos fecisse connicitur qui non cadunt in numero librorum suorum, 
scilicet De Cuclo, De Philomena, De Pulice, De Somno, De Nuce, De 
Medicamine surdi et De Medicamine faciei, De mirabilibus mundi.8 

 
In den Florilegien fehlt jede Auflistung solcher Pseudo-Ovidiana, mit 

Ausnahme der Epistula Sapphus.9 Hugo von Trimberg selber erwähnt in 
der dritten Abteilung des Registrum, die den neueren Schriftstellern 
gewidmet ist, als ‚Ovidianisch‘ die Gedichte Ovidius Puellarum und 
Getha: 

 
Sequitur Ovidius dictus Puellarum / quem in scolis omnibus non credo 
fore rarum (…) 
Sequitur Ovidium Getha movens risum, / quem licet falsidicum non reor 
invisum. 

(Hugo Trimbergensis, Registrum 615a–b, 617a–b, LANGOSCH, S. 186) 

––––––––––– 
 5 ENGELBRECHT, Der Francofortanus (1993), S. 52, und ENGELBRECHT, Ingenium acuitur 

(2007), S. 120. 
 6 HEXTER, Shades of Ovid (2011), S. 302–303. 
 7 Der accessus ist abgedruckt und kommentiert in ENGELBRECHT, Der Francofortanus 

(1993), S. 53–54. 
 8 Vatikan, Regius 1559, ff. 2r–3v. Abgedruckt in ENGELBRECHT, Ingenium acuitur (2007), 

S. 116–117. HEXTER, Shades of Ovid (2011), S. 302, Anm. 84 nennt einen ähnlichen 
accessus in Mailand, Bibliotheca Ambrosiana H 64 sup. 

 9 ENGELBRECHT, Ingenium acuitur (2007), S. 121, und HEXTER, Shades of Ovid (2011), 
S. 302, Anm. 85. 
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Es ist fraglich, ob Hugo von Trimberg bei diesen ‚modernen‘ Werken 
wirklich gemeint hat, dass die betroffenen Dichtungen aus Ovids Feder 
stammten, oder dass wir sie als ‚im Stil Ovids‘ verstehen sollen. Wahr-
scheinlich eher das Letztere. Eben dieser ‚Stil Ovids‘ war sehr einfluss-
reich, in der lateinischen Dichtung, wie auch in der volkssprachlichen. 

 
Die Stellung von Orléans im 13. Jahrhundert 

Dass Orléans für das Studium der antiken Literatur wichtig war, 
wussten die Zeitgenossen sehr wohl. Der Zisterzienser Hélinand de Froid-
mont (um 1160–1227/1237) umschrieb die Unterrichtszentren seiner Zeit 
sarkastisch:10  

 
Ecce quaerunt clerici Parisiis artes liberales, Aurelianis auctores, Bononie 
codices, Salerni pyxides, Toleti demones et nusquam mores.  

 
Ovid war dabei bei weitem der wichtigste Autor. Laut den Forschun-

gen von Frank Coulson und Bruno Roy sind bis zum 16. Jahrhundert 
etwa 1120 accessus (Einführungen) zu Werken Ovids überliefert.11 Davon 
stammen 400 aus der aetas Ovidiana. Etwa 19% aller accesus auf Werke 
Ovids – 210 Stück – sind Kommentare dreier Orléanser Lehrer: Arnulf 
von Orléans (fl. 1170), Fulco von Orléans († nach 1179) und Wilhelm von 
Orléans (fl. 1200). Schon die große Zahl der überlieferten Abschriften zeigt, 
wie wichtig diese Gruppe war.  

Die einst sehr wichtige Orléanser Kathedralbibliothek wurde wäh-
rend den Religionskriegen im Jahr 1562 vernichtet, aber erhaltene Flori-
legien und der Fakt, dass sie von Theodulf von Orléans in 798 gegründet 
worden war, lassen erahnen, dass sie wirklich sehr wichtig gewesen sein 
muss. Ein zweites wichtiges Zentrum in Orléans war das schon um 840 
gegründete Kloster von St. Euverte, das sich 1145 den Viktorinern an-
schloss. Diese in 1108 gegründete, spezielle Gruppe von Augustiner 
Chorherren strebte eine Synthese von Mystik und Scholastik an und 
legte großen Wert auf das Studium.  

Obschon es eine gewisse Rivalität gab zwischen den Lehrern der 
Kathedralschule und jenen des Klosters von St. Euverte,12 waren alle 
Kommentare aus Orléans ziemlich einflussreich und wurde aus ihnen 

––––––––––– 
10 Zitiert bei PAETOW, The Arts Course (1910), S. 14, Anm. 12. 
11 COULSON & ROY, Incipitarium Ovidianum (2000). 
12 Vergleiche dazu ENGELBRECHT, Fulco, Arnulf, and William (2008). 
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um 1250 der autoritative Vulgatakommentar zusammengesetzt, der in 22 
Kopien überliefert ist.13 Für diese Kommentare ist typisch, dass sie haupt-
sächlich grammatikalische und inhaltliche Tatsachen der studierten Texte 
kommentieren und – wo nötig – weitere geschichtliche und landeskund-
liche Informationen zu verschaffen. Es wurden kaum Versuche unter-
nommen, die Texte allegorisch zu erklären.  

 
Kommentartypen 

     

    

   
  

   

   
   

     

 
 
Wie soll man sich solche Kommentare vorstellen? Wahrscheinlich 

macht fast jede/r Wissenschaftler/in in eigenen Büchern Notizen bei 
Stellen, mit denen er oder sie nicht einverstanden ist, beziehungsweise 
die eine weitere Erklärung brauchen. Das war im Mittelalter nicht anders. 
Solche Glossen sind meist zwischen den Zeilen des studierten Textes 
oder am Rande eingetragen. Interlinearglossierungen sind im Allgemei-
nen vor allem grammatischen Problemen gewidmet, Marginalglossen 

––––––––––– 
13  COULSON, Ovid’s Metamorphoses (2011), S. 49, 65. 
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eher ausführlichere Erklärungen. Falls solche Notizen von späteren Lesern 
als wertvoll empfunden wurden, wurden sie kopiert.  

Die große Mehrheit der Glossen ist allerdings anonym überliefert und 
in wechselnder Zusammenstellung kopiert worden. Ab dem 11. und 12. 
Jahrhundert kam die sogenannte Drei-Spalten-Grundform auf.14 Die mitt-
lere Spalte war für den Autorentext bestimmt, die Seitenspalten für 
Kommentar. In der aetas Ovidiana wurde die Hauptspalte öfters vom 
Kommentar durchbrochen (Schema). Dies hängt damit zusammen, dass 
in jener Zeit oft komplette Kommentare in den Marginalien eingetragen 
wurden.  

Dass dabei zuerst der Haupttext geschrieben wurde und dann Inter-
linearkommentar und Marginalkommentare nachgetragen wurden, ist 
durch Zufall sichtbar in der unvollendeten Heroiden-Handschrift Tours, 
Bibliothèque Municipale 881, wo auf fol. 29r der Text Heroides 11, 49–80 
komplett mit dem Kommentar dasteht, auf fol. 29v (Her. 11, 8–113) der 
Haupttext schon fertiggeschrieben war, aber der Marginalkommentar 
größtenteils fehlt und fol. 30r (Her. 11, 114), wo nur eine Zeile mit Inter-
linearkommentar geschrieben ist (Abbildungen 1–3).15  

 

 

Abbildung 1–3: Tours, Bibliothèque Municipale Ms. 881, fol. 29r 
(Her. 11,49–80); fol. 29v (Her. 11,81–113) und fol. 30r (Her. 11,114). 

 

––––––––––– 
14 POWITZ, Textus cum commento (1979), S. 80–89 (Schemen auf S. 82). 
15 ENGELBRECHT, Plurima sub falso (2009), S. 67. 
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Systematisch konzipierte Kommentare einzelner Lehrer sind manch-
mal separat überliefert worden in sogenannten Catena-Kommentaren, 
wo stets Phrasen aus dem kommentierten Text mit Unterstreichung no-
tiert sind, gefolgt von der zugehörigen Glossierung.16 Diese ‚kettenweise‘ 
Notierung ermöglichte es, den Kommentar vom Text zu trennen, wodurch 
Studenten und Lehrer entweder verschiedene Kommentare systematisch 
in einem Band sammeln oder jeweilige Kommentare separat mitnehmen 
konnten. Die Kommentare von Fulco, Arnulf und Wilhelm sind alle als 
Catena-Kommentare überliefert (Abbildung 4). Diese Notationsweise be-
dingte allerdings, dass der Autorentext nicht abgeändert wurde, auch  
  

 
Abb. 4: Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Lat. qu. 219, fol. 119r: 

Accessus zu den Heroiden und Kommentar auf Her. 1, 1 bis 2, 42  
von Wilhelm von Orléans 

––––––––––– 
16 WARD, From marginal gloss to catena commentary (1996). 
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wenn der Kommentator wusste, dass diese oder jene Textvariante kor-
rumpiert war. Dieses typische Vorgehen aus Zeiten, wo die Buchdruck-
kunst noch nicht erfunden war, führte oft zu Diskrepanzen zwischen 
Kommentar und Text. 

Accessus 

Der Urtyp des Autorenkommentars wird wohl dargestellt vom 
Vergil-Kommentar des Maurus Servus Honoratus (4. Jh.), der am 
Anfang schrieb, welche Elemente er besprechen wolle: 

 
In exponendis auctoribus haec consideranda sunt: poetae vota, titulus 
operis, qualitas carminis, scribentis intentio, numerus librorum, ordo lib-
rorum, explanatio. (Servius, In Vergilii Aeneidos I, 1, 1). 

 
Im Laufe der Zeit entwickelte sich ein Standardtyp der Einführung, 

der sogenannte ‚moderne Accessus‘, den wir zuerst bei Willhelm von 
Conches (ca. 1080 – nach 1154) antreffen und der intentio (Ziel), utilitas 
(Nutzen), ordo (Struktur), nomen auctoris (Autor), titulus (Titel) sowie pars 
philosophiae (Genre) behandelt.17 Die Einführungen der Orléanser Kom-
mentatoren gehören alle zu diesem Typ. Als Beispiel sei hier die Ein-
führung des Wilhelm von Orléans zu den Amores angeführt:18 

 
Exsecuto primo opere Ouidii de secundo exsequamur, de cuius titulo prius 
agendum est. A diuersis diuersi huic libro assignantur tituli. Quidam 
enim dicunt: „Incipit Ouidius Amorum“, alii dicunt: „Incipit Ouidius 
Armorum“, alii dicunt: „Incipit Ouidius Sine Titulo“. Vnusquisque ra-
cionem pretendit, quare apponi debet suus titulus. Illi enim, qui dicunt 
Incipit Ouidius Amorum, Ouidio attestante probant quod talis titulus 
debet apponi, qui ait in libro De Arte: „Deque tribus libris, titulus quos 
signat Amorum, elige, quod docili molliter ore legas.“ [AA. III, 343–344]. 
Illi qui dicunt Incipit Ouidius Armorum, non secundum auctoris mate-
riam, sed secundum ipsius propositum suum librum uolunt intitulari. Illi 
uero, qui dicunt Ouidius Sine Titulo, acquiescunt sentencie illorum, qui 
dicunt Incipit Ouidius Amorum. Illi uero dicunt, quod liber iste solebat 
ab amore intitulari, sed cum Ouidius De Arte dampnatus esset, timens 

––––––––––– 
17 SILVESTRE, Le schéma moderne (1957). 
18 Text nach ENGELBRECHT, Filologie II (2003), S. 41. 
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ne istud opus dampnaretur sicuti et illud, abstulit titulum et apposuit 
istum, qui adhuc dicitur: Incipit Ouidius Sine Titulo. 

Materia est amor. Intencio pendet a materia. Vtilitas delectacio, quia: 
„Aut prodesse uolunt, aut delectare poete.“ [cf. Horatius, Ars 333] In 
istis primis quattuor uersibus utitur auctor prosopopeia, que est infor-
macio noue persone, et tribus modis accipitur, scilicet quando res animata 
loquitur ad rem inanimatam, ut ibi: „Parue nec inuideo“ [Tr. I, 1, 1]; uel 
inanimata ad animatam, ut hic; inanimata ad inanimatam, ut in Apologis 
Auiani [cf. Auianus, Apologi fab. xi]. Deinde tria facit: Proponit, inuo-
cat, narrat. Proponit, ut ibi: „Arma graui numero“ etc. [Am. I, 1, 1]; in-
uocat ibi: „Cingere littorea“ etc. [Am. I, 1, 29]; narrat, ubi ait: „Esse quid 
hoc dicam“, etc. [Am. I, 2, 1]. Modo accedendum est ad litteram. 

 
Aus dieser relativ kurzen Einführung ist klar, wie Wilhelm vorging. 

Er verglich verschiedene Meinungen, damit die Studenten wissen, dass es 
verschiedene gibt. Dabei verweist er – wo möglich – auf Verse von Ovid. 

 
Die Kommentare 

Arnulf und Wilhelm betrachteten die Amores wie eine Art Versbriefe 
von Ovid zu seiner Geliebten. Deshalb verfassten sie zu jedem Gedicht 
einen kleinen ‚Briefaccessus‘. Das achte Gedicht von Amores I hat eine 
kurze Einführung zur Kupplerin, dem zentralen Thema des Gedichts. 
All drei kommentieren den ungewöhnlichen Namen Dipsas, eine kleine 
Schlange, in Vers Am. II, 8, 1 Est quaedam (quicumque uolet cognoscer lenam, 
/ audiat), est quaedam nomine Dipsas anus. Fulco schreibt etwa:19 

 
1Est quedam. Hic reprehendit Ouidius illos qui docent amicas aliorum 
meretricari et hec per quandam anum quam <reprehendit ?> docentem 
amicam suam meretricem. 2A Dipsas anus. Dipsas est serpens, qui semper 
sitit et in fluuio habitat et illi merito lene comparantur que semper siciunt 
et parate sunt ad recipiendum. 
 
Arnulf ist etwas ausführlicher zur Kupplerin:20 

––––––––––– 
19  Text laut Werkausgabe von Bruno Roy aufgrund der Handschrift Paris, BnF 8207, 

fol. 74va. 
20  Text laut Werkausgabe von Bruno Roy. Benutzte Handschriften: Antwerpen, 

Plantin-Moretus M85, London, British Library, Add. 49368, Oxford, Bodleian Lib-
rary, Canon. Class. Lat. 1 und Paris, BnF, Lat. 8320.  
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1Est quedam. In hac epistola inuehitur in uetulam quandam amice insi-
nuantem quomodo a iuuenibus munera abstraheret, et qualiter preceptis 
illius anus interfuit post fores latitans ostendit. Sed prius eam talem 
describit, quod ad hoc faciendum idonea sit, ut de hoc quod est dicturus 
sibi facilius credatur. Hanc itaque et consimiles amicam munera poscere 
et meretricari docentes grauiter reprehendit. Lena est conciliatrix stupri. 
2Dipsas est serpens habitans in fluuio, qui semper bibit et semper sitit, 
cui merito comparantur lene que semper siciunt et semper ad recipien-
dum parate sunt. 
 
Und Wilhelm macht eine Art Synthese beider Kommentare, wobei er 

sich vor allem auf den Satzbau richtet:21 
 
1Est quedam etc. In hac epistula inuehitur auctor in uetulam, que niteba-
tur ei subducere amicam. Construe: Quedam anus est, locum non demon-
strat, quicumque uolet cognoscere lenam, .i. Facta lene et conciliatricis, 
audiat, .i. audire potest in hac epistula. Vel: 2Quedam est Dipsas nomine. 
Dipsas genus est serpentis, que semper sitit, eciam ille qui uulneratur ab 
ea sciendo moritur. Et ideo ‘Dipsas’ uocatur uetula, quia semper sitit. 

 
Eine ähnliche Erklärung des Begrifss Dipsas kommt in den Derivatio-

nes des Hugutio von Pisa (ca. 1150–1210) vor: „Hec Dipsa -se et hec dipsas  
-adis et hec dipsis -sis uel -sidis. Genus est serpentis, et interpretatur sitibunda. 
Vnde et latine dicitur situla, quia quem mordet siti facit perire.“ (Hugutio 
Pisanus, Derivationes D69, Cecchini, S. 335).  

In den Kommentaren ist der Akzent unterschiedlich. Leider ist Fulcos 
Kommentar lückenhaft, was weitere Schlussfolgerungen ausschließt. 
Arnulf akzentuiert den schlechten Einfluss der Kupplerin auf Corinna. 
Wilhelm betont eher die Hexerei. Beim Vergleich der Kommentare ist 
auffällig, dass Wilhelms Kommentar Bursarii sexuelle Anspielungen ver-
meidet. Ein schönes Beispiel ist Amores II, 15 – in jenem Gedicht will der 
Autor ein Ring werden, zugleich ein sexuelles Symbol. Arnulf glossiert 
das ganze Gedicht, während Wilhelm nur erwähnt, dass das Gedicht von 
einem Ring handelt, den der Autor seiner Freundin schickt. Es ist über-
haupt seine kürzeste Kommentierung in den Amores:22 „1Anule formose. 

––––––––––– 
21 ENGELBRECHT, Filologie II (2003), S. 44. 
22 ENGELBRECHT, Filologie II (2003), S. 51. 
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In hac epistula per prosopopeiam alloquitur anulum, quem mittit ad amicam, 
dicens Anule, etc.“ 

 
Moralische Interpretation 

Der Kommentar Bursarii super Ovidios des Wilhelm von Orléans ist 
kein durchgehender Kommentar wie die Kommentierung von Arnulf, 
sondern kommentiert Stellen, die als äußerst wichtig oder schwierig an-
gesehen wurden. Man bekommt den Eindruck, dass Wilhelm wesentlich 
eifriger ein ‚moralisches‘ Werk wie die Remedia kommentierte als etwa 
die Amores. Damit steht er allerdings in einer Linie mit der allgemeinen 
Tendenz, wie sie aus den Libri Manuales hervorgeht (siehe oben Figur 1). 
Im Durchschnitt kommentierte er etwa 8% aller damals bekannten Verse 
Ovids (Schema 2), aber von den Remedia kommentierte er fast jede fünfte 
Zeile.  

 
Dichtung Ovids Anzahl der 

Verse 
Anzahl 
kommentierter Verse 

Kommentar in 
% des Werkes 

Liebsdichtungen 
Heroides 
Amores 
Ars amatoria 
Remedia amoris

8.970 
3.408
2.418
2.330

814

788 
206
198
207
177

8,8% 
6,0% 
8,2% 
8,9% 

21,7% 
Die großen Werke 
Fasti 
Metamorphoses

16.967 
4.972

11.995

846 
247
599

5,0% 
5,0% 
5,0% 

Werke aus dem Exil 
Tristia 
Ex Ponto 

6.770 
3.576
3.194

915 
496
419

13,5% 
13,9% 
13,1% 

Gesamtzahl 32.707 2.549 7,8% 

 
Ein schönes Beispiel seiner Moralisierung ist der Kommentar zu Re-

media 231–234: „Ut valeas animo, quicquam tolerare negabis? / At pretium 
pars haec corpore maius habet. / Sed tamen est artis tristissima ianua nostrae, / 
et labor est unus tempora prima pati.“ Fulco und Arnulf kommentieren 
kurz, dass Ovid über das Erleiden von Durst und Hunger, um eine un-
glückliche Liebe zu vergessen, spricht. So sagt Fulco:23 „232At precium pars 

––––––––––– 
23 Text laut Werkausgabe von Bruno Roy nach Hs. Zürich, Zentralbibliothek, Rh 76, 

fol. 2ra-2rb. 
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hec, scilicet animus cuius dolor excellit dolorem corporis, quamuis dico tole-
randum est, multa tamen ianua etc. 234pati prima tempora. Aspicis. Per simile 
ostendit quod unus est labor pati prima tempora, scil. per taurum et equum.“ 
Arnulf kommentiert die Zeilen folgendermaßen:24 

 
231Quicquam tolerare negabis? Quasi dicat: non debes negare. 232Pars hec, 
hominis animus scilicet, 233sed tamen, quamuis superius dixerim mea 
precepta dura esse, tamen non sunt experto uel assueto, sed incipienti ru-
di et nouo. Ianua, principium. Nec mirum si in principio plus displicent 
quam postquam iam aliquis consueuit, quia sic est de bobus quo de nouo 
iuga ledunt. 

 
Wilhelm schließt bei der Interpretation von Arnulf, dass pars haec sich 

auf die Seele beziehe und ergänzt sofort hinzu, dass die Gesundheit der 
Seele wichtiger ist als jene des Körpers:25 

 
232At precium pars hec corpore maius habet. Construe: At, pro certe, hec 
pars, .i. animus, habet precium maius corpore, quod est dicere plura sunt 
agenda pro salute anime quam pro salute corporis, sed tamen dixi supe-
rius quod precepta mea dura sunt, sed quamuis hec dixerim, ianua, .i. in-
troitus et principium nostre artis, .i. nostrorum preceptorum que artifi-
ciose dantur, est tristissima (vel strictissima), quia aliquis de facili non 
potest ingredi mea precepta. 

 
Zum Schluss 

Obschon allegorisierende Kommentare, wie jener des Petrus Bercho-
rius, bekannter sind, gab es eine große Menge philologischer Kommen-
tare. Etwa ein Fünftel der Kommentare zu Ovid stammt aus Orléans, was 
mit dem mittelalterlichen Ruf jener Stadt als Zentrum für das Studium 
der Antike übereinstimmt. Ein kurzer Vergleich der Kommentare der 
drei bekannten Kommentatoren Fulco, Arnulf und Wilhelm zeigt unter-
schiedlich akzentuierte Schwerpunktsetzungen in der jeweiligen Kom-
mentierung. 
 
 
 

––––––––––– 
24 Text nach ROY & SHOONER, Glossule (1996), S. 161. 
25 ENGELBRECHT, Filologie II (2003), S. 82. 
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Résumé 
 

The Procrustes Bed of Medieval Ovid Commentaries 
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Although ancient literature was not always suitable in the eyes of the 
Catholic Church, it was very popular. Since Ludwig Traube, the 12th and 13th 
centuries have been known as the Aetas Ovidiana. Especially in Orléans and its 
surroundings, university teachers were active and taught their students Latin 
based on Ovid’s writings. They produced school commentaries, of which several 
have been preserved. Such commentaries could be allegorizing for advanced 
students (the paper gives an example from the Ovidius moralizatus of Berchorius) 
or of a more basic nature for younger students. Such commentaries could be 
found in manuscripts with the text to be studied; from the 12th century, this was 
mostly in ‘editions’ with three columns or separately as so-called catena 
commentaries. The commented works were introduced by an accessus, an 
abstract of the work. The paper gives examples from the commentaries of the 
three Orléans masters that give philological comments on Ovid’s works.  
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Tendencie portrétovania zbehov z prvej križiackej 
výpravy v latinských prameňoch z r. 1100–1125  

(náčrt problematiky)∗ 
 

Adam SITÁR 
 

 
rižiacke výpravy do Svätej zeme patria už dlhodobo medzi 
najdiskutovanejšie fenomény stredovekých dejín.1 Široký ohlas 
získali už medzi svojimi súčasníkmi, ako dokladuje množstvo 
zachovaných kroník latinskej, gréckej, arménskej, sýrskej či 

arabskej proveniencie. Hoci tieto ťaženia boli spočiatku limitované na 
priestor sýrsko-palestínskej oblasti, do 13. storočia zasiahli i do bez-
prostredného susedstva latinského Západu (Pyrenejský polostrov, Pobal-
tie, Provensalsko). Koncept križiackej vojny bol definitívne zadefinovaný 
až na prelome 12. a 13. storočia, hoci jej idea sa i naďalej vyvíjala. 
„Križiactvo“ v neskorom stredoveku dokonca prerástlo do stavu mysle, 
pričom mnohé jeho atribúty sa v pretransformovanej podobe stali súčas-
ťou každodenného života. (Ako príklad uveďme Martina Luthera, ktorý 
keď v r. 1517 formuloval svoje tézy proti predaju odpustkov, vystúpil de 
facto proti priamemu dedičstvu križiackych výprav.)2  

 
 
 

––––––––––– 
 ∗ Štúdia vznikla s podporou Grantu Univerzity Komenského pre doktorandov 

a mladých vedeckých pracovníkov č. UK/41/2016: Recepcia zbehov z prvej križiackej 
výpravy v západnej spoločnosti 12. storočia. 

 1 Vývoju názorov a rôznych interpretácií sa vo svojej monografii venoval TYERMAN, 
The Debate on the Crusades (2011). Len do roku 1965 vyšlo viac než päťtisíc 
príspevkov k dejinám križiackych výprav, pozri MAYER, Bibliographie zur Ges-
chichte der Kreuzzüge. 2. Unveränderte Auflage (1965). 

 2 Pozri najmä TYERMAN, Svaté války (2012), s. 477–488, 555–700 a 813–905; RILEY-
SMITH (ed.), The Oxford History of the Crusades (1999); príp. edíciu SETTON (gen. 
ed.), A History of the Crusades I–VI (1969–1989). 

K 
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V tomto príspevku si kladiem otázku, nakoľko možno hovoriť o jestvu-
júcej križiackej „ideológii“3 už v čase prvých križiackych výprav z prelo-
mu 11. a 12. storočia. Svoje postrehy budem demonštrovať na základe 
interpretačne zaujímavého aspektu prvej križiackej výpravy (1096–1099),4 
akým bolo literárne portrétovanie dezercií. Dezertéri, resp. odpadlíci z 
kruciáty (apostatae) boli totiž po svojom predčasnom návrate na Západ 
vystavení tvrdej kritike, ktorá vyvrcholila sentenciou pápežskej exko-
munikácie. Mnohí z nich tak boli nútení v r. 1101–1102 opäť vyraziť do 
Jeruzalema, aby splnili svoje križiacke sľuby. Avšak potom, ako sa títo 
muži rehabilitovali, stratila ich ďalšia kritika význam.5 Pohľad do kroník 
z r. 1100–1125 preto môže odhaliť, nakoľko boli latinskí kronikári v prí-
stupe ku križiackemu odpadlíctvu konzistentní a či pri jeho popise za-
chovávali jednotnú ideovú líniu. 

 
Dezercie v očitých svedectvách 

Hoci sa dezercie z prvej kruciáty nestali dominantnou témou ani 
jednej kroniky, v prameňoch sa s nimi stretneme opakovane. Prvé sve-
dectvá sa objavujú už v korešpondencii samotných križiakov z r. 1096–
1099. Je preto prirodzené, že väčšina týchto reakcií sa nesie v kritickom 
a znevažujúcom tóne. Spočiatku sa s dezertérmi spájali najmä motívy 
falošného „križiactva“ (falsi peregrini) a nespoľahlivosti (zlyhania).6 Od leta 

––––––––––– 
 3 Keďže pojem „ideológia“ nie je jasne definovaný (Encyclopaedia Beliana VI (2010), 

s. 627), budeme radšej hovoriť o „ideových“ a „interpretačných“ nuansách kroni-
károv. 

 4 K prvej križiackej výprave pozri napr. FRANKOPAN, The First Crusade (2013), s. 
101–206; TYERMAN, Svaté války (2012), s. 96–164; MAYER, Dějiny křížových výprav 
(2013), s. 55–80; RILEY-SMITH, The First Crusade and the Idea of Crusading (2003), 
s. 13–119; RUNCIMAN, A History of the Crusades 1 (1951), s. 121–326; LILIE, Byzan-
tium and the Crusader States (1993), s. 1–72; zo slovenskej spisby KONEČNÝ, Byzancia 
a 1. križiacka výprava (2012), s. 3–27.  

 5 Pre reakcie súčasníkov pozri BERNOLDUS CONSTANTIENTIS, Chronicon, MXCVI, s. 
528–529; FULCHERIUS CARNOTENSIS, Historia Hierosolymitana, I, 7, s. 329; I, 8, s. 330; 
GUIBERTUS NOVIGENTIS, Gesta Dei per Francos, V, 15, s. 194; Epistula Paschalis II 
papae ad archiepiscopos et episcopos et abbates Galliae. Edidit H. Hagenmeyer in: 
Epistulae et chartae (1901), XIX, s. 175; ORDERICUS VITALIS, Historia ecclesiastica, X, 20, 
s. 322–324; BRUNDAGE, Medieval Canon Law and the Crusader (1969), s. 36–39; 
BRUNDAGE, The Army of the First Crusade and the Crusade Vow (1971), s. 334–343; 
NOTH, Heiliger Krieg und heiliger Kampf in Islam und Christentum (1966), s. 130–135. 

 6 (Premier et Second livres des) Cartulaires de l´abbaye Saint–Serge et Saint–Bach d´Angers, 
CLVIII, s. 144; Epistula Simeonis patriarchae Hierosolymitani et Hademari de Podio S. 
Mariae episcopi ad fideles partium Septentrionis, in: Epistulae et chartae, VI, s. 142; 
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1098 sa však v listoch objavujú už aj tendencie portrétovať zbehov ako 
klamárov a zradcov, príp. ako hanebných (turpis), prestrašených (perter-
ritus) či nečestných zbabelcov. S podobnými motívmi sa neskôr stretneme 
aj v kronikách účastníkov ťaženia, ktoré boli spísané v r. 1099–1102/5 
(anonymný autor Gesta Francorum, Raimond z Aguilers či Fulcher zo 
Chartres).7 

Pri komparácii opisov jednotlivých zbehnutí sa ale ukazuje, že ich 
kritika bola oportunistická a ambivalentná. Každý autor totiž k jednotli-
vým dezerciám pristupoval individuálne a zatiaľ čo niektorých odpadlí-
kov otvorene osočoval, o útekoch iných sa zmienil akoby len mimocho-
dom, alebo o nich dokonca ani len nepodal správu. Najtvrdšia kritika 
pritom zasiahla práve tých odpadlíkov, ktorí (z perspektívy križiakov) 
najviac ohrozili priebeh či integritu ťaženia. Preto sa zdá, že očití sved-
kovia hodnotili dezercie predovšetkým na základe vlastných zážitkov 
a emócií. Kvôli tejto nejednoznačnosti, v prameňoch účastníkov kruciáty 
nemožno hovoriť o ucelenej koncepcii interpretácie dezercií. 

 
Dezertéri v latinskej písomnej tradícii 

Svedectvá „z druhej ruky“,8 ktoré začali vznikať v rovnakom období 
(od r. 1100, najmä však po r. 1106), majú často podobný charakter –
mnohé z nich, napokon, vychádzajú práve z textových predlôh účastníkov 
ťaženia. To znamená, typicky pre stredovekú spisbu, že mnohí kronikári 
„druhej vlny“ v podstate len opakujú a nepozmeňujú výpoveď očitých 
svedkov. Do ich prác sa preto premietla rovnaká interpretačná nejedno-
značnosť, akú nájdeme v očitých svedectvách: niektoré zbehnutia sú 
tvrdo odsudzované, ďalšie sú spomenuté len akoby mimochodom, iné sú 
zase zamlčané. V tých istých textoch však možno badať i nové, pridružené 

––––––––––– 
Epistula Patriarchae Hierosolymitani et aliorum episcoporum ad occidentales, in: Ibid., 
IX, s. 148–149; Epistula II Anselmi de Ribodimonte ad Manassem archepiscopum Remo-
rum, in: Ibid., XV, s. 160; Epistula Boemundi, Raimundi comitis S. Aegidii, Godefridi ducis 
Lotharingiae, Roberti comitis Normanniae, Roberti comitis Flandrensis, Eustachii comitis 
Boloniae ad Urbanum II Papam, in: Ibid., XVI, s. 165. 

 7 Epistula cleri et populi Luccensis ad omnes fideles, in: Epistulae et chartae, XVII, s. 165–
167; Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, II, s. 121, XV, s. 258–260, XXIII, 
s. 332–334 či XXVII, s. 353–361; RAIMUNDUS DE AGUILERS, Historia Francorum qui 
ceperunt Iherusalem, praefatio, s. 235, II, s. 238 a IX, s. 253; FULCHERIUS CARNOTEN-
SIS, Historia Hierosolymitana, I, 7, s. 329, I, 8, s. 330; I, 16, s. 342 a I, 20, s. 346. 

 8 Myslíme tým neautentické svedectvá, teda kroniky, ktoré vznikli po sprostred-
kovaní informácií informátorom (informátormi) alebo textovou predlohou. 
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motívy, ktoré paletu opisovania dezercií výrazne obohacujú. Kronikári 
totiž písali s časovým odstupom od udalostí a preto mohli so svojimi 
predlohami narábať benevolentne. 

Kritika, zameraná na aspekt morálneho pochybenia dezertérov, je prí-
tomná takmer vo všetkých kronikách z 12. storočia.9 Stretneme sa ale 
i s úryvkami, ktoré dezercie odsudzujú ešte výraznejšie než správy očitých 
svedkov. Radulf z Caen sa napríklad rozhodol rozpracovať „exkluzívny“ 
motív osobného poníženia jedného dezertéra (jeho stan mal byť v bu-
dúcnosti používaný ako toaleta), Guibert z Nogentu, Ekkehard z Aury 
a Albert z Aachenu zase poukázali na morálnu „nehodnosť“ dezertérov 
byť križiakmi.10 Tieto tendencie vyplývali buď z rétorickej výstavby kro-
nikárovej argumentácie (t. j., dezercia výraznejšie kontrastuje s inými 
udalosťami), alebo jeho vlastnej interpretácie konceptu kruciáty (t. j., 
križiaci ako Kristovi rytieri mali konať v súlade s Božou vôľou). 

S rozširovaním kritiky odpadlíctva súvisí aj démonizácia osudov kri-
žiackych prebehlíkov, ktorá sa objavuje najmä v kronikách ovplyvnených 
orálnou, resp. vernakulárnou tradíciou. Hoci o osudoch tých križiakov, 
ktorí prebehli k Turkom, toho veľa nevieme, Róbert z Remeša a Gilo 
z Paríža (a s ním anonymný básnik zo Charleville) uvádzajú ako ade-
kvátny trest za takéto odpadlíctvo buď smrť, alebo večné zatratenie.11 
Zdá sa teda, že vernakulárna tradícia nahradzovala absenciu informácií 
takou fikciou, ktorá dodatočne zvýrazňovala morálne pochybenia týchto 
zbehov. 

V kontraste s rozpracovaním predchádzajúcich motívov objavujeme 
protichodné tendencie mierniť intenzitu pôvodnej kritiky. V podstate ide 
o vedomé zásahy, ktorými kronikári zastierajú osudy križiackych dezer-
térov – či už na základe lokálnych väzieb, alebo všeobecných sympa-      
tií ku križiackej nobilite. V podstate sa snažia buď poprieť konkrétne 

––––––––––– 
 9 Tematika dezercií a portrétovania dezertérov získava v súčasnosti na atraktivite. 

Prvé štúdie k tejto problematike sa objavili len nedávno, pozri KOSTICK, Courage 
and Cowardice on the First Crusade (2013), s. 32–49; SUTNER, „Mutlose Feiglinge und 
schwache Herzen“ (2016), s. 114–132. 

10 Viac RADULFUS CADOMENSIS, Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana, LX, s. 650; 
GUIBERTUS NOVIGENTIS, Gesta Dei per Francos, VII, 31, s. 250; EKKEHARDUS URAU-
GIENSIS, Chronica universale, AD MXCVIIII, s. 144–146; ALBERTUS AQUENSIS, Historia 
Ierosolimitana, VI, 26–27, s. 436–438. 

11 ROBERTUS MONACHUS, Historia Iherosolimitana, I, 9, s. 734 [k tomu aj SWEETENHAM, 
Robert the Monk’s History (2005), s. 86 pozn. 36] a VII, 9, s. 828; GILO PARISIENSIS ET 
ANONYMUS DE CHARLEVILLE, Historia vie Hierosolimitane, II, 165–220, s. 34–36. 
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dezercie (Róbert z Remeša),12 alebo ich účelovo ospravedlňujú (Guibert 
z Nogentu, Baldric z Bourgueil).13 U týchto kronikárov sa dokonca stret-
neme i s cenzúrou, keď sa v niektorých prípadoch rozhodli nepropago-
vať (inak známe) mená niektorých odpadlíkov.14 

Ďalším výrazným motívom je rozpracovanie politických, často proti-
byzantských tendencií. Tie vyplývali z vývoja situácie vo východnom 
Stredomorí, kde sa antiochijskí Normani dostali do sporov s Byzantskou 
ríšou. Ideové vplyvy normanskej „propagandy“ sa na Západe síce obja-
vujú vo viacerých kronikách, v kontexte križiackych dezercií však len 
u Guiberta z Nogentu (od dezercie odvádza pozornosť k Byzancii); a hy-
poteticky snáď aj u Petra Tudeboda (vypustením jedného predčasného 
návratu mení kontext byzantsko-križiackych vzťahov).15 

Pri opise zbehnutí však možno objaviť aj prejavy lokálneho patriotizmu. 
Tie sú buď neskrývane otvorené (Radulf z Caen a jeho vzťah k odpadlíkom 
z Normandie),16 alebo vyplývajú zo spôsobu, akým kronikár pristupuje 
k popisovaným udalostiam (príkladom môže byť autor interpolácií neskor-
šieho odpisu Baldrica z Bourgueil z polovice 12. storočia a jeho ambivalen-
tný postoj k odpadlíkom z Tours a susedného Anjou).17 Motív lokálneho 
patriotizmu pritom slúži aj ako rétorický nástroj, ktorým autori deklarujú 

––––––––––– 
12 ROBERTUS MONACHUS, Historia Iherosolimitana, VII, 20, s. 837. 
13 GUIBERTUS NOVIGENTIS, Gesta Dei per Francos, V, 25, s. 200; BALDRICUS DOLENSIS, 

Historia Ierosolimitana, III, s. 74–77. 
14 ROBERTUS MONACHUS, Historia Iherosolimitana, IV, 12, s. 781–782 a VI, 14, s. 815 (tu 

porovnaj s Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, XXIII, s. 332–335); BALD-
RICUS DOLENSIS, Historia Ierosolimitana, II, s. 42–43; GUIBERTUS NOVIGENTIS, Gesta Dei 
per Francos, V, 15, s. 194. Takisto porovnaj úryvky k pokusu Petra Pustovníka o útek 
v januári 1098: Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, XV, s. 258–260; ALBER-
TUS AQUENSIS, Historia Ierosolimitana, IV, 37, s. 304; RADULFUS CADOMENSIS, Gesta 
Tancredi in expeditione Hierosolymitana, LX, s. 650 a LXXXI–LXXXII, s. 663–665; WIL-
LELMUS TYRENSIS, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, VI, 5–10, s. 242–250. 

15 Guibertove protibyzantské postoje v súvislosti s popisom dezercií sa objavujú v 
GUIBERTUS NOVIGENTIS, Gesta Dei per Francos, V, 25–28, s. 200–201. U Petra zase ne-
nachádzame zmienku o predčasnom odchode francúzskeho princa Huga z Ver-
mandois z križiackej výpravy. Absencia tejto zmienky zásadne mení celkový kon-
text byzantsko-križiackych vzťahov v r. 1096–1098. Nie je však isté, či ide o úče-
lové vypustenie informácie, alebo obyčajný ľudský omyl pri prepisovaní textovej 
predlohy. Porovnaj Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, XXX, s. 381–383 
a PETRUS TUDEBODUS, Historia de Hierosolymitano itinere, XII, 1, s. 83 

16 RADULFUS CADOMENSIS, Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana, LXXIX, s. 662. 
17 V tomto prípade však ide o neskorší text, pravdepodobne až z druhej polovice 

12. storočia. BIDDLECOMBE, The Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil (2014), 
s. lxxxiii–lxxxv; BALDRICUS DOLENSIS, Historia Ierosolimitana, III – variant G, s. 67. 
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vlastný antagonizmus voči dezerciám (t. j., niekto hanobí kolektívnu po-
vesť lokálnych elít buď v súlade, alebo v rozpore s mienkou kronikára). 

Pridruženým motívom je aj zvelebovanie kronikárovho mecenáša. 
Objavuje sa len ojedinele u Radulfa z Caen, ktorý popisuje aktivity svojho 
dávneho učiteľa (Arnulfa zo Chocques) na križiackej výprave v protiklade 
s dezerciami. Keďže Radulf ho portrétuje ako zanieteného a oddaného 
križiaka, zároveň ho legitimizuje na pozícii latinského patriarchu Jeru-
zalema.18 Táto tendencia však nie je natoľko výrazná, aby ju bolo možné 
identifikovať bez zohľadnenia politickej situácie na Blízkom východe 
v r. 1099–1112. Radulfov dávny učiteľ sa totiž ocitol v centre cirkevných 
a politických turbulencií Jeruzalemského kráľovstva, a tak priznanie jeho 
zásluh počas kruciáty mohlo vytvoriť argumentačnú hrádzu proti jeho 
(opätovnému) zosadeniu z jeruzalemského patriarchálneho stolca. 

Posledným motívom, ktorý nachádzame v kontexte odpadlíctva, je 
snaha o teologické interpretovanie dezercií ako súčasti Božieho plánu. 
Tento dojem vytvára najmä Guibert z Nogentu, ktorý stavia Boha na čelo 
križiackej výpravy. Dezercie samotné preto môže vnímať aj len ako 
jednu z viacerých výziev, ktorými Boh skúšal vytrvalosť svojich nasle-
dovníkov na ceste do Jeruzalema.19 

 
Záverom 

Tendencie kronikárov z prvej štvrtiny 12. storočia teda naznačujú, že 
v ideovom prostredí latinského Západu nemôžeme hovoriť o homogénnej 
ideovej koncepcii, ktorá by determinovala interpretácie dezercií. Stretne-
me sa totiž so širokou platformou rôznych ideí, ktoré odhaľujú individuál-
ne svetonázory stredovekých autorov. Kritika križiackeho odpadlíctva, 
ideovo pomerne zaujímavá téma, bola už od počiatku nekonzistentná 
a ambivalentná, pričom tento stav sa nezmenil ani v neskoršej vlne kri-
žiackych kroník. Práve naopak, časový odstup od udalostí umožnil no-
vým autorom pracovať pomerne voľne so svojimi predlohami a upraviť 
ich kontext podľa individuálnej potreby. Navyše, v zapracovávaní nových 
motívov nenájdeme nijaký zrozumiteľný systém. Záverom teda možno 
skonštatovať, že kronikári z r. 1100–1125, z veľkej časti benediktínski 
mnísi, napriek spoločným ideovým a kultúrnym východiskám pristu-
povali k problematike dezercií benevolentne, ambivalentne a v podstate 

––––––––––– 
18 RADULFUS CADOMENSIS, Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana, praefatio, 

s. 603–604 a LXXIX, s. 662–663. 
19 Pozri najmä GUIBERTUS NOVIGENTIS, Gesta Dei per Francos, VII, 31, s. 250. 
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individuálne. Ideológia križiackych výprav, ktorá sa nám môže z dnešnej 
perspektívy javiť ako nemenný a ucelený súbor ideí, sa kodifikovala až 
v priebehu nasledujúcich desaťročí (resp. storočí).20 
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PETRUS TUDEBODUS: Historia de Hierosolymitano itinere. In: RHC Occidentaux 3. Paris: 
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RADULFUS CADOMENSIS: Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana. In: RHC Occi-
dentaux 3. Paris: Imprimerie Impériale 1866. 

RAIMUNDUS DE AGUILERS: Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem. In: RHC Occiden-
taux 3. Paris: Imprimerie Impériale 1866. 
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WILLELMUS TYRENSIS: Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. In: RHC Occi-
dentaux 1. Paris: Imprimerie Royale 1844. 

––––––––––– 
20 Na neschopnosť intelektuálnych elít Európy pomenovať a jasne vymedziť aspekty 

križiackeho hnutia v 12. storočí poukázal TYERMAN, Were There Any Crusades in the 
Twelfth Century? (1995), s. 553–577; pozri aj GAPOSCHKIN, From Pilgrimage to Crusade 
(2013), s. 44–91; HEHL, Was ist eigentlich ein Kreuzzug? (1994), s. 297–336. 
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Résumé 
 

Tendencies of Portraying of Deserters from the First Crusade in Latin Sources 
from 1100–1125 (An Introduction) 

 
Adam SITÁR 

 
During the Middle Ages, crusading became a state of mind. During the Late 

Medieval period, it justified the expansion of Christendom to the Baltics and 
Iberian Peninsula, the defence of the Balkans against the Ottoman Empire, the 
Church’s business of selling indulgences, and the aggression of popes against 
their rivals. However, it took centuries for the crusades to become like this. 

In this study, I focus on the origin of the crusading phenomenon and its 
tradition. I deal with the earliest crusading chronicles and I try to find out 
whether some kind of crusading ideology already existed in the period between 
1100 and 1125. On this occasion, I discuss the topic of portraying the desertions 
from the First Crusade (1096–1099). I observe how the chroniclers dealt with the 
“ideological” dilemma of whether they should portray the crusaders as God’s 
homogeneous army or as a group of individuals, which included “sinful” and 
“shameful” men.  

My results show that in the early twelfth century, the chroniclers did not rely 
on any interpretative “doctrine”. Their portrayal of desertions is quite contra-
dictory, individual, ambivalent, and partly also opportunistic. Although they 
usually criticized the crusading apostates, in some descriptions we also find 
different tendencies: e.g., apologies for the deserters, a demonization of Byzan-
tium, local patriotism, a eulogy for a chronicler’s patron, and a theological 
reasoning of desertions being a part of God’s wider plan. 
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Vrah alebo hrdina? Recepcia Bruta Mladšieho 
v talianskom renesančnom humanizme 

 
Juraj FRANEK 

 
 

eďže vplyv diela najslávnejšieho florentského básnika na „dru-
hý život“ Marca Iunia Bruta Mladšieho v talianskom renesan-
čnom humanizme nie je možné preceniť, musí naše skúmanie 
nutne začať recepciou tohto republikánskeho hrdinu v diele 

Danteho Alighieriho (1265–1321). Dante v záverečnom speve Inferna 
umiestňuje Bruta spoločne s Cassiom a Judášom do posledného kruhu 
pekla, a to priamo do tlám Lucifera.1 Dôvody pre toto jednoznačné od-
súdenie Brutovho skutku nachádzame ako v peripetiách básnikovho 
osobného života, tak v jeho politicko-teologickom zmýšľaní. Dante bol 
od roku 1295 politicky činný vo svojej rodnej Florencii, kde sa po defini-
tívnej porážke ghibelínov v druhej polovici 13. storočia odohrávali mo-
censké boje medzi „čiernymi“ a „bielymi“ guelfami; v roku 1302 bol však 
obžalovaný z korupcie, odsúdený k doživotnému vyhnanstvu a do Mesta 
kvetín sa už nikdy nevrátil. Je pravdepodobné, že Danteho osobná skú-
senosť s nestabilitou republikánskeho systému vládnutia podnietila jeho 
celoživotnú túžbu po politickej jednote a mieri,2 ktorú v jeho ponímaní 
––––––––––– 
 1 DANTE, Inferno (= Inf.) XXXIV, 64–66: „Delli altri due c’hanno il capo di sotto, | 

quel che pende dal nero ceffo è Bruto | – vedi come si storce! e non fa motto!“ 
V celom Danteho diele sa zmienka o Brutovi Mladšom vyskytuje už iba v tretej 
časti Komédie, pozri Paradiso VI, 73–75: „Di quel che fe’ col baiulo seguente, | 
Bruto con Cassio nell’ inferno latra, | e Modena e Perugia fu dolente.“ 

 2 Pozri napr. Danteho argumentáciu v Convivium (= Conv.) IV, 4: „Onde, con ciò sia 
cosa che l’animo umano in terminata possessione di terra non si queti, ma sempre 
desideri gloria d’acquistare, sì come per esperienzia vedemo, discordie e guerre 
conviene surgere intra regno e regno, le quali sono tribulazioni de le cittadi, e per 
le cittadi de le vicinanze, e per le vicinanze de le case, [e per le case] de l’uomo; e 
così s’impedisce la felicitade. Il perché, a queste guerre e le loro cagioni torre via, 
conviene di necessitade tutta la terra, e quanto a l’umana generazione a possedere 
è dato, essendo Monarchia, cioè uno solo principato, e uno prencipe avere […].“ 
Priamu spojitosť medzi Danteho núteným exilom a jeho politickou filozofiou do-

K 
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dokáže zabezpečiť na území Talianska iba rímsky cisár.3 V nadväznosti 
na Augustínove politicko-teologické úvahy4 považuje Dante Rímsku ríšu 
za Bohom ustanovenú inštitúciu,5 pričom jej vrcholný predstaviteľ je 
úradom božej prozreteľnosti výlučným vykonávateľom svetskej moci na 
Zemi.6 Útok proti hlave Impéria teda musíme vnímať ako útok proti bož-
skému usporiadaniu svetského poriadku a Brutus ako jeden z vrahov Iulia 
Caesara si práve z tohto dôvodu zasluhuje bezpodmienečné odsúdenie. 

Francesco Petrarca (1304–1374), syn florentského exulanta a jeden 
z najvýznamnejších humanistov 14. storočia, bol politicky výrazne flexi-
bilnejší než Dante. S Dantem ho bezpochyby spájala túžba po jednote 
Talianska, avšak prostriedkom na dosiahnutie tejto jednoty môže byť 
ako republikánsky „tribún ľudu“ Cola di Rienzo,7 tak rímsky cisár Karol 

––––––––––– 
kladá SKINNER, The Foundations of Modern Political Thought (1997), s. 18 a NAJEMY, 
Dante and Florence (2007), s. 238.  

 3 Dante vkladal obrovské nádeje najmä do Henricha VII. a jeho korunovačnej vý-
pravy do Ríma. V liste talianskym vládcom a talianskemu ľudu je opisovaný 
v mesianistických termínoch ako „Leo fortis de tribu Iuda“ či „Moyses alius [...] 
qui de gravaminibus Egiptiorum populum suum eripiet, ad terram lacte ac melle 
manantem perducens“ (Epistole V, 1). V siedmom liste, ktorý je adresovaný priamo 
Henrichovi, básnik cisára tituluje výrazom „divina providentia Romanorum Rex“ 
(VII, 1), čím zdôrazňuje svoje presvedčenie, že vládca Rímskej ríše panuje z vôle 
božej. HOLLANDER, Dante (2001), s. 133, 138–139, považuje za nepriame odkazy 
k Henrichovi taktiež Purgatorio VI, 88–126; XVI, 94–129 a XXXIII, 37–38. Ku Dan-
temu a Henrichovi VII. pozri najmä REYNOLDS, Dante: The Poet, the Political Thinker, 
the Man (2006), s. 234–242. 

 4 AUGUSTINUS, De civitate Dei V, 21. 
 5 DANTE, Conv. IV, 5; Monarchia (= Mon.) II, 8: „Ex quibus omnibus manifestum est 

quod romanus populus cunctis athletizantibus pro imperio mundi prevaluit: ergo 
de divino iudicio prevaluit, et per consequens de divino iudicio obtinuit; quod est 
de iure obtinuisse.“ Pre detailnú analýzu Danteho vzťahu k Rímskej ríši pozri 
MANCUSI-UNGARO, Dante and the Empire (1987). 

 6 DANTE, Mon. III passim. MÜLLER, Dante, Ockham a Marsilius z Padovy (2011), s. 27, 
ktorý považuje spis Monarchia za „politicko-teoretický komentár“ ku Komédii, sa 
domnieva, že Dante uprednostňuje svetskú, resp. imperiálnu moc nad mocou du-
chovnou. Podľa nás však ide o falošnú dichotómiu a Dante sa skôr domnieva, že 
pokiaľ sa jasne vymedzia kompetencie cisára a pápeža ako vrcholných predstavi-
teľov svetskej a duchovnej moci, k žiadnemu konfliktu nedochádza. Ako pozna-
menáva DAVIS, Dante and the Empire (2007), s. 260, tak ako cisár preberá záštitu 
nad morálnymi cnosťami, tak preberá pápež záštitu nad cnosťami teologickými. 
Ku podobnému záveru dochádza taktiež HOLLANDER, Dante (2001), s. 162.  

 7 Pozri najmä PETRARCA, Lettere disperse (= Disp.) VIII a IX. WESTWATER, The Uncol-
lected Poet (2009), s. 306, sa domnieva, že v prvých listoch Colovi di Rienzo, 
napísaných bezprostredne po prevrate v Ríme, Petrarca vyjadruje revolucioná-
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IV., ktorému (rovnako ako Dante Henrichovi VII.) adresuje opakované 
výzvy k „rímskej jazde“ a žiada ho o prevzatie vlády nad talianskymi 
územiami.8 Petrarca spomína Marca Bruta Mladšieho explicitne iba na nie-
koľkých miestach svojho rozsiahleho diela. Brutus v slávnom sonete 
Spirto gentil je bezpochyby Brutus Starší,9 avšak v prvej reakcii na Colovu 
rímsku „revolúciu“ neváha oslavovať novodobého tribúna ako tretieho 
Bruta.10 V biografickom diele De gestis Cesaris sa Iulius Caesar navzdo-  
ry početným prípadom kritiky u mladého Petrarcu11 opisuje s takmer 
náboženskou úctou.12 Náš humanista v poslednej kapitole tohto diela, 
venovanej Caesarovej vražde, spomína častejšie Decima Bruta; Marcus je 
explicitne uvedený iba ako onen sprisahanec, ktorý pohne inak mĺkveho 
Caesara, stoicky znášajúceho svoju smrť, k tomu, aby „zvolal niečo krátke 

––––––––––– 
rovi jednoznačnú podporu; STIERLE, Francesco Petrarca (2003), s. 452, dokonca 
v tejto súvislosti upozorňuje na humanistov „podivuhodný republikánsky zápal“. 
Petrarcovo prvotné nadšenie pre Colu a obnovu Ríma samozrejme nie je možné 
popierať, ako však presvedčivo ukazuje ŠPIČKA, Petrarca (2010), s. 220–230, Pet-
rarca konzistentne preferuje skôr monarchický spôsob vládnutia. MCLAUGHIN, 
Empire, Eloquence, and Military Genius (2009), s. 338, podobne zdôrazňuje, že 
navzdory obdivu ku Scipionovi a Colovi Petrarca „nikdy explicitne nevyjadril 
podporu pre republikánsky typ vlády“. 

 8 Pozri najmä PETRARCA, Familiares X, 1 a XII, 1 z rokov 1351–1352 a ŠPIČKA, Petrarca 
(2010), s. 161–192. 

 9 PETRARCA, Rerum vulgarium fragmenta (= Rvf.) LIII, 37–39: „O grandi Scipioni, 
o fedel Bruto, | quanto v’ aggrada s’ egli è ancor venuto | romor là giù del ben 
locato offizio!“ 

10 PETRARCA, Disp. VIII: „Tres iam hinc ex ordine celebrantur Bruti: primus qui Su-
perbum regem expulit; secundus qui Iulium Cesarem interfecit; tertius qui nostri 
temporis tyrannos et exilio et morte persequitur.“ 

11 Pozri napr. PETRARCA, Rvf. XLIV, LVII, CII, CIII, CIV, CLV. V tejto súvislosti je 
vhodné pripomenúť, že Scipio Africanus, hrdina Petrarcovho eposu Africa, je na 
sklonku básnikovho života „opustený“ práve v prospech Iulia Caesara. Africa, 
kedysi dielo, ktoré sám Petrarca vnímal ako svoje magnum opus a recitoval pri 
svojej básnickej korunovácii v Ríme, zostáva nedokončená, a náš humanista ešte 
v deň svojej smrti dopisuje De gestis Cesaris (= De gest. Ces.). Ako však upozorňuje 
WITT, The Rebirth of the Romans as Models of Characters (2009), s. 110–111, táto 
okolnosť nás per se neoprávňuje k vyvodzovaniu ďalekosiahlych záverov a sám 
sa domnieva, že Petrarca nikdy nezaujal k Caesarovej politickej dráhe jedno-
značné stanovisko. S týmto tvrdením je síce možné súhlasiť, avšak zdá sa nám 
byť nesporným, že s pribúdajúcim vekom sa Petrarca prikláňal k čoraz pozitív-
nejšej interpretácii Caesara. 

12 MÉNAGER, La Figure de César dans les recueils biographiques de la Renaissance (2006), 
s. 19–20, tvrdí, že Petrarca v Caesarovom životopise vedome vedie niekoľko 
paralelizmov medzi životom Iulia Caesara a životom Krista. 
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po grécky“.13 Odsúdenie Caesarovho zavraždenia je však jednoznačné 
a umocnené tým, že pre mnohých sprisahancov bol v minulosti Caesar 
dobrodincom,14 čo je okrem iného jeden z dôvodov, prečo Dante umiest-
ňuje Bruta a Cassia práve do posledného kruhu pekla. Neprirodzená 
smrť všetkých konšpirátorov je napokon pre Petrarcu dôkazom, že ich 
čin bol odporný ako Bohu, tak človeku.15 V rozsiahlom liste adresovanom 
poslednému veľkému mecenášovi Francescovi z Carrary, ktorý je možné 
funkčne zaradiť k žánru speculum principis, Petrarca opäť zdôrazňuje 
Cassiovu a Brutovu nevďačnosť k dobrodincovi; Caesara totiž „zavraž-
dili práve tí, ktorých zahrnul najvyššími poctami a prebohatými darmi“.16 
Tento dantovský motív však dopĺňa úvaha o nutnosti vladára legiti-
mizovať absolútnu moc širokou občianskou podporou, a nie božským 
úradom, a navzdory nepopierateľnému rímskemu patriotizmu Petrarca 
prestáva vnímať politiku či Rímsku ríšu cez prizmu teológie.17 

U Giovanniho Boccaccia (1313–1375) sú doložené iba izolované zmien-
ky o Brutovi Mladšom. V diele De casibus virorum illustrium je čin sprisa-
hancov síce označený za otcovraždu,18 avšak v jednom zo svojich sonetov 

––––––––––– 
13 PETRARCA, De gest. Ces. XXVII: „...Marco Bruto in se irruenti grecum fertur nescio 

quid breve dixisse...“ 
14 PETRARCA, De gest. Ces. XXVII: „Quam indigne autem sit occisus, vel hinc patet, 

quod plures ex his, qui eum occiderunt, in testamento eius filii, si quis forte 
nasceretur, tutores erant nominati; quidam quoque in secundis heredibus scripti 
erant, ut Decimus Brutus, qui maxime in hac cede ac precipue videtur impius 
fuisse.“ 

15 PETRARCA, De gest. Ces. XXVII: „...deinde dictum in ipsos cedis auctores, quorum 
nullus triennio amplius supervixit, nullus morte obiit naturali: damnati omnes 
diversis eventibus perdere, alii naufragio, bello alii; quidam se ipso gladio, quo 
Cesarem vulneraverant, occiderunt; ut evidenter ostenderetur cedem illam nec 
Deo nec hominibus placuisse.“ 

16 PETRARCA, Seniles XIV, 1, 11: „...ab his ipsis quos opibus atque honoribus summis 
expleverat […] interfectus est...“ 

17 ASCOLI & FALKEID, The Cambridge Companion to Petrarch (2015), s. 4: „Petrarch’s 
vision generally differed from Dante’s fantasies (in the Monarchy and political 
letters, especially) of reviving the Roman Empire and his ideas about the sacred 
origin of power.“ K podobným záverom dochádzajú taktiež PICCOLOMINI, The 
Brutus Revival (1991), s. 42 a HERMAND-SCHEBAT, Les figures du bon prince et du 
tyran dans la Senilis XIV, 1 de Pétrarque (2013), s. 277. Obaja zmienení autori 
zdôrazňujú, že panovník sa nemôže odvolávať iba na božské právo vládnuť –
legitimita vlády naopak spočíva v jeho cnostnom konaní a v schopnosti získať si 
podporu svojich poddaných.  

18 BOCCACCIO, De casibus virorum illustrium VI, 9: „Brutus et Cassius tam parricidium 
suum quam apud Phylippos susceptum flebant excidium...“ 
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Boccaccio neváha označiť Caesara za zradcu, čo by istým spôsobom 
mohlo naznačovať legitimitu jeho odstránenia.19 Boccacciov zasvätený 
komentár k Danteho Komédii bohužiaľ končí analýzou 16. spevu Inferna, 
takže k verdiktu veľkého florentského básnika nad Brutom a Cassiom 
z 34. spevu spomenutého diela sa jeho mladší obdivovateľ priamo nevy-
jadruje. Jeho komentár ku 4. spevu Inferna, v ktorom Dante umiestňuje 
Caesara do limba, však dokladá, že Boccaccio chápal Caesarovo uchope-
nie moci ako nelegitímne.20 Popis zavraždenia Caesara, ktorý nasleduje, 
je mimoriadne triezvy a nesie sa v čisto deskriptívnom duchu: Marca 
Bruta Mladšieho označuje za jednu z hlavných postáv sprisahania a Cae-
sarovho vraha sensu stricto. Boccaccio totiž zdôrazňuje, že z dvadsiatich 
troch rán, ktoré doživotný diktátor utŕžil, bola smrteľná iba jediná, a to 
práve tá, ktorú mu zasadil Brutus.21 Vlastný Boccacciov pohľad na násilné 
odstránenie tyrana však na základe týchto riadkov nie je možné jedno-
značne identifikovať.  

Problém recepcie Bruta Mladšieho v 15. storočí otvára florentský kan-
celár a humanista Coluccio Salutati (1331–1406), ktorý sa konšpirátorovi 
detailne venuje najmä v kratšom spise De tyranno z roku 1400, v ktorom 
sa zamýšľa nad oprávnenosťou Danteho súdu nad Brutom a Cassiom.22 

––––––––––– 
19 BOCCACCIO, Rime XLI: „Cesare, poi ch’ebbe, per tradimento | dell’egizian duttor, 

l’orrate chiome, | rallegrossi nel core, e ‘n vista come | si fa qual che di nuovo è 
discontento.“ MCLAUGHIN, Empire, Eloquence, and Military Genius (2009), s. 339–340, 
sa domnieva, že Boccacciova kritika bola ovplyvnená objavením Tacitových Dejín, 
ktoré náš autor mal ukradnúť z kláštora v Montecassine. 

20 BOCCACCIO, Esposizioni sopra la Comedia di Dante (= Espos. ad Inf.) IV, 123: „... occu-
pò la republica e fecesi fare contro alle leggi romane dettatore perpetuo, dove, 
secondo le leggi, non si poteva più oltre che sei mesi stendere l’uficio del 
dettatore ...“ 

21 BOCCACCIO, Espos. ad Inf. IV, 123: „...dove [Senato], non dopo lunga dimora, fu da 
Gaio Cassio e da Marco Bruto e da Decio Bruto, prencipi della congiurazione, e 
da più altri senatori assalito e fedito di ventitré punte di stili. La qual cosa ve-
dendo esso e conoscendo la morte sua, recatisi e compostisi, come meglio poté, i 
panni dinanzi, acciò che disonestamente non cadesse, senza far alcun romore di 
voce o di pianto cadde; ed essendone stato portato da alquanti suoi servi a casa e 
vedute da Antistio medico le piaghe di lui ancora spirante, disse di tutte quelle 
una sola esservene mortale: e quella si crede fosse quella che da Marco Bruto 
ricevette.“ 

22 Okrem spomenutého Salutatiho spisu eminentný záujem o postavu Bruta Mlad-
šieho dokladá tiež fakt, že prvým do latinčiny preloženým textom Plutarchových 
Vitae parallelae je práve život Caesarovho vraha, ktorý pripravil (zhodou okolností 
taktiež v roku 1400) Iacopo Angeli da Scarperia, člen úzkeho okruhu humanistic-
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Tyrana charakterizuje nelegitímny nárok vládnuť a nespravodlivosť,23 
pričom Salutati explicitne uvádza, že panovníka, ktorý napĺňa vyššie 
uvedenú definíciu, je prípustné odstrániť i násilím.24 Zdalo by sa teda, že 
florentský kancelár bude obhajovať republikánske záujmy, avšak v tretej 
kapitole spisu Salutati na prekvapenie mnohých moderných interpretov25 
popiera, že by Iulius Caesar bol tyranom. Z toho logicky vyvodzuje, že 
jeho zavraždenie nemožno ospravedlniť26 a Dante učinil správne, keď 
Bruta s Cassiom umiestnil do najnižšieho kruhu pekla.27 Akokoľvek by 
sa mohlo zdať, že jednoznačným ospravedlnením práva na násilný odpor 
proti uzurpátorovi moci si florentský kancelár zachováva republikánsku 
tvár, Salutatiho inšpirácia Dantem nie je povrchná. Môžeme ju doložiť 
nielen prostredníctvom samotnej obhajoby Caesara, ktorého však v iných 
textoch popisuje ako vinníka poroby Ríma,28 ale taktiež v jeho augustí-

––––––––––– 
kých učencov okolo Salutatiho, pozri PADE, The Reception of Plutarch’s Lives in 
Fifeteenth-Century Italy (2007), s. 113. 

23 SALUTATI, De tyranno (= De tyr.) I, 9: „...tyrannum esse qui invadit imperium et 
iustum non habet titulum dominandi [...] tyrannus est qui superbe dominatur aut 
iniustitiam facit vel iura legesque non observat.“ 

24 SALUTATI, De tyr. II, 7: „...tale monstrum armis etiam cum caede et sanguine 
crudeliter opprimendo...“ 

25 BARON, The Crisis of the Early Italian Renaissance (1966), s. 146–166, podáva dnes už 
klasickú (avšak v mnohých ohľadoch prekonanú) interpretáciu Salutatiho spisu 
ako nepochopiteľnej aberácie v myslení presvedčeného republikána.  

26 SALUTATI, De tyr. IV, 1: „quoniam ergo Caesar non potest inter tyrannos legitime 
reputari [...] quis affirmare possit quod iure fuerit occisus?“ 

27 SALUTATI, De tyr. V: „Dantes iuste posuerit Brutum et Cassium in inferno inferiori 
tamquam singularissimos proditores.“ 

28 SALUTATI (Epistolario VIII, 7) napríklad v roku 1392 píše Pasquinovi de Capelli, 
priateľovi, ktorý mu opísal a poslal novoobjavené Ciceronove Familiares: „...vidi 
tuo munere bellorum civilium fundamenta et quid caput illud orbis terrarum de 
libertate populica in monarchie detruderit servitutem.“ V inom, rukopisne docho-
vanom diplomatickom texte z roku 1394, ktorý cituje WITT, In the Footsteps of the 
Ancients (2000), s. 332, pozn. 98, nachádzame riadky, ktoré jednoznačne spájajú 
Iulia Caesara a jeho adoptívneho syna Octavia s deštrukciou republikánskej slo-
body: „Recensete, viri prudentissimi, quo civile certamen deduxerit urbem Ro-
mam; none videtis de regimine populico precipitatam fuisse in miseram servitu-
tem? Quid enim fuerunt Caesaris vel Octavii dominatus, nisi principium perpe-
tue servitutis?“ K Salutatiho ambivalentnej recepcii Caesara, ktorá v mnohom 
pripomína Petrarcu (počiatočný odpor voči Caesarovi ako tyranovi u oboch v sta-
robe strieda skôr obdiv a uznanie), pozri najmä WITT, Hercules at the Crossroads 
(1983), s. 368–391, ktorý činí nasledujúci záver: „As an old man Salutati was 
perhaps even a more fervent Florentine patriot that he had been thirty years 
before, but at the theoretical level the ordered world of a universal Christian 
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novskej teologickej interpretácii ľudskej histórie, ktorú utvára božská 
prozreteľnosť,29 či dokonca v obhajobe monarchie ako najlepšej formy 
vlády.30 

Jednoznačne republikánsky vyznievajúcu interpretáciu zavraždenia 
Iulia Caesara podáva definitívne až Salutatiho nástupca vo funkcii flo-
rentského kancelára Leonardo Bruni (1369–1444), ktorý sa Brutom zaoberá 
najmä v diele Ad Petrum Paulum Histrum Dialogus, a to v priamej reakcii 
na Salutatiho spis De tyranno. Dej dialógu sa odohráva v Salutatiho dome 
a Bruniho mentor je taktiež jednou z postáv. Niccolò Niccoli, ďalší z pro-
tagonistov diela, ktorý zároveň s najväčšou pravdepodobnosťou pred-
kladá Bruniho vlastné stanoviská, najskôr na Danteho ostro útočí: Je 
neprípustné, že Bruta Mladšieho umiestnil do najhlbšieho pekla za to, že 
„vyrval slobodu rímskeho ľudu z hrdla zlodejov“.31 Dante predsa nemôže 
zatracovať Bruta Mladšieho a zároveň umiestniť Bruta Staršieho do Ely-

––––––––––– 
monarchy – in which Florentine had its place – exercised an irresistible appeal to 
one who felt the whole of created reality informed and moved by the eternal 
Providence of the Christian God. Immersed in this essentially religious vision of 
politics as he was, the republican experience of the ancient world appeared to 
him irrelevant and insignificant.“ 

29 Božský úrad určuje všetky významné udalosti, od Caesarovho víťazstva v ob-
čianskej vojne cez Brutov násilný skutok až po porážku sprisahancov, pozri 
SALUTATI, De tyr. III, 9: „Dei dispositione factum est ut victor Caesar fuerit“; 
a ďalej SALUTATI, De fato et fortuna 61–62, 201–202. Salutatiho inšpirácia Danteho 
dielom je v tomto ohľade obecne prijímaným faktom, pozri napr. BARON, The Cri-
sis of the Early Italian Renaissance (1966), s. 156 alebo WITT, In the Footsteps of the 
Ancients (2000), s. 330. PICCOLOMINI, The Brutus Revival (1991), s. 55, naznačuje ur-
čitý rozdiel medzi Salutatiho interpretáciou Bruta v De fato et fortuna a v De 
tyranno, ktorý však podľa nás možno akceptovať iba vtedy, ak zároveň akcep-
tujeme kancelárovu sofistickú dištinkciu medzi slobodnou vôľou a božskou pro-
zreteľnosťou obsiahnutou v De fato. 

30 SALUTATI, De tyr. IV, 16–17: „Nonne politicum est et omnium sapientum senten-
tiis diffinitum monarchiam omnibus rerum publicarum condicionibus praeferen-
dam, si tamen contingat virum bonum et studiosum sapientiae praesidere? Nulla 
libertas maior quam optimo principi, cum iusta praecipiat, oboedire. Quod si 
nihil divinius et melius quam mundus regitur uno solo praesidente Deo, tanto 
melius est humanum regimen quanto propinquius ad illud accedit. Illi vero 
similius esse non potest quam unico principante.“ 

31 BRUNI, Ad Petrum Paulum Histrum Dialogus (= Ad P. P. Hist.), s. 70: „...illud autem 
gravius atque intolerable, quod M. Brutum, hominem iustitia, modestia, magnitu-
dine animi omnique denique virtutis laude praestantem, ob Caesarem interfec-
tum libertatemque populi Romani ex faucibus latronum evulsam summo sup-
plicio damnavit.“ 
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zejských polí,32 veď „pokiaľ je Marcus [Brutus Mladší] zločinec, Iunius 
[Brutus Starší] je ešte väčší!“33 V druhej časti dialógu sa však Niccoli 
obhajuje tým, že kritiku Danteho predniesol iba ako podnet na diskusiu, 
a sám sa chopí jeho obrany, ktorá spočíva v rozlíšení básnického umenia 
a historického faktu.34 Podľa Niccoliho (a Bruniho) Dante ako najvzde-
lanejší človek svojej doby veľmi dobre vedel, že Caesar bol tyran a 
Brutus čestný muž, ale rozhodol sa použiť ich postavy ako zástupné 
symboly za dobrého vládcu a zlého konšpirátora. Toto šalamúnske rie-
šenie, ktoré v budúcnosti prevezmú taktiež ďalší renesanční vzdelanci,35 
na jednej strane chráni Danteho Komédiu ako „rodinné striebro“ florent-
ského kultúrneho dedičstva a na druhej strane schvaľuje Brutov čin. 
Akokoľvek je Bruniho odsúdenie Iulia Caesara a jeho sympatie k Brutovi 
nepochybné, nie je možné z tejto skutočnosti vyvodzovať, že by bol 
Bruni čistokrvným republikánom.36 Súčasné bádanie skôr zdôrazňuje, že 
florentský kancelár sa so svojím predchodcom vo funkcii zhodoval v ná-
––––––––––– 
32 DANTE, Inf. IV, 127. 
33 BRUNI, Ad P. P. Hist., s. 70: „...si sceleratus Marcus, sceleratiorem esse Iunium 

necesse est.“ 
34 BRUNI, Ad P. P. Hist., s. 90: „...pictoribus enim atque poetis quidlibet audendi 

semper fuit aequa potestas.“ 
35 Komentár Cristofora Landina k Danteho Komédii (1481) je bezpochyby ovplyv-

nený Bruniho úvahami. Caesar je iba symbolickou reprezentáciou Rímskej ríše; 
Brutus a Cassius symbolickou reprezentáciou násilného odstránenia nositeľa 
politickej moci, pozri LANDINO, Comento sopra la Comedia XXXIV, 65–67: „[Dante] 
pone Cesare primo non per Cesare, el quale non essendo giusto non potea essere 
giusto imperadore; ma per lo ’mperio; et Bruto et Cassio, e quali l’uccisono, non 
pone per Bruto et Cassio, ma per chi uccide el vero monarca“. Landinovo hodno-
tenie Caesara však nie je jednostranné – podľa humanistického vzdelanca mal 
zaiste mnohé dobré charakterové črty a k územiu Rímskej ríše pripojil nové úze-
mia, avšak po prekročení Rubikonu sa z neho stal odsúdeniahodný uzurpátor 
(ibid.): „[…] et certamente sarebbe stato inaudita crudeltà et altutto aliena dalla 
doctrina et equità di tanto poeta porre in eterno et sì grave supplicio quegli e 
quali per ardentissima carità si missono alla morte per liberare la patria dal giogo 
della servitù, per la quale se fussino stati christiani harebbono honoratissima sedia 
nel suppremo cielo acquistato. Non niego Cesare essere stato ornato di molte 
varie et excellentissime virtù, ma subito che in lui nacque sì efferata impietà che 
per speranza d’occupare la tirannide passò el fiume Rubicone, d’huomo excellen-
tissimo divenne immanissima fiera.“ 

36 Pozri najmä BARON, The Crisis of the Early Italian Renaissance (1966), s. 225–269. 
Baron sa domnieva, že druhá časť Bruniho Dialógu reflektuje existenčné ohrozenie 
Florentskej republiky milánskym vojvodom Giangaleazzom Viscontim (akútne 
najmä v roku 1402) a predstavuje jeden z prvých dokladov „občianskeho“ huma-
nizmu.  
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zore, že aj monarchia môže byť legitímnym systémom vládnutia, pokiaľ 
zároveň platí, že panovník vládne spravodlivo a svoj úrad získal zákon-
ným spôsobom.37 Pretože Iulius Caesar nespĺňa ani jednu podmienku, 
podľa Bruniho nie je monarchom, ale tyranom, čo následne legitimizuje 
snahu o jeho odstránenie. Bruni týmto myšlienkovým postupom zároveň 
získava argument proti ghibelínom: Ak nemal Iulius Caesar legitímny 
nárok na vládu v Ríme, nemôže ju mať ani rímsky cisár ako jeho priamy 
následník.38 

Otázka legitimity násilného odstránenia tyrana prechádza z teoretic-
kej do praktickej roviny v pokuse o prevrat vo Florencii, ktorý osnoval 
rod Pazzi s podporou mnohých významných politických hráčov rene-
sančného Talianska druhej polovice 15. storočia.39 Sprisahanci sa vo 

––––––––––– 
37 Pre kritiku Barona a jeho obrazu Bruniho ako čistokrvného republikána pozri naj-

mä HANKINS, The “Baron Thesis” after Forty Years and some Recent Studies of Leo-
nardo Bruni (1995); detailne a vo všeobecnejšej polohe sa s Baronovými myšlienkami 
vyrovnáva zborník HANKINS, Renaissance Civic Humanism: Reappraisals and Reflec-
tions (2000). Pre Baronových kritikov je však problematická najmä jednoznačná 
oslava republikánskeho zriadenia, ktorá zaznieva v Bruniho oslavnej reči pri prí-
ležitosti pohrebu Nanniho Strozziho, pozri BRUNI, In laudationem clarissimi viri 
Iohannis Stroze 19 & 21: „Forma rei publice gubernande utimur ad libertatem 
paritatemque civium maxime omnium directa, que quia equalis est omnibus, 
popularis nuncupatur. Neminem enim unum quasi dominum horremus, non 
paucorum potentie inservimus: equa omnibus libertas, legibus solum obtempe-
rans, soluta hominum metu.“ […] „Hec est vera libertas, hec equitas civitatis: 
nullius vim, nullius iniuriam vereri, paritatem esse iuris inter se civibus, pari-
tatem rei publice adeunde. Hec autem nec in unius dominatu nec in paucorum 
possunt existere.“ Porovnaj taktiež BRUNI, Historiae Florentini populi I, 38: „Decli-
nationem autem romani imperii ab eo fere tempore ponendam reor quo, amissa 
libertate, imperatoribus servire Roma incepit. […] Cessit enim libertas impera-
torio nomini, et post libertatem virtus abivit. […] Quot enim rei publicae lumina 
sub Iulio Caesare extincta sunt! Quantis principibus civitas orbata!“ Je mierne 
ironické, že Bruniho pohrebnú reč Baronovi kritici marginalizujú práve tak, ako 
Baron marginalizuje Salutatiho De tyranno, čo je práve jeden z dôvodov jeho kri-
tiky, pozri napr. WITT, In the Footsteps of the Ancients (2000), s. 419–431.  

38 MAXSON, Kings and Tyrants: Leonardo Bruni’s Translation of Xenophon’s Hiero (2009), 
s. 205, vníma Bruniho latinský preklad Xenofóntovho dialógu Hierón ako kancelá-
rov vklad do diskusie o benevolentnej monarchickej vláde, pričom sa domnieva, 
že práve Xenofón ako antická autorita mal podporiť jej legitimitu.  

39 Pre podrobný popis udalosti a jej pozadia pozri MARTINES, April Blood (2004), 
najmä s. 111–137. Mimo florentskej rodiny Pazzi a priamej účasti Francesca 
Salviatiho, arcibiskupa z Pisy, či Jacopa Braccioliniho (syna slávneho humanistu), 
sprisahanie prebiehalo pod záštitou pápeža Sixta IV., grófa Girolama Riaria, 
neapolského kráľa Ferranteho a Federiga, vojvodu urbinského.  
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florentskej katedrále v apríli roku 1478 pokúsili zavraždiť Lorenza Nád-
herného, a to neúspešne, a jeho brata Giuliana, úspešne. Súveké správy 
o tejto udalosti zmienky o Brutovi vôbec neobsahujú. Nepíše o ňom ani 
dvorný humanista rodu Medici Angelo Poliziani (1478) v Coniurationis 
commentarium, ani tichý podporovateľ sprisahania Alamanno Rinuccini 
v republikánsky ladenom texte Dialogus de libertate, spísanom o rok neskôr. 
Predobrazom sprisahancov je pre Poliziana Sallustiov Catilina;40 Rinuccini 
naopak atentát oslavuje ako „mimoriadne slávny čin“ (facinus gloriosissi-
mum).41 Oba spisy sú silne ideologicky vyhranené a keďže recepcia Bruta 
Mladšieho ako historickej postavy v tradícii florentského humanizmu 
nebola jednoznačná (stačí porovnať názory dvoch kancelárov republiky, 
Salutatiho a Bruniho), Brutus pravdepodobne nemohol efektívne slúžiť 
ako predobraz pre vylíčenie udalostí roku 1478. Po smrti Lorenza Nád-
herného (1492) a dvojročnej vláde jeho neschopného syna Piera sa vo 
Florencii chopí oprát moci Savonarola (1494–1498).42 Po jeho upálení je 
znovu ustanovená republika; v roku 1512 však Giuliano de’ Medici s 
podporou Svätej ligy obnovuje vládu Mediciovcov vo Florencii. Reakcia 
republikánov na seba nenechá dlho čakať a hneď nasledujúci rok je pre-

––––––––––– 
40 Na túto skutočnosť upozorňuje PICCOLOMINI, The Brutus Revival (1991), s. 68. 

Porovnaj napr. POLIZIANO, Coniurationis commentarium, s. 6: „Eius familiae princeps, 
Iacobus Pactius, equestris ordinis vir, diem noctem aleae vacare; sicubi male 
iactus caderet, Deos atque homines diris agree, non numquam et alveolum tessa-
rarium, aut quod aliud irato offerretur, temere in proximum quemque iaculari. 
Ipse pallidus atque exsanguis caput iactare semper, et, quod levitatis maximum 
fore argumentum, nunquam ore, nunquam oculis, nunquam manibus consiste-
re.“ a Sallustius, Catilina XV, 4–5: „namque animus inpurus [scil. Catilina], dis 
hominibusque infestus, neque vigiliis neque quietibus sedari poterat: ita con-
scientia mentem excitam vastabat. igitur colos exsanguis, foedi oculi, citus modo, 
modo tardius incessus: prorsus in facie voltuque vecordia inerat.“ 

41 K Rinuccinimu a sprisahaniu rodu Pazzi pozri MARTINES, April Blood (2004), 
s. 214–220, podľa ktorého je Rinucciniho popis udalosti rovnako tendenčný ako 
Polizianov. Pre vyváženejšie dobové hodnotenie pozri najmä MACHIAVELLI, Istorie 
fiorentine VIII, 1–10. 

42 Hoci Savonarola Bruta Mladšieho priamo nespomína, jeho traktát o politickej 
správe Florencie sa nesie v jednoznačne prorepublikánskom duchu, pozri NAR-
DONE, «Mort à Caesar!» (2015), s. 82: „Il n’y a pas, explicitement, dans ce texte 
essentiel de Savonarole, d’allusions à Caesar ou à Brutus, qui nous intéressent ici; 
mais le moine ferrarais prolonge l’interprétation d’une république excellente, par 
opposition à l’empire.“ 
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kazené sprisahanie Piera Paola Boscoliho a Agostina Capponiho.43 Na 
rozdiel od sprisahania rodu Pazzi postava Bruta v tomto prípade jedno-
značne slúžila ako inšpirácia. V dobových záznamoch z procesu so spri-
sahancami Boscoli prosí notára, s ktorým strávil vo väzení posledné ho-
diny života: „Ach, Luca, vyjmi mi z hlavy Bruta, aby som mohol učiniť 
tento [posledný] krok ako čistý kresťan!“44 

Analýza komplexných politických úvah Niccola Machiavelliho (1469–
1527) ďaleko presahuje možnosti tohto príspevku. Napriek určitým kom-
promisom, ktoré si vyžadovala Macchiavelliho snaha získať si priazeň 
Mediciovcov po ich návrate k moci v roku 1512,45 je jeho politické uva-
žovanie naklonené myšlienke republiky.46 Macchiavelliho Bruta možno 
jednoznačne chápať ako jej udatného obrancu. V Rozpravách Machiavelli 
označuje Iulia Caesara nepríliš lichotivým titulom „prvý tyran Ríma“47 
a jeho pozitívne vykreslenie v niektorých antických prameňoch považuje 
za propagandu ustráchaných autorov. Ak chceme získať verný obraz 
Caesara, musíme čítať Sallustiovo Coniuratio a prihliadnuť k jeho opisu 

––––––––––– 
43 Pri represiách v dôsledku prekazeného sprisahania bol obvinený a uväznený 

taktiež Machiavelli, po voľbe kardinála Giovanniho Medici za pápeža Leva X. 
však bol omilostený, pozri MARIETTIOVÁ, Machiavelli (2016), s. 128–129. 

44 DELLA ROBBIA, Narrazione del caso di Pietro Paolo Boscolo e di Agostino Capponi, s. 289–
290: „Deh! Luca, cavatemi della testa Bruto, acciò ch’ io faccia questo passo inte-
ramente da cristiano!“ 

45 Machiavelliho Vladár je venovaný vojvodovi z Urbina Lorenzovi Medici, synov-
covi Giovanniho (pápeža Lea X.) a jeho Florentské dejiny synovi Giuliana Medici, 
Lorenzovho brata zavraždeného v sprisahaní rodu Pazzi, Giuliovi Medici (už ako 
pápežovi Klementovi VII.), od ktorých si sľuboval návrat do najvyšších miest 
florentskej politiky, ktoré obsadil počas predchádzajúcej republikánskej vlády 
z rokov 1498–1512 (druhý sekretár a kancelár). K Machiavelliho autocenzúre, 
spôsobenej tým, že adresáti niektorých jeho diel boli práve predstavitelia rodu 
Medici, pozri napr. MARIETTIOVÁ, Machiavelli (2016), s. 222–225. 

46 SKINNER, The Foundations of Modern Political Thought (1997), s. 159. K rovnakému 
názoru dochádza po dôkladnej analýze Machiavelliho textov venujúcich sa spri-
sahaniam taktiež SARACINO, Machiavellis Überlegungen zur politischen Verschwörung 
(2012), s. 216: „Die geschilderten Merkmale der Textökonomie, die in den Discorsi 
und in den Istorie Fiorentine bei der Behandlung der Verschwörung hervorste-
chen, liefern somit Anhaltspunkte für ein kryptisch gehaltenes republikanisches 
Anliegen Machiavellis.“ Pre detailné zhodnotenie Machiavelliho ako presvedče-
ného republikána pozri najmä súbor textov BOCK – SKINNER – VIROLI, Machiavelli 
and Republicanism (1990).  

47 MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (= Disc.) I, 37, s. 120: „primo 
tiranno in Roma“. 
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Catilinu.48 V kľúčovej kapitole o sprisahaniach Machiavelli uvádza, že 
motívom Brutovho činu bola snaha oslobodiť vlasť od tyranie.49 Caesar 
je tyran, Brutus je hrdina, a dokonca ani Dante nie je ušetrený kritiky. 
Vyššie sme doložili, že humanistickí učenci sa snažili brániť Danteho 
verdikt nad Brutom tvrdením, že Caesar nebol tyran (Salutati), alebo 
odkazom na poetickú licenciu (Bruni, Landino). Machiavelli ako jeden 
z prvých autorov výslovne tvrdí, že Dante sa v tejto otázke jednoducho 
zmýlil – a dôvod jeho chybného úsudku identifikuje ako zatrpknutosť, 
ktorú vyvolalo jeho nútené vyhnanstvo.50  

Po polovičatom úspechu sprisahania rodu Pazzi a totálnom neúspechu 
sprisahania Boscoliho a Capponiho v roku 1537 Lorenzino de’ Medici 
(1514–1548) zavraždil svojho príbuzného Alessandra, faktického vládcu 
Florencie, pričom deklarovaným motívom jeho skutku bola snaha oslo-
bodiť Florenciu od tyrana.51 Lorenzino v Obrane síce Bruta explicitne 

––––––––––– 
48 MACHIAVELLI, Disc. I, 10, s. 92: „...chi vuole conoscere quello che gli scrittori liberi 

ne direbbono, vegga quello che dicono di Catilina...“ 
49 MACHIAVELLI, Disc. III, 6, s. 201: „Un’ altra cagione ci è, e grandissima, che fa gli 

uomini congiurare contro al principe; la quale è il desiderio di liberare la patria, 
stata da quello occupata. Questa cagione mosse Bruto e Cassio contro a Cesare; 
questa ha mosso molti altri contro a’ Falari, Dionisii, ed altri occupatori della pa-
tria loro. Né può, da questo omore, alcuno tiranno guardarsi, se non con diporre 
la tirannide.“ 

50 MACHIAVELLI, Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, s. 925: „...ma mi fermerò 
sopra di Dante; il quale in ogni parte mostrò d’essere, per ingegno, per dottrina e 
per giudizio, uomo eccellente, eccetto che dove egli ebbe a ragionare della patria 
sua; la quale, fuori d’ogni umanità e filosofico instituto, perseguitò con ogni 
specie d’ingiuria. E non potendo altro fare che infamarla, accusò quella d’ogni 
vizio, dannò gli uomini, biasimò il sito, disse male de’ costumi e delle leggi di lei; 
e questo fece non solo in una parte della sua Cantica, ma in tutta, e diversamente 
e in diversi modi; tanto l’offese l’ingiuria dell’esilio!“ 

51 LORENZINO DE’ MEDICI, Apologia, s. 239: „Dico dunque que il fine mio era di libe-
rare Firenze; e l’ammazzare Alessandro era il mezzo.“ Skutočný motív Lorenzi-
novho skutku nie je možné presne určiť a, ako uvádza DALL’AGLIO, The Duke’s 
Assassin (2015), s. 18, pravdepodobne v ideologicky vyhranenom dobovom kon-
texte ani nikoho nezaujímal: „The impression is that there was no genuine will to 
understand and explain, even less to pose an inconvenient question which might 
have had a disappointing answer. Whatever the reality, any possible ‘trivial motive’ 
stemming from personal resentment had to give way to what the republicans 
wanted to pass into history as Lorenzino’s unique motive: an irresistible anti-
tyrannical impulse to restore Florence its traditional liberty.“ Podobne skepticky 
sa vyjadruje BAKER, Writing the Wrongs of the Past (2007), s. 331: „Exactly why 
Lorenzo di Pierfrancesco killed his cousin must remain in the realm of historical 
speculation.“ ELLIS, The Comic Old Man in a Medicean Context (2003), s. 43–44, 
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nespomína,52 florentskí republikáni v exile však oslavovali atentátnika 
ako „toskánskeho Bruta“.53 Po úteku do Benátok si Lorenzino dal vyraziť 
medailu ikonograficky kopírujúcu aureus EID·MAR, ktorý dal po zavraž-
dení Caesara vyraziť sám Brutus Mladší. Na prednej strane medaily je 
vyobrazený Lorenzino all’antica, na zadnej strane – rovnako ako to bolo 
v antickej predlohe medaily – nachádzame vyobrazené dve dýky, pileus, 
čiže plstenú čiapku, ktorú dostávali v Ríme čerstvo oslobodení otroci, a 
nápis VIII·ID·IAN, teda (ante diem) octavum Idus Ianuarias.54  

K Lorenzinovi a jeho úspešnému atentátu sa viaže taktiež slávna 
Michelangelova nedokončená busta, ktorou Michelangelo oslavuje Bruta 
ako rezolútneho hrdinu republiky.55 Bustu si s najväčšou pravdepodob-
nosťou pri príležitosti zavraždenia Alessandra objednal u sochára kar-
dinál Ridolfi, florentský exulant a jeden z lídrov republikánskej veci 
v Ríme.56 V tejto veci s Michelangelom komunikoval Ridolfiho sekretár, 
vzdelanec Donato Giannotti (1492–1573), ktorý vzápätí vydáva Dialoghi 
(1546), kde sám vystupuje ako literárna postava a spoločne s Michelan-
gelom sa opäť vracajú k Dantemu a problému násilného odstránenia 
tyrana. Giannotti obhajuje ideu republiky a tvrdí, že Dante umiestnil 

––––––––––– 
predpokladá, že už Lorenzinova dochovaná komédia Aridosia, napísaná rok pred 
zavraždením Alexandra de’ Medici, obsahuje náznaky politickej kritiky, čo by 
naznačovalo, že Lorenzino vraždu plánoval dopredu a nebola výsledkom chvíľ-
kovej pohnútky. 

52 RUSSO, L’Apologia del tirannicidio di Lorenzino De’ Medici (2006), s. 132, považuje 
spis za „prvú bezpodmienečnú ideologickú obhajobu vraždy tyrana“, avšak, ako 
sme videli, právo na násilné odstránenie zlého panovníka obhajoval už Salutati 
v spise De tyranno. 

53 Ako dokladá napr. VARCHI, Storia fiorentina XV, 262–263: „…il duca Alessandro 
essere stato la notte della Befania ferito e morto in camera sua de Lorenzo di 
Pierfrancesco de’ Medici, nè quanto variamente se ne ragionò; pure il più degli 
uomini, e spezialmente i Fiorentini, e tra questi i fuorusciti, lo portavano con 
sommissime lodi di là dal cielo, non solo agguagliandolo, ma preponendolo a 
Bruto; onde molti, e tra questi Benedetto Varchi, molto più che nessun altro, co-
posero, e volgarmente e latinamente, molti versi così in lode e commendazione 
del TIRANNICIDA, e del nuovo BRUTO TOSCANO, chè con tali nomi si chiamava in 
quel principio Lorenzo, come in biasimo e vituperio del duca Alessandro …“ 

54 Detailnú analýzu tejto medaily podáva ROLET, Un pileus et deux poignards (2012), 
s. 375–379 a SCHULZ, Vom Tyrannenmörder zum Souverän (2013), s. 327–333. 

55 Dnes vo Florencii, Museo Nazionale del Bargello. 
56 Pozri HUGHES, Michelangelo (1997), s. 263–265 a detailne najmä GORDON, Giannotti, 

Michelangelo and the Cult of Brutus (1999). DALL’AGLIO, The Duke’s Assassin (2015), 
s. 15, uvádza, že so zákazkou vytvoriť oslavnú bustu pre Lorenzina bol v Benát-
kach oslovený aj Iacopo Sansovino.  
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Bruta do tlamy Lucifera neoprávnene. Literárny Michelangelo potom 
používa rétorickú obranu florentského básnika, doloženú u Bruniho či 
Landina a založenú na symbolickom výklade hlavných postáv: „Dom-
nievam sa, že Dante v postave Bruta a Cassia nespodobňuje [historic-
kého] Bruta a Cassia, ale tých, ktorí zradili majestát ríše. A v postave 
Caesara nespodobňuje [historického] Caesara, ale majestát ríše“.57 

Záverom môžeme konštatovať, že recepcia Marca Iunia Bruta Mlad-
šieho v talianskom renesančnom humanizme sa nesie v mimoriadne 
ambivalentnom duchu, a to nielen vo všeobecnej rovine, ale dokonca 
i u jednotlivých autorov. Petrarca či Salutati v rôznych obdobiach svojich 
životov mali často úplne odlišné názory na Caesara a jeho rolu v dejin-
nom vývoji Ríma, čím sa nutne menil aj vzťah k Brutovi. Ďalším dôle-
žitým momentom v „druhom živote“ Bruta je bezpochyby význam 
Danteho súdu nad Brutom, ktorý, ako sme ukázali, určuje diskurzívnu 
rovinu u takmer všetkých neskorších autorov: Salutati, Bruni, Landino či 
Giannotti predstavujú Bruta v priamej nadväznosti na jeho vyobrazenie 
v Danteho Pekle. Čiastočne tak činí i Machiavelli, ktorý však na rozdiel 
od vyššie menovaných vzdelancov ako jediný nevystupuje vo vzťahu 
k Dantemu apologeticky. Napokon možno uzavrieť, že v období rene-
sančného humanizmu sa postava Bruta používa takmer bezvýhradne 
v ideologickom kontexte súboja medzi monarchickým a republikánskym 
usporiadaním: Brutus osciluje medzi vrahom a hrdinom v priamej nad-
väznosti na politické preferencie jeho interpretov. 
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Résumé 
 

Brutus between a Murderer and a Hero: The Reception of Brutus the Younger in 
Italian Renaissance Humanism 

 
Juraj FRANEK 

 
The historical figure of Marcus Iunius Brutus the Younger enjoyed a rich and 

complicated reception during the period of the Italian Renaissance. Dante fa-
mously placed Brutus, alongside Cassius and Judas, in the jaws of Lucifer. 
Petrarch, in his earlier years, celebrated Cola di Rienzo as a “third Brutus” only 
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to harshly censure the “noblest Roman” in his old age. Boccaccio called Brutus’ 
action a parricide, yet his works betray a strong anti-Caesarian sentiment. 
Salutati defended both Dante’s decision to place Brutus in the lowest circle of 
Hell and the right to the violent elimination of the tyrant by conjuring up an 
overtly positive image of Caesar as a much-loved, benign ruler. Bruni unequi-
vocally condemned Caesar, praised Brutus as the last bulwark of republican 
freedoms, and tried to safeguard Dante’s reputation by means of a symbolic 
interpretation of Brutus as the archetype of a traitor and Caesar as the archetype 
of the imperial maiestas, with Landino, probably the greatest commentator of 
Dante’s Commedia in the fifteenth century, following his lead. Machiavelli, quite 
like Bruni, applauded the conspirator’s deed and did not allow any special 
pleading for Dante either, claiming that the gnawing thought of unjust banish-
ment from republican Florence occasioned the great poet’s condemnation of 
Brutus. Apart from literary works, attestations of Brutus as an inspiration for 
several attempted political coups in Florence abound, with Pier Paolo Boscoli 
begging the notary present on the night before his execution to “get the Brutus 
out of his head” and Lorenzino de’ Medici’s assassination of his relative followed 
by Florentine republican exiles’ praise of a new “Tuscan Brutus” and a significant 
iconographical programme to commemorate the deed. 
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Dva kráľovské portréty v kontexte politických 
sporov posledných rokov vlády Mateja Korvína∗ 

 
Ľudmila BUZÁSSYOVÁ 

 
 

 dynastickou politikou kráľa Mateja Korvína posledných rokov 
jeho vlády sú späté dve propagandisticky ladené a vzájomne 
tematicky prepojené diela talianskych humanistov, De egregie, 
sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae od Galeotta Martia1 

a Symposion de virginitate et pudicitia coniugali (Učená debata o panenstve 
a manželskej cudnosti)2 od Antonia Bonfinia. Obe diela boli venované 
kráľovým blízkym a vznikli približne v rovnakej dobe. Líšia sa politic-
kými cieľmi, ktoré sledovali, ideológiou, o ktorú sa opierali a rovnako aj 
účinkom, ktorý mohli mať jednak v dynastických sporoch na kráľov-
skom dvore, jednak v osobných ambíciách svojich tvorcov. Vstúpili 
do citlivého priestoru otázky nástupníctva na uhorskom tróne po Mate-
jovi Korvínovi: Matej Korvín a Beatrix Aragónska boli v čase vzniku diel 
manželmi viac ako desať rokov a Beatrix nepriviedla na svet dediča 
trónu a očakávaného zakladateľa huňadyovsko-aragónskej dynastie.  

Dielo De egregie od Galeotta Martia býva datované do rozpätia ro-  
kov 1484–14863 a Bonfiniovo Symposion do rokov 1485–14864. Galeottus 
––––––––––– 
 ∗ Príspevok vzniká v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0627/15 Latinská hu-

manistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. 
 1 Dielo vyšlo v latinsko-slovenskej edícii BUZÁSSYOVÁ – ŠKOVIERA, Znamenité, múdre 

i žartovné výroky a činy kráľa Mateja (2005) a v preklade do slovenčiny in Latinský 
humanizmus (2008). Ďalej na dielo odkazujeme skrátenou formou De egregie. 

 2 Ďalej len Symposion. 
 3 JUHÁSZ v úvode svojej kritickej edície (1934), s. III uvádza približné rozpätie ro-

kov 1484–1486, v súlade s ním novšie napr. KISS, Lists of Capital Sins in Late Medieval 
Hungary (2009), s. 100. Niekedy sa za rok zavŕšenia diela uvádza rok 1485; tak 
napr. BÉKÉS, Galeotto Marzio and the Court of King Matthias Corvinus (2009), s. 287. 

 4 APRÓ v úvode kritickej edície (1943), s. IX uvádza, že Bonfinus podľa vlastných 
slov písal rukopis za života pápeža Sixta, ktorý zomrel v auguste 1484, a dopísal 
ho, keď Matej Korvín obliehal Viedeň, čo bolo v januári až júni roku 1485. 
Autorský rukopis poslal ešte bez prefácie do Neapolu na vytvorenie odpisov. 

S
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Martius venoval svoj spis nemanželskému synovi kráľa Mateja Korvína, 
Jánovi Korvínovi, Bonfinius venoval svoje Symposion kráľovnej Beatrix 
Aragónskej, hlavným adresátom oboch diel bol však sám kráľ. Diela 
kreslia ideálny portrét panovníka, resp. panovníkovej manželky. Mali 
polosúkromný charakter – boli určené urodzeným jednotlivcom, pred-
pokladali ale, že budú čítané na kráľovskom dvore a prístupné širšiemu 
okruhu adresátov, predovšetkým uhorským magnátom, ktorých názory 
mali ovplyvňovať. Spomínajú sa v nich tie isté historické a spoločenské 
udalosti, časť aktérov vystupuje ako v jednom, tak v druhom diele. 
Jedným z tematických okruhov, ktorými sú prepojené, je problematika 
manželstva, intímneho života, celibátu a s nimi spojených kresťanských 
cností. Kým v Galeottovom diele je táto problematika jednou z viacerých 
rovnocenných tém, v Bonfiniovom diele je hlavnou témou. 

Dielo De egregie sa žánrovo zaraďuje medzi zbierky múdrych výrokov 
a skutkov významných osobností, ktoré boli inšpirované antickými zbier-
kami Facta et dicta memorabilia od Valeria Maxima či zbierkami výrokov, 
apofthegmat, akými boli napríklad apofthegmata Plutarchove.5 Bezprostred-
ným Galeottovým vzorom bolo dielo Antonia Beccadellia, zvaného Pa-
normita, o výrokoch a skutkoch neapolského kráľa Alfonza Aragónske-
ho, starého otca kráľovej manželky Beatrix, De dictis ac factis Alphonsi 
regis.6 A hoci má Galeottov text svojím akcentom na morálne hodnoty 
a cnosti oslavovaného kráľa veľa spoločného s Baccadelliovým textom, 
od svojho vzoru sa líši dokumentárnou hodnotou – sprostredkovaním 
 
 

––––––––––– 
Prefáciu napísal až po dobytí Viedne a následne taktiež poslal do Neapolu kvôli 
zhotoveniu odpisov. Dielo v úplnosti, spolu s ďalšími literárnymi darmi, pri-
niesol do Uhorska na jeseň roku 1486. Podstatná časť obsahovej stránky diela 
vznikla teda do konca roku 1484 a začiatkom roku 1485. K datovaniu pozri aj 
PAJORIN, La rinascita del simposio antico e la corte di Mattia Corvino (1994), s. 188. 
Obsahovej stránke Symposia a jeho kontextu je venovaná aj diplomová práca 
KATONOVÁ, Antonius Bonfinis: Symposion de virginitate et pudicitia coniugali (2011), 
ktorú viedla autorka tohto príspevku. 

 5 Plutarchove apofthegmata pre kráľa Mateja preložil do latinčiny Janus Pannonius 
v roku 1467 pod názvom De dictis regum et imperatorum. 

 6 O podobnostiach a odlišnostiach medzi Beccadelliovým textom a textom Galeotta 
Martia pozri BÉKÉS, Galeotto Marzio and the Court of King Matthias Corvinus (2009). 
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kultúrno-historických, sociálnych, geografických, etnografických či jazy-
kových poznatkov zo súdobého života v Uhorsku.7  

Druhá žánrová charakteristika vyplýva z ohľadu na adresáta, ktorým 
je kráľov nemanželský syn Ján, do ktorého vkladal jeho otec nádej ako 
do budúceho pokračovateľa svojho diela. De egregie sa tým zaraďuje 
medzi tzv. panovnícke zrkadlá, specula principum, ktoré slúžili budúcim 
panovníkom ako akési manuály pre cnostný život a rozumné spravova-
nie zverenej vlády.8 Takým vzorom má byť mladému Jánovi Korvínovi 
jeho kráľovský otec a jeho skutky, názory a výroky.  

Treťou charakteristickou črtou diela je jeho vtipné ladenie – ním sa 
dielo priraďuje k žánru facécií, taktiež veľmi populárnemu v humanistic-
kej literatúre. Aj vo vykresľovaní panovníka ako žartujúceho a vtipného 
sa Galeottus inšpiroval ako antickými, tak súdobými vzormi.9  

Galeottovým príbehom dodáva špecifický charakter dojem autentic-
kosti, ktorý vzniká nielen tým, že Galeottus vystupuje ako jedna z postáv 
diela (raz v prvej, raz v tretej osobe), ale hlavne oporou v historickej 
skutočnosti, že autor poznal oslavovaného panovníka z bezprostrednej 
blízkosti a dlhodobo sa s ním stýkal.10 Práve tým sa odlišoval od mno-
hých talianskych humanistov kráľovho dvora, medzi inými aj od Bon-
finia, ktorý kráľa osobne spoznal až na konci jeho života.  

Vzťah medzi Galeottom Martiom a Matejom Korvínom nebol, zdá sa, 
určovaný len povahou propagandistického a panegyrického spisu; do istej 
miery sa medzi nimi predpokladá názorová spriaznenosť, ktorú nazna- 
 
 

––––––––––– 
 7 Základnú charakteristiku obsahu jednotlivých príbehov prináša KULCSÁR, Fonti e 

spiritualità del 'De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae' (1983), s. 101. 
 8 Porov. SZEGHYOVÁ, Korupcia v stredoveku a ranom novoveku (2011), s. 212. 
 9 Charakteru diela z hľadiska žánru facécie sa venuje podrobne BÉKÉS, Galeotto 

Marzio and the Court of King Matthias Corvinus (2009) a GYENIS, Galeotto Marzio 
auteur et héros de facéties (1983). 

10 Do Uhorska prišiel Galeottus Martius viackrát v priebehu rokov 1461–1486 a dielo 
De egregie napísal počas jedného zo svojich pobytov na kráľovskom dvore. Porov. 
KLANICSAY, Mattia Corvino e Galeotto Marzio (1983), s. 71sq. K životopisným fak-
tom porovnaj novšie napr. Dizionario Biografico degli Italiani (2008), s. 478–484, s. v. 
Marzio, Galeotto (Galeottus Narniensis), v stručnom prehľade aj BUZÁSSYOVÁ, 
Martius Galeottus (2008) a Kráľ Matej Korvín – patrón humanistov (2005).  
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čujú aj ich dlhodobé kontakty.11 Galeottus nechal vo svojom diele kráľa 
vyslovovať a obhajovať názory, z ktorých viaceré mu boli blízke; kráľ 
v rozhovoroch Galeotta chránil slovne (ako Galeottus uvádza v spise De 
egregie a ako píše aj Bonfinius vo svojom Symposiu), ale aj v skutočnosti, 
keď ho zachránil pred inkvizíciou po napísaní diela De incognitis vulgo 
(O veciach bežne neznámych) v roku 1477. Zbližovali ich literárne 
a filozofické záujmy, napríklad učenie Epikura a Lucretia, zmysel pre 
humor a – ak by sme mali veriť Bonfiniovým dielam – vari aj náchylnosť 
k telesným pôžitkom. V Symposiu totiž Bonfinius vykresľuje Galeotta 
Martia ako osobu ľahko podliehajúcu pokušeniam tela – najmä jedlu, 
o čom vypovedala jeho zavalitá postava,12 ale aj zvodom žien, ako na-
značujú rozhovory v prvý deň symposia. O kráľovi Matejovi zas Bonfi-
nius vo svojich Rerum Ungaricarum decades (Dekádach uhorských dejín) 
IV, 8, 249 píše, že nevedel vždy odolať telesným pokušeniam a zaplie-  
tal sa s neviestkami, hoci sa aj nepúšťal do dobrodružstiev s vydatými 
ženami.13 

Bonfiniovo Symposion kreslí idealizovaný obraz kráľovského manžel-
stva a v jeho rámci obraz dokonalej manželky, silnej ženy pevných hod-
nôt a kresťanských cností.14 Reprezentuje žáner literárneho symposia, 
ktoré spolu s jeho neliterárnou predlohou, t. j. učenou debatou spojenou 
s hostinou, oživili podľa antického vzoru talianski humanisti.15 Slúžilo aj 
ako príručka k slobodným umeniam, enchiridion litterarum.  

 

––––––––––– 
11 O tom, nakoľko mali k sebe Matej Korvín a Galeottus Martius blízko v oblasti 

náboženského, filozofického a politického zmýšľania, pozri napr. KLANICSAY, 
Mattia Corvino e Galeotto Marzio (1983), s. 71–73 a PAJORIN, La rinascita del simposio 
antico e la corte di Mattia Corvino (1994), s. 201sq. 

12 O vzhľade Galeotta Martia pozri napr. BUZÁSSYOVÁ, Kráľ matej Korvín – patrón 
humanistov a Galeottus Martius (2005), s. 14. Vyobrazenia porov. VAYER, Ritratto 
sconosciuto di Galeotto Marzio (1983), s. 200, 202, 206–209. 

13 Viac podobných príkladov pozri KALOUS, Matyáš Korvín (1443–1490) (2009), s. 296. 
14 O vzoroch pre takýto portrét pozri REES, A woman of Valour, in <http:// 

renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2014/03/Valery-Rees-%E2%80%9CA-
woman-ofvalour%E2%80%9D.pdf>. S. 5, 6. Cit. 31.1. 2017. 

15 Symposion ako literárny druh sa znova zrodil v Miláne roku 1443 zásluhou Fran-
cesca Filelfa a jeho diela Convivia Mediolanensia. O jeho udomácnenie v Uhorsku 
sa zaslúžil Francesco Bandini, ktorý prišiel na budínsky dvor spolu s Beatrix 
Aragónskou. Prvé symposion na území Uhorska sa konalo v Ostrihome v paláci 
Jána Vitéza. Viac pozri: PAJORIN, La rinascita del simposio antico e la corte di Mattia 
Corvino (1994). 
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Bonfinius priniesol Symposion na kráľovský dvor počas svojej prvej 
návštevy Uhorska v roku 1486 ako dar pre kráľovnú. Obsahom diela sú 
učené debaty medzi kráľovským párom a niekoľkými ďalšími urodze-
nými účastníkmi fiktívneho symposia, humanistickými vzdelancami 
a reprezentantmi kléru. Protagonistov diela, ktoré napísal, autor poznal 
len z rozprávania príslušníkov aragónskeho rodu, predovšetkým kráľov-
ninho brata, vojvodu Františka. Jedným z týchto protagonistov bol aj 
Galeottus Martius. Rozhovory sa konali počas troch dní. Ich cieľom bolo 
hľadanie odpovede na otázku, či je väčšou cnosťou život v panenstve 
alebo život v manželskom zväzku riadenom kresťanskými hodnotami. 
Téma mravnej čistoty a počestného života v manželstve na jednej a pa-
nenstva na druhej strane nadväzuje na spor živený už stredovekými 
diskusiami; predstavuje spor medzi aktívnym životom a životom v kon-
templácii. Bola to téma v danej dobe nanajvýš vhodná na spoločenskú 
diskusiu. Aj pri iných stretnutiach takéto otázky preberali teológovia 
a učení humanisti. V renesančnom humanizme je totiž prístup k man-
želstvu ovplyvnený celkovo novým prístupom k životu: výraznejšie sa 
prihliada na naplnenie šťastia už na tomto svete, a preto sa objavujú 
spisy vyzdvihujúce význam a pozitívne hodnoty manželstva.16  

Stanovisko kráľovnej ako obhajkyne panenstva sa zreteľne nesie 
celým dielom. Hoci je účastníkov dialógu viac, to podstatné sa diskutuje 
medzi tromi dvojicami. Téma rozhovorov graduje na mravnej úrovni 
od najnižšej v prvý deň, po najvyššiu v tretí deň. Prvý deň diskusia pre-
bieha medzi reprezentantom hedonistických laudes voluptatis, Galeottom 
Martiom, a obhajcom kresťanských cností, biskupom z Transylvánie, 
Ladislavom Gerébom. Druhý deň sa konfrontujú názory dvoch kráľov-
niných bratov, vojvodu Františka, predstaviteľa aktívneho života, a 
kardinála Jána, ktorý reprezentuje duchovný život a plne schvaľuje názory 
svojej sestry obhajujúcej panenstvo. Tretí deň prebieha rozhodujúci súboj 
cností, v ktorom sú hlavnými diskutérmi kráľ a jeho manželka: kráľ sa 
zasadzuje za cudný život v manželstve, kráľovná vyvracia jeho argu-
menty v prospech panenstva. Hoci jej názor mravne jednoznačne víťazí, 
záver je napokon zmierlivý: kráľovná dostane právo vyrieknuť záve- 
 

––––––––––– 
16 K zmene v prístupe k otázkam mravnej čistoty, panenstva a manželského života 

v stredoveku a humanizme pozri: PAJORIN, La rinascita del simposio antico e la corte 
di Mattia Corvino (1994), s. 206–207.  
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rečný rozsudok a spor rozhodnúť a ona obom podobám cnostného živo-
ta prizná hodnotu, ktorá im náleží. Podľa nej cnostne vedený manželský 
život, v ktorom si duša uchováva panenskosť, je väčšou cnosťou ako 
panenstvo obmedzené len na telo. Nemôže však súperiť s dokonalým 
panenstvom, ktoré zahŕňa telo i dušu (III, 943–947).  

Ideologické pozadie debaty o vzťahu medzi manželstvom a panen-
stvom v Bonfiniovom Symposiu tvorí spis sv. Hieronyma Adversus Iovi-
nianum (Proti Iovinianovi), v ktorom Hieronymus prezentuje myšlienky 
odporcu kresťanského asketizmu Ioviniana (4. st. n. l.) o manželstve 
a panenstve a označuje ho za „kresťanského Epikura“.17 Hieronymov 
spis je intertextuálnym spojivom premosťujúcim Symposion s Galeottovým 
spisom De egregie. V oboch dielach sa prezentujú filozofické úvahy, ktoré 
sa dotýkajú manželského života – epikureizmus v jeho hedonistickej 
interpretácii a Iovinianove heretické myšlienky.  

Podľa Galeotta (De egregie 30) dal kráľ Matej počas historicky dolo-
ženého symposia v Ostrihome priniesť Hieronymov text z knižnice Jána 
Vitéza, aby z neho mohol citovať pri spore s teológom, dominikánom 
Jánom Gattom o tom, prečo Kristus odovzdal cirkev Petrovi a nie Jánovi. 
Podľa Hieronyma ju zveril Petrovi preto, lebo bol starší, podľa „kresťan-
ského Epikura“ Ioviniana, ktorého názory v De egregie preberá kráľ Matej, 
však preto, že bol ženatý a skúsený v živote:  

 
„Lebo hriešnik a zbeh Peter, ktorý zažil násilnosť pohlavného styku 
a poznal ľudskú krehkosť i nástrahy žiadostivosti (veď mal manžel-
ku), sa ľahko správal zhovievavo voči ľuďom zapleteným do hrie-

––––––––––– 
17 Hieronymus chápal manželstvo ako prechodný stav vynútený prvotným hrie-

chom. Vo svojich listoch a v spise Adversus Iovinianum poukazoval na prednosť 
panenskej čistoty pred manželstvom. Panenstvo bolo preňho prirodzeným 
stavom, pohlavný pud sa podľa neho prejavil až ako dôsledok pádu. Manželstvo 
preto kládol až za panenstvo a vdovský celibát. Porov. ANDOKOVÁ, Panenstvo ako 
ideál kresťanského života v listoch sv. Hieronyma (2013), s. 51–54. Iovinianove názory 
poznáme primárne práve z Hieronymovho spisu, nie od Ioviniana. Podľa Iovi-
niana nielen panny, ale aj vdovy, vydaté ženy a taktiež aj opätovne vydaté vdovy 
môžu mať v kresťanskej komunite rovnaké zásluhy, pretože ich skutky, ak boli 
vykonané v stave milosti, na základe krstu uniknú vplyvu diabla. To sa vylučo-
valo s kresťanskou vieroukou, ktorá hľadela na panenstvo ako na stav vyšší než 
manželstvo, a so zásadami života klerických rádov. 
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chov a zmyselných rozkoší, poskytoval im odpustenie [...] a kajúc-
nikom preukazoval úctu a česť.“18 
 
Ján Gattus, ktorý bol aj inkvizítorom, formuloval v rozhovore svoje 

stanovisko vyhýbavo:  
 
„Odpoveď [...] nie je v možnostiach ľudského chápania. Presahuje 
totiž duševné schopnosti teológov.“19  
 
Pridal aj isté varovanie, pretože tušil, že Iovinianove myšlienky skrý-

vajú v sebe zárodok herézy:  
 
„Preto žiadam Vaše veličenstvo, aby tieto nepreniknuteľné Božie 
tajomstvá neprivádzalo na verejnosť, lebo by nás mohli zaviesť 
do osídel bludu.“20  
 
Iovinianove názory zavrhol až Tridentský koncil roku 1563. Potom, čo 

bolo Symposion prvýkrát publikované tlačou roku 1572 v Bazileji, ho 
katolícka cirkev zaradila medzi zakázané knihy. 

Hieronymov text sprostredkúva Iovinianov názor, že panenstvo nie je 
dokonalejším stavom ako manželstvo:  

 
„Keby bol Pán prikázal panenstvo, zdalo by sa, že zavrhuje sobáše 
a odstraňuje tak aj semenisko ľudstva, v ktorom má počiatok 
i samo panenstvo. [...] Veľký Stvoriteľ a Tvorca poznajúc krehkosť 
diela, ktoré stvoril, ponechal rozhodnutie sa pre stav panenstva 
v moci tých, ktorí ho počúvajú.“21 

––––––––––– 
18 De egregie 30, 40: „Nam peccator et desertor Petrus coitus violentiam expertus, 

humanam callens fragilitatem peccatoribus libidinibusque involutis ... facile par-
ceret veniamque praeberet...“ (Porov. Hieronymus: Adversus Iovinianum I, 26). 
Preklad Ľ. BUZÁSSYOVÁ. In Galeottus Martius Narniensis:Znamenité, múdre i žar-
tovné výroky a činy kráľa Mateja (2005), s. 221, resp. Latinský humanizmus (2008), s. 50. 

19 De egregie 30, 29: „non pertinet ad hominis intelligentiam, excedit enim theolo-
gorum ingenia.“ Preklad Ľ. BUZÁSSYOVÁ (2005), s. 215, resp. (2008), s. 49. 

20 De egregie 30, 31: „Unde maiestatem vestram rogo, ne haec divina secreta et in-
scrutabilia in medium adducat; posset nanque nos illaqueare irretireque errori-
bus.“ Preklad Ľ. BUZÁSSYOVÁ (2005), s. 217, resp. (2008), s. 49. 

21 Hieronymus, Adversus Iovinianum I, 12 (PL 23, 227B–228D): „Si virginitatem Do-
minus imperasset, videbatur nuptias condemnare, et hominum auferre semina-
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Podobne ako v Galeottovom príbehu, aj v Bonfiniovom Symposiu kráľ 
Matej, berúc na seba rolu „kresťanského Epikura“, rozvíja Iovinianove 
myšlienky a obhajuje ich Iovinianovými argumentmi, ktoré poznal z Hie-
ronymovho textu: 

 
„Pán spája mužov a ženy a nerobí nič, čo by nebolo po každej 
stránke dobré a chvályhodné. [...] Nie bez Božej vôle sa spájajú po-
čestné manželské zväzky. [...] Sobáše sa i prikazujú, zato o príkla-
doch panenstva sa nedočítame. Veď keby Pán prikázal panenstvo, 
zdalo by sa, že sobáše zavrhuje a odstraňuje tak aj semenisko ľud-
stva, v ktorom má počiatok i panenstvo.“22 
 
Kráľovná Beatrix vo svojej reči vyvracia Iovinianove, a tým aj man-

želove názory Hieronymovými slovami:  
 
„Panenstvo Pán skôr ponúka než prikazuje, pretože božský Tvorca 
dobre poznajúc krehkosť diela, ktoré stvoril, ponechal rozhodnutie 
sa pre stav panenstva v moci tých, ktorí ho počúvajú. [...] Láskavý 
stvoriteľ vo svojej dobrotivosti preukázal zhovievavosť voči sobá-
šom a nepredložil panenstvo ako príklad pre nasledovanie, aby 
človek nebol každodenne vystavovaný ťažkej skúške, keď sa mu 
dá za vzor niečo ohromne náročné.“23 
 
 

––––––––––– 
rium, unde et ipsa virginitas nascitur. [...] Ille creator et figulus sciens fragilitatem 
vasculi, quod operatus est, virginitatem in audentis potestate dimisit...“  

22 Symposion III, 506–507; Mathias: „Deus viros mulieresque iugat et nihil facit, quod 
non omni sit ex parte bonum et laudabile [...] Non sine divino numine pudica 
coniugia copulantur. [...] Item nuptiae imperantur, virginitatis vero nulla prae-
cepta leguntur. Quod si virginitatem dominus imperasset, nuptias damnare et 
hominum seminarium, unde virginitas nascitur, auferre videretur.“ 

23 Symposion III, 931–933; Beatrix: „Virginitatem dominus magis ottulit, quam impe-
ravit, quia divinus ille figulus non ignorans vasculi fragilitatem, quod effinxerat, 
virginitatem in audientis potestate dimisit [...] benigni creatoris clementia nuptia-
rum indulgentiam exhibuit et non virginitatis praeceptum posuit, ne proposita 
ingenti difficultate homo quottidie periclitaretur.“ K citátom alebo parafrázam Ad-
versus Iovinianum v Symposiu pozri: PAJORIN, Bonfini Symposionja (1981), s. 532–535 
a detailnejšie aj EADEM: La rinascita del simposio antico e la corte di Mattia Corvino 
(1994), s. 217–223. 
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Aj keď sa v Symposiu prezentujú rozmanité filozofické otázky, ktoré 
sa otvárali v učených debatách medzi humanistami a ktoré neboli vždy 
v súlade s oficiálnou kresťanskou vieroukou, v diele víťazí oficiálna vie-
rouka a víťazmi sú v dvoch prípadoch duchovní (biskup Ladislav Geréb, 
kardinál Ján) a v jednom prípade kráľovná, ktorí zastávajú oficiálny po-
stoj cirkvi. Okrem Ladislava Geréba sú víťazmi príslušníci aragónskeho 
rodu. 

V oboch dielach sú prezentované argumenty zo spisu Adversus Io-
vinianum, v oboch stanovisko Ioviniana zastáva kráľ. V Galeottovom 
diele tieto názory víťazia nad oficiálnym postojom cirkvi, u Bonfinia sú 
porazené. Reprezentant oficiálneho postoja cirkvi, Ján Gattus, je u Ga-
leotta Martia postavený do negatívneho svetla: je to nositeľ záporných 
ľudských vlastností a typických nedostatkov predstaviteľov cirkvi, ktorý 
v príbehu (De egregie 30) morálne prehráva. V Bonfiniovom diele je re-
prezentantka oficiálneho postoja cirkvi mravnou víťazkou. 

Názory Galeotta Martia boli v súlade s novátorskými filozofickými 
a teologickými debatami, ktoré sa viedli na kráľovskom dvore a ktorým 
bol Matej Korvín otvorený. Reflektovali myšlienky ficiniovského novo-
platonizmu a hnutia tzv. novej zbožnosti, devotio moderna, ktoré šírili 
talianski humanisti s väzbami na florentskú republiku.24 O ne sa kráľ 
opieral aj vo svojej zahraničnej politike, zacielenej okrem iného na získa-
nie nezávislejšieho postavenia cirkvi od Ríma.  

V lete roku 1485 Matej Korvín verejne vyhlásil svoj zámer zabezpe-
čiť následníctvo na uhorskom tróne pre svojho nemanželského syna. Už 
od roku 1479 podnikal kroky, ktorými sa snažil ho legitimizovať a urobiť 
univerzálnym dedičom.25 Obdobie rokov 1485–1490 je obdobím rozkolu 
v otázke následníctva medzi zástancami huňadyovsko-korviniovského 
tábora, ktorý by akceptoval na uhorskom tróne nemanželského potomka, 
 

––––––––––– 
24 O novoplatonizme na budínskom kráľovskom dvore pozri napr. KLANICSAY, 

Mattia Corvino e Galeotto Marzio (1983), s. 69, KULCSÁR, Fonti e spiritualità del 'De 
egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae' (1983), s. 106–107. Na Kul-
csárovo preceňovanie vplyvu novoplatonizmu v diele Galeotta Martia poukazuje 
BÉKÉS, Galeotto Marzio and the Court of King Matthias Corvinus (2009), s. 288. O 
devotio moderna v Uhorsku a na Academii Istropolitane pozri napr. HLAVAČKOVÁ, 
Kapitula pri Dóme sv. Martina (2008), s. 170sq.  

25 O krokoch, ktorými sa snažil Matej Korvín presadiť na trón svojho nelegitímneho 
syna pozri napr. KALOUS, Matyáš Korvín (1443–1490) (2009), s. 297–302, HOENSCH, 
Matthias Corvinus. Diplomat, Feldherr und Mäzen (1998), s. 223sq. 
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a tábora neapolsko-aragónskeho, ktorý stále očakával potomka z kráľov-
ského lôžka. Diela talianskych humanistov predstavovali propagan-
distické nástroje týchto táborov. De egregie súzvučalo s aktuálnymi dy-
nastickými ambíciami Mateja Korvína a reprezentáciou nárokov Jána 
Korvína na politickú moc. Kráľ však zomrel príliš skoro (1490) na to, aby 
mohol pre svojho syna pripraviť dostatočne pevnú pôdu. Sám Ján Kor-
vín nepreukazoval známky výnimočného vladárskeho talentu a dosta-
točnú podporu medzi uhorskými magnátmi nenašiel. Po kráľovej smrti 
si na uhorský trón činili nároky okrem Jána Korvína a Beatrix aj ďalší 
kandidáti.26 Dielo De egregie napokon na rozhodnutie uhorskej šľachty 
hľadať následníka trónu mimo korviniovskej línie nemalo vplyv. Galeot-
tovo pôsobenie v Uhorsku v rokoch, ktoré nasledovali po napísaní spisu 
(1486), nie je známe. 

Symposion jeho autor venoval kráľovnej Beatrix ako reprezentantke 
aragónskeho rodu. Dielo vzniklo v súlade s politickými očakávaniami 
neapolského dvora. Malo osláviť príslušníkov aragónskeho rodu, zlepšiť 
ich obraz v Uhorsku a obraňovať pozície kráľovnej Beatrix. Beatrix, 
od ktorej Uhorsko už roky čakalo dediča, sa v ňom bráni: nemá sa jej 
dávať vina za neplodnosť, lebo bez vôle božej sa dieťa nemôže narodiť. 
Je možné, že Boh od nej a kráľa Mateja chce, aby žili čisto a nie ako man-
želia:  

 
nos castos mavult fortasse deus ... (III, 952).  

 
Nabáda Mateja, aby prenechal rozhodnutie o tom, či im bude dopriate 
potomstvo, vôli Božej:  
 

Regni curam et habendae prolis dulcissimae vota illi relinquamus ... (III, 955).  
 
Na konci hostiny (III, 979) hostia prosia svätých, aby dali kráľovskému 
páru vytúženého syna a modlia sa za to, aby nevyhasla krv korvínska 
a aragónska. 

Je pravdepodobné, že keď Bonfinius na jar roku 1485 dopisoval svoje 
dielo, ešte detailne nepoznal zámery Mateja Korvína a kroky, ktoré 
podnikal pre zabezpečenie následníctva pre syna Jána. Matej Korvín 
pravdepodobne svoje úmysly tajil pred príslušníkmi aragónskeho rodu 
do poslednej chvíle – aj preto o nich nebol v plnom rozsahu informovaný 

––––––––––– 
26 Viac pozri KALOUS, Matyáš Korvín (1443–1490) (2009), s. 333–335.  
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ani hlavný inšpirátor Bonfiniovho diela, kráľovnin brat František.27 Ak 
však Bonfinius o úmysloch kráľa Mateja vedel alebo sa o nich dozvedel 
po dokončení diela a napriek tomu dielo adresoval a daroval kráľovnej, 
nebol to pre jeho osobné ambície vo vzťahu k predstaviteľom aragón-
skeho rodu šťastný krok. Ak v Symposiu triumfuje panenstvo, môže sa 
Beatricina bezdetnosť javiť ako jej vlastná voľba. Jednoznačnejšie vylu-
čuje možnosť, že sa dedič trónu narodí, a Beatrix chcela nádej v potomka 
živiť aj naďalej. Navyše Beatrix sama tiež mala vladárske ambície.28 Ešte 
jedna skutočnosť mohla zohrať rolu v kráľovninom postoji k autorovi 
Symposia. Bonfinius bol zároveň propagátorom legendy o pôvode korvi-
niovského rodu v starovekom Ríme, do ktorej zapadal mladý Ján Korvín, 
kráľovnin konkurent.29 Do Uhorska prišiel Bonfinius roku 1486 nielen so 
Symposiom, ale aj s dielom, ktoré oslavovalo práve korviniovský rod, 
Libellus de Corvinianae domus origine, a teda slúžilo ideológii a záujmom 
kráľovniných odporcov.30 

Bonfinius buď svojou neuváženosťou alebo dvojtvárnosťou vyvolal 
kráľovninu nevôľu. Ešte roku 1487 sa vrátil naspäť do Talianska. Jeho 
tvorba však napokon lepšie ladila so zámermi Mateja Korvína ako 
so zámermi aragónskeho rodu a neapolského dvora, ktoré mal pôvodne 
zastupovať. Roku 1488 ho na svoj dvor povolal už sám kráľ a urobil ho 
dvorným historikom postaviac ho tak proti Petrovi Ransanovi, ktorému 
pre túto pozíciu prejavil úradnú dôveru neapolský dvor. Bonfinius si 
svoju pozíciu udržal aj po kráľovej smrti. Následník trónu, Vladislav II. 
Jagelovský, sa mu odvďačil za pozitívny obraz v diele Rerum Ungarica-
rum decades povýšením do uhorského šľachtického stavu roku 1492. 

 
 
 
 

––––––––––– 
27 O pravdepodobnom slede udalostí a utajovaných krokoch Mateja Korvína pozri 

PAJORIN, La rinascita del simposio antico e la corte di Mattia Corvino (1994), s. 209. 
28 Pozri napr. HOENSCH: Matthias Corvinus. Diplomat, Feldherr und Mäzen (1998), 

s. 216–217 a KALOUS, Matyáš Korvín (1443–1490) (2009), s. 298, 302, 333. 
29 O tejto legende, jej autorovi Petrovi Ransanovi a jej adaptácii Antoniom Bonfi-

niom pozri napr. ÁLMÁSI: Constructing the Wallach 'other' (2010), s. 122, 123. 
30 Podľa Szörényiho Bonfinius v Uhorsku neobhajoval dostatočne záujmy aragón-

skeho rodu, ale v skutočnosti sa už orientoval na Mateja Korvína, v ktorom videl 
skutočného patróna svojho Symposia. Porov. SZÖRÉNYI, Created for Harmony. Studies 
and Essays on King Matthias, Budapest: Lucidus Kiadó 2012, s. 121; (non vidi). Cit. 
podľa REES, 'A woman of Valour ' (2014), s. 7.  
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Résumé 
 

Two Portraits of the King in the Context of Political Disputes  
in the Late Years of Matthias Corvinus‘ Rule 

 
Ľudmila BUZÁSSYOVÁ 

 
Two propagandistic and thematically closely-linked works by Italian huma-

nists, Galeottus Martius’ De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae (Ex-
cellent, Wise, Facetious Sayings and Deeds of King Matthias) and Antonius Bon-
finus’ Symposion de virginitate et pudicitia coniugali (Symposium on Virginity and 
the Purity of Married Life), concern the dynastic politics of the last years of the 
rule of King Matthias Corvinus. Both works were dedicated to the king’s relatives 
and were created at approximately the same time. They differ in the political aims 
they followed and in the ideology on which they relied. They tackled the sensi-
tive issue of who would succeed to the Hungarian throne after Matthias Corvinus. 
They served as a propagandistic means for two opposing camps: the first text 
represented the Hunyadi-Corvinian camp, allowing for the succession of an 
illegitimate descendant, and the second, supporting the Aragonian camp, which 
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was bound to the court in Naples, still expected a descendant from the king’s 
legitimate marriage. The key intertextual bond of the two works is St Jerome’s 
treatise Adversus Iovinianum, in which the ideas about marriage and virginity put 
forward by Iovinian, an opponent of Christian asceticism, are presented. The 
main protagonists of the compared texts take opposite stands on these ideas 
depending on their own political ambitions. In the paper, the two works are 
presented in terms of the political, ideological, and artistic aims of the authors 
and the effect these texts could have had on the dynastic conflicts at the royal 
court as well as on the personal ambitions of their authors.  

 
Keywords: dynastic politics, propagandistic, marriage, virginity, Christian, Mat-
thias Corvinus, Galeottus Martius Narniensis, Anonius Bonfinius, Iovinianus 
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Politika, ideológia a propaganda v roku 1515∗ 

 
Eva FRIMMOVÁ 

 
 

ojem „ideológia“ má v poňatí teoretických definícií množstvo 
významov, jednako ju v podstate možno chápať ako súhrn 
myšlienok, názorov určitej spoločenskej skupiny. Je iluzórnym 
výrazom jej presvedčenia, ale v konečnom dôsledku je reálne 

vnímateľná a spotrebiteľná.1 Ideológia ide ruka v ruke s mocou, jej vyu-
žitie, protirečenia a súhlas v rozličných historických etapách nesie pole-
mické i diskutabilné formy, ktoré vytvárajú i ovplyvňujú tradíciu, resp. 
politiku. Snahy o ústrednú predstavu politického myslenia a obchodu 
v stredoveku, o štátny symbol a znaky moci alebo o politickú etiku 
a monarchickú propagandu sú výrazným javom neskorého stredoveku.2 

V príspevku nás zaujíma politika Habsburgovcov, ktorá sa uskutoč-
ňovala systematicky a s víziou dosiahnutia najvyšších cieľov. Členovia 
tohto rodu dôsledne zostávali na kresťanskej platforme, ale presadzovali 
vlastnú predstavu o sebe, o svojej výnimočnosti a nadradenosti, resp. 
Božej vyvolenosti. Formovali navonok ideológiu, ktorá sa mala premiet-
nuť v názoroch a myslení ľudí nielen vlastnej ríše, ale aj za jej hranicami. 
Budujúc na vlastných tradíciách využívali k tomu naozaj všetky mož-
nosti vrátane vojenských zásahov, zložitých diplomatických jednaní, kde 
možno zahrnúť aj ich vynikajúcu sobášnu politiku. Mimoriadne dobre sa 
im to darilo najmä na prelome 15. a 16. storočia. 

Zaujímavý náhľad na fenomén ideológie sprostredkuje analýza kon-
krétnej ideológie v danom čase a priestore; je nerozlučne spätá so štátnou 
mocou a politikou, ktorej hlavnými nástrojmi sú diplomacia a propa-
ganda. Výbornou ukážkou takejto ideológie a politiky je úsilie o presa-
denie moci, ktoré zaznamenávame okolo roku 1515. V tomto čase sa 

––––––––––– 
 ∗ Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA č. 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novo-

vekej historiografie, ktorý sa rieši v Historickom ústave SAV v Bratislave. 
 1 EAGLETON, Ideologie (1993), s. 7–9. 
 2 KERNER, Ideologie und Herrschaft im Mittelalter (1982), s. 1–16. 
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konala jedna z najvýznamnejších udalostí v stredoeurópskom okruhu: 
Prvý viedenský kongres. Dňa 22. júla 1515 sa zavŕšili diplomatické 
cisársko-kráľovské rokovania, ktoré sa týkali budúcich dvoch svadieb 
habsburských a jagelovských potomkov a ktoré trvali od ich narodenia 
na začiatku 16. storočia. Význam a dosah kongresu bol nesmierny, 
pretože sa mali položiť základy pevnej a rozsiahlej ríše posilňujúcej 
kresťanstvo a odolávajúcej vonkajším nepriateľom, najmä tureckým 
inváziám; mal sa osláviť habsburský i jagelovský rod a ukázať svetu ich 
moc a vplyv.  

Všetky formy a prejavy moci a presadenia sa na politickej scéne doká-
zal veľmi dobre skĺbiť cisár Maximilián I. Habsburský,3 ktorý bol predo-
všetkým dobrým vládcom, stratégom, manažérom. Vo svojej politike, 
ktorú možno posudzovať na viacerých úrovniach, ako napr. politiku 
sobášnu, politiku smerovanú na západ, na východ, protitureckú či kul-
túrnu politiku, dokonale využíval všetky prostriedky diplomacie a pro-
pagandy. Presvedčený o výnimočnosti svojho rodu, nadviazal na svojich 
predchodcov – na Albrechta V.,4 ktorý dokázal legálne spojiť tri ríše –
Rakúsko / Austriu, Uhorsko a Česko, a na svojho otca cisára Fridricha 
III.,5 ktorý si bol vedomý výnimočnosti svojho rodu tvrdiac, že Rakúsko 
je povolané vládnuť celému svetu: Austriae est imperare orbi universo 
(AEIOU),6 a doslova vytvoril štátnu ideológiu. Maximilián bol presved-
čený, že len vybudovaním čo najväčšej a najmocnejšej monarchie dosiahne 
mier a pokoj i blahobyt v krajine, a to na večné časy. Ale v 16. storočí sa 
v dôsledku politických, spoločenských i duchovných zmien začínali 
v celej Európe presadzovať viaceré významné dynastické rody a začínali 
vytvárať silné štáty. Prvoradou snahou jednotlivých vládcov bolo vytvo-
riť silnú univerzálnu ríšu – štát, ktorý by bol založený na princípe suve-
renity v určitom teritóriu obývanom národom či národmi a ktorý by 
fungoval tak, že by dodržiaval a uznával súbor zákonov.7 V stredo-
európskom okruhu stáli v tom čase Maximiliánovi v opozícii pri jeho 
úsilí získať uhorský a český trón dva významné rody: Jagelovci a Zápoľ-
skovci. 

––––––––––– 
 3 Maximilián I. Habsburský (1459–1519); 1508 rímsky cisár. 
 4 Albrecht V. Habsburský; 1437–1439); uhorský a český kráľ, 1438–1439 nemecký 

kráľ. 
 5 Fridrich III. Habsburský (1415–1493); 1452 rímsky cisár. 
 6 Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon (2001), s. 150. 
 7 MACKENNEY, Evropa šestnáctého století (1993), s. 82–87. 
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Poľsko-litovský jagelovský rod získal český trón v roku 1471 a uhorský 
v roku 1490 Vladislavom II. Jagelovským.8 Stál na čele týchto krajín do 
roku 1526, keď zahynul mladý Ľudovít II.9 pri Moháči v boji s Osmanmi. 
Praktiky členov rodu neboli však vždy korektné a prehľadné, ako napr. 
pri Vladislavovej svadbe s Beatrix Aragónskou, vdovou po Matejovi 
Korvínovi, ktorá sa odohrala za veľmi rozpačitých okolností. Možno 
spomenúť aj podpísanie potupnej zmluvy v Bratislave po smrti kráľa 
Korvína v roku 1490/1491,10 keď Vladislav sľúbil vrátiť Rakúsku všetky 
Korvínom získané krajiny a zaplatiť cisárovi Fridrichovi vysoké odškod-
né za spôsobené vojnové ujmy a straty. Ale o niekoľko rokov neskôr, 
keď sa v roku 1502 uhorský kráľ oženil po tretíkrát s Annou z Foix, ktorá 
mu porodila dve deti, Annu (1503) a Ľudovíta (1506), Maximilián I. 
Habsburský úplne zmenil svoju taktiku voči nemu a naplno rozvinul 
excelentnú sobášnu politiku.11 Politický krok výsostne spojený so súkro-
mím významného rodu nebol v tom čase ničím neobvyklým a v zauží-
vanej praxi sa pokračovalo aj napriek Erazmovej12 tvrdej kritike mierenej 
všeobecne proti takýmto sobášom.13 Habsburgovci v tomto smere vynikali 
a už aj v minulosti dosiahli veľké úspechy: svadbou Maximiliána I. s Má-
riou Burgundskou Nizozemsko a svadbou ich detí Filipa a Margaréty 
s Janou Kastílskou a jej bratom Juanom Španielsko, Aragóniu a Kastíliu. 
Nasledovať mali Maximiliánove vnúčatá – Karol (1500) či Ferdinand 
(1503) a Mária (1505), ktoré sa mali zosobášiť s deťmi uhorského a čes-
kého kráľa Vladislava II. Jagelovského: s Annou a Ľudovítom. Maxi-
milián začal posielať do Budína ku kráľovi kardinála Matúša Langa14 a 
Jána Kuspiniána,15 ktorý podľa jeho vlastných slov sám išiel do Budína 

––––––––––– 
 8 Vladislav II. Jagelovský († 1516); 1471 český kráľ, 1490 uhorský kráľ. 
 9 Ľudovít II. Jagelovský († 1526); 1509 český kráľ, 1516 uhorský kráľ. 
10 „Bratislavský mier“ z roku 1491 medzi Habsburgovcami a Vladislavom II. Jage-

lovským. WIESFLECKER, Das erste Ungarnunternehmen Maximilians I. und der Preß-
burger Vertrag 1490/91) (1959), s. 26–75; MRVA, Die Bestrebungen der Habsburger um 
die Erwebung der ungarischen Krone und Preßburg / Bratislava (1993), s. 223–226. 

11 FRIMMOVÁ, Rok 1515 v premenách času (2015), s. 74–77. 
12 Deziderius Erazmus Rotterdamský (1467–1536); holandský filológ, filozof a hu-

manista. 
13 NAGY, Erazmus a jeho ideálny vladár (2009), s. 264–293. 
14 Matúš Lang z Wellenburgu (1468–1540); miestodržiteľ Rakúska, 1513 gurský 

biskup a kardinál, 1519 salzburský arcibiskup. 
15 Ján Kuspinián / Cuspinianus = Johann Spießheimer (1473–1529); humanista, lekár, 

historik, 1502 rektor Viedenskej univerzity, diplomat v službách Maximiliána I. 
Habsburského. 
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dvadsaťštyrikrát.16 Výsledkom ich vzájomných porád boli priebežne 
uzatvárané predbežné zmluvy, ako napr. tajná dohoda z Wiener Neu-
stadtu z 20. marca 1506.17 Nakoniec obidve strany podpísali v Bratislave 
dve svadobné zmluvy18 a tretiu 22. júla 1515 v Dóme sv. Štefana vo 
Viedni,19 čím sa definitívne potvrdili dvojité zásnuby cisárskych a jage-
lovských potomkov. Ich analýza poukazuje na vynikajúce schopnosti 
Maximiliána a jeho radcov, diplomatov a právnikov. Mimoriadne dôle-
žité bolo predovšetkým presné vyčíslenie vena a tzv. protivena. Veno 
v sume 200 000 zlatých a protiveno 20 000–25 000 zlatých20 sa malo ročne 
splácať z garantovaných majetkov. Čo sa týka protivena, protidaru, v 16. 
storočí bol ešte zaužívaný dar ako donatio propter nuptias v zmysle 
výmeny a obojstrannosti a zároveň poskytnutia náhrady za počestný 
vstup do manželstva. Svadobný dar, antiveno alebo protidar vena, patril 
novomanželke ako odškodnenie za jej panenstvo pretium virginitatis, 
ktoré malo byť pomocou pri vytváraní majetku spojením proporcionálne 
vzájomne poskytnutých svadobných darov a ktoré malo slúžiť ako za-
bezpečenie hospodárskej budúcnosti detí z tohto manželstva.21 Garanciu 
podpísali správcovia provincií v sume 300 000 zlatých, čo predstavovalo 
tretinu cisárovho ohodnoteného majetku, a je nanajvýš zaujímavé, že sa 
v prípade dvojnásobnej svadby malo veno doslova anulovať. Ak sa so-
báše uskutočnia, nevesty nebudú mať nárok hýbať s touto čiastkou. Celá 
transakcia mala prebehnúť tak, že sa všetky rakúske stavy mali zaručiť a 
dať písomné obligácie o čase a mieste vyplatenia peňazí nevestám v prí-
pade nutnosti. K tomuto zaprisahal cisár Maximilián duchovný stav ako 
––––––––––– 
16 „Quinque annis volvo hoc saxum, quibus vigesies et quater in Hungariam orator 

ivi atque haec negotia tractavi“. CUSPINIANUS, Diarium (1601), s. 496; ANKWICZ-
KLEEHOVEN, Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian (1959), s. 47. 

17 KOLLAR, Casparis Ursini Velii De bello Pannonico libri decem (1762), s. 266–275; 
FRIMMOVÁ, Rok 1515 v premenách času (2015), s. 76–78. 

18 Wien: Hof-Haus-Staatsarchiv – FU (Familienurkunden) 974A a 975A. 1515. V. 
20 – Vertrag zwischen Kaiser Maximilian I. und König Wladislaw II. von Ungarn und 
Böhmen. Bratislava, 20. V. 1515; Ratifikation König Sigismund I. von Polen Doppel-
hochzeit der Enkel Kaiser Maximilians I. mit den Kindern des Königs Wladislaw II. von 
Ungarn und Böhmen (Ferdinand und Maria von Österreich und Anna und Ludwig 
von Ungarn – Böhmen). Bratislava, 20. V. 1515. 

19 Contractus matrimoniorum regalium. Viennae, 22. Julii 1515. In: BONFINIUS, Historia 
Pannonica, sive Hungaricarum rerum decades (1690), s. 539–542; FRIMMOVÁ, Cisársko-
kráľovská svadobná zmluva z roku 1515 (2005), s. 62–73. 

20 V zmluvách sa píše, že ide o rýnske dukáty, ale v prípade uhorskej strany ide 
o zlaté dukáty. 

21 BASTL, Tugend, Liebe, Ehre (2000), s. 66–76. 



Eva Frimmová 
 

168 

ručiteľa. Za uhorskú stranu sa mal ženích zaručiť v prípade neusku-
točnenia sobáša alebo úmrtia stredoslovenskými banskými mestami, 
ktoré v podstate aj tak patrili neveste ako venný dar od čias cisára 
Žigmunda Luxemburského.22 

Bol to vskutku jedinečný záver cisárovho zámeru, ktorý potreboval 
na podpísanie zmluvy uskutočniť honosné divadlo, aby dostal od naj-
významnejších a najbohatších osobností potrebné záruky, a pritom takmer 
gratis získal pre habsburský rod ďalšie dva tróny, a to uhorský a český. 
Jeho vnúčatá boli totiž „len“ princezná Mária a arcivojvoda Ferdinand, 
ale Jagelovci vstupovali do manželstva už ako český kráľ Ľudovít a 
korunná princezná Anna. Pritom si cisár vypožičal od svojho rovesníka 
a priateľa, augsburského finančníka a podnikateľa Jakuba Fuggera, fi-
nančnú hotovosť tak, ako mnohokrát predtým. V roku 1515 to bola suma 
32 000 zlatých. 23 

Ďalším významným záujemcom o ruku princeznej Anny Jagelovskej 
bol sedmohradský vojvoda Ján Zápoľský,24 ktorý bol aj najbohatším 
magnátom vlastniacim 72 hradov a panstiev v Uhorskom kráľovstve. 
Jeho politický vplyv bol veľmi veľký a zvýšil sa najmä po roku 1505. 
Vtedy si Uhri odsúhlasili na sneme na Rákošskom poli, že zvolia domá-
ceho veľmoža na trón, a Zápoľský sa stal hlavným možným nástupcom. 
Okrem toho bol v rodinnom zväzku s poľským kráľom Žigmundom,25 
za ktorého bola vydatá jeho sestra Barbora. Treba vziať do úvahy aj jeho 
dôležité postavenie v Uhorsku vďaka mimoriadnym zásluhám v boji 
proti Turkom a v sedliackom Dóžovom povstaní v roku 1514.26 

Zápoľského výborné vzťahy s poľským kráľom Žigmundom boli 
však pre cisára Maximiliána veľkou prekážkou. Potreboval Žigmunda 
získať na svoju stranu, a preto rozohral veľké diplomatické akcie, ktoré 
trvali niekoľko rokov. Keď sa mu dlhšie nedarilo získať na svoju stranu 

––––––––––– 
22 DVOŘÁKOVÁ, Prvý cisár na uhorskom tróne (2005), s. 208–211. 
23 MAXIMILIANUS I., Brief: ... Die Zusammenkunft finde in Wien auf Österreichischen 

Boden statt (1910), s. 109–117. 
24 Ján Zápoľský (1487–1540); spišský gróf, 1511 sedmohradský vojvoda, od roku 

1505 podporovaný tzv. „národnou stranou“ ako ašpirant na uhorský trón v prí-
pade nezanechania dediča kráľom Vladislavom II. Jagelovským; dňa 13. X. 1505 
bol na sneme na Rákošskom poli schválený zákon o neprijatí cudzincov za uhor-
ského kráľa. Záujmu o trón sa Zápoľský nevzdal ani v roku 1515, keď sa usiloval 
získať ruku Vladislavovej dcéry Anny. Zvolený časťou šľachty za uhorského kráľa 
a následne korunovaný bol až 11. XI. 1526. 

25 Žigmund I. Jagelovský Starý (1467–1548); 1506 poľský a litovský kráľ. 
26 FRIMMOVÁ, Rok 1515 v premenách času (2015), s. 160–168. 
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Žigmunda, uchýlil sa k nekalým praktikám. Najskôr postupoval tak, aby 
znevýhodnil Žigmunda voči jeho vlastným susedom – popudil veľmajstra 
Rádu nemeckých rytierov Albrechta Brandenburského a veľkoknieža 
Vasilija III. Ivanoviča (1505–1533) do vojny proti Poľsku. Keďže sa Žig-
mund usiloval zaistiť východnú hranicu Litvy pred Moskvou a Tatármi, 
uzavrel v roku 1506 spojenectvo s krymským chánom. Vojna medzi 
Litvou a Moskvou vypukla o rok, ale skončila sa „večným mierom“, 
ktorý uzavreli v Moskve. Po obnovení spojenectva Poľska s Krymom 
v roku 1512 však vojna vypukla znova. Do hry ale vstúpil cisár Maximi-
lián, ktorý podporoval Moskvu a nemeckých rytierov proti Žigmundovi. 
O tomto zväzku priateľstva a spojenectva medzi cisárom a moskovským 
veľkokniežaťom a zároveň o pomoci nemeckým rytierom vypovedá 
zmluva potvrdená medzi 4. februárom a 7. marcom 1514 v Moskve.27 
Poliaci sa vtedy sťažovali pápežovi, že sa katolícky cisár spája so schiz-
matikmi proti inému katolíckemu panovníkovi.28 Ale Žigmundovi sa 
tým nijako neublížilo, pretože Rád nemeckých rytierov nebol preňho 
nebezpečný. A Rusi nad ním síce zvíťazili v júli 1514 pri poľskom Smo-
lensku, no Poliaci a Litovčania si ich definitívne podrobili pri Orši 8. 
septembra 1514, kde vraj zahynulo 30 000 z nich. Aj Žigmund sa tu 
zúčastnil víťazne jednej bitky.29 Vtedy sa cisár uchýlil k ďalšiemu diplo-
matickému úskoku, a to, aby si naklonil najbližších radcov poľského 
kráľa, ktorí by mu pomohli zmeniť Žigmundov názor. Jedným bol vice-
kancelár Krištof Šidlovický30 a druhým kráľovský sekretár Peter To-
mický,31 obaja propoľsky orientovaní. Cisár dosiahol zmenu v kráľovom 
postoji zásluhou svojho osvedčeného vyslanca Jána Kuspiniána, ktorý 
využijúc svoj vplyv na poľskom kráľovskom dvore postupoval zložitým 
spôsobom: najskôr sa prihovoril u kráľa, aby pomohol Šidlovickému 
získať uvoľnené miesto kancelára a Tomickému nastúpiť na jeho predošlé 
miesto vicekancelára a zároveň na post biskupa v Přemyšli. Okrem miesta 
najvyššieho kancelára dostal Krištof Šidlovický 80 000 zlatých za „nego-
––––––––––– 
27 WIESFLECKER-FRIEDHUBER, Quellen zur Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit (1996), 

s. 219–222. 
28 KOHÚTOVÁ, Vybrané kapitoly z dejín novoveku (2008), s. 49. 
29 WIESFLECKER, Kaiser Maximilian I. Band IV (1981), s. 154–180. 
30 Krištof Šidlovický (Szydƚowiecki) zo Szydƚowiczu (cca. 1467–1532), 1509 sando-

miersky kastelán, 1511 vice-tajomník a od 1515 tajomník poľského kráľa Žig-
munda I. Jagelovského, 1515 najvyšší kancelár Poľského kráľovstva a krakovský 
vojvoda. 

31 Peter Tomický / Tomicius; 1514–1520 vicekancelár poľského krála Žigmunda 
a biskup v Přemyšli. 
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ciácie v rakúskom dome“.32 Týmto najbližším kráľovým radcom sa na-
pokon podarilo zmeniť Žigmundovo rozhodnutie, aby súhlasil so svojím 
príchodom na plánované rokovania do Bratislavy 20. februára budúceho 
roku, t. j. v roku 1515. Cisár zase sľúbil, že sa nebude angažovať vo 
svojich rokovaniach s Rádom nemeckých rytierov a že upustí od aliancie 
s Rusmi. Šidlovický odišiel do Budína a napokon všetko nasledovalo 
podľa Maximiliánovho plánu; Žigmund i cisár zostali priateľmi až do 
Maximiliánovej smrti v roku 1519. 

Na sklonku stredoveku dominovala jediná kresťanská ideológia, 
v ktorej síce zaznamenávame viaceré „trhliny“, ale jednako bola zacho-
vaná jej integrita a nadnárodnosť spojená s celým písomným, resp. 
kultúrnym zázemím vychádzajúcim z antického dedičstva. Tejto ideoló-
gii bola podriadená ústredná politika pápeža a aj mocenská politika 
jednotlivých európskych panovníkov; t. j. bola prepojená so štátnou 
mocou. Nehovoriac o prirodzenej túžbe po moci, ktorá bola evidentná 
v každom smere u všetkých mocných panovníkov. Spájala sa s celkovou 
dobovou víziou, že len veľká a silná ríša bude odolávať stále sa vzmá-
hajúcej a rozpínavej Osmanskej ríši. Túto víziu sa snažili naplniť všetci 
panovníci a aj jednotliví pápeži. 

Ak sa má presadiť a realizovať určitá myšlienka, vízia, je nevyhnutné, 
aby nadobudla širšiu platnosť, aby sa vytvorila verejná mienka. Bolo 
treba ju predostrieť, charakterizovať, zdôvodniť jej význam. Rovnako 
dôležité bolo oboznámiť všetkých o výnimočnosti jej nositeľov a o ich 
poslaní. A tu sa dostávame k propagande, ktorej zásluhou nadobúda 
každá doktrína, ideológia svoje opodstatnenie i platnosť. Navyše pomá-
ha „vymýšľaniu tradície“ a budovaniu „komunity“ a nadobúda „legiti-
mitu“.33 V sledovanom období bola autorita panovníkov veľmi vysoká 
a jej rešpektovanie sa premietalo do praxe rozličnými spôsobmi – cisár 
Maximilián, najmä po nástupe Leva X.,34 mal výborné vzťahy s pápežskou 
kúriou, spolupracoval s pápežským legátom Lorenzom Campeggim.35 
Okrem toho bol gurský biskup Matúš Lang ako kardinál blízky pápež-
skej kúrii a ako miestodržiteľ Rakúska zodpovedal cisárovi za priebeh 
udalostí v roku 1515 spolu s diplomatom Jánom Kuspiniánom. 

––––––––––– 
32 LISKE, Der Congreß zu Wien im Jahre 1515 (1867), s. 476, 484, 554. 
33 MILLER, Propaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy (1580–1650) (2012), 

s. 9–18. 
34 Lev X. (Iohannes de Medici); 1513–1521 rímsky pápež. 
35 Lorenzo Campeggi (1474–1539); 1524–1525 legatus de latere pre Germániu, 

Uhorsko, Čechy a Poľsko. 



Politika, ideológia a propaganda v roku 1515 171 

Začiatkom 16. storočia bolo kresťanstvo mimoriadne ohrozené Osman-
skou ríšou, keď sa exponoval veľmi schopný sultán Sülejman I.36 Cisár 
Maximilián sa touto situáciou veľmi vážne zaoberal a aj vo svojom prí-
hovore v deň zásnub svojich vnúčat vo Viedni v júli 1515 o. i. prehlásil 
pred najvýznamnejšími európskymi predstaviteľmi, ktorí boli pozvaní 
na túto slávnosť, že jedným z jeho najväčších prianí je zabrániť tureckým 
inváziám a aj islamizácii, a obrániť tak kresťanský svet.37 Tento jeho 
zámer dokladá významný dokument, ktorý sa našiel v jeho pozostalosti: 
ide o podrobne vypracovaný plán, ako by mala celá Európa postupovať 
spojenými silami proti Turkom počas troch rokov. Cisár predpokladal, 
že získa spojenectvo významných panovníkov a kniežat vrátane pápeža, 
ktorí zastrešia financovanie celého obranného systému. Tento materiál 
poslal 12. novembra 1517 v rozšírenej verzii pápežovi Levovi X.38 Žiaľ, 
k jeho realizácii už nedošlo, pretože cisár zomrel 12. januára 1519 vo Wel-
se. Jeho vnuci sa týmto dokumentom ďalej už nikdy nezaoberali. 

Cisár Maximilián I. pri svojej mnohostrannosti vedel veľmi dobre 
prepojiť vlastné postuláty alebo postuláty rodu s kultúrnou politikou, 
ktorú považoval naozaj za významnú – stačí pripomenúť, že sa zaujímal 
o Viedenskú univerzitu, poskytoval jej finančnú pomoc a pozýval výz-
namných profesorov z cudziny. Podporoval učené spoločnosti založené 
dávnejšie, akou bola Sodalitas scientiarum Danubiana,39 a od roku 1501 
Collegium poetarum et mathematicorum. Obklopoval sa uznávanými ved-
cami a humanistami, ale tiež umelcami, básnikmi, maliarmi ... Pokračoval 
v udeľovaní titulu poeta caesareus laureatus, ktorý zaviedol Fridrich III. 
v roku 144240 na podnet Aenea Silvia Piccolominiho.41 Vďaka dlhodo-
bým aktivitám sa cisárovi úspešne darilo šíriť svoje myšlienky, názory 
a smerovanie vlastnej politiky – v podstate robiť vlastnú propagandu. Tu 
zohrala svoju úlohu aj kníhtlač, ktorej silu si veľmi dobre uvedomovali 
všetci vzdelanci i politici; veď predtým sa rozširovali názory väčšinou 
prostredníctvom kázní (v inkunábulovom období bola homiletika druhým 
najrozšírenejším žánrom). Z toho dôvodu vydal pápež Lev X. v roku 

––––––––––– 
36 Sülejman I. Zákonodarca, Nádherný (1494–1566); turecký sultán. 
37 BARTHOLINUS, Odeporicon (1515), M2r-M3r; BARTHOLINUS, Odeporicon (2014), s. 212–

215. 
38 WIESFLECKER- FRIEDHUBER, Quellen zur Geschichte Maximilians I. (1996), s. 268–277. 
39 GRAF-STUHLHOFER, Humanismus zwischen Hof und Universität (1996). 
40 FLOOD, Poets Laureate in the Holy Roman Empire (2006), s. LXXVII. 
41 Pius II. (Aenea Silvius Piccolomini); 1458–1464 rímsky pápež. 
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1510 bulu obmedzujúcu vydávanie kníh, aby nedochádzalo k svojvoľnej 
manipulácii s verejnou mienkou.42 

Nedá sa na tomto mieste vymenovať všetko, čo zohrávalo v tomto 
smere veľkú úlohu práve a najmä v roku 1515 – skvelé vybavenie, poz-
vanie celej špičky vtedajšieho sveta do Bratislavy a Viedne, honosnosť 
a pompéznosť sprievodov, ceremoniálne vítania, zasadnutia, slávnostné 
omše, ale aj hostiny, hry, dary ... Súhrnom to možno kvalifikovať ako istý 
druh propagandy, čo malo výborne poslúžiť jedinému cieľu: ohromiť 
a presvedčiť všetkých o tom, čo znamenajú Habsburgovci, a presvedčiť 
ich o svojej jedinečnosti a výnimočnosti, čo malo viesť na jednej strane 
k rešpektovaniu a na strane druhej aj k poslušnosti – čiže k upevneniu 
ich moci. 

Medzi množstvom diplomatov, historikov, právnikov, ktorí pracovali 
v Maximiliánových službách, treba spomenúť aj umelcov a humanistov. 
Je všeobecne známe, že humanista – vzdelanec bol najviacej schopný 
reálne a objektívne zhodnotiť danú situáciu a zaznamenať ju, alebo príp. 
aj podať riešenie alebo východisko z danej pozície. Jeho názor zazname-
naný v knihe nadobúdal širšiu platnosť, a aj takýmto spôsobom ovplyv-
ňoval názor širšej verejnosti – tu sa dostávame k tomu, že ide v prvom 
rade o formovanie verejnej mienky a aj o vychovávanie mladej generácie. 
A tak sa humanisti snažili svojím spôsobom a aj novým prístupom k téme 
využiť všetky možnosti, aby poslúžili danej myšlienke a hlavne svojmu 
mecénovi. Samozrejme, že to neplatí en bloc, ale pre vybraných huma-
nistov v uvedenom prípade to bezpochyby platí – čo sa týka výberu 
autorov, ale aj spôsobu „tendenčného písania“. I keď sa oni sami 
zaručovali, že píšu nestranne. 

Priebeh celej udalosti z roku 1515 bolo treba zaznamenať a ako naj-
vhodnejšieho autora vybrali kruhy blízke cisárovi i pápežovi Richarda 
Bartoliniho,43 básnika a humanistu v tom čase v službách kardinála gur-
ského biskupa Matúša Langa. On opísal relatívne objektívne pozadie 
kongresu a priblížil mnohé dobové reálie, ako aj cestu kardinála Langa 
z Augsburgu do Viedne a Bratislavy, ktorú vykonal od februára do marca 

––––––––––– 
42 Prohibitio imprimendi libros, absque examine et approbatione vicarii papae et 

magistri sacri palatii Apostolici in Urbe, et episcoporum in aliis locis. In: Bullarum 
diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis (1860), 
s. 623–624. 

43 Richard Bartolini (asi 1470–1529); básnik poeta caesareus laureatus a kanonik 
v peruggijskom dóme, neskôr v službách kardinála gurského biskupa Matúša 
Langa ako sekretár a dvorný kaplán. 
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toho roku aj so svojím sprievodom. Jeho Odeporicon44 sa považuje za prvý 
renesančný cestopis, ktorý vznikol severne od Álp. Bartolini sa aj napriek 
nestrannosti, ktorú sám na viacerých miestach v diele hlásal, nevyhol 
niektorým pasážam, ktoré, mierne povedané, poslúžili zámerom habs-
burského dvora. Omylov sa tento autor obvykle nedopúšťal, a preto si 
niektoré z nich možno vysvetliť tým, že pôsobiac v službách Habsbur-
govcov, konkrétne u kardinála Langa, všetko interpretoval v ich záujme.45 
Tak napr. neprimerane veľa priestoru venoval poľskému kráľovi Žig-
mundovi – on sám napísal 9046 a Ján Dantišek 275 hexametrov,47 kde 
obaja ospievali jeho rod a činy. Väčšinou sa v takýchto dielach vydávali 
kratšie básne a dedikačné listy od významných humanistov, ktoré mali 
za cieľ upozorniť na autora i dielo a odporučiť ho čitateľovi. V tomto 
prípade sa mala zrejme takouto formou vyjadriť Žigmundovi vďaka za 
to, že sa podriadil cisárovi a že prijal jeho podmienky pri rokovaní 
o uvedenej zmluve z roku 1515. Na druhej strane Bartolini znevážil Jána 
Zápoľského, prípadne mu neuznal zásluhy, ktoré mu prináležali, t. j. 
najväčšie zásluhy pri potlačení Dóžovho sedliackeho povstania z roku 
1514. Pripísal ich kráľovi Vladislavovi II., Jánovi Bornemisovi a len 
čiastočne Jánovi Zápoľskému. Inde písal, že Zápoľský bol „dychtivý po 
moci“, že si držal posádku na Belehradskom hrade a expresívne podal 
jeho potýčku s Turkami na tomto mieste. Pritom si tu Zápoľský držal 
posádku ex offo, keďže bol hlavným vojenským veliteľom Uhorského 
kráľovstva a uvedený hrad bol významnou strategickou lokalitou. Bar-
tolini ho oslovoval dosť neúctivo, len ako „vaïvodu“ – oproti iným, kde 
striktne dodržiaval titulatúru: rex, princeps ..., pričom uvádzal aj miesto 
krajiny, kde tá-ktorá osoba pôsobila. 

Na počesť habsburského dvora i Jagelovcov vychádzalo v tom čase 
množstvo básničiek a iných drobnejších i rozsiahlejších literárnych útva-
rov. Zároveň pracovali v službách Habsburgovcov viacerí výtvarní umel-
ci, napr. pod vedením maliara Albrechta Dürera (1471–1528), ktorý sa 
postaral o výzdobu kráľovského paláca v roku cisársko-kráľovských 
zásnub – známy je jeho plagát nebývalých rozmerov zobrazujúci portál a 
slávnostné sprievody zúčastnených. Vyhotovil aj niekoľko portrétov cisá-
ra, kardinála Langa, princeznej Márie Habsburskej a jej manžela Ľudovíta 

––––––––––– 
44 BARTHOLINUS, Odeporicon (1515), 138 s. 
45 FRIMMOVÁ, Rok 1515 v premenách času (2015), s. 189–195. 
46 BARTHOLINUS, Sigismundo, Sarmatiae regi (1515), s. 110–117. 
47 DANTISCUS, De profectione Sigismundi, regis Poloniae (1515), s. 118–137. 
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II. Jagelovského a i.48 Rokovania, ktoré prebiehali počas troch-štyroch 
mesiacov v Bratislave a vyvrcholili vo Viedni, sa niesli v znamení roz-
ličných festivít – ide o slávnostné sprievody a prehliadky šiat, národných 
odevov – krojov, výzdoby a zbraní, ďalej ide o nákladné hostiny, spojené 
s tancom, slávnostné omše, pasovanie za rytierov, konské dostihy a ry-
tierske turnaje, vzájomné obdarúvanie. To všetko podľa vopred pripra-
veného a stanoveného ceremoniálu malo vyvolať ilúziu výnimočnosti 
a dokonalosti, ale aj absolútnej moci.49  

Diplomatickým rokovaním sa dosiahli úspechy z hľadiska cisára, jeho 
i pápežského zástupcu kardinála Matúša Langa a Jána Kuspiniána, ale aj 
uhorského kráľa Vladislava II. Jagelovského, pretože sa nakoniec poda-
rilo získať na stranu Habsburgovcov poľského kráľa Žigmunda Jagelov-
ského, ako aj záujmy časti uhorskej šľachty. Vladislava II. Jagelovského 
hodnotia niektorí historici pozitívne najmä preto, že prispel mierovou 
cestou k stabilite uhorskej i českej krajiny, ktorej záruku videl v spojení 
s Habsburgovcami.50 Zápoľského záujmy sa v tomto čase rozplynuli, 
i keď neskôr predsa len dosiahol uhorský trón. V jeho prípade sa potvr-
dilo staré osvedčené tvrdenie, že súperiť s mocnými je veľmi nebezpečné 
a zložité − veľmi dobre to zovšeobecnil kronikár Juraj Bohuš v 18. storočí 
hodnotiac nepriaznivé postavenie Jána Zápoľského: „Ostatne akokoľvek 
je niekto vynikajúci a snaživý, pripraví si nenávisť a záhubu, ak sa pre-
javí ako protivník významných panovníkov“.51 

Udalosť z roku 1515, ktorá sa pripravovala počas niekoľkých rokov, 
zahrňuje v sebe všetky odtiene uvedených pojmov ideológie, mocenských 
i obchodných záujmov, zámerov a plánov, stratégie navonok i dovnútra 
tej-ktorej krajiny. V konečnom dôsledku predstavuje komplexne „veľkú 
politiku“, ktorá sa odrazila v myslení a vedomí širšej spoločenskej sku-
piny a ovplyvňovala jej ďalšie smerovanie. Všetky tieto udalosti mali 
výrazný vplyv na dejiny i kultúrnu históriu strednej Európy, ktorej sú-
časťou bolo aj územie dnešného Slovenska. 

 
 

 

 
––––––––––– 
48 Albrecht Dürer (2003). 
49 FRIMMOVÁ, Rok 1515 v premenách času (2015), s. 131–143. 
50 BAĎURÍK - BENKOVÁ, Nové pohľady, hodnotenia a zaujímavosti zo života Vladislava II. 

Jagelovského (2016), s. 377–388. 
51 BOHUŠ, Historico-geographica Terrae Scepusiensis... descriptio (18. storočie), s. 96. 
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Résumé 

 
Policy, Ideology and Propaganda in 1515 

 
Eva FRIMMOVÁ 

 
At the turn of the Middle Ages and the Early Modern Period, one of the most 
important events for the whole central European area took place: the First Con-
gress of Vienna. On 22 July 1515, preparatory talks between Emperor Maximilian I 
of Habsburg and three kings of the Jagiełło family were concluded. They con-
cerned the future double-marriage of their descendants; indeed, the talks had been 
going on since their birth. Three to four months before the end of the First Con-
gress, intensive negotiations in Bratislava took place. The importance and impact 
of this international event was immense, because the foundation of a firm and 
vast empire was proposed which would reinforce Christendom and stand up to 
external enemies, particularly to the Ottoman Empire. The Habsburg family 
would be celebrated, and its power and influence would be shown to the world. 

At the end of the Middle Ages, a unique Christian ideology dominated which 
was characterized by some “tears”, but its integrity and supranational character 
related to all the literary and more precisely cultural backgrounds of antique heri-
tage were preserved. The main papal policy and the policy of singular European 
monarchs was subordinated to this ideology, which was interconnected with state 
power.  

The Emperor Maximilian I of Habsburg used all possibilities of diplomacy 
and propaganda, and was able to perfectly put together all its forms and mani-
festations into his policy, which can be analysed at different levels: as a matrimo-
nial policy, a policy oriented to the East, a policy aimed against the Ottomans, 
and as a cultural policy. At that time, two notable families – the Jagiełło family 
and the Zápoľský family – stood in opposition to him. 
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Ohlas Erazmovej idey o spoločnej obrane Európy 
pred osmanskou hrozbou na augsburskom sneme∗ 

 
Imrich NAGY 

 
 

smanská hrozba, spočiatku v latentnej, s postupom času však 
v čoraz otvorenejšej a pálčivejšej podobe je prítomná v takmer 
všetkých politických úvahách humanistov 15. a 16. storočia. 
Koniec koncov sa z nej stala základná existenčná otázka pod-

mieňujúca akékoľvek úvahy o lepšom či rovno ideálnom usporiadaní 
spoločnosti. Platí to aj v prípade jednej z najvplyvnejších postáv huma-  
nistického panteónu tohto obdobia – Erazma Rotterdamského (1469–1536). 
Nevyhnutnosť vojensky čeliť osmanskej agresii u Erazma naráža na jeho 
dôsledne pacifistické nastavenie de facto odmietajúce vojnu v akejkoľvek 
podobe.1 A tak aj riešenie, ktoré sprvu ponúka, nemožno označiť za rea-
listické. Podľa Erazmovej predstavy mali kresťanské štáty Európy v pr-
vom rade nastoliť mier medzi sebou a súčasne sa prísne podriadiť 
zásadám kresťanskej morálky. Takéto zomknutie a jednota kresťanskej 
Európy mali podľa neho zastaviť a zastrašiť Osmanov a príkladný život 
podľa kresťanských pravidiel im mal nakoniec ukázať cestu k evanjeliovej 
pravde.2 V konečnom dôsledku sa tak podľa Erazma osmanský problém 
mal dať vyriešiť bez vojny. 

Dejinné udalosti však boli v príkrom rozpore s Erazmovými ideálmi. 
Pretrvávajúce vojenské konflikty medzi európskymi monarchami, kto-
rých hlavnú os reprezentovalo najmä súperenie o politickú hegemóniu 
v Európe medzi Habsburgovcami a Francúzskom reprezentovaným v tom 

––––––––––– 
 ∗ Štúdia je výstupom z riešenia grantu VEGA 1/0835/15 Erazmus Rotterdamský 

a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16.–17. 
storočí). 

 1 V narážke na Augustínovu tézu o spravodlivej vojne (August. De civ. Dei 4, 15 
a 19, 7) sa dokonca pýta: „... an omnino iustum sit bellum?“ ERASMUS, Institutio 
principis Christiani (2009), s. 244. 

 2 ALLEN, Opus epistolarum Erasmi III (1913), s. 364–365. 
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čase Františkom I. z rodu Valois; najmä však pokračujúca osmanská ag-
resia vrcholiaca porážkou Uhorska v roku 1526 a nakoniec neúspešným 
obliehaním Viedne v roku 1529 prinútili Erazma aspoň čiastočne revi-
dovať svoje názory. Upustil od teoretickej možnosti akejsi dobrovoľnej 
a samovoľnej christianizácie Osmanov a pripustil nevyhnutnosť vojen-
ského zákroku (bellum necessarium).3 Úspech takejto vojny však neprestal 
vcelku logicky podmieňovať ukončením vzájomných konfliktov medzi 
európskymi štátmi a vytvorením ich jednotnej koalície pod velením cisára 
Svätej ríše rímskej – Karola V. Habsburského. 

Svoje názory pod dojmom z alarmujúcich udalostí roku 1529 (pád 
Budína a obliehanie Viedne) sformuloval nakoniec do osobitného (ale zá-
roveň aj osobitého) vojnového apelu proti Turkom − Nanajvýš prospešnej 
úvahy o vyhlásení vojny Turkom (1530).4 Bezprostredným podnetom pre 
vznik tohto spisu však mala byť žiadosť nemeckého právnika Johannesa 
Rincka5 z Kolína nad Rýnom. Bližšie dôvody, ktoré viedli Rincka k tejto 
požiadavke nepoznáme, keďže jeho list, v ktorom žiadal Erazma o názor 
na vojnu proti Turkom, sa nezachoval.6 Zdá sa však, že Rinck tu vy-
stupoval iba z pozície sprostredkovateľa, za ktorým sa zrkadlia záujmy 
iných pripraviť argumentačný materiál pre nadchádzajúci ríšsky snem 
v Augsburgu v roku 1530 a zaštítiť ho všeobecne akceptovanou Erazmo-
vou autoritou. Je pravdepodobné, že Erazmus mal byť nielen autorom 
argumentácie pre hlasy žiadajúce vytvorenie koalície európskych štátov 
na zastavenie osmanskej agresie, ale aj ich tribúnom. Tejto zodpo-
vednosti sa však vyhol. V liste Rinckovi datovanom 19. 7. 1530 píše: 
„Mnohí mi v listoch píšu, aby som sa zúčastnil snemu, ale cisár ma do-
posiaľ nepozval. Ak by ma však aj pozval, mám ospravedlnenie vážnej-
šie než by som si prial: už štvrtým mesiacom chorľaviem a nedokážem 
sa vyliečiť.“7 Pravdou však je, že augsburský snem mal popri tureckej 
otázke na programe pre mnohých ešte dôležitejší bod, ktorým bolo zau-
––––––––––– 
 3 ERASMUS, Utilissima consultatio (1986), s. 78. Porovnaj aj: WEILER, La Consultatio 

(1990), s. 100. 
 4 ERASMUS, Utilissima consultatio (1530). 
 5 Bol synom richtára, študoval v Kolíne nad Rýnom a v Bologni. Doktorát z jedné-

ho i druhého práva získal v Kolíne (1518), kde potom pôsobil na tamojšej univer-
zite až do svojej smrti. Contemporaries of Erasmus 3 (1987), s. 161–162. 

 6 Contemporaries of Erasmus 3 (1987), s. 162. 
 7 „Multi me litteris hortantur, ut adsim concilio, Caesar tamen nondum vocavit; et 

si vocet, habeo excusationem iustiorem quam vellem. Nam cum quartum iam 
mensem aegrotem, nondum possem convalescere.“ ALLEN, Opus epistolarum VIII. 
(1934), s. 496. 
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jatie stanoviska k Lutherovmu vierovyznaniu. V tomto bode sa ešte viac 
očakával Erazmov hlas, ktorý sa však zdráhal zaujať jednoznačné sta-
novisko. A tak neúčasť pre chorobu (takpovediac vis maior) mohla byť 
elegantným riešením tohto vnútorného rozporu. 

Téma nevyhnutnosti vojny proti Osmanom a obrana kresťanskej Eu-
rópy sa však predsa len dostala na rokovanie augsburského snemu, a to 
z pozícií Uhorska. Požiadavky Uhorského kráľovstva sa pravidelne obja-
vovali na ríšskych snemoch a ich tlmočníkmi boli aj významní huma-
nistickí vzdelanci. Napríklad v čase, keď sa ešte len začalo schyľovať 
k moháčskej tragédii, v roku 1521 na sneme vo Wormse, pred novozvo-
leným cisárom Karolom V. v tomto duchu vystúpil taliansky humanista 
a bratislavský prepošt Hieronym Balbus.8 Na sneme v Augsburgu, ktorý 
sa začal 20. 6. 1530, sa hovorcom uhorských požiadaviek stal osobný 
tajomník kráľovnej Márie Habsburskej, humanista Mikuláš Oláh (1493–
1568). Do tejto pozície sa dostal iba zhodou okolností. Pôvodne mal totiž 
reč o rozpoložení Uhorska a jeho odkázanosti na vojenskú pomoc pred-
niesť dvorský sudca Alexej Thurzo. Pre jeho neprítomnosť9 však túto 
úlohu prevzal na seba Oláh, ktorý na snem prišiel v sprievode kráľovnej 
Márie Habsburskej.10 

Pozoruhodné však je, že s týmito udalosťami koreluje nadviazanie 
korešpondenčných a v deklaratívnej rovine dokonca priateľských vzťahov 
medzi Oláhom a Erazmom.11 Iniciatíva vyšla od Oláha: už priamo zo 
snemu v Augsburgu 1. 7. 1530 listom. Prvotným motívom pre nadvia-
zanie kontaktov mohla byť snaha docieliť Erazmovu účasť na augsbur-
skom sneme: „Preniká nás veľká túžba osobne sa s Tebou stretnúť. Lebo 
hlavne v terajších časoch, keď sa debatuje o veciach viery, čo mnohým 
prináša záhubu, najviacej by si bol potrebný tuná, aby si predniesol svoj 
úsudok. V tejto tunajšej neistote by si bol iste účinný. Preto dúfame, že 

––––––––––– 
 8 BALBUS, Oratio habita in imperiali conventu (1521). Bližšie Balbovu reč po obsahovej 

stránke analyzuje FRIMMOVÁ, Rok 1515 v premenách času (2015), s. 41–48. 
 9 Thurzova neúčasť na augsburskom sneme v roku 1530 bola formou jeho pasív-

neho odporu voči Ferdinandovi, ktorý sa stále zdráhal uvoľniť Thurzove majetky 
zadržané v dôsledku nepreukázaných obvinení voči nemu ešte z roku 1525. M. 
Oláh ho preto listami z 30. 1. a 25. 2. 1530 opakovane vyzýval, aby si rozmyslel 
svoju tvrdohlavosť, ale bezúspešne. ERDÉLYI, Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése 
(2005), s. 55. Pozri tiež: ERDÉLYI, Egy kivételes karrier (1998), s. 128. 

10 Bližšie o Oláhovom pôsobení v službách Márie Habsburskej pozri našu štúdiu: 
NAGY, Mikuláš Oláh v službách kráľovnej Márie (2012). 

11 Bližšie o priateľskom vzťahu medzi Erazmom a Oláhom pozri našu štúdiu: NAGY, 
Mikuláš Oláh a Erazmus (2011). 
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sem prídeš, ak nie na výzvy priateľov, potom určite preto, aby si upokojil 
verejnú mienku.“12 V pozadí teda môžeme tušiť záujmy Habsburgovcov, 
ktorí by radi videli Erazma na svojej strane a pri zaujatí jednoznačného 
postoja proti reformácii. Oláh však mal na nadviazaní kontaktov s Eraz-
mom aj svoj osobný záujem. Svedčí o tom jeho čulá korešpondenčná 
aktivita. Veď do svojho odchodu po skončení snemu na konci novembra 
1530 si s Erazmom navzájom vymenili spolu osem listov. Oláhove listy 
z augsburského snemu odrážajú aj jeho tak povediac uhorské priority: 
k „náboženskej otázke“ sa už vôbec nevracia, naopak v nástojčivej podobe 
sa objavuje „turecká otázka“, a to práve v reakcii na ľahostajný postoj 
ríšskych stavov k uhorským požiadavkám, ktoré predniesol vo svojej 
reči.13 

Oláh predstúpil pred ríšske stavy až v poslednej tretine rokovaní 
augsburského snemu – 1. októbra 1530. Svoju reč rozdelil do troch častí – 
v prvej sa prihovoril cisárovi Karolovi V.,14 v druhej časti sa obrátil 
na ríšske kniežatá15 a napokon v tretej časti im tlmočil konkrétne požia-
davky uhorských stavov.16 Najväčší dôraz kladie na prvú časť - príhovor 
cisárovi, ktorý je po obsahovej aj formálnej stránke najucelenejší a najpre-

––––––––––– 
12 „Magno tenemur videndi tui desiderio: qui hoc praesertim tempore, dum multo-

rum cum pernicie in rebus fidaei disceptatur, maxime hic esses necessarius, ut 
tuum, quod in rebus esset hiis dubiis presens, proferres iudicium. Speramus igi-
tur te huc venturum, si non amicorum tuorum hortatibus, at publicae tranquillita-
tis caussa.“ Nicolai Oláh (1876), s. 69; ALLEN, Opus epistolarum VIII. (1934), s. 469; 
v texte citovaný Škovierov preklad z antológie Latinský humanizmus (2008), s. 73. 

13 V liste datovanom 13. 10. 1530 podáva farbistý opis ukrutností, ktoré napáchal 
Turek na území Slovenska – najmä opis vraždenia detí mal pohnúť Erazmovým 
svedomím a primäť ho angažovať sa v prospech Uhorska. (Nicolai Oláh (1876), 
s. 90–91; ALLEN, Opus epistolarum IX. (1938), s. 66; porovnaj Škovierov preklad 
v antológii Latinský humanizmus (2008), s. 80). V ďalšom liste z 25. 10. 1530 vy-
jadril predovšetkým svoje sklamanie zo záverov augsburského snemu, ktorý 
protiosmanskú vojnu odsunul na neurčito a jej realizáciu podmienil vyriešením 
reformačného rozkolu (Nicolai Oláh (1876), s. 96–97; ALLEN, Opus epistolarum IX. 
(1938), s. 68–69; porovnaj Škovierov preklad v antológii Latinský humanizmus (2008), 
s. 80–82). Napokon v poslednom liste z Augsburgu datovanom 19. 11. 1530 podal 
situačnú správu o neúspešnom ťažení Viliama Roggendorfa z konca roku 1530, 
ktoré malo za cieľ oslobodiť Budín, ale nakoniec sa skončilo fiaskom. – Nicolai 
Oláh (1876), s. 108; ALLEN, Opus epistolarum Erasmi III (1913), s. 87–88; porovnaj 
Škovierov preklad v antológii Latinský humanizmus (2008), s. 82–83). 

14 Oratio Extemporaria ad Caesarem Carolum Quintum, nomine Status Hungariae et 
Sclavoniae Anno MDXXX. prima octobris Augustae habita. Nicolai Oláh (1876), s. 75–79. 

15 Ad Principes Imperii. Nicolai Oláh (1876), s. 79–82. 
16 Articuli Caesari praesentati et alii principibus Imperii. Nicolai Oláh (1876), s. 82–84. 
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pracovanejší. Na úvod spomína Karolove úspechy – najmä rozšírenie 
jeho ríše vďaka zámorským objavom a nastolenie mieru v Taliansku. Pri-
pomína jeho záväzok voči dedičným zemiam aj svojmu bratovi Ferdi-
nandovi v kontraste s osmanskými vpádmi, plienením a rabovaním, 
ktoré v roku 1529 už postihlo aj územie samotného Rakúska. V argumen-
tačnej časti reči dôvodí nevyhnutnosťou poskytnúť účinnú vojenskú 
pomoc Uhorsku, ktoré v opačnom prípade nemá šancu odolať osmanskej 
agresii a zadržať ju pred ďalším postupom. Vysvetľuje tiež, prečo sa časť 
uhorskej šľachty spojila s Osmanmi. Jediné možné východisko z tejto 
situácie vidí v bezodkladnom ťažení jednotnej protiosmanskej koalície 
pod velením cisára Karola V. 

V príhovore ríšskym kniežatám Oláh zdôrazňuje najmä opakované 
a nevypočuté posolstvá Uhorska na predchádzajúcich ríšskych snemoch, 
ktoré viedli k aktuálnej situácii. Na rozdiel od príhovoru k cisárovi sa 
v tejto Oláhovej reči už objavuje aj explicitná hrozba, že ak tentokrát 
neposkytnú účinnú a najmä rýchlu pomoc Uhorsku, bude nasledovať 
osmanský vpád, ktorý pocítia aj samotné nemecké mestá. Prichádza aj 
s konkrétnym vojenským plánom, ktorým je zabezpečenie uhorsko-
osmanského pomedzia ríšskymi jednotkami ešte počas nadchádzajúcej 
zimy, čo zaistí aj vernosť samotných uhorských jednotiek. Lebo akékoľvek 
otáľanie zo strany ríšskych kniežat bude mať za následok ich nevyhnutné 
spojenectvo s Osmanmi a ničím nerušený prechod osmanských vojsk 
Uhorskom a priamy útok na ríšske územia. 

V tretej časti svojho príhovoru špecifikuje konkrétne dve požiadav-
ky – poskytnutie pechoty o sile 3000 vojakov so 4 ťažkými a 4 ľahkými 
delami, ku ktorej Slavónci pripoja svoju jazdu na zaistenie južnej hranice 
Uhorska a potvrdenie výsad a privilégií uhorskej šľachty. Aj túto časť 
príhovoru končí hrozbami: ak sa požiadavky nesplnia do konca nadchá-
dzajúcej zimy, Uhorsko sa pridá na stranu Osmanov. 

Otázka je, či môžeme tento Oláhov prejav považovať za ohlas Eraz-
mových úvah o možnostiach obrany kresťanskej Európy pred osmanskou 
agresiou. Hoci nemáme priamy dôkaz, keď by sa Oláh dovolával Eraz-
movej autority, je zrejmé, že Oláh Erazmove práce čítal a poznal. Veď už 
z jeho listov adresovaných Erazmovi, aj keď opomenieme nevyhnutne prí-
tomné captatio benevolentiae, vyplýva nadšenie a stotožnenie sa s Eraz-
movým myšlienkovým svetom: „Ja som Ti síce podľa tváre neznámy, ale 
Ty si mne taký drahý a známy zo svojich kníh, že niet hodiny, aby som 
ich nemal v rukách. Čítam ich tak často, že v tom jedinom vonkoncom 
nehodlám zaostávať ani za tými, ktorí sa s Tebou denne stýkajú a smú si 
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užívať príjemné spolužitie s Tebou.“17 Napokon túto skutočnosť potvr-
dzujú aj dochované fragmenty Oláhovej osobnej knižnice, medzi ktorými 
nájdeme vyše štyri desiatky erazmík, okrem iného aj Nanajvýš prospešnú 
úvahu o vyhlásení vojny Turkom, ale aj ďalšie zásadné Erazmove diela, 
v ktorých sa vyslovil i k otázke protiosmanskej vojny, napr. Výchovu 
kresťanského vladára (1516) alebo Kresťanskú vdovu (1529).18 

Niektoré z bodov Oláhovej argumentácie by sme vskutku mohli 
označiť za „erazmovské“. Obidvaja zdôrazňujú, že Turek je nepriateľom 
celého kresťanstva, nie jedného štátu – v tomto prípade teda Uhorska.19 
Obaja sa tiež zhodujú v tom, že v čele protiosmanskej koalície musí stáť 
cisár Karol V.20 Ostatne nie je to prekvapivé, veď Oláh sa obracia so 
svojimi prosbami na jeho ríšu a Erazmus, vedno s ďalšími humanistami 
ho vidí ako neformálnu hlavu celého kresťanského sveta. Obidvaja vidia 
záruku úspechu protiosmanskej vojny v bezpodmienečnej jednote a 
spojenectve všetkých európskych kresťanských štátov. Podľa Oláha aj 
Erazma totiž už pohľad na jednotné šíky európskych štátov prinúti 
Turka ustúpiť,21 u Erazma ho to dokonca môže priviesť k záujmu o 

––––––––––– 
17 „Ego licet ex facie sum tibi ignotus, tamen tu es mihi charus et cognitus ex tuo-

rum librorum, quos in horas manibus meis tracto, frequenti lectione, ut eciam hiis 
qui tecum cottidie versentur tuaque fruantur suavi consuetudine, hac una re 
nequaquam sim cessurus.“ V Allenovej zbierke list č. 2339, datovaný 1. júla 1530 
v Augsburgu. ALLEN, Opus epistolarum VIII. (1934), s. 469. Porovnaj tiež: Nicolai 
Oláh (1876), s. 70. V texte citovaný Škovierov preklad z antológie Latinský huma-
nizmus (2008), s. 73. 

18 Bližšie k tomu viď našu štúdiu NAGY, Erazmiká v knižniciach humanistov (2016). 
19 „... cum Turcis christianitatis hostibus ...“ Nicolai Oláh (1876), s. 81; „... hoc genus 

hominum, cuius immanitate tot seculis affligitur et atteritur res christiana ...“ 
ERASMUS, Utilissima consultatio (1986), s. 39. 

20 „Quem hanc maxime ob caussam Deus suo praeesse populo, tot virtutibus ornare, 
tot trophaeis insignem reddere, innumerabilesque illi subesse regiones et nationes 
voluit, ut tyrannum crudelissimum a finibus christianitatis arceat, christianos in 
sua libertate conservet, dominia christiana ampliet et extendat.“ Nicolai Oláh (1876), 
78. „... hac in re primum ius est Caesari Carolo ...“ ERASMUS, Utilissima consultatio 
(1986), s. 70. 

21 „Nam si tuos et aliorum principum christianitatis exercitus Turca viderit, fractus 
procul dubio, propter praeteritam expeditionem viribus, terga dare, arces a nobis 
occupatas vacuas relinquere, et ad extremas regni sui oras, uti speramus, retroce-
dere cogetur.“ Nicolai Oláh (1876), s. 78. „Si ipsi concordes, si purgatis animis sub 
vexillis Christi illius unius auxilio freti, legitime bellum gessissemus cum Turcis, 
haudquaquam in tam angustum esset contracta ditio christiana“ ERASMUS, Utilis-
sima consultatio (1986), s. 52. 
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spoznanie kresťanských hodnôt a v konečnom dôsledku aj o konverziu.22 
Napokon obaja sú presvedčení o nevyhnutnosti a neodkladnosti zásahu 
proti Osmanom, lebo inak hrozí katastrofa podľa Oláha predovšetkým 
Uhorsku, ale aj Svätej rímskej ríši23 a podľa Erazma celému kresťan-
skému svetu.24 Pre obidvoch je teda vojna proti Osmanom nevyhnutná.25 

Popri tomto názorovom súlade však nájdeme aj sporný moment. 
Erazmus celkom otvorene odsudzuje ľudí, ktorí sú ochotní žiť pod os-
manskou nadvládou.26 V tejto súvislosti naráža na časť uhorskej šľachty, 
ktorá v mocenskom boji o uhorský trón podporila Jána Zápoľského, 
ktorý sa neštítil uzatvoriť spojenectvo s Osmanmi proti Ferdinandovi 
Habsburskému. Samozrejme išlo o háklivú vec aj pred Karolom V., resp. 
ríšskymi stavmi. A tak musí Oláh vysvetľovať – cisárovi, Ferdinandovi, 
ríšskym stavom aj samotnému Erazmovi, že „takých Uhrov, ktorí si ro-
zumejú s tureckými vezírmi, nie je veľa a nie sú ani veľmi odhodlaní“.27 
Ich konanie vysvetľuje tým, že tak urobili „nie z podlosti, nenávisti či 
inej zlovôle, ale skôr zo zúfalstva, že sa nedočkali cudzej pomoci a už ani 
nie pre obranu svojich vlastných sídiel, ktoré sú beztak z väčšej časti 
rozkradnuté a vyvrátené, ale pre holú záchranu svojich pominuteľných 
životov.“28 Tento moment súčasne využíva ako hrozbu, či vyhrážku, že 
ak cisár a ríšske stavy neposkytnú včasnú a účinnú vojenskú pomoc, 
––––––––––– 
22 „Efficacissima Turcas expugnandi ratio fuerit si conspexerint in nobis elucere 

quod docuit et expressit Christus; si senserint nos non ipsorum inhiare imperiis, 
non sitire aurum, non ambire possessiones, sed praeter eorum salutem et Christi 
gloriam nihil omnino quaerere.“ ALLEN, Opus epistolarum Erasmi III (1913), s. 364–
365. 

23 „Si ergo tempore oportuno rebus nostris in extremum discrimen prolapsis, suc-
currere non curaveris, veremur ne nos primum, deinde Austria, postremo tota 
Germania iugum Turcarum suis cervicibus sit susceptura.“ Nicolai Oláh (1876), s. 79. 

24 „Cum enim negocium ordiamur omnium periculosissimum, aut in summum orbis 
christiani malum exeat oportet, aut summam adferat felicitatem.“ ERASMUS, Uti-
lissima consultatio (1986), s. 81. 

25 „Quam necessarium autem sit contra Turcos ... bellum gerere ...“ Nicolai Oláh 
(1876), s. 81. „... nec mihi placere bellum adversus Turcas, nisi huc adigat 
inevitabilis necessitas ...“ ERASMUS, Utilissima consultatio (1986), s. 78. 

26 „Hoc genus homines si modo loquuntur ex animo, aut prorsus non intelligunt 
quid sit vivere sub Turcarum imperio, aut ipsi gerunt Turcicos animos, ac poe-
nitet eos christianae professionis.“ ERASMUS, Utilissima consultatio (1986), s. 76. 

27 „... Hungarorum nonnullos sentire cum Turcarum praefectis, hii enim nec admo-
dum multi sunt, nec ita animati ...“ Nicolai Oláh (1876), s. 78. 

28 „... non livore, odio, aut malignitate aliqua, sed magis desperatione externi auxilii, 
et propter defensionem non iam sedium suarum, quae pro maiori parte distractae 
sunt et desolatae, sed salutis et vitae huius temporalis ...“ Nicolai Oláh (1876), s. 84. 
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pridá sa takto „voľky-nevoľky“ aj zvyšok uhorskej šľachty k Turkovi a 
posilnia tak ich vojsko pri útoku na Rakúsko a Nemecko.29 

Oláhove reči, ktoré predniesol na augsburskom sneme, sú príkladom 
humanistickej elokvencie a sčítanosti. Jednoznačne v nich dokážeme iden-
tifikovať myšlienky a formulácie, ktoré zodpovedajú Erazmovmu chápa-
niu osmanského problému. Oláh však bol v službách aktívnej politiky na 
rozdiel od Erazma, ktorý sa takejto pozície stránil. A práve tento prak-
tický – politický rozmer Oláhových rečí ich výrazne odlišuje od učeného –
kabinetného prístupu Erazma. Reálie Uhorska v pomoháčskom období si 
totiž žiadali pri presadzovaní Erazmovej idey o nevyhnutnej vojne proti 
Osmanom aj nekompromisné a celkom neerazmovské vyjedná-vanie 
a kladenie ultimát, čo Oláh v rétorickej rovine bravúrne zvládol. Ak sa 
však pozrieme na výsledok jeho úsilia, musíme konštatovať, že ostal 
rovnako neúspešný ako Erazmus, keďže uši ríšskych stavov ostali ku 
všetkým výzvam a požiadavkám hluché. 

 
 

PRAMENE A LITERATÚRA 

ALLEN, Percy Stafford: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, tom. III. 1517–1519. 
Oxonii: In Typographeo Clarendoniano 1913. 

ALLEN, Percy Stafford: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, tom. VIII. 1529–1530. 
Oxonii: In Typographeo Clarendoniano 1934. 

ALLEN, Percy Stafford: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, tom. IX. 1530–1532. 
Oxonii: In Typographeo Clarendoniano 1938. 

AUGUSTINUS, Aurelius: De civitate Dei libri XXII. In: Patrologiae Cursus Completus, sive 
bibliotheca universalis ... omnium S.S. Patrum, Doctorum, Scriptorumque eccle-
siasticorum qui ab aevo apostolico ad Innocentii III tempora floruerunt ... Series 
Prima. Tomus XLI. S. Aurelii Augustini Tomus Septimus. Accurante J.-P. Migne. 
Parisiis: Excudebatur Et Venit Apud Editorem, In Via Dicta D'Amboise, Prope 
Portam Lutetiae Parisiorum Vulgo D'Enfer Nominatam, Seu Petit-Montrogue, 
1841, s. 13–804. 

BALBUS, Hieronymus: Oratio habita in imperiali conventu Wormaciensis die tertia Aprilis 
M.D.XXI. per incliti regis Hungariae et Bohemiae oratores. Maximilianus Transsil-
vanus (ed.). Augsburg: Silvan Otmar 1521. 

Contemporaries of Erasmus: A biographical register of the renaissance and reformation. 3. 
Peter G. Bietenholz, Thomas B. Deutscher (eds.). Toronto – Buffalo – London: 
University of Toronto Press 1987. 

ERASMUS ROTERODAMUS: Institutio principis Christiani – Výchova kresťanského vladára. 
Edidit – preložil Imrich Nagy. Trnava: Filozofická fakulta TU 2009. 

––––––––––– 
29 „... velint nolint Hungari et Sclavi cum eis [Turcis] insurgere et una vestram hanc 

nobilissimam, et maiorum vestrorum virtute ac gloria florentem patriam inva-
dere, igne ferroque vastare.“ Nicolai Oláh (1876), s. 82. 



Imrich Nagy 
 

186 

ERASMUS ROTERODAMUS: Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo, et obiter enarra-
tus Psalmus XXVIII. per Des. Erasmum Roterodamum. Opus recens et natum, et aeditum. 
Coloniae, Anno M.D.XXX. [=1530]. 

ERASMUS ROTERODAMUS: Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo, et obiter enarra-
tus psalmus XXVIII. Herausgegeben von A. G. Weiler. In: Opera omnia Desiderii 
Erasmi Roterodami recognita et adnotatione critica instructa, notisque illustrata, 
ordinis quinti tomus tertius. Amsterdam: North-Holland publishing company 
1986, s. 1–82. 

ERDÉLYI, Gabriella: Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése. (Források a Habsburg-magyar 
kapcsolatok történetéhez.) I. Budapest 2005. 

ERDÉLYI, Gabriella: Egy kivételes karrier Mohács előtti kezdetei: Bethlenfalvi Turzó Elek. 
In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyve. P. Tusor (ed.). Budapest: ELTE BTK 1998, 
s. 118–132. 

FRIMMOVÁ, Eva: Rok 1515 v premenách času (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon). 
Bratislava: Post Scriptum 2015. 

Latinský humanizmus. Daniel Škoviera (ed.) Bratislava: Kalligram 2008. 
NAGY, Imrich: Erazmiká v knižniciach humanistov z územia Slovenska. In: Kniha 2016. 

Martin: Slovenský národná knižnica 2016, s. 164-181. 
NAGY, Imrich: Mikuláš Oláh a Erazmus Rotterdamský – osudy jedného nenaplneného pria-

teľstva. In: Decus Sapientiae: Sambucus Supplementum III. Trnava: Trnavská 
univerzita, Filozofická fakulta 2011, s. 145–155. 

NAGY, Imrich: Mikuláš Oláh v službách kráľovnej Márie. In: Ján Jessenius: Slováci na 
panovníckych dvoroch. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa 
konala 13.–14. septembra 2011 v Martine. A. Klimeková, E. Augustínová (eds.). 
Martin: Slovenská národná knižnica 2012, s. 184–197. 

Nicolai Oláh, Ludovico IIo regi Hungariae et Mariae reginae a secretis, Ferdinandi I Can-
cellarii, dein Archiepiscopi Strigoniensis primatis Regni Hungariae et locumtenentis regii 
Codex epistolaris (MDXXVI – MDXXXVIII). Edidit: Arnold Ipolyi. Budapestini: 
Bibliopolium Academiae Hung. 1876. 

WEILER, Anton G.: La Consultatio de Bello Turcis inferendo: une oeuvre de piété politique. 
In: Actes de Colloque international Erasme Tours 1986. Jacques Chomarat, André 
Godin, Jean-Claude Margolin (eds.). Geneva: Librairie Droz, 1990, s. 99–108. 

 
 

Résumé 
 

A Reflection on Erasmus’ Idea of Europe's Common Defence  
Against the Ottoman Threat at the Diet of Augsburg 

 
Imrich NAGY 

 
The imminent military threat of the Ottoman Empire towards European 

Christian states at the turn of the 16th century provoked a reaction on the side of 
intellectual circles among humanists. They started to call for an end to internal 
military conflicts among European monarchies and the creation of a united 
alliance of Christian states against the Ottoman Empire. Erasmus of Rotterdam 
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was one of the main representatives of these ideas. Through his work and cor-
respondence with monarchs and influential humanists of the era, we can notice a 
gradual crystallizing of this idea into a treatise entitled Utilissima consultatio de 
bello Turcis inferendo. This was written for the Diet of Augsburg in 1530. In this 
treatise, Erasmus summarized the basic arguments for the creation of a common 
European coalition for defence against Ottoman aggression. Despite expecta-
tions, he declined personal participation in the diet. However, his ideas made 
a big impression. This is quite noticeable in the speech of Miklós Oláh’s (Nicolaus 
Olahus, Mikuláš Oláh), who acted on behalf of the absent Elek Thurzó (Alexius 
Thurzo, Alexej Thurzo). Oláh divided his speech into three parts: in the first part, 
he spoke to Emperor Charles V; in the second part, he addressed the princes of 
the realm; and finally in the third part he conveyed the particular demands of 
the Hungarian estates. Oláh’s speech presented at the Diet of Augsburg is an 
example of humanistic eloquence and erudition. We can unequivocally identify 
ideas and formulations corresponding to Erasmus’ understanding of the Otto-
man issue. However, neither Erasmus’ call as a humanist nor Oláh’s negotiation 
as a politician were able to force the estates of the realm to provide military help 
to the Kingdom of Hungary.  
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Erazmove úvahy o vojne a mieri v diele Utilissima 
consultatio  bello Turcis inferendo.  

Realizmus alebo utópia?∗ 
 

Marcela ANDOKOVÁ 

 
„... ani ja neschvaľujem vojnu proti Turkom, 
pokiaľ si ju nežiada krajná nevyhnutnosť. 
Priznávam, že sa sotva dá dúfať vo víťazstvo, 
pokiaľ pri nás nestojí Boh.“1 

 
razmus Rotterdamský, autor známeho výroku dulce bellum in-
expertis2, napísal krátko po obliehaní Viedne Turkami (r. 1529)3 
spis Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo,4 kde sa zaoberá 
otázkami, za akých okolností je možné uplatňovať na iných ná-

rodoch násilie a viesť proti nim vojnu. Problematika vedenia „spravod-
livej vojny“ bola predmetom záujmu už v Biblii a značnú pozornosť jej 
venovali aj cirkevní otcovia či stredovekí autori. V kontexte nábožensko-
politických ideológií 16. storočia, ktorých bol Erazmus očitým svedkom, 
nadobudla opäť na svojej aktuálnosti. V súčasnom kultúrno-politickom 
 
––––––––––– 
 ∗ Príspevok vzniká v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0627/15 Latinská 

humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. 
 1 ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 78: „... nec mihi placere bellum adversus Turcas, 

nisi huc adigat inevitabilis necessitas. Fateorque vix sperandam esse victoriam, 
nisi Dominus a nobis steterit. “, slov. preklad Nanajvýš prospešná úvaha, s. 89. 

 2 ERASMUS, Adag. 3001, in: Adagiorum chilias quarta, pars prior, s. 11–44. 
 3 K dejinám uhorsko-tureckých vzťahov pozri napr. novšiu publikáciu VONTORČÍK, 

Bitka pri Viedni 1683 (2016), zvlášť 1. časť, s. 35–239. 
 4 V tejto práci vychádzame z latinskej edície ERASMUS: Utilissima consultatio de bello 

Turcis inferendo, et obiter Enarratus Psalmus XXVIII. In: Opera omnia Desiderii 
Erasmi Roterodami V, 4. Amsterdam: Elsevier Publishers 1986, s. 1–82. Slovenský 
preklad diela citujeme podľa NAGY, Imrich: Nanajvýš prospešná úvaha o vyhlásení 
vojny Turkom pri príležitosti výkladu 28. žalmu. In: Maliniak, Pavol – Nagy, Imrich: 
Turek na obzore (Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom). Kraków, Towar-
zystwo Słowaków w Polsce 2013, s. 31–98.  
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dianí 21. storočia sa znovu vraciame k tomuto dielu, aby sme sa za-
mysleli nad problematikou vojny a mieru, nad toleranciou voči iným 
kultúram a náboženstvám, ako aj nad otázkami vlastnej identity. Pred-
kladaný príspevok skúma predovšetkým to, kde Erazmus čerpá inšpiráciu 
pri písaní tohto spisu. Je zjavné, že celé dielo zasadzuje do kontextu Ž 285 
a svoju argumentáciu podopiera odkazmi na cirkevných otcov, najmä na 
sv. Ambróza a Augustína, pričom neopomína ani stredovekých či súdo-
bých autorov, ktorí sa týmito otázkami zaoberali. Preto sme si stanovili 
cieľ poukázať na to, akým spôsobom pracuje Erazmus s uvedenými 
autormi a do akej miery je verný ich odkazu. Zároveň sa pokúsime dať 
odpoveď na to, prečo celé svoje dielo zasadzuje práve do kontextu Ž 28. 
V tejto súvislosti by bolo rozhodne zaujímavé pozrieť sa bližšie aj na 
proces formovania Erazmových názorov na vojnu s Osmanmi, ako aj na 
kontext vzniku samotného spisu Utilissima consultatio. Tieto otázky však 
presahujú rámec predkladanej práce, preto sa im v príspevku venujeme 
len okrajovo. Prvým a základným východiskovým bodom Erazmovej 
argumentácie v tomto diele je pochopiteľne Biblia. Celý jeho výklad sa 
sústreďuje okolo Ž 28, ktorý z hľadiska literárneho žánru predstavuje 
chválospev. Bol súčasťou chrámovej liturgie a vyjadroval starú pred-
stavu o Pánovi ako o zvrchovanom Bohu, prevyšujúcom svojou mocou a 
slávou všetky ostatné kanaánske božstvá. Tento žalm by sme mohli roz-
členiť do troch základných častí, ktoré v tomto kontexte reflektujú vzťah 
človeka a Boha. Na pozadí tohto rozdelenia usporadúva následne 
Erazmus aj celú argumentačnú líniu svojho výkladu.  

 

v. Výskyt Ž 28 (LXX) v kontexte diela  
Nanajvýš prospešná úvaha výskyty6 

1. Dávidov žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, 
vzdávajte Pánovi slávu a moc. 2 x (s. 38, 39) 

2. Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, v posvätnom 
rúchu klaňajte sa Pánovi. 2 x (s. 38, 40) 

3. Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad 
veľkými vodami! 2 x (s. 22, 36) 

––––––––––– 
5 V diele Utilissima consultatio cituje Erazmus žalmy podľa Septuaginty (LXX). 
6 Keďže spis Utilissima consultatio nie je v lat. origináli ani v slov. preklade členený 

na kapitoly či paragrafy, uvádzame v tabuľke odkaz len na stranu v slov. edícii, 
kde sa nachádza príslušný citát alebo parafráza daného verša. 
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4. Hlas Pánov – taký mohutný! Hlas Pánov – taký 
veľkolepý! 2 x (s. 22, 36) 

5. Hlas Pánov láme cédre aj libanonské cédre láme Pán. 2 x (s. 22, 36) 

6. Libanon rozkýva do tanca ako teliatko a Sarion ako 
byvolča. - 

7. Hlas Pánov metá blesky ohnivé. 2 x (s. 22, 36) 

8. Hlas Pánov púšťou otriasa, Pán otriasa púšťou Kádeš. 2 x (s. 22, 36) 

9. Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny.  
A v jeho chráme všetci volajú: Sláva! 1 x (s. 36) 

10. Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný 
kráľ. 1 x (s. 40) 

11. Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud 
pokojom. 2 x (s. 40) 

 
Prvé dva verše tohto žalmu sú výzvou, aby Boží ľud vzdával Pánovi 

slávu, ktorá je ho hodná, pretože on je najvyšší a jediný Boh. Verše 3 až 
10 hovoria o jednotlivých aspektoch Božej moci, ktorá dáva pocit bez-
pečia jeho ľudu a nepriateľom naháňa hrôzu. Záverečný verš 11 je vyvr-
cholením celého žalmu a uistením o tom, že Pán pomôže svojmu ľudu, 
ak sa od neho neodvráti a ak bude vzývať jeho meno. Túto líniu sleduje 
vo svojom diele aj Erazmus, pričom sa vo svojej argumentácii opiera 
o starozákonný obraz Boha bojovníka, ktorý bojuje za svoj ľud. Táto meta-
fora patrí medzi biblické SZ metafory Božej ochrany Izraela a predstavuje 
jeden z aspektov jeho kráľovskej vlády. Je koncipovaná na základe poli-
tických kategórií vypožičaných z kultúr starovekého Blízkeho východu a 
spadá do širokého biblického konceptu Božej spravodlivosti. Boh sa 
chápe ako sudca a v tomto kontexte sa daná metafora dostáva do vzťahu 
s vášňou hnevu a s násilím. S Božou spravodlivosťou totiž nutne súvisí 
tiež hnev, ktorý predstavuje jednu zo základných vášní panovníka, čo 
následne viedlo Izrael i do vojenských konfliktov. Táto spravodlivosť 
spočíva aj v tom, že Boh ochránil malý a slabý národ tvárou v tvár silným 
starovekým mocnostiam. Metafora Boha bojovníka sa v hebrejskej Biblii 
objavuje v texte Ex 15, 3, kde čítame: „Pán je bojovník“.7 Grécka verzia 

––––––––––– 
 7 K metafore Boha bojovníka v Ex 15, 3 pozri bližšie Komentáre k Starému zákonu –

Exodus, ed. J. TIŇO (2013), s. 385–386. 
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LXX však túto metaforu zjemňuje a hebrejský verš prekladá nasledovne: 
„Pán potierajúci vojny“8. Latinský prekladateľ s textom ďalej pracuje a 
koncept militantného Boha ešte viac zmierňuje pomocou prirovnania: 
„Pán je ako bojovník“. Latinské znenie tohto verša poukazuje na pacifis-
tickú revíziu vojensky koncipovanej predstavy Boha, s akou sa stretávame 
aj v Erazmovom diele Utilissima consultatio.  

 
 Ex 15, 3 slov. preklad 

Hebr. ה יׁש ִמְלָחָמ֑ ה ִא֣  Pán je bojovník יְהָו֖

LXX κύριος συντρίβων πολέμους Pán potierajúci vojny  

Vlg. Dominus quasi vir pugnator Pán je ako bojovník 

 
Vojna v Písme nie je výlučne svetským podujatím, ale reflektuje úzky 

vzťah s posvätnou sférou. Hoci sa v Biblii nevedú „sväté vojny“9 v mo-
dernom zmysle slova, jednako patrí vojenstvo a vedenie boja na základe 
Pánovej prítomnosti do oblasti posvätna. Na Blízkom východe sa vojna 
chápala ako udalosť, do ktorej aktívne zasahovali jednotlivé božstvá 
(napr. Ištar, Ašur či Ninurta), ktoré rozhodovali aj o konečnom víťazstve 
či porážke (porov. napr. I Kr 20, 23). Bojové porážky následne tieto božstvá 
výrazne spochybňovali. Predstavovanie božstva ako bojovníka je preto v 
tomto kultúrno-náboženskom priestore akýmsi spoločným fenoménom.10 
Staroorientálnu významovú líniu vojny určujú teda súradnice mytológie, 
teológie a vládnej ideológie. Jej korene spočívajú v mytologickej predsta-
ve, podľa ktorej je usporiadaný svet (kozmos) neustále ohrozovaný ne-
bezpečenstvom upadnutia do chaosu. Chaos, nie mier, bol považovaný 
za opak vojny. Preto sa v mytológii týchto národov neustále objavuje 

––––––––––– 
 8 Echo týchto myšlienok zaznieva aj v texte Jdt 16, 2: „Ty si Boh, čo potiera vojny, ty 

si staviaš tábor uprostred svojho ľudu, aby si ma vytrhol z ruky tých, čo ma pre-
nasledujú.“ 

 9 Biblia v tomto kontexte nepoužíva pojem „svätá vojna“, ale dáva prednosť ozna-
čeniu „Pánova vojna“. S termínom „svätá vojna“ sa stretávame až na začiatku 20. 
stor. v prácach Friedricha Schwallyho. Pozri napr. SCHWALLY, Semitische Kriegs-
altertümer: Der heilige Krieg im alten Israel (1901). 

10 Vojna patrí k dominujúcim témam v SZ a je tematizovaná vo všetkých SZ knihách 
okrem Pies a Rút. K tejto téme pozri bližšie JANČOVIČ, Dominus quasi vir pugnator 
(2015), s. 24–29. 



Marcela Andoková 
 

192 

motív boja božstiev, ktoré premáhajú chaos.11 V biblickom ponímaní nie 
je však Pánova vojna vojnou náboženstiev, ale vojnou vedenou svätým 
národom podľa Božej vôle. Táto vojna sa vedie vo viere v Pána, v neustá-
lom spojení s ním a s odvahou ísť zoči-voči smrti (porov. Dt 7, 21). 

Vo svojich úvahách o vojne proti Turkom vychádza aj Erazmus z 
typológie vojen prezentovaných v Biblii.12 Zdôrazňuje analógiu medzi 
vtedajšími európskymi pomermi a bojom Izraela bez Pána. V biblickom 
ponímaní sa v takejto vojne porážka stáva dôsledkom Božej neprítom-
nosti v nej. Ak Boh odoprie podporu armáde, nutne sa to pre ňu skončí 
katastrofou. Tento typ vojny poukazuje na Boží nesúhlas s ňou a jeho 
absenciu v nej (porov. napr. Nm 14, 40–45). Preto Erazmus vo svojom 
diele apeluje na dôležitosť obrátenia sa kresťanského sveta k Bohu, ktorý 
jediný dokáže viesť vojnu s Turkami efektívne alebo ju v lepšom prípade 
môže aj odvrátiť.13 V Erazmovom ponímaní napádajú Turci Európu 
preto, lebo kresťania sa odvrátili od Boha a on následne odvrátil svoju 
tvár od nich. Z toho dôvodu je pre Erazma, ktorý bol v zásade presved-
čený pacifista a na vojnu hľadel len ako na nevyhnutnosť, dôležité, aby 
sa kresťanský ľud pod vedením svojich vladárov obrátil, a tak od seba 
odvrátil Boží hnev. Boh jediný môže túto vojnu doviesť úspešne do konca. 
Úspechom bude podľa Erazma, keď sa aj Turci stanú kresťanmi a všetci 
budú spoločne chváliť jedného Boha.14 

Preto je pochopiteľné, že viac než starozákonná koncepcia spravod-
livého Boha sudcu prevláda v Erazmových politických úvahách vízia 
milosrdného Boha, ktorý dokáže odvrátiť každé zlo, ba aj vojnu, ak sa 
k nemu človek obráti. Humanistický učenec neostáva teda pri starozákon-
nom chápaní militantného Boha, ale vo svojej argumentácii sa sústreďuje 
skôr na duchovný boj v súlade s tým, ako ho predstavuje Nový zákon. V 
tejto súvislosti cituje napríklad Ef 6, 17, kde sa píše: „Zoberte si prilbu 
spásy, meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“15 Odklon od starozákonnej 
koncepcie vedenia vojny sa prejavuje tiež v Erazmových postojoch voči 
zázrakom a vešteckým praktikám, ktoré neraz sprevádzali Izraelitov pri 
ich vojenských výpravách. Erazmus sa jasne dištancuje od týchto praktík, 

––––––––––– 
11 Ide napríklad o súboj Marduka proti Tiamat, Baala proti božstvu Jam, ktoré bolo 

stelesnením prvotného chaosu a pod. 
12 K jednotlivým typom vojen opísaným v SZ pozri napr. JANČOVIČ, Dominus quasi 

vir pugnator (2015), s. 33, 42 
13 Porov. napr. ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 60. 
14 Porov. tamže, s. 62. 
15 Tamže. 
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keď hovorí: „Dožadovať sa zázrakov prislúcha Židom a pohanom, nie 
veriacim. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť 
(porov. I Kor 1,22).“16 A o niečo ďalej v texte zas hovorí: „Niet istejšej 
veštiarne nad Písmo sväté, niet istejšieho zjavenia nad vlastný rozum, 
ktorý rozpozná správny úmysel.“17 

Podľa Erazma sú Turci trestom za bezbožnosť ľudu a vojnu s nimi 
možno viesť len vo viere v Boha a v spojení s ním. Tak ako v Starom 
zákone záviselo víťazstvo Izraela od Božej priazne a od viery samotného 
ľudu, podobne aj kresťania môžu nad Turkami zvíťaziť len pod 
zástavami svojho Boha. Do boja s nepriateľom ich majú podľa Erazma 
viesť kresťanskí vladári, ktorí sú zástupcami Boha na zemi a ktorí podľa 
vzoru biblických kráľov majú učiť ľud zachovávať Božie prikázania. 

V centre Erazmovho záujmu stojí teda aj v tomto diele výchova kres-
ťanského vladára18 k správnym hodnotám, lebo od neho závisí, aký bude 
celý národ: 

 
„Ľud je totiž taký, akí sú vladári, hoci občas aj podľa zásluh ľudu 
Pán strpí, aby vládol pokrytec (Jób 34,30). Veď nijaký pokrytec nie 
je pre cirkev nebezpečnejší ako ten, kto vyhlasujúc sa za pastiera 
koná ako vlk, alebo kto vyhlasujúc sa za kráľa koná ako tyran.“19 

 
V tomto ohľade sú pre Erazma vzorom výnimoční biblickí králi,   

ktorí boli inšpirovaní Bohom, najmä Dávid a Šalamún. V nábožensko-
politickom kontexte krajín Blízkeho východu koná totiž mocnár nielen 
––––––––––– 
16 ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 63: „Iudaeorum ac gentium est exigere miracula, 

non fidelium. Multo vero minus oportet exemplo gentium augures aut aruspices 
adhibere.“, slov. preklad Nanajvýš prospešná úvaha, s. 68. Na takéto praktiky v SZ 
poukazuje napr. I Sam 30, 7–8, kde sa hovorí, že si Dávid kázal pred bojom pri-
niesť efód, aby pomocou neho zistil, či sa má do boja pustiť alebo nie. 

17 Tamže: „Nullum certius oraculum scripturis divinis, nullum certius augurium 
quam mens sibi recti propositi conscia.“ , slov. preklad Nanajvýš prospešná úvaha, 
s. 68. Erazmus v tejto súvislosti kritizuje napr. veštecké praktiky spojené s veštec-
kým letom vtákov, ktoré sú opísané v mýte o Romulovi a Removi a ktorým by sa 
kresťania rozhodne mali vyhýbať. Porov. LIVIUS, Ab urbe condita I, 7, 1, s. 10. 

18 Týmito otázkami sa Erazmus prednostne zaoberá v diele Institutio principis Chris-
tiani (lat.-slov. vydanie I. Nagy, 2009). 

19 ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 37: „Talis enim fere populus est, quales sunt 
principes, quanquam interdum et ob populi merita Dominus partitur "regnae 
hypocritam". Quando quidem nullus hypocrita perniciosior ecclesiae, quam qui 
pastorem professus agit lupum, aut regem professus agit tyrannum.“, slov. 
preklad Nanajvýš prospešná úvaha, s. 39. 
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na rozkaz božstiev, ale sám ich aj zastupuje. Práve v tomto bode nachá-
dzame u Erazma teda aj teologicko-ideologické opodstatnenie vedenia 
vojny proti Turkom.20 

V súvislosti s portrétom ideálneho panovníka sa tu Erazmus opiera 
najmä o svedectvo biskupa Ambróza z Milána (ca. 340–397)21, ktorý chváli 
cisára Theodosia za to, že sa zdržal svätého prijímania, lebo vo vojne 
dosiahol krvavé víťazstvo vykúpené životmi nepriateľov. Ani Ambróz, 
ktorý na Theodosiovi vychválil tento počin, neschvaľuje vojnu, akokoľ-
vek nevyhnutnú či spravodlivú. Činí tak jedine v prípade, ak sa jej 
zúčastňuje zbožný duch, ktorý všetku vieru vo víťazstvo vkladá do Boha 
a usiluje sa iba o mier v štáte.22 

Erazmus, podobne ako Ambróz, vidí v Theodosiovi Veľkom23 vzor 
dobrého a spravodlivého vládcu i preto, lebo jeho náboženská politika 
voči pohanom v osemdesiatych rokoch štvrtého storočia bola miernejšia 
ako napr. Constantiova, ktorý o štyridsať rokov skôr nariadil zatvorenie 
pohanských objektov. Zlom prišiel až v deväťdesiatych rokoch po tom, 
čo Theodosius musel na podnet biskupa Ambróza činiť pokánie za ne-
šťastný Solúnsky masaker.24 V r. 390 sa totiž Theodosius dopustil veľ-
kého previnenia, keď dal v Solúne potrestať miestny ľud za vraždu 
svojho obľúbeného veliteľa. V hipodróme padlo za obeť asi sedem tisíc 
nevinných ľudí. Ambróz odmietol v tejto súvislosti vysluhovať cisárovi 

––––––––––– 
20 Erazmus hľadá ideálneho panovníka, ktorý je však vzdialený od reality. Obrazu 

ideálneho vladára u Erazma a ďalších humanistov nášho územia sa vo svojej 
štúdii venuje MARCI, Poznámky k obrazu panovníka a dvora (2010), s. 65–73. 

21 Postavu kráľa Dávida ako vzor ideálneho vládcu vykreslil Ambróz v diele Apo-
logia David a v prológu k výkladu Ž 118 o ňom hovorí ako o veľkom učiteľovi 
mravnej náuky. Porov. VOPŘADA, Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože 
(2015), s. 140 n. K vplyvu cirkevných otcov na formovanie Erazmových politických 
názorov pozri napr. NAGY, Erazmus Rotterdamský a jeho svet (2012), s. 114–120. 

22 Porov. ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 56; AMBROSIUS, De obitu Theodosii oratio 
34, 1, PL 16, stl. 1396 n. Theodosius krvavo porazil vzdorocisára Eugenia v bitke 
pri rieke Frigidus (Vipava). 

23 Theodosius I. vydal v r. 380 edikt, ktorým povýšil kresťanstvo na jediné oficiálne 
uznávané náboženstvo v Rímskej ríši. 

24 Dňa 24. 2. 391 vyšiel najprísnejší protipohanský zákon zaznamenaný v Theodo-
siovom kódexe, v ktorom okrem iného stálo, že návšteva pohanských chrámov je 
trestným činom. V kontexte neskoroantického zákonodárstva k zmienke o masakre 
v Solúne (Thessalonikách) pozri napr. BABIC, Verejné staviteľstvo v neskoroantickom 
Ríme (2012), s. 20. 
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sviatosti, kým neurobí verejné pokánie.25 Cisár vzdoroval asi osem me-
siacov, ale napokon svoju vinu verejne uznal a ako kajúcnik dostal od 
Ambróza na Vianoce v r. 390 rozhrešenie. Týmto činom Theodosius uznal 
morálnu autoritu cirkvi, ktorej podlieha každý kresťan, najvyššieho kres-
ťanského predstaviteľa sekulárnej moci nevynímajúc. Urobil tak práve 
podľa vzoru kráľa Dávida, ktorý musel tiež konať pokánie po hriechu 
spáchanom voči Uriášovi a jeho žene (porov. II Sam 11–12).26 

Ďalšou výraznou osobnosťou, ktorej myšlienky Erazmus používa 
na podporu svojej argumentácie, je sv. Augustín (354–430). V kontexte 
boja proti Turkom sa odvoláva predovšetkým na Augustínove postoje 
v otázkach uplatňovania fyzického násilia voči donatistom, ktorí zapríči-
nili dlhotrvajúcu schizmu vnútri severoafrickej cirkvi. Táto schizma bola 
spojená s veľkým násilím na oboch stranách a Augustín ako hipponský 
biskup pochopil, že voči schizmatikom možno uplatňovať štátnu moc 
len vtedy, ak to prinesie pokoj jeho komunite. Hoci Augustína jeho sú-
časníci nemálo kritizovali za súhlas s uplatňovaním fyzickej sily zo strany 
štátnej moci voči tvrdošijným donatistom, predsa len si musíme uvedo-
miť opodstatnenosť takéhoto konania.27 Nešlo tu už len o akési trpezlivé 
znášanie toho druhého, ale o nespravodlivosť a násilie páchané na ne-
vinných ľuďoch. A to Augustín ako dobrý pastier sotva mohol obísť 
mlčaním. Bolo totiž nevyhnutné, aby sa necítili ohrození kvôli vernosti 
katolíckej cirkvi ani jeho veriaci, a v širšom zmysle ani ostatní obyvate-
lia severnej Afriky, ktorých tento boj akýmkoľvek spôsobom zasiahol.28 

––––––––––– 
25 Porov. AMBROSIUS, Epistula 11, 7, CSEL 82, 3, s. 214. K portrétu cisára Theodosia 

pozri tiež AUGUSTINUS, De civitate Dei V, 26, CCL 47, s. 161–163. 
26 Porov. ANDOKOVÁ, Postava Dávida kajúcnika (2013), s. 147; ERASMUS, Utilissima 

consultatio, s. 71 n. 
27 V prvých rokoch svojho episkopátu Augustín rozhodne odmietal uplatňovať 

na donatistoch násilné donucovacie praktiky. Avšak ich tvrdošijný odpor a 
brutálne násilie páchané na hipponskom vidieku ich agresívnymi militantnými 
príslušníkmi (circumcelliones) ho postupne primäli k zmene názoru. Spoznal 
účinnosť fyzického donucovania pri nastoľovaní poriadku a dokonca preň našiel 
aj teologické odôvodnenie (porov. AUGUSTINUS, Retractationes II, 5, CCL 57, s. 93 
n.). K meniacemu sa Augustínovmu postoju k prenasledovaniu a použitiu násilia 
voči donatistom pozri napr. BROWN, St. Augustine’s Attitude to Religious Coercion, 
s. 107–116; RIST, Augustine on Free Will, s. 442–447. Význam donatistickej schizmy 
v Augustínovom učení o cirkvi a štáte rozoberá napr. DEANE, Political and Social 
Ideas of St. Augustine, s. 174–211. 

28 ANDOKOVÁ, Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom (2013), 
s. 80. 
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V tejto súvislosti zvlášť rezonuje Augustínov výrok z Komentára k Prvému 
Jánovmu listu, kde čítame: 

 
„Miluj a rob, čo chceš. Ak mlčíš, mlč s láskou; ak kričíš, krič s lás-
kou; ak naprávaš, naprávaj s láskou; ak šetríš, šetri s láskou.“29 

 
 Rozlišovacím kritériom našich postojov má byť teda láska (caritas), 

ktorá človeku nedovolí prekročiť hranice ľudskosti ani v prípade uplatne-
nia zaslúženého trestu. Rovnako zmierlivý postoj treba podľa Augustína 
zaujať aj voči pohanom. Netreba ich násilne obracať na vieru, ale skôr 
ich kázaním a dobrým príkladom priviesť do lona cirkvi. Erazmus sa 
podľa vzoru Augustína na adresu Turkov vyjadruje nasledovne:  

 
„Ale Turci nepatria k obci a nie sú ani súčasťou Cirkvi. Ak je nám 
dovolené zabiť Turkov, prečo sa kedysi Cirkev nechopila zbrane 
proti pohanom, ktorí tak zúrivo prenasledovali tých, ktorí vyzná-
vali meno Krista? Augustín to dokonca nechcel pripustiť ani vtedy, 
keď už ich naši prevyšovali počtom aj mocou. Ba zasiahol aj v pros-
pech tých, ktorí predtým kresťanov vraždili, aby ich cisár neodsúdil 
na smrť. Uviedol iba dôvod, že by tým pohasla sláva mučeníkov.“30 

 
Ideálom oboch kresťanských mysliteľov bolo, aby všetky národy rôz-

nymi jazykmi, a predsa jednohlasne v rovnakom chráme, t. j. v jednote 
Cirkvi, spievali na slávu svojmu Vykupiteľovi: „Všetky národy, ktoré si 
stvoril, prídu k tebe a budú sa ti klaňať Pane, a tvoje meno oslavovať“ 
(porov. Ž 86, 9).31 

––––––––––– 
29 AUGUSTINUS, In Iohannis epistulam tractatus 7, 8, BA 76, s. 304–305: „... dilige et 

quod vis fac. Sive taceas, dilectione taces; sive clames, dilectione clamas; sive 
emendes, dilectione emendas; sive parcas, dilectione parcis.“, vlastný preklad. 

30 ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 58: „Sed Turcae foris sunt, nec ad ecclesiam per-
tinent. Quod si nobis fas est occidere Turcas, quur olim ecclesia non armavit se 
adversus gentes tam immaniter saevientes in professores christiani nominis? Atqui 
Augustinus ne tum quidem id fieri volebat, quum nostri numero et opibus essent 
illis superiores, intercedens etiam pro quibusdam qui christianos occiderant, ne 
per imperatorem afficerentur supplicio, nec aliam adfert causam, nisi quod ea 
ratione martyrum esset obscuranda gloria.“ Slov. preklad Nanajvýš prospešná úvaha, 
s. 59. Erazmus sa tu odvoláva na obsah Augustínovho Listu 139, v ktorom píše o 
potrestaní donatistov. Pozri AUGUSTINUS, Epistula 139, 2, CSEL 44, s. 152. 

31 Pozri ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 62; porov. Ž 28, 9: „A v jeho chráme všetci 
volajú: Sláva!“ 
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Situácia v severnej Afrike Augustínových čias výrazne pripomínala 
Erazmovi politicko-náboženské pomery jeho doby. Tak ako pokoj v Afri-
ke mohla priniesť len jednota cirkvi, podobne si aj Erazmus uvedomuje, 
že boju s Turkami sa za daných okolností vyhnúť nedá, ale ak by prijali 
kresťanskú vieru, situácia by sa vyriešila: 

 
„Zbožné a Bohu veľmi milé je také zabíjanie, keď Turka odstrániš 
tak, že sa z neho stane kresťan, keď pohana ubiješ tak, že povstane 
zbožný človek. Toto by mal byť náš jediný cieľ, a to hlavné, o čo sa 
usilujeme, aby sme skôr než našu, zväčšili Kristovu ríšu. V opačnom 
prípade zabíjať Turkov je to isté ako prinášať obety Orkovi.”32 

 
Erazmus pritom používa aj analógiu so židovským národom, ktorý sa 

tiež jedného dňa podľa slov Pavla pripojí ku Kristovej cirkvi: „A tak 
bude spasený celý Izrael, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ 
a odvráti od Jakuba bezbožnosť.” (Rim 11, 26)33 

Konflikt s Turkami Erazmus nevníma ako diplomat, ale ako kňaz, 
ktorého úlohou je obracať ľud k Bohu. Podľa neho kňazi majú bojovať za 
Boha a nesmú sa venovať svetským záležitostiam.34 Ich úlohou je pou-
kazovať na morálne zlyhanie kresťanov, čoho dôsledkom bola v jeho 
očiach aj vojna s Turkami. Nie je v konečnom dôsledku proti vojne s nimi, 
ale uvedomuje si, že i tá „najspravodlivejšia vojna“ prináša so sebou veľa 
negatívnych dôsledkov. Odvoláva sa pritom na svätého Bernarda 
z Clairvaux (1090–1153), ktorý sa v r. 1146–1147 svojím kázaním aktívne 
zasadzoval za organizovanie druhej križiackej výpravy (1147–1149): 

 
„Pretože vojna je zo svojej vlastnej podstaty taká zhubná, že aj keď 
sa na ňu z tej najspravodlivejšej príčiny podujme ten najspravodli-
vejší vladár, predsa kvôli skazenosti vojakov a ich veliteľov prinesie 

––––––––––– 
32 ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 62: „Pium Deoque gratissimum est homicidium, 

sic iugulare Turcam ut existat christianus, sic deiicere impium ut exoriatur pius. 
Hie igitur sit scopus unicus, hoc praecipuum studium, ut Christi ditionem augea-
mus potius quam nostram. Alioqui iugulare Turcas quid aliud est, quam Orco 
litare?“, slov. preklad Nanajvýš prospešná úvaha, s. 66. Podľa Hésioda bol Horkos 
synom bohyne sváru Eris a ako taký sa stal stelesnením pomsty za krivú prísahu. 

33 Porov. tamže, s. 62. 
34 Porov. tamže, s. 60. 
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takmer vždy viac zla ako dobra. Ešte odvážnejší je sv. Bernard, 
ktorý svetské vojsko označuje za zlo.“35 
 
Erazmus vo svojom diele pranieruje falošných kazateľov, ktorí 

podnecujú ľudí k vojne s Turkami, no robia tak len z túžby po 
peniazoch. V tejto súvislosti kritizuje tiež postoj pápežov, ktorí v 
križiackych výpravách sledovali len svoje ziskuchtivé ciele, a stali sa tak 
predmetom pohoršenia zo strany celého kresťanského ľudu. 

  
„Koľkokrát sme už počuli o krížových výpravách a o znovuzískaní 
Svätej zeme? Koľkokrát sme už videli červený kríž ozdobený troji-
tou korunou s červenou truhlicou? Koľkokrát sme už počuli sväté 
kázne sľubujúce modré z neba? [...] A jediným prostriedkom k ví-
ťazstvu boli peniaze.“36 

 
Aby sa vojna nezvrhla iba na obyčajné rabovanie či pomstychtivé 

zabíjanie, je nutné mať dobrých veliteľov a predovšetkým vladárov, 
ktorí nehľadia len na bohatstvo či príťažlivú vidinu rozšírenia ríše, ale na 
prospech celého štátu.37 

Tu opäť apeluje Erazmus na potrebu obrátiť sa k Bohu, ktorý je zvr-
chovane milosrdný a môže odvrátiť tureckú hrozbu. V tomto bode pole-
mizuje s tými, ktorí súhlasia s Lutherovým učením, že tí, čo vedú vojnu s 
Turkami, sa vzpierajú Bohu, pretože ten nás skrze nich trestá za naše 
 
––––––––––– 
35 ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 54: „Doceo bellum nunquam suscipiendum, nisi 

quum tentatis omnibus vitari non potest, propterea quod bellum suapte natura 
res sit adeo pestilens, ut etiam si a iustissimo principe, iustissimis de causis susci-
piatur, tamen ob militum ac ducum improbitatem fere mali plus adferat quam 
boni. Plus ausus est divus Bernardus, qui mundanam militiam appellat malitiam.“, 
slov. preklad Nanajvýš prospešná úvaha, s. 55 n. Porov. BERNARDUS CLARAEVALLEN-
SIS, Ad milites templi de laude novae militiae, PL 182, stl. 923B. 

36 ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 65 n.: „Toties audivimus cruciatam expeditionem, 
recuperationem terrae sanctae, toties vidimus rubram crucem, triplici corona in-
signitam, cum rubro scrinio, toties audivimus sacrosanctas conciones omnia polli-
centes, toties acta praeclara, spes amplissimas, nec aliud triumphatum est quam 
pecunia.“, slov. preklad Nanajvýš prospešná úvaha, s. 71–71. 

37 Porov. ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 68; BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Ad mili-
tes templi de laude novae militiae, PL 182, stl. 927B. Z takýchto postojov podľa 
Erazma nemožno podozrievať súdobých vladárov. Svoju nádej vkladá najmä do 
kresťanských vladárov Karola V., jeho brata kráľa Ferdinanda I. a tiež aj do naj-
kresťanskejšieho francúzskeho kráľa Františka I. 



Erazmove úvahy o vojne a mieri ... 199 

hriechy. Túto tézu kritizujú podľa Erazma aj parížski teológovia, ktorí 
tvrdia, že táto téza poňatá vo všeobecnosti je nesprávna a nie je ani v sú-
lade so Svätým Písmom, lebo podľa okolností je niekedy správne podujať 
sa na vojnu s Turkami a niekedy nie.38 Rozhodne je však potrebné v pr-
vom rade sa zmieriť s Bohom a spoznať jeho ruku, ktorá hladí podľa 
toho, ako si to človek zaslúži. Treba napraviť starý spôsob života a oro-
dovať za Božie milosrdenstvo. Rovnakú radu dáva Erazmus tiež kresťan-
ským vladárom, aby prv, než sa poženú do vojny, zbavili sa toho, čo na-
hnevalo Boha a prinútilo ho zoslať na ľud už toľkokrát Turkov. V prvom 
rade ich do vojny nesmie viesť ani ctižiadosť ani ziskuchtivosť. Nemajú 
sa pritom spoliehať na vlastné sily, ale na Božiu pomoc, lebo bez nej 
odporujú skôr Bohu než samotným Turkom.39 

Erazmus poukazuje na to, že ak apoštoli dokázali silou slova a mečom 
ducha obracať ľudí na vieru, mali by sa o to v jeho dobe pokúsiť i kres-
ťanskí vladári, učenci a teológovia či preláti. Cituje pritom verš z Iz 59, 1: 
„Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil, a jeho ucho nie je za-
ľahnuté, žeby nepočul!“40 Ak sa aj kresťania dostanú do tureckej poroby, 
nemajú si zúfať, ale podľa vzoru Židov, ktorí počas zajatia sedávali na 
brehu babylonských riek a plakali, si majú spievať žalmy. Tie nech sú 
pre nich piesňami útechy, lebo ako sa píše v Ž 28, 11: „Pán dá silu svoj-
mu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.“ Aby však kresťanský ľud 
nemusel trpieť nadvládu pohanov, pripúšťa Erazmus nutnosť viesť s nimi 
vojnu. V závere svojho diela zhŕňa jej ciele slovami:  

 
„V prvom rade by bolo potrebné si priať, keby sa turecká ríša dala 
podmaniť tak, ako apoštoli podmanili všetky národy sveta pre Kris-
tovo kráľovstvo. Druhou možnosťou nech je, že sa s nimi bude viesť 
ozbrojený boj, ale tak, aby sa nakoniec Turci radovali z vlastnej po-
rážky. Nech v kresťanoch uvidia dobrú zvesť evanjelia a nech sa 
ním nechajú obrátiť na našu vieru. To sa dá dosiahnuť pomocou ka-
zateľov, ktorí nebudú hľadať „vlastné záujmy“, ale záujmy Ježiša 
Krista. Napokon, ak by sa ešte niektorí nedali získať, nech sa im 
dovolí dočasne žiť podľa vlastných zákonov, pokým sa pomaličky 
 
 

––––––––––– 
38  ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 56. 
39  Tamže, s. 52. 
40  Tamže, s. 67. 
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nezjednotia s nami. Rovnako kedysi kresťanskí cisári postupne potlá-
čali pohanstvo. Spočiatku strpeli, aby pohania žili za rovnakých 
podmienok ako kresťania tak, aby si navzájom nespôsobovali žiadne 
nepríjemnosti.“41 

 
Pokiaľ ide o vedenie vojny s Turkami, je Erazmus skôr realista alebo 

idealista? Keďže podľa jeho názoru by sa kňazi nemali miešať do poli-
tiky, ani on sa k tejto téme nemôže vyjadrovať ako politik, ale len ako 
veriaci človek, ktorý odpoveď na pohromy a živelné katastrofy hľadá 
vo svojom náboženstve. V jeho postoji ide teda skôr o akýsi biblický či 
náboženský realizmus než o výzvu diplomata vyrovnať sa s bezprostred-
nou hrozbou. Erazmus žil v dobe, keď bolo kresťanstvo ako také hlboko 
prepojené s vládnou ideológiou, preto bol jeho postoj voči svetskej i ná-
boženskej vrchnosti prezentovaný v tomto diele prirodzený a celkom 
opodstatnený. Tým, že hovoril o náboženstve, automaticky sa dotýkal aj 
vlády a riadenia štátu. Hoci Erazmove názory na vedenie vojny nemusia 
človeka 21. storočia, stojaceho tvárou v tvár konfliktom na Blízkom výcho-
de nutne inšpirovať, jednako sa z jeho opisu vtedajších pomerov môže-
me prinajmenšom poučiť. Rozhodne je zaujímavé všímať si myšlienkový 
vývoj vo vzťahu k vedeniu vojny v takom pacifistickom náboženstve, 
ako je kresťanstvo, ak si uvedomíme, o čo viac sa myšlienky o vojne 
vyskytujú v bojachtivých náboženstvách či ideológiách. 

 
 
 
 
 
 
 

––––––––––– 
41 ERASMUS, Utilissima consultatio, s. 82: „Illud in primis erat optabile, si liceat Turca-

rum ditiones ita subigere, quemadmodum apostoli cunctas mundi nationes sube-
gerunt imperatori Christo; proximum esto votum, sub armis hoc potissimum agere, 
ut se victos esse gaudeant. Ad id praecipue conducet, si viderint christianismum 
non esse verba, sed in nobis conspexerint animos ac mores evangelio dignos. Tum, 
si mittantur in messem integri praecones, qui non quaerant quae sua sunt, sed 
quae Iesu Christi. Postremo si qui nondum possunt allici, sinantur aliquamdiu suis 
vivere legibus, donec paulatim nobiscum coalescant. Sic olim imperatores christiani 
paulatim aboleverunt paganismum. Initio patiebantur illas aequo cum nostratibus 
iure vivere, sic ut neutri alteris facesserent negocium.“, slov. preklad Nanajvýš 
prospešná úvaha, s. 95. 
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Résumé 
 

Erasmus of Rotterdam’s Reflections on War and Peace  
in his Work Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo:  

Realism or Utopia? 
 

Marcela ANDOKOVÁ 
 

Shortly after the Siege of Vienna in 1529, Erasmus of Rotterdam wrote the 
work Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo, where he deals with questions 
regarding the circumstances under which it was possible and legitimate to lead 
a war against other nations. The issue of a just war stood at the centre of interest 
in the Bible as well as in the works of the Church Fathers, and in the context of 
the religious and political ideologies of the 16th century it again came to the fore. 
When gathering his arguments concerning the war against the Turks, Erasmus 
primarily finds his inspiration in the Old Testament, especially in Psalm 28 
(LXX), which became the framework of his reflection. Moreover, he depicts God 
as an almighty and merciful sovereign who can only guarantee the victory of 
Christianity over the Saracens if the people, led by their Christian rulers, 
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converted to Him. Another source of his arguments can be found in the works of 
Saints Ambrose of Milan and Augustine of Hippo, as well as in the ideas 
presented by Saint Bernard of Clairvaux, who considered a secular army to be 
an evil one. As a priest who was not supposed to interfere in secular matters, 
Erasmus appeals to Christian rulers who were meant to lead the war against the 
Turks, the aim of which must exclusively be peace and the conversion of pagans. 
Although Erasmus’ biblical realism regarding the war against the Turks cannot 
inspire us in terms of modern-day conflicts in the Middle East, the ideas 
presented in Utilissima consultatio can help us better understand the problems of 
his time. 
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Konfesijné zmeny v 16. storočí v Európe 
a ich vplyv na cirkevnú hudbu na území Slovenska∗ 

 
Marta HULKOVÁ 

 
 

udobno-historické témy sa najčastejšie týkajú cirkevnej hud-
by, najmä ak sa pohybujeme v starších storočiach. Nakoľko 
latinčina je najčastejším cirkevným jazykom v hudobných 
kompozíciách obdobia renesancie, ako aj jazykom úvodných 

textov v hudobných tlačiach, pomoc zo strany špecialistu, znalca latin-
ského jazyka a literatúry je nevyhnutná. V osobe prof. Daniela Škovieru 
našli oporu a pomoc viaceré generácie hudobných historikov, v mene 
ktorých sa mu chcem poďakovať. Mňa ešte koncom 70-tych rokov 20. 
storočia Richard Rybarič, vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy 
Slovenskej akadémie vied, poslal za prof. Škovierom konzultovať latinské 
texty. Odvtedy nielen mne, ale aj mojim študentom, z ktorých sa medzi-
časom stali pracovníci vedeckých a pedagogických inštitúcií,1 vždy 
ochotne vyšiel v ústrety a strážil v našich vedeckých výstupoch latinské 
texty. Často sme obdivovali hĺbku jeho vedomostí, lebo jeho pomoc sa 
nikdy neskončila pri preklade latinských textov do slovenského jazyka, 
ale doplnil ich cennými odkazmi z antickej literatúry2 a neraz sme dostali 
navyše aj v básnickej podobe preklady cirkevných textov z hudobných 
diel, ktoré sa stali ozdobou našich pramenno-kritických notových vydaní 

––––––––––– 
 ∗ Štúdia je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0699/2016–19 Tabulárne pamiatky 16. 

a 17. storočia z územia Slovenska. 
 1 Jana Bartová, docentka na Katedre muzikológie FiFUK v Bratislave; Janka Pető-

czová a Eva Veselovská, vedecké pracovníčky Ústavu hudobnej vedy Slovenskej 
akadémie vied; Michal Hottmar, odborný asistent na Žilinskej a Prešovskej uni-
verzite; Lenka Antalová a Sylvia Urdová, pracovníčky Slovenského národného 
múzea – Hudobného múzea, atď.  

 2 Napr. pri preklade úvodných textov hudobných tlačí Galla Dresslera (Opus sac-
rarum cantionum ... Noribergae 1577 /RISM A/I/2 D 3522/) a Martina Kinnera 
(Carmen funebre ... Vitebergae 1556) v rámci štúdie HULKOVÁ, Hudobný konvolút 
z Lyceálnej knižnice v Kežmarku (1998), s. 303–307. 

H
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v rámci edičného radu Musicalia Istropolitana3 Katedry hudobnej vedy 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Popri jazykovede nesporne 
aj hudba je srdcovou záležitosťou prof. Škovieru, preto nás podporil ako 
spoluriešiteľ v rámci našich muzikologických projektov (VEGA)4 a svojimi 
hodnotnými príspevkami obohatil naše konferencie a vedecké zborníky.5  

Hudba zohráva v kresťanskej cirkvi na európskom kontinente dôle-
žitú úlohu. Viaceré jej podoby – vokálna, vokálno-inštrumentálna, jedno- 
ako aj viachlasná – slúžia k oslave Boha a umocňujú význam jeho slov. 
V Európe rímskokatolícka cirkev na čele s pápežom stáročia určovali 
pravidlá omšovej liturgie i hodiniek a v jej rámci sa formovala premyslená 
hudobná vrstva, ktorú rozvíjali a zaznamenali cirkevní hudobníci do po-
doby notovaných kódexov. Počas 15. a 16. storočia, v období renesancie, 
nastali pod vplyvom rozširujúcich sa reformných myšlienok zmeny v 
teologickom ponímaní kresťanskej cirkvi a zmenil sa aj postoj voči úlohe 
hudby v cirkevnom prostredí. 

16. storočie v spoločensko-politických i kultúrnych dejinách Európy 
bolo významným historickým obdobím, plným závažných zmien, ktoré 
dlhodobo ovplyvnili dejinné udalosti aj v nasledujúcich storočiach. Poli-
tická mapa vtedajšej Európy sa menila pod vplyvom tureckej expanzie 
a k moci sa dostala dynastia Habsburgovcov, ktorých príslušníci ovplyv-
nili život aj na území dnešného Slovenska, resp. na Turkami neobsade-
nom území vtedajšieho Horného Uhorska.6 V konfesijnej sfére habsburské 
šľachtické dvory ostali verné katolicizmu uprostred konfesijných zmien 
iniciovaných protestantmi, centrami ktorých boli v 16. storočí nemecké 
a francúzske mestá. Na území Čiech a Moravy už o storočie skôr, od za-
čiatku 15. storočia sa šírili reformné myšlienky Jana Husa (cca. 1370–1415), 
ktoré mali dopad aj na našom území.7 Katolícka cirkev počas 16. storočia 
pod vplyvom pôsobenia reformátorov – konkrétne Martina Luthera a Phi-
lippa Melanchthona vo Wittenbergu, Ulricha Zwingliho v Zürichu, Jána 
Kalvína v Ženeve (Genf, Genève) – postupne strácala svoje výsadné 
––––––––––– 
 3 V rámci zväzkov 1 a 2. Pozri TOST, Bone Jesule (2007), s. XV; SPERGER, Ave Regina in 

G (2008), s. XIV. 
 4 Bol členom riešiteľského kolektívu vedeckých projektov VEGA na Katedre 

hudobnej vedy FiF UK v Bratislave v rokoch 2006 až 2015. 
 5 Cennými príspevkami obohatil konferenčné zborníky z medzinárodných hudobno-

historických podujatí. ŠKOVIERA, Bocatiova Hebdomelodia Psalmi CIII. 1614 (2010), 
s. 235–252; ŠKOVIERA, Purkircherova latinská a nemecká parafráza 79. žalmu (2013), 
s. 83–94.  

 6 Pozri MATULA – VOZÁR a kol., Dejiny Slovenska II.(1987), s. 42–46. 
 7 Pozri RATKOŠ, Husitské revolučné hnutie a Slovensko (1958), s. 27–50. 
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postavenie v Európe. Vedľa seba vznikali viaceré protestantské konfesijné 
prúdy – luteráni, kalvíni, anabaptisti – ktoré sa líšili v teologickom výkla-
de kresťanskej viery a panovalo medzi nimi napätie až neznášanlivosť.8 
Mali odlišný postoj voči umeniam, čo sa odrazilo aj v postavení hudby v 
rámci cirkevných obradov.  

Najsilnejšiu pozíciu na našom území už v polovici 16. storočia získala 
evanjelická cirkev augsburského vyznania, nakoľko v našich mestách 
(kráľovských, banských) v národnostnej štruktúre obyvateľstva tvorili 
nemeckí mešťania významnú, ekonomicky silnú vrstvu a udržiavali 
s materskou krajinou aj v duchovnej sfére úzke kontakty.9 Evanjelici, 
resp. luteráni boli tolerantní voči umeniam a tak aj voči hudobnému 
umeniu, ktorému pripisovali veľký význam i pri vzdelávaní mládeže.10 
Hudba v cirkevnom prostredí sa pestovala podľa vzoru evanjelických 
spoločenstiev pôsobiacich v blízkosti M. Luthera. Hudobné tlače zaob-
starávali najčastejšie z Wittenbergu, Norimbergu.11 Tam, kde uprednost-
nili kalvínsky či anabaptistický protestantský smer vo vierovyznaní,12 
hudobné pamiatky absentujú. Hudobné produkcie v rámci ich 
bohoslužby v porovnaní s katolíkmi a evanjelikmi augsburského 

––––––––––– 
 8 Baštou katolicizmu bol cisársky dvor a u nás mesto Trnava, kde sa presídlila 

ostrihomská arcidiecéza. Zatiaľ čo bohaté meštianstvo v mestách, zväčša s nemec-
kou národnosťou, sa priklonilo k protestantizmu (ev. cirkvi a. v.), uhorská šľachta 
preferovala kalvínsky smer protestantizmu. Obšírnejšie o tejto problematike pozri 
SZABADI, Stöckel a luthersko-kalvínske vieroučné spory (2011), s. 95–101; ZOVÁNYI, A 
reformáczió Magyarországon 1565-ig (1922), s. 225–274; ZOVÁNYI, A magyarországi 
protestantizmus 1565-től 1600-ig (1977), s. 173–213. O pôsobení anabaptistov pozri 
RATKOŠ, Počiatky novokrstenectva na Slovensku (1957), s. 185–203. Porovnaj tiež 
KVAČALA, Dejiny reformácie na Slovensku (1935). 

 9 Pozri BODNÁROVÁ, Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v 16. sto-
ročí (1998), s. 19–37; porovnaj tiež KVAČALA, Dejiny reformácie na Slovensku (1935). 

10 HULKOVÁ, Beitrag zur Problematik der Musikerziehung in den Stadtschulen auf dem 
Gebiet der Slowakei im 16. Jahrhundert (2005), s. 41–59. 

11 Porovnaj hudobné tlače zachované v rámci Bardejovskej zbierky hudobnín: MURÁNYI, 
Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bártfa) (1991), s. XXIX–XXX. 
Inventárne zoznamy hudobnín z banských miest Kremnica a Banská Bystrica, po-
zri KALINAYOVÁ und Autorenkollektiv, Musikinventare und das Repertoire der mehr-
stimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert (1995), s. 21–24. 

12 Nesúhlas a odmietnutie voči kalvínom a anabaptistom prejavovali nielen katolíci, 
ale aj evanjelici a. v., ktorí tzv. kryptokalvinistov, resp. anabaptistov medzi sebou 
nestrpeli. Pozri KÓNYA, Kalvinizmus v hornouhorských slobodných kráľovských mestách 
(2011), s. 139–153. Konflikt medzi evanjelikmi a anabaptistami v šarišskom meste 
vykresľuje štúdia BODNÁROVÁ, Cirkevné pomery v Sabinove do polovice 17. storočia 
(2005), s. 31–40. 
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vyznania boli výrazne zredukované. Napr. u kalvínov hudba v kosto-
loch znela iba pri spievaní žalmov na francúzske melódie. 

Dobové politické a konfesijné zmeny v Európe ovplyvnili aj životné 
osudy renesančných vzdelancov – učiteľov, farárov – pôsobiacich na na-
šom území, ktorí svoje vedomosti získavali na zahraničných univer-
zitách. Ich zásluhou sa k nám dostali protestantské myšlienky a učenie. 
Jedným z najvýznamnejších bol bardejovský rodák Leonard Stöckel 
(1510–1560), ktorému prof. Škoviera vo svojich vedeckých prácach veno-
val zvýšenú pozornosť.13 Stöckel ako odchovanec wittenberskej univerzity 
presadzoval evanjelickú cirkev augsburského vierovyznania a pričinil sa 
o prípravu významného dobového spisu Confessio Pentapolitana (1549), 
ktorým sa podarilo vydobyť zmierlivý postoj cisárskeho dvora voči vy-
znávačom učenia Martina Luthera v piatich kráľovských mestách (Košice, 
Levoča, Bardejov, Prešov, Sabinov).14 Okrem toho Stöckel v mieste svojho 
pôsobenia musel riešiť spory aj so zástancami ďalších protestantských 
konfesijných prúdov, s tzv. kryptokalvinistami a anabaptistami.  

Leonard Stöckel predstavuje aj pre hudobno-historické bádanie výni-
močnú osobnosť. Jeho rukopisne zachované dielo De musica je svedectvom 
jeho hudobno-teoretickej erudície a predpokladá sa, že vyučoval aj 
hudbu na bardejovskej mestskej škole.15 Po osvojení poznatkov o hudbe, 
vychádzajúc z jeho didakticky zameranej práce, boli žiaci pripravení 
zvládnuť interpretáciu náročných hudobných diel, ktoré sa zachovali 
v Kostole sv. Egídia v Bardejove.16 Začiatky vzniku hodnotnej hudobnej 
zbierky na pôde tohto kostola sa pripisujú práve Stöckelovi a jeho prí-
buzným. Prostredníctvom rodiny jeho brata Petra Stöckela, resp. jeho 
dedičov, sa dostali do fondu tzv. Bardejovskej zbierky hudobnín skladby 
Balthasara Resinaria, Responsorium I–II z roku 1544, vytlačené v známej 
wittenberskej tlačiarni Georga Rhawa.17 Resinariove zväzky zachované 
až v štyroch exemplároch v Bardejove boli určené pre potreby evanje-
lických latinských škôl. Aj počas nasledujúceho 17. storočia ich využíval 
––––––––––– 
13 Od roku 1975 až po súčasnosť D. Škoviera publikoval o bardejovskom rodákovi 

Leonardovi Stöckelovi viaceré vedecké práce. Pozri ŠKOVIERA, Bibliografia publiko-
vaných prác a výstupov (1973–2016) (2016), položky č. 5, 16, 33, 77, 79, 138, 162, 192, 
249, 361, 365, 435, 437, 439, 459, 491. 

14 Pozri HAJDUK, Die Confessio Pentapolitana (1982), s. 139–149.  
15 Pozri MATÚŠ, De Musica Leonardi Stöckelii (1991), s. 360–415. 
16 Prehľad zachovaných hudobných tlačí i rukopisov pozri MURÁNYI, Thematisches 

Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bártfa) (1991).  
17 Signatúry Mus. pr. Bártfa 2, 6, 7, 8 v rámci tzv. Bardejovskej zbierke hudobnín depo-

novanej v Štátnej Széchényiho knižnici v Budapešti. (RISM A/I/7 R 1197). 
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bardejovský organista Zacharias Zarewutius (1605?–1667), ktorý na pos-
ledné prázdne strany tlačí zapísal aj svoju kompozíciu.18 V porovnaní 
s ostatnými kráľovskými mestami Horného Uhorska najväčší počet au-
torských a súborných hudobných tlačí zo 16. storočia sa zachoval práve 
v Bardejove, až 47 jednotiek.19 Pochádzajú najčastejšie z nemeckých tla-
čiarní (Wittenberg, Norimberg, Jena, Drážďany) a reprezentujú hudobný 
repertoár typický pre kultúrne centrá evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania.  

V čom spočívali rozdiely medzi katolíckou a luteránskou hudbou? 
Kým katolíci preferovali stredoveké hymny a chorálne melódie na la-
tinské texty a pri viachlasných skladbách takzvaný cantus firmus, čiže 
základná melódia pochádzala najčastejšie z melodického bohatstva ove-
reného hudobnou praxou fungujúcou po stáročia v prostredí katolíckeho 
kléru, oproti tomu luteráni intenzívne zapájali obec veriacich do cirkev-
ných obradov spievaním duchovných piesní v národnom jazyku. Tie boli 
po textovej stránke najčastejšie dielom dobových vzdelancov. Čo sa týka 
ich hudobnej stránky, možno konštatovať, že viaceré melódie duchov-
ných piesní boli odvodené zo starších predlôh zaužívaných v katolíckej 
cirkvi, samozrejme popri početných novovytvorených melódiách.  

Počas 16. storočia domácim nemeckým evanjelickým cirkevným spo-
ločenstvám (luteránom) poslúžili v dostatočnej šírke spevníky z produkcie 
nemeckých tlačiarní. Pozoruhodné exempláre sa zachovali napr. v rámci 
Levočskej zbierky hudobnín z tlačiarní v Norimbergu, Frankfurte nad Mo-
hanom, atď.20 Z ďalších miest (napr. Banská Bystrica, Kremnica) infor-
mujú o výskyte nemeckých spevníkov inventárne zoznamy hudobnín.21 

Slovenské evanjelické cirkevné spoločenstvá vlastniace spevníky a a-
gendy boli zásobované českými tlačiarňami. Spevníky zo 16. storočia sa 

––––––––––– 
18 Konkrétne v rámci signatúry Mus. pr. Bártfa 7, Koll. 2 a 3. Porovnaj MURÁNYI, The-

matisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bártfa) (1991), s. 169 (č. 2482).  
19 Rozpis všetkých zachovaných hudobných tlačí pozri HULKOVÁ, Hudobné tlače 

s viachlasnou hudbou zo 16. a 17. storočia v Pentapolitane (2008), s. 91–92. 
20 Sign. 13745 v Knižnici ev. cirkvi a. v. v Levoči: Kirchengesang aus dem Wittenber-

gischen ... Frankfurt am Mayn 1569 (RISM B/VIII/1 156904); sign. 13971 (stratený 
exemplár) Kirchengesang darinnen die Heuptartickel des Christlichen glaubens ... Nürn-
berg 1580 (RISM B/VIII/1 158003); sign. 381 (stratený exemplár) Sammlung alter 
und neuer geistlicher Lieder ... Georgenberg 1575; sign. 361 (stratený exemplár) Ge-
sange und Gebete in der Messe ... Dresden 1582. Pozri HULKOVÁ, Zhody a odlišnosti 
Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín (16. a 17. storočie) (1999), s. 155. 

21 Pozri KALINAYOVÁ und Autorenkollektiv, Musikinventare und das Repertoire der 
mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert (1995), s. 21–24. 
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zachovali v lyceálnych knižniciach v Bratislave, Banskej Štiavnici, Lip-
tovskom Mikuláši.22 Z hudobno-historického hľadiska je pozoruhodná 
napr. tlačená Agenda z roku 1581 zachovaná v Banskej Bystrici, obsa-
hujúca rukopisné prívesky z roku 1585, kde nachádzame aj notované 
skladby – hymny a pohrebné piesne.23 

Jedine maďarské obyvateľstvo muselo riešiť už počas 16. storočia 
otázku spevníkov v národnom jazyku. Vznik prvého tlačeného maďar-
ského spevníka roku 1560 sa spája s mestom Košice a s osobou Gála 
Huszára.24 Životné osudy zostavovateľa a zároveň aj tlačiara tohto spev-
níka prezrádzajú istú neujasnenosť, čo sa týka jeho konfesionálnej prísluš-
nosti. I keď v odbornej literatúre je najčastejšie označovaný za evanje-
lického farára, sympatizoval aj s kalvinizmom. Maďarské obyvateľstvo 
v Uhorsku sa priklonilo najčastejšie ku kalvinizmu.25  

V tej dobe sa však aj medzi nemeckými protestantskými vzdelancami 
stretávame so situáciou, že ich konfesijná príslušnosť nebola jednoznačná. 
Napr. na Spiši, konkrétne v meste Kežmarok pôsobiaci teológ Ambrosius 
Sebastian Lam (1542–1600), ktorý publikoval aj spevníky,26 bol obvine- 
ný z kryptokalvinizmu.27 Pozoruhodné však je, že napriek tomu jeho ne-
mecký preklad latinského hymnu Dies absoluti praetereunt sa nachádza 
v evanjelickom spevníku z Ľubice z konca 17. storočia28 spolu so zhudob-
––––––––––– 
22 O výskyte viacerých českých tlačených spevníkov informuje VAJDIČKA, Vzájomné 

česko-slovenské vplyvy v piesňovej tvorbe 16. a 17. storočia a ľudová pieseň (1979), s. 36–37. 
23 Spuosob a nebo Poradek ... v odbornej literatúre označovaná ako Banskobystrická agen-

da (1585) je rukopisným príveskom publikácie Agenda Čžeská to gest Spis o Cere-
monijch a pořádcých Cýrkewnjch. Leipzig: Georg Deffner 1581. Depozit: Ústredná 
knižnica SAV (Lyceálna knižnica, Bratislava), sign. BB 663. Pozri HUDEC, Hudba 
v Banskej Bystrici do 19. storočia (1941), s. 61; HULKOVÁ, Príspevok o hudobnej kultúre 
Banskej Bystrice v druhej polovici 16. storočia (2000), s. 54–55. 

24 Pozri BOTTA, Huszár Gál élete, művei és kora (1991), s. 380–408. 
25 SZABADI, Stöckel és a lutheri-kálvini hitviták (2011), s. 98. 
26 Spevníky A. S. Lama tlačené koncom 16. storočia v sliezskych mestách sa neza-

chovali: Vierzehen geistliche Lieder. Görlitz 1588; Acht und zwantzig geistliche Lieder. 
Wittenberg, 1588; Zwey geistliche Lieder. Liegnitz, 1600; Zwey newe geitliche Lieder 
wider die Türcken und Tattern. Lignitz, 1600. Pozri ZOVÁNYI, Egyháztörténeti lexikon 
(1977), s. 24. Dôvody, prečo Lam publikoval svoje diela v Sliezsku, súvisia so sku-
točnosťou, že na Spiši vtedy ešte nebola funkčná tlačiareň a kontakty spišských 
vzdelancov so Sliezskom boli intenzívne. 

27 Pozri BODNÁROVÁ, Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v 16. sto-
ročí (2011), s. 32. 

28 V Ľubickom spevníku na f. 47v–8r sa nachádza od A. S. Lama preklad latinského 
hymnu Dies absoluti, praetereunt do nemeckého jazyka: Es ist ietzund die Zeit ... 
Pozri HULKOVÁ, Ľubický spevník (1988), s. 40.  



Marta Hulková 
 

210 

nením druhej slohy hymnu In hymnis et confessionibus v štvorhlasnej zbo-
rovej úprave, bez udania mena skladateľa. Ako autora tejto úpravy sa 
podarilo identifikovať Claudea Goudimela (1520?–1572), hudobníka, ktorý 
je známy zhudobnením tzv. ženevských žalmov vydaných roku 1565.29 
Tento žaltár vyšiel aj s nemeckým prekladom Ambrosia Lobwassera 
v Lipsku roku 1573. Mladší exemplár z roku 1614 sa nachádza aj v Kniž-
nici evanjelickej cirkvi a. v. v Levoči.30 Možno konštatovať, že napriek 
negatívnemu postoju voči kalvinizmu Lobwasserove preklady i melódie 
francúzskych žalmov predsa našli istú odozvu počas 17. storočia v reper-
toári domácich rukopisných i tlačených evanjelických spevníkov. Okrem 
v už spomínanom Ľubickom spevníku aj v Prešovskom graduáli (1635) i v Ci-
thare Sanctorum (1636).31  

Na našom území sú výraznejšie prieniky v pestovaní hudby medzi 
katolíkmi a luteránmi než medzi luteránmi a kalvínmi. Ak sa sústredíme 
na najzávažnejší liturgický formový druh obdobia renesancie, na omšu, 
je to jednoznačne zreteľné. Lutherov zámer modifikovať katolícku om- 
šu bol zakotvený v jeho spisoch Formula Missae et Communionis (1523) 
a Deutsche Messe (1526).32 K požadovaným zmenám v liturgii evanjelickej 
bohoslužby dochádzalo však postupne, bežné boli viaceré miestne va-
rianty. Dôležitú úlohu zohrávali pri zjednotení liturgie evanjelickej boho-
služby agendy. Zo 16. storočia z nášho územia evidujeme viaceré nemecké 
agendy z Wittenbergu, Norimbergu, Jeny. Napr. v Knižnici evanjelickej 
cirkvi a. v. v Levoči sa zachovala všeobecne rozšírená agenda od Veita 
Dietricha,33 norimberského kazateľa, ktorý bol v úzkom kontakte s Mar-
tinom Lutherom a Philippom Melanchthonom. V porovnaní s katolíckou 
omšou u luteránov nastala redukcia počtu častí omšového ordinaria na 
Kyrie a Gloria. Do vývoja tohto formového druhu zasiahli počas druhej 
polovice 16. storočia aj nariadenia zo strany katolíckej cirkvi, konkrétne 
Tridentského koncilu.34 Z domáceho prostredia zachované rukopisné hu-
––––––––––– 
29 GOUDIMEL, Les pseaumes mis en rime françoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. 

Mis en musique a quatre parties par Claude Goudimel (1565), č. 8. 
30 LOBWASSER, Psalmen Davids ... (1614) (RISM B/VIII/1 161401), sign. 11142 (25 A) 

v Knižnici ev. cirkvi a. v. v Levoči.  
31 S textom Oh felséges Úr v Prešovskom graduáli (Graduale Ecclesiae Hungaricae Eppe-

riensis 1635), s. 878; s textom O Bože nás ... v Cithare Sanctorum (1636). Pozri HUL-
KOVÁ, Ľubický spevník (1988), s. 40. 

32 Pozri BLUME, Die evangelische Kirchenmusik (1931), s. 29–31. 
33 Sign. 7378: VEIT, Agend Büchlein ... (1553). 
34 Pozri FINSCHER – LÜTTEKEN, Die Messe – IV. Mehrstimmige Meßvertonungen bis 1600 

(1997), stĺpec 184–204. 
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dobniny zo 16. storočia obsahujúce omše svedčia o tom, že zapisovatelia, 
resp. hudobníci nevyberali hudobný repertoár výlučne podľa konfesio-
nálnej príslušnosti, ale významnú úlohu zohrala umelecká úroveň skla-
dieb. Napr. v Košickom zborníku vokálnej polyfónie III. z konca 16. storočia sú 
zapísané v duchu franko-flámskej polyfónie komponované omše v skrá-
tenej podobe ako missa brevis35 od hudobníka cisárskeho dvora Rudol-    
fa II., Philippa de Monteho (1621–1603). O tom, že táto pamiatka bola 
využívaná v protestantskom prostredí svedčí aj ďalší obsah pamiatky, 
kde sú v podobe missa brevis aj dve skladby od Alexandra Utendala 
(1543/45–1581), ďalšieho hudobníka v službách Habsburgovcov, a dve 
od talianskeho hudobníka Constanza Antegnatiho (1549–1624).36 Ume-
lecká hodnota zohrávala úlohu aj pri výbere omší do Tabulatúrneho 
zborníka Johanna Plotza, rukopisnej pamiatky zachovanej v Knižnici evan-
jelickej cirkvi a. v. v Levoči.37 Z ôsmich skladateľov štyria pôsobili v ka-
tolíckom (O. di Lasso [1532?–1594], Ph. de Monte [1521–1603], J. Regnart 
[1540/45–1599], J. Handl-Gallus [1550–1591]) a štyria v evanjelickom 
prostredí (Johann Galliculus [1490–1550], J. Knöfel [1525/30–1617?], L. 
Lechner [1553–1606], B. Gesius [1555/62–1613]).38 

Na základe zachovaných hudobnín možno konštatovať, že v hudob-
nom repertoári domácich evanjelických cirkevných spoločenstiev neboli 
výnimkou diela hudobníkov tvoriacich v katolíckom prostredí. Veľkej 
obľube sa tešili napr. omše i motetá slovinského skladateľa Jacoba 
Handla-Galla (1550–1591), pôsobiaceho v službách katolíckej cirkvi na 
Morave a v Čechách.39 Okrem už spomínaného Ph. de Monteho nachá-
dzame aj ďalšie skladby pochádzajúce z hudobného repertoára katolíc-
kych habsburských dvorov. Táto skutočnosť súvisela s dostupnosťou ich 
tvorby v podobe hudobných tlačí.40 Šľachtici z habsburgovskej dynastie 

––––––––––– 
35 Missa sine nomine (6 hl.) a Missa super Nasce la pena mia (6 hl.). Pamiatka sa 

nachádza na pôde Východoslovenského múzea v Košiciach, sign. H 67.054. Pozri 
MEŠČANOVÁ, Hudobný život a pamiatky Košíc do roku 1600 (2014), s. 139. 

36 Tamže. 
37 HULKOVÁ, Die Messen im Tabulaturbuch von Johann Plotz und ihre Verwendung in der 

Liturgie des evangelischen Gottesdienstes (2016), s. 64–66. 
38 Tamže, s. 68–72. 
39 Jeho omše v rukopisných hudobninách Bardejovskej zbierky hudobnín sa zachovali 

len v podobe missa brevis, čiže iba ako Kyrie a Gloria. Porovnaj v autorskom in-
dexe publikácie MURÁNYI, Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld 
(Bártfa) (1991), s.193. 

40 Diela J. Handla-Galla koncom 16. storočia vychádzali v tlačiarni Georga Nigrini-
ho v Prahe a tvorbu hudobníkov pôsobiacich v službách Habsburgovcov sprostred-
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boli veľkými mecénmi umenia. Najmä zväzky súborných hudobných 
tlačí Novi thesauri musici (1568),41 venované cisárovi Maximiliánovi II. 
a jeho bratom Ferdinandovi a Karlovi, ovplyvnili hudobný repertoár 
v celej Európe, predovšetkým v okruhu mocenských záujmov habsbur-
ského dvora. Ich exempláre evidujeme aj na území Slovenska u františ-
kánov i u evanjelikov v Bratislave a v banskom meste Kremnica. Odpisy 
skladieb z repertoára týchto zväzkov nachádzame aj v Hudobnom konvo-
lúte z Kežmarku42 z druhej polovice 16. storočia pochádzajúcom z evanje-
lického prostredia. Výskyt tlačenej podoby zväzkov Novi thesauri musici 
v evanjelickom prostredí i odpisy skladieb z nej mohol súvisieť s pre-
javom lojality voči habsburskému dvoru zo strany domácich mestských 
rád, ktoré financovali nielen plat kantora, organistu a vežových trubačov, 
ale príležitostne nakupovali aj notový materiál. V neposlednom rade 
treba pripomenúť, že ide o umelecky kvalitnú hudbu, ktorá sa mohla 
uplatniť nielen v katolíckych kostoloch, ale aj v rámci protestantskej / 
luteránskej bohoslužby.  

Opačne, čiže v katolíckom prostredí, napr. v Dóme sv. Martina alebo 
u františkánov v Bratislave, je prítomnosť tvorby hudobníkov z radov 
luteránov ojedinelá. V prípade pozoruhodného objemného rukopisného 
polyfónneho vešperála z Dómu sv. Martina, v tzv. Kódexe Anny Schuma-
novej, darovanom roku 1571 manželkou bohatého bratislavského mešťana 
Hansa Schumana, nachádzame okrem jedného uvedeného francúzske- 
ho skladateľa Jeana Moutona (cca. 1459–1522), len anonymne zapísané 
kompozície.43 Doteraz identifikované skladby tejto pamiatky pochádzajú 
z tvorivého okruhu skladateľov pôsobiacich v katolíckom prostredí. O prí-
tomnosti tvorby luteránskeho skladateľa v Dóme sv. Martina informuje 
inventárny zoznam hudobnín z roku 1616.44 Zaznamenáva hudobnú tlač 
Cantiones sacrae et festis (1591) od nemeckého skladateľa Hansa Lea Hass-
lera (1564–1612),45 ktorý sa napriek svojmu luteránskemu vierovyzna- 
niu často pohyboval v katolíckom prostredí.46 Ako ďalší príklad možno 
––––––––––– 

koval monumentálny päťzväzkový titul Novi thesauri musici, zostavený Pietrom 
Ioannellim a vydaný v Benátkach roku 1568 u tlačiara Antonia Gardaneho.  

41 RISM B/I/1 15682–6. 
42 HULKOVÁ, Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku (1998), s. 278. 
43 FERENCZI, Polyfónny vešperál Dómu sv. Martina v Bratislave (1989), s. 47. 
44 KALINAYOVÁ und Autorenkollektiv, Musikinventare und das Repertoire der mehr-

stimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert (1995), s. 31. 
45 Táto hudobná tlač bola publikovaná štyrikrát, v rokoch 1591, 1597, 1607, 1612 

v Augsburgu v tlačiarni V. Schönigka. Porovnaj RISM A/I/4 H 2323–2326. 
46 CROSBY, Haßler, Hans Leo (1969), s. 53–54. 
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spomenúť zastúpenie štvorhlasných magnifikátov v rukopisnej podobe 
od Leonarda Lechnera (1553–1606)47 u bratislavských františkánov v rámci 
sign. 26860.48 Ide o významného nemeckého hudobníka, ktorý muzikant-
sky rástol na Mníchovskom dvore v čase tamojšieho pôsobenia Orlanda 
di Lassa (1532–1594). Ako 18-ročný prešiel na luteránsku vieru a pôsobil 
potom v Norimbergu a v Stuttgarte v evanjelickom prostredí.  

Najčastejšie interpretovanými hudobnými skladbami počas 16. storočia 
v Európe i na našom území boli kompozície O. di Lassa, zavŕšiteľa rene-
sančnej polyfónnej hudby. Umelecká hodnota jeho skladieb získala bez 
rozdielu konfesijnej príslušnosti uplatnenie, o čom svedčia aj v našich 
mestách zachované autorské tlače i odpisy jeho diel v rukopisných hu-
dobných pamiatkach.49 

Hudobný repertoár v zachovaných rukopisoch zo 16. storočia v našich 
mestách vypovedá o tom, že umelecká hodnota hudobných diel bola pri 
ich výbere pre hudobníkov–zapisovateľov rozhodujúcejšia, než konfe-
sijná príslušnosť skladateľa. Platí to najmä o evanjelických cirkevných 
spoločenstvách, kde významné prepojenie na dobový katolícky hudobný 
repertoár svedčí o ich zhodnom kladnom postoji voči hudobnému ume-
niu, na rozdiel od ďalších radikálnejších protestantských smerov, kde 
umelecké výtvory (výtvarné, sochárske) vo všeobecnosti sa vytrácali 
z kostolov, a čo sa týka hudby, obmedzili sa na vokálny prejav. Odzr-
kadľuje to zároveň aj blízkosť teologického výkladu kresťanskej viery 
medzi katolíkmi a luteránmi, kým ďalšie protestantské smery presadzo-
vali odlišný výklad v zásadnej otázke chápania Večere Pánovej, čo spô-
sobovalo neprekonateľné napätie medzi nimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––––– 
47 Odpis z jeho autorskej hudobnej tlače z roku 1578, RISM A/I/5 L 1292. Pozri tiež 

AMELN, Leonhard Lechner (2003), stĺpec 1409–1414. 
48 Stará sign. Bap 4717. Aktuálne celý hudobný fond bratislavských františkánov sa 

nachádza v Slovenskej národnej knižnici v Martine. 
49 Pozri KALINAYOVÁ und Autorenkollektiv, Musikinventare und das Repertoire der 

mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert (1995), s. 184, 201. 
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Résumé 
 

Denominational Changes in 16th-century Europe and their Influence  
on Church Music in Slovakia 

 
Marta HULKOVÁ 

 
Music has played an important role in the Christian church on the European 

continent. Its various forms (vocal, vocal-instrumental, monophonic, and poly-
phonic) serve for the glorification of God and enhance the meaning of His word. 
In Europe the Roman Catholic Church, with the Pope as its head, had been set-
ting the rules for the liturgy of the Mass and the hours for centuries. Conse-
quently, a well-planned musical layer had been formed, which was developed 
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and recorded by church musicians in the form of notated codices. During the 
15th and the 16th centuries, in the era of the Renaissance, changes took place in 
the theological concept of the Christian church due to the influence of the 
reformist ideas of J. Hus, M. Luther, J. Calvin, and U. Zwingli, also bringing 
changes in the attitude towards the role of music in the church environment. In 
Slovakia, i.e., Upper Hungary, several European reformist Christian movements 
were active in the 16th century, which has been documented by preserved sources 
of church music. Even documents of a theological character bear evidence of the 
impact of these denominational changes in the Christian church in various loca-
lities in Slovakia, and this is clearly manifested in the selection of music from the 
contemporary European repertoire. Research so far has revealed that the artistic 
value of musical compositions written in the said era often enjoyed preference 
over their denominational origin. 

 
Keywords: 16th-century, church music, denominational changes, the liturgy of 
the mass, Renaissance 
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Ján Sambucus, emblémy venované významným 
osobnostiam 16. storočia∗ 

 
Zuzana KÁKOŠOVÁ 

 
 

ána Sambuca (1531–1584) považujeme v istom zmysle za kultúrneho 
a umeleckého kozmopolitu, za reprezentanta práve nadnárodného 
humanizmu. V jeho diele síce nachádzame cit spolupatričnosti k re-
giónu (Pannónia a jeho rodisko Trnava), ktorý je prezentovaný najmä 

navonok v prímeniach, ktoré si dôsledne písal za menom: Pannonius 
Tyrnaviensis (ale nikdy nie Hungarus či Vindobonensis). Avšak vnútorne 
v textoch, vo svojich názoroch manifestuje najmä svoju príslušnosť k spo-
ločenstvu vzdelancov bez rozdielu národnosti, ba dokonca i náboženskej 
príslušnosti. Udržiaval kontakty s reprezentantmi prakticky celej vzde-
laneckej Európy, o čom svedčí jeho obsiahla korešpondencia,1 ale aj 
množstvo adresátov v jeho básnických zbierkach.2 Diapazón svojich kon-
taktov si priam systematicky budoval od študentských rokov. Študoval 
typicky na svoju dobu na viacerých miestach Európy a k bezprostred-
nému štúdiu treba pridať aj roky, ktoré si môžeme označiť ako v istom 
zmysle „vandrovnícke“. Usadil sa totiž až ako 33-ročný roku 1564, keď 
obsadil post cisárskeho lekára a historiografa na viedenskom dvore ci-
sára Maximiliána II. Dovtedy prešiel Taliansko, Nemecko, Francúzsko, 
Holandsko, nadobudol vynikajúce vzdelanie a začal budovať nielen da-
tabázu svojich významných intelektuálnych stykov a priateľstiev, ale aj 
svoju preslávenú knižnicu a zbierku umeleckých a historicky cenných diel 
(mince, sochy). Počas týchto „vandrovníckych“ rokov sa totiž Sambucus 
zoznámil a spriatelil s mnohými významnými osobnosťami kultúry v po-
lovici 16. storočia. 

––––––––––– 
 ∗ Táto štúdia vznikla v rámci riešenia grantu VEGA 1/0627/15 Latinská humanistic-

ká literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. 
 1 GERSTINGER – VANTUCH, Die Briefe des Johannes Sambucus 1554–1584 (1968), passim. 
 2 SAMBUCUS, Poemata quaedam (1555), Emblemata (1564). 
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Len adresátov básní narátame v Sambucových dvoch básnických zbier-
kach vyše sto a ďalší k nim pribudnú ešte z korešpondencie. Okrem toho 
aj vzťahy medzi humanistami sa menia s podrobnejším výskumom tejto 
literatúry. Dokladom môžu byť pomerne slabo preskúmané vzťahy Jána 
Sambuca napríklad s českými humanistami. Známy je napr. jeho vzťah 
s olomouckým humanistom a profesorom na lipskej univerzite Mikulá-
šom Liškom: Podľa svedectva Antona Vantucha a Jana Martínka existo-
vala aj kondolenčná kniha epitafov, epigramov a oslavných veršov 
Carmina funebria de obitu Joh. Sambuci Tirnaviensis ... scripta ab amicis (1584), 
ku ktorej sa pripojil vlastnými veršami aj Mikuláš Liška. Exemplár v u-
niverzitnej knižnici v Marburgu našiel v 70. rokoch minulého storočia 
Jan Martínek a podal o ňom stručnú správu v Listoch filologických.3 A. 
Visser v svojej monografii o Jánovi Sambucovi a jeho Emblémoch píše, že 
je exemplár aj vo Viedni.4 Aj keď boli aj iné pokusy vydať kondolenčnú 
básnickú knihu (Visser spomína Clusia), svetlo sveta uzrela len spomí-
naná publikácia (Lipsko: Johannes Steinman, 1584). Medzi autormi však 
nenájdeme ani jedno zvučné meno z jeho básnických zbierok či z kore-
špondencie.  

Emblémy (Emblemata, 1564) sú najvýznamnejšou básnickou zbierkou 
Jána Sambuca. Mali niekoľko vydaní už za jeho života (1564, 1566, 1569, 
1576, 1584) a jedno po smrti (1589). Boli preložené do viacerých jazykov: 
do francúzštiny (1567) a do holandčiny (1566).5 

V Sambucovej predchádzajúcej zbierke Poemata (1555) nájdeme veľké 
množstvo básní venovaných konkrétnym adresátom, či už príležitost-
ných, ale aj epigramatických a iných žánrov a v Emblémoch pokračuje 
v tejto tradícii. S väčším rozsahom druhej zbierky sa potom spája aj 
početnejší zoznam jej adresátov. Zaujímavosťou je aj fakt, že v jednot-
livých vydaniach zbierky Emblemata sa stretneme s posunmi rôzneho 
druhu aj v ich adresovaní, a to najmä s pridávaním nových adresátov 
k pôvodne neadresovaným textom, prípadne od druhého vydania 
k množstvu nových emblémov pridáva aj nové osobnosti. Početnosť 
adresátov v jednotlivých vydaniach do istej miery súvisí aj so zmeneným 
počtom emblémov.  

––––––––––– 
 3 MARTÍNEK, Další průzkum humanistických bokemik. Listy filologické, roč. 93 (1970), 

č. 4, s. 301. 
 4 VISSER, Joannes Sambucus and the learned image (2005), s. 47–48. 
 5 O embléme ako žánri renesančno-barokovej poézie pozri aj: BUCK, Renaissance 

und Barock. Die Emblematik. 2 Essays (1971); KÁKOŠOVÁ, Latinská humanistická poézia 
16. storočia v kontexte slovenskej literatúry (2010). 
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Na porovnaní prvých troch vydaní Emblémov – prvého z roku 1564, 
druhého z roku 1566 a tretieho z roku 1569 – sa ukazuje, že Sambucus 
dopracovával svoju koncepciu básnickej zbierky aj v iných aspektoch, 
ako je len dopĺňanie adresátov. Zmeny v tomto bode sa týkajú najmä 
pridaných častí. Pohľad na adresátov ponúka záver, že väčšinou šlo 
o tzv. „utilitárne“ dedikácie významným predstaviteľom kráľovskej kan-
celárie. Pri porovnaní týchto troch vydaní sa však nepotvrdilo konšta-
tovanie Antona Vantucha o zmenách v dedikovaní emblémov. Nejde tu 
totiž o zmeny vo význame premeny adresáta, ale o doplnenie adresáta 
pri nededikovaných emblémoch: Vita irrequieta (Nepokojný život, s. 132 
bez dedikácie, 3. vydanie, s. 105 s venovaním Jánovi Tonnerovi) a Ordo 
(Poriadok, s. 220 bez dedikácie, 3. vydanie, s. 201 s venovaním Jánovi 
Sturmovi). Od druhého vydania nájdeme pridaný aj dedikovaný emblém 
arcibiskupovi Mikulášovi Oláhovi s názvom Occasio mali praecavenda 
(Treba sa chrániť pred príležitosťou na zlo, s. 238). Významnejšie zmeny 
sú najmä v počte emblémov a v ich tematike, ale aj v zmene poradia, prí-
padne rozsahu. V prvých troch vydaniach sa zmena udiala najmä medzi 
prvým a druhým, avšak poradie emblémov v pridanej časti sa mení aj 
medzi 2. a 3. vydaním. Zmeny v poradí emblémov sú spôsobené aj od-
lišnou grafikou a zalomením jednotlivých stránok. Keďže pôvodná kon-
cepcia usporiadania nemala nejakú striktnú podobu (tematické skupiny 
alebo skupiny organizované napríklad na princípe rovnakého veršového 
rozmeru by sme vo všetkých troch vydaniach hľadali márne), zmeny 
neznamenajú posuny vo význame alebo v celkovom charaktere zbierky. 
Tou najvýraznejšou zmenou sú teda pridané emblémy a rozdiel medzi 
prvým a druhým, následne aj tretím vydaním je dosť výrazný. Prvé 
vydanie má 232 strán emblémov, ku ktorým sú pridané vyobrazenia 
mincí. Tiráž sa nachádza na strane 240. Od druhého vydania po emblé-
moch, ktorých je približne o 56 viac, nasledujú vyobrazenia mincí a ešte 
osobitná časť, v ktorej sa nachádzajú epigramy, ktoré prvýkrát Sam-
bucus uverejnil v zbierke Poemata (1555). Počnúc druhým vydaním je 
zbierka Emblemata oveľa rozsiahlejšia nielen v emblémovej časti, ale ako-
by autor chcel sumarizovať celé svoje dovtedajšie básnické dielo. Vyberá 
z predchádzajúcej zbierky epigramy, ktoré majú svojím charakterom 
veľmi blízko k žánrovej podobe subscriptia v embléme. 

Z viacerých adresátov, ktorí pribudli v 2. a 3. vydaní, azda najvýz-
namnejším sa javí arcibiskup Mikuláš Oláh, a to nielen kvôli jeho vysokej 
cirkevnej funkcii, ale predovšetkým kvôli ich osobnému vzťahu, ktorý 
dostal väčší a významnejší priestor v Poematách. Medzi novými adresátmi 
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môžeme nájsť pomerne početnú skupinu vysokých cisárskych úradníkov 
či šľachticov. 

Tematické a žánrové posuny v 2. a 3. vydaní, aj keď na prvý pohľad 
nemenia zvolenú podobu emblému z prvého vydania, posilňujú predo-
všetkým tematickú líniu, ktorú Sambucus v predhovore vymedzil ako 
mores (moralistika). K najzaujímavejším po tematickej stránke nesporne 
patrí emblém, v ktorom sa Sambucus obracia na „slávneho kráľa Čiech 
Maximiliána“, na tému „tureckého tyrana“ a venovaný je biskupovi An-
tonovi Vrančičovi: Ad inclytum Bohemiae regem Maximilianum. De Turca-
rum tyranno. Anthonius Verantius. (Slávnemu českému kráľovi Maximiliá-
novi. O tureckom tyranovi. Anton Vrančič).  

Ako som už naznačila, prevažná väčšina emblémov má svojho adre-
sáta. Avšak len niekoľko z nich má aj osobný charakter, no i tu sa forma 
(spôsob) nadviazania kontaktu realizuje konvenčne, priamym oslovením 
v úvode alebo závere emblému. Adresovanie emblému je teda spravidla 
vec zdvorilostná (týka sa to predovšetkým adresovanie pri emblémoch 
o večných pravdách, morálnych zásadách a pod.). V niekoľkých prípa-
doch do epigramatického charakteru básne prenikli črty pôvodných 
príležitostných žánrov, čo sa najvýraznejšie prejavuje v emblémoch spo-
jených s epitafmi a enkomiami. V iných prípadoch sa do istej malej miery 
príležitostne ladený emblém mení na reflexiu o živote, dobe, spoločnosti 
a človeku v nich. 

Dedikačná báseň Maximiliano II. imperatori augusto (Maximiliánovi II., 
božskému vladárovi) je rozsiahla (má 86 veršov) a je zložená v „dôstoj-
nom“ hrdinskom metre, v daktylskom hexametri. Tematicky je jedno-
značná, je to oslava nástupu Maximiliána II. na cisársky trón, ktorej čas 
sa temer zhoduje s nástupom Sambuca do cisárových služieb. Roku 1564 
Maximilián II. nastúpil na cisársky trón, v tom istom roku sa Sambucus 
usadil vo Viedni a dostal miesto cisárskeho historiografa a lekára. Záro-
veň v Antverpách vyšlo i prvé vydanie zbierky Emblemata s rozsiahlou 
oslavnou básňou na nového panovníka. 

Dedikačná báseň je motivicky pomerne konvenčná, vyskytujú sa tu 
väčšinou motívy charakteristické pre oslavnú poéziu. Z nich vybočujú 
len tie, ktoré súvisia s vedome skromným upozorňovaním na autorovu 
osobu, na jeho schopnosti, i motív prísľubu vybudovať knižnicu (narážky 
na zberateľskú činnosť). Prejavila sa tu Sambucova skrytá ambícia (neskôr 
i zjavná, no, žiaľ, nikdy neuspokojená) získať vedenie cisárskej knižnice 
vo Viedni. Ako sa dozvedáme z básne, sám cítil, že schopnosti na to má, 
dokonca ideálne: 
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76  Undique nam curo, laudi quod serviat olim, 
Non ullis ego, quod possum, nec sumptibus, Heros, 
Nec gravibus parco, nec cedo laboribus, usquam 
Aut terra, aut pelago mihi bibliotheca paratur; 
Dum exigua, et veteres nummos, et marmora cogo..6  
 

Úryvok je z druhej časti básne, rozsahom skromnejšej (v. 64–86), 
v ktorej autor rozvíja tematicky zaujímavú líniu. V nej sa do popredia 
stavia sám autor, a to predovšetkým jeho zásluhy intelektuálneho cha-
rakteru. Autorský postoj je tu síce formovaný obligátnou „prehnanou“ 
skromnosťou, avšak reprezentuje dosť výrazné vybočenie z oslavného 
žánru. Prezentujú sa tu nesporné a silné fakty, konkrétne zmienky o Sam-
bucovej činnosti všeobecne: vášeň pre knihy, pre zberateľstvo umelecky 
alebo kultúrne cenných vecí.  

Z hyperbolizovanej oslavy nového panovníka sa vymykajú dva úseky. 
Pozornosť, zvýraznenú i opakovaním, venuje Maximiliánovmu prijatiu 
českej koruny. Vyslovuje jednak nádej pre Čechy: 

 
17  Cincta iugis Regem arboreis quoque Boëmia dudum 
 Obtinet, in decus, ac vires reditura priores.7 

 
jednak pre habsburskú ríšu, ktorá môže ťažiť zo spojenectva Uhorska 

a Čiech: 
 

19  Haec pariter pro te certant, tua iura verentur 
 Regna, ducem in casus sperant tot fortibus omnes 
 Viribus intrepide ruiturum, pristina cunctis 
 Ut revoces populis subito decora, aurea secla: ...8 

 
 

––––––––––– 
 6   „Všade totiž si cením, čo kedysi slúžilo na slávu, ja nič, čo môžem, nešetrím, ani 

ťažké náklady, Heros, a nikde neustupujem pred útrapami, či už na zemi alebo 
na mori, len aby sa mi prihotovovala nepatrná knižnica a zbieram i staré mince a 
sochy…“ Emblemata (1569), s. 9–12. 

 7 „V objatí lesnatých hôr aj Čechy konečne kráľa / čestne už majú a bývalá jarosť 
späť sa im vráti.“ In: VANTUCH, Ján Sambucus. Život a dielo (1975), s. 110. 

 8 „Obidve – (t. j. Pannónia i Čechy, pozn. Z. K.) rovnako boria sa za Teba, práva si 
vážia / Tvoje i vládu, v nešťastí vodcom Ťa vidia, čo sily / všetkých udatne 
zomkne a slávy čoskoro časy / národov všetkých privolá späť i storočia zlaté.“ 
In: VANTUCH, Ján Sambucus. Život a dielo (1975), s. 110. 
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Panegyrický motív, ktorý tu Sambucus umiestnil, môže vzdialene pri-
pomínať oslavu Polliona vo Vergiliovej IV. ekloge. Avšak vo Vergiliovom 
texte ide v prvom rade o „vešteckú eklogu“9 a oslavný motív je viazaný na 
jej adresáta Polliona, Vergiliovho ochrancu a priateľa. Táto súčasne naj-
slávnejšia ekloga sa spája s množstvom interpretácií nielen antických, či 
stredovekých, ale aj novších a bola inšpiračným zdrojom mnohých sláv-
nych diel európskej i slovenskej literatúry (najznámejšou je selanka Jána 
Hollého Spasitel). Paralela medzi Sambucom a Vergiliom sa teda môže 
vidieť najmä vo viere oboch v silu svojich ochrancov. Visser v monogra-
fii o Sambucových Emblémoch zdôrazňuje práve načasovanie zbierky. 
Panegyrický motív je logickou súčasťou titulného emblému, v ktorom sa 
básnik predstavuje svojmu zamestnávateľovi „ako ideálny učenec-básnik“ 
a zároveň aj „užitočný zamestnanec“.10 

Ideovým vyvrcholením dedikačnej básne je spracovanie motívu mieru: 
 
23  Sub te ut pax coëat terrarum, iudice solo et  
     Vindice te vigeant, totus laetetur et Orbis. 
 Tu regere imperium pote sis, discordia cesset 
     Relligionis amore tui: ... 
 
28  Haec optant sani, praedicit conscia fati 
      Turba, simul gaudet fama immortaliter auctum. 11 

 
Rok prvého vydania Emblémov (1564) bol aj rokom Sambucovho 

nástupu na post cisárskeho historiografa, a tak zákonite na záver dedi-
kačnej básne určenej cisárovi patril aj sľub čestne vykonávať svoje histo-
riografické povolanie na cisárskom dvore: 

 
81 Ut valeam ingenti prodesse clientulus, atque 
    Illustrem patriae res gestas, commemor aevi.12  

––––––––––– 
 9 Pozri: VERGILIUS, Publius Maro: Bukoliky. Recepty Salernskej lekárskej školy (1993), 

s. 38–42; Conte, Dějiny římské literatury (2003), s. 258–259. 
10 Visse, Joannes Sambucus and the learned image (2005), s. 123–124. 
11 Mier nech zavládne svetom, celý nech skvitne a jasá / pod Tvojím žezlom, Ty 

jediný pomstiteľ budeš i sudca. / Zvrchovaným buď vládcom a nesvornosť vier 
nech padne / Pre lásku k Tebe:… Tak si želajú múdri, aj davy to osudov znalé / 
veštia a povesť Ti hlásia nesmrteľnosť a slávu.“ In: VANTUCH, Ján Sambucus. Život 
a dielo (1975), s. 110. 

12 „… Nech mám dosť síl ako služobník osožiť a nech preslávim hrdinské činy 
vlasti spomínajúc na preveľký vek…“ Emblemata (1569), s. 9–12. 
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Vyššie spomínaný Sambucov emblém Ad inclytum Bohemiae regem 

Maximilanum. De Turcarum tyranno má dve časti. V prvej (v. 1–10) sa sú-
streďuje na expresívne ladenú charakteristiku „divého zvieraťa“, ktoré 
požiera všetko, čo je nablízku. „Turecký tyran“ je furens, fallax, atrox –
zradný, vierolomný, bezbožný, úkladný. Prvých desať veršov je nasýte-
ných výrazmi, ktorými sa pomenúvajú tie najhoršie vlastnosti ľudského 
pokolenia. Ich intenzita je vysoká najmä vo veršoch: 

 
3  Quaeque gerit, vi cuncta gerit, gerit omnia fraude, 
 Perfidia violat foedera, pacta, fidem.13 

 
Opakovacia figúra, ktorá tu slúži na zintenzívnenie významu, na zdô-

raznenie absolútnej straty morálky, straty úcty ku všetkým ľudským 
i božským zákonom (šliape po nich a nenávidí ich), patrí k ojedinelým 
zjavom v Sambucovej poetike. Jej použitie predznamenáva aj výnimoč-
nosť celkového zakončenia emblému: 

 
11  Frustra igitur pacem, frustra omnia caetera tentas. 
 Ense opus est, quoniam quos timet, hos et amat.14 

 
Takáto priama výzva do ozbrojeného boja za mier je netypická, ba 

skôr výnimočná, v rámci Sambucovej rozumnej zdržanlivosti a nechuti 
k otvoreným konfliktom akéhokoľvek druhu. 

Patetický tón ódy zaznieva v embléme Imperatoris virtutes (Vladárove 
cnosti), kde sa v polohe želania vyrovnáva s obľúbenou témou huma-
nistov – s opisom a vymenovaním vlastností ideálneho vládcu. V tomto 
embléme, prirodzene, nejde o kompletný portrét vladára, ako ho pozná-
me z literatúry, ktorým sa autori v humanizme veľmi často inšpirovali 
pri takýchto portrétoch. Rôzni autori sa s ním vyrovnávali rôznym spô-
sobom s rôznym úspechom.15 U Sambuca tento emblém akoby vo všeo-
becnej rovine dopĺňal jednak dedikačnú báseň Maximiliánovi II., ale 
i ostatné emblémy týkajúce sa aktuálnej spoločensko-politickej tematiky 
v polovici 16. storočia. Keďže Sambucus vôbec uprednostňoval intelek-
––––––––––– 
13 „Čokoľvek koná, všetko koná ľsťou, ruší zradou zmluvy, dôveru i sľuby.“ Em-

blemata (1569), s. 214. 
14 „Nadarmo teda po mieri, nadarmo po všetkom ostatnom siahaš, je čas meča, 

pretože ktorých sa bojí, tých aj miluje.“ Emblemata (1569), s. 214. 
15 Napríklad Martin Rakovský i Ján Bocatius. 
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tuálne kvality človeka, ostáva tejto svojej zásade verný i v prípade „cností“ 
vladára. Jeho portrét, to je z veľkej časti portrét intelektuála: na prvých 
miestach sú rýchly úsudok a vynikajúca výrečnosť i znalosť viesť vojnu. 
Statickosť a abstraktná obraznosť sa odrazili aj vo výtvarnom zobrazení. 
Obrázok znázorňuje centrálne umiestnenú postavu vládcu na koni v plnej 
zbroji so zástavou v ruke, pripraveného do boja. Vľavo v pozadí stojí 
nastúpené vojsko, vpravo v pozadí neodmysliteľná Fortuna (Šťastena), 
ktorá sa v texte spomína spolu so sebadôverou ako nevyhnutná pod-
mienka úspechu v boji. 

Záverečné oslovenie však vyvoláva dojem celkom konkrétneho adre-
sáta, ktorého tušíme za ideálnym portrétom vládcu – Maximiliána II: 

 
15  Hunc fore victorem credas, dignisque triumphis 
 Imperioque ferentem aevi venientis honores.16 

 
Ideál vojvodcu a kráľa Sambucus predstavuje vo viacerých emblé-

moch, ktoré majú rôzny stupeň zovšeobecnenia výpovede. Žánrovo 
preberá črty enkomia (oslavné portréty Mateja Korvína i Maximiliána II.) 
v emblémoch Mathiae Corvini symbolum. Symbolo Ioan. Regis auctum a Ad 
inclytum Bohemiae regem Maximilianum. De Turcarum tyranno. Antonius 
Verantius. V prvom z nich predstavuje kráľa Mateja Korvína ako huma-
nistu (Undique cogebat veterum Monumenta ... — „Zovšadiaľ zhromažďoval 
pamiatky starých ...“), „odkojeného“ rímskou vlčicou, i ako úspešného 
bojovníka proti Turkom (Contudit indomitos vel solo nomine Thracas ... –
„Porazil divých Thrákov azda samotným menom...“). Prepojenie portré-
tov oboch kráľov sa deje cez ich intelektualizmus, úspechy vo vojenskej 
oblasti ostávajú vo forme želaní. 

Zaujímavé sú dva emblémy, v ktorých je adresnosť zatlačená do 
úzadia a dominuje im reflexia. Emblém Avaritia huius saeculi. Ad Anton. 
Muretum (Skúposť tejto doby. Anton. Muretovi) obrazným spôsobom na 
pomerne malej ploche (14 veršov) vyjadril pocity smútku a do istej miery 
i beznádeje nad úpadkom vážnosti vzdelania a umenia. Alegorický 
vstup do emblému vytvára obraz dvoch dverí, rovnakých zvonka, 
sprístupňujúcich však dve diametrálne odlišné kvality: blahobyt pre 
vyvolených a prázdnotu pre chudobných. Oslovenie vo veršoch 5–8 

––––––––––– 
16 „Ver, že sa staneš víťazom so zaslúženými triumfami a vládou, nesúcim pocty 

prichádzajúceho veku.“ Emblemata (1569), s. 73. 
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preto nepatrí len adresátovi, ale aj čitateľovi vôbec, jeho samotného ne-
vynímajúc: 

 
7  Desine mirari, cur saecula nostra poëtas 
 Tam raros habeant, nil dat avara manus.17 

 
Dvojveršie 9–10 Anton Vantuch komentuje ako Sambucov márny sen 

o minulom čase Mediciovcov, Farneseovcov, Esteovcov, márny sen o no-
vom stredisku vzdelanosti vo Viedni, ktorá by sa tak mohla stať dôstoj-
ným súperom Florencie, Ríma a Paríža.18 Myslíme si však, že slová Si 
Maecenates fuerint, Flacci, atque Marones / Existent ... („Keby boli Mece-
natovia, objavili by sa Flaccovia i Maronovia ...“) vyznievajú skôr ako 
povzdych, s vedomím jeho nereálnosti a nesplniteľnosti. Kontext celej 
básne nie je totiž vôbec optimistický, o čom koniec-koncov svedčí aj záver 
básne: 

 
11  Exulat ingratum carmen, facundia passim 
 Temnitur, et cultis artibus aula caret.19 

 
Na nepriaznivé podmienky na tvorbu si podobnými slovami ťažkal 

už Martialis (Epigramy I, 107) a to isté prirovnanie nájdeme i v Rakovské-
ho známej básni Ad suos Moecenates (Svojim mecenášom)20 zo zbierky 
Elégie a epigramy (1556). U Sambuca, na rozdiel od Rakovského, sú tieto 
verše naplnené smútkom a beznádejou, že sa niečo zmení. Je to báseň 
o nesplniteľnosti sna, o nemožnosti návratu do minulých čias, priazni-
vých pre vzdelanosť a umenie. Sambucus tu v téme blízkej adresátovi 
i sebe nachádza priestor na rozvinutie reflexie so širším dosahom, na-
chádza priestor vyjadriť sa k celospoločenským pomerom i k miestu jed-
notlivca v spoločnosti. 

Podobný prechod k tentoraz temer filozofickej reflexii nad zmyslom 
ľudského života nachádzame v embléme Quae sequimur fugimus, nosque 
fugiunt. Ad Philip. Apianum (Čomu sa vyhýbame, čo nasledujeme a čo nám 
uniká. Filipovi Apianovi). Je to emblém síce adresovaný, čo má najmä 

––––––––––– 
17 „Prestaň sa čudovať, prečo sú v našich generáciách tak zriedkavo básnici, nič 

nedá lakomá ruka.“ Emblemata (1569), s. 197. 
18 VANTUCH, Ján Sambucus. Život a dielo (1975), s. 109. 
19 „Nemilá báseň blúdi (je vyhnancom), všade pohŕdajú výrečnosťou a paláce sa 

zriekajú uctievaných (vzdelaných) umení.“ Emblemata (1569), s. 197. 
20 RAKOVSKÝ, Opera omnia (1974), s. 90. 



Zuzana Kákošová 
 

226 

v závere za následok (v. 9–11) prechod do osobného tónu, tento tón však 
nie je v básni dominantný. Básni dominuje reflexia, pomerne subjektívne 
ladená, na filozofickú tému: zmysel ľudskej existencie, zmysel ľudského 
snaženia, nespokojnosť človeka ako hnací motor jeho životného snaženia 
a v závere je vyslovená potreba pevného bodu v živote človeka, potreba 
„pevných základov pre pravú blaženosť“. „Drsnosť a krátkosť života“ 
ho však nevedie k rezignácii, skôr ku hľadaniu východiska a k ponoru 
do seba. 

Motivickou dominantou, leitmotívom, celého emblému je pomíňanie, 
unikanie času, života, hodnôt (svedčí o tom už samotné motto, ale i via-
ceré verše básne). Vo výrazovom materiáli básne sú jeho nositeľmi tvary 
slovesa fugio, fugere. Východisko básne tvoria dve sugestívne naliehavé 
interrogácie: 

 
1  Quid semper querimur deesse nobis? 
 Cur nunquam satiat fames perennis?21 
 

Celkový obrazný charakter emblému dotvára i obrázok, ktorý rozvíja 
ústrednú myšlienku o pominuteľnosti v náboženskom výklade, keď pred-
stavuje výjav dobovo štylizovaného „vyhnania z raja“. 

Z viacerých adresátov, ktorí pribudli od 2. vydania Emblémov, azda 
najvýznamnejším sa javí arcibiskup Mikuláš Oláh, a to nielen kvôli jeho 
vysokej cirkevnej funkcii, ale predovšetkým kvôli ich osobnému vzťahu, 
ktorý dostal väčší a významnejší priestor v Poematách. Medzi novými 
adresátmi môžeme nájsť pomerne početnú skupinu vysokých cisárskych 
úradníkov (Volfgang Haller, sekretár panovníka) či šľachticov, ale aj 
biskupov (Pavol Bornemisza). Pribudol aj Johannes Oporinus, bazilejský 
tlačiar aj Christoforus Plantinus, antverpský vydavateľ (aj Sambucov), či 
významný pedagóg Johannes Sturm (ten bol aj medzi adresátmi poézie 
v Poematách) a Žigmund Gelous Torda a mnohí ďalší, ako som spomínala 
na začiatku, ich výsledný počet prekračuje stovku. 

 
 

 
 
 

––––––––––– 
21 „Čo stále nariekame, že nám niečo chýba? Prečo nikdy nie je nasýtený večný hlad?“ 

Emblemata (1569), s. 23. 
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Résumé 
 

Johannes Sambucus, Emblems Dedicated to Important Personalities  
of the 16th Century 

 
Zuzana KÁKOŠOVÁ 

 
The paper discusses selected emblems addressed to significant personali-

ties of the 16th century. Sambucus dedicated his poetry to over one hundred 
personalities. Among them were rulers, such as Matthias Corvinus, Janos 
(John) Hunyady, Ferdinand I, and Maximilian II; bishops and archbishops; 
professors and educated people in general; poets and writers; as well as 
clerks of high rank at the emperor’s court in Vienna and important diplomats 
of the era. 

The paper focuses on the relationship between the author and the ad-
dressee, paying attention to the reflection of this relationship in a poetic text 
of emblems. Since an illustration represents an essential part of emblems, the 
paper also discusses the link between mottos (titles), texts, and illustrations. 
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In his time, Sambucus’ book of emblems was very popular, and was re-edited 
several times. The author continued elaborating on his concept of the book 
between respective editions, especially between the first and the second edi-
tions. He added new addressees and new emblems. Among the numerous 
new addressees added to the second edition, one can mention Nicolaus Olahus, 
an archbishop who not only held a high church rank but also had a personal 
connection to the author. Other new addressees were, for example, clerks of 
high rank at the imperial court, such as Wolfgang Haller, the Emperor’s Secre-
tary; representatives of nobility; bishops, such as Paul (Paulus) Bornemisza; 
Johannes Oporinus, a printer from Basel; Christophorus Plantinus, an editor 
from Antwerp; Johannes Sturm, a remarkable person in the area of education 
who was also included among the addressees of Poemata; and Sigismund 
Gelous Tordai as well as many other personalities.  
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Imitatio Ciceroniana podľa Jána Sambuca∗ 
 

Ivan LÁBAJ 
 

 
humanitnom vzdelaní a, v užšom ponímaní slobodných umení, 
v tríviu mal rozhodujúce postavenie jazyk. Pri svojom štúdiu 
sa humanisti zameriavali na starorímskych autorov, ktorých 
jazyk preberali ako vzor a ideál správnosti a krásy reči v proti-

klade k ľudovému jazyku i zanedbanej stredovekej latinčine.1 S upriame-
ním sa na grécke a rímske kultúrne dedičstvo a s návratom ad fontes sa 
spája potreba napodobňovania antických žánrov, ktoré výrazne ovplyvnili 
celý rad učencov a spisovateľov.2 Okrem poézie, ktorá mala pre svojich 
nasledovateľov v časoch renesancie niekoľko vynikajúcich vzorov, sa aj 
v próze objavila potreba očistiť jazyk a definovať štýl, ktorý by sa pou-
žíval ako v beletrii, tak aj v odbornej sfére.  

S nástupom humanizmu a s objavom časti Ciceronovej korešpondencie 
sa záujem o ľudskú postavu i historickú osobnosť Marca Tullia Cicerona 
spája s obdivom k Ciceronovi ako spisovateľovi.3 Od 15. storočia, t. j. od 
čias, keď už boli hlavné gramatické problémy viac či menej vyriešené, sa 
diskusia upriamila na rôzne pohľady na štýl a do popredia sa postupne 
začal čoraz viac dostávať cicerónovský štýl písania, ktorý humanisti kládli 
za jediný vzor správnej latinčiny a estetický ideál. V oficiálnych listoch 
Florencie, ktoré písal sekretár Coluccio Salutati,4 bola primárnym cie-
ľom uhladenosť. Salutatiho štýl bol vo svojej dobe natoľko účinným, že 

––––––––––– 
 ∗ Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0627/15 Latinská hu-

manistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. 
 1 ŠKOVIERA, Latinský humanizmus v kultúrnych a literárnych dejinách Slovenska (2008), 

s. 590.  
 2 Pozri IJSEWIJN, Companion to Neo-Latin Studies Part I (1990), s. 2.  
 3 CONTE, Dějiny římské literatury (2003), s. 202.  
 4 Salutati (1331–1406) sa dostal k zbierkam Ciceronových listov až v pokročilom 

veku, no tak si osvojil jeho latinčinu, že ho historik Filippo Villani označil za „Ci-
ceronovu opicu.“ Porov. VILLANI, Liber de civitatis Florentiae famosis civibus (1847), s. 19.  
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vzbudzoval obdiv aj u nepriateľov Florencie.5 Okolo Cicerona zakrátko 
vytvorili puristi, napr. Paolo Cortesi6 v Ríme, extrémny kult a prísne pro-
pagovali jeho štýl, aspoň čo sa týka prózy.7  

V priebehu niekoľkých desaťročí vznikol celý rad dôležitých diel 
popredných učencov kladúcich Ciceronov literárny odkaz za jediný vzor 
správnej latinčiny. Pochopiteľne, tento názor nezdieľali všetci, a tak sa 
problematika vzorovej latinčiny stala jednou z horúcich tém 15. a hlavne 
prvej polovice 16. storočia, ku ktorej vyjadrili svoj názor aj zástupcovia 
iných krajín, Jána Sambuca nevynímajúc. Medzi najväčších propagátorov 
Cicerona a jeho štýlu patrili Taliani Guarino Veronese,8 Poggio Braccio-
lini9 či Pietro Bembo,10 ktorý ako kancelár pápeža Leva X. vybavoval 
oficiálnu kuriálnu korešpendenciu zásadne v Ciceronovom štýle. Mimo 
talianskeho územia sa skvelou úrovňou ovládania ciceronónovskej latin-
činy preslávil Christophorus Longolius.11 Takpovediac na druhej strane 
barikády stáli Lorenzo Valla,12 Angelo Poliziano13 alebo Erazmus Rotter-
––––––––––– 
 5 SANDYS, Harvard Lectures (1905), s. 151.  
 6 Paolo Cortesi (1465–1510), autor dialógu De hominibus doctis, si dobre uvedomoval 

dôležitosť rytmickej štruktúry v skladaní cicerónovskej prózy: "mea quidem sen-
tentia est, orationem Latinam numerosa quadam structura contineri oportere, quae adhuc 
omnino a nostris hominibus ignoretur." CORTESI, De hominibus doctis (1734), s. 38. 

 7 IJSEWIJN, Companion to Neo-Latin Studies Part I (1990), s. 412.  
 8 Horlivý pedagóg Guarino da Verona (1374–1460) používal pri vyučovaní latin-

činy ako jedno z prvých diel Ciceronove listy a zastával názor, že Ciceronov štýl 
má začiatočník sať ako materské mlieko. Pozri SABBADINI, Storia del ciceronianismo 
(1885), s. 17.  

 9 Poggio (1380–1459) hlásal čistý ciceronianizmus, ale jeho ostrý spor s Vallom uká-
zal, že ho nebol schopný realizovať v literárnej praxi.  

10 Benátčan Pietro Bembo (1470–1533) v listovej výmene s Giovannim Francescom 
Picom della Mirandola polemizoval na tému napodobňovania a vytýčených 
vzorov. Vo svojej odpovedi Picovi s ním súhlasil v tom, že v rozvíjaní svojho štýlu 
si musíme pomáhať napodobňovaním, ale zároveň dodáva, že nie je možné, aby 
sa človek oddal viac než jednému autorovi. Pozri SABBADINI, Storia del ciceronia-
nismo (1885), s. 47. Porov. DELLANEVA, Ciceronian Controversies (2007), s. 60.  

11 Christophe de Longueil (1490–1522) po sebe zanechal len dve latinské reči, ale 
preslávil sa svojím vycibreným cicerónskym štýlom, ktorý si osvojil po rokoch 
štúdia v Ríme.  

12 Valla (asi 1407–1457), ktorý sa nevyhol názorovým nezhodám s Poggiom Braccio-
linim, sa napriek skvelej znalosti gramatiky a slovnej zásoby nikdy neobmedzoval 
inklinovaním len k jedinému autorovi. Hoci hlboko obdivoval Cicerona, v štýle 
uprednostňoval skôr Quintiliana. Pozri MCLAUGHLIN, Literary Imitation (1995), 
s. 135. Porov. SANDYS, Harvard Lectures (1905), s. 156–157. 

13 Poliziano (1454–1494) sa dostal do polemiky s Cortesim, ktorá ovplyvnila nie-
koľko ďalších generácií cicerónovcov a tzv. anticicerónovcov. Pre Poliziana kaž-
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damský,14 ktorí sa, pokiaľ ide o výber vzorov, naopak prikláňali k eklek-
tizmu.  

Propagovanie cicerónovského ideálu zašlo postupom času až tak ďa-
leko, že sa Erazmus obával zaznávania kresťanských hodnôt, keď cice-
rónovskí autori písali o apoštoloch ako o patres conscripti a v snahe antiki-
zovať Ježiša Krista stotožňovali ho s Iovom Optimom Maximom, len aby 
sa nejavili menej cicerónski.15 Otázka ideálneho štýlu sa stala ústrednou 
témou hneď niekoľkých listových výmen medzi spomenutými učencami 
a úctyhodný rad diel sa objavil aj ako reakcia na Erazmovho Ciceroniana. 
Cicerónovský spor tak môžeme významom zaraďovať do širších kultúr-
nych debát svojho času a s určitosťou ho môžeme spájať s ďalšou, ne-
menej slávnou diskusiou – questione della lingua, t. j. debatou o tom, či sa 
malo písať po latinsky alebo ľudovým jazykom. Ciceronianizmus ako 
štylistický ideál hral tiež veľkú rolu vo vývoji jezuitskej pedagogickej 
teórie. Vďaka veľkej angažovanosti jezuitov vo vzdelaní otázka cicero-
nianizmu, alebo aspoň otázka dosiahnutia vynikajúceho latinského štýlu, 
prežila až do 17. storočia.16 Do cicerónovskej názorovej výmeny prispel v 
druhej polovici 16. storočia aj Ján Sambucus v Paríži vydaným dielom De 
imitatione Ciceroniana dialogi tres (1561).17 Ako však pristúpil trnavský hu-
manista k pálčivej otázke správnej latinčiny?  

Už pred vyše sedemdesiatimi rokmi sa mladý bádateľ Stefan Rössel 
vo svojej dizertačnej práci zaoberal otázkou, či bol Ján Sambucus prívr-
žencom napodobňovania Cicerona, alebo či stál na strane jeho odporcov. 
Za cieľové dielo svojho skúmania si zvolil Sambucovo De imitatione Cice-
––––––––––– 

dý štýl reprezentuje konkrétneho človeka. Porov. SANDYS, Harvard Lectures (1905), 
s. 158–159.  

14 Najznámejším Erazmovým príspevkom v debate o ciceronianizme je kontrover-
zný dialóg Ciceronianus (1528), v ktorom nepriamo zosmiešňuje Longolia a túžbu 
po ovládnutí dokonalého cicerónovského štýlu vtipne opisuje ako chorobu, 
ktorou trpí jedna z hlavných postáv Nosoponus.  

15 SCOTT, Controversies over the Imitation of Cicero as a Model for Style and Some Phrases 
of their Influence on the Schools of the Renaissance (1910), s. 26. Spomínané príklady 
boli narážkami na prehnané aplikovanie cicerónovských zásad v Benátskych deji-
nách Pietra Bemba.  

16 DELLANEVA, Ciceronian Controversies (2007), s. x.  
17 Dielo De imitatione Ciceroniana vyšlo za života Sambuca celkovo trikrát. Zatiaľ čo 

prvé vydanie z roku 1561 vytlačil v Paríži Aegidius Gorbinus, ďalšie dve vydania 
vyšli v Antverpách v rokoch 1563 a 1568 už pod názvom De imitatione a Cicerone 
petenda dialogi tres, navyše zakaždým u iného tlačiara – boli nimi Libertus Malco-
tius a Antheunis Thielens. Osobami všetkých troch dialógov sú samotný Sambucus 
a jeho zverenec Juraj Bona, synovec ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha.  
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roniana.18 Z Rösselovej práce i textu Sambucovho diela jasne vyplýva, že 
Sambucus bol cicerónovec a aj sám seba tak označuje.19 Jeho postoj 
v tomto spore je teda vyriešený. Ako však Sambucus narába s Cicero-
novým štýlom? Vo svojom ciceronianizme nie je, na rozdiel od iných 
cicerónovcov, nijako radikálny, uznáva legitímne pripomienky a argu-
menty tzv. anticicerónovcov.20 Otvorene konfrontuje jeho nedostatky, 
najmä ak ide o šablónovitú imitáciu. Od ostatných cicerónovcov ho tiež 
odlišuje fakt, že neostáva len pri glorifikovaní obrazu Cicerona a nena-
báda na jednostrannú imitáciu. Dokonca ani nezosmiešňuje oponentov 
cicerónovského napodobňovania, ale snaží sa ukázať praktické i teore-
tické návody pre požadované napodobňovanie.21  

V otázke potreby imitácie je Sambucova odpoveď jednoznačná – napo-
dobňovanie je preňho nevyhnutné, pretože sme k tomu prirodzene po-
háňaní.22 Ostatne, všetci nedokážeme všetko, ani nemôžeme vo všetkom 
vynikať, preto je napodobňovanie jasným riešením. K rovnakým záverom 
došiel v tomto smere aj jeho krajan Krištof Preyss v dielku Oratio de imi-
tatione Ciceroniana (1555), pre ktorého je imitácia rovnako prirodzená23 a 
nutná.24 Sambucus dodáva, že k prirodzeným pohnútkam však musíme 
pridať aj umenie, cvik a horlivosť. Samotnú túžbu po napodobňovaní 
treba podporiť naučenou teóriou a vytrvalou praxou.  

Podľa Preyssa napodobňovanie nemôže existovať bez nejakého vzoru, 
ktorý by sme nasledovali a podľa ktorého by sme pristupovali k literár-
nej tvorbe.25 Toto si uvedomoval aj Sambucus a chápal štýl, ktorý si osvo-
jujeme od nášho vzoru, ako výchovu, kde si základy, ktoré sme dostali 
od rodičov, nesieme ďalej. Pri napodobňovaní si však treba zvoliť správ-
neho „rodiča“, a to takého, ktorý je podľa Sambuca rozvážny, zdravý, 

––––––––––– 
18 Toto Sambucovo dielo a celkovo jeho názory na jazyk a napodobňovanie ostali 

doteraz takmer bez povšimnutia. Okrem Rösselovej dizertácie a niekoľkých krat-
ších zmienok v rôznych širšie koncipovaných prácach môžeme registrovať najmä 
štúdie maďarských bádateľov, pozri TÉGLÁSY, János Zsámboky (Sambucus) and his 
theory of language (1995); VÁSÁRHELYI, Zsámboky János és a ciceroi „imitatio“-ról 
(1976) alebo Két XVI. Századi magyarországi ciceroniánus (1978).  

19 RÖSSEL, Des Johannes Sambucus Schrift (1944), s. 133.  
20 Tamže.  
21 Tamže.  
22 SAMBUCUS, De imitatione a Cicerone petenda (1563), Cvir.  
23 PREYSS, Oratio de imitatione Ciceroniana (1555), s. 177.  
24 ZAVARSKÝ, Ciceronián Krištof Preyss (2016), s. 84.  
25 PREYSS, Oratio de imitatione Ciceroniana (1555), s. 202. Porov. ZAVARSKÝ, Ciceronián 

Krištof Preyss (2016), s. 84.  
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výrazný a dôveryhodný.26 Navyše, štúdium štýlu je náročné, vyžaduje 
veľké nadanie, preskúmanie celého diela toho-ktorého vzoru, preniknutie 
do jeho podstaty, a preto to každý nezvládne.27  

Pre Sambuca bol tým správnym vzorom či „rodičom“, pochopiteľne, 
Cicero. Toto rozhodnutie má istotne korene aj v jeho štúdiách v Štrasbur-
gu pod vedením Johanna Sturma, cicerónovca a veľkého znalca Cicerona, 
ktorého 10-ročný pobyt v Paríži a silný francúzsky, pro-cicerónsky, vplyv, 
sa nepochybne preniesol na mladého Sambuca. Koniec-koncov, jeho 
ďalšie kroky viedli od Sturma do Paríža, kde v roku 1551 predniesol reč 
Oratio, quod oratores ante poetas a pueris cognoscendi sint,28 v ktorej popri 
iných rečníkoch vyzdvihol práve Cicerona. V tom istom roku v Paríži 
podpisuje dedikáciu synom viedenského občana Kremera, Wolfgangovi 
a Jurajovi, a radí im, aby pri osvojovaní latinčiny a gréčtiny čítali Erazma, 
Cicerona, Démosthena, Aristotela, Hermogena, sofistov a rečníkov, ale 
predovšetkým odporúča Cicerona.29 Napokon aj svoje dielo o napodob-
ňovaní Cicerona vydal práve v tábore cicerónovcov. Pravda, skorší záu-
jem o Cicerona a jeho napodobňovanie dokladá zmienka o nedoceňova-
nej reči Oratio [Joannis] Sambuci de Ciceroniana imitatione, ktorú Sambucus 
predniesol v Ingolstadte a na ktorú sa v druhom dialógu De imitatione 
Ciceroniana odvoláva.30 

Cicero je v Sambucových očiach výnimočným človekom a predstavu-
je pre rečníkov i latinských prozaikov rovnakú osobnosť ako pre filozofov 
Platón či Aristoteles. V latinskom jazyku je preňho jediným kniežaťom a 
celkovo najvýznamnejším a najdokonalejším rečníkom vo všetkých jazy-
koch, ktorý nechal ostatných autorov ďaleko za sebou. Rovnako Preyss 
hovorí, že za čias Cicerona bola rímska výrečnosť nesporne najdoko-
nalejšia a on vyčnieval nad ostatnými spisovateľmi ako nejaký boh 
medzi ľuďmi. Všetky veky o ňom zhodne hovoria ako o najvýrečnejšom 

––––––––––– 
26 SAMBUCUS, De imitatione a Cicerone petenda (1563), Diiiir.  
27 Tamže, Eiv.  
28 Tlačou vyšla až o rok neskôr spolu so Sambucovým prekladom častí Xenofón-

tovej Kyrupaideie a niekoľkým jeho ranými básňami. Pozri SAMBUCUS, Δημηγορίαι 
(1552), s. 68–86.  

29 SAMBUCUS, Epistolarum conscribendarum methodus (1552), A2v. Pozri Vantuch, Ján 
Sambucus (1975), s. 74.  

30 SAMBUCUS, De imitatione a Cicerone petenda (1563), Diiv. Pravdopodobne ide o reč, 
ktorú nájdeme v katalógu jeho knižnice pod názvom Oratio [Joannis] Sambuci de 
Ciceroniana imitatione in 4° manus[cripta] solut(a). GULYÁS, Sámboky János könyvtára 
(1941), č. 2583.  
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rečníkovi a jeho meno neskôr pokladajú za synonymum výrečnosti.31 
Cicero dokáže byť, ako píše Sambucus, napriek bohatej slovnej zásobe 
stručný a pohotový. Na viacerých miestach ho prirovnáva k slnku,32 
ktoré všetko osvieti a ktoré netreba zaznávať, keď neprenikne do všet-
kých temných skrýš. Cicero je pre Sambuca bezchybný, veď už iní učenci 
označili jeho umenie ako certissima et perpetua, non vana.33 Najmä však je 
Cicero jednoznačnou voľbou, pretože jeho štýl vznikol ako kombinácia 
viacerých esenciálnych vzorov, ktorých Cicero počúval, čítal a videl. 
Skrátka, je pre Sambuca (i pre Preyssa34) nedostižným vzorom, vo všet-
kom najlepším, a jeho štýl je najslávnejší. 

V otázke vzorov má teda náš autor jasno – Cicero je preňho vzorom 
výlučným. Súhlasil by s napodobňovaním viacerých najlepších vzorov, 
keby takí, pravda, existovali. Inak zmýšľal Preyss, ktorý priznáva, že 
najprv študoval viacerých vybraných a najlepších autorov, lebo sa mu 
zdalo nespravodlivé vybrať len jedného a ostatných zavrhnúť.35 Po ich 
pochopení bolo podľa neho treba tieto vzory predísť a prekonať. Preyss 
sa totiž vo veľkom opiera o Pietra Bemba a najmä o jeho list mladšiemu 
Picovi della Mirandola, v ktorom propaguje nielen imitatio, ale aj aemu-
latio.36 Sambucus sa voči aemulatio ohradil s odôvodnením, že je hodné 
stať sa niekomu podobným, ale nie rovným, nieto ešte lepším, pretože 
snaha o prekonanie svojho vzoru by mohla našu predchádzajúcu námahu 
zničiť.37 Každý by sa preto mal usilovať o priemernú vážnosť a mať na 
pamäti Ciceronovu dokonalosť. Postupne si aj Preyss upravil názor, keď 
zistil, že pri napodobňovaní viacerých autorov musí už naučený postup 
zmeniť alebo sa ho dokonca musí odučiť. Jeho úsilie a zápal tým pádom 
slabne a túžba zaniká.38 Rovnako to vníma aj Sambucus, rozmanitosť 
vzorov by podľa neho mohla oslabiť a zhoršiť našu prácu. Preto by sme 
sa mali držať jediného vzoru a napodobňovať ho vo všetkom, aj v tých 
slabších stránkach. Aj Preyss svoje imitatio zúžil na Cicerona a nedovo-
ľuje si s ním súperiť, aemulari, to sa odvažuje skôr so svojimi súčasníkmi.39  

––––––––––– 
31 PREYSS, Oratio de imitatione Ciceroniana (1555), s. 211–212, 214.  
32 SAMBUCUS, De imitatione a Cicerone petenda (1563), Eiiv-Eiiir, Fiir.  
33 Tamže, Fiir.  
34 ZAVARSKÝ, Ciceronián Krištof Preyss (2016), s. 86.  
35 PREYSS, Oratio de imitatione Ciceroniana (1555), s. 194, 199–200.  
36 ZAVARSKÝ, Ciceronián Krištof Preyss (2016), s. 86.  
37 SAMBUCUS, De imitatione a Cicerone petenda (1563), Cviiiv.  
38 PREYSS, Oratio de imitatione Ciceroniana (1555), s. 203.  
39 Tamže, s. 229. 
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Svoj ciceronianizmus však vzťahuje Sambucus len na štýl. Keď sa 
naučíme základy Ciceronovho štýlu, môžeme vyberať a používať slová, 
aké chceme, aj z iných autorov. Zastrešiť ich však treba tým najlepším –
Ciceronovým štýlom. Nie je zástancom toho nechávať pre jednotlivé 
žánre osobitné vzory, ale Ciceronov štýl v každom druhu či žánri napl-
niť slovami popredných autorov danej oblasti. Nemáme teda meniť štýl 
podľa žánru, v ktorom píšeme. Ako Sambucus argumentuje: ani lekár, či 
maliar nemení spôsob svojej práce s ohľadom na to, koho lieči alebo 
maľuje.40 Záleží hlavne na tom písať príjemne a uhladene. Jedine to je 
pre Sambuca v každom jazyku cicerónske, čo je čisté, elegantné, pekné a 
príjemné.41 Preyss sa s Trnavčanom zhoduje v názore, že v próze treba 
zvoliť za vzor a predkladať jedine Cicerona.42 Nezakazuje čítať a spozná-
vať aj ostatných spisovateľov, ak sa vyberajú rozumne a rozvážne, ale 
nesúhlasí s tými, ktorí sa rozhodli s rovnakou starostlivosťou a úsilím, 
aké venujú Ciceronovi, študovať a napodobňovať aj iných autorov. Podľa 
neho treba najvyššiu starostlivosť venovať jedine Ciceronovi.43  

Vidíme teda, že Sambucus je vo svojich názoroch na napodobňovanie 
Cicerona skôr liberálny. Hoci si rímskeho rečníka nanajvýš váži a podáva 
ho ako ten najsprávnejší vzor latinského štýlu, nedištancuje sa od iných 
významných autorov. Cicerona by sme podľa neho mali uctievať, ak aj 
nie ako jediného, tak určite ako popredného autora, lebo nás môže vzde-
lávať a formovať do dokonalej podoby. Navyše stále zdôrazňuje, že Cice-
ronovu dokonalú jazykovú formu môžeme naplniť ľubovoľným obsa-
hom, takže naše myšlienky, či res, nelimitujú výhradne jeho verba,44 ale 
zároveň je výsledná reč, za predpokladu, že Ciceronov štýl pozorne 
nasledujeme, úhľadná, príjemná a formálne i obsahovo hodnotná.45  

––––––––––– 
40 SAMBUCUS, De imitatione a Cicerone petenda (1563), Evrv.  
41 Tamže, Dviiiv.  
42 PREYSS, Oratio de imitatione Ciceroniana (1555), s. 230.  
43 Tamže, s. 231.  
44 Vo všeobecnosti res odkazuje na predmet reči, verba zase na slovnú podobu, ktorú 

predmet dostáva. Res môžeme zvyčajne preložiť ako predmet, látka, obsah, podstata 
alebo v závislosti od kontextu aj ako poznatky. Niekedy sa res prekladá aj do-
slovne ako veci, čo sa všeobecne chápe v zmysle "vec, o ktorej hovoríme". Pozri 
VICKERS, Words and Things (2002), s. 287. Porov. HOWELL, Res et Verba (1946), s. 131.  

45 Pokiaľ ide o preferenciu res alebo verba, Sambucus zaujíma jasné stanovisko: treba 
sa venovať veciam, predmetu, nie slovám alebo nejakému osvojenému umeniu. 
Opakuje osvedčenú tézu: keď nájdeme podstatu veci, ľahko zvyknú nasledovať 
slová. (SAMBUCUS, De imitatione a Cicerone petenda (1563), Diiiiv) Tým parafrázuje 
výrok pripisovaný Catonovi staršiemu: Rem tene, verba sequentur.  
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Sambucova a Preyssova názorová zhoda nám ukazuje, akú cestu pre-
šiel ciceronianizmus za sto rokov od sporu cicerónovca Poggia a eklektika 
Vallu. Sambucus už nevníma ako jedinú správnu cestu zaslepené, jedno-
stranné napodobňovanie Cicerona a výlučné používanie jeho slovnej 
zásoby, ani štylistickú voľnosť v podobe neobmedzeného výberu autorov 
a prezentovanie sa vlastným, pravidlami ani žiadnym vzorom nezvia-
zaným štýlom. V spore o správny spôsob písania (nielen) uňho víťazí 
jednotný štýl Cicerona obohatený o vybrané slová, nie však štýlové 
prvky, popredných autorov. K tomuto presvedčeniu Sambucus dospel 
po poznaní a detailnom preštudovaní viacerých Ciceronových diel. Len 
v druhom z troch dialógov De imitatione Ciceroniana podporuje svoje 
názory a preukazuje svoju znalosť citátmi a odvolávkami na deväť jeho 
prác, ak neberieme do úvahy spis Rhetorica ad Herennium, ktorej autor-
stvo v tom čase stále pripisovali Ciceronovi.46 Výborne sa orientuje v De 
oratore, ktoré môžeme pokladať za základné argumentačné dielo tohto 
dialógu, v Brutovi, Tusculanae disputationes, Ciceronových listoch, v dielach 
De amicitia, De finibus a iných. Druhým základným kameňom jeho názorov 
alebo argumentačným zdrojom, je Quintilianovo Institutio oratoria, v kto-
rom autor v mnohom nesúhlasí s Ciceronom a pomáha tak dotvárať 
Sambucov názor na napodobňovanie. Rovnako tu Sambucus nachádza 
oporné body v tom, z ktorých autorov máme čerpať inšpiráciu pre našu 
slovnú zásobu.47  

V konečnom dôsledku môžeme Sambuca na osi ciceronianizmu klásť 
do stredu, medzi radikálnych nasledovateľov Cicerona, zaprisahávajúcich 
sa nepoužiť iné ako jeho slovo, a umiernených eklektikov, uznávajúcich 
dokonalosť Ciceronovho štýlu a zároveň neobmedzujúcich sa len na 
jeden vzor. Zastáva triezvy a umiernený postoj. Odmieta diskusiu o cice-
ronianizme, sám sa stavia medzi znepriatelené tábory48 a ponúka kom-
promis medzi názorovými protipólmi. Namiesto otrockého kopírovania 
Ciceronových slov či voľného výberu literárnych vzorov spája oba po-
stupy racionálnym spôsobom – presadzuje múdrosť slov tých najlepších 
autorov zasadenú do dokonalej štruktúry Ciceronových periód.49 Sam-
bucus ide teda v tomto smere povestnou zlatou strednou cestou a hoci v 

––––––––––– 
46 Ciceronovo autorstvo celkom nevylučuje ani Preyss vo svojom Živote Marca Tullia 

Cicerona, pozri PREYSS, Oratio de imitatione Ciceroniana (1555), s. 105.  
47 Pozri Quint. Inst. X, 2, 1.  
48 ALMÁSI, The Uses of Humanism (2009), s. 208.  
49 LÁBAJ, Sambucus on Ciceronianism (2018), s. 322.  
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téme svojím dielom neprináša nové poznatky či myšlienky, triezvo 
sumarizuje a hľadá čo najsprávnejšie riešenie.  

To, že bol Sambucov postoj v tej dobe prirodzeným a logickým 
vyústením konfliktu dvoch učených obcí, dokladá jeho krajan Krištof 
Preyss rovnako triezvym uvažovaním. Dôležitosť Sambucovho diela 
ukazuje aj vplyv, aký mal jeho text na súčasníkov a tiež na ďalšie 
generácie. Pre anglického humanistu Gabriela Harveyho to bol údajne 
Sambucus a jeho prostredníctvom v neskoršom období jeho tvorby najmä 
Petrus Ramus, kto zmenil Harveyho vnímanie klasických autorov v ne-
skorších rokoch jeho tvorby. Otvorili mu oči v otázkach napodobňovania 
a donútili ho, aby začal oceňovať obsah a myšlienku viac než slová a 
jazyk.50 Začal čítať aj Caesara, Varrona, Sallustia, Livia, Plinia a Columel-
lu a u všetkých našiel isté výhody, pričom začal nachádzať nedostatky u 
Cicerona, hoci stále cítil, že je hlavným vzorom napodobňovania.51 Sam-
bucovo dielo spomína Friedrich Hallbauer v antológii najvýznamnejších 
prác o rečníckom napodobňovaní, keď ho vymenúva hneď za Erazmo-
vým Ciceronianom.52  

Záverom sa teda môžeme opýtať: ako vníma Sambucus imitatio? Tak, 
že napodobňovanie nám slúži na sebazdokonaľovanie. Osvojením si 
tých správnych postupov nášho vzoru – podľa Sambucovho názoru ním 
má byť Cicero, zušľachtíme svoj štýl a budeme schopní vyjadriť svoje 
myšlienky príjemne a uhladene.  
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Johannes Sambucus, a humanist and a native of Trnava, engaged in a dis-
cussion on the best Latin style with his dialogue De imitatione Ciceroniana (Paris 
1561) and its subsequent editions. Although influenced in his youth by the Cice-
ronian teachings of his professors, in this work he tried to objectively explain to 
his pupil Georgius Bona the reasons for literary imitation and direct him towards 
the right example, which in his case was Cicero. Unlike other zealous Cicero-
nians, such as Bembo or Cortesi, Sambucus did not distance himself from other 
great authors, and even though he can be identified as a Ciceronian, he allowed 
the use of words from other authors. However, these were to be embedded within 
the style of Cicero.  
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Reflexia politických postojov Juraja Wernera 
v jeho príležitostnej poézii∗ 

 
Jana BALEGOVÁ 

 
 

umanistický vzdelanec a príležitostný básnik Juraj Werner1 je 
z hľadiska periodizácie slovenskej literatúry z väčšej časti 
predstaviteľom ranej fázy humanizmu na našom území. Ne-
pochádzal síce z regiónu dnešného Slovenska, svojím životom 

a dielom je s ním však natoľko spätý, že sa stal neodmysliteľnou sú-
časťou dejín našej staršej literatúry. 

Narodil sa v poslednom desaťročí 15. storočia v sliezskom mestečku 
Paczków (Patschkau) v rodine nemeckého, nie príliš zámožného mešťana. 
Jeho akademické štúdium je spojené s univerzitou vo Wittenbergu (od 
zim. sem. 1511)2 a predovšetkým s krakovskou Jagellovskou univerzitou, 
ktorú s podporou mecéna mnohých sliezskych študentov, vratislavského 
biskupa Jána Thurza navštevoval od začiatku roka 15153 a v letnom 
semestri 1519 tu získal hodnosť bakalára slobodných umení.4 

Krakovské intelektuálne prostredie bolo pre Wernerovo ďalšie smero-
vanie mimoriadne významné z viacerých dôvodov. Nie je síce známe, 
ktoré prednášky navštevoval, krakovská univerzita však bola povestná 
vysokou úrovňou prírodných vied, čo mohlo byť inšpirujúcim faktorom 
Wernerových záujmov. Bol to práve balneografický spis De admirandis 
Hungariae aquis Hypomnemation (Krátka správa o podivuhodných vodách 
––––––––––– 
 ∗ Príspevok vzniká v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0627/15 Latinská hu-

manistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. 
 1 Latinské a nemecké podoby Wernerovho mena, s ktorými sa možno stretnúť tak 

v tlačiach, ako aj vlastnoručne podpísaných listoch a listinách: Georgius Vernerus 
(Vuernerus, Wernerus, Wernherus); George (Georg, Jorg, Jorgh) Werner 
(Wernher). 

 2 Album Academiae Vitebergensis (1841), s. 39; BAUCH, Deutsche Scholaren in Krakau 
(1901), s. 75. 

 3 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis (1892), s. 158. 
 4 Statuta nec non Liber promotionum (1849), s. 168. 

H
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Uhorska, Bazilej 1549),5 ktorý preslávil Juraja Wernera v európskom 
vzdelaneckom prostredí a vďaka ktorému sa pokladá za zakladateľa bal-
neológie na Slovensku. 

V Krakove sa Werner spriatelil s Valentínom Ecchiom z Lindavy (nem. 
Lindau), (okolo 1494–1556), ktorý tu bol jeho učiteľom poetiky a rétoriky. 
Zrejme aj pod vplyvom Ecchia, ktorý sa v roku 1518 usadil v Bardejove 
a vypracoval sa tu na rektora mestskej latinskej školy a richtára,6 viedli 
ďalšie Wernerove kroky do Uhorska. Najskôr, približne v rokoch 1521 
(prípadne i skôr)–1523 pôsobil ako učiteľ a notár v sedmohradskom 
Brašove7 a najneskôr v roku 1524 sa usadil v Prešove, kde urobil kariéru 
od mestského notára až po člena užšej mestskej rady a v roku 1531 prav-
depodobne i richtára.8 

Krakovská univerzita umožnila Wernerovi zoznámiť sa s kultom 
Erazma Rotterdamského. Priniesol ho sem putovný anglický humanista 
Leonard Cox, ktorý prišiel do Krakova v roku 1518. Ním podnietený 
Wernerov obdiv k slávnemu holandskému humanistovi sformoval Wer-
nerovo myslenie na celý zvyšok života. Keď sa Cox po niekoľkoročnom 
pôsobení v pozícii rektora na levočskej a košickej mestskej škole (1520–
1525) opäť vrátil do Krakova, udržiaval Werner s krúžkom Erazmových 
obdivovateľov z radov súčasných i bývalých krakovských študentov, 
ktorých anglický humanista okolo seba sústredil, aspoň korešpondenčný 
styk.9 Keď Erazmus, pre ktorého sa s expanziou Turkov na západ postup-
ne stávala otázka obrannej vojny kresťanskej Európy ústrednou témou 
jeho úvah, v liste poľskému kráľovi Žigmundovi I. z 15. mája 1527 vy-
svetlil v situácii dynastických sporov o uhorský trón po moháčskej po-
rážke (1526) svoju predstavu o mierovom programe a zjednotení európ-

––––––––––– 
 5 De admirandis Hungariae aquis hypomnemation, ad Generosum et vere Magnificum D. 

Sigismundum in Herberstain, Neiperg, et Guttenhag Baronem, inclyti Roman. Hung. et 
Boëm. etc. Regis, D. Ferdinandi Consiliarium, et Fisci in Austria Praefectum. Bazilej: 1549. 
Prvý slovenský preklad vyhotovil J. KOŠECKÝ (1974), nový preklad vyhotovila J. 
BALEGOVÁ (2008).  

 6 ŠKOVIERA, Bardejovčan Valentín Ecchius (2002), s. 22–23. 
 7 BÉKEFI, A népoktatás története Magyarországon 1540-ig (1906), s. 378–380; Archív mesta 

Brašov (Archivele Statului Brasov), col. Schnell (U 463), 246722; Archív evanjelic-
kej cirkvi v Brašove, archív Țara Bârsei kapituly (Brassói Evangélikus Egyház-
község Levéltá-ra, A régi barcasági káptalan levéltára), dipl. (U 1129) 286630, (U 
1130) 286688, 286692.  

 8 K tomu viac BALEGOVÁ, Strenuus Musarum miles Juraj Werner (2010), s. 77–78. 
 9 BARYCZ, Z epoki renesansu, reformacji i baroku (1971), s. 10–42; KOVÁCS, Uniwersytet 

krakowski (1965), s. 86–88. 
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skych panovníkov voči Turkom, postarali sa jeho priatelia v Krakove, aby 
bol list ešte v tom istom roku vydaný tlačou.10 Svojimi veršami do tejto 
tlače prispel spolu s ďalšími humanistami (Leonard Cox, Juraj Logus, Ján 
Lang) i Juraj Werner.11 V nasledujúcom období sa Erazmove názory 
v otázke protitureckej ofenzívy z veľkej časti premietli aj do Wernero-
vých politických postojov. V spore „Ferdinad I. Habsburský versus Ján 
Zápoľský“ mohla byť Wernerova aktívna snaha, aby sa Prešov a ostatné 
hornouhorské kráľovské mestá udržali na Ferdinandovej strane, ovplyv-
nená i optikou Erazma, obracajúceho sa pod vplyvom obliehania Viedne 
Turkami (1529) a osmanskej okupácie Uhorska s nádejou práve na tohto 
panovníka.12 

Nebol to však len Erazmus, ktorý v tejto otázke ovplyvňoval Werne-
rovo politické zmýšľanie. Počas krakovských štúdii sa Werner zoznámil 
i s osobnosťou, ktorá v jeho živote zohrala azda najdôležitejšiu úlohu –
grófom Žigmundom Herbersteinom. Tento habsburský diplomat a hu-
manista,13 ktorý sa v roku 1516 zdržiaval v Krakove ako vyslanec Maxi-
miliána I.,14 neskôr Wernera nielenže podnietil k napísaniu jeho najzná-
mejšieho diela, ale na základe jeho listov z jesene roku 1529, informujúcich 
o situácii v Uhorsku a Sedmohradsku, ho odporučil Ferdinandovi I. ako 
spoľahlivého spravodajcu.15 Wernerova kariéra v službách tohto Habs-
burga potom už nabrala pomerne rýchly spád. Najneskôr od roku 1533 
zastával funkciu kráľovského radcu a správcu Uhorskej komory, v 30-tych 
rokoch bol prefektom hradu Solivar a po jeho zbúraní po Veľkovaradín-
skom mieri (1538) doživotne prefektom Šarišského hradu.16 Ferdinandov 

––––––––––– 
10 NAGY, Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského (2008); KOVÁCS, Uniwersytet 

krakowski (1965), s. 90, 155. 
11 KOVÁCS, Uniwersytet krakowski (1965), s. 90, 155. Kompletný text tejto tlače aj 

s Wernerovými veršami sa v Jagellovskej knižnici nenachádza. Text tlače, ktorú 
má knižnica k dispozícii (sign. Cim Q 4277), obsahuje len text Erazmovho listu 
a epigram Jána Langa. 

12 NAGY, Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského (2008), s. 653. 
13 Autor známeho diela Rerum Moscoviticarum commentarii (Viedeň 1549) obsahujú-

ceho dejiny, kartografické údaje a informácie o obyčajoch, náboženských zvykoch 
a kultúre Ruska 16. storočia. 

14 Neue deutsche Biographie; Allgemeine Deutsche Biographie (1880), s. 35–39. 
15 RENSING, Georg Wernher (1933), s. 36–37. 
16 K tomu viac BALEGOVÁ, Strenuus Musarum miles Juraj Werner (2010), s. 79–80; 

BALEGOVÁ, Šarišský hrad v časoch Juraja Wernera (2003), s. 18–21. 
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vzťah k Wernerovi dokladá i svadobný dar pre jeho dcéru a podpora 
Wernerových synov počas štúdií v Prahe.17 

Wernerove politické postoje v otázkach súvisiacich s obranou proti 
Turkom a dynastickými spormi po Moháči realizované v praktickom ži-
vote našli svoj odraz i v jeho, aj keď pomerne skromnej, básnickej tvorbe. 
Až na pár výnimiek je takmer celé jeho zachované básnické dielo sú-
stredné v zbierke Pannoniae luctus (Smútok Panónie), vydanej v roku 1544 
v Krakove Hieronymom Vietorom.18 Zbierka je humanistickou antológiou 
zostavenou z básní smútočného charakteru, zväčša básnických epitafov 
a elégií. Ich autormi sú okrem Wernera ďalší 13-ti humanisti rozmanité-
ho pôvodu,19 z ktorých niektorí v čase vydania zbierky už nežili nie-
koľko rokov. Časový rozptyl vzniku jednotlivých básní je preto pomerne 
široký a pohybuje sa od obdobia bezprostredne po Moháči až do roku 
vydania antológie. Najväčší autorský podiel majú v zbierke bývalí štu-
denti krakovskej univerzity Ján Lang,20 Juraj Werner, Valentín Ecchius a 
Juraj Logau,21 na základe čoho možno usudzovať, že s Hieronymom 
Vietorom spolupracovali pri jej edícii. Skutočnosť, že antológia vyšla v 
čase, keď sa v Poľsku vážne uvažovalo o vojenskej ofenzíve voči Osman-
skej ríši a stúpenci Habsburgovcov v Poľsku sa usilovali poľského kráľa 
Žigmunda I. Starého zaangažovať na vojenskej výprave proti Turkom, 
vedie k domnienke, že je prejavom podpory habsbursko-poľskej proti-
tureckej koalície.22 Tematicky je zbierka reminiscenciou na moháčsku 
porážku a vo všeobecnosti výrazom žiaľu nad stratou mnohých význam-
ných uhorských a s Uhorskom spätých osobností. Wernerov príspevok 
v zbierke predstavuje 18 latinských a 1 grécka báseň. Z väčšej časti ide 
o básnické epitafy zložené v elegickom distichu, ktoré uvádzajú básne 
tematicky venované Moháčskej porážke. Nie je známe, v akom časovom 
odstupe od tejto tragédie vznikli, pokiaľ ich však Werner zložil až pre 

––––––––––– 
17 SZŰCS, A szepesi kamarai levéltár (1990), s. 10–11. 
18 Ďalšie vydania: Viedeň 1798, Bratislava 1799. 
19 Joachim Camerarius, Juraj Logus, Ján Lang, Jakub Piso Transylvanus, Lazarus 

Bonamicus, Valentín Ecchius, Klement Janicki (Clemens Janicius), Anzelm 
Ephorinus, Stanislav Glandinus, Ján Rosinus, Ľudovít Brassicanus, Gašpar 
Ursinus Velius a Ján Antoninus. 

20 Ioannes Langus (1503–1567), radca a diplomat v službách Ferdinanda I. Habsbur-
ského. 

21 Georgius Logus (okolo 1550–1553), básnik a diplomat v službách Ferdinanda I. 
Habsburského. 

22 K tomu viac LAKATOS, Pannoniae luctus (2008), s. 259–286; KOVÁCS, Uniwersytet 
krakowski (1965), s. 159. 
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edíciu zbierky, aj s takmer 20-ročným odstupom sa pomerne úspešne 
snaží budiť dojem bezprostrednejšieho zážitku. 

Prvou je 10-veršová báseň na smrť uhorského kráľa Ľudovíta II. (Lo-
dovico Regi Pannoniae).23 Mladého panovníka, vychovaného Erazmovým 
priateľom, humanistickým básnikom Jakubom Pisonom podľa Erazmovej 
príručky o výchove kresťanského vladára Institutio principis Christiani,24 
tu Werner vykresľuje ako ideálneho vládcu, ktorého nepredstihne žiaden 
iný vladár „spomedzi Panónov“: 

 
Si fas est divum similes censere monarchas, 
 qui populi ex usu, non sibi, sceptra gerunt, 
inter Pannonios, quibus est sua gloria, nulli 
 rex Lodovicus in hac laude secundus erit. 

5 Accepit vivo puer hic diadema parente, 
 moribus innocuis par fuit imperium. 
 
„Pokiaľ sa sluší hodnotiť monarchov podobných bohom, 
 ktorí nie k úžitku svojmu vládnu, lež pre národ svoj, 
spomedzi Panónov, ktorí sú slávni, niet nikoho, za kým 
 v tejto chvále až druhý bude kráľ Ľudovít stáť. 

5 Koruny už ako chlapec sa ujal, kým otec bol živý, 
 pretože čistých bol mravov, vládu tiež rovnakú mal.“ 

 
Takto formulovaná chvála diplomaticky ponecháva priestor pre prven-

stvo „ne-panónskemu“, cudziemu vladárovi, a to tak vo všeobecnosti, ako 
celkom konkrétne. V prípade uhorského trónu by totiž toto prvenstvo 
mohlo patriť „Wernerovmu“ panovníkovi, Ferdinandovi I. Habsburské-
mu. Súčasne z toho vyplýva, že vo Wernerových očiach prvé miesto 
neprináleží inému uhorskému kráľovi, Jánovi Zápoľskému (v čase vy-
dania zbierky tiež nebohému).25 I jemu je v zbierke venovaný epitaf,26 
ktorého autorom je Ján Lang, radca a diplomat v službách kráľa Ferdi-
nanda I., samotný Werner však Jána Zápoľského, ktorý podľa Erazma 

––––––––––– 
23 Pannoniae luctus (PL) 1544, f. A3v; 1799, s. 4–5. 
24 Porov. NAGY, Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského (2008), s. 649. 
25 Zomrel v roku 1540. 
26 PL 1544, f. 1799, s. 20. 
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svojím spojenectvom so Sulejmanom zradil záujmy kresťanstva27, meno-
vite nespomenul ani v jedinej básni. 

Zvyšok básne, rovnako ako chronodistichon s letopočtom 1526, taktiež 
venované kráľovi Ľudovítovi, sa nesú v duchu moháčskej porážky. Šty-
listicky využitým prézentom Werner emotívne oživuje spomienku na túto 
tragédiu, ktorá priniesla také závažné následky pre Uhorsko, vyjadrené 
kľúčovou myšlienkou v 2. verši chronodisticha. Svojím vnímaním tejto 
udalosti ako „záhuby vlasti“, ktorej pôvodcom je „nepriateľ“ súčasne dáva 
najavo svoj jednoznačný postoj vo vzťahu k tureckému agresorovi: 

 
Mox iuvenis retro victus dum cedit ab hoste, 
 in mediis patriae funeribus periit. 
Pontifices populo immixti proceresque necantur. 

10  hei quanta est uno facta ruina die. 
 
„Potom na ústupe pred Turkom porážku utrpel mladík, 
 uprostred záhuby vlasti stihla ho osudná smrť. 
Kňazi a šľachtici strácajú životy spoločne s ľudom, 

10  ach, aká pohroma veľká nastala v jediný deň.“ 
  

Militae Clari Comites Celsaeque Cohortes, 
 Certaque paX tecum reX LodoVIce cadunt. 
 
„Vojenské družiny slávnych grófov a kohorty hrdé 
 s tebou, kráľ Ľudovít, hynú, hynie i bezpečný mier.“ 

 
Hlboký zármutok nad moháčskou tragédiou vyjadruje i 46-veršová 

báseň Moháčska porážka (De Clade Mohaciensi)28 zložená v jambických 
epodických distichách. Začína sugestívnou výzvou, po ktorej nasleduje 
formou parafrázy na Vergiliovu Aeneis alúzia na dobytie Tróje a pripo-
mienka smrti kráľa Ľudovíta a ďalších obrancov vlasti: 

 
 
 
 

––––––––––– 
27 NAGY, Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského (2008), s. 652. I. Nagy vo 

svojej analýze poukazuje, že práve táto skutočnosť bola dôvodom, pre ktorý sa 
Erazmus priklonil na stranu Ferdinanda I. ako obrancu kresťanskej Európy. 

28 PL 1544, f. A4; 1799, s. 6–7. 
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Adeste moesti Pannones funebribus, 
 casusque vestros plangite. 
Non sexus29, aetas, ordo quispiam sibi 
 lachrymare turpe duxerit. 

5 Facienda Vestris iusta sunt parentibus, 
 natis, amicis, patriae. 
Sed quis dolorem lachrimis aequaverit? 
 Quis explicarit funera?30 
Cum fortiter congressus hosti barbaro 

10  Lodovice rex dive cadis, 
Tecumque quisque occumbit optimus simul 
 tuendae amore patriae. 
 
„Na pohreb príďte, užialení Panóni, 
 nad svojím plačte osudom. 
Muž ani žena, veku, stavu každého 
 nech nehanbí sa za svoj plač. 

5 Vystrojiť máte pohreb svojim rodičom 
 i deťom, druhom, otčine. 
Kto však vie svoju bolesť zmierniť slzami? 
 A ktože vysvetlí ich smrť, 
keď mužne v boji s nepriateľom barbarským 

10  zomieraš božský Ľudovít, 
a spolu s tebou zomierajú najlepší, 
 čo z lásky bránia svoju vlasť?“ 

 
Sugestívne pôsobí i nasledujúci zoznam 16 najvýznamnejších obetí 

moháčskej porážky z radov cirkevných i svetských hodnostárov31, ktorý 
uzatvára Juraj Zápoľský32, brat Ferdinandovho protikráľa Jána Zápoľ-
ského. Práve verše 31 až 34 viedli Gustava Baucha k formulácii nazna-
čujúcej, že pri vzniku dynastických sporov o uhorský trón, ktoré nastali 
po smrti Ľudovíta II., bol Werner krátku dobu prívržencom Jána Zápoľ-

––––––––––– 
29 Miesto serus corr. Autorka.  
30 Porov.: quis cladem illius noctis, quis funera fando / explicet aut possit lacrimis aequare 

labores ? (Verg. Aen. II, 361–362). 
31 K tomu viac BALEGOVÁ, Poézia Juraja Wernera (2007), s. 128–157, s. 139–141. 
32 Juraj Zápoľský (okolo 1490–1526), príslušník uhorského šľachtického rodu, jeden 

z hlavných veliteľov uhorského vojska v bitke pri Moháči. Jeho brat Ján, neskôr 
uhorský kráľ (1526–1540), sa bojov pri Moháči nezúčastnil. 
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ského.33 Takýto dojem by azda tieto verše mohli vyvolať len vytrhnuté 
z kontextu v kontraste s veršami 23 a 24, no takáto interpretácia by neko-
rešpondovala ani s celkovým vyznením básne, ani s charakterom zbierky. 
Uvedené verše teda možno chápať skôr ako vyzdvihnutie Jurajovej obete 
a zmienku o bratových kráľovstvách ako kontrast a iróniu:  

 
23 Omitto principes suis maioribus 

 suoque dignos stemmate, 
(...) 

31 Sed quod Georgi te tacebit saeculum 
 Zapolitani nominis? 
Qui regna fratris victimae in modum tui 
 tuo sacrasti sangvine. 
 

23 „Ponechám bokom šľachtu, ktorá hodná je 
 i predkov i svojho rodu, 
(...) 

31 No teba, Juraj, každý bude spomínať, 
 čo nosí meno Zápoľských, 
veď svojho brata kráľovstvá si za obeť 
 i vlastnou krvou posvätil.“ 

 
Ak báseň vznikla až po smrti Jána Zápoľského (1540), spojenie foeda 

ambitio v nasledujúcich veršoch, t. j. niečo, čo je v príkrom rozpore s Eraz-
movým chápaním kresťanského vladára, sa môže týkať práve tohto Fer-
dinandovho protikráľa: 

 
35 Verum facessant lachrymae, sit luctui 

 modus, fleantur coeteri, 
quos sive luxus, sive foeda ambitio 
 inglorios leto dedit. 
 
 

––––––––––– 
33  Der furtchbaren Schlacht von Mohacs hatte er einige schöne Epithapien geweith, von denen 

sich eins auf Georg Zapolya, den Bruder von Ferdinands I. Gegenkönig Johann Zapolya 
bezog, aber für die Folge schlug er sich zur habsburgischer Partei und hielt im Verein mit 
Valentin Eck die oberungarischen Bergstädte in der Treue zu Ferdinand fest. BAUCH, 
Deutsche Scholaren in Krakau (1901), s. 75. Bauchove slová si takto striktne vysvet-
ľuje napr. E. Rensing. Porov. RENSING, Georg Wernher (1933), s. 35. 
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35 „Zotrite slzy, smútok má mať hranice, 
 nad tými treba zaplakať, 
ktorých buď zhýralosť, buď mrzká ctižiadosť 
 bez slávy na smrť poslala.“ 

 
Podobne záver básne, obsahujúci ďalšiu alúziu na Vergiliovu Aeneis, 

nenecháva na pochybách, že pre Wernera bola obrana vlasti a kresťan-
ských hodnôt mimoriadnou zásluhou hodnou vysokého ocenenia a trvalej 
pamiatky: 

 
At vos beatae ter quaterque et amplius 

40  mentes, quibus pro patria, 
et pro sacrato Christi Jesu nomine, 
 obire supremum diem, 
nec quae sequuta (sic!) porro sunt incendia 
 imbuta fratrum sangvine, 

45 nec patriae interitum videre contigit, 
 vos sempiternum vivite.34 
 
„Vy ale, trikrát, štyrikrát a nastokrát 

40  blažení muži, ktorí ste 
za vlasť a za posvätné meno Kristovo 
 životy svoje stratili, 
ani tie požiare, čo potom nastali 
 a bratská krv ich skropila, 

45 a ani skazu svojej vlasti nevidiac: 
 vy živí buďte naveky.“ 

 
V nasledujúcom básnickom elógiu Moháčske polia (De campis Moha-

ciensibus)35 prirovnáva Moháč ku Kannám a Termopylám. Moháčskej po-
rážky sa týka i báseň venovaná Ferdinandovej sestre kráľovnej Márii, 
vdove po Ľudovítovi II. (Mariae Reginae Lodovici regis coniugi),36 zložená 
v ego-forme v osobe ovdovelej kráľovnej. Posledné distichon (v. 17–18), 
alúzia na Vergiliovu Aeneis, v ktorom Máriu štylizuje do postavy Didony, 

––––––––––– 
34 Porov.: o terque quaterque beati, / quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis / 

contigit oppetere! (Verg. Aen. I, 94–96). 
35 PL 1544, f. A5r; 1799, s. 7–8. 
36 PL 1544, f. A5; 1799, s. 8–9. 
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je súčasne echom na Erazmovo dielo Vidua Christiana (1529), ktoré Ho-
lanďan venoval kráľovnej Márii ako prejav sústrasti. 

 
Et me quum nondum tenerae mihi parvulus aulae 
 luderet Aeneas, deseruit viduam.37 
„V čase, keď ešte mi mladučkej na dvore kráľovskom malý 
 Aeneas nešantil pri hre, vdovou ma zanechal tu.“ 

 
Väčšina z ďalších Wernerových básní v zbierke je adresovaná svet-

ským a cirkevným hodnostárom, ktorí sa zaslúžili v boji proti Turkom 
alebo sa po Moháči pridali na stranu Ferdinanda I. Habsburského.38 Po-
kiaľ ide o dynastické spory medzi Ferdinandom I. a Jánom Zápoľským 
a špekulatívne snahy vo vzťahu k Turkom,39 Wernerove postoje výstižne 
dokumentujú napríklad i verše z básne venovanej jágerskému a vesprém-
skemu biskupovi a uhorskému kráľovskému kancelárovi Tomášovi Za-
laházimu (Thomae Zalaháza, Episcopo Agriensi ac Vesprim<iensi> et Regni 
Hungariae Cancellario):40 

 
5 Sollicitae imprimis quo tempore Pannoniae res 

 in peius dira seditione ruunt, 
non hoc virtutis fideique tenacior alter, 
 non lingva et calamo dexteriore fuit. 
 

––––––––––– 
37 Por.: saltem si qua mihi de te suscepta fuisset / ante fugam suboles, si quis mihi parvulus 

aula / luderet Aeneas, qui te tamen ore referret, / non equidem omnino capta ac deserta 
viderer (Verg. Aen. IV, 327–330). 

38 K tomu viac BALEGOVÁ, Poézia Juraja Wernera (2007), s. 144–152. 
39 V ostrom tóne sa k tejto otázke vyjadruje napr. Juraj Logus v epitafoch pre 

Tomáša Zalaháziho: Foedera cum Turcis cum iungit foeda tyrannus / regnandi insanis 
concitus a furiis. /5 Legitimum usque pius regem piaque arma secutus / constanti huic 
haesi sedulus usque fide. (PL 1544, f. A8v-B1r; 1799, s. 16); Vita ingrata fuit socio 
regnante tyranno / et mihi cum Turcis foedera nulla placent. (PL 1544, f. B1r; 1799, s. 
16) 

40 PL 1544, f. B1v; 1799, s. 17–18. Tomáš Zalaházi [Szalaházy] bol od roku 1519 
tajomníkom Ľudovíta II., potom hlavným dekanom a od roku 1526 vesprémskym 
biskupom. Po bitke pri Moháči sprevádzal kráľovnú Máriu na úteku a neskôr sa 
stal prívržencom Ferdinanda I., ktorý ho v roku 1526 vymenoval za jágerského 
biskupa a dvorského kancelára. V rokoch 1528–1529 bol Werner v Zalaháziho 
službách ako učiteľ jeho synovca Martina Kechetyho. V roku 1528 počas Ferdi-
nandovho pobytu na ríšskom sneme v Regensburgu stál Zalaházi v jeho mene na 
čele uhorského štátu. Zomrel v roku 1537. 
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Jure domus tanto Zalahazia gaudet alumno, 
10  ereptumque omnis regia iure dolet. 

 
5 „Najmä však v čase, keď pomery v Uhorsku žijúcom v zmätkoch 

 k horšiemu ešte sa menia v hrozivom rozkole tom, 
nebolo nad neho iného s pevnejšou mravnosťou, vierou, 
 ktorý by jazyk a pero viac než on obratné mal. 
Radosťou Zalaháziovcov je taký syn právom, 

10  právom tiež za mŕtvym žiali celý náš kráľovský dvor.“ 
 
A verše sedmohradskému biskupovi a kráľovskému pokladníkovi Mi-

kulášovi Gerendimu (Nicolao Gerendio, Episcopo Transylvaniae thesaurario):41 
 

Sed clari plures his fascibus ante fuerunt, 
 Hoc unum merito dixeris esse meum, 
Quod ne iuratas Turcarum in foedera partes 

10  Sectarer, volui hic exul inopsque mori. 
 

„Takéto hodnosti mnohým už predo mnou priniesli slávu, 
 zásluhou, ktorá je moja, nazvať by mohol si tú, 
že než by dal som sa po vzore niektorých do spolku s Turkom 

10  zaviazať, umrieť tu ako vyhnanec biedny som chcel.“ 
 
Z uvedeného jasne vyplýva, že Werner výrazne prezentoval svoj postoj 

k bitke pri Moháči ako ku katastrofe pre Uhorsko, že vyzdvihoval výz-
nam obrany vlasti a kresťanských hodnôt a odsudzoval politický rozkol 
a spolčovanie s Osmanskou ríšou. Je preto veľmi málo pravdepodobné, 
že by sa bol mohol niekedy v minulosti prikláňať na stranu Jána Zápoľ-
ského. Pre Zápoľského vzhľadom na jeho neúčasť v tejto bitke obrana 
vlasti a kresťanstva zjavne prioritou nebola. Ak by sme takúto možnosť 
vôbec pripustili, iste nie v súvislosti s veršami publikovanými v uvede-
nej zbierke. Mohlo sa tak teoreticky stať pod vplyvom jeho veľkého 
vzoru, Erazma Rotterdamského, ktorý podľa názoru I. Nagya krátku 
dobu mohol skutočne preferovať Jána Zápoľského, zvoleného časťou 

––––––––––– 
41 PL 1544, f. B2; 1799, s. 19–20. Mikuláš Gerendi (1455–1540). Pochádzal z rodu 

Torda. V roku 1525 bol prepoštom budínskej kapituly, potom pokladníkom 
Ferdinanda II., ktorý ho v roku 1528 vymenoval za sedmohradského biskupa. 
V roku 1540 sa zúčastnil na tzv. Majláthovskom povstaní. 
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uhorskej šľachty za uhorského kráľa v novembri 1526.42 I. Nagy tento 
Erazmov postoj vysvetľuje jeho preferenciou voľby domáceho panovníka 
pred cudzím, ktorú poznáme zo spisu Institutio principis Christiani.43 
Dôkazom má byť už spomenutý Erazmov list poľskému kráľovi Žig-
mundovi, v ktorom pri Jánovi Zápoľskom používal titul uhorský kráľ 
a vyjadril želanie, aby králi odmietali vzdialené vlády.44 Ako už bolo 
uvedené, do tlačenej verzie tohto listu svojimi veršami prispel i Juraj 
Werner. Ani táto skutočnosť však neposkytuje dostačujúci dôkaz, navyše 
text tejto Wernerovej básne nie je známy. Z relevantného ani nasledujú-
ceho obdobia nie sú známe žiadne Wernerove kontakty smerom k Zá-
poľskému a jeho prívržencom a pokiaľ mal čo dočinenia so stúpencami 
Zápoľského, bolo to len z pozície odporcu tejto strany.45 I jeho priateľský 
vzťah k habsburskému diplomatovi barónovi Žigmundovi Herbersteinovi 
podporuje skôr hypotézu, že Werner bol na strane Ferdinanda I. Habs-
burského od počiatku sporov o uhorských trón. Samotný Erazmus sa 
následne od titulovania Zápoľského kráľom dištancoval a svoje nádeje 
v súvislosti s obranou proti Turkom upriamil na Ferdinanda I.46 Ak teda 
existovalo nejaké rané prívrženectvo Wernera k Zápoľskému, jeho poézia 
o tom neposkytuje žiadne dôkazy. Ak reflektuje politické postoje, tak sú 
to postoje prívrženca Ferdinanda I. oslavujúceho hrdinskú smrť pri obra-
ne vlasti, pre ktorého bol turecký nepriateľ „tyranom“,47 nie partnerom 
na kupčenie. 
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Résumé 
 

Reflections on the Political Attitudes of Georg Werner  
in His Occasional Poetry 

 
Jana BALEGOVÁ 

 
Humanist scholar and poet Georg Werner (last decade of the 15th century –

1556) may not have originally come from the area of present-day Slovakia, but 
his life and work are so closely linked with it that he has become an inseparable 
part of the history of our older literature. He was born in the small Silesian town 
of Paczków (Patschkau). After studying at the University of Wittenberg and the 
Jagellonian University in Cracow, he moved to Kingdom of Hungary Hungary 
in the 1520s and settled permanently in Prešov (Eperies). His political attitudes 
were significantly formed by his stay in Cracow, where he became familiar with 
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the cult of Erasmus of Rotterdam and struck up a friendship with the Habsburg 
diplomat and humanist Count Sigismund Herberstein. Just a few years after his 
move to Hungary, the balance of political forces in the country was seriously 
compromised by the emergence of the dual governments of Ferdinand I and Ján 
Zápoľský (John Zápolya, Ioannes Zapolitanus), which happened after the death 
of King Ludovicus II at the first Battle of Mohács (1526). As a town dignitary in 
this situation, Georg Werner quickly took Ferdinand’s side and played an active 
part in seeing that Prešov and the other Upper Hungarian royal towns remained 
on his side as well. Werner’s preference for Ferdinand is also reflected in his 
poetry, which presents the Turkish victory at Mohács as a catastrophe for Hun-
gary, emphasizing the importance of the defence of the homeland and Christian 
values and condemning political schisms and collusion with the Ottoman Empire. 
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Satira na povolania v diele J. G. Macra Szepsia  
De vera gloria libellus∗ 

 
 

František ŠIMON 
 

 
umanistický autor Ján Gregor Macer Szepsius (cca. 1530 – po 
1579) pochádzal z Moldavy nad Bodovou. Prímenie Szepsius 
získal autor podľa maďarského mena mesta Moldava nad 
Bodvou Szepsi. Gregor Macer študoval na univerzite v poľ-

skom Krakove, vtedy hlavnom meste Poľska, ktoré bolo v 16. storočí 
dôležitým kultúrnym centrom strednej Európy. V roku 1556 sa v svojej 
poetickej prvotine sám označuje za bakalára slobodných umení1 a v roku 
1562 za futurus licentiatus magisterii,2 zrejme teda skončil štúdium v magi-
sterskom stupni. V Krakove pôsobil aj po skončení štúdií. Existuje tiež 
záznam o jeho učiteľskom pôsobení na artistickej fakulte.3 Je autorom 
latinskej príležitostnej poézie, panegyrikov na autorov, gratulácií pri 
príležitosti dosiahnutia akademickej hodnosti a v jeho tvorbe sa odráža 
záujem o alchýmiu a prírodné vedy.  

Pohyboval sa v kruhu krakovských vzdelancov, bol priateľom viace-
rých známych osobností tej doby a niektorí z nich mali nejakým spôso-

––––––––––– 
 ∗ Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0061/17 Slovacia 

orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom. 
 1 MACER, Cunae (1556), s. 1. 
 2 MACER, Panegyricum (1562), s. 1. 
 3 WISŁOCKI, Liber diligentiarum (1886), s. 448. Kuzmík tvrdí, že študoval medicínu 

(Slovník 1, 1976, s. 428–429). Predpokladal to asi na základe toho, že bol editorom la-
tinského prekladu Paracelsovho spisu Archidoxae (1569) a pri jeho mene sa uvádza 
philosophus et medicus. Hoci mal blízko k medicíne a lekárom, nemáme vlastne 
žiadny dôkaz o štúdiu medicíny. Poľský internetový biografický slovník pozná 
dve skupiny priateľov krakovského lekára Antonia Schneebergera, jednu 
z lekárskych kruhov a druhú z „profesorských“ a v tejto menuje Macra (Polski 
słownik biograficzny online 23.12.2016). Jeho meno sa nenachádza ani v zozname 
poľských lekárov všetkých čias (KOŚMIŃSKI, Słownik, 1883). 

H
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bom vzťah k Slovensku. Patrili k nim Anton Schneeberger (1530–1581), 
švajčiarsky lekár, ktorého prvá žena bola dcéra slávneho krakovského 
lekára, košického rodáka, Antonina Košického,4 a osobnosti s alchy-
mistickými záujmami: Olbracht Laski (1536–1604), aristokrat a dobrodruh, 
ktorý pochádzal z Kežmarku, a Georg Joachim Rheticus (1514–1574), po-
lyhistor a Kopernikov žiak, ktorý sa na sklonku života presťahoval do 
Košíc, kde aj zomrel.5  

Najväčším Macrovým literárnym dielom je básnická skladba De vera 
gloria libellus (O pravej sláve),6 ktorá má päťstranový prozaický úvod 
a 617 daktylských hexametrov. Sám autor recitoval dielo 31. mája 1562 
na krakovskej univerzite pri príležitosti bakalárskej promócie. Báseň ob-
sahuje množstvo moralizujúcich veršov, autor odsudzuje honbu za bo-
hatstvom, rozkošou, krásou, urodzenosťou a slávou. Podľa neho skutočná 
sláva spočíva v bohu a máloktorí poznajú túto pravdu. V básni sa venuje 
otázke, či doctrinae – náuky, privádzajú ľudí k tomuto poznaniu. Po-
zornosť venuje ôsmim druhom náuk a ich predstaviteľov podrobuje 
tvrdej kritike. Učenia sa uvádzajú v nasledujúcom poradí: dve jazykové 
disciplíny – jazykoveda a rečníctvo, dve matematické vedy – geometria 
a astronómia, dva univerzitné odbory – medicína a právo a napokon dve 
umenia – poézia a výtvarné umenie. Okrem zástupcov umenia ide teda 
o predstaviteľov akademických odborov. Spolu to predstavuje 80 veršov, 
čo tvorí 13% z celého diela. 

Najviac miesta zo všetkých, a to 19 veršov, venuje lekárom a je to 
neľútostná kritika tohto stavu. Podľa autora chudák pacient narieka, ale 
lekár je namyslený táraj (garrulus), ktorý nevie odstrániť jeho chorobu. 
Lekárom kladie otázku, kde nechali Hippokratov zákon, ktorý majú do-
držiavať, pričom používa v latinčine slovnú hru mendici medici = chudáci, 
biedni, žobraví lekári. Príslušníci lekárskeho stavu majú z prílišného nad-
bytku veľké bruchá, sú leniví, nečítajú knihy, spia vo dne v noci, myslia 
si, že im stačí samotné meno doktor, pričom v chorobe neposkytujú 
pomoc pacientom. Nestvorila ich matka príroda umením, ale nevzdelaná 
namyslenosť aroganciou a pýchou. Napokon autor menuje niektoré zná-
me lieky, ktoré lekári nezodpovedne používajú. Predpisujú klystír pri 
brušných problémoch, hoci nepoznajú jeho účinok, chorým dávajú množ-

––––––––––– 
 4 Pozri SUCHARSKI, Antoni Schneeberger (2011). 
 5 PRINKE, Antemurale Alchimiae (2012), s. 544. 
 6 MACER, De vera gloria (1562). 
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stvo sirupov, nápojov, mastí, antimón s jedovatou ortuťou, až kým ich 
duša po užití strašného lieku nezostúpi do podsvetia.  

Básnikom venuje Macer 14 veršov, nazýva ich poetelli – básničkári a    
je ich grex – dav, stádo, nadúvajú sa veľkohubými lícami, majú prísne 
zvraštené čelo, mrmlú, ich verše sú kostrbaté a nemajú žiadny zmysel, 
ohnutým ukazovákom rátajú stopy a snažia sa, aby im vychádzali sla-
biky, hoci často aj tie pokrivkávajú. Napokon ironicky dodáva, že Múza 
dojatá témou sa asi bude líškať veľkému básnikovi.  

V jedenástich veršoch sa opisujú gramatici, jazykovedci. Macer začína 
otázkou na nich: Quid vos grammatici vestris cum partibus octo? – „Čo vy 
gramatici so svojimi ôsmimi slovnými druhmi?“ Aj Erazmus vo svojej 
Chvále bláznivosti hovorí o snahe gramatikov rozlišovať presne osem 
slovných druhoch a o veľkom probléme, keď niekto zaradí spojku medzi 
adverbiá.7 Macer tvrdí, že spor o správnom zaradení slovných druhov 
nie je rozhodnutý a vedie napokon k tomu, že z vecí ostávajú len slová. 
Zmätok vzniknutý používaním barbarských, neklasických latinských slov 
povstáva proti gramatikom, útočí na nich, ale oni bojujú proti tomu 
nezrozumiteľnou rečou (perplexa voce) ako sofisti. Macer ďalej uvádza 
príklady sofizmov stredovekej logiky: Sortes (Socrates) currit, Sortes non 
currit, t.j. „Sokrates beží, Sokrates nebeží“; Album possibile est nigrum fieri, 
t.j. „Je možné, aby sa biele stalo čiernym“; Ciceronov protiklad honestum –
voluptas, t.j. cnosť – potešenie, užitočnosť, až napokon končí konštatova-
ním, že gramatici bojujú slovami, ale stráca sa im samotná podstata. 

Rovnaký počet veršov ako gramatikom venuje Macer aj rečníkom. 
Opäť sa v úvode obracia na nich s otázkou: Vos oratores, ... quid facitis, 
miseras aures qua lege tenetis, t.j. „Rečníci, čo robíte, akým právom spô-
sobujete biedu ušiam?“ Vyčíta im, že delia časti vety, usekávajú časti 
reči. Ironicky zvoláva: O quam difficilis, quam docta scientia vestra est, t.j. „Ó 
aká ťažká, aká učená je vaša veda“! Napokon im radí, aby oslavovali 
boha, svätých a významných hrdinov. 

Nasledujú tri povolania, ktoré neboli často predmetom výsmechu: 
geometri s astronómami a výtvarní umelci, ktorí majú približne rovnaký 
počet veršov, deväť, osem a šesť. Geometer prichádza so svojimi mierami, 
priestorom a časom, gnomónmi, astrolábom a Macer sa pýta, či azda môže 
týmto spôsobom získať nehynúcu slávu? Márne je umenie, ktorému 
sa učíme s veľkým úsilím, ale ktoré nie je schopné zabezpečiť oprávnenú 
chválu večného mena. Umelci sa majú spamätať a buď si ctiť posvätné 

––––––––––– 
 7 ERAZMUS, Laus stultitiae (1995), s. 49. 
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umenie pravou zbožnosťou alebo ho zanechať. Pomáha si tu Vergilio-
vými veršami z Aeneidy: procul, O procul este profani (VI, 258), t.j. majú   
sa od umenia vzdialiť ako nezasvätení do muzického umenia. Aj astro-
nómov oslovuje otázkou Quid vos Astronomi? motus qua lege notatis, t.j. 
„A čo vy astronómovia, podľa akého zákona zaznamenávate pohyb?“ 
Títo nie sú schopní predpovedať, čo sa stane na zemi následkom pohybov 
nebeských telies, nesvieti v nich jasne svetlo Apolóna, ktorý pozná bu-
dúcnosť. Macer končí nezodpovedanou otázkou, či sa azda hviezdy po-
hybujú ináč ako naša zem.  

Napokon najmenej veršov venuje právnikom, ináč obľúbenému cieľu 
satiry už od antiky. Títo predávajú spravodlivosť za zlato, zlatom sú 
podplatiteľní, pre zlato žijú a mnohými spôsobmi prekrúcajú znenie 
zákonov.  

Ako z prehľadu vyplýva, počet veršov pri jednotlivých povolaniach je 
rôzny. Medicína je na čele s najväčším počtom veršov, básnici, rečníci, 
gramatici majú rovnaký počet veršov, menej veršov autor venoval geo-
metrom, astronómom a umelcom, právo sa nachádza na konci s najmen-
ším počtom veršov. Toto poradie zrejme odráža vzťah autora k nim, 
obšírnejšie sa zaoberá povolaniami, ku ktorým mal blízko. Z hľadiska 
septem artes liberales je z trívia zastúpená rétorika a gramatika (v nej sa 
však spomínajú aj logické úlohy), z kvadrívia geometria a astronómia, 
miesto kvadriviálnej hudby je básnické a výtvarné umenie, z univerzit-
ných odborov ešte medicína a právo.  

Macrova satira je veľmi ostrá a nemilosrdná a je až zarážajúce, kde sa 
bralo v tomto pomerne mladom, čerstvom absolventovi univerzity toľké 
sebavedomie. Kritika začína už samotným patetickým oslovením. S vý-
smechom oslovuje povolania, v ktorom sa pripomína ich charakteristická 
črta alebo problém. Lekárov sa pýta, kde nechali Hippokratovu prísahu, 
jazykovedci riešia donekonečna rozdelenie slov na slovné druhy, astro-
nómovia nevedia predpovedať následky pohybu nebeských telies, geo-
metri chodia so svojimi prístrojmi, právnici predávajú spravodlivosť za 
zlato, umelci sú miseri – biedni, a k skutočnému umeniu ich má viesť 
pravá zbožnosť, ale keď nie sú zasvätení do umenia, tak radšej nech sa 
mu nevenujú. Rečníkom vyčíta, že ich počúvaním sú naše uši miserae –
biedne, básnici sa oslovujú zosmiešňujúcim deminutívom poetelli.  

Macer sa v tejto kritike inšpiroval niekedy myšlienkami svojich lite-
rárnych predchodcov, inokedy nachádzame aj viac alebo menej doslovný 
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ohlas z klasickej latinskej literatúry.8 Mnohé z toho, čo vyčíta lekárom,  
sa opakovane objavovalo v dejinách medicíny. Kritika lekárov v huma-
nistickej literatúre bola bežná, jej typickým predstaviteľom je Petrarca 
s Invektívami proti lekárom, ktoré vydal v roku 1355.9 Niektoré Macrove 
hodnotenia sa podobajú na tieto Petrarcove Invektívy, iné na stredoveké 
sentencie zo známej Waltherovej zbierky. Aj zvolanie O quam difficilis, 
quam docta scientia vestra est (verš 453) mohlo byť inšpirované iróniou 
v Martialovom epigrame (O medicina gravis, XI, 71), výčitka, že Nomen 
doctoris solum satis esse putatis (verš 485), ktorá má pôvod už v hippokra-
tovskom korpuse (Lex, 1), sa neskôr opakuje v dejinách medicíny 
v rôznych variantoch. Čo sa týka latinskej literatúry, Macer sa prejavuje 
ako jej znalec a ojedinele využíva výpožičky z diel Cicerona, Horatia, 
Vergilia, Propertia, Ovidia, Senecu, ako aj autorov neskoršieho obdobia, 
Statia, Macrobia, Claudiana. 

Svojím duchom pripomína táto pasáž Macrovej básnickej skladby 
satiru veľkých humanistických autorov: Erazmovu Chválu bláznivosti 
a Agrippovo dielo De incertitudine et vanitate scientiarum et artium,10 ale 
nejaké doslovné výpožičky sa v nej nenachádzajú. Povolania u Erazma 
a Macra sa kryjú čiastočne, spoločne kritizujú básnikov, gramatikov, 
rečníkov, právnikov, Erazmus však aj filozofov a teológov. Tých nespo-
mína Macer, zato najviac miesta venuje kritike lekárskeho stavu, ktorá 
chýba u Erazma. Je prekvapujúce, že najobsiahlejšia je práve kritika le-
károv, pretože Macer mal pravdepodobne blízky vzťah k medicíne. Na-
pokon jeho dobrým priateľom bol práve Anton Schneeberger, ktorého 
velebí v svojej poézii. S Agrippom má Macrova báseň spoločné to, že tak 
ako Agrippa po kritike rôznych druhov ľudskej učenosti dochádza k zá-
veru, že jedinou istotou je Božie slovo, pretože žiadna veda sa s ním 
nedá porovnať,11 tak Macer tvrdí, že skutočná sláva je Božia sláva.  

 
Macer: De vera gloria libellus, 438–518. 
 
438   Quid vos grammatici vestris cum partibus octo, 
      quarum lis semper suspenso in iudice pendet 
440  iamque adeo incerta est, rerum vocabula pura 
      ut vix vix maneant. Confusio barbariesque 

––––––––––– 
 8 Jednotlivé miesta pozri v latinskom texte na konci. 
 9 PETRARCA, Invectives (2003). 
10 AGRIPPA, De incertitudine (1575). 
11 Tamže, s. 477. 
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      vos contra surgit violentaque concitat arma, 
      at vos pugnaces perplexa voce sophistae.12 

      Quis Sortes currit, Sortes non currit et album 
445  possibile est nigrum fieri. Contingit honestum 
      esse voluptatem. Sortem ridere necesse est. 
      Arguti nimium, numque haec confertis ad usum, 
      pugnatis verbis et res amittitis ipsas. 
      Vos oratores, quibus est elegantia curae,  
450  quid facitis? Miseras aures qua lege tenetis?13 
      Commata dividitis, sermonis membra secatis 
      dissectoque datis membro numerosque pedesque. 
      O quam difficilis,14 quam docta scientia vestra est. 
      Quam constans ad vos reditura est gloria facti.15 
455  Qui numeros mutos, vel qui cantare sonantes 
      discitis et laudem famae speratis. In odas 
      vos conferte Deum, Divos celebrate gravesque 
      heroas iusto laudatos dicite cantu. 
      Sed quid mensuris, spaciis, gnomonibus, horis 
460  atque astrolabio venit huc geometra refertus? 
      Inde putat laudem sese fortasse perennem 
      nansisci poterit, si coelos lumine mentis 
      transeat et Summum metiatur mente Parentem? 
      Vanae sunt etenim studio quas discimus artes 
465  ingenti, iustas nec possunt addere laudes 
      nominis aeterni, nisi sit sapientia summi 
      mixta Iovis, nisi sit fucata scientia longe. 
      Quid vos astronomi? Motus qua lege notatis? 
      Umbrarum ratio quid habet cum corpore Solis? 
470  Quo motus coeli tam clara scientia, si non 
      effectus vere venturos scire potestis? 
      Forsitan in vobis non clare lumina Phoebi16 
      perlucent, Phoebi, cui fas est scire futura.17 

––––––––––– 
12 perplexa voce verba Sen. Phaed. 639; perplexa sophismata Agrippa De incertitudine C 2. 
13 qua lege, qua non tenetur Cic. Rab. Post. 11. 
14 O medicina gravis Mart. XI, 71. 
15 insignis gloria facti Verg. A. XII, 322. 
16 lumina Phoebi Claudianus Rap. Pros. II, 28. 
17 (pater omnipotens) scire futura dedit Ov. Met. III, 42; praesentia scire fas hominum est, 

soli Deo praescire futura Walter Proverbia 31435. 
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     Aut aliter currunt perverso tramite coeli 
475  sidera, nosque aliter mota tellure movemur? 
      Proh Superi, quanta medicus cum mole movetur? 

      Quam gravis est? Vultu quam magna scientia rerum 
      haeret in elato?18 Sed quid miserabilis aeger 
      clamitat? An morbum nescit depellere tristem  
 480  garrulus hic doctor,19 tam lata fronte superbus? 
      O vos mendici medici,20 quo vestra recessit 
      lex, medicus quam vos Cous servare iubebat? 
      Vos luxu ventris nimio torpetis iniqui, 
      libros non legitis, dormitis nocte dieque. 
485  Nomen doctoris solum satis esse putatis,21 
      nec miseris affertis opem medicamine morbis. 
      Non natura parens medicos vos arte creavit, 
      ast indocta malo mentis iactantia22 fastu. 
      Quid clysteria vos pingui cum iure per alvum 
490  mittitis inversam, quorum non cernitur usus?23 
      Toto syrupos, haustus, uncturas, cumque veneno 
      Mercurii Stibium miseris ceu tormina mortis 
      aegris praebetis, donec descendat ad Orcum 
      spiritus expulsus diri medicaminis usu. 
495  Vos quoque iuristae iustum divenditis auro, 
      perplexas legum voces actusque movetis 
      mille modis cautos, nec egentum cura fatigat 
      pectora vestra, auro venales,24 vivitis auro. 
      Ecce poetellorum grex25 furiosior inflat 
500  magniloquas buccas,26 numerat digitoque reflexo 
     indicis articulos, epigrammata disticha secum 
     murmurat attonitus, rugosa fronte27 severus. 

––––––––––– 
18 superbiam, elationem, iactantiam Petrarca Invect. contra quendam hominem 19. 
19 Medicus garrulus laboranti morbus est Walther Proverbia 38160. 
20 Medici non sunt mendici Walther Proverbia 14563b. 
21 Medici nomine quidem multi, re ipsa perpauci Hippocrates Lex 1. 
22 arte es indoctus Petrarca Invect. contra medicum 31. 
23 Si vis curari, sed morbo nescio quali, 
 accipias herbam, sed qualem nescio, vel quam, 
 ponas, nescio quo, curabere, nescio quando Walther Proverbia 42650b. 
24 auro venalia iura Prop. III, 11, 45. 
25 poetarum seniorum turba Hor. S. I, 10, 66. 
26 buccas inflet Hor. S. I, 1, 21; magniloquos ... flatus Stat. Theb. III, 192. 
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      Hunc modo tu turbare cave, furit, eminus esto. 
      Disticha perpetuum nomen duo namque merentur. 
505  Scabri sunt quamvis versus28 plenique nidore, 
      sitve etiam sensus nullus, modo syllaba constet 
      carminis aut etiam si syllaba saepe labatur, 
      illo si fuerit comprensum carmine, Phoebi 
      nomen, vel Musae, vel Divae carminis illi 
510  materies fuerit quamvis incongrua Divae. 
      Verum, Diva novae forsan permota decore 
      materiae grandi fuerit mage blanda poetae. 
      O vos artistae miseri, respicite quaeso 
      aut sanctas artes vera pietate colatis, 
515  aut penitus penitus procul hinc procul ite profani.29 
      Non hic non modus quaerendae est laudis honestus, 
      quin pudor inde redit, nomen cum corpore bustum 
      intrat et aeternae tegitur caligine noctis. 
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Résumé 
 

A Satire on Professions in the Work De vera gloria  
by J. G. Macer Szepsius 

 
František ŠIMON 

 
The lesser-known humanist author J. G. Macer Szepsius (1530–after 1579) came 

from Moldava nad Bodvou. He studied in Cracow and lived there after studying. 
A small part of his work De vera gloria libellus (On True Glory) from 1562 con-
tains a sharp satire on particular professions. He criticizes grammarians, orators, 
geometers, astronomers, physicians, lawyers, poets, and fine artists. Medicine is 
at the forefront, having the largest number of verses. Physicians are loquacious, 
they have a big belly due to luxury, they do not read books, they sleep night and 
day, and they prescribe medications even though they do not know their effects. 
Poets, orators, and grammarians have the same number of verses. Poets write 
clumsy verses without meaning, and they count feet with their index finger yet 
the syllables do not come to them. Grammarians cause confusion, use barbarism, 
and become warlike sophists with incomprehensible speech. Orators cut parts of 
sentences; they cut off parts of speech. Some other verses are devoted to geo-
meters, astronomers, and fine artists; lawyers come at the end with the smallest 
number of verses. This order apparently reflects the author’s relationship with 
them. Macer is not entirely original in his criticism. Sometimes he is inspired 
only by ideas, while at other times there are what appear to be literal reflections 
from classical Latin literature.  
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„Oslie bremená“ na pleciach vladárov v spise  
Jána Webera Lectio principum (1665)∗ 

 
Erika BRODŇANSKÁ 

 
 

pis prešovského richtára a lekárnika Jána Webera Lectio principum 
je druhou časťou politickej trilógie, ktorú napísal v rokoch 1662–
1668 (Janus bifrons 1662; Lectio principum 1665; Wappen der König-
lichen Freyen Stadt Eperies 1668). Je vladárskym zrkadlom, ktoré 

autor dedikoval 73 občanom mesta Prešov, ktorí boli v roku 1665 členmi 
mestskej a vonkajšej rady.1 Weberovi záležalo na prosperite mesta a preto, 
ako sám vraví, predkladá v tomto diele budúcej vrchnosti „[...] roz-
manité choroby, ktoré obnažujú, ba celkom vysiľujú a usmrcujú čest-
ných, vážených a ctihodných vysoko i nízko postavených mužov v úrade, 
lebo iní skúsení a vzdelaní muži ich pred nimi vôbec nevarujú“.2 Svoje 
slová akcentuje početnými odkazmi na Bibliu i na antiku, čím do istej 
miery reflektuje polonáboženský a polosvetský charakter odbornej prózy 
baroka.3 

Bohatstvom rôznorodých príkladov vyniká aj časť textu, v ktorej Ján 
Weber upozorňuje správcov mesta, krajiny na ťažkosti, s ktorými musia 
pri vládnutí počítať. Zvláštny dôraz kladie na štyri, ako ich nazýva, oslie 

––––––––––– 
 * Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA č. 011PU-4/2015 Dejiny etiky 

na Slovensku I. (16.–18. storočie). 
 1 Dedikačný zoznam mien, ktorý je uvedený za titulným listom spisu (Weber, a 1v–

a 2v) absolútne korešponduje s dobovým menoslovom nachádzajúcim sa vo fonde 
Magistrát mesta Prešov uloženého v Štátnom archíve v Prešove (MV SR, Štátny 
archív v Prešove, pobočka Prešov, fond Magistrát mesta Prešov – Kniha obnov 
magistrátu z rokov 1640–1728, inv. č. 2539). 

 2 WEBER, c 2r. 
 3 MINÁRIK, Dejiny slovenskej literatúry 1 (1985), s. 216. Literárna produkcia v tomto 

období zosilnila svoje náboženské zameranie, no z hľadiska myslenia sa nevrátila 
do stredoveku, ale rozvíjala impulzy, ktoré priniesla do začiatku európskeho no-
voveku renesancia. Porov. ŠMATLÁK, Dejiny slovenskej literatúry I. (2002), s. 233. 
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bremená,4 ktoré dokážu vladári vliecť na svojich pleciach len s veľkou 
námahou. Výber osla ako príkladu ťažného zvieraťa čitateľa nijako ne-
prekvapí. Veď osol bol ako silné, húževnaté a nenáročné zviera využí-
vaný na tento účel po celé stáročia. Zmienka osla však môže u recipienta 
evokovať aj niekoľko ďalších asociácií. 

Už u Ezopa sa stretávame s oslom ako s protagonistom vo viac ako 
dvadsiatich bájkach. Zväčša v nich zastáva rolu hlúpeho stvorenia. Jeho 
nekompetentnosť je evidentná aj vo Phaedrových bájkach,5 ktorých odkaz 
si možno všimnúť napr. v prísloví Asinus ad lyram. Okrem toho bol v an-
tike symbolom chlipnosti,6 čo reflektuje napr. Apuleius v románe Meta-
morfózy alebo Zlatý osol. Predstavuje oslí život ako „život v tupej zmy-
selnosti, ktorá vydáva človeka napospas slepému Osudu“.7 Treba ale 
pripomenúť, že premena mladíka Lucia na osla a jeho dobrodružstvá 
v oslej koži nemajú v románe len pobaviť. Oslia podoba bola trestom za 
prekročenie tabu a nemiestnu ľudskú zvedavosť a Apuleiov hrdina pri 
opätovnej premene na človeka prechádza okrem fyzickej zmeny aj du-
chovnou konverziou, neostáva tým istým človekom, lež sa vnútorne 
mení.8 Metamorfóza poukazuje na fakt, že cesta k bohu nevedie skratkou 
skrz falošné poznanie a mágiu, ale iba prostredníctvom pravého zasvä-
tenia. Pokiaľ ide o mágiu, osol bol v staroveku neoddeliteľnou súčasťou 
magických úkonov. Ako uvádza A. Salayová, figuruje v 23 zo 142 gréc-
kych magických papyrusov9 so zvieracími ingredienciami, čo naznačuje, 
že bol najčastejšie využívaným zvieraťom pre účely mágie.  

Osol zohráva nemalú úlohu aj v biblických textoch. Slúži tu ako „do-
pravný a prepravný prostriedok“,10 zároveň sa však neraz stáva Božím 
nástrojom. V starozákonnej knihe Numeri (Nm 22, 22–33) oslica rozpráva, 
aby poučila a pokorila Baláma. V knihe proroka Zachariáša (Zach 9, 9) sa 

––––––––––– 
 4 WEBER, I 1r. 
 5 Porov. SVĚT Ezopských bajek (1976). 
 6 ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 347. 
 7 KUŤÁKOVÁ, Lucius Apuleius a jeho proměnený osel (1974), s. 15. 
 8 ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 345, 346. 
 9 Grécke magické papyrusy (papyrusy z grécko-rímskeho Egypta približne z 2. stor. 

pred Kr. až 4. stor. po Kr. obsahujúce rôzne magické zaklínadlá a formuly, hymny a 
rituály) mali neraz formu receptov, zoznamov prísad či presných postupov pri 
zaklínaní. Ako ingrediencie sa v nich vyskytujú rôzne rastliny, časti zvierat či 
neznáme substancie. Porov. SALAYOVÁ, Andrea: Animals as magical ingredients in 
Greek magical papyri. Príspevok odznel na konferencii Sapiens ubique civis IV, ktorá 
sa konala v auguste 2016 v Szegede. 

10 Napr. Gn 22, 3; 42, 4; 42, 26; Sdc 5, 10. 
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zas nachádza proroctvo o príchode Mesiáša, ktorý sa nesie na oslovi, 
mláďati oslice. Naplnenie proroctva zaznieva následne u všetkých šty-
roch evanjelistov.11 Osol je tu pokorným nástrojom12 a ako dovtedy 
neosedlané zviera bol zvláštnym spôsobom určený práve pre Mesiáša. 
Nepoškvrnenosť a nepoužitie zvierat bolo v židovstve a v antike vo vše-
obecnosti podmienkou pre ich využitie v kultovom alebo náboženskom 
zmysle.13 

Ako však vníma oslie bremená na pleciach vladárov Ján Weber? Sú 
len bremenami, ktoré treba hlúpo niesť bez akéhokoľvek premýšľania? 
Sú to bremená, ktoré môžu prispieť k premene človeka? Alebo sú niečím 
nástrojom?  

Pri každom z bremien, ktoré autor vo svojom spise menuje, možno 
sledovať inú stratégiu jeho zobrazenia či priblíženia recipientovi. Veľmi 
zjednodušene možno povedať, že na náčrt podstaty závisti s nenávisťou 
využil, okrem iného, katalóg mien; bremeno ohovárania vizualizuje 
prostredníctvom obrazov; vierolomnosť či stratu úprimnosti prirovnáva 
k rozličným životným tragédiám a nevďak charakterizuje vyrozpráva-
ním príbehov, ktoré sú s ním v absolútnom kontraste. Podstatu každého 
z bremien navyše charakterizuje iným druhom príkladov. Pokúsime sa 
poukázať na relevantnosť a účel ich použitia v texte aj vzhľadom na 
charakter spisu ako politickej príručky. 

Prvým z nechcených bremien, ktoré musia vladári niesť a im čeliť, je 
závisť spolu s nenávisťou. Čítame o nej už v starozákonnej knihe Múdrosti 
(2, 24), ktorá hovorí, že do sveta vošla smrť ako dôsledok diablovej 
závisti. Myšlienku neskôr ďalej rozvíjali Klement Rímsky, Athénagoras, 
Methodios Olympský či Gregor Nysský.14 Podľa Jána Webera majú 
závisť a nenávisť takú silu, že neexistuje opevnená bašta, ktorú by nepre-
lomili, hradby, ktoré by neprekročili, priekopa, ktorú by neprekopali 
a neexistuje ani vládca, ktorého by nenapadli.15 Význam týchto slov pod-
čiarkuje katalógom mien. Pred recipientom defilujú významné postavy 
dejín vyznačujúce sa vlastnosťami, ktoré, ak by sa vraj stretli v osobe 
jediného vládcu a ten by bol dokonalý vo svojich slovách i skutkoch, 

––––––––––– 
11 Mk 11, 1; Mt 21, 1; Lk 19, 29; Jn 12, 14. 
12 Komentár k evanjeliu podľa Matúša naznačuje, že Ježišov vstup do Jeruzalema 

na osliatku znamená, že nie je svetským panovníkom, ale kniežaťom, prinášajú-
cim pokoj a spásu. Sväté Písmo Starého i Nového zákona (1995), s. 2169. 

13 DUBOVSKÝ, Komentáre k Novému zákonu. 1. zv. Marek ( 2013), s. 645.  
14 ŘEHOŘ z Nyssy, Katechetická řeč (2015), s. 46, 47. 
15 WEBER, I 1r. 
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predsa by nebol obdarený toľkými darmi, koľkou nenávisťou by ho pre-
nasledovali závistlivci.16 Pri exemplifikácii načiera Weber do bohatstva 
postáv Starého zákona (menuje krásu Absolóna, silu Samsona, múdrosť 
Šalamúna a zbožnosť Dávida), neopomína však ani postavy antického 
staroveku (vyzdvihuje bohatstvo Kroisa, statočnosť Hektora, výrečnosť 
Homéra, šťastie Julia, život Augusta, ostražitosť Alexandra, spravodlivosť 
Trajána, ľudskosť Tita a vážnosť Cicerona). Pozornosť recipienta orientuje 
obzvlášť na kráľov a cisárov, ktorí vo svojej dobe a ani neskôr nezapadli 
prachom a nestratili sa v množstve ďalších osobností a mien. Ich výber 
zodpovedá cieľu, ktorý Weber v spise sleduje. Predkladá zoznam výz-
namných postáv, zväčša panovníkov, čím recipientom spisu, predstavite-
ľom mesta, kladie nepriamo na zreteľ vlastnosti, ktoré by vladárovi nema-
li chýbať (múdrosť, zbožnosť, ostražitosť, spravodlivosť, ľudskosť a pod.)  

Z relatívne homogénnej „antickej“ skupiny sa však vyčleňujú dve 
mená – Homér a Cicero. Hoci nikdy nevládli v tom pravom zmysle slova, 
sú platnou súčasťou vybranej spoločnosti, v ktorej sa ocitli. Kým jeden 
stojí na počiatku európskej kultúry a kladie základy literatúry, druhý sa 
stal emblematickou postavou neskorej rímskej republiky a stelesňuje 
obrovský význam rétoriky v živote spoločnosti tej doby. Obaja vynikali 
darom reči a požívali úctu a vážnosť, aká by mala byť vlastná i vla-
dárom. 

Weber rozvíja úvahy o závisti ďalej. Definuje dva dôvody, pre ktoré 
vzniká. Prvým je nevšímavosť voči schopnostiam a danostiam tých-
ktorých ľudí. U nepovšimnutých je prehliadanie spúšťačom závisti voči 
všetkým, ktorých si všimli. Ako príklad uvádza Weber posledného meno-
vaného z katalógu mien, Cicerona, čím priamo nadväzuje na predchádza-
júci text. Ani Cicero požívajúci vážnosť sa nevyhol zástupu závistlivcov, 
nepovažoval ich však za hodných svojej vážnosti a úradu.17 Sťaby v prs-
tencovej štruktúre sa Weber pri exemplifikácii následne opätovne vracia, 
kde začal, k Starému zákonu. Príklad nevšímavosti nachádza v príbehu 
bratov Ezaua a Jákoba,18 keď sa ich otec Izák nechal oklamať mladším 
z bratov a svoje otcovské požehnanie udelil jemu. Starší Ezau, s právom 
prvorodeného, sa stal zrazu podriadeným a brata navždy znenávidel. 

Druhý dôvod závisti, strach a udelenie trestu, Weber charakterizuje 
prostredníctvom sentencií Quinta Ennia, označovaného za otca rímskeho 

––––––––––– 
16 WEBER, I 1v. 
17 WEBER, I 1v. 
18 Gn 27, 37–41  
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básnictva: Quem homines metuunt, illum oderunt. Asinus flagro, canis baculo, 
infans virgae inimicus est. Dum poena irrogatur subditis, aegre id ferunt, suisque 
superioribus infortunia quaeque, imo ipsam mortem imprecantur.19 Opäť však 
uvádza aj konkrétny prejav nenávisti, pričom nesiaha po biblických prí-
kladoch či príkladoch z antickej histórie. Obracia sa do nedávnej minu-
losti a odkazuje na Lazara zo Schwendi (1522–1583), významného vojen-
ského veliteľa a generála pôsobiaceho v neďalekých Košiciach, ktorému 
ktosi naškriabal na dvere: 

 
„Lazar zo Schwendi, ktorého boja sa pre krutú vládu, 
 teba nech rumenec hanby po práve zaleje hneď, 
obidve oči Boh nech ti zahalí temnotou strašnou!  
 Kedy už zrúti sa trón, krutá tiež moc tvoja s ním?“20 

 
Závisť a nenávisť tak neostali izolované v príbehoch dávnej minu-

losti, ale práve naopak, autor poukázal na ich neustálu aktuálnosť. 
So závisťou a nenávisťou do istej miery súvisí i druhá záťaž vladárov. 

Ako píše Ján Weber, vrchnosti sa spolu s diadémom kladie na hlavu aj 
bremeno ohovárania. A ako dlho nesie prvé, tak dlho mu hrozí aj druhé.21 
Bremä ohovárania autor pred recipientom doslova vizualizuje. Jeho 
podstatu predstavuje prostredníctvom obrazu Chiméry a jeho hanebnosť 
skrz podrobný opis obrazu maliara Apella,22 ako ho podáva sofista Lu-
kianos. Triga, akou je Chiméra, obluda trojakého tela, sa vraj nachádza i 
v ohavnom monštre nactiutŕhania. Jeho rodičmi sú klamstvo a závisť, 
živiteľkou však prostorekosť, pretože ona toto dieťa živí ohováraním 
a osočovaním.23 Apellov obraz24 zas zobrazuje klebetu ako prameň zla. 
Na obraze sa zišli v jednej miestnosti personifikované osočovanie, 
nevedomosť, podozrenie, nactiutŕhanie, nenávisť, podvod a úskok a až 
v úzadí, v podobe žobráčky, i pokánie kráčajúce oproti pravde. 

––––––––––– 
19 WEBER, I 2r 

20 WEBER, I 2r. 
21 WEBER, I 2v. 
22 Apellés, dvorný maliar Alexandra Veľkého. 
23 WEBER, I 3r. 
24 Hoci sa z Apellových diel nič nezachovalo, poznáme obrazy, ktoré by mohli byť 

kópiami jeho malieb. Kópiou spomenutého obrazu je obraz Sandra Botticelliho 
Ohováranie (http://www.liberdadepb.com.br/noticia/artigo+%E2%80%9Ca+ calunia+ 
de+apeles%E2%80%9D+por+severino+coelho-3693). 
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Weber, hoci konštatuje, že aj v jeho dobe sa mnohí stretávajú iba kvôli 
klebetám, siaha po konkrétnych príkladoch do obdobia antiky. Zmieňuje 
filozofa Pista žijúceho za vlády Octaviana a považujúceho za najväčších 
hlupákov tých, ktorých reč neprináša nikomu nič užitočné, ale aj cisára 
Hadriána, ktorý nechal kvôli ohováraniu svojej osoby pripraviť o hlavu 
Lucia Turbona a mnohých ďalších poslať do vyhnanstva. Ak by však 
nejaký vladár zakročil podobným spôsobom zakaždým, keď by čelil 
klebetám, čoskoro by nemal komu vládnuť. Lepší je preto podľa Webera 
pohľad filozofa Pista, ktorý považuje za múdreho každého, kto dokáže 
trpezlivo znášať hlupákov, a teda aj všetkých ohováračov.25 

Pri úvahách o ohováraní sa Weber opiera tiež o slová akéhosi teológa, 
ktorý rozlišuje niekoľko druhov takýchto urážok a všetky dopĺňa aj ná-
zorným príkladom. Za prvý druh ohovárania označuje čisté klamstvo 
podané spôsobom, ktorý navodzuje zdanie pravdivosti. Konkretizuje ho 
príkladom nevinného Nábota a bezbožnej Jezabel z 1Krľ 21, 9–13. Druhým 
druhom je, keď sa niečo samo o sebe dobré a správne obráti na horšie, 
ako sa to stalo apoštolovi Pavlovi,26 či samotnému Kristovi. Tretím, keď 
ktosi urobiac čosi zlé vec prekrúca a hádže na iného, pričom seba vydáva 
za cnosť samu, čo dokazujú biblické príbehy o Zuzane27 a Jozefovi28. 
Štvrtý druh zahŕňa všeobecné pretriasanie niečích chýb a nedostatkov, 
hoci na mieste by bolo o nich pomlčať, čoho príkladom je Noemov syn 
Cham29. A napokon piatym, keď je na pretrase niečia chudoba čí nízky 
pôvod jeho rodičov len preto, aby sa poškodila jeho vážnosť a bol 
pripravený o dobré meno, ako dosvedčujú príklady Nábala pýtajúceho 
sa Dávida: kto je Dávid a kto je Izajov syn?,30 a tiež Metella poukazujú-
ceho na nízky pôvod Cicerona otázkou, kým bol jeho otec.31  

Nemožno prehliadnuť, že všetky druhy ohovárania sú podopreté prí-
kladmi z Biblie. Až k poslednému druhu pripája Weber aj príklad z rím-
skych dejín a nie náhodou si opäť vyberá Cicerona. Cicero je postavou, 
ktorá figuruje v exemplifikácii pri všetkých štyroch Weberom uvádzaných 
oslích bremenách, preto sa jeho úlohe a postaveniu v nich budeme hlbšie 
venovať neskôr. 

––––––––––– 
25 WEBER, I 4v. 
26 Napr. Sk 24. 
27 Dan 13,5–43. 
28 Gn 37. 
29 Gn 9, 22. 
30 1Sam 25, 10. 
31 WEBER, I 2v–I 3r. 
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Na rozdiel od prvého bremena v tomto prípade Weber ponúka aj akýsi 
návod, ako ťarchu ohovárania zniesť a nepadnúť pod ním. Aby vladári 
dokázali znášať pohanu, musia mať, slovami Alexandra Veľkého, dušev-
nú silu odpúšťať, a podľa Kassiána, musia sa vyzbrojiť trpezlivosťou. 
V prípade, že sú vladári vo svojom svedomí nevinní a spravodliví, ne-
majú dôvod pátrať, kto o nich a čo hovorí. Viac im totiž môže uškodiť 
pochvala od nečestných, než potupa od čestných ľudí.32 

Tretie oslie bremeno, vierolomnosť radcov, stavia Weber na roveň ži-
votným stratám a tragédiám rôznych významných mužov a žien, protago-
nistov „sveta“ antiky i Biblie, a odporúča stratu úprimnosti oplakať spolu 
s nimi. Niektorí žialili nad skazou mesta (Anchisés, Jeremiáš, Marcus 
Marcellus, Sallustius), ďalší nad stratou blízkej osoby (kráľovná Rosana, 
kráľ Dávid, Kleopatra, Jákob, Demetrius) či stratou panenstva (Jefteho 
dcéra).33 Zomrelú úprimnosť vraj vo svojej dobe oplakal horkými slzami 
Ovidius. To bolo pred jeden a pol tisíc rokmi, píše Weber a kladie otázku, 
či každý dokáže pochopiť, čo sa deje v prítomnosti. Vzápätí odpovedá, 
že len čistý podvod, že pravda mizne a sťa hodená do ohňa sa mení na 
dym.34 Lebo nielen v historických knižkách, ale aj v súčasných vládach je 
stále hojnosť pätolizačov, ktorí alebo zo strachu nehovoria pravdu alebo 
sa ju neodvažujú povedať kvôli prospechu alebo dychtia po tom, aby si 
po zvrhnutí svojho nadriadeného prisvojili vládu pre seba.35  

Napokon Ján Weber spolu s Ciceronom konštatuje, že tí, ktorí by mali 
byť najviac dôveryhodní, sú stále najmenej, a vyslovuje želanie, aby si 
každý radca vzal k srdcu, čo povedal múdry Šalamún,36 že lživé pery sa 
Bohu protivia, lež páčia sa mu tí, čo sa verne správajú.37 Kým prvý z me-
novaných zastupuje moc a autoritu pohanskej Rímskej ríše, druhý autoritu 
Izraela vyznávajúceho jediného Boha. Cicero vynikal obratnosťou v reči 
a v súdnej sieni a je pokladaný za najväčšieho rímskeho rečníka, kráľ Ša-
lamún zohral významnú úlohu pri rozvoji múdrosti v Izraeli. Pokladali 
ho za múdrejšieho než boli všetci mudrci Egypta a Blízkeho východu a 
jeho osobnosť sa stala prototypickou.38 Práve ich príkladom, podobne 
ako pri druhom z bremien, ponúka Weber svojím spôsobom východisko 

––––––––––– 
32 WEBER, I 4v–K 1r . 
33 WEBER, K 1v. 
34 WEBER, K 1v. 
35 WEBER, K 2r. 
36 Prís 12, 22. 
37 WEBER, K 2r. 
38 BALTES, Wisdom as orchestration of mind and virtue (2004), s. 58. 
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a spôsob, ako ťažkosť bremena zvládnuť. Naznačuje recipientom, aby 
nezostali pri plači nad vierolomnosťou svojho okolia, ale súc si jej vedomí, 
boli vnímavejšími na udalosti okolo seba a boli ostražitejšími pri jedna-
niach i rozhodnutiach. 

Mieru váhy štvrtého bremena, nevďaku, akcentuje autor nastolením 
protikladov v dvoch príbehoch. Najprv ponúka príbeh otroka Daka, ktorý 
mal v aréne zápasiť so zúrivým levom. Keď ho však lev zbadal, namiesto 
toho, aby sa naňho vrhol, začal mu olizovať ruky a nohy. Prejavil vďač-
nosť za pomoc, ktorú mu Dacus pred časom poskytol.39 Lev, divoké 
a nerozumné zviera, prejavil vďačnosť. Weber predostiera silný kontrast 
medzi správaním sa leva, „kráľom“ zvierat, a človeka, „kráľom“ tvor-
stva. Kontrastom znásobuje ťažkosť bremena, ktoré musí vrchnosť zná-
šať. Tá, hoci podstupuje rozmanité nebezpečenstvá a prijíma neraz pro-
spešné rozhodnutia, vďaky sa takmer nikdy nedočká. Skôr naopak, 
oleum et operam perdidit, čo Weber dokladá katalógom príkladov núteného 
odchodu významných mužov do vyhnanstva (kráľ Dávid, Miltiadés, 
Themistoklés, Cicero, Sulpicius, Metellus, Cotta).40 Uvádza tiež príklad 
Scipiona, ktorý po zistení, že sa v Ríme nedočká vďaky za svoje činy, 
odišiel do Linterna a nechal postaviť náhrobný kameň s epitafom, na 
ktorom odkázal vlasti: Ingrata patria, ne ossa quidem mea habes.41 

Nevďak ale nebýva namierený len voči vrchnosti. V takom prípade tá 
nemá byť sústredená na seba, ale proti nevďaku zakročiť podobne, ako 
urobil kráľ Filip v druhom z Weberových príbehov. Hovorí o veteránovi, 
ktorý sa vracia z vojny, ocitne sa v ťažkostiach, no zľutuje sa nad ním 
akýsi vidiečan. Stará sa oňho tridsať dní a pri odchode mu dá všetko po-
trebné na cestu, vrátane peňazí. Vojak mu za to prisľúbi odmenu hneď, 
ako sa vráti domov. Vidiečan však čaká zbytočne, ba prichádza o svoj 
statok, pretože za svoje zásluhy si ho vymohol u kráľa spomínaný vyslú-
žilec. Nahnevaný hospodár píše kráľovi Filipovi pravdu a ten vydáva 
príkaz, aby bol majetok vrátený jeho majiteľovi a na čelo vojaka bolo 
vypálené znamenie hospes ingratus.42 V kontexte posvätnosti pohostinné-
ho práva, tak v Biblii ako aj v antike, má takého znamenie výraznú výpo-
vednú hodnotu. 

Posledné zo štyroch oslích bremien nestráca oproti ostatným na dô-
slednej exemplifikácii jeho ťarchy, predsa je však iné. Obracia fokus aj na 
––––––––––– 
39 WEBER, K 2v–K 3r . 
40 WEBER, K 3r–K 3v. 
41 WEBER, K 4r . 
42 WEBER, K 3v. 
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záväzky vrchnosti voči ľuďom, nad ktorými má moc. Pri prvom bre-
mene dal Weber recipientom jasne najavo, akými vlastnosťami by mali 
vladári disponovať, pri štvrtom ukazuje, ako ich uviesť do praxe. 

V množstve mien, ktoré Weber použil pri exemplifikácii, vystupuje 
do popredia, ako sme už spomenuli, meno Marka Tullia Cicerona. Figu-
ruje ako príklad pri každom z bremien a vnáša do textu prvok jednoty. Je 
spojovacím článkom pri poukazovaní na ich ťarchu, ale zároveň je v jeho 
osobe zakaždým načrtnuté aj východisko zo zdanlivej bezútešnosti a ne-
existujúcej možnosti striasť sa ich. Je to Cicero, kto sa dokáže povzniesť 
nad závisť a nenávisť. Cicero je ten, ktorý sa pri ohováraní 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 pod-
porou tisícok ľudí. Hoci nepochádzal z významného senátorského rodu, 
svoje postavenie nadobudol najmä vďaka nadaniu, húževnatosti, ctižia-
dostivosti a rozsiahlemu vzdelaniu. Rečník sa má totiž, ako sa vyjadril 
v spise O rečníkovi, stále a vo všetkom vzdelávať, aby bol schopný roz-
právať a presviedčať o všetkom.43 Okrem základného gréckeho a latin-
ského vzdelania v jazyku a literatúre tak Cicero študoval rétoriku, získal 
solídne znalosti rímskeho práva a nezanedbával ani hodiny u rôznych 
gréckych filozofov.44 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.45 Práve 
tento ideál ľudskosti a slušnosti ruka v ruke so vzdelaním chápeme v kon-
texte obsahu celej príručky ako dôležitý odkaz Jána Webera predstavite-
ľom mesta, či už súčasným 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. Panovník, ktorý chce 
byť užitočný pre ríšu, sa má nielen vzdelávať, ale aj obklopiť učenými 
ľuďmi a rozumnými radcami, aby nebol len korunovaným ťažným zviera-
ťom, ako označuje neučeného kráľa aragónsky a neapolský kráľ Alfonz.46 

––––––––––– 
43 VERTANOVÁ – ANDOKOVÁ – ŠTUBŇA – MOYŠOVÁ, Tlmočník ako rečník (2015), s. 158. 
44 STROH, Latein ist tot, es lebe Latein! (2008), s. 49. 
45 ŠUBRT, Římská literatura (2005), s. 126, 127. 
46 WEBER, E1r. 
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Prekonanie lenivosti a hlúposti a húževnatosť pri získavaní vzdelania 
boli pre Webera jedným z prostriedkov, ako dosiahnuť prosperitu mesta 
či krajiny. V oslovi ako v hlúpom a húževnatom ťažnom zvierati je tak 
svojím spôsobom ukrytá nielen alúzia na vladára nesúceho ťažké bre-
mená vlády, ale i na nevyhnutnosť húževnatosti, ktorú potrebuje, aby 
ich dokázal niesť.  
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“Donkey’s Burdens” on Rulers’ Shoulders  
in Ján Weber’s Treatise Lectio principum (1665) 

 
Erika BRODŇANSKÁ 

 
Weber’s Lectio principum constitutes an outline of virtues that need to be ho-

noured and loved as well as a warning against deplorable infamies and vices. 
Among the latter, envy, hatred, slander, insincerity, and ingratitude (labelled as 
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“donkey’s burdens” that no ruler can avoid bearing) are particularly penalized 
in the treatise. These vices are frequently thematized in biblical texts; a lot of im-
portant figures of the antique period struggled with them, and 17th-century rulers 
were not capable of avoiding them either. Weber, however, does not limit himself 
to accumulating alerts and numerous examples confirming the weight of these 
vices. In an explicit or implicit manner, he reveals and provides the means by 
which a ruler can cope with these vices and lead a city, a state, or a country to-
wards prosperity. One of these means consists of overcoming laziness and stupi-
dity, and another is found in the ruler’s tenacity in enhancing knowledge. In itself, 
the symbol of the donkey, traditionally associated with a lazy but tenacious 
draught animal, bears not only an allusion to rulers bearing the heavy burden of 
government and everything it implies but also places an emphasis on the tena-
city that each and every ruler needs in order to manage to carry his burdens. 

 
Keywords: mirror for princes, donkey as a symbol, envy, slander, insincerity, in-
gratitude, antiquity, Bible 
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Sol Szelepcsianum – tretí panegyrik súboru Tyrnavia 
crescens (Štefan Čiba, Trnava 1707)  

venovaný Jurajovi Pohroncovi Slepčianskemu∗ 
 

Jozef KORDOŠ 
 

 
 Trnavskej univerzitnej tlačiarni vyšla v roku 1707 pomerne útla 
knižka s názvom Tyrnavia crescens čiže Vzrast Trnavy.1 Hoci 
podtitul diela napovedá, že ide o panegyrik venovaný pamiatke 
piatich významných cirkevných predstaviteľov Uhorska, ktorí 

sa významnou mierou pričinili o vzrast akademického mesta Trnavy 
a predovšetkým o vzdelanosť, látka oslavného spisu sa delí len do šty-
roch „prejavov pred slávnostným zhromaždením“ (panegyris).2 Ako vy-
plýva z titulného listu, tie akiste odzneli pri slávnostnej promócii čer-
stvých magistrov slobodných umení a filozofie, ktoré sa konali 30. augusta 
1707, keďže k ich pocte spis vznikol (laureato honori ... artium liberalium ac 
philosophiae magistrorum in Alma Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi 
Societatis Jesu recens creatorum), a pri tejto príležitosti im ho venovala „reč-
nícka zdatnosť“ (Facultas Oratoria). Ako sa tu tiež uvádza, vavrínom magi-
sterského titulu čerstvých absolventov ovenčil promótor Juraj Rajčáni,3 
emeritus Trnavskej univerzity. 

––––––––––– 
 * Štúdia je súčasťou riešenia grantu VEGA 1/0836/17. „Medzi literatúrou a vedou. 

Modernizácia aktuálneho ponímania hraníc literárnych žánrov v reprezentatívnej 
produkcii historickej Trnavskej univerzity (1635–1777).” 

 1 [Stephanus Csiba, SJ]: Tyrnavia crescens sive quinque Ungariae antistitum de Urbe hac 
Academica literisque praecipue meritorum gloriosa memoria panegyrice celebrata. Tyrna-
viae, Typis Academicis 1707. 

 2 O panegyrickej tvorbe na Trnavskej univerzite porov. KLECKER, Lateinische 
HabsburgPanegyrik (2002), s. 95–108. Najnovšie tiež JURÍKOVÁ, Columba laureata (2014). 

 3  Juraj Rajčáni bol v tom čase profesorom filozofie, kazuistiky a študijným prefektom 
Filozofickej fakulty, neskôr sa stal jej dekanom (v r. 1713–1714), napokon aj v po-
radí 25. rektorom Trnavskej univerzity. Viac o jeho osobnosti pozri HOLOŠOVÁ, 
Rektori (2010), s. 196–197. 

V
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Ide teda o príležitostnú literatúru, dielo spadajúce do súboru reprezen-
tatívnych promočných tlačí, medzi ktorými nachádzame množstvo pô-
vodných literárnych diel či už básnických alebo prozaických, a prostred-
níctvom ktorých sa historická Trnavská univerzita (1635–1777) prezento-
vala pred širšou verejnosťou. Takéto médium vo svojej dobe nepochybne 
predstavovalo výborný a hojne využívaný prostriedok pre prezentáciu 
ideologických postojov inštitúcie, ktoré samozrejme úzko súviseli s rekato-
lizačným úsilím ako jej zakladateľa, tak i rádu, ktorý inštitúciu spravoval 
a riadil, či priamo vytváral. Promočné spisy sa vydávali každoročne pri 
príležitosti slávnostných promócií bakalárov i magistrov a milá povinnosť 
venovať takéto dielo čerstvým absolventom pripadala obyčajne ich pro-
fesorovi. V roku 1707 pôsobil na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity 
ako profesor poetiky a rétoriky páter Štefan Čiba SJ,4 preto sa dielo pri-
pisuje jemu.5 Reprezentatívnosť diela v prípade knižky Tyrnavia crescens 
nespočíva ani tak v jej fyzickom prevedení – ide o veľmi jednoduchú tlač 
bez ozdôb či výpravných obrázkov, ako skôr v jej obsahu a myšlienkovom 
odkaze. Vzrast Trnavy a jej slávy sa predstavuje ako priamy dôsledok 
vzrastu Trnavskej univerzity, ktorý svojimi dobrodeniami, štedrosťou 

––––––––––– 
 4 Stephanus Csiba sa narodil 28. októbra 1672 v Kecskeméte. Po vstupe do Spoloč-

nosti 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 vyu-
čoval humanitné disciplíny. Zomrel v Košiciach v r. 1719 vo veku 47 rokov. 
Porov. LUKÁCS, Catalogus Generalis (1987), s. 201. s. v. CSIBA, Stephanus, P. Pod-
robnejšie 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 Okrem súboru panegyrikov Tyrnavia crescens sa pripisuje Štefanovi Čibovi tiež 
epos o vzniku Trnavy Tyrnavia nascens (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 Dis-
sertatio historico-physica de admirandis Hungariae aquis (Tyrnaviae 1713) a Dissertatio 
de montibus Hungariae, metallis et lapidibus (Tyrnaviae 1714). Jeho autorstvo je však 
pomerne sporné najmä v prípade druhej dizertácie, pretože jeho meno sa na titul-
nej strane tejto práce uvádza ako meno promótora. Zaujímavé však je, že ako autora 
tohto diela 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 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). 
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a pôsobením umožnili práve piati významní cirkevní predstavitelia, adre-
sáti chválorečí.  

Na skutočnosť, že prejavy zrejme naozaj počas slávnostnej promócie 
odzneli, poukazuje azda najlepšie fakt, že smerom od začiatku ku koncu 
sa skracujú. V porovnaní s prvým najdlhším je posledný štvrtý napokon 
skoro o polovicu kratší, venovaný je miesto jedného dobrodinca dvom 
naraz a prirodzený tok chváloreči v ňom tak často narúšajú upozornenia 
na blížiace sa vypršanie času vyhradeného pre slávnostný príhovor, že 
ospravedlňovanie sa zúčastneným za stručnosť a úsečnosť v chválach 
posledných dvoch dobrodincov Trnavy sa môže javiť ako jeho druhá 
hlavná téma. Výber piatich dobrodincov akademickej Trnavy, ktorých sa 
autor rozhodol osláviť – menovite sú to kardinál Peter Pázmaň, ostri-
homskí arcibiskupi Juraj Lippai a Juraj Slepčiansky, kaločský arcibiskup 
Ján Telegdy a jágerský biskup Ferdinand Pálffy, sa zdôvodňuje v krátkom 
úvode. Autor vybral tých, ktorí sa zaslúžili, aby vážnosť akademickej 
Trnavy mesto všade predchádzala (Quinos accepimus Antistites dignitati 
deferentes ubique praecedenti). Samozrejme tiež pripúšťa, že je nespočetné 
množstvo takých, ktorí sa o vzrast akademickej Trnavy zaslúžili, práve 
jeho mlčanie o ich záslužných činoch však má byť budúcim generáciám 
podnetom na ich oslavu. 

Prvý a najdlhší panegyrik je venovaný Petrovi Pázmaňovi za jeho 
najväčšiu zásluhu, ktorou je založenie univerzity. Text tejto reči sa už stal 
predmetom analýzy,6 podobne ako aj text druhého prejavu pred sláv-
nostným zhromaždením,7 v ktorom sa oslavujú zásluhy ostrihomského 
arcibiskupa Juraja Lippaia, dôležitej osobnosti cirkevných dejín Uhorska.8 
Autor ich vidí predovšetkým v tom, že v Trnave založil seminár na vý-
chovu kňazov (Seminarium generale, zvané tiež Rubrorum). Predmetom tejto 

––––––––––– 
 6 Porov. KORDOŠ, Tyrnavia crescens (2010), s. 115–125; KORDOŠ, Tyrnavia crescens –

 a rhetorical exercise (2012), s. 571–580. 
 7 Porov. KORDOŠ, Columna Lippaiana (2016), s. 92–103. 
 8 Juraj Lippai (Bratislava 1600–1666) sa po štúdiách v Bratislave, Viedni, Grazi a v r. 

1621–1625 na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme stal v r. 1642 ostrihomským 
arcibiskupom a uhorským prímasom. Ako významný spolupracovník a pokračo-
vateľ Petra Pázmaňa v rekatolizácii usadil jezuitov v Trenčíne, Skalici a Banskej 
Bystrici, založil viaceré františkánske kláštory, seminár pre výchovu kňazov v Tr-
nave a výraznou mierou sa podieľal na založení právnickej fakulty historickej 
Trnavskej univerzity. Venoval sa aj výtvarnému umeniu, astronómii a alchýmii, 
spolu s Martinom Sentivánim vydal anonymný astronomický spis o kométach. 
Porov. Slovenský biografický slovník (1986), s. 410, s. v. Lipai, Juraj. O vyobrazení 
Juraja Lippaia u Mateja Bela SIPEKIOVÁ, Portrét arcibiskupa Juraja Lippaia. 
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štúdie bude preto tretí panegyrik a tretí adresát chvál. Ostrihomský arci-
biskup a neskôr aj uhorský prímas Juraj Pohronec Slepčiansky (Szelepcsé-
nyi),9 sa síce podobne ako Juraj Lippai výrazne zaslúžil o vznik právnickej 
fakulty, autor ho však vo svojej reči chváli predovšetkým za to, že pre 
kňazov a výchovu kléru zriadil v Trnave Seminarium Marianum. Posledný, 
štvrtý panegyrik prináša chválu Jána Telegdyho, ktorý založil v Trnave 
Convictus nobilium a daroval mu svoj dom, čiže predovšetkým za to, že sa 
vzdal vlastného príbytku v prospech študentov a univerzity, a na Ferdi-
nanda Pálffyho, ktorý na vlastné náklady rozšíril a prebudoval univer-
zitné budovy a hravo sa tak záslužnosťou svojich činov vyrovnal iným 
významným predstaviteľom svojho rodu.  

Rovnako, ako prvá a druhá oslavná reč, aj tretia sa v tlačenej forme 
prezentuje ako súvislý celok bez akéhokoľvek členenia na odseky alebo 
paragrafy. Jej rozbor preto podobne, ako v predchádzajúcich dvoch prí-
padoch, bude čiastočne vychádzať aj zo zásad a pravidiel rétoriky daného 
obdobia. Ako východisko charakteristík a väčšiny záverov si aj tentoraz 
vezmeme učebnicu rétoriky Manuductio ad eloquentiam,10 ktorá vyšla v tr-
navskej univerzitnej tlačiarni v roku 1709 anonymne. Táto učebnica vychá-
dza zo slávnej Suarézovej rétoriky Artis rhetorices libri tres, ktorú zavádza 
ratio studiorum ako povinnú pre väčšinu jezuitských škôl.11 Anonymný 
autor však adresuje učebnicu tým, ktorým náročný štýl Suarézovej réto-
riky nevyhovuje a spôsobuje ťažkosti.12 Manuductio je preto v porovnaní 
so Suarézom značne rozsiahlejšie, výklad je obšírnejší, často sa sústreďu-
je na celkom elementárne rétorické postupy a zákonitosti. Keďže v tejto 
štúdii je našim primárnym zámerom poukázať na silný ideologický náboj 
textu, okrem učebnice sa budeme častejšie vracať aj k druhému panegy-
riku, pretože ten vykazuje s oslavnou rečou na Juraja Pohronca Slepčian-

––––––––––– 
 9 Stručná biografia Juraja Pohronca Slepčianskeho napr. PAŠTEKA a kol.: Lexikón 

katolíckych kňazských osobností (2000), s. 1211–1213, s.v. Selepčéni, Juraj.  
10 Manuductio ad eloquentiam seu via facilis ad assequendam iuxta praecepta Soarii artem 

rhetoricam ex classicis authoribus desumpta et ad usum eorum, qui oratoriam hanc scien-
tiam, seu profanam seu sacram profitentur accomodata. Nuper utini in lucem edita, nunc 
vero recusa. Tyrnaviae: Typis Academicis 1709. 

11 Porov. ULČINAJTĖ, Teoria retoryczna w Polsce (1984), s. 38–39. Porovnaj GARROD, The 
Jesuit Ratio studiorum (2014), s. 1009–1011. 

12 „Quia tamen eiusdem [Soarii] praecepta non a quocunque adeo facile percipi 
possunt, nos Tyronum imbecilitati consulturi, praesens opusculum, veluti Manu-
ductionem quandam ad Eloquentiam, aggredi constituimus”, Manuductio ad elo-
quentiam, s. 7. 
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skeho veľa spoločných čŕt, a výklad sa samozrejme dotkne aj zvyšných 
dvoch.  

Látka tretieho slávnostného prejavu má v porovnaní s druhým o čosi 
jasnejšiu štruktúru a rozvrhnutie. O jednotlivých častiach reči sa mladý 
adept rétoriky dozvedá z učebnice dôležité informácie priebežne, hlavný 
výklad je však v jej štvrtej časti nazvanej De artificiosa tum orationis, tum 
concionis structura et partibus. Podľa učebnice sa reč skladá zo štyroch častí: 
exordium, narratio, confirmatio a epilogus. V prvej fáze analýzy sa pokúsime 
načrtnúť rozvrhnutie látky tretieho panegyriku do týchto štyroch častí. 

Exordium tretej reči začína kvetnatou periódou, ktorej štruktúra sa 
nápadne podobá štruktúre úvodnej periódy druhej chváloreči, hoci je 
ešte rozvitejšia a komplikovanejšia: „Vďačná úcta všetkých vekov je 
zaviazaná Egyptu predovšetkým za to, že ako takmer všetky disciplíny 
v ňom ako vo svojom vynálezcovi nachádzajú svoju kolísku, rovnako 
ona sama vždy s dobrosrdečnou náklonnosťou dosvedčí, že z prastarých 
zdrojov egyptskej múdrosti vyviera aj to, že Apelles svojím štetcom ne-
zriedka na veľmi skromnom štíte zobrazuje vznešené cnosti hrdinov, 
ktoré náležite môže vykresliť len sotva bežná výrečnosť Tullia či hojnosť 
Thukydidovho pera, a remeselník na Pyrgotelovej geme nadmieru živo 
stvárňuje nebo v zjednodušenom náčrte.“13 Na tejto zložito formulovanej 
myšlienke potom postaví úvodnú úvahu, ktorej hlavnou myšlienkou je, 
že „dodnes sa udržal prastarý zvyk oznamovať svetu či preň znázorňo-
vať vynikajúce skutky jednotlivcov, ktorí sa vyznamenali cnosťou, akoby 
nejakou nemou alegóriou prostredníctvom nadmieru výstižného vyo-
brazenia na rodových znakoch.“14 Úvodná úvaha sa potom podopiera 
uvedením príkladov niekoľkých slávnych Rimanov (napr. M. Aemilius 
Scaurus, Q. Caecilius Metellus Pius) a ich spôsobu komunikácie s verej-
nosťou. Čiba sa pritom zameriava na reprezentatívne znaky, ktoré si títo 
Rimania sami zvolili, keď ich nechali raziť na svoje mince, a to, akým 
spôsobom sa vo vyobrazeniach na minciach zrkadlili cnosti týchto naj-
––––––––––– 
13 „Debet hoc inprimis Aegypto grata aevi omnis veneratio, ut quemadmodum dis-

ciplinae ferme omnes illi velut inventrici suos in acceptis referunt natales, ita 
benevolo nunquam non contestetur affectu e vetusto Aegypticae Sapientiae fonte 
promanasse, quod illustres praesertim Heroum virtutes vix numerosa Tullii fa-
cundia copiosove Thucydidis calamo satis exprimendas in permodica non raro 
parmula vel Appelleus fingat penicillus, vel artifex in gemma Pyrgotelis coelum 
imagine figurata longe efformet vicacissime.“ Tyrnavia crescens, [30–31]. 

14 „... hodiedum etiam consuetudinem obtinere; ut gentiliis in Clypaeis singulorum, 
quos Virtus nobilitasset, egregia facinora pictura ingeniosa muta quaedam velut 
allegoria Orbi repraesentet ac praedicet.“ Tyrnavia crescens, [31]. 
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vznešenejších mužov, pod ktorých vedením vzrástli do výšky často z tých 
najnepatrnejších pomerov. 

Druhou časťou reči, ktorá obsahuje vyratúvanie faktov dôležitých pre 
zvolenú tému, je narratio. Rečník predtým, ako sa podujme vyratúvať zá-
sluhy, cnosti, prednosti a skutky Juraja Pohronca Slepčianskeho, nadvä-
zuje na úvodnú úvahu a poukazuje na to, že o tom všetkom vypovedá 
jeho rodový znak: „... sotva som pohľadom spočinul na erbovom slnku 
najväčšieho a najmúdrejšieho predstaveného Juraja Slepčianskeho, ktoré 
drží lev, ani na moment som sa nezdráhal na mieste ho prehlásiť za pl-
ný výraz či absolútnu ideu všetkých jeho vynikajúcich vlastností, cností 
a múdrosti, ktoré kedysi žiarili nad panónskym obzorom ako slnko.“15 
Obrazným spôsobom a prevažne v narážkach zhŕňa jeho život a kariéru, 
ktorá sama o sebe je vynikajúcim príkladom toho, že vytrvalosť a neú-
navná práca, zbožnosť, poslušnosť a rozvážna, obetavá láska spolu s po-
korou môžu aj sirotu z najskromnejších pomerov priviesť na vrchol slávy 
a k najvyšším titulom: „Nech hovoria mreže na kráľovských tajomstvách, 
ktoré nezvyčajným leskom svojej múdrosti osvetľoval dvadsaťdva rokov. 
Nech hovorí kňazský stolec v Nitre, nech hovoria vrcholy striech kaločskej 
a ostrihomskej tiary, na ktoré pod vedením cnosti a múdrosti vystúpil 
a ku ktorým pulzoval na všetky strany po celom horizonte uhorského 
neba najjasnejšími lúčmi nadobudnutej múdrosti, prezieravosti a rozvahy 
pomedzi toľké mračná nepokojov, povstaní a vojen, ktoré ho nikdy neza-
halili.“16 Slepčianskeho pôsobenie, keď zastupoval cisára Ferdinanda III. 
na rokovaniach s Turkami v Carihrade, Čiba vo svojej chváloreči opisuje 
nasledovnými slovami: „Vari nebolo vidno, že byzantský mesiac, keď sa 
po prvý, ba aj druhý raz ocitol ... pred cisárskym poverencom, v nemom 

––––––––––– 
15 „... vix in gentilium praesulis maximi ac sapientissimi Georgii Szelepcsenii solem 

in leone constitutum conjeci oculos, eum illico germanum tot splendidissimorum 
ejus decorum, virtutum ac sapientiae solis instar Pannonico quondam in 
horizonte refulgentium typum esse ac ideam absolutissimam pronuntiare non 
dubitavi.“ Tyrnavia crescens, [33]. 

16 „Loquantur regiorum cancelli arcanorum, quos miro sapientiae splendore duobus 
supra vicenos annis illustravit. Loquatur pontificia Nitriensium cathedra, loquantur 
suprema Colocensis et Strigoniensis tyarae fastigia, ad quae ut virtute et scientia 
ducibus enisus est, ita tot inter nequicquam objectas perturbationum, seditionum 
bellorumque nubes serenissimos consumatae sapientiae, prudentiae consiliique ra-
dios toto coeli Hungarici horizonte quaquaversum vibrabat.“ Tyrnavia crescens, [34]. 
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úžase pozoruje, že preveľké svetlo Slepčianskeho slnka akoby celkom 
pohlcuje všetku jeho žiaru?“17  

Slepčianskeho politická a duchovná kariéra však predstavuje len krátky 
úvod k tomu, v čom sa skutočne vidia jeho hlavné zásluhy. Tie podľa 
Štefana Čibu spočívajú v neúnavnej snahe o obnovu „náboženstva zdede-
ného po predkoch“ (avita religio), inými slovami v jeho enormnom vklade 
do rekatolizačného úsilia ako významného pokračovateľa Petra Pázmaňa, 
a v upevnení mariánskeho kultu. Jeho nanajvýš účinným spôsobom boja 
s „herézou“ je vynakladanie nemalých prostriedkov na obnovu a budo-
vanie katolíckych chrámov, predovšetkým však na rôzne kolégiá, semi-
náre a cenobiá, pričom za najvýznamnejšie sa rátajú tri jezuitské gym-
náziá, ktoré podporil či pomohol založiť v Skalici, Žiline a Levoči. Výraznou 
podporou vzdelanosti a rozvoja katolíckeho školstva dokazuje, že on sám 
je slnko, ktoré svojim blahodarným svetlom zalieva úrodnú krajinu pod 
sebou a tieto inštitúcie ako rastlinky prinášajú vďaka jeho životodarným 
vplyvom a štedrosti bohatú úrodu a nemalú nádej pre budúcnosť. 

Vzápätí sa už pozornosť obracia k Trnave a rečník ju v sérii rečníckych 
otázok priamo oslovuje. Slávnostný prejav kulminuje, keď sa vo svojej 
tretej časti (confirmatio alebo dôkaz) dostáva k najzáslužnejšiemu Slep-
čianskeho činu: „A veru, čo vznešenejšie ti mohlo pribudnúť k sláve a čo 
veľkolepejšie k lesku a ozdobe než to, že si sama na svojej pôde videla 
žiť a kvitnúť Slepčianskeho Mariánsky seminár, najveľkolepejší svojou 
nádherou, v najkrajšie postavenej budove, ktorá rozkvitá tisíckou výhon-
kov najurodzenejšej mládeže? Najvznešenejší pamätník toľkej štedrosti 
voči slobodným umeniam! A naozaj práve toto, toto je tá najrozkvitnu-
tejšia záhrada, v ktorej pod blahodarným Slepčianskeho slnkom rastú 
do najväčšej zrelosti v neuveriteľnom množstve každoročne vysádzané 
zaiste urodzené rastlinky uhorskej mladi, ktoré by však inak pre sterilnosť 
rodnej zeme nepriniesli žiadne plody.“18 Nejde však iba o to, že Slepčian-
––––––––––– 
17 „Anne Luna Byzantina, dum Caesareo semel iterumque ... Legato occureret, tanto 

solis Szelepcséniani splendore lumen omne suum absorptum quodammodo demi-
rari visa est?“ Tyrnavia crescens, [34–35]. 

18 „Neque enim nisi novi accessione splendoris crescentem gloriam tuam illustran-
dam sperare poteras, posteaquam tam illustrem Solem Ungariae peperisti. Et quid-
nam vero sive ad gloriam augustius, sive splendorem oranamentumque magnifi-
centius tibi poterat accidere, quam quod tuo in solo ipsa amplitudine magnifi-
centissimum, arte et structura elegantissimum, numeroso Nobilissimae juventutis 
germine florentissimum, Szelepcseniano-Marianum Seminarium vivere videas et 
florere? Nobilissimum tantae erga bonas artes munificentiae monumentum! Hoc 
enimvero, hoc est foecundissimum illud viridarium, in quod Nobiles quidem, sed 
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sky túto významnú inštitúciu založil a tak zveľadil Trnavskú univerzitu 
o najdôležitejší zo svojich skutkov, prostredníctvom ktorého sa mohol 
azda najúčinnejšie pričiniť o obnovu a podporu „pravoverného kresťan-
ského štátu“ (respublica orthodoxa Christiana). Seminarium Marianum je v pr-
vom rade dôkazom nezmernej veľkosti jeho ducha, pretože Slepčiansky 
sa celkom vzdal svojho zakladateľského práva a patronát nad ním 
prenechal výhradne Panne Márii, patrónke Uhorska, ako autor nezabúda 
pripomenúť, ale v neposlednom rade tiež Spoločnosti Ježišovej. Štefan 
Čiba využíva túto okolnosť na to, aby tretiu časť reči ešte rozšíril o kvet-
naté chvály na patrónku: „Ó, troj a viacnásobne najšťastnejšia záhrada 
pod takou záštitou! Ó, šťastní vy všetci, koľkí len ste sa zverili najmilo-
srdnejšej a preto aj najmocnejšej Patrónke a dozrievate práve v tejto zá-
hrade v nádeji Máriinho kráľovstva! Najvznešenejšie výhonky, vzrastajte, 
zelenajte sa a kvitnite šťastnejšie pod hviezdou Panny než v tieni Leva, 
ktorý vám dal život! Existuje totiž nejaké dobro, na ktorom by sme ako 
chránenci celkom oddaní Patrónke Panne nemali účasť? A môže hroziť, 
že bude také zlo, ktoré by od svojich chránencov Mária neodvrátila? Ona, 
ktorá je rodičkou vtelenej múdrosti, prinesie jej tajné zdroje, ona vovedie 
najžiarivejšiu rannú hviezdu do hustej tmy meandrov najspletitejších vied, 
ona vás ovenčí vavrínom, ona, ktorá sama vavrínom je.“19 Napokon sa 
vracia späť k semináru a jeho zakladateľovi, aby konštatoval, že preň ne-
mohlo nastať priaznivejších okolností, ako spojenia levích vplyvov bla-
hodarného Slepčianskeho slnka pri jeho vzniku a najúčinnejšej hviezdy 
nepoškvrnenej Panny počas jeho pôsobenia. 

V úplnom závere (epilogus) sa rečník opäť obracia k Trnave a tak, ako 
v závere predchádzajúcich dvoch prejavov, aj teraz ju vyzýva, aby posta-
vila svojmu dobrodincovi náležitý pamätník, taký, aký si toto slnko za-
slúži. Má to však byť predovšetkým ona sama, kto ho bude vždy ochotne 

––––––––––– 
nativi soli sterilitate futurae alioquin sine fruge Hungaricae juventutis plantulae 
incredibili quotannis numero insertae, munifico Solis Szelepcseniani sidere feli-
cissime vegetantur.“ Tyrnavia crescens, [38–39]. 

19 „O ter et amplius felicissimum sub tanta tutela Viridarium! O fortunatos quotquot 
Patronae commendati misericordissimae, perinde ac potentissimae Mariano hocce 
in Viridario in spem Regni Mariani adolescitis! Crescite, virete, florete feliciora 
Virgineo sub sidere, quam a quo vitam accepistis, sub Leone, nobilissima germi-
na! Nam quid boni est, quod Patrona Virgine addicti clientes non consequamini? 
quid impendebit mali, quod non a suis Maria amoliatur? Illa, quae increatae geni-
trix est Sapientiae, arcanos sapientiae fontes referabit, illa fulgentissimum sidus 
matutinum inter caliginosos intricatissimarum scientiarum Meandros directo 
calle deducet, illa vobis nectet laureas, quae laurus ipsa est.“ Tyrnavia crescens, [40]. 
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chváliť: „Hoci by si sotva mohla súťažiť s úchvatnou veľkoleposťou 
rhodského kolosu, ktorý sa s tristo talentmi týči vzpriamene k slnku do 
výšky 70 lakťov, aspoň o to sa pokús, aby tak, ako nás antika učí o tom, 
že Menónova ohromná socha zaliata svetlom ranných slnečných lúčov 
prednášala oslavnú reč a priateľské blahoželania, rovnako ty, ktorá sa 
navždy kúpeš v lúčoch Slepčianskeho slnka, nikdy nebuď skúpa na slovo 
jeho chvály!“20 

Z uvedeného je teda celkom zrejmé, že chváloreč venovaná arcibisku-
povi Jurajovi Slepčianskemu je budovaná veľmi podobným spôsobom, 
ako druhý panegyrik toho istého súboru. Aj v tomto prípade môžeme za 
základný motív, od ktorého sa chváloreč odvíja a na ktorom sa stavia, 
považovať obraz arcibiskupa ako blahodarného slnka. Čiba Slepčianskeho 
dokonca v reči so slnkom stotožňuje, podobne ako v druhom panegyriku 
Juraja Lippaia stotožňuje so stĺpom, a aj v tomto prípade mu ako vý-
chodisko pre tento postup slúži rodový znak, ktorý zdobí vstupný portál 
do budovy seminára.21 V oboch prípadoch však nejde len o jednoduchý 
obraz, ale o postup, ktorý obom chválorečiam dáva výrazný ideologický 
náboj. 

Ten je napokon charakteristický pre celý spis a možno s istotou kon-
štatovať, že nejde o žiadne novinky zavedené Štefanom Čibom v tom, čo 
by sme mohli nazvať jezuitská topika. Zobrazenie univerzity ako vojen-
ského tábora (prvý panegyrik venovaný Petrovi Pázmaňovi), v ktorom 
sa budúci kňazi cvičia do boja proti heréze,22 je celkom v súlade s poní-
maním sv. Ignáca z Loyoly, ktorý rehoľu založil na poslušnosti ako jednej 
z troch hlavných cností a vnímal jej členov ako božích bojovníkov. V di-
vadelnom predstavení, ktorého sa mal Johann Albrecht von Mandelslo 

––––––––––– 
20 „Etsi minus prodigam apud Rhodum trecentis talentis, septuaginta alti cubitos soli 

erecti Colossi possis aemulari magnificentiam, saltem illud conare, ut quemad-
modum prodigiosam Memnonis statuam orientis solis radiis illustratam in verba 
gratulationis amicasque gratulationes resolutam fuisse prodit antiquitas, ita tu, 
quae perpetuis Solis Szelepcséniani radiis illustraris, nunquam non in ejus laudes 
esto vocalis.“ Tyrnavia crescens, [42]. 

21 Podrobnejšie o tom, ako tento postup možno interpretovať z pohľadu súvekej ré-
toriky, teda podľa Manuductio ad eloquentiam. Porov. KORDOŠ, Columna Lippaiana 
(2016), s. 99–101. 

22 Čiba sa o iných náboženských smeroch a názoroch vyjadruje so značným dešpek-
tom aj vo svojom epose o vzniku Trnavy Tyrnavia nascens. Porov. Stephanus 
Csiba –Tyrnavia nascens (2011), s. 159. Pod pojmom haeresis treba preto v jeho 
ponímaní vnímať predovšetkým reformáciu, pričom vychádzajúc z razantnosti 
Čibových postojov by vhodným slovenským ekvivalentom mohlo byť aj „kacírstvo.“ 
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možnosť zúčastniť pri príležitosti stého výročia založenia rádu v indickom 
meste Góa, mieste posledného odpočinku Františka Xaverského, posta-
vili postavy na scéne stĺp, ktorý symbolizoval Krista ako oporný pilier 
cirkvi.23 Lippaiov stĺp tento rozmer, aj keď zaiste nie otvorene proklamo-
vaný v texte, určite má, pretože aj on podopiera a stabilizuje „rúcajúci sa 
dom náboženstva zdedeného po predkoch.“ 

V tejto súvislosti však zobrazenie Juraja Slepčianskeho ako slnka, ktoré 
svojim životodarným svetlom zalieva všetko pod sebou a umožňuje 
tomu rásť, kvitnúť a dozrievať, disponuje značne silnejším ideologickým 
nábojom, a to predovšetkým v kontexte jezuitskej symboliky, pretože 
Slepčiansky si slnko do svojho znaku zvolil sám (keďže bol vlastne 
prvým predstaviteľom svojho rodu, pochádzal z nízkych pomerov a svoj 
znak si vytvoril sám) a slnko je zároveň v znaku jezuitského rádu. Nie 
náhodou sa Tovaryšstvo vykresľovalo ako slnko zalievajúce svojím svet-
lom celý svet aj v Imago primi saeculi Societatis Jesu.24 Silný ideologický 
rozmer celá oslavná reč nadobúda predovšetkým v momente, keď sa Juraj 
Slpečiansky predstavuje ako bojovník proti heréze a jej hubiteľ: „Predo-
všetkým ak mudrci celkom mylne nevykladajú mýtus o najzhubnejšom 
hadovi Pythónovi, ktorého svojimi šípmi usmrtil Apollón, ako zobraze-
nie slnka, ktoré svojimi lúčmi oslobodzuje vzduch od zhubnej nákazy, 
kto by už vinil Slepčianskeho slnko, že sa v tejto veci vari odchyľuje od 
svojho vrodeného nadania, ak heréza, tento zhubný podsvetný netvor 
Pythón, utŕžila nie priemernú ranu od neho, ktorý jasom svojej arcibiskup-
skej, ba aj vicekráľovskej ctihodnosti osvetľuje zvrchovanú špicu panón-
skeho zverokruhu, keď toľké posvätné stánky, ach, tá bolesť, medzitým 
svätokrádežne zohyzdené na jedovaté príbytky z pekiel sa vynárajúcich 
hadov a hniezda podsvetných drakov, dostali po očistení od bezbožnej ná-
kazy späť svätosť zdedenú po starých otcoch a pôvodný pôvab a lesk?“25 

––––––––––– 
23 Porov. WRIGHT, Jezuité (2006), s. 51. 
24 Tamže, s. 66. 
25 „Atque inprimis si non incongrue Pythonis colubri pestilentissimi ab Apolline 

jaculis confossi fabulam ad solem perniciosa contagione aerem radiis liberantem 
consensus referat Sapientum, ecquisnam Solem Szelepcsenianum hac in re ab in-
genita indole degenerantem queratur, quo Supremum Zodiaci Pannonici apicem 
Proregiae, una et Archi-Episcopalis dignitatis splendore illustrante Python ille, 
pestiferum erebi monstrum haeresis non mediocre vulnus accepit, quando tot Sacra 
Odea (pro dolor) jam dudum in virulenta ex orco emergentium colubrorum re-
ceptacula stygiorumque cubilia draconum Sacrilege deformata, impia expurgata 
contagione, avitam sanctitatem, nitorem decoremque pristinum recepere?“ Tyrna-
via crescens, [35–36]. 
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Túto periódu možno považovať v mnohých smeroch za najreprezentatív-
nejšiu v celej chváloreči, pretože jednak svojou komplikovanou prezdobe-
nosťou a neprehľadnosťou celkom zodpovedá vkusu barokovej rétoriky, 
jednak zhŕňa a formuluje základné ideologické postoje jezuitského rádu, 
ktorých je Trnavská univerzita so svojimi ustanovizňami významným 
predstaviteľom a propagátorom. Alegorický výklad mýtu o Apollónovi 
a Pythónovi umožňuje ukotviť chválu Slepčianskeho slnka hlboko v tra-
díciách klasického staroveku, hoci samozrejme treba rátať s tým, že tento 
obraz v poslucháčoch nepriamo evokoval aj kresťanskú analógiu príbehu, 
legendu, v ktorej draka zabíja sv. Juraj. Určite nie je v tomto prípade len 
zhodou okolností, že oslavovaný arcibiskup je svätcov menovec.  

Štefanovi Čibovi teda nemožno uprieť vynikajúcu schopnosť zvoliť 
pre propagáciu ideologických postojov svojho rádu ako živé príklady 
z minulosti naozaj tých najvhodnejších kandidátov a zároveň veľmi vhod-
né médium. Treba však zaiste tiež pripomenúť, že medzi trnavskými 
jezuitmi či významnými osobnosťami, ktorých činnosť sa úzko spájala 
s Trnavou a historickou Trnavskou univerzitou, nemusel takéto vzory 
prastarých cností hľadať dlho a ani nešlo o hľadanie ihly v kope sena. 
Univerzitná Trnava niesla v jeho dobe (a dodnes nesie) viditeľné stopy 
ich pôsobenia. Jazyk jeho panegyrikov je, ako sme videli, veľmi poetický 
a hranice medzi poetikou a rétorikou v tomto žánri v danej dobe sú pre 
súčasného čitateľa skutočne veľmi nejasné. Tvorivý prístup sa tiež pre-
javuje vo fascinujúcej hre symbolov a obrazov, ktoré pôsobia na mnohých 
rovinách a v mnohých skrytých nuansách. Celkový efekt umocňuje fakt, 
že Čiba vynikajúco ovládal dobové rétorické postupy, jeho text je demon-
štráciou schopností uplatniť ich v praxi a skomponovať prejav, ktorý by 
ktorýkoľvek autor barokovej učebnice rétoriky mohol pokojne použiť 
ako modelový text.  
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Résumé 
 

Sol Szelepscianum: The Third Panegyric in the Tyrnavia crescens Collection 
Dedicated to George Szelepcsenyi 

 
Jozef KORDOŠ 

 
In 1707 the work Tyrnavia crescens was published by the university press at 

Universitas Tyrnaviensis, the Jesuit university founded in Trnava (Tyrnavia, 
Tyrnau, Nagyszombat) by Cardinal Peter Pazmany in 1635. According to con-
temporary customs, this work was published to honour the solemn graduation 
of doctors of that year, which took place on 30 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 a professor of poetics and rhetoric at the university. The 
five patrons of Trnava chosen to be celebrated in this panegyric are Cardinal 
Peter Pazmany; the Archbishops of Esztergom, George Lippay and George Sze-
lepcsenyi; the Archbishop of Kalocsa, John Telegdy; and the Bishop of Eger, 
Ferdinand Palffy. However, the work itself does not consist of five panegyric 
speeches, as one might infer from its title and from the number of the addressees, 
since the fourth and shortest speech is dedicated to both John Telegdy and 
Ferdinand Palffy. This paper will focus on the third panegyric, dedicated to 
Archbishop George Szelepcsenyi, for the great merit he earned for the respublica 
orthodoxa Christiana by founding the Seminarium Marianum in Trnava. 
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Básnické nadanie v službách univerzitného  
manažmentu v 18. storočí∗ 

 
Katarína KARABOVÁ 

 
 

 historického hľadiska boli 17. a 18. storočie na našom území 
poznačené viacerými konfliktami, ktoré postihli väčšiu časť 
obyvateľstva. Aj napriek tomu sme s odstupom času svedkami 
dovtedy nezvyčajného rozmachu literárnej produkcie. Slovenská 

literatúra počas niekoľkých desaťročí zaznamenala v dobe osvietenstva 
skutočný boom nielen čo do počtu, ale aj v rozmanitosti žánrového za-
merania publikácií. Kvantitatívny vzostup celkom iste súvisel s dostup-
nosťou kníhtlače, ktorej počiatky sa spájajú sprvoti s putovnými dielňami. 
Priaznivejšie podmienky pre rozvoj tlačiarenského remesla našli jeho 
priekopníci v mestách, a tak sa neskôr kníhtlačiari presúvali tam. Stále 
dielne na našom území vznikli predovšetkým v poslednej tretine 16. 
storočia. Kníhtlačiareň v Trnave založil v roku 1577 kanonik Mikuláš 
Telegdi a po jeho smrti sa stala majetkom Ostrihomskej kapituly. Od 
roku 1646 však začala v Trnave pôsobiť univerzitná tlačiareň, ktorá sa 
postupným rozšírením produkcie stala jednou z najaktívnejších v Uhor-
sku. Bohaté a rozmanité portfólio tlačí vydávaných kníhtlačiarňou histo-
rickej Trnavskej univerzity (1635–1777) poskytuje dnešným bádateľom 
z oblasti histórie, filológie, translatológie, literárnej vedy a iných vedných 
odborov široké spektrum výskumných motívov. Invencia súvekých auto-
rov vo viacerých prípadoch súčasníka prekvapí svojou modernosťou i 
zameraním, čo robí z tyrnavík, tlačí vydaných v Trnave, vyhľadávaný 
predmet záujmu. Kolektív pedagógov z Katedry klasických jazykov Filo-
zofickej fakulty Trnavskej univerzity už viac ako desaťročie venuje cielenú 
pozornosť výskumu historických tlačí z trnavského milieu 17.–18. storočia. 
Ich výskum sa do dneška odrazil nielen v početných čiastkových štúdiách 

––––––––––– 
 ∗ Štúdia je čiastkovým výstupom z grantu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini: 

medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.–19. storočie). 

Z
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publikovaných doma i v zahraničí, ale k dispozícii sú aj viaceré monogra-
fické publikácie odrážajúce systematickú rekognoskáciu pertraktovanej 
problematiky.1  

Baroková literatúra a v rámci nej literatúra písaná po latinsky, ako aj 
tá, ktorú predstavujú diela vytvorené v národných jazykoch, reprezentuje 
veľmi zložitý celok. Dajú sa v nej nájsť prvky literárneho manierizmu, v 
ktorom sa niekedy hľadá spoločný menovateľ vtedajších literárnych 
procesov, čo však možno pokladať za veľmi problematické. Nemenej 
náročné je chápanie metamorfóz barokovej literatúry ako výsledku vše-
strannej kultúrnej krízy, najmä ak máme na mysli výkony vtedajších 
umelcov v oblasti hudby, výtvarného umenia či architektúry. Slovenská 
baroková literatúra absorbovala všeobecné črty európskeho literárneho 
baroka, ale zároveň sa utvárala na pozadí špecifických domácich prvkov. 
Medzi ne patrí celkom určite prevaha latinskej literárnej produkcie vo 
viacerých žánroch, v čom možno vidieť odraz reality multietnicity uhor-
ského štátu. Ani politická a spoločenská situácia v tomto období nebola 
jednoduchá. Zdrojom spoločenského napätia bola rivalita katolíckeho 
a protestantského tábora, ktorá sa premietla aj do ozbrojených konfliktov. 
Takpovediac vylúčenie „starej cirkvi“ na okraj spoločnosti či protirefor-
mačné aktivity, vojny, resp. ich hrozba a s tým súvisiaca bieda, sociálne a 
náboženské tlaky spôsobovali tristnú atmosféru v spoločnosti. Medzi 
prostriedkami, ktorými sa dalo spoločenskému pesimizmu čeliť, bolo ná-
boženstvo a vzdelanie. Hoci by sa sprvoti mohlo zdať, že nosnou ideou 
baroka je popretie humanizmu a renesancie, baroková literatúra vyrástla 
na plodoch renesančnej (humanistickej) literatúry a prebrala jej literárne 
črty a znaky. Predovšetkým v oblasti poetiky barokoví autori prevažne 
modifikovali renesančné a humanistické teórie.2 

Epigramatická poézia, ktorú vo svojich poetických dielach upred-
nostňovali aj viacerí barokoví autori na našom území, si pomerne rýchlo 
našla v dejinách slovenskej literatúry stabilné miesto už v období huma-
nizmu. Epigramatika je podobne ako v antike, z ktorej tento literárny 
žáner vzišiel, úzko spätá predovšetkým s príležitostnou poéziou.3 V 

––––––––––– 
 1 ŠKOVIERA, Joannes Kazi: Stoa vetus et nova / Ján Kazi: Stará a nová stoa (2009), 165 s.; 

KORDOŠ, Stephanus Csiba – Tyrnavia nascens = Štefan Čiba – Zrod Trnavy (2011); JURÍ-
KOVÁ, Columba laureata (2014); SIPEKIOVÁ, Syntaxis ornata seu de tribus latinae linguae 
virtutibus, puritate, elegantia, copia (2015); KARABOVÁ, Básnická zbierka Františka Babaia 
Ungariae reges (2015).  

 2 MINÁRIK, Baroková literatúra (1985), s. 16. 
 3 KONEČNÝ, Poetika epigramov Konštantína Halapiho (2011), s. 19–20. 
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slovenskej literatúre má nezastupiteľné miesto. Za vzor si mohli naši 
básnici celkom určite zobrať Marka Valeria Martiala, ktorý bol pôvodca 
epigramu a jeho najskvelejší predstaviteľ v antickej rímskej literatúre, ale 
svojou šikovnosťou a nápaditosťou vynikli a sú hodní nasledovania aj 
neskorší autori. Z nich spomeňme aspoň waleského epigramatika Johna 
Owena. Toho ako svoj vzor uvádza aj František Babai, jezuitský básnik, 
ktorým sa budeme hlbšie zaoberať. V prostredí barokových námetov sa 
otvára v epigrame priestor pre spracovanie rozmanitej tematiky. Ojedi-
nelým v tomto kontexte nie je ani historický epigram, ktorý v predmetnej 
dobe sleduje závažné historické udalosti alebo osudy ich dejateľov.4  

František Babai bol aj jezuita a bol jedným z tých, ktorí pôsobili v Trnave 
tesne pred presídlením univerzity do Budína. Narodil sa v roku 1742 
pravdepodobne v Skalici, čo napovedá použitie prívlastku Szakolczensis. 
Po štúdiách pôsobil v Banskej Bystrici ako instructor tertiae probationis. Po 
zrušení Spoločnosti Ježišovej sa v roku 1773 stal knihovníkom v Trnave 
a venoval sa výučbe náboženstva. Príčinou jeho smrti bola tuberkulóza, 
zomrel v roku 1777. 

Babai je autorom štyroch epigramatických zbierok. V roku 1773 mu 
bola vydaná kniha Uhorskí králi. Ich rodopis, taktiež ich významnejšie skutky 
a osudy zachytené stručne v metrách (Ungariae reges. Eorum genealogia, 
acta item illustriora et fata, compendio metrico deducta). O dva roky ne-
skôr vyšla zbierka básní Uhorskí palatíni, propalatíni a kráľovskí miesto-
držitelia preslávení vo vojne i v mieri, zachytení stručne v metrách (Ungariae 
Palatini, Pro-palatini et Locumtenentes regii bello paceque clarissimi (ab 
anno 1001–1765) compendio metrico deducti). Z roku 1776 pochádza 
163-stranové dielo Ostrihomskí arcibiskupi, ktorí sa preslávne zaslúžili o oba 
štáty, uvedení v metrickej príručke (Archi-Episcopi Strigonienses, de utra- 
que republica praeclare meriti compendio metrico deducti). A nakoniec 
bolo v roku 1777 v trnavskej univerzitnej kníhtlačiarni publikované dielo 
Tri knihy zmiešaných epigramov na cirkevné a svetské témy (Epigrammatum 
miscellaneorum, sacrorum, et profanorum libri III). 

Prvotina Františka Babaia Uhorskí králi vznikla ako prebásnenie s veľ-
kou starostlivosťou vyselektovaných miest z diela Babaiovho predchodcu, 
univerzitného profesora histórie Ladislava Turóczyho s názvom Ungaria 
suis cum regibus – Uhorsko so svojimi kráľmi. V epigramoch na uhorských 
kráľov sa snúbi na jednej strane história s veršami, na strane druhej fakty 
s umeleckou formou. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že umelecká 

––––––––––– 
 4 KARABOVÁ, Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae reges (2015), s. 15. 
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forma pôsobí ako výrazný determinant pri práci s historickými údajmi, 
Babai nás svojimi veršami presviedča o opaku. Nezáživné dejiny spra-
cúva so živým záujmom o osudy ich tvorcov, výsledkom čoho je sústava 
48 kvalitne prednesených epigramov. Takýto počin si vyžaduje výbornú 
znalosť histórie a tiež skutočný talent vo veršotepectve a vhodnom 
využití umeleckých výrazových prostriedkov, ktoré básnický text spre-
vádzajú. František Babai prebral na seba rolu modifikátora epigramu 
a dodal mu špecifický rozmer. 

Vývin historických vied v Uhorsku v 18. storočí môžeme skúmať z via-
cerých hľadísk. Jezuitská historiografická škola cez zbieranie odpisov 
prameňov postupne vyvíjala úsilie o etablovanie kritického dejepisectva 
v Uhorsku. Na jezuitských univerzitách sa nevytvorili samostatné ka-
tedry histórie, ale viacerí členovia Spoločnosti Ježišovej sa cirkevnej 
i svetskej histórii venovali. Historická tvorba Trnavskej univerzity sa 
opiera o vydania diel historikov, akými boli profesor histórie a svojho času 
dekan filozofickej fakulty Štefan Katona (1732–1811), ktorý svojím monu-
mentálnym 42-zväzkovým dielom o kriticky podaných dejinách Uhorska 
(Historia critica regnum Hungariae) prispel k formovaniu kritického deje-
pisectva. Samuel Timon (1675–1736), ktorého latinsky písané historické 
diela dodnes patria medzi najvýznamnejšie, sa vo svojom vedeckom bá-
daní zameriaval na spracovanie uhorských dejín a ich chronologizáciu. 
Timonovu zbierku diel doplnil jeho žiak Štefan Kaprinai (1714–1785). 
Univerzitný profesor František Kazi (1695–1759) publikoval počas pôso-
benia na Trnavskej univerzite viaceré historické diela, z ktorých najväčší 
význam z hľadiska kritického skúmania dejín má trojzväzkové dielo 
Dejiny uhorského kráľovstva (Historia regni Hungariae). Profesor apologe-
tiky a historik Juraj Pray (1723–1800), ktorý vynikal vo svojich histo-
rických dielach kritickosťou, sa zaoberal pôvodom starých Maďarov, 
spracoval a vydal katalóg univerzitnej knižnice prenesenej v roku 1777 
z Trnavy do Budína. Univerzitný profesor a historik František Karol Pal-
ma (1735–1787) napísal vysokoškolskú učebnicu dejín a geografie Uhor-
ska, ktorá vyšla vo viacerých vydaniach, v skrátenej forme aj ako stredo-
školská učebnica. Spomedzi historikov tejto doby so vzťahmi k Trnave 
musíme spomenúť aj zakladateľa uhorskej diplomatiky, genealógie a he-
raldiky Karola Wagnera (1732–1790), ktorý v rokoch 1771–1773 prednášal 
na Trnavskej univerzite cirkevné dejiny a rečníctvo. V neposlednom rade 
k historickému výskumu na našom území prispel i Matej Bel (1684–1749), 
autor monumentálneho diela Notitia Hungariae novae historico-geographica 
divisa in partes quatuor (1735, 1736, 1737, 1742), ktoré majú nesmierny 
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význam nielen pre poznávanie histórie uhorských regiónov, ale aj pre 
geograficko-historický výskum Slovenska a jeho osídľovania.  

Babai vo svojej prvotine o uhorských kráľoch presvedčivo dokazuje, 
že história môže byť podaná rôzne, teda aj vo veršoch. V nej sa autor 
rozhodol prebásniť – ako sme už spomenuli – časť venovanú kráľom z 
geograficko-historického diela jezuitu Ladislava Turóczyho s podobným 
názvom Uhorsko so svojimi kráľmi. Toto dielo bolo prvý raz publikované 
v roku 1729 v rozsahu 245 strán. V roku 1768 (teda tri roky po smrti 
autora) bolo vydané znova. Zelliger pri mene autora v tomto roku uvá-
dza okrem názvu diela aj krátku informáciu o tom, že dielo zveľadil 
Mikuláš Schmidt, niekdajší rektor Trnavskej univerzity, a látka v ňom 
siaha až do roku vydania.5 O doplnenie sa mal postarať aj Štefan Katona. 
Vydanie z roku 1768 okrem toho, že zmenilo formát, rozšírilo svoj obsah 
o panovníčku Máriu Teréziu, ale aj o množstvo zaujímavých informácií 
zo života ostatných kráľov. Na začiatku vydania sa nachádza príhovor 
čitateľovi, ktorého autorom bol Štefan Katona. Dielo má podobne ako 
prvé vydanie dve knihy, z ktorých prvá obsahuje opäť geografické údaje 
a druhá sa venuje kráľom. Na začiatku druhej knihy je uvedený meno-
vitý zoznam uhorských kráľov. V druhej knihe okrem iného pribudli po-
drobnejšie informácie o činnosti kráľov a ich genealógii, o ich vojenských 
podujatiach a úspechoch v diplomatických vyjednávaniach. V texte sú 
tieto doplnky ohraničené úvodzovkami, niekedy nasledujú priamo za 
pôvodným textom, inokedy sú do neho vložené. V tomto vydaní sú 
v druhej knihe, avšak počínajúc až rokom 1540 (vláda Ferdinanda I.), 
marginálie s údajom arabskými číslicami o najpravdepodobnejšom roku 
začiatku vlády daného panovníka, o významných medzníkoch v jeho ži-
vote a o roku úmrtia. Do roku 1540 sa tieto roky uvádzajú rímskymi 
číslicami priamo v texte. Súpis uhorských kráľov sa podobne ako v pr-
vom vydaní začína sv. Štefanom, ale ako sme vyššie spomenuli, končí sa 
panovníčkou Máriou Teréziou. Dielo tak podáva dovedna údaje o 48 
uhorských panovníkoch. Z uvedených faktov je zrejmé, že náš básnik 
vychádzal z druhého vydania Turóczyho diela. Jednak sa Babaiov prího-
vor čitateľovi veľmi podobá na príhovor pred textom historika a navyše 
všetky básne majú marginálie s udaním roku nástupu na trón a s udaním 
roku smrti alebo zosadenia z trónu, ako je to v historickom texte. Takisto 

––––––––––– 
 5 ZELLIGER, Pantheon Tyrnaviense (1931), s. 83, 137. 
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po obsahovej stránke Babaiove epigramy disponujú údajmi z dopĺňaných 
častí, ktoré sa v prvom vydaní Turóczyho Uhorských kráľov nevyskytujú.6 

Z titulného listu sa môžeme dozvedieť, že Babaiova básnická zbierka 
o uhorských kráľoch bola vydaná vďaka štedrosti najctihodnejších otcov 
Andreja Šimona, Michala Kunna a Štefana Csorbu, ako aj ostatných ma-
gistrov slobodných umení a filozofie resp. vychovávateľov bakalárov. Za 
venovaním sa uvádzajú state z logiky, zo všeobecnej a špeciálnej fyziky, 
metafyziky a anamastiky. Nasleduje príhovor k čitateľovi, v ktorom autor 
uvádza, že chce prebásniť dielo veľadôstojného pána Ladislava Turóczy-
ho, ktorý na Trnavskej univerzite vyučuje svetské dejiny a rétoriku. 
Babai taktiež vyslovuje obavu, že je priťažkou úlohou zachytiť v zopár 
veršoch mnohé fakty, a pomáha si veršom z Horatia: Brevis esse laboro, 
obscurus fio.7 

Z pohľadu našej témy nás bude zaujímať štvorlístok osôb spätých 
s historickou Trnavskou univerzitou – Štefan Katona, Mikuláš Schmidt, 
Ladislav Turóczy a František Babai. Prvý z nich, Štefan Katona, bol v ro-
koch 1765–1773 profesorom rétoriky a dejín na Trnavskej univerzite. 
V roku 1774 sa stal dekanom filozofickej fakulty, na čo Babai reflektuje 
v inej svojej zbierke oslavným epigramom v znení: „Vďaka buď nebešťa-
nom, že filozofia získala dekana – historika; čoskoro toho bude vedieť 
omnoho viac. Predtým slúžila pod astronómom, Grékom i fyzikom, takže 
veci, čo jej ležali za chrbtom, nevidela. Astronóm totiž učil o budúcnosti, 
fyzik o prítomnosti, Grék o tom, ako predložené fakty dať do vzťahu 
s vierou. Pod tvojím vedením bude hľadieť na minulé veci naspäť obrá-
teným zrakom; čoskoro teda získa filozofia dve tváre.“8 Vzápätí sa Kato-
novi Babai prihovára ešte jedným epigramom (v nebásnickom preklade): 
„Zaiste viacerí opisovali dejiny vlasti, ale ty jediný sa vyrovnáš mnohým, 
vo svojej horlivosti si veľmi zaneprázdnený. Iní opisujú dejiny vlasti, ty 
sa venuješ dejinám celého sveta a štýlom písania vieš oživiť minulosť. 
Okrem toho hovoria o tebe, že si historik historikov, veď máš vo zvyku 
písať o ich životoch. Kto tvoje už opísal činy? Treba povedať, že sa nena-
šiel nikto lepší od teba: tak opíš aj svoje dejiny.“9 Vzhľadom na blízku 
spoluprácu Františka Babaia so Štefanom Katonom je celkom logické, že 
básnik podrobne poznal Katonovu spisovateľskú tvorbu. Keď v prvom 
z citovaných epigramov vyzdvihuje Babai Katonu ako historika, v druhej 
––––––––––– 
 6 KARABOVÁ, Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae reges (2015), s. 24. 
 7 HORAT. Ars poetica, v. 25–26. 
 8 BABAI, Epigrammatum miscellaneorum, sacrorum, et profanorum libri III (1777), s. 78. 
 9 Tamže, s. 79. 
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básni stavia na obdiv jeho literárne zásluhy, o to viac, že sa Katona vo 
svojich dielach venuje nielen národným, ale i celosvetovým dejinám. 
A ide ešte ďalej, keď ho nazýva scriptor scriptorum, a to s najväčšou prav-
depodobnosťou vďaka Katonovmu chronologickému zhrnutiu (Synopsis 
chronologica historiae), ktoré vychádzalo v Trnave po častiach v rokoch 
1771, 1773 a 1775.  

Nadštandardné vzťahy kvarteta mužov spätých s historickou Trnav-
skou univerzitou vyústilo do vydarenej spolupráce, ktorej výsledky máme 
k dispozícii dodnes vďaka zachovaniu Babiovho diela. V čase vydania 
svojej prvej práce mal Babai 31 rokov, bol teda pomerne mladý, nemal za 
sebou univerzitnú kariéru ani veľké počiny vo vedeckej sfére a dá sa 
predpokladať, že nestáli za ním bohatí sponzori či vtedajší mecéni lite-
ratúry. Napriek tomu mu v krátkom období po prvej zbierke vyšli v nasle-
dujúcich štyroch rokoch ďalšie tri. Všimli si azda Katona a Schmidt 
svojho času vo vysokých univerzitných funkciách tohto mladého muža 
na základe jeho nadpriemerného nadania alebo im prišiel vhod Babaiov 
básnický talent aj na iný účel? Pravda, ako to vo väčšine prípadov býva, 
sa zvykne nájsť niekde uprostred. Aj Katona aj Schmidt mali blízko k his-
tórii. Obom však celkom určite záležalo na dobre študentov vzdelávacej 
inštitúcie, ktorú riadili. Tu sa odkrýva výrazný prvok, ktorý spája všetky 
Babaiove zbierky. Tým prepojením je výrazný didaktický charakter Ba-
baiových básní. A práve snaha poskytnúť študentom jednoduchú mne-
motechnickú pomôcku pri učení sa o uhorskej histórii mohla byť tým 
podstatným dôvodom pozitívneho využitia mladého básnického talentu. 
Aj samotný Katona napísal svoje zhrnutie dejín ad sublevandam memoriae 
historiophilorum. Babai v príhovore k uhorským kráľom hovorí: „Na to, aby 
som bol ochotný spracovať v metrách kráľov Uhorska, vydaných vo for-
me príručky veľadôstojným pánom Ladislavom Turóczym, ma naviedol 
istý muž, vzdelanému svetu dobre známy vďaka historickým výkladom, 
muž, ktorý na Trnavskej univerzite vyučuje svetské dejiny a rétoriku.“10 
Na inom mieste v básnickej zbierke o uhorských arcibiskupoch Babai 
v príhovore čitateľovi píše: „Potom ako som v Trnave vydal na svetlo 
Božie v metrách spísané dve diela Uhorskí králi a Palatíni, propalatíni 
a kráľovskí miestodržitelia, priatelia mi vnukli myšlienku, aby som v po-
dobnej príručke – ktorá by slúžila ako študijná pomôcka pre milovníkov 
histórie – spracoval skutky ostrihomských arcibiskupov, ktoré sú význam-

––––––––––– 
10 BABAI, Ungariae reges, A2 v. 
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né rovnako pre svätý ako aj svetský štát. Vychádzal som z diela História 
od známeho Mikuláša Schmidta zo Spoločnosti Ježišovej.“11 

Zhrňme si fakty týkajúce Babaiových básní: jeho prvé tri epigra-
matické zbierky sa venujú vlastivedným témam, prevažne z oblasti svet-
skej a cirkevnej histórie, vychádzajú z diel dobre známych autorov 
v trnavskom milieu, historika Ladislava Turóczyho a profesora Mikuláša 
Schmidta, samotné autorské príhovory čitateľovi na začiatku diel pou-
kazujú na to, že Štefan Katona bol v tomto prípade spiritus movens. Práve 
vďaka Katonovej podpore a kontaktom sa našli finančné prostriedky pre 
vydanie metrických kompendií v podobe, v akej sa nám zachovali. A hoci 
sa z príhovorov k pertraktovaným básnickým dielam nedozvieme po-
drobnosti o tom, ako sa František Babai zoznámil so Štefanom Katonom 
a Mikulášom Schmidtom, či boli priatelia a ako dobre sa poznali, dá sa 
konštatovať, že toto spojenie síl šikovných manažérov a talentovaného 
básnika vyústilo do publikovania štyroch vydarených básnických zbie-
rok. Z nich prvé tri boli komponované s vedomím, že budú slúžiť ako 
učebná pomôcka pre študentov alebo milovníkov histórie. 
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The diversity of genre and content in the book production of the historic 

Trnava University and the many preserved published works from the period of 
its operation provide an opportunity to examine individual publications even in 
terms of the specific conditions of their creation. This paper addresses the issue 
of book production within the specific intentions of the mutually beneficial 
relationship between authors and the leading representatives of the educational 
institution in Trnava. Material revealing the genesis is often found in the works 
themselves in the form of a preface; on other occasions, the relevant information 
comes directly from the core text. Support from the dean or the rector of the uni-
versity for these publications did not necessarily only entail financial resources 
for publication. As we will see, it often reflected an attempt to improve the edu-
cational process or support extraordinary talent. Franciscus Babai was a gifted 
Jesuit poet who published four collections of epigrams between 1773 and 1777. 
Behind each one there stands the poet’s enthusiasm for the epigrammatic style; 
however, each collection is distinct in its content as well as its origins. The pre-
served information that Babai himself produced reveals what preceded the publi-
cation of these epigrammatic poems. 
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red takmer desaťročím rozšírila zbierku starých tlačí na Katedre 
klasických jazykov Trnavskej univerzity xerokópia tlače s názvom 
Vienna Austriae defensa et liberata.1 Ako vidno z dodatočne dopí-
saného dátumu pri údajoch o vydavateľovi na titulnom liste, 

tlač vyšla vo Viedni roku 1686 pri príležitosti promócií nových bakalárov 
na Viedenskej univerzite (Alma Mater Rudolphina Vindobonensis). A aj keď 
ide o tlač viedenskej proveniencie, nemožno si v osobe autora nevšimnúť 
dôležité spojivo, ktoré toto dielo priamo spája so starobylou Trnavskou 
univerzitou. Je ním uhorský jezuita Gabriel Kapi, rodák z Kapušian, kto-
rému Trnava na istý čas poskytla zázemie domova a historická Trnavská 
univerzita priestor na akademické pôsobenie. Gabriel Kapi sa v mladosti 
stal svedkom jednej z najväčších a najzásadnejších bitiek minulého tisíc-
ročia, bitky pri Viedni roku 1683. Tá sa do dejín zapísala ako vojenské 
stretnutie, v ktorom sa rozhodovalo o osude Európy – či bude v budúc-
nosti kresťanská alebo islamská. To, ako mladý Kapi vnímal priebeh 
vojenských udalostí a činy hlavných aktérov na pozadí stretu dvoch od-
lišných svetov, pretavil do svojej literárnej prvotiny. Dal jej podobu škol-
skej divadelnej hry, v ktorej básnicky spracoval reálny historický námet 

––––––––––– 
 1 Za získanie Kapiho diela patrí naše poďakovanie profesorovi Jozefovi Šimonči-

čovi, ktorý v lete roku 2009 láskavo poslal jeho kópiu profesorovi Danielovi 
Škovierovi. V sprievodnom liste poznamenal, že jediný dostupný exemplár v tom 
čase opatrovala knižnica Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti, žiadna iná 
knižnica na Slovensku, vo Viedni, dokonca ani knižnica P. Generála SJ v Ríme 
toto dielo nemala. Dnes je situácia priaznivejšia, okrem budapeštianskeho exem-
pláru pod signatúrou RMK III. 4228 v Zbierke starých tlačí (OSzK) sa ďalší nachá-
dza aj vo viedenskej Österreichische Nationalbibliothek, hoci v pozícii autora tohto 
diela sa objavuje iba meno promótora diela Francisca Rescalliho, čo ukazuje na zau-
žívanú prax katalogizovania latinských postupových prác (tzv. libelli graduales).  

P



Obrana a oslobodenie Viedne roku 1683 očami Gabriela Kapiho 297 

osmanského útoku na Viedeň a Habsburgovcov symbolizujúcich kresťan-
skú Európu.  

V tristoročnom zápase európskych mocností s Osmanskou ríšou pred-
stavovala bitka pri Viedni roku 1683 posledný medzník. Táto bitka zna-
menala v konečnom dôsledku ukončenie tureckej expanzie v strednej 
Európe a zosilnenie politického vplyvu Habsburskej monarchie. V deji-
nách Viedne to však nebolo po prvý raz, čo sa pred jej hradbami objavilo 
obrovské osmanské vojsko. Naposledy ho pred viac ako 150 rokmi ohro-
zoval Sulejman I. Nádherný, ktorý však napriek veľkému úsiliu v rokoch 
1529 a 1532 neuspel. Sídlo Habsburgovcov vtedy odolalo, dobyť sa ho 
nepodarilo ani po druhý raz, v septembri 1683. O výprave do srdca 
Európy proti Habsburgovcom sa rozhodlo ešte v roku 1682, no na pochod 
kvôli tuhej zime sa osmanská armáda vydala až začiatkom apríla roku 
1683 z Drinopolu, dnešného Edirne v európskej časti súčasného Turecka. 
Schopnosti svojho nepriateľa habsburská armáda od samého začiatku 
stále podceňovala. Medzi ľuďmi sa šírila mienka, že vojsko Osmanov už 
nevie bojovať, a objavili sa aj pochybnosti, či vôbec dorazí k hraniciam. 
Muselo nastať vskutku ohromné zdesenie, keď po troch mesiacoch ná-
ročného pochodu Osmani 7. júla dorazili do Mošonu, kde sa rieka Litava, 
pozdĺž ktorej po stáročia viedla hranica medzi Rakúskom a Uhorskom, 
vlieva do Dunaja. Aj cisár Leopold I. usúdil, že vývoj udalostí naznačuje 
stav priameho ohrozenia, preto sa rozhodol opustiť Viedeň a vydal rozkaz 
na okamžitý odchod cisárskej rodiny a vojenskej rady do bezpečia v Linzi. 
Tým, ktorí v meste zostali, ako aj utečencom z okolia, ktorí za hradbami 
Viedne hľadali útočisko, nezostalo nič iné, ako pustiť sa do práce a čo 
najlepšie sa pripraviť na útok Osmanov.  

Obliehanie Viedne sa začalo 14. júla, keď k mestu pritiahla osmanská 
armáda, a trvalo dva dni, kým ho obkľúčila. Pri útoku nepriateľ 
neočakával žiadne problémy, Viedeň mala podľa osmanských plánov 
padnúť rýchlo a s minimálnymi škodami. Nebolo tomu celkom tak: ako 
plynuli týždne, obliehanie sa predlžovalo. Tak ako sa zhoršovali 
podmienky obrancov Viedne, podobne sa zhoršovali aj pomery v 
nepriateľskom tábore. Trvalo skoro dva mesiace, kým Osmani dosiahli 
prvý výraznejší úspech. Vtedy si obrancovia Viedne uvedomili, že bez 
okamžitej pomoci viac už nezmôžu. Tá prišla takmer v poslednej chvíli v 
podobe poľských vojsk pod velením poľského kráľa Jána III. So-
bieskeho. Rozhodujúca bitka o Viedeň sa začala skoro ráno 12. septem-
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bra a ešte v ten istý deň sa skončila obrovským zmätkom, ale aj úplným 
víťazstvom oslobodzovacej armády.2  

Uvedené historické fakty o Bitke pri Viedni roku 1683 poznáme vďaka 
bohatým historickým prameňom, ktoré sa nám zachovali na strane víťa-
zov i porazených. Popri objektívnych historických záznamoch sa priam 
ako vzácnosť vyníma doteraz takmer neznáma a nepovšimnutá školská 
divadelná hra3 Gabriela Kapiho, ktorá vznikla krátko po skutočných 
udalostiach a v ktorej autor – takpovediac očitý svedok bitky – reálne a 
presvedčivo sprítomnil všetko, čo so sebou vojna priniesla. Vo veršoch 
hry sa tak strieda krutý opis reality posledných dní bitky s dojemnými 
obrazmi čiastočne fiktívnych príbehov jednotlivých aktérov. Už samotné 
biografické heslo Gabriela Kapiho, kde je uvedený ako náboženský spi-
sovateľ, naznačuje, že jeho tvorba spočívala hlavne vo vydávaní teolo-
gických prác,4 preto hra o obrane a oslobodení Viedne nepredstavuje 
typickú vzorku jeho diela. Napísal ju ako učiteľ rétoriky na viedenskom 
gymnáziu, stojaci na začiatku svojej kariéry, pre ktorého bolo písanie 
kratších či dlhších divadelných výstupov obligátnou súčasťou pedago-
gickej práce. Divadlo totiž, ktoré vo vzdelávacom systéme jezuitského 
rádu hralo veľmi dôležitú úlohu, zastávalo významné miesto aj bezpro-
stredne v školskej výučbe5 a slúžilo predovšetkým na precvičovanie ja-
zykových znalostí z latinčiny, na rozvíjanie rečníckych schopností žiakov, 
ako aj na prezentovanie samotného vzdelávacieho inštitútu.  

Námet takej historicky významnej a aktuálnej udalosti, akou Bitka pri 
Viedni bola, poskytoval Kapimu látku nielen pre jeho umelecké stvár-
nenie a naplnenie uvedených didaktických cieľov, ale aj príležitosť na 
sprostredkovanie a šírenie vyšších politicko-náboženských postojov 
a morálneho posolstva kresťanského svetonázoru. Pri ponímaní Kapiho 
hry ako celku máme teda pred očami dielo, ktoré sa svojho času vyzna-

––––––––––– 
 2 MARKUSKOVÁ, Koniec osmanských ambícií.  
 3 Celý názov diela znie: Vienna Austriae defensa et liberata auspiciis augustissimi Ro-

manorum imperatoris Leopoldi I. ab armis Mahometi IV. Turcarum tyranni oppugnata, 
dramatibus tribus proposita.  

 4 Bibliografia G. Kapiho: Selecta sapientum apophthegmata (Tyrnaviae 1690); Fasci-
culus oratorius ex campo eloquentiae Tyrnaviensis collectus (Tyrnaviae 1691); Allocutio 
salutatoria in ingressu solemni Christiani (Tyrnaviae 1713); Institutiones christianae de 
sacrosancta et individua Trinitate (Tyrnaviae 1720–1724, 1732, 1764 a 1774); Institu-
tiones christianae de analysi fidei (Tyrnaviae 1737). 

 5 Viac pozri JACKOVÁ, Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti (2011), s. 23–58; BOBKOVÁ –
VALENTOVÁ, Každodenní život učitele a žáka (2006), s. 86–119.  
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čovalo aj patričnou funkčnosťou6 a slúžilo istým ideologickým zámerom. 
Medzi ne patrila v prvom rade propagácia a oslava panovníka, celého 
rodu Habsburgovcov a jeho politiky ako jedinej záruky mieru a slobod-
nej vlasti, no najmä šírenie a posilnenie katolíckej viery a upevnenie 
človeka v jeho kresťanských cnostiach. Tieto atribúty typické najmä pre 
príležitostnú barokovú tvorbu sú najvýraznejšie sprítomnené práve v pa-
sážach, kde ústami jednotlivých aktérov hry otvorene zaznieva bezhra-
ničná láska a obdiv k mestu a vlasti, t. j. aj cisárovi. Takéto oslavujúce pre-
javy na adresu Viedne ako kresťanského sídla zapracoval Kapi do svojej 
hry opakovane, pričom niektoré zdôraznil aj z hľadiska stavby hry tým, 
že tvoria úplný záver výstupu, ako napríklad v štvrtom výstupe prvého 
dejstva, keď rozhovor vojenských tribúnov o zlej situácii mesta ukončí 
jeden z nich slovami: 

 
„Pre také zlo si teda bola Viedeň zachovaná;  
toľko ráz svojimi zachránená,  toľko ráz nad  
nepriateľmi víťaz: hrdá, premocná, bohatá a starobylá  
Viedeň, rodička kráľov, cisárov, arcivojvodov.“7 

 
Skôr ako sa necháme Gabrielom Kapim previesť skutočnou drámou 

bitky v jeho stvárnení, spoznajme bližšie životnú dráhu a pôsobenie au-
tora. Vďaka dôkladným záznamom jezuitských i ďalších bibliografov8 
poznáme život i tvorbu Gabriela Kapiho vcelku podrobne. Narodil sa 28. 
augusta roku 1658 v Kapušanoch v okrese Prešov do tamojšieho staroby-
lého šľachtického rodu Kapiovcov. Ako 15-ročný mladík vstúpil do Spo-
ločnosti Ježišovej, hoci sa tak stalo napriek vôli jeho rodičov, a noviciát 
absolvoval vo Viedni. Po dvoch rokoch štúdia poetiky a rétoriky študoval 
filozofiu vo Viedni a hneď potom učil humanitné predmety v Štajerskom 
Hradci. Roku 1682 sa vrátil do Viedne na štúdium teológie, musel ho však  
 

––––––––––– 
 6 Viac pozri JURÍKOVÁ, Columba laureata. Panegyrické tlače z produkcie trnavskej uni-

verzitnej tlačiarne (2014), s. 150–153.  
 7 „Huic ergo servata es malo; / Toties tuis erepta totiesq; hostium / Victrix, super-

ba, praepotens, dives, vetus / Vienna Regum, Caesarum, Archiducum Parens?“ 
KAPI, Vienna Austriae, A8r. 

 8 Napr. SOMMERVOGEL–DE BACKER, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (1869–1876), 
col. 399–400; STOEGER, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (1855), s. 167–168; 
SZINNYEI, Magyar írók élete és munkái (1897).  
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po roku prerušiť kvôli vojenskej hrozbe, keď sa k mestu priblížila turecká 
armáda. Mladý Kapi sa preto z Viedne presunul do Bologne9 a tam po-
kračoval v teológii, no v roku 1686, keď vyšla jeho dráma o bitke pri 
Viedni, učil už znova vo Viedni. V Trnave pôsobil v rokoch 1688–1691 
ako profesor filozofie a etiky, katechéta, špirituál, spovedník, konzultor a 
prézes Mariánskej kongregácie.10 V ďalších rokoch mal Kapi svoje pôso-
bisko vo viacerých uhorských mestách, v Gyöngyösi, Komárne, Kluži, 
kde bol superiorom, profesorom sporných vieroučných otázok a teológie 
i školským prefektom. Do Trnavy sa vrátil znova v období 1707–1709 
ako kancelár univerzity a jej vicerektor, o niekoľko rokov neskôr okrem 
iných významných funkcií zastával aj úrad rektora Trnavskej univerzity. 
Po pôsobení v Bratislave v rokoch 1717–1719 zostal až do konca života v 
Trnave, kde bol správcom univerzitnej tlačiarne a konzultorom. V tomto 
meste napokon 24. marca 1728 zomrel.11  

Kapiho divadelná hra vyšla bez uvedenia autorovho mena, no na ti-
tulnej strane exempláru uchovávaného v Národnej knižnici v Budapešti 
sa nachádza perom dodatočne dopísaný záznam a Gabriele Kapy Soc. Jesu. 
Absencia printovej formy mena nie je vôbec prekvapujúca, keďže ide 
o školskú hru, ktorú učitelia väčšinou nepodpisovali. Všetky štandardné 
biografie a bibliografie jezuitských autorov však jednoznačne potvrdzujú 
Kapiho autorstvo. Podľa tradície v jezuitských tlačiach je titul rozšírený 
o údaj k promócii bakalárov P. Františkom Rescallim, riadnym profeso-
rom Viedenskej univerzity. Pred titulným listom je vytlačené frontispice 
zobrazujúce v spodnej línii časť Viedne v hradbách s Dómom sv. Štefana 
a na samom okraji osmanský vojenský tábor so stanmi. Obrázku domi-
nuje vrch Kahlenberg pri Viedni, z ktorého sa práve spúšťa jazda kráľa 
Jána III. Sobieskeho. V pravom hornom rohu vidieť v žiarivom kruhu 
zjav Panny Márie s Ježiškom na rukách s vystupujúcim ostrým lúčom, 
ktorý zasahuje veľkého čierneho dravca letiaceho nad mestom. V ľavom 

––––––––––– 
 9 V otázke, kam sa G. Kapi uchýlil pred osmanskou hrozbou, sa biografie rozchá-

dzajú. Niektoré uvádzajú, že v čase 1683–1685 pokračoval v štúdiu teológie v 
Bologni a v Benátskej provincii. Iné označujú za miesto jeho pobytu Čechy, kde 
na pražskej univerzite prednášal teológiu. Por.: HOLOŠOVÁ, Rektori Trnavskej uni-
verzity (2009), s. 62; SZINNYEI, Magyar írók élete és munkái (1897), heslo Kapi Gábor 
(kapi-vári). 

10 HOLOŠOVÁ, Rektori Trnavskej univerzity (2009), s. 62.  
11 Tamže.  
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hornom rohu je znázornený anjel, ktorý drží v rukách stuhu s nápisom 
In hoc signo vinces.12  

Hra o obliehaní a oslobodení Viedne má rozsah 42 strán bez paginácie 
a pozostáva z troch dejstiev; každé z nich sa skladá z piatich výstupov. 
Stavba hry je logická, pretože každé dejstvo patrí jednému z troch najdô-
ležitejších aktérov viedenskej bitky: prvé dejstvo nesie meno obrancu 
Viedne Ernsta Rüdigera, grófa von Starhemberg; druhé dejstvo je oslavou 
osloboditeľa Viedne, poľského kráľa Jána III. Sobieskeho, napokon tretie 
patrí veliteľovi tureckej armády, veľkovezírovi Kara Mustafovi. Hre ne-
chýba príhovor autora k promovaným bakalárom, v ktorom autor odô-
vodňuje vznik svojho diela a cez symboliku astronomického zatmenia 
Mesiaca vykresľuje obraz najvýznamnejšej udalosti z nedávnej histórie: 
„Znova vám prinášame a predkladáme zatmenie Mesiaca sledované 
pred troma rokmi, nad ktoré obdivu hodnejšie, radostnejšie či väčšie 
nikdy –pokiaľ siaha ľudská pamäť – nebolo vidieť ani počuť v tomto 
meste, v tomto sídle, v tomto domove a pevnosti kresťanskej ríše. Ak 
však úplné zatmenie Mesiaca vyvoláva nejaký úžas, kto by sa nedivil, že 
mesiac ubúdal nie kvôli interpozícii Zeme, ale kvôli interpozícii rímskej 
orlice, kráľovnej a vládkyne sveta? Kto by neplesal pre také zoslabnutie 
svetla, ktorým sa podivuhodne preslávili všetky kresťanské národy 
a kraje“?13  

Nadšenie a radosť z víťaznej bitky, ktoré autor v úvodnom slove ot-
vorene prejavil, strieda pochmúrny obraz hrdinu prvého dejstva, vojen-
ského veliteľa Viedne Ernsta Rüdigera von Starhemberg (1638–1701), 
––––––––––– 
12 Nápis je narážkou na inú významnú historickú udalosť, ktorá sa odohrala 28. 

októbra roku 312 a ktorá mala veľký vplyv na povolenie kresťanstva v Rímskej 
ríši. Išlo o boj Konštantína, ktorý sa snažil stať jediným vládcom Rímskej ríše. 
V noci pred rozhodujúcou bitkou Konštantína s Maxentiom zasiahol Kristus. 
V podobe sna alebo akejsi vízie sa zjavil vojakom i budúcemu cisárovi na nebi 
veľký kríž s nápisom In hoc signo vinces, čiže „V tomto znamení zvíťazíš“, a Kristus 
ukázal kresťanský symbol Konštantínovi, ktorý ho dal namaľovať na všetky štíty 
svojich vojakov. V boji Maxentius utrpel od légií s Kristovými monogramami dr-
vivú porážku a 29. októbra vstúpil Konštantín do Ríma už ako nespochybniteľný 
cisár západu. 

13 „Eclipsim Lunae, qua nulla post hominum memoriam mirabilior, nulla jucundior, 
nulla unquam visa est, auditaque major, in hac Urbe, sede, domicilio, arce Chris-
tiani imperii, tres abhinc annos spectatam, vobis iterum exhibemus offerimus-
que. … Quod si omnis Lunae defectus aliquid habet admirationis; quis non miretur 
eam non terrae, sed Reginae, Imperatricisq; orbis terrae, Romanae Aquilae inter-
positu defecisse? quis non ea lucis diminutione exultet; qua gentes, regionesq; 
omnes Christianae mirifice illustratae sunt?“ KAPI, Vienna Austriae, A2v. 
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ktorý sa do európskej histórie zapísal práve roku 1683 ako defensor, ob-
ranca Viedne, keď bol cisárom Leopoldom I. vymenovaný za vrchného 
veliteľa viedenskej posádky. Dostal sa tak do mimoriadne ťažkej situá-
cie, keďže počas 62 dní obliehania od 14. júla do 12. septembra 1683 
musel s pomerne malým počtom obrancov čeliť každodenným osman-
ským útokom. Rüdiger preukazoval po celý čas veľkú statočnosť, osobne 
sa zúčastňoval na bojoch na hradbách a v kritických momentoch bol 
pre svojich vojakov veľkou vzpruhou. Prvú scénu teda otvára monológ 
neochvejného a v bojoch zoceleného, no raneného Rüdigera, veliteľa 11-
tisícovej vojenskej posádky, ktorú mu cisár Leopold I. zanechal na obra-
nu Viedne. Na scéne sa objavuje so zranením na hlave, ktoré utŕžil pri 
útoku na baštu Löbl. Z tohto dôvodu je nútený zostať na lôžku, a tak ho 
zožierajú vlastné výčitky, že sa nemôže zúčastniť na bojoch osobne. Zmoc-
ňuje sa ho pocit, že je neužitočný tak pre svojho cisára, ako aj pre svoju 
vlasť. Rüdigerov vnútorný nepokoj a bezmocnosť najlepšie demonštrujú 
úvodné slová prvého dejstva:  

 
„Rüdiger! Zbabelo chrápeš na hanebnom lôžku?  
Viedeň zas ukrutný barbar mečom a ohňom  
napáda nocou i dňom; mladík i starec  
aj všetky stavy i pohlavia ženú sa na hradby,  
s túžbou tam zomrieť: či jediný máš zo smrti strach, 
ktorou si tak často pohŕdal aj pre menšiu príčinu?“14 

 
Rüdiger bol v skutočnosti známy tým, že sa nechával na hradbách pre-

nášať na nosidlách, aj keď bol zranený. Čitateľa teda vôbec neprekvapí, 
že tento typický rüdigerovský atribút necháva autor naplno vyznieť aj 
vo svojej hre, veď Rüdiger sa napriek vážnemu zraneniu hlavy rozhodne 
vrátiť sa na hradby a radšej zomrieť tam:  

 
   „Pre vlasť a rodnú  
Viedeň túto dušu obetovať mi je drahšie,  
než je komukoľvek drahší jeho vlastný život.  
Nemôžem žiadať od bohov väčšie dobro na zemi  
než túto smrť; trápi ma iba to,  

––––––––––– 
14 „Rudigere! turpi stertis ignavus thoro? / Ferro Viennam, et igne crudelis petit / 
 Noctu, diuq; barbarus; juvenis, senex / Atq; omnis ordo, sexus, in muros mori / 
 Cupidus procurrit: Solus an causa necem / Tam soepe pro minore contemptam 

times?“ KAPI, Vienna Austriae, A3r–A4v. 
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že rana ma dostala na lôžko, nie radšej 
do hrobky predkov: sťa užitočná mŕtvola by som aspoň  
podoprel hradby, teraz nie som na prospech vôbec. 
Ale čo sa ja sťažujem, že tak blízka smrť tu nie je?  
Uniknem jej prvý, to smrť neunikne mne,  
hradby či múry - nie lôžko - sú miestom 
pre dôstojnú smrť: čo robím? Prečo ja blázon zbabelo  
bránim hanebný skutok? Či niekto môže mať  
dosť dobrý dôvod na vylihovanie, kým Viedeň horí,  
kým nepriateľ vyskakuje na hradby?“15 

 
V tomto odhodlaní Rüdigerovi zabráni príchod jeho priateľa Sellea, 

ktorý ho prosí, aby zostal na lôžku a radšej mu požičal svoje zbrane, vďa-
ka ktorým ho budú považovať za skutočného Rüdigera. Chce tak na 
jednej strane oklamať a zneistiť nepriateľa, na druhej strane oduševniť 
vlastných vojakov a občanov a brániť ich. Rüdigera prehovára takto: 

 
  „Kým občan počuje,  
že si nažive, dovtedy sa aj domnieva,  
že môže zvíťaziť a dúfať.  
  Naša smrť a tvoja smrť nie sú dve, 
ale jedna smrť: a strela, čo porazí teba, porazí  
spolu s tebou aj nás všetkých: bez nás  
nebudeš môcť zomrieť skôr.“16   
 

Po Selleovom dlhom dohováraní Rüdiger nakoniec súhlasí a zverí mu 
svoje zbrane práve tak, ako to kedysi urobil slávny Achilles, ktorý pri ob-

––––––––––– 
15 „pro Patria animam hanc mihi, / Et pro Vienna Patria profundere, / Est charius, 

quam vita sit cuivis sua: / Nec morte possum hac majus in terris bonum / Rogare 
superos; idq; mihi solum dolet, / Quod plaga strato me ista, non patrio intulit / 
Potius sepulchro: augere potuissem utile / Saltem cadaver valla; nunc prosum 
nihil. / Sed tam propinquam abesse quid mortem queror? / Ego prior illam fugio, 
non me mors fugit: / In moenibus, murisq;, non lecto est locus / Pulchre cadendi: 
quid ago? quid vecors, iners, / Defendo turpe facinus? utrum aliqua potest, / Dum 
ardet Vienna, dum hostis in muros salit; / Satis aequa cuiquam causa stertendi 
dari?“ KAPI, Vienna Austriae, A4v. 

16 „Dum vivum audiat / Te civis esse; posse victurum putat, / Sperare se etiam tam-
diu. … / Nostra, tua, non sunt duae, / Sed una mors est: quaeq; te, nos tecum 
item / Sagitta cunctos sternet: haud poteris sine, / Priusq; nobis emori.“ KAPI, 
Vienna Austriae, A4r–A5v. 
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liehaní Tróje odovzdal svoju výzbroj najlepšiemu priateľovi Patroklovi. 
Použitie známeho homérovského motívu, končiaceho Patroklovou smr-
ťou, naznačuje aj Selleov smutný osud: každým považovaný za Rüdi-
gera padne totiž v priekopách. Keď sa o tejto smutnej správe dozvedia 
občania a vojaci, ovládne ich zdesenie a celkom strácajú odvahu. V duchu 
si mysliac, že všetko je stratené, vojaci si sami sebe vyčítajú, že nestáli po 
Rüdigerovom boku, aby ho chránili vlastným telom. Úplné zúfalstvo tejto 
scény sa však na konci prvého dejstva mení na nádej, keď sa Rüdiger 
rozhodne pomstiť smrť svojho priateľa Sellea. Nechá sa odniesť na no-
sidlách na hradby a tam v kruhu vojakov a občanov vysvitá pravda, ktorá 
všetkých obrancov Viedne oživí a dodá im nové sily do boja.  

V druhom dejstve vstupuje na scénu Viennae liberator, osloboditeľ 
Viedne, poľský kráľ Ján III. Sobieski (1629–1696), ktorý prišiel mestu na 
pomoc v poslednej chvíli. História ho považuje za posledného z veľkých 
poľských kráľov a jedného z najúspešnejších veliteľov v tureckých voj-
nách. Bol rodený vodca, v bitke osobne viedol svojich mužov, ktorí si ho 
ctili a mali ho radi pre jeho udatnosť.17 Obraz práve takého kráľa nám 
opisujú verše druhého dejstva: poľský kráľ stojaci na vrchu blízko Viedne 
hľadí na mesto a sám seba burcuje do vojny. Vo výraznom protiklade 
k tomuto obrazu Jána Sobieskeho ako mocného panovníka a vojaka stojí 
obraz, ktorý ho ukazuje ako nežného a milujúceho otca. Pristupuje k nemu 
totiž najstarší syn Jakub a neoblomne ho žiada, aby ho mohol sprevádzať 
v bojoch s Turkami. Uvedomuje si však, akú váhu má jeho prosba, preto 
sa otázke na rovinu najskôr vyhýba a svojho otca spočiatku iba „spraco-
váva“: 

 
„Milovaný otče! Prosím, nech mi je dovolené  
žiadať od teba jediné. Ak bola tvoja láska ku mne  
vždy jedinečná, nech nezhynie ani dnes:  
ak teraz začínaš byť otcom všetkých  
kresťanov, prosím, neprestávaj byť mojím.“18  

 
 

––––––––––– 
17 VONTORČÍK, Bitka pri Viedni 1683 (2016), s. 490–493.  
18 „Dilecte Genitor! liceat unum oro, mihi / A te precari. Si tuus semper fuit / Insig-

nis in me; non amor hodie occidat: / Et Christianorum incipis nunc si omnium; / 
Meus esse quaeso desinere noli Pater.“ KAPI, Vienna Austriae, B3v.  
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Po dlhšom dialógu teda otec priamo vyzve svojho syna, aby nebol 
zbabelcom a jasne mu povedal svoje priania, na čo Jakub bez okolkov 
odpovie toto:  

 
                „Dovoľ mi dnes,  
aby som bol nielen synom, ale aj tvojím vojakom,  
veľký vládca: pod tvojím velením a vedením nech začne  
táto mladá pravica zabíjať, nech si privykne na Skýtov,  
nech sa naučí dávať a prijímať rany.“19  

 
Po vyslovení Jakubovej žiadosti sa v rozhovore otca a syna razom stá-

vame svedkami veľmi dojímavej scény plnej nežných citov: na jednej stra-
ne rodičovskej lásky, na druhej strane úcty a oddanosti syna voči otcovi. 
Otec sa samozrejme snaží syna odhovoriť od jeho nebezpečného úmyslu, 
no synove múdre slová a argumentácia príkladmi z jeho vlastného života 
ho napokon presvedčia. Kráľ tak privolí, aby ho syn v boji sprevádzal, 
no obava rodiča o svoje dieťa sa prejaví naplno v napomenutí:  

 
„Predsa by som chcel, môj milovaný synu, aby si dbal  
na tieto otcovské príkazy. V boji nikdy neustúp  
od otcovho boku, buď pri mne: žiaden šíp  
ťa nezasiahne skôr, ako by netrafil útroby  
mojej hrude.“20 
 

V rovnakom duchu uisťuje otca aj syn, keď mu naplnený eufóriou 
a túžbou bojovať sľubuje, že ak nastane taká situácia, nebude váhať po-
ložiť život za neho:  

 
„Horím a túžim bojovať čo najbližšie pri tebe,  
ako blízko len môže byť nováčik učiteľovi, vojak slávnemu vodcovi, 
syn otcovi: ak by som si náhodou všimol,  
že tvojej hlave či hrudi hrozí nejaký meč,  
nastavím svoje telo sťa skromný štít.“21  

––––––––––– 
19 „Me patere hodie / Non filium modo; militem esse etiam tuum / Magne Impera-

tor: te Duce, Magistro, rudis / Dextra haec ferire incipiat, assuescat Scythas; / Ac-
cipere discat vulnera, et discat dare.“ KAPI, Vienna Austriae, B3r. 

20 „Haec patria mandata tamen observes velim, / Mea cura, Fili! a latere non pug-
nans Patris / Unquam recede; sequere me: non te prius / Sagitta feriet ulla; quam 
nostri fibras / Pectoris oberret.“ KAPI, Vienna Austriae, B4r. 



Nicol Sipekiová 
 

306 

Súkromný rozhovor otca so synom strieda téma účasti na priamych 
bojoch. Tentoraz však Jána Sobieskeho prosia jeho ľudia, aby nevystavo-
val nebezpečenstvám vojny ani svojho syna, ani seba. Tieto emotívne 
ladené rozhovory ukončí ďalší významný aktér vojny knieža Karol V. 
Lotrinský (1643–1690), ktorý od roku 1663 pôsobil v službách Habsbur-
ského cisárstva vo Viedni. Keďže sa mu podarilo zahnať Turkov z vrchu, 
prichádza k Jánovi a oznamuje mu, že nepriateľ sa dáva na ústup. Po-
vzbudení touto správou sa lúčia a odchádzajú do boja.  

Kým prvé dve dejstvá hry opisujú udalosti rozhodujúcich chvíľ osud-
nej bitky, posledné dejstvo ukazuje dianie po bitke na strane porazených. 
Jeho ústrednou postavou je Kara Mustafa (1635–1683), najvyšší vezír 
a veliteľ tureckej armády, ktorý po drvivej porážke na svahoch Vieden-
ského lesa ušiel a stiahol sa do Belehradu. Hnevu sultána Mehmeda IV. 
uniknúť nemohol a vojnové neúspechy ho nakoniec stáli život. V prvej 
scéne vidíme Kara Mustafu uväzneného v putách, ako žiali nad svojím 
osudom a čaká na svoj údel. Potom ako obdrží rozsudok smrti za zle 
vedený vojenský útok, dostáva šancu naposledy sa pozhovárať so svojím 
najbližším priateľom a príbuzným bašom Selehemom a prostredníctvom 
neho dať posledné zbohom svojej manželke a deťom. Je zaujímavé, že 
ako v prípade Jána Sobieskeho, tak aj v prípade osmanského vodcu nám 
autor predstavuje aj inú, ľudskejšiu stránku veľkého vezíra, ktorému zá-
leží na budúcnosti jeho najbližšej rodiny. V posledných hodinách svojho 
života upozorňuje preto svoje deti, aby sa poučili z jeho nešťastného osu-
du, a odovzdáva im aspoň akési ponaučenie do života, aby sa nespolie-
hali príliš na priazeň osudu:  

 
    „Naposledy vás napomínam,  
prijmite s verným srdcom a vďačnou dušou  
pravdivé slová idúceho na smrť, dôležité ponaučenie:  
aj keď mlčím, môj príklad je poučný,  
nikdy neverte priazni osudu, šťastlivým okolnostiam  
a veľkej vďačnosti mocných:  
nič nie je krehkejšie a nespoľahlivejšie ako vysoká funkcia,  
z ktorej každý padá o to rýchlejšie, čím vyššie stojí, 
 

––––––––––– 
21 „Certare tanto proximus aveo, ardeo / Tyro Magistro, miles ita claro Duci, / Gna-

tus Parenti: forte si capiti aliquem / Ensem minari, aut pectori advertam tuo; / 
Hoc tenue scutum, corpus obtendam meum.“ KAPI, Vienna Austriae, B5v. 
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a o to hlbšie, čím vyššie sa rúti.  
Tým viac sa obávajte, čím viac ľudí sa vás bojí.“22  

 
V závere posledného dejstva vidíme Kara Mustafu na mieste popravy. 

Neobáva sa smrti, lež znepokojuje ho skutočnosť, že musí zomrieť pred 
očami istého Viedenčana Bareta, ktorý bol kedysi dávno jeho zajatcom. 
Dôvod, prečo Turci chceli, aby sa aj on zúčastnil popravy, je ten, aby sa 
stal jej priamym svedkom a zároveň poslom pre kráľa a Viedenčanov. Po 
ich živom dialógu plnom výčitiek a urážok prichádzajú dvaja kati, zahr-
dúsia Kara Mustafu hodvábnou šnúrou, čo bol spôsob popravy vysoko 
postavených osôb v Osmanskej ríši. Scéna sa končí Baretovou ironickou 
výzvou k veľkému Mustafovi:  

 
„Je koniec: hľa, potupený a zmrzačený tu ležíš,  
spupný Mustafa; nože sa už nazvi veľkým:  
choď, zaútoč na Viedeň, choď, napadni hneď Rakúsko.“23 

 
Týmito priam provokatívnymi slovami Bareta sa končí divadelná hra 

Gabriela Kapiho, ktorá vznikla predovšetkým na výchovno-didaktické 
účely. Jej spracovanie a napokon aj fakt, že bola vydaná v úplnom znení, 
svedčia o tom, že máme do činenia s obdivuhodným literárnym dielom, 
ktoré nielen verne zachytáva jednu z najvýznamnejších udalostí európskej 
histórie, ale jasne odzrkadľuje aj autorovo objektívne ponímanie dejinných 
súvislostí, zrozumiteľný a vycibrený jazyk a štýl a v neposlednom rade 
vynikajúcu poeticko-rétorickú erudíciu, ktorá to všetko spojila dovedna. 

 
 
 

 

 

––––––––––– 
22 „Vos moneo ultimum, / Accipite fido pectore, et memori animo / Vera morituri 

verba, doctrinam gravem: / Quam vel tacente me, meum exemplum docet, / Sor-
tis favori, rebus ac laetis fidem; / Magnae potentum gratiae nunquam date: / Nihil 
est fragilius, levius excelso loco: / Quo quisque stat sublimius, citius cadit; / Tanto 
et profundius, altius quanto ruit: / Hoc plura, quo, timete, vos plures timent.“ KAPI, 
Vienna Austriae, C2v–r. 

23 „Habet, peractum est: turpis en truncus jaces / Superbe Mustapha; jam age, te mag-
num voca: / I, pete Viennam, i, jam Austriam bello pete.“ KAPI, Vienna Austriae, bez 
označenia strany.  



Nicol Sipekiová 
 

308 

PRAMENE A LITERATÚRA 

BOBKOVÁ - VALENTOVÁ, Kateřina: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia. 
Praha: Karolinum 2006.  

HOLOŠOVÁ, Alžbeta: Rektori Trnavskej univerzity. Trnava: Ústav dejín Trnavskej uni-
verzity 2009.  

JACKOVÁ, Magdaléna: Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: jezuitské školské drama v Praze v 
první polovině 18. století. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2011. 

JURÍKOVÁ, Erika: Columba laureata. Panegyrické tlače z produkcie trnavskej univerzitnej 
tlačiarne. Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta Trnavskej uni-
verzity v Trnave 2014.  

[KAPY, Gabriel]: Vienna Austriae defensa et liberata. Viennae Austriae 1686. 
MARKUSKOVÁ, Helena: Koniec osmanských ambícií pod hradbami Viedne. Prístupné onli-

ne: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/koniec-osmanskych-ambicii-pod-
hradbami-viedne#.WSqbrsakLIV. 

POLEHLA, Petr: Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti. Pavel Mervart 2011.  
SOMMERVOGEL, Carlos - BACKER, Augustin de: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Vol. 

2. Liège 1869 - 1876.  
STOEGER, Johann Nepomuk: Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu. Tomus I. 

Viennae 1855. 
SZINNYEI, József: Magyar írók élete és munkái. V. (Iczés–Kempner). Budapest: Hornyánszky 

1897. Heslo Kapi Gábor (kapi-vári). Online: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/. 
VONTORČÍK, Emil: Bitka pri Viedni 1683. Stret civilizácií kresťanského kríža a moslimského 

polmesiaca. Nitra: Sobor – Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov 2016. 
 
 

Résumé 
 

The Defence and Liberation of Vienna in 1683 in the Eyes of Gabriel Kapi 
 

Nicol SIPEKIOVÁ 
 

The aim of this contribution is to present a little-known Latin school play en-
titled Vienna Austriae defensa et liberata and its author, the Hungarian Jesuit Gabriel 
Kapi (1658–1728). The story of Kapi’s only play was drawn from an important 
historical event of his time, the Battle of Vienna in 1683. This battle has been re-
corded in history as a military meeting in which it was decided whether Europe 
would be Christian or Muslim. It also meant the end of the Turkish expansion 
into Central Europe and the strengthening of the political influence of the Habs-
burg monarchy. Kapi published his play in Vienna in 1686, when he was a rhetoric 
teacher at the Vienna grammar school and when writing school plays was one of 
his duties. The play consists of three acts, all consisting of five outputs. Individual 
acts are devoted to the main actors of the battle: Vienna’s defender Ernst Rüdi- 
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ger, who remained in the city to defend it with a small number of soldiers and 
volunteers; the Liberator of Vienna, the King of Poland, John III Sobieski, who 
came to the aid at the last minute; and finally, Kara Mustafa, the supreme duke 
and commander of the Turkish army. This contribution briefly introduces the 
author’s life and activity; it is more focused on presenting the content of the play 
based on se-lected demonstrations and their translations in confrontation with 
historical facts. 

 
Keywords: Jesuit school drama, Battle of Vienna, Ernst Rüdiger, John III So-
bieski, Kara Mustafa 
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Timonova Corona Regni Ungariae admirabilis 
(1712) – príspevok k ideológii uhorskej koruny 

v novolatinskej literatúre∗ 
 

Svorad ZAVARSKÝ 
 

 
 tomto krátkom príspevku obraciame pozornosť k pojmu Svä-
tej koruny Uhorského kráľovstva (Sacra Corona Regni Ungariae), 
s ktorým sa v slovenských (uhorských) dejinách počas niekoľ-
kých storočí spájala ideológia par excellence. Pojem „ideológia“ 

tu nechápeme v zmysle jeho negatívnych konotácií, ale celkom neutrálne 
ako sústavu názorov, myšlienok a presvedčení. Napriek tomu, že idea 
Svätej koruny predstavovala bázu politického života našich predkov po-
čas niekoľkých storočí, v dôsledku historického vývinu ostatných dve-
sto rokov sa z historického vedomia Slovákov takmer úplne vytratila. 
Je pritom veľmi inšpiratívne uvedomiť si tú skutočnosť, že novovekú    
ideu Svätej koruny formulovali aj – alebo najmä – novolatinskí autori po-
chádzajúci z územia Slovenska: Eliáš Berger (1562–1644),1 Peter z Révy 
(1568–1622),2 František Nádašdy (1622–1671),3 Martin Sentiváni (1633–
1705),4 Samuel Timon (1675 - 1736).5 Môžeme ju preto plným právom po-
važovať za predmet výskumu slovenskej neolatinistiky.  

––––––––––– 
 ∗ Príspevok predstavuje čiastkový výsledok projektu VEGA 2/0047/16 Nexus Sla-

vorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.–19. 
storočie). Uverejňujeme pôvodnú verziu príspevku, ktorá odznela na konferencii 
Ideológia v premenách času, doplnenú o preklad prvého Timonovho elógia. 

 1 Porov. FRIMMOVÁ, Eliáš Berger (2014). 
 2 Porov. FRIMMOVÁ, Peter Révai (2015). 
 3 F. Nádašdy vydal (edične upravil a doplnil) Révaiovo dielo De Monarchia et Sacra 

Corona Regni Hungariae centuriae septem (Francofurti, 1659).  
 4 M. Sentiváni Svätej korune venoval niekoľko svojich prác. Medzi nimi prvé miesto 

patrí dizertácii Sacrae Coronae Hungariae notitia horographica, politica, historica (Curio-
siora et selectiora variarum scientiarum miscellanea, Decadis secundae pars prima, 
Dissertatio quarta, 1691). Na ňu nadväzujú Dissertatio paralipomenonica rerum me-
morabilium Hungariae (1699) a Continuatio dissertationis paralipomenonicae rerum me-

V
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Idea uhorskej koruny bola v minulosti spätá nielen s otázkou histo-
rickej identity uhorského politického národa, ale stala sa aj konfesionálne 
a neskôr národnostne citlivou témou. Rímsky (t. j. pápežský, katolícky) 
pôvod koruny – ako o ňom hovorí Hartvikova legenda – prvý r. 1740 
seriózne spochybnil evanjelik, spišský Nemec Gottfried Schwarz (1707–
1786), ktorý pod pseudonymom Gabriel de juxta Hornad dokazoval by-
zantský pôvod uhorského kresťanstva.6 Mohutná vlna katolíckeho odpo-
ru nedala na seba dlho čakať, keďže myšlienka o východnom pôvode 
kresťanstva v Uhorsku narúšala jeden z pilierov katolíckej teologicko-
polemickej argumentácie proti protestantom.7 R. 1790 však byzantský 
pôvod koruny zastával už aj piarista Alexej Horáni,8 a hoci proti nemu 
vystúpil jezuita Štefan Katona,9 myšlienka zostala odvtedy v našej histo-
riografii natrvalo prítomná. R. 1800 spor rozriešil pätikostolský kanonik 
Jozef Koller, ktorý v uhorskej korune identifikoval dve časti: corona graeca 
a corona latina.10 

Súbor elógií Corona Regni Ungariae admirabilis, ktorý vyšiel anonymne, 
resp. v mene trnavského kolégia Spoločnosti Ježišovej tlačou Trnavskej 
univerzity v r. 1712, bibliografi od druhej polovice 18. storočia zhodne 

––––––––––– 
morabilium Hungariae (1700) ako aj chronologické synopsy týkajúce sa uhorských 
dejín (Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea, Decadis secundae 
pars tertia, 1697). Všetky uvedené texty, hoci vyšli vo rôznom čase, tvoria jeden 
myšlienkový celok. Možno k nim pridať aj Sentivániho elógiá Florus regum 
Hungariae (Miscellanea 3, 3). 

 5 K uvedeným autorom možno pripočítať ako predchodcu aj Jána Sambuca, ktorý 
25. septembra 1572 predniesol v Bratislave reč z príležitosti korunovácie Rudolfa 
II. za uhorského kráľa De corona Serenissimi Rodolphi Regis Ungariae, etc. Archiducis 
Austriae, &c. oratiuncula (uverejnená v Sambucovej edícii Verbőciho Tripartita –
Opus iuris consuetudinarii Incliti Regni Hungariae, Viennae, 1581). 

 6 Initia religionis Christianae inter Hungaros Ecclesiae orientali adserta. Francofurti & 
Lipsiae, 1740. 

 7 Jednou z nosných tém katolícko-protestantskej polemiky bola otázka historicity 
(apoštolskej nástupnosti a kontinuitného trvania) tej-ktorej cirkvi. Spochybnenie 
rímskych (západných) počiatkov kresťanstva v Uhorsku narúšalo polemicko-teo-
logický koncept, na ktorom si rímski katolíci veľmi zakladali. Proti G. Schwarzovi 
vystúpil Karol Péterffy SJ, Jozef I. Dežerický SchP, Juraj Pray SJ, Adam F. Kollár či 
Štefan Salagius. 

 8 De Sacra Corona Hungariae ac de regibus eadem redimitis commentarius. Pestini, 1790.  
 9 Dissertatio critica in commentarium Alexii Horányi de Sacra Hungariae Corona. Budae, 

1790. 
10 De Sacra Regni Ungariae Corona commentarius. Quinque-Ecclesiis, 1800. 
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pripisujú Samuelovi Timonovi (1675–1736).11 Timonove elógiá zaujímajú 
výnimočné, centrálne postavenie v novolatinskej literárnej tradícii spätej 
so Svätou korunou. Zdá sa, že zatiaľ čo sedemnáste storočie, nadväzujúc 
na stredoveký koncept, rozvinulo mystickú, alegorickú interpretáciu 
koruny, v osemnástom storočí sa začala pozornosť venovať korune aj 
ako materiálnemu, umelecko-historickému artefaktu.12 Trnavské elógiá 
z r. 1712 akoby uzatvárali prvú, alegorickú fázu tejto novolatinskej tradí-
cie. Zároveň ich môžeme vnímať ako jedno z tých diel, ktoré svojím „ob-
noviteľským“, „budovateľským“ entuziazmom predznamenávajú novú 
periódu uhorskej resp. slovenskej novolatinskej literatúry, ktorá nasledo-
vala po uzavretí satmárskeho mieru a ktorej reprezentatívnou ukážkou 
je napr. trnavská práca Concilium Decem-virorum Hungariae od F. Kazyho 
(Trnava, 1722) či dielko košického učiteľa rétoriky Michala Arvaia Res 
literaria Hungariae (Košice, 1735). 

Trnavské elógiá o Svätej korune vznikli z príležitosti korunovácie Ka-
rola III. za uhorského kráľa, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v máji 1712. 
Dôvodom na oslavu bolo i to, že do Bratislavy sa opäť vrátila aj sama 
koruna, ktorú r. 1703 nechal Leopold I. kvôli povstaleckým nepokojom 
odviezť do Viedne. K udalosti Karolovej korunovácie sa viac či menej bez-
prostredne viaže viacero trnavských tlačí – divadelná hra Adama Fittera 
Carolus I. superatis aemulis Hungariae rex electus, historická práca o tureckej 
okupácii Bosny Bossna captiva od Pavla Vitezoviča (obidve Trnava, 1712) 
či rozsiahla prozimetrická skladba Trias Carolina od Antona Vanossiho 
(Trnava, 1713).13 

Celé dielo pozostáva zo siedmich elógií o korune, z ktorých každé má 
pendant v básni venovanej Karolovi III., pričom jednotlivé básne majú 
rozličnú metrickú štruktúru. Elógiá predchádza rozsiahla dedikácia, ktorá 
zároveň plní funkciu chváloreči na novokorunovaného kráľa. Čo je na 
tejto dedikácii obzvlášť hodné povšimnutia, a to aj z hľadiska ideológie 
––––––––––– 
11 CORONA │REGNI UNGARIAE │ADMIRABILIS, │ AUGUSTISSIMO │ ROMA-

NORUM │ IMPERATORI ,│ HISPANIAE, UNGARIAE │ REGI │ CAROLO VI. │ 
CUM EADEM │ CORONA UNGARICA │Summo Statuum, & Populi plausu inaugu-
raretur, │ IN │ FAUSTAE GRATULATIONIS, │ AC │Debitae servitutis significatio-
nem │ EXHIBITA │ A Tyrnaviensi Societatis JESU Academico Collegio. │ Anno M. 
DCC. XII. │ TYRNAVIAE. │ Typis Academicis, per Joannem Henricum Geich. 
O autorstve elógií pozri najmä HORÁNYI, Memoria Hungarorum (1777), s. 408; za 
Timonovo dielo ich považuje aj MARSINA, Samuel Timon (1996), s. 210.  

12 Pozorovanie vychádza len zo skúsenosti autora tohto článku, ktorý sa proble-
matike zatiaľ venoval iba okrajovo, a nemusí odzrkadľovať skutočný stav.  

13 ZELLIGER, Pantheon Tyrnaviense (1931), s. 61–63. 
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Svätej koruny, je tá skutočnosť, že autor v nej v súvislosti s korunou, ktorú 
nazýva Corona Pannonica alebo Diadema Pannonicum, nehovorí o uhor-
skom národe (natio Hungarica), ako by sme azda očakávali, ale o uhorských 
resp. panónskych národoch (nationes Pannonicae alebo populi Pannonici). 
O rôznych národoch Uhorskej koruny hovorí aj M. Sentiváni vo svojej 
dizertácii z r. 1691.14 V myslení týchto dvoch slovenských jezuitov – S. 
Timona a M. Sentivániho – je pojem Uhorskej koruny podstatne spätý 
s pluralitou uhorských národov. 

V prvom elógiu autor obdivuje posvätnosť a nebeský pôvod koruny, 
z ktorého pochádza jej nadprirodzená sila. Autor ju nazýva Ariadninou 
čelenkou (Corona Gnosia), „palládiom“, prirovnáva ju k bájnemu Martov-
mu štítu (ancile). Uhorskí hrdinovia pre ňu nasadzovali životy ako pre 
trójsku Helenu: Pro hac erepta, non unâ postea hostiâ litatum, / Ut pro Tynda-
ride. (I, 138–139). V Uhorsku zmietanom vojnovými nepokojmi je koruna 
vlastne jedinou neporušenou konštantou: Illud unum in prodigiis Coronæ 
Sacræ accipe: / Tot inter illustres ruinas, ac Spolia Patriæ / Solam hanc reli-
quam esse, / Et in una omnia. (I, 177–180). V druhom elógiu sa zázračná 
moc koruny ilustruje na udalosti z uhorských dejín, keď kráľ Imrich 
porazil svojho brata Ondreja bez zbrane – stačilo, aby sa v bratovom voj-
sku ukázal s korunou na hlave a všetci sa mu vrhli k nohám (Bonfini, 7. 
kniha 2. dekády).15 Tretie elógium opäť zobrazuje nebeský pôvod koru-
ny a jej prorockú silu – r. 1618, pred korunováciou Ferdinanda II., do veže 
bratislavského hradu, v ktorej sa uchovávala koruna, udrel blesk, koruna 
však ostala neporušená. Udalosť sa interpretovala ako predzvesť Betle-
novho povstania: koruna – sama pochádzajúca z neba – pritiahla z neba 
znamenie – blesk, aby tak upozornila na blížiace sa nebezpečenstvo. Štvr-
té elógium podáva ságu putovania koruny v priebehu storočí, ktorá bola 
tradične súčasťou každého rozprávania o uhorskej korune – koruny sa 
zmocňovali rôzni uzurpátori, vyvážali ju extra regnum, tá sa však vždy 
šťastne vrátila domov. Dôležitým momentom tejto ságy je viera, že ko-
runa nikdy nebola poškvrnená heretickou alebo nekresťanskou hlavou. 
Sláva uhorskej koruny, o ktorej hovorí piate elógium, spočíva najmä 
v obetách, ktoré pre ňu prinášali uhorskí hrdinovia: Irretorto vultu solem 
sequitur Heliotropium, / Indissociabili comitatu gloriæ decus, / Coronam Hun-
gari. / ... Ut Coronae stet gloria, mortis victima cadunt. / Ne unâ careant, omni-
bus exuuntur: / Zopyros imitati. (V, 62–64, 75–77). V šiestom elógiu autor 

––––––––––– 
14 SENTIVÁNI, Sacrae Coronae Hungariae notitia (1691), s. 124–128. 
15 Porov. BONFINI, Rerum Ungaricarum (1568), s. 303–304.  
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ospevuje územný rozsah a mnohosť súčastí uhorskej koruny; veľmi pôso-
bivý je obraz: In Carpato caput, in Maribus pedes posueras, / Unum in Pontico, 
alterum in Adriatico. (VI, 11–12). Siedme elógium predstavuje katalóg 
uhorských kráľov s krátkymi charakteristikami ich vlády.  

Dielo je zaujímavé aj svojou literárnou formou. Knižná epigrafia či 
nápisy na papieri, tzv. inscriptiones argutae, v jezuitskom prostredí nazý-
vané elogia, sa dosiaľ nestali predmetom sústredenejšieho záujmu neola-
tinistov, napriek tomu, že išlo o veľmi obľúbený žáner barokovej litera-
túry.16 Tento druh literárneho vyjadrenia, ktorý nám môže pripomínať 
to, čo v súčasnosti nazývame voľným veršom, jezuita Pierre Labbé r. 1664 
charakterizoval nasledovne: „Elógium je takpovediac miazga panegyriky, 
či skôr jej duša alebo esencia ... Elógium je vrcholným prejavom pane-
gyriky.“17 Bližšie vysvetlenie nájdeme u ďalšieho teoretika elogického 
žánra Christiana Weiseho (1678): „Že elógium predstavuje takpovediac 
kvintesenciu panegyriky, to sa rozumie už aj z toho, že stojac na pome-
dzí poézie a rečníctva, berie na seba kvality obidvoch. Z rečníctva má 
slobodu prejavu, ktorú nezväzujú pravidlá stôp a slabík. Preto v elógiu 
obsah výpovede nie je nikdy zastretý predpísanou formou. Z poézie má 
myšlienkový rozlet, ktorý takmer do každého riadku (verša) pridá novú 
básnickú hru.“18 Aj jezuitská učebnica domáceho pôvodu Commentarii in 
litteras humaniores výstižne definuje elógium ako „krátku reč, ktorá ne-
viazaným slovom napodobňuje báseň“ (oratio brevis verbis solutis poesim 
imitans).19 Doboví teoretici Emmanuele Tesauro (1592–1675), Jacob Masen 
(1606–1681), Ottavio Boldoni (1600–1680), či už spomenutí Pierre Labbé 
(1596–1678) a Christian Weise (1642–1708) nám zanechali viac či menej 
podrobnú náuku o tvorbe elógií. Ako základné pravidlá uvádza Ch. Weise 
tieto štyri: 1/ vzbudzovať obdiv (nihil scribi debere nisi quod excitet lectoris 
admirationem); 2/ zachovávať krátkosť (servandam in omnibus decentem 
brevitatem, ut ubique lector plura inveniat cogitanda quam vidit legenda); 3/ 
predstierať nedbalosť či ľahkosť (simulandam in scriptione aliquam negli-
––––––––––– 
16 Porov. IJSEWIJN – SACRÉ, Companion (1998), s. 374–376. 
17 LABBÉ, Elogia sacra (1664), s. 440: „Elogium est succus & quasi Spiritus, anima & 

quasi essentia panegyrici ... Elogium est, Panegyricus panegyrici.“ 
18 WEISE, De poesi (1678), s. 5: „Cur autem Elogium ... qvintam qvasi essentiam Pane-

gyrici constituat, vel inde colligitur, qvod inter Poësin & Oratoriam media, utrius-
que svavitatem sibi copulavit. Ex Oratoria habet dicendi libertatem nullis pedum 
ac syllabarum cancellis adstrictam: ita verò inventionibus nunqvam obesse potest 
elocutionis coacta obscuritas; E Poësi luxuriam habet, qvæ singulis ferè lineis no-
vum adspergit ingenii poëtici lusum.“ 

19 Commentarii, fol. 181v. 
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gentiam); 4/ vyhýbať sa nejasnosti, aby čitateľ nemusel príliš dlho hľadať 
zmysel textu (evitandam nimiam obscuritatem; scilicet, ut virgines laudantur, 
quae nec nihil nec diu obluctari solent procis).20 

Timonove elógiá vyšli v Trnave ešte aj v rokoch 1732 a 1748 spolu s 
rozšíreným vydaním komentára Petra z Révy (1613). V rovnakej úprave 
boli publikované aj v Bratislave v r. 1745 a 1749.21 To znamená, že trnav-
ské elógiá nezostali jednorazovým, príležitostným literárnym výtvorom, 
ale stali sa živou súčasťou reflexie o uhorskej korune. Určite to nebola 
náhoda, že neskôr vychádzali spolu v jednom zväzku s dielom turčian-
skeho župana a strážcu koruny Petra z Révy, ktoré predstavuje základný 
kameň ideológie svätej koruny. Elogická forma poskytla Samuleovi Ti-
monovi (ak je on skutočne autorom) ideálny priestor na zachytenie toho, 
čo sa cítilo a myslelo v súvislosti s korunou (čoho dôkazom je aj neskoršia 
popularita skladby). Preto sa domnievame, že dešifrovanie odkazu a všet-
kých jeho nuansí, ktoré autor do elógií vložil, nám raz môže odkryť jeden 
fascinujúci obraz. 

Na záver prikladáme preklad prvého zo siedmich Timonových elógií. 
 

Prvé elógium 
KORUNA UHORSKA 

Na počiatku svätá, potom vždy zázračná 
 

Panovnícky diadém drahokamov má mať iba niekoľko, 
Tých najvzácnejších ale, aké boli na čelenke z Knóssu, 

Aby počet neťažil.22 
Taký je aj uhorský, 

Na ktorom 
Zafír žiari takmer jediný, 

Farby nebeskej, 
Nebeského známka pôvodu. 

Príčina? 
Praotcovia naši verili, že táto koruna, 

––––––––––– 
20 WEISE, De poesi (1678), s. 410–413. 
21 Elógiá čitateľ nájde vo vydaniach Révaiovej práce o Uhorskej korune, ktorá vy-

chádzala pod názvom Commentarius Petri De Réwa ... De Sacra Regni Hungariae 
Corona alebo De Sacra Corona Regni Hungariae Brevis Commentarius (Trnava 1732, 
1748; Bratislava 1745, 1749). 

22 Porov. Ovid. Met. 8, 176–182. V súhvezdí Ariadnina čelenka, ktoré sa nazýva aj 
Se-vernou korunou (Corona borealis), najžiarivejšia hviezda sa nazýva Gemma. 
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ktorej anjel na svet pomáhal, 
Zostúpila, či zrodila sa Uhrom 

Z neba. 
Či azda preto, 

Aby bola kráľom o to menším bremenom 
A tým väčšou slávou, 

Čím čistejšia je od nerastov zeme? 
Alebo vari 

Mala byť nepopierateľným 
Znamením uhorskej svätosti?23 

Nech už je to akokoľvek, 
Prenesme sa z neba do Ríma k tomu, ktorý nebo vykladá. 

Prišli do Mesta blízkych národov vyslanci, 
Jeden z Poľska, druhý z Uhorska; 

Prvý všetkým známy, 
Druhý neznámy; 

Neznámeho ale pontifex mal spoznať 
Vo sne lepšie ako bdelým okom. 

Obidvaja prišli do Ríma žiadať diadém, 
Poliak už žiadal, Uhrín mal v úmysle žiadať; 

Poliakovi sa hotovil, Uhrín ho dostal. 
Božský výrok totiž napomenul toho, čo v Ríme výroky vynáša: 

Zajtra k tebe príde 
Vyslanec 

Národa, o ktorom dosiaľ si nepočul, 
No čoskoro prijme svetlo viery. 

Tomu daj korunu 
A dvojkríž, ktorý má sa niesť pred kráľom-apoštolom. 

Keď Astrik podľa hviezdy zvaný, 
Uhorský vyslanec, 

Priniesol do Panónie tieto dary nebeské, 
Ctili si ich Uhri sťaby mocný Martov štít,24 
Ako keby boli kuté nie v dielni Vulkánovej, 

Lež na samej Skale Cirkvi – 
––––––––––– 
23 Peknou ilustráciou pojmu „uhorskej svätosti“ je trnavská tlač Ungaricae sanctitatis 

indicia, ktorá vyšla v Trnave v r. 1692 a 1737 a ktorej autorstvo sa pripisuje Gabrielovi 
Hevenešimu alebo Štefanovi Tarnócimu. Kniha obsahuje krátke životopisy a podo-
bizne svätých a blahoslavených, ktorí boli nejakým spôsobom spätí s Uhorskom. 

24 Lat. ancile. 
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Tak ich prijali; 
Vďaka nim však jednako mali zmäknúť srdcia surové. 

Lebo vzápätí 
Svetskému i cirkevnému zákonu sa poddali; 

Marta, 
Čo aj s ním v jednej kolíske vyrástli, 

Zo štítov odstránili, nahradili 
MÁRIOU. 

Nebešťanov nieže medzi seba prijali, lež im dali vládu nad sebou, 
Zriadili sa oltáre a miesta azylu 

A hľa - skýtski hostia mali duše belšie ako sneh. 
Doma pestovali mier, 

Do spravodlivej vojny v cudzine púšťali sa iba s odporom. 
Voči porazeným boli zhovievaví, 

Spojencov nikdy neopúšťali, 
Vo svojich príbytkoch správali sa nábožne, 

V Božom chráme sväto, 
V rozsudkoch boli nanajvýš spravodliví. 

O telo starali sa s mierou, súc národ nevinný, 
Duchovenstvo mali na vysokej úrovni, 

Biskupov celkom bezúhonných. 
Čokoľvek videlo sa im pre dobro kresťanskej obce, 

To húževnato obhajovali. 
Túto nepoddajnosť si zo starých čias zachovali.25 

Klaňaj sa oku Prozreteľnosti, 
Uhorská zem! 

Od počiatku bol ti daný Boží bič 
V Attilovi; 

Aby si neľútostne zaplavila 
Európu, ba i samu Itáliu, keď v nej dobré mravy vysychali: 

A potom Tvojej pravici zverili ochranný štít Cirkvi, 
Aby si v hraniciach katolíckej ríše 

V predsieni budovy Cirkvi držala stráž 

––––––––––– 
25 Preklad tohto verša je problematický, náš preklad vystihuje pôvodný zmysel iba 

veľmi približne. Originálne znenie: Hunc de veteri vocabulo adamantem retinuit. V 
kontexte latinského elógia nie je celkom jasné, ku ktorému subjektu sa vzťahuje 
sloveso retinuit, ani to, s čím máme dať do súvisu podstatné meno vocabulum. 
Subst. adamas súvisí s gr. δαμάζω, takže etymológia tohto slova (vetus vocabulum) 
odkazuje na nepoddajnosť diamantu či ocele.  
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A seba vydávajúc nebezpečenstvu meč od kresťanskej šije 
Odvracala, 

Aby tá istá kopija, 
Ktorou ranili ju Tvoji pradávni králi,  

Tvojou rukou prinášala jej pomoc a ochranu. 
Tak to bol predvídal sv. Štefan, apoštolský kráľ, 

Všetko činiac v záujme katolíckej obce; 
Krajinu rovnako zbraňou ako aj zbožnosťou opevnil. 

Korunu, čo dostal vďaka službe anjela, 
Právom do dedičstva odovzdal 

Kráľovnej anjelov. 
On prvý zaviedol akési MARIÁNSKE quinquatria:26 

Krajinu, trón, ľud i jeho zápasy,  
Seba a všetko, čo mal, naveky 
MÁRII do daru dal a zasvätil. 

Podmienky darovacej zmluvy stanovili sa vskutku kráľovské,27 
Ich zmysel bol asi takýto: 

Nech Kráľovná Neba záštitu prijme nad národom 
A nech ho chráni ako svoj; 
A že ich oči budú upreté 

Ako oči služobníc na ruky svojej panej.28 
Že hrôza vznešeného mena bude slabým posilou 

A pospolitosť bude chrániť ako maličkých, ako zrenicu oka.29 
A neodmietla Panna transakciu potvrdiť. 

Vedela totiž, 
Že ľud, čo z ľadového severu prichodí, 

Chlad svoj musí mierniť Máriiným plameňom. 
A ten plameň tak nám miernil 
Každý zdar i každú nepriazeň, 
Že pre úspech sme nespyšneli, 

Pre nepriazeň zas neklesali na duchu. 
Vďaka obidvom národ doma i v cudzine stal sa 

Svetoslávnym pre svoje víťazstvá, 
Celkom bezúhonným vo svojich mravoch, 

Presvätým vďaka svojej ústave. 
––––––––––– 
26 Rímske sviatky na počesť Minervy a Marta. 
27 Lat. conditionibus Attalicis. Hor. Carmina I, 1, v. 12.  
28 Ž 123, 2. 
29 Pôvodné spojenie pupillis tutor zahŕňa v sebe obidva významy. 
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Tu začal 
Priberať si koruny a rozširovať vládu, 

Zatiaľ čo doma dbalo sa na vieru; 
Takže každý slúžiť chcel uhorskej korune, 

Radšej ako vládnuť cudzej. 
Veru tak: 

Obvod každej koruny ťahá sa správne okolo stredu, ktorým je bázeň 
pred Bohom. 

O tú korunu, v mnohom ohľade svätú, ba priam božskú, 
Ako veľmi starali sa nebeské sily 

(Lebo predrahé veci sa nevlastnia bez strachu), 
To ukáže ti posvätný štít Romulov 
A božská ochranná moc palladia, 

Keď budeš o nich premýšľať. 
Táto však, keďže nie je čelenkou z Knóssu, 

Oveľa viac sužovala mysle uhorské, 
Aby sa azda dakedy diadém nestratil 

A neuvoľnili sa toľké spojivá. 
Keď im ju potom vyrvali, nejednu obeť priniesli pre ňu, 

Ako pre dcéru Tyndareovu. 
To nech sa medzi divy počíta: 

Vraj Oto Bavorský, keď Sedmohradsko navštívil, 
Súc človek pochabý, 

Zavrel túto perlu do ozdobnej nádoby,30 
Nie však aby ju ozdobil, lež aby ju pred svetom väčšmi skryl. 

No majestát svätej koruny bol väčší 
Ako primalý Otov duch. 

Preto, keď mu hlupákovi vypadla (niesol si ju na zvierati), 
Ostala radšej ležať na verejnej ceste 

Pýcha verejnosti. 
A hľa zázrak! 

Hoci tam ležala všetkým na očiach, 
Očiam všetkých, čo v Dácii31 prešli okolo, zostala nevideľná, 

Kým v Uhorsku srdcia mnohých nad ňou bedlili. 
Strata takého pokladu priniesla Bavorovi nešťastie, 

––––––––––– 
30 V pôvodine nachádzame slovné spojenie lagena tornatilis. Dictionarium Aelii Antonii 

Nebrissensis Grammatici (Antonio de Nebrija, Madrid 1583, s. 132) uvádza ekviva-
lenty „diatretum“ = „vas tornatile sive caelatum“. Tomu prispôsobujeme preklad. 

31 Sedmohradsko. 
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Lebo ako Tarquinia zakrátko ho vlády zbavili32 
A bez koruny dostal príučku, 

Že kráľov kráľovstvám vyberá nebo 
A že pažravá ctižiadosť je iba ošiaľom. 

Preto 
Manželstvo s božskou Atalantou, keďže sa nedalo získať podvodom, 

Roznietilo nejedného nápadníka, 
Aby v otvorenom boji mužne zápasil. 

Pelion na Ossu postavil33 
Gabriel Betlen; 

On mečom a octom Karpaty pokoril,34 
Navôkol chcel oheň rozsievať sťa druhý Salmoneus;35 

Nebeský voz a blesky ohromné – 
Tou myšlienkou sa kochal. 

Obsadil Prešpurk, zmocnil sa mesta i koruny, 
No keď silou-mocou chcel si ju vložiť na hlavu, 

Vzpieral sa múdry diadém; 
Od tej hlavy totiž bál sa poškvrny. 

A krvilačný Amurat alebo Sulejman - o tých ani vravieť netreba: 
Im dobre známy bol neronovský smaragd,36 

V znamení jeho krásnej zelene uhorskej zemi chystali 
Požiar. 

Za všetky divy Svätej koruny pováž tento jediný: 
Po toľkých slávnych rozvratoch a rabovačkách v našej otčine 

Jedine táto tu zostala 
A v nej samej všetko. 

Či preto, že si tak žiadala pamiatka božských kráľov, 
Či azda pre svätosť ich nástupcov, 

Po toľkých pohromách zrieme ju celú. 
Dávno už v mysli tej večitej boli zásluhy Tvoje, 

VZNEŠENÝ KAROL, 
Sláva a radosť Tvojich svetov obidvoch!37 

––––––––––– 
32 Porov. Liv. I, 59. 
33 Pôvodné znenie Junxit Pelion Ossae nás odkazuje na P. Papinia Statia, Propempti-

con Maecio Celeri (Silvae 3, 2, 65–66). Ide o výjav z gigantomachie. 
34 Porov. Liv. XXI, 37. 
35 Porov. Verg. Aen. VI, 585–594. 
36 Porov. Plin. Nat. XXXVII, 20. 
37 Karolove dŕžavy na európskom kontinente a v zámorí. 



Timonova Corona Regni Ungariae admirabilis (1712) ... 321 

Ktorého viere a pravici mal Boh zveriť opraty impéria 
A svätú koruny z neba zoslanej tiaž 

Nik šťastnejšie nemal niesť  
Ako ten, ktorý zo svätých sa zrodil, 

Ktorého prirodzenosť učinila láskavým, 
výchova miernym, 

nevinnosť milujúcim. 
Sľubovali sme si v Tebe vladára s nakrz nebeským duchom, 

Lebo v jednej chvíli, keď zahnaný bol hlad,  
Keď mor dal sa na útek, 

keď opäť nastal jasný čas, 
I samotné živly 

S tvojím príchodom obliekli si nevinnosť.38 
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Résumé 
 

Samuel Timon’s Corona Regni Ungariae admirabilis (1712): A Contribution on the 
Ideology of the Holy Crown of the Kingdom of Hungary in Neo-Latin Literature 

 
Svorad ZAVARSKÝ 

 
Although the idea of the Holy Crown formed the basis of political life in early 

modern Slovakia (historically part of the Kingdom of Hungary), the events of 
the past two hundred years have almost entirely pushed it out of Slovak histo-
rical consciousness. However, it is very instructive to learn that the early modern 
concept of Sacra Corona Regni Ungariae was predominantly formulated, or pro-
moted, by Neo-Latin authors originating from present-day Slovakia, such as Elias 
Berger (1562–1644), Petrus de Rewa (1568–1622), Franciscus Nádasdy (1622–1671), 
Martinus Szent-Ivany (1633–1705), and Samuel Timon (1675–1736). Intimately 
connected with the origins of the kingdom, the idea of the Holy Crown implied 
questions concerning the political nation’s historical identity, fostering feelings 
of patriotism and lending itself to religious polemical purposes.  

The present article brings into focus a collection of seven “elogia” (inscription-
nes argutae) on the Holy Crown of the Kingdom of Hungary, published anony-
mously by the Jesuit College of Trnava (Slovakia) in 1712 on the occasion of the 
coronation of King Charles III of Hungary. From the late eighteenth century 
onwards, its authorship has unambiguously been attributed to Slovak Jesuit 
Samuel Timon. In this paper, the work is tentatively placed in the context of 
a broader Neo-Latin tradition related to the Holy Crown of Hungary, its 
contents are briefly sketched, and its specific literary form is also paid attention to. 
As a result of such considerations, Samuel Timon’s elogia are shown to be 
a valuable source of information for research in the intellectual history of 
Slovakia. A Slovak translation of Timon’s first elogium is provided at the end of 
the article. 
 
Keywords: Holy Crown of Hungary, Samuel Timon (1675 - 1736), University of 
Trnava, Neo-Latin, panegyrical writing, Inscriptiones Argutae (Elogia) 
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„Eligite meliorem” 
Latinský rečnícky prejav Pála Ányosa z roku 1782∗ 

 
Zoltán CSEHY – Anikó POLGÁR 

 
 

ejiny maďarskej literatúry považujú Pála Ányosa (1756–1784) 
za prvého maďarského sentimentálneho básnika, barda citli-
vosti a smútku.1 Básnik, ktorý skonal v mladom veku, písal 
okrem maďarských aj latinské básne,2 a jeho život bol z viace-

rých aspektov spojený s dnešným územím Slovenska. Narodil sa v obci 
Nagyesztergár vo Veszprémskej župe, potom, čo mu rodičia vybrali cir-
kevnú dráhu (vraj príliš nedbajúc na záujmy svojho syna), vstúpil do 
paulínskeho rádu. Štúdiá absolvoval v Komárne, Győri, Veszpréme, Pápe 
a Trnave. V roku 1780 bol vysvätený za kňaza, no nadriadení ho pre 
svetský spôsob života vyhnali do Horných Lefantoviec pri Nitre. V Hor-
ných Lefantovciach žil medzi kamaldulskými mníchmi na vrchu Zobor. 
Keď boli v roku 1782 mníšske rehole zatvorené, Ányos sa ocitol v Stolič-
nom Belehrade a stal sa z neho učiteľ.3 Zatvorenie reholí sa ho bolestne 
dotklo, svojich rehoľných bratov oplakal v básni A kamaldoliensisek pusz-
tulásáról (O záhube kamaldulských).4 Medzičasom ochorel, čo viedlo 
k jeho predčasnému skonu vo veku 28 rokov. Ányos vo viacerých veršoch 
hovorí o predtuche smrti, o pominuteľnosti radosti, a hoci bol mních, 
citlivo písal aj o láske. 

––––––––––– 
 ∗ Maďarská verzia štúdie vyšla pod názvom: Krisztus és Tritonia Pallas. Ányos Pál 

tartományi rendfőnök választás alkalmából írt oratiója. Dostupné na http://studia.lib. 
unideb.hu/file/6/560e51f9a0fa3/szerzo/Csehy_Zoltan.pdf.  

 1 BÍRÓ, Az érzékenység poétája (2003), s. 93–97. 
 2 Jeho latinskú báseň Ad S. Paulum publikuje József Jankovics ako prílohu maďar-

ských textov. ÁNYOS, „Higgy, remélj, szeress!” Ányos Pál versei, szépprózai írásai és 
levelei [2008], s. 173. 

 3 O živote P. Ányosa: CSÁSZÁR, Ányos Pál (1912). OLGYAI, Ányos Pál élete és költészete 
(1994), s. 84–96. MEZEI, Ányos Pál (2000), s. 52–53. 

 4 ÁNYOS, „Higgy, remélj, szeress!” Ányos Pál versei, szépprózai írásai és levelei [2008], 
s. 71–72. 
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Pál Ányos bol teda literát a rehoľník – učiteľ, ktorý je známy najmä 
ako básnik, no odborníci nedávno začali objavovať aj jeho rečnícke akti-
vity. Medzi jeho rečníckymi prejavmi nájdeme aj také, ktoré zostali až 
do 21. storočia v rukopisnej podobe. Spomienkový prejav k výročiu oslo-
bodenia Budína spod tureckej nadvlády v roku 1686, ktorý zaznel 2. sep-
tembra 1778, nedávno publikovali József Jankovics a Erzsébet Schiller.5 
Editori predpokladajú, že prejav zaznel na zhromaždení peštianskeho 
paulínskeho rádu. Ányos odišiel do Budína v roku 1777, keď tam bola 
preložená Trnavská univerzita, a v meste pobudol do roku 1781.  

V rukopise zostal aj latinský prejav Pála Ányosa z roku 1782, ktorý 
napísal k zvoleniu predstaveného provincie. Aj tento prejav, spolu s Ányo-
sovými maďarskými prejavmi a meditáciami, vydali v roku 2009 József 
Jankovics a Erzsébet Schiller.6 Editori publikovali Ányosove maďarské 
texty s rozsiahlym poznámkovým aparátom a filologickou precíznosťou 
a po prvý raz zverejnili aj Ányosov latinský prejav spolu s jeho maďar-
ským prekladom.7 Spomínané meditácie, o ktoré sa Ányos so svoji-       
mi žiakmi podelil v rámci trojdňového duchovného cvičenia, sa zrodili 
v Stoličnom Belehrade. Odtiaľ pochádza aj jeho maďarský prejav, ktorý 
v roku 1783 predniesol na sviatok Svätej Trojice v obci Aba neďaleko 
Stoličného Belehradu. 

V tejto štúdii budeme analyzovať latinský náboženský prejav Pála 
Ányosa. Na úvod si krátko pozrieme, ako Ányosovo dielo hodnotí od-
borná literatúra, a budeme sa venovať aj otázke, aké miesto má prejav 
v celoživotnom diele autora. V druhej časti práce predstavíme rétorickú 
štruktúru textu, v jej tretej časti sa zasa budeme venovať antickým pra-
meňom Ányosovho prejavu. V prejave zohráva kľúčovú rolu schéma 
štyroch kardinálnych cností, ktorá pramení z antiky a v stredoveku a ba-
roku bola doplnená aj o biblické paralely.  

 
Pál Ányos, básnik a náboženský rečník 

Odborná literatúra uchopila Ányosove viaceré tváre, viacerí literárni 
historici uplatňovali literárnohistorickú schému postupného zvážnenia, 
––––––––––– 
 5 JANKOVICS – SCHILLER, Ányos Pál kiadatlan prédikációja, Mária Teréziát búcsúztató vers-

töredéke és 20. századi portréja (2014), s. 90–102. 
 6 ÁNYOS, „Édes Fiaim... Figyelmezzetek!”. Ányos Pál egyházi beszédei (2009), s. 81–85. 
 7 Text latinského rečníckeho prejavu je na viacerých miestach prepísaný z rukopisu 

nesprávne, návrhy na korekcie sme uviedli v štúdii: CSEHY – POLGÁR, Krisztus és 
Tritonia Pallas. Ányos Pál tartományi rendfőnök választás alkalmából írt oratiója (2013), 
s. 257–265. 
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založenú na jednotlivých životných etapách. Najstaršia fáza patrí senti-
mentálnemu, citlivému básnikovi, nasleduje politický básnik, ktorý v sa-
tirických básňach útočí na nariadenia Jozefa II., neskôr zasa obraz teo-
lóga – rečníka. Podľa Győzőa Kovácsa treba Ányosovu skutočnú veľkosť 
hľadať v poetickosti.8 Virgil Koltai Ányosa trefne označuje za apoštola 
priateľstva a poézie, poukazujúc na jeho veršované listy písané rovesní-
kom.9 Podľa Györgya Rónayho má smrť v maďarskej literatúre len jedi-
ného skutočného príbuzného, a nie je ním nikto iný ako Pál Ányos:10  
toto tvrdenie predpokladá nielen znalosť Ányosovej poézie, ale aj jeho 
náboženských prejavov a meditácií. Prejav Lászlóa Czapáryho, ktorý 
predniesol počas odhalenia pamätnej tabule v roku 1905, zasa absoluti-
zuje profil politického básnika.11 

Náboženským rečníckym prejavom Pála Ányosa sa odborná literatúra 
venovala okrajovo, väčšinou sa nad rámec zmienky o ich existencii nezro-
dili nijaké meritórne konštatovania, latinský rečnícky prejav sa dokonca 
ani nespomína. Podľa Benedeka Csaplára, ktorý publikoval jeden Ányo-
sov maďarský náboženský rečnícky prejav, z diela cítiť, že sa autor chce 
oslobodiť od psychických zápasov a citlivosti mladíckeho básnického 
sveta, a cítiac predzvesť konca sa obracia k Bohu. Podľa Csaplára prejav 
dokazuje, že sotva 28-ročný mladý muž po vnútorných citových zá-
pasoch už jednoznačne inklinuje k nadzmyslovým veciam.12 V inej práci 
Csaplár spája tento obrat s rokmi strávenými v Stoličnom Belehrade a 
zdôrazňuje, že v dielach zrodených v tomto období sa prejavuje skutočná 
podstata Ányosovho komplikovanejšieho duševného sveta, a je to tak 
vďaka tomu, že blížiac sa k plnšiemu uspokojeniu zanevrel na márno-
myseľné sny.13 Csaplár sa snaží konfrontovať profil básnika a nábožen-
ského rečníka: porovnáva emocionálnu poetickosť omylného mládenca 
so snahami duchovne zameraného muža. 

Rečník Ányos však akiste nevytvoril len zachovaný rétoricko – teolo-
gický korpus: Gyula Lauschmann okrem Csaplárom vydaných prejavov 
spomína ešte jednu reč s bližšie neurčeným obsahom, ktorá sa zrodila 

––––––––––– 
 8 KOVÁCS, Az érzékenység poétája (1958), s. 38. 
 9 KOLTAI, Ányos Pál (1994), s. 59. 
10 RÓNAY, Ányos Pál (1994), s. 136. 
11 CZAPÁRY, Ányos és Virág hazafisága (1906). 
12 CSAPLÁR, Egyházi beszéd, melyet Szent Háromság ünnepén 1783-ban Abán mondott 

Ányos Pál (1888), s. 3. 
13 ÁNYOS, Elmélkedései, melyeket a székes-fehérvári kir. oskolabéli ifjusággal a háromnapi 

lelki gyakorlat folytán tartott 1783-ban (1889), s. 48. 
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v Stoličnom Belehrade: „Posledný, u nás zrodený náboženský rečnícky 
prejav uchováva rodinný archív Ányosovcov v Strychave, no nevieme, 
kedy a kde ho Pál Ányos predniesol.“14 Z monografie Eleméra Császára 
sa dozvieme aj to, že tento prejav, hoci nepoznáme jeho účel, hovorí 
o večnom zatratení.15 Podľa autora Ányosovej biografie Bertalana Olgyai-
ho Ányos rečnil v Nitre na svätoštefanských oslavách, no o prednesenej 
kázni sa nedozvieme nič konkrétnejšie.16 

Császár nemá vysokú mienku o Ányosových rečníckych prejavoch 
a jeho kazateľskej činnosti, keďže z obsahového hľadiska je v nich sotva 
nejaká originalita.17 Všíma si však fakt, že Ányos málo cituje, vysvetľuje 
skôr podobenstvami:18 táto tendencia je pregnantne prítomná aj v jeho 
latinskom prejave. Jenő Gellért vyzdvihuje jednoduchosť Ányosovho ja-
zyka a velebí ideál svetla. Ányosove dôvodenia a argumentácie sú podľa 
neho skôr založené na viere a autorite, než na racionalizme. Podľa neho 
je vďaka sile presvedčenia Ányosov jazyk intenzívny a jeho prejav vzne-
šený.19 

 
Rétorická štruktúra latinskej reči Oratio 

Ányosov latinský rečnícky prejav má názov Oratio a nachádza sa v Á-
nyosovej pozostalosti v Országos Széchenyi Könyvtár v Budapešti pod 
signatúrou Quart. Hung. 1311 na stránkach 50r–54v. Pri publikácii textu 
bol však na hlavný názov povýšený názov z nasledujúcej strany 55r: 
Oratio in Electivo Provinciali dicta Anno 1782. Pri analýze sme prihliadali 
na publikovaný text, ako aj na rukopis. 

Prejav patrí z typového aspektu medzi presviedčacie a povzbudzu-
júce prejavy (genus suasorium et exhortatorium): barokové rétoriky obe 
zaraďujú do poradného rečníckeho prejavu.20 Podľa Carola Regia sú upo-
zornenia pomocné prostriedky na ozrejmenie významu, ako aj mravov.21 

Reč otvára propositio, ktoré zdôrazňuje verejný záujem založený na 
konsenze: treba voliť vynikajúcich (praecellere caeteris), najhodnejších 
(dignissimos), lepších (eligite meliorem). Hneď sa k nemu pripája narratio, 
––––––––––– 
14 SEMPER, Benedek és Ányos Pál viszonya Székesfehérvárhoz (1994), s. 80. 
15 CSÁSZÁR, Ányos Pál (1912), s. 202. 
16 OLGYAI, Ányos Pál élete és költészete (1994), s. 95. 
17 CSÁSZÁR, Ányos Pál (1912), s. 202. 
18 CSÁSZÁR, Ányos Pál (1912), s. 203. 
19 GELLÉRT, Ányos Pál (1895), s. 82. a HORVÁTH, Ányos Pál (1906), s. 46–49. 
20 REGIUS, Orator christianus (1612), liber V., cap. XI., s. 287–289.  
21 Retorikák a barokk korból (2003), s. 180. 
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ktoré cituje príbeh biblického Jehu: Jehu ešte aj spomedzi svojich nepria-
teľov (zo 70 synov Achába) chce zvoliť za kráľa najlepšieho, a to aj v prí-
pade, že sa ako nepriateľ neskôr obráti proti nemu, lebo to je zákon 
prírody (naturae communi lege). Ányos z narácie derivuje dve tézy: mýlime 
sa, keď všetky svoje sily nevyužijeme na to, aby sme zvolili lepších, a to 
na základe prírodných zákonov. Musíme rozoznať, kto je stelesnením 
všeobecne sformulovanej cnosti. Z hľadiska členenia sa prejav rozdeľuje 
na dva veľké celky: prvý sa prihovára tým, ktorí volia (primum electores 
contigit), následne sa autor použijúc apostrofu krátko prihovorí k tým, 
ktorých zvolia (alterum pertinebit ad electos). Tento rétorický zvrat nastáva 
v časti: sed sistite paululum adhuc electos paucis volo.  

Formuláciu tézy, ako aj členenie rečníckeho prejavu ovplyvnilo dielo 
svätého Tomáša Akvinského Summa theologiae (Summa 2, 2, 185):22 Vide-
tur quod oporteat eum qui ad episcopatum assumitur, esse ceteris meliorem („Zdá 
sa, že ten, koho zvolia za biskupa, musí byť lepším ako ostatní“) – píše 
Tomáš Akvinský. Aj zdôraznenie melior – a, lepšieho, je u Ányosa zrozu-
miteľnejšie, ak poznáme protiargument svätého Tomáša Akvinského 
voči téze: Sed contra est quod decretalis dicit quod sufficit eligere bonum, nec 
oportet eligere meliorem. („Avšak proti je to, čo hovorí Dekretál, že stačí 
zvoliť dobrého, nie je potrebné zvoliť lepšieho.). Dvojité členenie Ányo-
sovho prejavu (na jednej strane sa prihovára tým, ktorí volia, na druhej 
zasa tým, ktorých volia) sa vracia k myšlienke, ktorú zdôrazňuje aj Summa, 
že musíme mať iné očakávania od tých, ktorých volia, a iné od tých, ktorí 
volia (aliquid est considerandum ex parte eius qui assumitur, et aliquid ex parte 
eius qui assumit).  

Základná otázka reči znie: Kto je lepší? Ányos pre vysvetlenie zostavil 
menší katalóg cností, ktoré spája s konkrétnymi biblickými menami:  

David – prudentia (múdrosť),  
Mojžiš – amor in filios (láska k synom),  
Jozue – fides, iustitia (vernosť, spravodlivosť),  
Daniel – fortitudo, dicendi libertas (statočnosť, sloboda otvorenej reči). 

Vo fáze argumentácie nasledujú dôvody, ktoré potvrdzujú spomína-
ný katalóg a vychádzajú z neho. V závere argumentácie sa ako concetto 
objavujú cnosti, na ktoré musia počas voľby prihliadať voliči: Fortes ex-
plorate, prudentes, iustos, amantes, fortes eligite, et eligistis.23 

––––––––––– 
22 Thomas Aquinas, Summa Theologica (1864), s. 1313–1314. 
23 ÁNYOS, „Édes Fiaim ... Figyelmezzetek!”. Ányos Pál egyházi beszédei (2009), s. 85. 
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V narácii druhej časti dominuje príklad antického Solóna: Členovia 
rady po svojom zvolení prisahajú, že budú dodržiavať Solónove zákony, 
že neuprednostnia osobné záujmy pred dobrom krajiny a republiku sa 
budú snažiť odovzdať svojim nástupcom v lepšom stave, než ju dostali. 
Záver, peroratio, je aktualizované ponaučenie z príbehu o Solónovi, 
keďže to, čo Solón dosiahol u Aténčanov, by mal o to skôr dosiahnuť 
Kristus u kléru. 

 
Antické pramene Ányosovho prejavu 

Štvorité rozdelenie cností (prudentia, amor in filios, fides + iustitia, forti-
tudo + dicendi libertas), ktoré symbolizujú štyri spomínané biblické postavy, 
pripomína štvorzáprah, ktorý podľa Ambrosia vedie povoz duše: Si currus 
est anima, habet equos vel bonos vel malos. Boni equi virtutes sunt animae: mali 
equi, passiones sunt corporis. [...] Boni equi sunt quatuor, prudentia, tempe-
rantia, fortitudo, iustitia. („Ak je duša vozom, má dobré alebo zlé kone. 
Dobré kone sú duševné cnosti, zlé kone sú vášne tela. [...] Existujú štyri 
dobré kone: múdrosť, umiernenosť, statočnosť, spravodlivosť.” Ambro-
sius Mediolanensis: De Isaac et Anima, Caput VIII.).24  

Vyzdvihnutie štyroch cností má antický pôvod, I, 8. kapitola Macro-
biovho diela Commentarii in Somnium Scipionis analyzuje štyri základné 
cnosti, ktoré sa zhodujú so spomínaným štvorzáprahom (prudentia, tem-
perantia, fortitudo, iustitia).25 Prudentia je súčasne intelektuálna a praktická 
cnosť. Ako konštatuje Orsolya Tóth, Cicero prudentiu úzko spájal s rétori-
kou a politikou.26 Ányos nespomína temperantiu, teda striedmosť, v jeho 
rečníckom prejave ju nahradila otcovská láska. Po fortitudo, odvahe a vy-
trvalosti, nasleduje iustitia, ktorá je podľa Cicerona kráľovnou cností. De 
officiis, 3, VI, 28: Iustitia enim una virtus omnium est domina et regina virtu-
tum.27 – „Spravodlivosť je totiž cnosť, ktorá je paňou a kráľovnou všetkých 
cností.“ Je pozoruhodné, že cnosti stelesnené biblickými postavami do-
stali aj antické náprotivky: David, reprezentant prudentie, sa dá dať do 
súvisu s Aristotelom, Mojžiš so Solónom, spravodlivý Jozue so spravod-
livým Aristidom, Daniel s cnosťou dicendi libertas zasa s Ciceronom. Ányos 
očividne každý citát, podobenstvo či ilustračný prvok mimoriadne pre-
myslene skladal komponoval do systematického, pravidelného celku.  

––––––––––– 
24 Ambrosii Opera Omnia (1836), s. 259. 
25 Macrobii Opera (1628), s. 35–39 . 
26 TÓTH, Macrobius és a sarkalatos erények (2011), s. 62. 
27 M. Tullii Ciceronis De officiis libri tres (1838), s. 377–378. 
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Štvorité členenie cností napriek biblickým podobenstvám posilňuje, 
respektíve vyzdvihuje antické prvky prejavu: Ányos spomedzi siedmich 
kresťanských cností (charitas, fides, spes, prudentia, fortitudo, iustitia, tempe-
rantia) uvádza päť (dve, fides a iustitiu), ku ktorým (presnejšie k fortitudo) 
zaujímavým spôsobom pripája práve rečnícke schopnosti symbolizujúce 
dicendi libertas. Sloboda otvorenej reči je popri statočnosti dôležitou cno-
sťou predstavených, je synonymom slobody, otvorenosti a čestnosti na 
rozdiel od zahmlievajúceho, falošného, predstierajúceho spôsobu reči. 
Ányosov rečnícky prejav, ako sa to už na základe doteraz uvedeného dá 
tušiť, má kontaminačný charakter: Súčasne sa v ňom objavujú kresťan-
ské a antické cnosti, respektíve reprezentatívne postavy. Popri argumen-
toch od biblických a náboženských autorov je však nápadne silno prí-
tomná Aristotelova Nikomachova etika28 a Plutarchove Paralelné životopisy, 
ale evokované sú aj diela a myšlienky Hérodota a Cicerona.  

Antickým stelesnením cnosti spravodlivosti je Aristidés, jedna z kľú-
čových postáv grécko – perzských vojen, ktorý mal podľa Plutarcha prí-
vlastok Spravodlivý (Dikaios): „Zo všetkých cností, čo ho zdobili, najhlbší 
dojem na pospolitý ľud robila jeho spravodlivosť, pretože poskytovala 
trvalý a všeobecný úžitok.”29 Plutarchos vyzdvihuje myšlienku, ktorá je 
dôležitá aj u Ányosa, že Aristidés blaho society nadraďoval nad vlastné 
šťastie. Vraj za vyhnanstvom Aristida po črepinovom súde sa skrývala 
práve jeho spravodlivosť (Plutarchos zaznamenáva anekdotu o negra-
motnom hlasujúcom, ktorý práve Aristida požiadal, aby namiesto neho 
napísal na hlasovaciu črepinu jeho meno, a svoje rozhodnutie odôvodnil 
tým, že už má dosť toho, že Aristida všade označujú za spravodlivého). 
Keď Xerxés napadol Attiku, Aténčania povolali Aristida z vyhnanstva 
v obavách, že sa pripojí k nepriateľovi. Počas bitky pri Salamíne potom 
zaznelo vyhlásenie, ktoré spomína Ányos. Themistoklés, ktorý bol od 
detstva Aristidovým nepriateľom, sa stal zmocneným hlavným vodcom, 
Aristidés však bol v záujme verejného blaha ochotný zabudnúť na osobný 
hnev, preto sa hlavnému vodcovi prihovoril slovami: Visne, aiebat, o The-
mistocle, ut in his montibus inimicitias paulisper deponamus, recepturi eas, cum 
redierimus?”30 („Ó, Themistokles – povedal –, chceš, aby sme na týchto 
vrchoch na chvíľu odložili nepriateľstvo nabok, aby sme v ňom pokračo-
vali, až sa vrátime?“). Ányosovým prameňom v tomto bode zrejme nie je 

––––––––––– 
28 ÁNYOS, „Édes Fiaim ... Figyelmezzetek!”. Ányos Pál egyházi beszédei (2009), s. 76. 
29 Plutarchos: Životopisy slávnych Grékov a Rimanov (2008), s. 488. 
30 ÁNYOS, „Édes Fiaim ... Figyelmezzetek!”. Ányos Pál egyházi beszédei (2009), s. 84. 
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len Hérodotos (VIII. kniha, 79),31 ako to označuje vydanie textu,32 ale aj 8. 
časť Plutarchovej Aristidovej biografie, ktorá je príbuzná aj textovo: 

 
„ἡμεῖς,” εἶπεν, „ὦ Θεμιστόκλεις, εἰ σωφρονοῦμεν, ἤδη τὴν κενὴν καὶ μει-
ρακιώδη στάσιν ἀφέντες ἀρξώμεθα σωτηρίου καὶ καλῆς φιλονεικίας πρὸς 
ἀλλήλους ἁμιλλώμενοι σῶσαι τὴν Ἑλλάδα, σὺ μὲν ἄρχων καὶ στρατηγῶν, 
ἐγὼ δ᾽ ὑπουργῶν καὶ συμβουλεύων.”33 
 
„Themistoklés! Mali by sme sa už chytiť rozumu a prestať s tými 
malichernými chlapčenskými priekmi. Začnime teraz s takým sú-
perením, ktoré je ušľachtilé a prináša záchranu. Pretekajme sa v 
tom, ako zachrániť Heladu – ty ako najvyšší hodnostár a veliteľ, 
ja ako tvoj pobočník a poradca.”34 
 
Okrem textovej podobnosti to potvrdzuje aj kontext, veď Plutarcha, 

podobne ako Ányosa, na rozdiel od Hérodota zaujíma najmä zachytenie 
Aristidových cností. Silný Plutarchov vplyv sa prejavuje aj v záverečnej 
časti rečníckeho prejavu, v pasáži o Solónovi. Podľa Plutarchovej Solóno-
vej biografie (25. časť) členovia aténskej rady spoločne prisahali, že do-
držia Solónove zákony, a ten, kto ktorýkoľvek zákon poruší, dá v Delfách 
zo zlata postaviť sochu, ktorej váha bude zodpovedať jeho hmotnosti.35 
Ányos síce na takýto trest neodkazuje, kladie však dôraz na samotnú prí-
sahu, vďaka ktorej pohan Solón, respektíve v prísahe spomínaná Minerva, 
inak označovaná aj Tritonia, dokázali zvolených predstaviteľov primäť 
k tomu, aby sa oddali spoločenstvu a pre spoločenské blaho potlačili 
osobné záujmy. Keď sa prísahu zo strachu pred Tritoniným hnevom sna-
žili dodržať zvolení pohanskí predstavitelia, tak je oveľa viac opodstat-
nené, aby tak urobili aj zvolení kresťanskí exponenti, ktorí prisahali na 
Kristovo meno. 

 

––––––––––– 
31 „ὡς δὲ ἐξῆλθέ οἱ Θεμιστοκλέης, ἔλεγε Ἀριστείδης τάδε. «ἡμέας στασιάζειν χρεόν ἐστι ἔν 

τε τῷ ἄλλῳ καιρῷ καὶ δὴ καὶ ἐν τῷδε περὶ τοῦ ὁκότερος ἡμέων πλέω ἀγαθὰ τὴν πατρίδα 
ἐργάσεται.” Herodotus, Historiarum Libri IX (1844), s. 405. „Keď Themistokles vyšiel, 
Aristides mu povedal: ,Je nám súdené škriepiť sa tak ako inokedy, aj teraz o to, 
kto z nás dvoch urobí väčšie dobro pre vlasť‘.” Herodotos: Dejiny (1985), s. 484. 

32 ÁNYOS, „Édes Fiaim ... Figyelmezzetek!”. Ányos Pál egyházi beszédei (2009), s. 78. 
33 Plutarchs Aristides und Cato maior (1870), s. 18. 
34 Plutarchos: Životopisy slávnych Grékov a Rimanov (2008), s. 491. 
35 Plutarchos: Životopisy slávnych Grékov a Rimanov (2008), s. 192. 
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Zhrnutie 

Súhrnne môžeme povedať, že dôležitou súčasťou diela Pála Ányosa 
sú okrem poézie aj texty patriace do oblasti sakrálnej prózy, vrátane 
latinského rečníckeho prejavu, hoci odborná literatúra im doteraz väčší 
význam nepripisovala. Prejav z roku 1782 sa venuje najmä etickej proble-
matike: V súvislosti s voľbou predstaveného provincie je kľúčovou otáz-
kou, kto je najlepší, teda ktoré cnosti sú pre predstaveného dôležité. 
Ányos sa počas argumentácie neodvoláva len na príklady z Biblie, ale 
hojne čerpá aj z antickej literatúry, najmä z Plutarchových Paralelných 
životopisov. V texte je teda zrejmý odklon od vyslovene biblického zá-
kladného postoja: autor v záujme posilnenia kresťanskej etiky siaha po 
veľkých antických vzoroch. Ányosovo Oratio z tohto aspektu prekračuje 
tradičné rámce barokového rečníckeho prejavu: akoby sa ho už dotkla 
estetika klasicizmu, idea novej syntézy, v ktorej sa antika začne nanovo 
interpretovať. V istom zmysle je to aj návrat k náboženskému alegorizmu 
humanizmu. Dva svety sa spájajú na základe logiky dialógu, otvorene, 
v takom interpretačnom priestore, kde majú Kristus a Tritonia Pallas 
spoločného menovateľa. 
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Résumé 

 
“Eligite meliorem” 

Latin Oration of Pál Ányos (1782) 
 

Zoltán CSEHY – Anikó POLGÁR 
 

Pál Ányos (1756–1784), the Hungarian poet of Sentimentalism,  men of letters and 
monk wrote not only Hungarian, but also Latin speeches. This study is dealing 
with his Latin oration from the year 1782 (intitulated Oratio), which was written 
by the occasion of the election of the head of the ecclesiastical province (pro-
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vincialis).  The first part of the study summarizes how important role play this 
speech in his life-work (oeuvre). The second part examines the rhetorical struc-
ture of the text, and the third part is devoted  to the question of the Ancient 
sources (intertextuality).  The speech has its main focus on the ethical problems: 
the main question is, who is the best regarding to the superior’s or principal’s 
virtues.  In the key position are four cardinal virtues, which arise from Ancient 
sources and in the Middle Age and the period of Baroque were completed by 
biblical equivalents. Ányos connects the virtues with the biblical names: David – 
prudentia (prudence), Moses – amor in filios (paternal love), Josue – fides, iustia 
(justis, fairness), Daniel – fortitudo, dicendi libertas (courage, the freedom of 
speaking). The virtues incarnated by biblical individuals had received the ancient 
equivalents: David, who represents the prudence is coupled with Aristotle,  Daniel 
as the representant of dicendi libertas with Cicero, Moses with Solon and the 
fair-minded Josue with the fair-minded Aristides. Ányos utilizes the Ancient tra-
dition very lucratively: uses adequate intertexual elements from Herodot, Cicero 
and Plutarch’s Parallel Lives. 
  
Keywords: Neo-Latin studies, rhetorics, Latin orations, Pál Ányos, cardinal virtues 
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Reflexia antických etických škôl v diele  
Hugolína Gavloviča  

 
Pavol MARKOVIČ 

 
 

iterárna tvorba Hugolína Gavloviča sa pravidelne stáva pred-
metom výskumu a kritického záujmu. Za všetky iniciatívy spo-
meňme práce Milana Hamadu1 alebo podstatnú časť príspevkov 
známeho gavlovičovského zborníka,2 v ktorých sa ako jeden z dô-

ležitých inšpiračných zdrojov Gavlovičových textov chápe jeho poznanie 
filozofického a etického myslenia scholastiky, presnejšie odozvy ,,assis-
kého duocenta a scotistického umierneného realizmu“.3 Ak však povieme, 
že Hugolín Gavlovič nebol filozofom, neznižujeme tým význam reflexív-
nych pasáží jeho textov, ale konštatujeme tým fakt, že bol skôr oriento-
vaný na didaktizujúci popis životnej praxe než na rigorózne a profesio-
nálne výlučné filozofické uvažovanie a systematické formulovanie etiky. 
Textom Valaskej školy4 síce participuje na kresťanskej etike a postupne 
dotvára jej básnický obraz, ktorého úbežníkom je napĺňanie ideálu cnost-
ného života so soteriologickým cieľom, ale tento obraz nie je filozofický, 
ale životný.  

Didaktizmus v jeho textoch a najmä vo Valaskej škole má tak skôr cha-
rakter odporúčaní v dobrej vôli – teda nie prísneho, na spôsob katechizmu 
formulovaného príkazu – a zároveň apelovania na rozumnosť. Na jej 
základe sa stáva persuazívnym prostriedkom aj zhoda medzi učiteľom 
vo Valaskej škole, kážucim viazanou rečou, a čitateľom o etickom a zá-
roveň praktickom probléme a o zaujatí podobného postoja.  

––––––––––– 
 1 HAMADA, Od baroka ku klasicizmu (1967); HAMADA, Zrod novodobej slovenskej kultúry 

(1995). 
 2 Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry (1989).  
 3 ORAVCOVÁ, Filozofický kontext Gavlovičovej tvorby (1989), s. 41. 
 4 Všetky citáty z Valaskej školy citované podľa GAVLOVIČ, Valaská škola mravův sto-

dola (1971).  
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V oboch bodoch (v životnej praxi aj v pohľade sub specie aeterni) vidieť 
modernizáciu a konštatovanú anticipáciu osvietenského myslenia,5 ktoré 
nahrádza tradičný katechetický a rigidný model riešenia etických otázok 
a konkrétnych životných situácií. Možno je tento efekt predvídania zna-
kov osvietenského myslenia pri katolíckom barokovom kazateľovi neoča-
kávaným záverom a explanáciou jeho literárnej činnosti, ale je potrebné 
si uvedomiť dva faktory umožňujúce vytvoriť takýto záver. Prvým je 
špecifický status ohlasov našej literatúry na svetové osvietenstvo. Ide 
v nich o elimináciu radikalizmu pôvodného osvietenstva, vyňatie nie-
ktorých ideí z jeho kontextu, napr. týkajúcich sa potreby rozumového 
zvládania životných situácií, ústiacu až do akéhosi common sense, čím sa 
z ich ostria stáva skôr prostriedok harmonizujúci póly etického napätia. 
Druhou okolnosťou je známy viac osvetový ako osvietenský charakter 
nášho budúceho osvietenstva, čo je podmienené najmä spoločenským 
vývinom. V tomto svetle teda konštatovanie Gavlovičovho ,,pred-osvie-
tenstva“ nepôsobí neprimerane. V jeho prípade ide navyše o prekročenie 
ideologických determinácií daných myšlienkovým prostredím, z ktorého 
vychádza, konkrétne z ideí františkánskych cností chudoby, skromnosti 
a jednoduchosti a podobne. Samozrejme, nejde v žiadnom prípade o ich 
popretie, ale skôr o vymedzenie ich rozsahu – neplatia totiž celkom na 
sféru poznávania. Gavlovičove reflexie sa približujú k prekonaniu názoru, 
že príliš veľa poznania nie je cestou k cnosti, ale odpútavaním pozor-
nosti od nej. Gavlovič ku vzťahu teoretického poznania a uplatňovania 
cnosti pristupuje už naozaj predvídajúc osvietenstvo – teda tak, že sa 
nevylučujú, ale dokonca podmieňujú.  

Typická báseň Valaskej školy teda nie je diktátom, ale spoločným rozva-
žovaním autora s čitateľom alebo poslucháčom nad problémom, je 
zovšeobecnením pozorovania životných empirických javov. Typ didak-
tizmu tu nie je autoritatívny viac, ako to vyžaduje samotný žáner, teda je 
ústretový, ale pritom nepodceňujúci. Aké sú konkrétne prostriedky tohto 
v širokom zmysle humanizujúceho (poľudšťujúceho) didaktizmu? Jed-
ným z prostriedkov je samotná prehľadná štruktúra jednotlivých básní, 
ukazujúca významotvorný pohyb medzi konkrétnym a abstraktným. 
Možno vymedziť tri časti básne – úvodnú tézu, vysvetlenie a nakoniec 
reflektované zopakovanie tézy, tentoraz už s porozumením. Úvodná téza 
má gnómický charakter, je zovšeobecnením a zhrnutím dlhodobých pozo-
rovaní a zákonitostí interpersonálnych vzťahov a nadosobných štruktúr. 

––––––––––– 
 5 HAMADA, Od baroka ku klasicizmu (1967), s. 89.  
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V tézach sa zaujímavým spôsobom stretáva ich abstraktný (ale len v 
zmysle syntetizujúci skúsenosť) charakter s ich ľudovým stvárnením –
ľudovým čo sa týka využitého jazyka, celkovej zložitosti výrazu prispô-
sobenej cieľovej skupine recipientov a žánrového východiska vo folklór-
nych útvaroch príslovia a porekadla a ďalších útvarov so zovšeobecňu-
júcou a moralizačnou funkciou. 

Ústredná časť básne má taktiež dvojaký charakter – niekedy ide o roz-
važovanie do istej miery teoretické – pojmovo zovšeobecnené, ale stále 
prístupné, inokedy a častejšie má vysvetľujúca časť básne podobu vy-
tvorenia názorného obrazu – situácie s epickou zložkou. Vysvetľovanie 
básnickým vyjadrením je teda u Gavloviča pomerne diferencované a už 
to je signál, že nejde o esteticky menejcenný modus výpovede, konotova-
ný posilnenou didaktickosťou textu. V spomenutých epických situáciách 
bázovaných na ľudových podobách žánrov bájky, zvieracej bájky, facécie, 
anekdoty6 ide o zobrazenia pozitívnych alebo negatívnych dôsledkov 
činov a ľudského konania, čo dostáva do popredia princíp rozhodovania 
na základe rozumnosti a nie neproblematizovaného prijatia. 

Autor Hugolín Gavlovič teda prekročil nielen tieň svojej osobnej a ro-
lovej determinácie (úloha katolíckeho kazateľa) v prevažujúcom konzer-
vatívnom myslení, ale nekonvenuje svojou básnickou tvorbou ani ustá-
lenej predstave barokovosti literárneho textu. Výrazovosť, rozpoltenosť 
opisovaného subjektu nie sú pre jeho Školy rozhodujúce. Jeho človek je 
ukotvený v profánnom svete, no vektorovo upriamený na transcendentno. 
Nie je tu prítomná bytostná, teda vnútorná rozpoltenosť barokového 
subjektu medzi zmyslový a nadzmyslový svet – človek sa síce pohybu-  
je medzi nimi, ale vnútorne sa chápe práve ako smerujúci k druhému 
z nich. Ide o hodnotovo jednoznačný svet bez ambivalencie, a preto ba-
roková bipolárnosť nie je pre Gavlovičove didaktické opusy aktuálna. 
Z toho vyplýva otázka, do akej miery je možné ironické zobrazenie nielen 
v Gavlovičovej Valaskej škole, ale v didaktických textoch vôbec, a do akej 
miery je irónia prijateľným módom zobrazenia pre prevažujúcu poetiku 
konkrétneho obdobia. Dôvodom takejto otázky je fakt, že irónia v pravom 
zmysle slova vyžaduje schopnosť sebairónie, teda schopnosť odstupu od 
seba. To je aj pre didaktizmus, aj pre zaujatosť konkrétnym hodnotovým 
systémom, a navyše u autora, ktorý nie je natoľko subjektivistický, 

––––––––––– 
 6 Žánrovo je Valaská škola kombinovaným útvarom – v jej jednotlivých segmentoch 

sa uplatňujú okrem uvedených prvkov ľudových žánrov aj vplyvy žánrov nábo-
ženskej literatúry – kázní, exempiel, moralít.  
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niečím cudzím. U Gavloviča je teda irónia len výsmechom hriechu (nie 
hriešnikom), je zvýraznením dištancie od javu, nie spôsobom existencie 
autorského subjektu. 

Ďalšou podstatnou otázkou je poetologické začlenenie Valaskej školy 
do dobového rámca, teda otázka, do akej miery a akým spôsobom konve-
nuje dominujúcej poetike baroka. Barokovosť sa často chápe ako zmno-
žovanie výrazu, zväčšovanie povrchu textu. Bipolárnosť baroka sa vy-
svetľuje ako takéto zaobalenie idey alebo duchovna do redundancie, do 
výrazu. Barok sa akoby zmieta medzi ideou, transcendovaním a látkou, 
respektíve výrazom, akoby kľúčovou otázkou bolo, či je možné jednu 
kvalitu vyjadriť druhou (ideu látkou), resp. či je možné dielom vyjadriť 
ideálne a hodnotové. Rozdvojenie medzi zmyslovým výrazom a nad-
zmyslovým svetom nie je pre Gavlovičovu tvorbu reálny problém. Je to 
spôsobené vyššie spomenutým hodnotovo jednoznačným profilom jeho 
sveta, v ktorom je smerovanie k cnosti nespochybniteľné. Človek sa síce 
len nedokonalo podieľa na cnosti, ale vždy k nej smeruje. Nerozhoduje 
sa medzi svetom cnosti a zmyslovým svetom. Rozpoltenosť baroka je 
však v dvojitej ukotvenosti človeka v zmyslovom aj nadzmyslovom svete. 
U Gavloviča takáto ambivalencia absentuje. Didaktický a výchovný zámer 
jeho textov, ktoré zastupujú aktívnu kazateľskú činnosť, taktiež vylučuje 
čo i len náznak ambivalentnosti, pretože pre didaktické dielo by bola 
relativizácia kontraproduktívna. 

Zaujímavým znakom Gavlovičovej tvorby je, že didaktizmus so svojím 
sklonom k funkčne zdôvodnenému schematizovaniu nie je v konkuren-
čnom vzťahu s rozvažovaním, s reflexívnosťou, ale dokonca vytvárajú, 
čo sa týka konečného morálneho, ale aj estetického účinku na príjemcu, 
synergický efekt. Takáto komplementárnosť reflexie ako pomerne racio-
nálneho zdôvodňovania a didaktického zjednodušovania je jedným zo 
špecifík tvorby H. Gavloviča v kontexte tradície moralizujúcich textov.  

Kto je adresátom týchto diel? Komu sa teda štýlom, dikciou, kom-
plexnosťou a názorom na svet snažia priblížiť? Možno tvrdiť, že nie sú 
určené výhradne jednému typu adresáta, teda človeku, disponujúcemu 
menším, respektíve žiadnym formálnym vzdelaním, ale že má osloviť aj 
vzdelanejšieho čitateľa. Dokonca možno uvažovať, že Valaská aj Kresťan-
ská škola sa mali stať jedným z textov pri vzdelaní ďalších kňazov. Najmä 
úvod Valaskej školy je koncipovaný tak, aby oslovil vzdelanejšieho čita-
teľa, ktorý sa možno už pri vlastnom štúdiu stretol s citovanými diela- 
mi najmä antických, ale aj kresťanských autorov. Dominantným autor- 
ským postojom je prijatie roly dobrého učiteľa, ktorý je hodnotovo pevný, 
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zorientovaný, vie zároveň problematiku rozhodovania v konkrétnych ži-
votných etických situáciách priblížiť aj rozsúdiť. Má viesť rovnako k dob-
rému mysleniu, dobrej reči aj dobrým činom. Autor, rozprávajúci, uči-
teľ, dokonca aj básnik má jasnú a danú perspektívu. Hovorí z pozície 
kresťanského, presnejšie katolíckeho kazateľa, to je prizma pretrvávajúca 
v celom diele a do značnej miery modeluje situácie, konflikty a aj ich 
riešenia. Vystihuje to úvodné zvolanie Ego sum pastor bonus, v ktorom sa, 
samozrejme, hovorí o centrálnej postave kresťanstva, teda o Kristovi, ale 
kazateľ sa do istej miery pripodobňuje jeho úlohe – taktiež je dobrým 
pastierom, ukazuje cnosť a nabáda k nej, a navyše argumentuje v jej 
prospech a ukazuje pozitívne dôsledky jej prijatia človekom. Motív pas-
tierstva je pre kazateľskú prácu nosný podobne ako pre každú výchovnú 
činnosť, a je pochopiteľne odvodený z biblického kontextu. Pri interpre-
tácii Valaskej školy, najmä pri uvažovaní o výbere pastierskeho prostredia 
do niektorých pasáží textu a prechodov medzi jednotlivými časťami 
diela, sa často zmieňujú okolnosti autorovho života, teda dlhodobý pobyt 
v horskom prostredí vyvolaný chorobou, ktorá mu okrem iného sťažila 
sústavnú aktívnu kazateľskú činnosť. Podľa nášho názoru si však text 
vyžaduje takéto motívy práve pre významovú súvislosť s biblickým tex-
tom a úlohou vedenia k cnosti a mimotextový biografický moment nie je 
zdôvodnením prítomnosti tohto motívu v texte, ale dodatočnou zhodou 
okolností. Všimnime si ešte jednu sémantickú súvislosť motívu pastiera 
a pastierskeho života, a to premeny jeho využitia a konotácií nielen v 
staršej literatúre, ale s istým presahom až do klasicizmu, či už do jeho 
prvej fázy v tvorbe Bohuslava Tablica a Juraja Palkoviča, ale aj v jeho 
vrcholnej podobe v tvorbe Jána Hollého. Kým vo Valaskej škole je motív 
pastiera zdôvodnený vieroučne a biblicky a pastierstvo (v idealizovanej 
podobe) zastupuje najmä františkánske cnosti a životnú formu smeru-
júcu k cnosti, v neskoršej tvorbe Palkoviča a Tablica, napodobňujúcej 
najmä anakreontskú a idylickú poéziu, sa pastierstvo už spája s antikou 
a nie jednoznačne religiózne a nábožensky motivovaným symbolom 
jednoduchého, skromného, chudobného a cnostného života, ale symbo-
lom hravej, zmyslovej, prírodnej a bezstarostnej existencie. Ešte neskôr, 
najmä v Selankách Jána Hollého sa možné dvojaké zaradenie motívu pas-
tierstva k antickému aj kresťanskému svetu ukazuje vtedy, keď sa až v 
poslednej selanke Spasiteľ pastierstvo stáva symbolom závažnosti a cnosti, 
aj keď dovtedy bolo v texte skôr obrazom hravej výnimočnosti života bez 
kresťanského určenia.  
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V úvode Valaskej školy sa stretávame s pomerne členitým textom, ob-
sahujúcim venovania a poďakovania svetským a cirkevným autoritám 
(grófovi Königseggovi, respektíve františkánskemu rádu), a najmä samot-
nému Kristovi – Tobe, Kriste Spasiteli, já človek úbohý túto knižečku pastýrskú 
oddávám pod nohy. Sčasti ide o konvenciu, ale iste aj o plnovýznamové 
výpovede začleňujúce básnickú snahu do konkrétneho hodnotového po-
riadku. Zaujímavé je spektrum citátov, motivačných sentencií týkajúcich 
sa morálky a cnosti – sú tam antickí autori ako Seneca, Ovidius, Pytago-
ras, dokonca Sokrates a Aristoteles, potom Plutarchos, Plinius, Plautus, 
Quintilianus, Cicero a z novších Erazmus Rotterdamský. Nenachádzajú 
sa tu však citáty cirkevných otcov a scholastických filozofov, aj keď práve 
scholastické myslenie sa chápe ako jeden zo zdrojov autorových náhľa-
dov na etiku. Časť nazvaná Darování ku užitku tvému má funkciu autor-
ského predslovu približujúceho niektoré zámery a poetologické parametre 
textu, napríklad približuje sylabizmus textov a iné prozodické vlastnosti, 
poukazuje na možnosť spievania textov a neostáva len pri charakteris-
tike formy, ale už v týchto súvislostiach hovorí o tom, že cieľom je 
dopomáhanie k dobrému životu. Neodmysliteľnou súčasťou textu je 
prejavenie postoja autorskej skromnosti, ale aj túto literárnu konvenciu 
využíva na uvedenie do témy potreby a správnosti smerovania k cnosti. 
Citáty gréckych a rímskych autorov, často predstaviteľov etických teórií 
a škôl, nie sú Gavlovičom podrobené priamej analýze, resp. len distribu-
ovane v ďalšom texte Valaskej školy. Ich predradením pred vlastné pos-
trehy, rady a reflexie však priznáva, že antické etické myslenie je univer-
zálne a tvorí základ súčasnej etiky. Je otázkou, či možno Valaskú školu 
interpretovať ako kódovaný komentár k antickým etickým školám, alebo 
ide len o tematickú súvislosť barokového literárneho kontextu zaobera-
júceho sa etickými otázkami s antickými názormi. Všetky antické citáty 
z jej úvodu spája téma (často aj explicitná formulácia) dobrých mravov. 
Výberom citátov vyjadruje abstraktné etické významy miery, rozvahy, 
usporiadanosti citov a mysle. Ústrednou myšlienkou je tak akési morálne 
zdravie či etická homeostáza, odvodená od pojmu rovnováhy. Zásadu 
rozumnosti a rovnováhy, miery a proporčnosti v konaní, myslení a cítení 
ilustruje napr. Gavlovičov verš z časti Ego sum pastor bonus: „Nic neplatí 
policia bez mravúv a cnosti, to sám múžeš pochopiti podle rozumnosti.“ 

Podstatnou časťou úvodu je reflexia a priblíženie troch policií pod 
názvom ,,Pripomínání o trojnásobnej policii ku lepšému pochopení dob-
rých mravúv“. V širokom zmysle policie znamenajú stratégie a bolo by 
možné odvodiť tento termín od gréckeho polis ako spoločenstva. V užšom 
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zmysle znamená Gavlovičova policie správanie, vystupovanie a praktickú 
činnosť navonok. V ďalšej časti sa venuje charakteristike ich nositeľov. 
Tu autor prináša aj filozofický exkurz, v ktorom komentuje antické školy 
stoicizmu a sofizmu s ohľadom na ich etickú zložku a vzťah k pravde.  

Gavlovič rozlišuje tri policie – kresťanskú, ktorá ,,cíli k chvále boskej“, 
mestskú – civilis, ktorá smeruje k pokoju a úžitku blížneho, a nakoniec 
svetskú, a tá ,,cíli k svojej chvále“, teda nemá presahujúci charakter         
k cnosti. Porovnáva tri etické stratégie, sám názorovo ukotvený v jednej 
z nich, v katolíckej, z tohto stanoviska hodnotí antické názory stoikov a 
sofistov, bez nejakej presnejšej diferenciácie autorov v ich kontexte, čoho 
dôsledkom je, že pracuje skôr so zjednodušenými a ustálenými, didak-
ticky funkčnými predstavami sofistov ako rečníkov s pragmatickým prí-
stupom k pravde, respektíve ako ľudí, ktorí nehovoria podľa pravdy ako 
nemennej hodnoty, ale prispôsobujú ju vonkajším kontextom.7 Tým, 
samozrejme, nepriniesol reálnu charakteristiku sofizmu, ale využil len 
ustálený a dokonca pejoratívny význam tohto označenia. Ak odbočíme, 
využitie pojmu sofista ako negatívneho označenia pre predstaviteľa réto-
riky zastierajúcej pravdu možno nájsť aj v iných textoch staršej literatúry, 
napríklad v Jakobeovom spise Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa. 
Na posudzovanie a hodnotenie sofizmu a stoicizmu využíva porovnanie 
ich svedomia a mravov, čo vzdialene pripomína rozlišovanie typov etiky 
podľa úmyslu a účinku (dôsledkov). 

Miernejší postoj zaujíma autor k stoicizmu. V ňom považuje za pri-
jateľné svedomie, ale nie mravy a charakterizuje ho tak, že ,,regulu sta-
tečnosti až zbytečne brání“ a uvažuje kriticky, že ,,násilná mravnosť ne-
mravnosť u všech meno vzala“. To možno pretlmočiť ako etiku úmyslu, 
teda rozhodujúcim je úmysel pred konaním, bez ohľadu na dôsledky. Tu 
možno uviesť aktualizovaný, vo Valaskej škole sa nenachádzajúci, ale vy-
povedajúci príklad – ak je pre stoickú etiku za istých okolností prípust-
ná samovražda, bolo by možné pochopiť úmysel, napríklad zachovanie 
morálnej integrity, nezmenenie názoru, trvanie na tom, čo pokladáme za 
pravdu, ale z hľadiska účinku je to najmä z hľadiska kresťanskej etiky 
neprijateľné. Gavlovič nepribližuje tieto dve antické filozofie zasahujúce 

––––––––––– 
 7 Vzťah viacerých diel staršej slovenskej literatúry k antickej tradícii bol inštrumen-

tálny a ilustratívny. Motívy a literárne alúzie antickej proveniencie boli často 
dekoratívne a ich hypotetickým vynechaním by sa síce redukovala účinnosť, ale 
nie významová rovina diela. Časté je paradoxné (niekedy až negatívne) uplatne-
nie antických motívov, najmä ak berieme do úvahy všeobecný a očakávaný inšpi-
ratívny vzťah slohovo – typologického útvaru k antike.  
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aj do etického myslenia podrobne, vyberá si len isté otázky s cieľom uká-
zať neúplnosť stoicizmu a neprijateľnosť sofizmu. Proti nim stavia etiku 
kresťanskú, ktorá disponuje správnym úmyslom aj účinkom, respektí- 
ve svedomím aj mravmi. Celkove možno autorovu recepciu antických 
etických učení považovať za zjednodušujúcu, čo však možno zdôvodniť 
didaktickým zámerom a z neho vyplývajúcou modelovosťou textu, pre 
ktorú v ňom nevzniká priestor pre hlbšiu filozofickú argumentáciu.  

Gavlovič v úvode, básnickom predslove síce hovorí, že ,,Jestli najdeš 
který veršík proti tvojej chuti, že bys‘ ho musel užívať, žáden te nenútí“, 
ale dá sa uvažovať, že prvá nóta má charakter vstupu do textu a dôsled-
ne inauguruje isté témy a popisuje žiaduce cnosti výraznejším spôsobom 
ako ,,radové“ nóty v ďalších fázach textu. V priblížení starozákonnej si-
tuácie, v ktorej sa ocitajú bratia Kain a Ábel, je nakoniec pomocou suges-
tívneho príbehu bratovraždy vyzdvihnutý základ kresťanskej vierouky –
,,telo musí zhynúť, duša večne žije“ – čo má charakter inštrukcie pre či-
tateľa v tom zmysle, že ďalšie nóty a jednotlivé nápadky či básne (kon-
cepty), nemá vnímať ako dosahovanie čiastkových životných účelov, 
napríklad harmonizáciu vzťahov a odstraňovanie psychického napätia, 
ale ako správne konanie nasmerované zásadne na konečný účel – spásu. 
Koncepty zahrnuté v prvej nóte zámerne hovoria o autoritách pre kres-
ťana najzávažnejších (prvé štyri koncepty hovoria o úcte k Bohu, rodičom, 
priateľom, učiteľom práve v tomto poradí a popisujú tým interpersonál-
ne súradnice života bohabojného človeka). Uvažovaním o presahovaní 
čiastkových účelov a dobier v živote jednotlivca sa zrejme odlišuje Gav-
lovičov básnický obraz kresťanskej etiky od diskutovaných antických kon-
cepcií, v ktorých, najmä pri sofizme, ale aj pri zamlčanom epikureizme či 
hedonizme, nemuselo nevyhnutne ísť o presahovosť. Táto presahovosť  
k nadživotnému, nie čiastkovému a nadzmyslovému, je najvýraznejším 
príznakom barokovosti Valaskej školy, ale nejde o barokovosť výrazu, a 
dokonca ani spomenutého postoja barokovej bipolárnosti človeka.  

Tematický záber Valaskej školy je mimoriadne široký, dá sa povedať, že 
má encyklopedický rozsah, lebo opisuje v podstate všetky relácie a okol-
nosti života človeka tak, aby slúžil ako pomôcka pri správnom rozho-
dovaní sa v konkrétnych situáciách. Pomerne podrobný prehľad tém 
spracovaných v texte priniesol napríklad Jozef Minárik.8  

Ako je to s funkčným vymedzením tohto básnického úsilia a ako sa ono 
prejavuje na estetickej hodnote textu? Otázka je motivovaná posilnenou 

––––––––––– 
 8 MINÁRIK, Baroková literatúra – svetová, česká, slovenská (1984), s. 256–264.  
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didaktickou a moralizátorskou funkciou textu, ktorý je, ako sme už u-
viedli, extenziou alebo dokonca náhradou aktívnej kazateľskej činnosti. 
Text má zjavne ideologický charakter, no nie v negatívnom význame, ale 
v tom, že každá jeho zložka je prostriedkom na prenesenie, posilnenie a 
aplikovanie konkrétnych morálnych a etických zásad, a teda umeleckosť 
a literárnosť textu sa stáva prostriedkom a nemá účel v sebe samej. Pred-
stava básnického textu ako autonómneho tu teda nemá ešte priestor, ale 
napriek tomu ho nemožno vnímať iba ako poetizáciu istej koncepcie etiky 
bez vyššej ako remeselnej umeleckej hodnoty. Je možné ju vnímať v nie-
koľkých rovinách – jednak autentickosť výpovede, samozrejme, je potreb-
né abstrahovať od časovej a jazykovej odlišnosti pôvodnej podoby textu 
od súčasného úzu, ktorá by mohla pôsobiť nielen archaizujúco, ale aj 
poetizujúco. Druhým dôvodom na videnie umeleckej hodnoty Valaskej 
školy je jej pohľad na človeka ako niekoho, komu sa – paradoxne pre di-
daktický a moralizátorský text – dôveruje, ktorému nie je prikazované, ale 
predostrú sa mu aj racionálne argumenty na rozhodovanie spolu s cito-
vým apelom. Text prináša spomenutý humanizujúci, poľudšťujúci didak-
tizmus. Nielen tým, že zachováva Horatiovu zásadu Omne tulit punctum, 
qui miscuit utile dulci, teda spojenie užitočného s príjemným, resp. zábav-
ným čítaním, ale dôverou v človeka a jeho schopnosť morálnosti. Nie 
náhodou o niekoľko desaťročí neskôr na prahu osvietenstvom ovplyv-
nenej spisby včleňuje rovnaký latinský citát Juraj Fándly do predslovu 
svojej Dúvernej zmlúvy medzi mňíchom a diáblom a aj tým potvrdzuje pred-
vídavosť Hugolína Gavloviča, dotýkajúcu sa postupnej modernizácie 
modelovania výchovného a didaktického typu písania.  
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Résumé 
 

The reflection of the ancient ethical schools  
in the works of Hugolín Gavlovič 

 
Pavol MARKOVIČ 

 
This baroque preacher and author of didactic – reflective poetry reflects in his 

works and texts, especially in his best - known work Valaská škola mravův stodola 
(The shepherd’s school of virtue), implicitly and explicitly ancient conceptions, 
mainly Sophism, Stoicism, and Epicureanism. The main aim of this paper is to 
explore and study the philosophical coherence, or rather the functional and in-
tentional deformation of these ancient philosophical foundations in the Valaská 
škola mravův stodola. The strategy of this poetic text is selective and ambiguous in 
relation to these ethical schools; the author attributes to them particular values, 
but they also function as a contrasting background for an absolute and strictly 
hierarchical view on ethics and axiology. The paper also focuses on the relation-
ship between poetics, or rather the aesthetic and ideological and philosophical 
qualities of Gavlovič’s work. 

Gavlovič’s following of the ancient conceptions, or more precisely his evalua-
tion of ancient ethical ideas and conceptions, obviously has the character of rigo-
rous philosophical research, but it is functionally determined and his authorial 
poetic simplification is used not only for practical and didactic purposes but also 
for the soteriological intention of his reflections in poetry. 
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edecké dielo profesora Daniela Škovieru je pre poznanie de-  
jín slovenskej literatúry objavné a inšpiratívne hlavne pre jeho 
prácu na začleňovaní latinskej spisby do národnej kultúry a jej 
popularizáciu. V doslove edície textov Latinský humanizmus píše 

o vzťahu medzi spisbou latinskou a v národných jazykoch vecne a pre-
svedčivo: „Literárna tvorba európskych národov totiž prechádzala viac-
menej podobnou cestou, akú kedysi musela prekonať rímska literatúra. 
Starí Rimania totiž najprv kultivovali svoje písomníctvo na gréckych vzo-
roch, aby potom v klasickej etape s nimi mohli smelo a neraz aj veľmi 
úspešne súťažiť.“1 

Jednou z otázok, ktorej sa dotýka, je aj otázka vzťahu národnej kul-
túry ku klasickému dedičstvu, teda otázka jej recepcie v rôznych dejin-
ných etapách.2 V našom príspevku chceme poukázať na konkrétny spô-
sob nadväzovania na antickú kultúru, ktorý reprezentuje literárna tvorba 
spisovateľa Jonáša Záborského (1812–1876). 

Vzťah J. Záborského k antickej kultúre vznikol a formoval sa celkom 
prirodzene počas jeho školských rokov. Najviac sa rozvinul na univerzite 
v nemeckej Halle, kde sa popri teológii Záborský venoval intenzívne 
angličtine a čítaniu gréckych klasikov, ako uvádza vo svojej autobiogra-
fii, ktorú napísal na sklonku života s úmyslom, aby bola „kľúčom do 
svätyne jeho diel“.3 

––––––––––– 
 1 ŠKOVIERA, Latinský humanizmus v kultúrnych a literárnych dejinách Slovenska (2008), 

s. 588–589. 
 2 „Bei dem Verhältnis zum klassischen Erbe ist natürlich nicht nur die Frage nach 

der Art und Weise der Rezeption wichtig, sondern auch die Frage, was und zu 
welcher Zeit ein Werk übernommen wurde.“ Pozri bližšie HAVAS, Das geistige 
Erbe des antiken Roms und die klassische Geschichtsauffassung in der altungarischen 
Literatur (1993), s. 54. 

 3 ZÁBORSKÝ, Vlastný životopis (1953), s. 254 a 243. 
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Antická literárna kultúra sa mu stala natoľko blízkou, že niektoré z jej 
estetických princípov využil pri komponovaní vlastných diel. Prezrádza 
to obsah jeho debutovej zbierky Žehry. Básně a dvě řeči (1851), ktorej pod-
statnú časť tvoria bájky: vlastné i preložené z gréčtiny (číslo 49 až 68) 
a tiež ódy. Okrem pozitívneho ohlasu na zbierku, ktorým bola recenzia 
Ľudovíta Šuhajdu, profesora na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a 
autora latinskej poetiky, sa objavili aj dve kritiky.4 Pokým Šuhajda v Zá-
borského básnickej tvorbe videl verný obraz antického ducha, zástan-
covia romantickej koncepcie literatúry Mikuláš Dohnány a Ján Kalinčiak 
reagovali kriticky hlavne na žánrovú skladbu, lebo ju vnímali ako ana-
chronickú.  

Obidvaja recenzenti sa zhodli na tom, že zbierka prišla oneskorene a 
že Záborský v nej nezohľadnil potreby doby a národa. Podľa slov Doh-
nányho bájky „do kresťanského sveta už viac nepatria“, lebo kresťania 
sa nemôžu učiť morálke od zvierat, ktoré žijú podľa zákonov prírody; 
takisto mravné poučenie, ktorým bájka končí, narúša „básnickosť“ bájky 
a „zatemňuje“ jej význam.5 Pokiaľ ide o ódy, Dohnány vyčíta Záborské-
mu ich premenovanie na dumy, ktoré sa hodí skôr pre „úvahy o bôľoch 
duše“, ale nie pre „chválospevy v antickej forme“. Aj literárnu stránku 
dúm hodnotí nízko a spája ju s neschopnosťou autora osloviť mladých 
kultivovaných čitateľov, ktorí ako absolventi škôl a vzdelávacích ústavov 
sa s antickou literatúrou oboznámili dôkladnejšie v rámci teoretických 
prednášok z estetiky a praktických cvičení z poetiky. O nevhodnosti Žehier 
pre domáce publikum sa usiluje presvedčiť ešte argumentom o povahe 
Slovákov, ktorí sa od „svetovládnych Rimanov“ odlišujú aj tým, že sú 
„národ tichý, doma utiahnutý, nepoznajúci veľké hriechy.“6 

K nedostatkom Žehier sa Ján Kalinčiak vyjadruje podrobnejšie. Zábor-
ského verše označuje doslova „za školácke cvičenia sa v metrách staro-
rímskych“ a pripomína tiež, že autor sa sústredil iba na veršovú formu 
a obsahovú stránku básní podcenil.7 Na uprednostňovanie romantickej 
estetiky odkazuje Kalinčiakovo konštatovanie, že báseň má byť „výra-
zom básnikovej individuálnosti s národnou farbitosťou“ a že básnik 
nemusí vo všetkom nasledovať inonárodné vzory: „nie sme Gréci, ani 
Rimania, ani Germáni, a tak je nie ani ich poézia naša“.8 
––––––––––– 
 4 KALINČIAK, O literatúre a ľuďoch (1965), s. 71. 
 5 DOHNÁNY, Posudok (1851), s. 186. 
 6 DOHNÁNY, Posudok (1851), s. 187.  
 7 KALINČIAK, Žehry (1851), s. 192. 
 8 KALINČIAK, Žehry (1851), s. 197. 
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Polemický stret Záborského s romantikmi prerástol v trvalý spor, týkal 
sa „všetkých aspektov danej koncepcie literatúry“ a napokon ovplyvnil 
aj ostatnú Záborského tvorbu.9 Záborský ako zástanca antickej klasic-
kosti sa s romantikmi nezhodol ani v otázke adresáta národnej literatúry 
a jej žánrovej skladby. Vo svojej autobiografii vyjadruje opakovane nesú-
hlas s názorom Ľudovíta Štúra, že „sa má písať pre ľud“ a odmieta tiež 
jeho „považovanie piesní národných za jediný vzor básnictva slovanské-
ho.“ Hovorí, že na rozdiel od Štúra sa literárnou tvorbou usiloval „získať 
i duchovenstvo i zemianstvo“ a „propagovať umelé formy básnenia.“10 

V predhovore k heroikomickému eposu Faustiáda (1864), v ktorom iro-
nizuje kultúrny a literárny život na Slovensku, označuje Slovákov dokonca 
za nepriateľov klasicizmu: „Ja cítim nevyrovnanú klasickosť Múzy svojej 
a musím sa sám pochváliť, keď Slováci, ako prirodzení nepriatelia klasi-
cizmu, nečinia svoju povinnosť. Musím mať strašne mnoho rozumu, keď 
som ešte neprišiel oň cele.“11 

Svoj vzťah ku klasicizmu vymedzuje Záborský bližšie v beletrizova-
nom traktáte Básnici (1863), v ktorom je ukotvenosť jeho estetických názo-
rov v antickej literárnej kultúre najzreteľnejšia. Neprikláňa sa ani ku klasi-
cistickej ani romantickej poetike, ale hlási sa jednoznačne ku kresťanským 
hodnotám a zaujíma kladný postoj k národu: „Ja (...) nepomyslel som 
nikdy na to, že chcem písať klasicky alebo romanticky. Chcem písať len, 
ako môže písať kresťan pre kresťana, Slovák pre Slováka a ako požadujú 
potreby.“ Výhrady má voči tvorivým postupom autorov z oboch literár-
nych zoskupení. Klasicistom vyčituje to, že základ ich poetického inštru-
mentária tvoria pohanské božstvá a prežité formy, u romantikov ne-
schvaľuje ich prehnanú citovosť a nejasne vymedzené pravidlá literárnej 
tvorby: „Smiešnym sa mi vidí spomínať ešte teraz Umky, Ladu, Milka, 
Apolóna, Minervu, a nevhodným viazať sa na staré formy. Protivné mi 
je ale i to vzdychavé svätoborstvo germánske, ktoré všetky formy, i pred-
stáv, i mier a veršov, trieska dohromady.“ V dielach nachádza však aj 
pozitíva. Kým u romantikov oceňuje ich porozumenie prírode a rešpekto-
vanie vedeckého poznania, u klasicistov obdivuje zase tvarovú doko-
nalosť, myšlienkovú zrozumiteľnosť, uhladenosť a poetickú obraznosť: 
„Ináč v novovekých básnikoch obdivu sú hodné hlboké náhľady do prí-

––––––––––– 
 9 KRULÁKOVÁ, Tradície (2012), s. 10. 
10 ZÁBORSKÝ, Vlastný životopis (1953), s. 255. 
11 ZÁBORSKÝ, Faustiáda (1953), s. 12. 



Jonáš Záborský a antická kultúra 347 

rody a vedou osvietený názor sveta; v starých zvrchovaná bezúhonnosť 
formy, priezračnosť a ľúbeznosť myšlienok, krása a vkusnosť obrazov.“12  

Na vysokú mieru vplyvu estetického kanónu antických literatúr v Zá-
borského tvorbe poukázala už Viera Pallová v monografickej štúdii Antika 
v literárnych teóriách Jonáša Záborského (1944), pričom sprostredkovateľskú 
úlohu prisudzuje poetickým príručkám Horatia a Aristotela: „Na Zábor-
ského literárnych teóriách zračí sa teda zjavný a mocný ohlas jeho obsiah-
lych vedomostí z antických literatúr a pomerne úzkostlivé pridŕžanie sa 
ich estetického kánonu, čo sa prejavuje najmä uplatňovaním požiadaviek, 
formulovaných Horatiom v Liste o básnictve, a zriedkavejšie aj príklonom 
k Aristotelovej Poetike.“13  

Na Záborského výraznú inšpiráciu antickou klasickosťou v Básnikoch 
odkazuje aj zvolený žáner traktátu a aplikovaná sokratická forma rozho-
voru, ktoré majú vzor v Platónovom Symposione.14 Protagonistami rozho-
voru sú okrem modelovej postavy rímsko-katolíckeho kňaza Bratoševiča, 
za ktorou sa skrýva sám Záborský, jeho traja generační druhovia, všetko 
literárne činní kňazi, ktorým ponechal v traktáte pôvodne mená: grécko-
katolícky vicearchidiakon Alexander Pavlovič a dvaja evanjelickí kňazi, 
bratia Adam a Ján Hlovíkovci.15 Jadrom diskurzu sú otázky spojené 
s tvarom a podobou modernej slovenskej literatúry.  

Vychádzajúc z modelu antickej literatúry Záborský vyzdvihuje v Bás-
nikoch poéziu, ktorá by mala tvoriť základ každej národnej literatúry. 
Trvalú hodnotu však pripisuje iba dokonalým básnickým dielam. Posla-
nie básnika vidí v poučnom, zábavnom, esteticky pôsobivom a pritom 
objektívnom zobrazení minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Medzi pred-
poklady dokonalej veršovej tvorby okrem talentu básnika a Božej inšpi-
rácie včleňuje aj dobré vzdelanie a rozhľadenosť v humanitných vedách 
(gramatika, cudzie jazyky, filozofia, história, etika).16  

V traktáte sústreďuje Záborský svoju pozornosť hlavne na epos a dra-
matickú tvorbu teda na žánre, ktoré sú klasicistickou estetikou pokladané 
za vyššie a zároveň dominujú v jeho vlastnej tvorbe.  

Ako vzor hrdinského eposu vyzdvihuje Homérovu Iliadu, lebo Homér 
podľa neho „nebol púhy rozprávač, ale mal i vyšší zámer“ a jeho eposy 
„zobrazujú prírodné mocnosti, zápas božských živlov“. Kým Homéra 
––––––––––– 
12 ZÁBORSKÝ, Básnici (1953), s. 143. 
13 PALLOVÁ, Antika (1944), s. 26. 
14 PALLOVÁ, Antika (1944), s. 27. 
15 KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Jonáš Záborský (1927), s. 498. 
16 ZÁBORSKÝ, Básnici (1953), s. 140–141. 
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považuje za zvrchovaného majstra a za dobrý vzor aj pre kresťanského 
spisovateľa, Vergilia pokladá iba za jeho epigóna a „biedneho napodo-
bovateľa“, ale celkovo hodnotí Vergiliovo dielo pozitívne. Pokiaľ ide o 
obsah hrdinského eposu, kresťanský spisovateľ by sa mal držať „Biblie a 
života“. 17 Preto antickú mytológiu odmieta ako pohanskú a nie je ochotný 
akceptovať ani mytológiu slovanskú, ako to vyplýva z komentára k dvom 
eposom klasicistu Jána Hollého: Cyrillo-Metodiada (1839) a Sláv (1835). Pri-
tom Hollého ako básnika pokladá za jedinečný zjav v slovenskej literatú-
re, ale nestavia ho na rovinu s Homérom, ale s Vergiliom: „K Homérovi 
ani jeho nepripodobňovať, ale za Vergíliom nezaostal ďaleko.“18  

Miešanie pohanského s kresťanským je terčom Záborského paródie 
v epose Faustiáda, v ktorej z „pokrstených pohanských bohov“ karikuje 
slovanskú bohyňu Umku ako náprotivok gréckej Múzy: „Zas každý 
opravdivý epi-kus musí vzývať Umku, keď to raz učinil Homér, a potom 
len rozprávať o nebylinách.“19 

S Umkou ako príznakom umeleckej motivácie sa možno stretnúť v 
Žalospevoch Jána Hollého a tiež v dielach iných klasicistických (sloven-
ských i českých) básnikov. Vo Faustiáde okrem Umky Záborský karikuje 
a dovádza ad absurdum aj ďalší príznak klasicistickej poetiky, a to obraz 
nadpozemského sveta, vystavaný na antickom základe (Vergilius a i.). 
Terčom jeho kritiky je teda karikatúra kresťanského neba, ktorého obraz 
vôbec nezodpovedá novozákonnému obrazu večnosti zo Zjavenia apoštola 
Jána: „Pováž i to, že si už teraz počestná kresťanka, nie viac rozpustilá 
pohanka. Naši filológovia a básnici dali ti pri krste svätom národné 
slovenské meno, čo je vec pre celý svet nadmieru dôležitá. Učinený je 
tým prvý krok k prevedeniu celého Olympu do kresťanského Neba. 
Onedlho musí z neho preč ten starý židovský bradáč, o ktorom je po-
chybné, či on stvoril človeka, či človek jeho, so všetkými kadiacimi mu 
pod nos zástupmi. Na trón jeho zasadne Zeus-Jupiter a odtiaľ bude metať 
perúny svoje, vadiť sa so žiarlivou Hérou, chlipkať očima na pekné ne-
vesty, hroziť nepokojne čeliadke väčších-menších bohov a bohýň a skákať 
na kravy, čo zvlášť pre naše obce bude veľmi dôležité, keď pri slobode 
bujakov prepili. Héra znovu započne svoju žiarlivosť, Afrodita bude pod-
paľovať smilstvo na nebi i na zemi. Bakchus zasadne na svoju bočku a na-
plní ju teraz už nie vínom, lež pálenkou, ktorú bude rozlievať po celom 

––––––––––– 
17 ZÁBORSKÝ, Básnici (1953), s. 153. 
18 ZÁBORSKÝ, Básnici (1953), s. 154. 
19 ZÁBORSKÝ, Faustiáda (1953), s. 17. 
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svete. I Hefaistos zriadi znovu, svoju zapustnutú vyhňu a bude brániť 
svoju milú matičku pred korbáčom rozhnevaného božského tatíčka. Slo-
vania tiež uvedú svojich mnohohlavých bohov do obnoveného Olympu, 
aby tam mali verný obraz seba. I Nemci poponáhľajú sa preniesť ta ho- 
re z Mníchova svoju Walhallu. Maďari podobne nezameškajú zaopatriť 
svojmu Maďarištenovi čestné miesto.“20 

Pri tvorbe dramatických diel Záborský v Básnikoch odporúča pridŕžať 
sa antického princípu jednoty deja, miesta a času. Kriticky hodnotí mo-
derných dramatikov, ktorí podľa vzoru Shakespeara toto pravidlo nedo-
držiavali, ako Alexander Puškin a Friedrich Schiller: „v Puškinovom 
Borisovi Godunovi dvadsať i dva ráz mení sa javisko a v Schillerovi 
vidíme to isté.“21 

Antické divadlo predstavuje pre Záborského raster, cez ktorý nahliada 
na moderné európske divadlo. V porovnaní s antickou drámou sa mu 
dobový divadelný repertoár javí ako poklesnutý, lebo vychádza v ústrety 
vkusu diváka: „Tam divadelné hry boli pôžitkom ľudí vzdelaných; u nás 
sa hľadí len na okamžitú zábavu mestskej chamrade.“ Z hľadiska látky 
majú byť divadelné hry pravým „zrkadlom národov“ a predstavovať 
„ich cnosti a zablúdenia“. Pri tvorbe jednotlivých dramatikov uplatňuje 
Záborský ako kresťan kritérium morálnej neškodnosti: drámy Euripida, 
Aischyla a Sofokla posudzuje ako vznešené výtvory, komédie Terentia 
klasifikuje pre nemravnosti ako „duchaprázdne vyhovovanie ducha-
prázdnemu obecenstvu.“22  

Odkazy na antickú literatúru možno nájsť tiež v kazateľskej zbierke 
Múdrosť života ve chrámových řečech (1853), ktorú vydal Záborský dva roky 
po Žehrách. Ani toto dielo nebolo prijaté slovenskou verejnosťou s nadše-
ním. Jedným z dôvodov bol určite aj Záborského odchod z evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania a prestup k rímsko-katolíckej cirkvi (1843). 
V kazateľskej zbierke sa Záborský prezentuje nielen ako kňaz, ale tiež 
ako intelektuál a spisovateľ. Svoj vyhranený vkus dáva najavo už v úvo-
de oboch dielov zbierky úryvkami z diel svetovej lyriky. Na začiatku 
druhého dielu cituje verše gréckeho básnika Pindara na počesť víťazov 
olympijských hier (Olympionikais IX, verš 37–39):  

 
ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς 

––––––––––– 
20 ZÁBORSKÝ, Faustiáda (1953), s. 18–19. 
21 ZÁBORSKÝ, Básnici (1953), s. 146. 
22 ZÁBORSKÝ, Básnici (1953), s. 148. 
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ἐχθρὰ σοφία, καὶ τὸ καυχᾶσθαι παρὰ καιρὸν 
μανίαισιν ὑποκρέκει. 
 
„... pretože rúhať sa bohom je 
odporná schopnosť a nadrapovať sa pri každej príležitosti 
znie zhodne so šialenstvom.“23 

 
Pindaros oslovil Záborského hlavne svojou mravopočestnosťou a ná-

boženským cítením, ktoré si u antických vzdelancov zvlášť cenil. No v 
traktáte Básnici vynáša nad Pindarovými ódami dosť ostrý súd pre nad-
mernú inšpiráciu bájoslovím, tiež pre ich priveľký rozsah, rozvláčnosť 
a bezduchý záver.24  

Význam náboženského citu v živote človeka podopiera Záborský na 
inom mieste zbierky výrokom Cicerona (Na Štefana mučedelníka): „Už 
pohanský onen muderec a pověstný řečník Cicero praví, že bez jistého 
nadšení skrze božstvo nikdo ještě nebyl, aniž býti může velikým.“25  

Záborský sa pozerá na antickú vzdelanosť ako na pilier kultúry kres-
ťanskej Európy a súčasne vyzdvihuje fakt, že k jej rozšíreniu prispela po-
zitívna kresťanská recepcia (Na sv. Štefana krále): „Národy křesťanské 
nastúpili dědictvo vzdělaných Gréků a Řimanů.“26 Na druhej strane 
upozorňuje na istú obmedzenosť či nedostatočnosť sprostredkovaných 
poznatkov a vedomostí, ktoré nepriviedli ani takých vynikajúcich a mrav-
ne založených Grékov, akými boli Sokrates a Platón, k poznaniu večnej 
Božej pravdy, lebo k tej možno dospieť iba prijatím posolstva o spáse 
uskutočnenej Ježišom Kristom (Na den sv. Trojice): „Súďme ale z ovoce 
jeho strom. Či neměli lidé před Ježíšem Sokrata a Plátona, kteří velmi 
výborně o mravích učili a písali? A co pořídili? Řečmi jejich vzděláni byli 
někteří vyvolení: lid ale zůstal čím byl. Jen vstúpivší v Božím jméně a s 
Boží sílou do světa evangelium bylo onen kvas, který i sám lid proniknul 
a celé národy v muderce proměnil.27 

Antická filozofia je námetom osobitnej state Úvahy o základních nábo-
ženstva pravdách, pripojenej na konci kazateľskej zbierky. Rozpravu adre-
soval Záborský svojim oltárnym spolubratom, ktorí počas štúdia nemali 
príležitosť dozvedieť sa viac o dejinách filozofického myslenia. Pokladá 
––––––––––– 
23 ZÁBORSKÝ, Múdrosť života (2015), s. 224. Verše preložil Jozef Kordoš. 
24 Tamže, s. 158. 
25 Tamže, s. 39. 
26 Tamže, s. 373. 
27 Tamže, s. 214. 
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totiž za dôležité, aby sa každý kňaz vyrovnal najprv s ideami a názormi, 
ktoré by mohli spochybniť zmysel jeho duchovného povolania.  

V troch „filozoficko-teologických rozjímaniach“ (O Bohu, O Kristu, O ne- 
smrtedelnosti) Záborský hodnotí vzťah niektorých známych filozofov ku 
kresťanstvu.  

Z antických mysliteľov venuje pozornosť názorom Platóna. Zvlášť si 
všíma fakt, že Platón na rozdiel od ostatných gréckych filozofov uvažo-
val o Bohu ako o bytosti jestvujúcej mimo svet, ktorá síce svet nestvorila, 
lebo hmota je večná, ale je jeho usporiadateľom a od Boha odvodzuje aj 
vznik živočíchov. Z toho usudzuje, že Platón mal veľmi blízko k osvo-
jeniu si kresťanského svetonázoru.28 Na ilustráciu Záborský uvádza, že 
Platón spolu s Pythagorom nazývajú svet „synom Božím“ a že „myseľ 
Boha“ označuje Platón rovnakým výrazom, ktorý sa používa v súvislosti 
s Kristom – λόγος: „Poněvadž pak Pláton jmenuje s Pythagorem rozřádě-
ný už a oživěný podle myšlének odvěčných Boha svět synem Božím, o 
Kristu pak se užívá toho jistého výrazu (λόγος), kterým Pláton mysel Boha 
značil ...!“29 

Napriek sympatiám k Platónovi a jeho učeniu sa na antické nábožen-
stvo Záborský pozerá vo všeobecnosti kriticky. Argumentuje tým, že 
dôsledkom náboženskej prevrátenosti Grékov boli prevrátené mravy, ne-
úprimnosť, neviazanosť a nespoľahlivosť: „Co prospělo Grékům, že báje 
náboženstva svého tak důvtipně vykladať uměli, když, dle svědectva 
Polybia, jedna hřivna zlata na jejich statečnosť, při všeckých přísahách, 
úpisech a pečetěch, svěřena býti bezpečně nemohla? S krutilským vykla-
dáním náboženstva přišly ku nim krutilské mravy, ošemetnosť, rozpust-
losť, nespolehlivosť i zhynuli.“30 

Za zmienku stojí, že historicitu kresťanskej cirkvi Záborský dokladá 
svedectvom Plinia mladšieho o vzdávaní pocty Bohu prvými kresťanmi 
v liste adresovanom cisárovi Trajánovi:31 „Či se pocta Ježíše teprv po uply-
nutí mnohých století započala? Věc je historicky jistá, že církev křesťan-
ská s vírou v božstvo původce svého se narodila. Všecky historické 
památky plné jsú svědectví o tom, ne toliko křesťanské, než i pohanské. 
Plinius píše, že „křesťané zvykli v jisté dni přede svitem se scházeť a 
Krista jako Boha písněmi oslavovať.“32 
––––––––––– 
28 ZÁBORSKÝ, Múdrosť života (2015), s. 433. 
29 Tamže, s. 436. 
30 Tamže, s. 439. 
31 Pozri bližšie FROLÍKOVÁ, Rané křesťanství (1992), s. 17. 
32 ZÁBORSKÝ, Múdrosť života (2015), s. 438. 
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Napriek kritickému pohľadu na antické náboženstvo je Záborského 
vzťah k antickej kultúre a osobitne k literatúre veľmi pozitívny. Spojenia 
s antikou sú v jeho literárnoteoretickom uvažovaní i spisovateľskej tvorbe 
zjavné a podstatné. Preto aj Záborského predstava o podobe a tvare slo-
venskej literatúry ako literatúry národnej po stránke žánrovej a námetovej 
vychádza vo veľkej miere z antických zdrojov. 
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Résumé 
 

Jonáš Záborský and Antique Culture 
 

Erika BRTÁŇOVÁ 
 

Jonáš Záborský’s relationship to antique culture was determined by reading 
the Greek ancient writers. It was the aesthetic canon of antique literatures (Aris-
totles’ and Horace’s poetics) that significantly influenced Záborský’s theoretical 
thinking about literature (Básnici, 1863). He considered Homer’s epics to be 
a good model for Christian writers. Antique drama, theatre, and its audience 
seemed much more refined to him than modern European theatre. He created 
the concept of the thematic and genre composition of Slovak literature based on 
antique sources. He also drew on antique principles in his works, e.g., his odes 
and fables (some of them translated from Greek) form a significant part of his 
debut collection entitled Žehry (1851). On the other hand, he rejected antique 
mythology as it was pagan. He reproached Slovak authors for blending the 
Christian and the pagan. He created a caricature of this phenomenon illustrated 
by the Christianized portrayal of pagan deities (Umka as the Slavic Muse) and 
the antiquity-inspired depiction of heaven in his mock-heroic epic entitled 
Faustiáda (1866).  
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Představy o vztahu češtiny a řečtiny  
v klasické filologii 19. a počátku 20. století 

 
Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ 

 
 

 souvislosti s úsilím českého obrozeneckého hnutí o konstituo-
vání spisovné češtiny docházelo ve slovanské filologii již od 1. 
třetiny 19. století k uplatňování diletantských glotogonických 
představ o původu češtiny, případně o její užší příbuznosti 

s některým z kulturně významných indoevropských jazyků, konkrétně 
se sanskrtem, starořečtinou či latinou. 

Filologické úvahy tohoto typu však nehledaly odpověď na čistě lin-
gvistické problémy týkající se typologie či genetické příbuznosti slovan-
ských a neslovanských jazyků, ale byly podřizovány cílům ideologickým. 
Dobové filologické myšlení usilovalo především o prokázání hodnoty a 
kvality „slovanského jazyka“ obecně. Předložení důkazů o jeho podob-
nosti či dokonce užší příbuznosti s kulturně důležitými indoevropský- 
mi jazyky následně umožňovalo postavit jim ho na roveň a udělat z něj 
plnohodnotného pokračovatele či dokonce dědice staré evropské kultury.1 

Tento axiologický přístup uplatňovala velmi silně především generace 
Jungmannova, která vytvořila hierarchický systém hodnocení jednot-
livých slovanských jazyků. Čím bližší sepětí např. češtiny s antickými 
jazyky bylo možno prokázat, tím byl jazyk v domnělé hierarchii výše a 
směřoval k ideální klasičnosti, zatímco např. jakékoliv prvky germánské 
jazyk degradovaly, a posouvaly tak i celý národ mezi národy kulturně mé-
ně vyspělé či dokonce necivilizované.2 Axiologický (a tedy nutně i ideo-
logický) přístup k filologii se v této generaci promítal zejména v silném 

––––––––––– 
 1 MACURA, Znamení rodu (1983), s. 50–55. VEČERKA, Jazyky v komparaci 1 (2008), s. 67–73. 
 2 Němčina byla mezi neslovanskými jazyky obvykle hodnocena záporně, zatímco 

zpravidla kladné hodnocení bylo připisováno italštině. Protichůdné hodnocení se 
dotýkalo angličtiny, francouzštiny a maďarštiny. MACURA, Znamení rodu (1983), 
s. 50–56, MACURA, Hierarchie hodnocení (1973). 
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zastoupení názorů o formální i obsahové podobnosti češtiny se starořečti-
nou, a to především v textech Jungmannových (1773–1847), srov. např.: 

 
„Milý pane Bohemariuse! Vy jste veliký mistr v směšných a nízkých 
propovědech; ale učenosti máte tuze málo. Především vás prosíme, 
dejte sobě vysvětliti rozdíl mezi jazyky pouhým logickým pořád-
kem (ordo rationis) a mocí obrazotvornou (ordo imaginationis) se 
spravujícími. K oněm hebrejský a ten váš zbožněný germanický: 
k těmto řecký, latinský, slovanský náležejí. […] Ne tedy náš jazyk, 
ale váš sluch barbarský jest, jinák by celý slovanský a s ním řecký a 
latinský barbarským býti musel. […] Proto, že ačkoli jest všech ev-
ropejských i na větším díle asiatických jazykův jedna skoro mate-
rie, přece dlé formy náš k latinskému a řeckému podobnější než 
k germanickým.“3 
 
Aluze na srovnatelné rysy češtiny a staré řečtiny najdeme rovněž 

v dílech Palackého (1798–1876),4 Šafaříkových (1795–1861) a Kollárových 
(1793–1852), zde však především v souvislosti s prozodií a konstituová-
ním češtiny jako jazyka literárního, srov. např.: 

 
„Die größte, überraschende Ähnlichkeit findet sich also in dieser 
Hinsicht zwischen uns Slawen und den alten Griechen oder Helle-
nen. Auch dort war nur eine Nation und mehrere, nicht nur ne- 
ben einander lebende, sondern auch sich ausbildende […] Mund-
arten, nämlich: die Ionische, die Äolische, die Dorische und die 
Attische Mundart. […] Selbst diese vier Hauptdialekte lassen sich 
aber wieder nur auf zwei zurückführen: den äolisch-dorischen und 
den ionisch-attischen, ganz den slawischen gleich, die Dobrowsky 
auch in zwei Ordnungen teilt, die wir die russisch-serbische und 
polnisch-böhmische nennen können.“5 
 
Do stejného ideologického proudu rekonstruujícího podobnost či užší 

genetickou příbuznost „slovanštiny“ a řečtiny pak spadají i etymolo-
gické výklady reprezentované telčským rodákem Řehořem Dankovským 
(1784–1857), který v letech 1807–1850 působil jako mimořádný profesor 

––––––––––– 
 3 JUNGMANN, Slovo k statečnému a blahovzdělanému Bohemariusovi (1948), s. 51–55. 
 4 Srov. např. PALACKÝ, Počátkové českého básnictví (1818). 
 5 KOLLÁR, Über die literarische Wechselseitigkeit (18442), s. 13. 
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řečtiny na maďarské královské akademii v tehdejším Prešpurku (dnešní 
Bratislavě). Dankovský byl ve své době velmi známý svými pracemi 
o původu Maďarů, v nichž popíral příbuznost maďarštiny s ugrofinský- 
mi jazyky a dokazoval mj. prostřednictvím přítomnosti řeckých slov 
v maďarštině kontakty Maďarů s Řeky.6 Ve slovanské filologii zanechal 
výraznou stopu především svým spisem Die Griechen als Stamm- und 
Sprachverwandte der Slaven, historisch und philologisch dargestellt (Preßburg 
1828), v němž dospěl k názoru, že se „prajazyk Řeků zachoval ve své 
nejčistší podobě ve slovanských nářečích“ (s. 7), že řečtina je „sestrou 
slovanštiny“ (s. 8) a že „v češtině jsou dvě třetiny řečtiny“ (s. 20). Ve 
svých pozdějších pracích (např. Die Götter Griechenlands, Preßburg 1841) 
však tento názor ještě radikalizoval, když úzkou „sesterskou“ příbuznost 
proměnil ve vztah matky a dcery, a prohlašoval, že Řekové byli původu 
slovanského (s. 120).7 Třebaže již v jeho době byly zásluhou Franze 
Boppa (1791–1867) či Jakoba Grimma (1785–1863) známy vztahy mezi 
indoevropskými jazyky a byly položeny základy historicko-srovnávací 
jazykovědy,8 Dankovský nové metodologické postupy nereflektoval a 
užší příbuznost obou jazyků prokazoval jednak manipulací historických 
faktů či jejich spekulativní interpretací (např. ztotožňoval Thráky, Gety 
a Frigy se Slovany), jednak na základě podobnosti čistě fonetické. Vý-
slovnost starořeckých slov však upravoval libovolně podle svých potřeb, 
případně si vypomáhal i vlastní fantazií.9 

Např. ve spise Die Griechen als Stamm- und Sprachverwandte der Slaven 
Dankovský hned v úvodu připravuje čtenáře na podobnost obou jazyků 
ukázkami několika vět českých a řeckých vedle sebe včetně jím navrhova-
né výslovnosti, např. Co pak pečete? Sa poka pessete? Σά ποκα πέσσετε; (s. 8). 
Zde si Dankovský k dosažení větší fonetické podobnosti obou jazyků  
 

––––––––––– 
 6 Srov. HAUPTOVÁ, Miklošičovy etymologické pokusy v maďarštině (1957). 
 7 KOLÁŘ, Řehoř Dankovský (1932), s. 23. 
 8 Viz podrobněji KARLÍKOVÁ – VEČERKA, Vývoj české etymologie v evropském kontextu 

(2005). 
 9 Pro detailní rozbor dalších prací Dankovského a popis převážně negativních 

reakcí jeho současníků viz KOLÁŘ, Řehoř Dankovský (1932), SVOBODA, Antika a česká 
vzdělanost (1957), s. 85–87. Podobným směrem, ovšem na půdě jazyků italických, 
se ubíral i Ján Kollár v díle Staroitalija Slavjanská (Vídeň 1853), když identifikoval 
staré italické jazyky se slovanštinou. Kollár ovšem patřil k hlavním kritikům 
Dankovského. KOLÁŘ, Řehoř Dankovský (1932), s. 24. 
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vypomohl užitím dórského nářečí, neboť právě aiolsko-dórské dialekty 
byly podle něj češtině a slovenštině nejbližší:10 tvar σά je dórská varianta 
attického tázacího zájmena τί „co“, tvar ποκα je rovněž dórský a odpovídá 
attické neurčité částici ποτε. Tvar πέσσω je ovšem iónský (srov. att. πέττω) 
a Dankovský ho využil zřejmě kvůli větší podobnosti s českým „peču“. 
Třebaže spolu český a řecký člen ve všech odpovídajících si dvojicích 
slov české a (uměle zkonstruované) řecké věty opravdu geneticky souvi-
sejí, o vztahu „matky a dcery“ zde hovořit nelze. Dankovského práce zde 
odpovídá principu takzvaného „fonologického překladu“, téměř mecha-
nického přepisu fonémů jazyka, ze kterého se překládá, fonémy jazyka, 
do nějž se překládá. Zatímco například Jungmann tento postup užíval 
mezi slovanskými jazyky (konkrétně při překladu z polštiny do češtiny), 
u Dankovského vidíme stejnou metodu dovedenou vlastně na vyšší 
úroveň, protože aplikovanou na dvojici slovanský jazyk – neslovanský 
jazyk. V obou případech má ovšem toto počínání srovnatelnou funkci: 
deklarativní manifestování blízkosti užitých jazyků. Jedná se vlastně o 
významové gesto „hovoříme stejným jazykem“.11 Dankovský dokonce 
k dosažení bližší zvukové shody neváhá předpokládat v řeckých příkla-
dech výslovnost, jež není historicky doložena, srov. uzpůsobení násle-
dující věty z téhož spisu: Toto jaro gdu (idem) na hory. Tuto jar ithuo na hori. 
Τοῦτο εἴαρ ἰθύω ̔ να ὄρη. (s. 8). Dankovský zde prokazuje až obdivuhodnou 
fantazii v práci s řeckými hláskami, když u řeckého ει (εἴαρ) předpokládá 
stejnou výslovnost s českým [j], která ovšem neodpovídá výslovnosti 
tohoto původního diftongu v žádném období, od předklasického až po 
moderní řečtinu. Řeckému υ (ἰθύω) ponechává původní historickou vý-
slovnost [u] zděděnou z indoevropského prajazyka12 a tvaru ὄρη přisuzuje 

––––––––––– 
10 DANKOVSKÝ, Die Griechen als Stamm- und Sprachverwandte der Slaven (1828), s. 7. 

Jak ovšem podotýká MACURA, Znamení rodu (1983), s. 157, „pro kulturu vrcholného 
českého obrození se však stala příznačnou analogie čeština – atičtina“, zdůvodňo-
vaná fonologickými změnami v attičtině (indoevropské *ā > η) a češtině (staro-
česká přehláska), které vedly k jakési „měkkosti“ a „uhlazenosti“. Oproti tomu 
dórský dialekt byl kvůli zachování původního indoevropského *ā vnímán jako 
tvrdší a hrubý a vztahován ke všem ostatním slovanským jazykům, které zmí-
něnou přehlásku neprovedly. Srov. také KOLLÁR, Über die literarische Wechselsei-
tigkeit (18442), s. 13. 

11 MACURA, Úloha řecko-slovanské analogie (1978), s. 131–132, MACURA, Znamení rodu 
(1983), s. 80–82. 

12 Původní indoevropské *u mění iónsko-attická inovace již velmi záhy na [y] (υ). 
Tato výslovnost, přetrvávající i v době helénistické, římské a raně byzantské, 
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historicky nedoložený spiritus asper, tentokrát ovšem s novořeckou (reuch-
linskou) výslovností η [i]. 

Podobný postup Dankovský užívá také v následujícím „slovansko-     
-řeckém“ (s. 23–34) a „staroslověnsko-řeckém“ (s. 34–37) slovníčku. Někdy 
přitom kvůli možnosti srovnání podobně znějících slov počítá také s jiným, 
nedoloženým významem řeckých slov. Srov. např. s. 23: Aunor, únor 
chybně spojuje s řec. ἀνωρία a v rozporu s doložením tohoto slova13 při-
způsobuje jeho význam své potřebě (die unmittelbar den Frühling vorange-
hende Zeit – „období bezprostředně předcházející jaru“). Podobně na s. 26 
spojuje české dyť s řec. δῆτʼ, δῆτα „skutečně“14 a na s. 29 české lopota s řec. 
λυπότης „trápení, smutek“; v řečtině však není toto substantivum vůbec 
doloženo.15 

Na pozadí tohoto národnostně ideologicky zaměřeného proudu české 
filologie se od poloviny 19. století začaly odehrávat také státní reformy 
rakouského školství, které klasickou filologii, a zejména řečtinu, položily 
jako osu humanitního vzdělávání.16 Výuka klasickým jazykům měla 
v mnohonárodnostní habsburské monarchii působit mj. jako jednotící 
kulturní faktor, který by vytvářel jakousi společnou kulturní základnu 
státu a přitom napomáhal jednotlivým národům uvnitř monarchie rozvíjet 
moderní národní jazyky a jejich literatury. Proti takto koncipovanému 
systému školství se stavěla jednak katolická církev, která vnímala po-
sílení řečtiny jako nebezpečí pro hlavní liturgický jazyk, tj. latinu, jednak  
 

––––––––––– 
splývá s [i] až ve střední Byzanci (cca 11. stol.). Srov. HORROCKS, Greek (20102), 
s. 160ff. 

13 Slovo ἀνωρία je v řecké literatuře doloženo pouze u Hérodota VIII, 113 (ἀνωρία τοῦ 
ἔτεος πολεμέειν) ve smyslu „špatná roční doba pro válčení“, viz LIDDELL – SCOTT –
JONES (LSJ), A Greek-English Lexicon (1953), s. v. K nejasnému, ale zcela jistě ne 
řeckému původu slova „únor“ v češtině viz MACHEK, Etymologický slovník (1971), 
s. v. 

14 BEEKES, Etymological Dictionary, Vol. 1 (2010), s. v. δή. Srov. MACHEK, Etymologický 
slovník (1971), s. v. veš vše. 

15 Srov. LSJ a TLG (Thesaurus Linguae Graecae, dostupný z: 
 http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php). 
16 Klasická řečtina byla zavedena jako povinný předmět na pětiletých gymnáziích 

již v roce 1804. Školská reforma z let 1849–1850 pak zavedla na tehdy již šestiletá 
(od roku 1818) klasická gymnázia také povinnou četbu starořeckých autorů. I po 
tzv. Bonitz-Exnerově školské reformě z roku 1854, která zařadila do gymnaziální 
výuky přírodopis a fyziku, se řečtina s latinou podílela na studijním plánu více 
než 40 %. Podrobněji viz SVATOŠ, Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků 
(2004), s. 39–52. 
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stoupenci přírodních věd a v neposlední řadě i vlastenecké kruhy (v čele 
s Karlem Havlíčkem a Františkem Drtinou), které vnímaly posílení výuky 
klasickým jazykům jako nebezpečí pro českou národní společnost a její 
formování.17 

Druhá polovina 19. století tedy postavila před české klasické filology 
zcela jiné výzvy zejména v oblasti školství a dalo by se očekávat, že pod 
tlakem nové doby bude „řecká orientace“ ve filologických a etymologic-
kých výkladech zapomenuta. Impulsem, který zajistil udržení této linie 
v povědomí české inteligence, bylo v roce 1830 vydání kontroverzních 
dějin řeckého národa německým orientalistou Jakobem Philippem Fall-
merayerem (Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters, 2 Teile, 
Stuttgart: J. G. Cotta 1830 a 1836), v nichž prosazoval tezi o slovanském 
původu novodobých Řeků a o vymizení „původního“ antického řeckého 
etnika během středověku. Fallmerayerova teorie měla obrovský vliv na 
tehdejší Evropu a mobilizovala jak Řeky samotné k prokazování (proti 
Fallmerayerovi) kontinuity jejich řectví, tak filhelény po celém světě. 

V českém prostředí její ohlasy nacházíme také v dílech českých kla-
sických filologů, většinou středoškolských učitelů. Ti již prošli klasicko-  
-filologickým vzděláním po Bonitz-Exnerových reformách a byli vysoce 
erudovaní, takže nahodilé etymologizování v duchu Dankovského či 
axiologické hodnocení indoevropských jazyků po vzoru prvních obro-
zenců již bylo překonáno. Neustávala však ideologická potřeba posilovat 
české národní sebevědomí a víru v samostatnou budoucnost národa, což 
bylo možno přijetím Fallmerayerovy teorie učinit i ve vysoce vědeckých 
pojednáních, a to zdůrazňováním slovanských vlivů na středověkou 
i novou řečtinu a přednostně „slovanskými“ etymologickými výklady 
řeckých slov. 

Např. Vladislav Kalousek (1863–1906), absolvent klasické filologie na 
univerzitě v Praze a později středoškolský učitel, navštívil osobně Řecko 
v roce 1901 jako stipendista rakouského ministerstva školství. Ve Fall-
merayerově teorii spatřoval „jakési jádro pravdy, zejména po stránce 
anthropologické“,18 a v duchu svého přesvědčení ji rozšířil i na otázky 
jazykové, když rozvíjel ve svém pojednání úvahy o vlivu „slovanštiny“ 
na novořeckou výslovnost: 

 

––––––––––– 
17 SVATOŠ, Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků (2004), s. 39–52. 
18 KALOUSEK, O charakteristických zvláštnostech novořecké výslovnosti (1902), s. 11–13. 
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„Když tedy nepopiratelno jest, že nynější národ řecký jest značně 
prostoupen živlem slovanským, […] zdaž nenamítá se sama sebou 
otázka, zda splynutí toto nemělo též vliv na vývoj výslovnosti 
novořecké. […] Postup asi byl ten, že Slované mluvíce řecky vyslo-
vovali nový jazyk ten po svém zvyku […], tak že i původní Řekové 
novým těm zvláštnostem záhy se přizpůsobovali. […]19 

Rovněž od nynějších Řeků nelze tu čekati rozhodného slova, 
ježto jednak štítí se všeho, co zavání slovanštinou, jednak ani měkké 
své výslovnosti ve mnohém nejsou si vědomi, jako Poláci. Zde by, 
myslím, jedině mohl spolehlivých výsledků dojíti filolog Slovan 
[…].“20 
 
Charakteristickým pro toto období je zdůrazňování slovanských vlivů 

na řečtinu v oblasti lexika, resp. slovanských přejímek. Method Molčík 
(1860–1897), gymnaziální profesor klasické filologie v Uherském Hradišti, 
uskutečnil rovněž stipendijní cestu do Řecka v roce 1895. Ve svém cesto-
pise, který vyšel až rok po jeho smrti (1898), uvádí o řečtině, že „tato 
mluva obecného lidu jest prosáklá živly cizími, obzvláště slovanskými“21 
a cituje podle Miklošiče několik údajně nejrozšířenějších řeckých slov 
slovanského původu: „κόκκοτος kohout,22 λόγγος les (přesněji „hluboký 
les“, pozn. aut.), ῥοῦχα (ak. pl., το ρούχο, pozn. aut.) oděv, prádlo, i zava-
zadla, σάνο23 seno, στάνη stan, košár i stádo, τσοπάνος pastýř,24 βουρκό-
λακας vlkodlak, ζακόνι zvyk, mrav“. Rovněž upozorňuje na nepřeberné 
množství slovanských toponym v řečtině.25 

––––––––––– 
19 Odhlédneme-li od otázky pravdivosti této hypotézy, odpovídá Kalouskem po-

psaný způsob slovanského vlivu na řečtinu velmi přesně jednomu ze základních 
typů jazykového kontaktu, který je v moderní kontaktologii označován jako 
kontakt skrze nedokonalé osvojování druhého jazyka (imperfect learning) a jehož 
primárním výsledkem je právě vliv na rovině hláskosloví (a v gramatice), srov. 
THOMASON – KAUFMANN, Language Contact (1998), s. 110–146. 

20 KALOUSEK, O charakteristických zvláštnostech novořecké výslovnosti (1920), s. 12–13. 
21 MOLČÍK, Cestopisné obrázky (1898), s. 53. 
22 V dnešní standardní novořečtině je doložen pouze výraz κόκορας (ο), který je po-

dobně jako κόκκοτος onomatopoický (ko-ko-r). TRIANTAFYLLIDIS, Λεξικό της κοινής 
νεοελληνικής (1998), s. v. κόκορας. 

23 Molčík uvádí přízvukově chybný tvar, správně se jedná o oxytonon σανό (το); 
častější je však maskulinum σανός (ο). 

24 Ale srov. BAMPINIOTIS, Ετυμολογικό λεξικό (2009), s. v. τσομπάνης < tur. çoban. 
25 MOLČÍK, Cestopisné obrázky (1898), s. 54. 
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Toponymům věnoval v roce 1902 specializovanou studii s názvem 
Slovanská jména v topografii Novořecka ředitel českobudějovického gym-
názia Jan Vařeka (1851–1917). Podává obšírný výklad o dějinách Slova-
nů na řeckém území od starověku až do Byzance, zakončený poměrně 
podrobným přehledem řeckých toponym slovanského původu, rozděle-
ných podle řeckých krajin. Česká národní otázka je do studie zakom-
ponována odkazy na Fallmerayera, který „ukázal k tomu, že bylo Řecko 
kdysi valně zaplaveno kmeny slovanskými a že jsou nynější Novořekové 
vlastně jen pořečtění Slované“,26 a na Šafaříkovy Slovanské starožitnosti 
(1837), z nichž čerpal také některé výklady toponym. Jiné prameny pro 
analyzovaná toponyma Vařeka v rámci svého výkladu výslovně neuvádí, 
nicméně je zjevné, že se z velké části opírá o příslušnou vědeckou lite-
raturu (snad o některá díla Miklošičova). Přesto se dopouští i několika 
omylů. Jméno bohyně Artemis, která byla v lakónštině nazývána Οὖπις, 
je podle něj obsaženo ve staročeské pranostice Lucie noci upije. Jméno 
Οὖπις spojuje s jiným starořeckým označením pro tuto bohyni, thráckým 
Βένδεια, které stejně jako slovanské Vanda či Lucie označuje „krásnou, 
světlou, tedy bílou paní, jež v slovanské mythologii tak dobře jest zná-
ma“.27 Nesprávný je také jeho slovanský výklad řeckého jména Τσάκωνες 
založený na Šafaříkově výkladu (Starožitnosti II, 246), tj. řeckého kmene 
na severovýchodním úbočí pohoří Parnón na Peloponésu, a jeho 
analogie s českými toponymy Čakov, Čakovice, Čakovec.28 

Tuto novou „vlnu“ slovansko-řeckých filologických či etymologických 
komentářů můžeme pozorovat v souvislosti s prvními návštěvami novo-
dobého Řecka českými klasickými filology, jimž se cestovatelské možnosti 
v tomto období otevřely díky stipendijnímu fondu rakouského Minister-
stva kultu a vyučování, zřízenému výnosem z roku 1891.29 Silné dojmy ze 
setkání s novodobým Řeckem a řečtinou výrazně kontrastovaly s mode-
lem antiky, který znali ze studií a který byl až do jejich návštěvy Řecka 
jedinou, třebaže abstraktní představou o řecké zemi a kultuře. A tak se 
na základě vlastní zkušenosti těchto cestovatelů vytvořilo nově pojaté  
 

––––––––––– 
26 VAŘEKA, Slovanská jména v topografii Novořecka (1902), s. 4. 
27 Ibid., s. 6. 
28 Ibid., s. 9. Srov. BAMPINIOTIS, Ετυμολογικό λεξικό (2009), s. v. τσακονικός (Τσάκονες / 

Τσάκωνες < τζάκονες < διάκονες). 
29 Od roku 1893 bylo každoročně udělováno deset stipendií ve výši 1000 zlatých, 

z toho jedno až dvě českým středoškolským profesorům (stipendijní fond trval 
do roku 1914). Podrobněji viz KEPARTOVÁ, Antický svět v 19. století (2008), s. 208. 
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spojení ideologie a klasické filologie, aplikované na tehdy objevovanou 
středověkou a novou řečtinu, které opět využilo „řeckou“ linii výzkumu 
k prosazování národních zájmů. 

V článku jsme se pokusili naznačit, že „řecko-slovanská analogie“,30 
užívaná v době národního obrození za účelem upevnění přesvědčení o 
specifické kvalitě češtiny, nalezla své pokračování i v pozdějších pracích 
českých klasických filologů z konce devatenáctého a počátku dvacátého 
století. Časový rozsah tohoto fenoménu tak svědčí o tom, že se jednalo o 
důležitý kamínek v mozaice budování českého národní sebevědomí. 
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Ideas about the Relationship between Czech and Ancient Greek  
in the 19th and Early 20th Centuries 
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This paper deals with mapping the so-called “Greek orientation” in the phi-

lology of the Czech revivalist and post-revivalist period. In connection with 
efforts of the Czech National Revival movement to constitute a literary Czech 
language, dilettantish glottogonic ideas about the origin of the Czech language 
and its direct genetic relationship with several culturally important Indo-Euro-
pean languages came into prominence from the first third of the 19th century. 
Within Czech Slavic studies, there was very strong representation of the opinion 
that Czech resembled Ancient Greek, especially in the works of Jungmann, Pa-
lacký, and Šafařík, as well as in striking treatises by Řehoř Dankovský (1784–1857), 
a professor of classical philology who demonstrated a direct kinship between 
these two languages. This Greek orientation continued in Czech philology even 
at the turn of the 20th century in the works of classical philologists, which still  
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offered cultural and etymological interpretations influenced a priori – in an ana-
lysis of Greek and Czech words – by patriotic interests. During this period, na-
tional self-confidence and belief in an independent future for the Czech nation 
were strengthened by emphasizing the Slavic influence on Medieval and Modern 
Greek (e.g., by Method Molčík, 1860–1897, and Vladislav Kalousek, 1863–1906) 
and by the preferentially Slavic etymological interpretation of Greek words (e.g., 
by Jan Vařeka, 1851–1917). 
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Vplyv politicko-spoločenských pomerov  
na situáciu vo vyučovaní latinčiny na stredných 

a vysokých školách na Slovensku  
za ostatných 25 rokov 

 
Erika JURÍKOVÁ 

 
 

účasná, nie práve optimálna situácia v klasickej filológii je výsled-
kom jednak dlhodobého vývoja v odbore počas predchádzajú-
ceho politického režimu, jednak neustálych legislatívnych zmien 
po roku 1989. Vo svojom príspevku by som sa chcela zamerať na 

rekapituláciu postavenia klasickej filológie so zameraním na latinčinu 
v rokoch po nežnej revolúcii až dodnes a zároveň tým podnietiť diskusiu 
resp. dať impulz pre vytvorenie spoločného, široko koncipovaného 
programu propagácie klasických štúdií a antiky vôbec, do ktorého by sa 
zapojili všetci aktívni klasickí filológovia a ktorý by si našiel podporu aj 
v radoch absolventov. Myslím si, že vytvorenie spoločného propagačného 
projektu by bolo najlepším naplnením celoživotného snaženia, vedeckej 
práce a pedagogického vplyvu momentálne jediného profesora klasickej 
filológie na Slovensku Daniela Škovieru. 

Ostatných 25 rokov prešlo Slovensko výraznými politickými, spolo-
čenskými, legislatívnymi i kultúrnymi zmenami, ktoré sa odrazili aj vo 
vzdelávaní. Pre potreby tohto príspevku som ich rozdelila na tri rámcové 
etapy. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia, po počiatočnej porevolučnej 
eufórii sa stalo štúdium humanitných vied voľne dostupné študentom 
bez rozdielu vierovyznania a bez politického dozoru, a preto bolo popu-
lárnym a žiadaným. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa zaznamenal 
nárast vekovo starších uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ktorí sa 
snažili dobehnúť to, čo im pred zmenou režimu nebolo z rôznych príčin 
umožnené. Prejavilo sa to najmä v odboroch ako filozofia, história, etika, 
dejiny umenia, religionistika, archeológia a klasické jazyky. 

S
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V tomto období nastal istý boom aj na gymnáziách, a to hlavne na 
osemročných a cirkevných gymnáziách, kde sa začalo s vyučovaním la-
tinského jazyka ako povinného predmetu. Napr. v Nitre na piaristickom 
gymnáziu to bolo počas štúdia až 6 rokov s rozsahom 2 hodiny týždenne. 
V tom čase sa latinčina vyučovala asi na troch desiatkach gymnázií, a to 
na špecializovaných humanitných, jazykových a literárnych školách.1 Jej 
zaradenie vo veľkej miere záviselo od prítomnosti latinčinára v pedago-
gickom zbore. Väčšina z nich vyštudovala v čase politického oteplenia 
koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov kombináciu 
latinský jazyk – slovenský jazyk alebo niektorý zo živých jazykov, príp. 
latinský jazyk – dejepis.2 V časoch normalizácie, keď sa latinčina takmer 
úplne vytratila zo stredných škôl, im práve druhý predmet v aprobácii 
zachránil miesto na vzdelávacej inštitúcii. Táto skupina pedagógov sa po 
revolúcii k latinčine vracala síce s nadšením, ale viac-menej nanovo. Väč-
šina z nich takmer úplne stratila kontakt s jazykom, zahraničná didak-
tická literatúra a nové trendy vo vyučovaní boli pre nich nedostupné. 

Podobná situácia ako na štátnych školách bola aj na niektorých súk-
romných, hoci aj nehumanitných gymnáziách, ktorých vedenie si uvedo-
movalo význam štúdia latinčiny pre všeobecné vzdelanie i prípravu pre 
budúce vysokoškolské štúdium a zároveň mohlo prejaviť o niečo väčšiu 
mieru flexibility pri zostavovaní ponuky predmetov. V druhej polovici 
deväťdesiatych rokov sa začala výučba latinčiny na 1. súkromnom gym-
náziu na Čapkovej ulici v Bratislave, ktoré neskôr presídlilo na Bajkalskú 
ulicu. Výučbu zabezpečovali ako externí pracovníci pedagógovia z Ka-
tedry klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Spočiatku sa latinčinu učili povinne dva roky po dve 
hodiny týždenne študenti septimy a oktávy, neskôr však aj tu prešiel 
jazyk do skupiny voliteľných seminárov pre študentov v predmaturit-
nom alebo maturitnom ročníku. Výhodou súkromného gymnázia je, že 
je schopné vyjsť v ústrety záujmom menších skupín a ponúknuť výučbu 

––––––––––– 
 1 Napr. Gymnázium Jána Hollého v Trnave, Gymnázium Angely Merici v Trnave, 

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, Prvé literárne gymnázium v Re-
vúcej, Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. 

 2 O vysokých počtoch absolventov vysokoškolského štúdia latinčiny v tomto období 
pozri MALLÁ, Za PhDr. Evou Vajcíkovou (1995) s. 70 a BUZÁSSYOVÁ, Classical Philo-
logy in Slovakia during the Communist Period, 2013, s. 134. 
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latinčiny aj pre skupinku piatich študentov. Takýto model na niektorých 
gymnáziách (súkromných i štátnych) funguje doposiaľ.3  

Ako najvážnejší problém sa ukázal nedostatok učebníc pre takéto typy 
škôl. Učebnica dvojice autorov Špaňár – Kettner4 sa síce na väčšine gym-
názií zachovala zo šesťdesiatych rokov a vyšli aj jej nové vydania, pre 
vekovú skupinu žiakov osemročných gymnázií bola však pre obmedzený 
počet cvičení a pre úlohy nadväzujúce na stredoškolské znalosti ne-
dostačujúca. V roku 1995 vydal pedagóg cirkevného gymnázia v Nitre 
Ján Prišegem pracovný zošit, ktorý mal vyriešiť práve tento nedostatok.5  

Koncom deväťdesiatych rokov sa uskutočnilo stretnutie gymnaziál-
nych učiteľov latinčiny na metodickom centre v Bratislave, ktorého som 
mala možnosť zúčastniť sa. Kolegovia zo stredných škôl v tom čase už 
prišli so skeptickejšími názormi. Začali sa totiž presadzovať živé jazyky 
a informatika, ktoré boli zo strany rodičov žiaducejšie ako latinčina, a 
hlavne z ich pohľadu využiteľnejšie. Navyše, najmä na osemročných 
gymnáziách, mali žiaci prichádzajúci zo základných škôl (v tom čase cca 
10-roční) problém s pochopením štruktúry jazyka. Väčšina z nich bola 
zvyknutá učiť sa v tomto veku ešte spamäti a latinčina, najmä po pre-
braní viacerých lekcií, im prinášala horšie hodnotenie, a tým aj stres 
z neúspechu, ktorý dovtedy na základných školách neprežívali. 

Postupne sa zvyšoval vplyv rodičov na školské osnovy a hlavné slovo 
na mnohých školách získala rodičovská rada a sponzori. Na základe 
vlastnej skúsenosti stredoškolskej učiteľky latinského jazyka môžem 
skonštatovať, že latinčina sa stala častým námetom rodičovských zdru-
žení, a dokonca aj petícií rodičov. Následkom toho sa presúvala do vyšších 
tried osemročných gymnázií a jej hodinová dotácia sa začala postupne 
znižovať. 

Snahou vysokoškolských pedagógov v deväťdesiatych rokoch bolo 
zapojiť učiteľov stredných škôl do medzinárodnej organizácie učiteľov 
klasických jazykov. Pracovníci Filozofickej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave pod vedením Dr. Alexandry Dekanovej (Mallej) zvolali 
všetkých stredoškolských učiteľov latinčiny, na ktorých získali kontakt, 

––––––––––– 
 3 V Bratislave je takto organizovaná výučba latinčiny okrem spomenutého 1. sú-

kromného gymnázia na Bajkalskej ul. aj na Gymnáziu Jura Hronca na Novo-
hrandskej ul., kde semináre latinčiny pre maturantov navštevuje približne 8 až 12 
študentov. Z rozhovorov s Ľudmilou Buzássyovou, Ivanom Lábajom a Marekom 
Šibalom. 

 4 ŠPAŇÁR – KETTNER, Latinský jazyk pre gymnáziá (1965).. 
 5 PRIŠEGEM, Latinčina pre gymnáziá (1995). 
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na stretnutie na Filozofickej fakulte. Účastníkov bol pomerne vysoký 
počet, nenašiel sa však medzi nimi nikto, kto by sa ujal organizačných 
prác, nevyhnutných pre zjednotenie síl všetkých učiteľov v snahách 
o posilnenie pozície latinčiny na stredných školách. Neskôr už boli ako 
vysokoškolskí, tak stredoškolskí pedagógovia zahltení množstvom inej 
práce a snahy organizovať stredoškolských učiteľov latinčiny postupne 
ochabli. Výsledkom aktivít z deväťdesiatych rokov bolo aspoň zostavenie 
učebných plánov pre gymnáziá.6 

Podobná eufória ako na stredných školách vládla po revolúcii aj na 
vysokých školách. Začiatkom poslednej dekády minulého storočia v roku 
1992 boli popri Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá datuje svoju existenciu od  
roku 1922, založené ďalšie dve klasicko-filologické pracoviská – na Pre-
šovskej univerzita v Prešove a na Trnavskej univerzite v Trnave.7 Aj ich 
zámerom bolo vychovať odborníkov, ktorí by mohli klasické jazyky 
vyučovať, a tým aj rozširovať na stredných školách. Napríklad v dôvo-
dovej správe na vydanie zákona Slovenskej národnej rady na konštituo-
vanie univerzity so sídlom v Trnave sa píše: „Fakulta humanistiky – na 
nej sa budú prednostne otvárať tie študijné odbory, ktorých rozvoj 
v uplynulých rokoch bol buď potláčaný, alebo úplne absentoval. Fakulta 
bude mať dve sekcie: Sekciu spoločenských vied, kde budú nosné tri 
študijné odbory v rôznych kombináciách, a to filozofia, psychológia s prio-
ritným zameraním na školskú psychológiu a klasické jazyky (latinčina, 
gréčtina a hebrejčina).“8  

Druhé obdobie dejín vyučovania latinčiny po roku 1989 tvorí začiatok 
nového milénia, ktoré školstvo privítalo s rovnomenne nazvaným novým 
vzdelávacím projektom Milénium. Jeho cieľom bolo odbúrať nadmerné 
memorovanie na základných a stredných školách, ich informatizáciu, 
a tým dosiahnutie zlepšenia výsledkov slovenských žiakov v medziná-
rodných testovaniach. Projekt nebol dostatočne prediskutovaný verej-
nosťou, ani kladne prijatý. Štátny pedagogický ústav zverejnil výsledky 
medzinárodnej štúdie PISA 2003, v ktorej sa ukázalo, že slovenskí žiaci 
nedosahujú očakávané výsledky. Štúdia opäť rozprúdila verejnú diskusiu 

––––––––––– 
 6 Zo spomienok Alexandry Dekanovej (Mallej). 
 7 V roku 1997 vznikla aj na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici sekcia latinského jazyka, a na kombináciu latinský jazyk – slovenský jazyk 
boli v tom istom roku prijaté štyri študentky, no štúdium nebolo akreditované 
a zaniklo v roku 2000. Za informácie ďakujem Imrichovi Nagyovi. 

 8 ŠIMONČIČ – ŠKOVIERA, Trnavská univerzita v dokumentoch (2002), s. 47.  



Vplyv politicko-spoločenských pomerov na situáciu vo vyučovaní latinčiny   
 

 

369 

o nevyhnutnosti reformy obsahu vzdelávania na slovenských základ-
ných a stredných školách. Začalo sa hovoriť o zásadnej reforme školstva, 
ktorá následne v roku 2004 priniesla okrem iného 30% voľnosť v zaraďo-
vaní predmetov do osnov pre riaditeľov škôl. V prípade latinčiny tak 
došlo k radikálnemu úbytku stredných škôl, na ktorých sa vyučovala. 
Nedostala sa vôbec do osnov a tak zostala v milosti či nemilosti riaditeľov 
a učiteľov iných predmetov, ktorí museli súhlasiť s jej zaradením na úkor 
svojich predmetov. Uprednostnilo sa zvyčajne navýšenie hodinovej do-
tácie na cudzie jazyky, prírodovedné príp. špecifické predmety ako re-
gionálna výchova, sokoliarstvo a pod. 

V roku 2002 vyšla nová učebnica latinčiny pre stredné školy s prí-
značným názvom Lingua latina in millenio tertio - Latinský jazyk v treťom 
tisícročí od Petra Cabana, a o rok neskôr, v roku 2003, dlho-očakávaná 
učebnica Alexandry Dekanovej Latinský jazyk – základy, ktorá vychádzala 
z dlhoročnej pedagogickej praxe a bola významným prínosom vo výučbe 
latinčiny na Slovensku. Avšak na zásadný zvrat na stredných školách už 
neboli priaznivé spoločenské podmienky. 

Klasickí filológovia sa i naďalej pokúšali situáciu mapovať a aspoň 
čiastočne zvrátiť. Napríklad Katedra klasických jazykov Trnavskej uni-
verzity po tri roky organizovala olympiádu latinského jazyka Certamen 
facundiae latinitatisque Tyrnaviense, do ktorej sa zapojilo každý rok prie-
merne 14 gymnázií. Na základe krátkych dotazníkov určených učiteľom 
sa zistilo, že latinský jazyk prežíva na školách, ktoré majú vo vedení buď 
priamo latinčinára (Trnava, Tisovec), pedagógov humanitných predmetov 
alebo sú cirkevné (Trenčín, Trnava, Košice). Po prestávke bola olympiá-
da v rámci propagácie antickej kultúry a vzdelanosti v inovovanej forme 
roku 2017 obnovená.9 

Vo vysokoškolskom prostredí zamiešala karty novela vysokoškolské-
ho zákona z roku 2006, ktorá sa naplno prejavila v komplexnej akre-
ditácii o dva roky neskôr. Definovala pojem študijný program a zároveň 
stanovila ako condicio sine qua non pre zachovanie akreditácie potrebu 
garanta – profesora z odboru alebo príbuzného odboru. Výnimku dostali 
len pedagogické kombinácie, na ktorých postačoval ako garant docent, 
pretože hlavným garantom bol profesor pedagogiky alebo psychológie. 
Túto akreditáciu sa viac-menej podarilo zvládnuť všetkým trom sloven-
––––––––––– 
 9 Stalo sa tak v rámci projektu Ministerstva školstva SR KEGA č. 014TTU-4/2016 

s názvom Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách, ktorý 
sa rieši od roku 2016 na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej 
univerzity pod vedením Nicol Sipekiovej. 
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ským klasicko-filologickým pracoviskám (Bratislava, Trnava, Košice), 
pričom doktorandské štúdium a habilitačné a vymenúvacie konanie 
v odbore Klasické jazyky ponúkala aj naďalej iba Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, a to do 31. augusta 2017, keď 
profesor Daniel Škoviera ako garant odišiel do dôchodku.  

V roku 2009 vypukla ekonomická kríza, čo možno považovať istým 
spôsobom za prelomové smerom k humanitným vedám a rámcuje aj 
tretiu, doteraz trvajúcu etapu. Jej dôsledky sa na vysokom školstve začali 
prejavovať asi s trojročným odstupom. V tom čase sa začalo z eko- 
nomických dôvodov viac presadzovať financovanie, pri ktorom sa po-
stupne zvyšoval pomer pridelenej dotácie na počet študentov a vedecko-
publikačnú činnosť. Ten sa napokon ustálil viac-menej na pomere 60:40. 
Spôsobilo to však, že na vysoké školy sa dostávali a dostávajú aj 
študenti, ktorí by za iných okolností išli po skončení strednej školy do 
praxe. Vysoké školy sú nútené prijímať ich, aby si zachovali dobré 
koeficienty pre financovanie. A tak sa otvorili možnosti získať vysoko-
školský diplom na niektorých odboroch (a latinčina rozhodne medzi ne 
nepatrí) bez splnenia väčších nárokov. 

Na Slovensko sa zároveň začali sťahovať veľké nadnárodné spoloč-
nosti, najmä automobilové, ktoré potrebovali zamestnať obrovské množ-
stvo technicky vzdelaných pracovníkov. Zabezpečiť ich si vzala slovenská 
vláda za svoj prvoradý cieľ. Začala sa masívna kampaň zameraná na 
podporu technických odborov financovaná z prostriedkov Európskej 
únie, ktorá v mnohých prípadoch neskryto napádala humanitné vedy, 
a tým výrazne ovplyvňovala verejnú mienku. Spomenieme si napríklad 
na známy a často počúvaný slogan „Študuj vedu a techniku, budúcnosť 
sa ti odvďačí“, ktorý navodzoval dojem, že vedecká činnosť sa dá 
vykonávať len v rámci štúdia technických odborov.  

Tendenčný postoj vládnych predstaviteľov sa výrazne prejavil aj pri 
toku financií do grantových programov. Až 80% vyhlásených granto-
vých výziev je určených pre technické a prírodovedné odbory. Ich 
financovanie je niekoľkonásobne vyššie ako v prípade humanitných a 
spoločenských vied. Čarovným slovíčkom a zárukou získania grantových 
financií sa stali „aplikovateľnosť v praxi“ a „prepojenie s praxou“. Prefe-
rencia zo strany vlády sa dá zreteľne vidieť aj pri hodnotení publikačnej 
činnosti, v ktorom majú výrazné nadhodnotenie položky charakteristické 
pre technické a prírodovedné odbory: karentované časopisy, databázové 
časopisy, ťažko definovateľný pojem „renomované vydavateľstvá“ a pod.  
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Na Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratislave sa štúdium klasických jazykov realizovalo 
najprv ako latinský jazyk a literatúra v kombinácii (napr. so slovenským, 
anglickým, nemeckým a francúzskym jazykom, knihovníctvom, histó-
riou, estetikou, filozofiou). V akademickom roku 1999/2000 sa začalo po 
prvýkrát kombinované odborné magisterské štúdium špecializácie latin-
ský jazyk a literatúra so špecializáciou grécky jazyk a literatúra.10 V ro-
koch 1991–2016 absolvovalo magisterské štúdium spolu 167 študentov, 
doktorandské štúdium 28 ašpirantov a habilitačné konanie úspešne 
absolvovalo 9 vedeckých pracovníkov. Profesormi sa stali v roku 1993 
Peter Kuklica a v roku 2004 Daniel Škoviera. Výučbu latinčiny pre ďalšie 
odbory zabezpečovala Katedra jazykov.  

Z trnavskej Katedry klasických jazykov vyšlo od roku 1997, keď ab-
solvovali magisterské štúdium prví absolventi, do roku 2016 spolu 73 
magistrov so zameraním na latinský jazyk resp. medievalistiku a neola-
tinistiku. V rokoch 1997 až 2007 bolo možné študovať klasické jazyky 
v kombinácii s etikou, filozofiou, klasickou archeológiou a históriou.11 

Prešovské pracovisko prijímalo študentov na štúdium latinského ja-
zyka, resp. latinského jazyka v kombinácii v rokoch 1992 až 2008, celkovo 
bolo prijatých 43 študentov. Podrobnejšie informácie o počte absolventov 
sa nepodarilo kvôli nedostatočnej evidencii zistiť.12 

Na činnosť prešovskej katedry nadviazala v roku 2010 Katedra kla-
sickej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach. V súčasnosti je tu možné študovať Latinský jazyk a literatúru 
v pedagogickom štúdiu v kombinácii s aplikovanou etikou, britskými a 
americkými štúdiami, filozofiou, históriou, nemeckým a slovenským 
jazykom. V akademickom roku 2010–2011 začalo v Košiciach bakalárske 
štúdium 23 študentov, v ďalších rokoch ich počet podobne ako na iných 
rovnako zameraných katedrách klesal.13 

V súčasnosti sa latinčina vyučuje v nejakej forme na 13 gymnáziách 
a ako študijný program na troch vysokoškolských pracoviskách. Kom-
plexná akreditácia začatá v roku 2014 ukázala akútnu potrebu pripraviť 
nový opis odboru, do ktorého by ako príbuzné odbory boli zadefinované 
 
––––––––––– 
10 Za poskytnuté informácie ďakujem Márii Májekovej. 
11 JURÍKOVÁ – ŠKOVIERA, Klasické jazyky na Filozofickej fakulte. In: Nunc adbibe puro 

pectore verba (2017), s. 141–146. 
12 Údaje poskytla Erika Brodňanská, za čo jej patrí moja vďaka. 
13 Za pomoc pri získaní informácií si dovoľujem poďakovať Františkovi Šimonovi. 
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okrem archívnictva a klasickej archeológie (ktorá má momentálne status 
vzdialenejšieho príbuzného odboru), aj staršia slovenská literatúra, staro-
veké, stredoveké a novšie dejiny či filozofia. Budúcnosť klasickej filológie 
na Slovensku je úzko spätá predovšetkým so spoluprácou s inými huma-
nitne zameranými odbormi, ktoré latinské a grécke pramene využívajú, 
a s intenzívnou a harmonickou spoluprácou medzi klasickými filológmi 
a ich pracoviskami, pre ktorú je a vždy bude veľkým vzorom profesor 
Daniel Škoviera.  

Pre porovnanie možno stručne uviesť situáciu v Českej republike, kde 
bolo významným, no negatívnym zásahom do vyučovania latinčiny 
zavedenie nového Rámcového vzdelávacieho programu pre gymnázia 
(s účinnosťou od 1. 9. 2009), v ktorom nie je o latinskom jazyku ani 
zmienka. A tak rozsah vyučovania jazyka podobne ako u nás závisí od 
„sily“ konkrétneho učiteľa – latinčinára, od postoja vedenia školy, jej 
zamerania či tradície výučby. Latinčina sa často „obetuje“ v prospech 
silnejších, najčastejšie prierezových predmetov. 

V súčasnosti sa v ČR ponúka výučba latinčiny na 132 gymnáziách, 
z toho 21 ju má priamo v plánoch, 12 ako povinne voliteľný predmet a 34 
škôl ako jednu z možností pri voľbe voliteľného seminára. Súhrnne sa 
latinský jazyk vyučuje na 37% českých gymnázií, ale len na 16 z nich ako 
predmet povinný a na 116 ako predmet povinne voliteľný či voliteľný.14 
Napriek tomu sú počty maturantov z latinčiny v posledných rokoch 
minimálne, čo radikálne znižuje aj počty študentov odboru na vysokých 
školách. Momentálne sa klasická filológia resp. latinský jazyk študuje na 
štyroch miestach (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava). V každom prípade 
môžeme skonštatovať, že stav vo výučbe latinčiny je omnoho pozitívnej-
ší ako v prípade Slovenska. 

V ostatných rokoch sa Slovenskom prehnala vlna extrémizmu, ktorá 
prinútila kompetentných zamyslieť sa nad významom humanitného 
vzdelávania pre našu spoločnosť. Istú nádej dávali slová bývalého mi-
nistra školstva Petra Plavčana, ktorý sa vyjadril, že „potrebujeme nielen 
to, aby mladí ľudia nadobudli praktické zručnosti, ale potrebujeme 
lekárov, potrebujeme filozofov, potrebujeme andragógov, potrebujeme 
rôzne skupiny odborníkov, ktorí budú formovať celú túto spoločnosť, 
aby jednoducho nedochádzalo k tomu, čo sa deje, ako je radikalizácia 

––––––––––– 
14 Za láskavé poskytnutie údajov ďakujem Martine Vaníkovej z Ústavu řeckých a 

latinských studií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. 
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spoločnosti a ďalšie negatívne javy, ktoré teraz vidíme v plnej nahote.“15 
Musíme len dúfať, že súčasná ministerka školstva bude pokračovať v 
rovnakom trende a my sa jedného dňa na tlačovej besede dozvieme, že 
potrebujeme aj klasických filológov, aby nám preložili diela antických, 
stredovekých a novolatinských autorov. Veď dobrovoľne sa vzdávať se-
demsto rokov vlastnej kultúrnej histórie nesvedčí o kultúrnosti žiadneho 
národa. 
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Résumé 
 

The Situation in Classical Philology in Slovakia Over the Last 25 Years 
 

Erika JURÍKOVÁ 
 
This contribution tracks the changes in the Slovak secondary and tertiary 

education system which have affected the status of the teaching of Latin at 
secondary schools and universities from the 1990s until today. The paper 
analyses changes in the school education system as well as the legislative 
amendments associated with the accreditation of study programmes which 
threaten existing study programmes. It also deals with the current status of 
classical philology and suggests potential starting points for the future. The aim 
 

––––––––––– 
15 Tlačová beseda k novým výzvam pre spoločenské a humanitné vedy, ktorá sa 

konala na Ministerstve školstva SR dňa 15. novembra 2016. 
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of this work is to encourage a constructive discussion within the classical 
philology community which would support a joint action focused on improving 
the current situation. 
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na grécke štúdiá a grécku kultúrnu tradíciu  

na území dnešného Slovenska∗ 
 

Jana GRUSKOVÁ 
 

 
ultúre a literatúre v západne a strednej Európe otvorila novú,  
osobitne významnú kapitolu iniciatíva renesančného humaniz-
mu, ktorá výrazne posilnila vedomie spätosti s antickou kultú-
rou a jej dedičstvom. Jej hlavným mottom sa stala zásada ad 

fontes, návrat ku gréckym, latinským a hebrejským prameňom. Gréčtina 
a jej kultúrna tradícia boli na území dnešného Slovenska prítomné v rôz-
nych podobách už od antických čias, výraznejšie napríklad v 9. storočí 
počas byzantskej misie, no až od 15. a najmä 16. storočia možno sledovať 
ich stopy s väčšou presnosťou.1 Uhorskí mladíci, ktorí mali potrebné 
vzdelanie, majetkové zabezpečenie a záujem, vtedy odchádzali na štúdiá 
na univerzity vo Viedni, Prahe, Krakove, Bologni, Lipsku, Padove, Paríži 
a inde. Po návrate pôsobili v rozličných funkciách na kráľovskom dvore,  
ako farári, učitelia, notári a pod. Univerzitné zázemie na krátku dobu 
poskytla „Academia Istropolitana“, ktorú v roku 1465 v Bratislave založil 
ambiciózny kráľ Matej Korvín; pôsobili na nej významní učenci. Pere-
grinatio academica – putovanie za vzdelaním, v širšom zmysle putovanie 
vzdelancov vôbec, bolo typickým znakom doby.  

Mladí ľudia v zahraničí získavali vzdelanie v gréckych štúdiách pod 
vedením popredných učiteľov. Jedným z najvýznamnejších bol v 16. sto-
ročí nemecký humanista, klasický filológ a reformátor Filip Melanchthon 
(1497–1560) na Univerzite vo Wittenbergu, centre reformácie, kde od roku 
1518 viedol katedru pre grécky jazyk. Čítanie antických autorov v origi-
náli považoval Melanchthon za jeden zo základných prameňov nového 
chápania života a myslenia. Jeho spolupráca s Martinom Lutherom sa 
––––––––––– 
 ∗  Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA 1/0627/15 Latinská humanistická literatúra 

na Slovensku v kontexte politickej propagandy. Porov. GRUSKOVÁ, Grécke štúdiá (2002). 
 1   Rôzne otázky danej problematiky sa riešili v projekte APVV-SK-AT-0022-12 Antické 

grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí. 
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stala jedným z pilierov reformácie. U Melanchthona študovali mnohí po-
prední humanisti z územia dnešného Slovenska, napr. bardejovský rodák 
Leonard Stöckel (1510–1560), trnavský rodák Ján Sambucus (1531–1584) 
či Martin Rakovský (1535–1579) z turčianskeho Rakova. Školy v Uhorsku, 
kde sa postupne začala vyučovať aj gréčtina, sa stali živnou pôdou cibre-
nia jazyka a umeleckého vkusu na gréckych a rímskych vzoroch. Grécke 
verše v rozmanitých antických metrách sa stali súčasťou príležitostnej poé-
zie. Humanisti sa zapájali aj do hľadania a zbierania rukopisov gréckych 
diel, podieľali sa na ich vydávaní tlačou. Ján Sambucus patril v tomto 
ohľade k najvýznamnejším osobnostiam v Európe.2  

Záujem o grécku literatúru sa odrazil aj v prekladateľskej aktivite.3 
Prvé preklady do latinčiny od humanistov pochádzajúcich z územia dneš-
ného Slovenska alebo tam pôsobiacich sú z 2. polovice 16. storočia. Ján 
Sambucus vydal v roku 1552 v Bazileji latinský preklad ukážok zo Xeno-
fóntovej Kyrupaideie a Helleník a 1566 v Antverpách preklad Životopisov 
slávnych filozofov od Diogena Laertia, pričom pomocou rukopisov vylepšil 
grécky text na početných miestach. Preložil aj Appianove Iberica. Martin 
Rakovský básnicky spracoval Proklovu učebnicu astronómie či úryvky zo 
Xenofónta a Aristotela a preložil začiatok Pseudotheokritových Rybárov.4  

Dejiny kníhtlačiarstva na území dnešného Slovenska sa začali publi-
kovaním latinského prekladu pseudoplatónskeho dialógu Axiochos od 
Mikuláša Germatiho († 1600/1601), rektora školy v Novom meste pod 
Šiatrom. Dielo, ktoré si vybral, ako píše v úvode, na zmiernenie bolesti, 
keď väčšina jeho žiakov podľahla moru, vyšlo pod názvom Axiochus 
divini Platonis seu de contemnenda morte dialogus, commentariis explicatus a 
Nicolao Germati v roku 1577/1578 v novozaloženej tlačiarni Dávida Gut-
gesela (1540–1599) v Bardejove.5  

Záujem o antickú kultúru neutíchol ani v období baroka. Významnú 
úlohu tu zohrala Trnavská univerzita, založená v roku 1635, ktorá bola 
v roku 1777 premiestnená do Budína (dnes Budapešť). Recepcia grécke-
ho kultúrneho dedičstva mala rôzne podoby. Ján Baltazár Magin (1681–
1735), rodák z Vrbového, napríklad uvádza vo svojom diele Murices no-

––––––––––– 
 2   Jeho zbierka tvorí základ gréckeho rukopisného fondu Rakúskej národnej kniž-

nice; pozri GERSTINGER, Sambucus (1926). Vydal napr. Homéra, Lukiana.  
 3  K prekladom z gréckej literatúry na našom území pozri OKÁL, O prekladaní (1965); 

OKÁL, Ján Hollý (1970); OKÁL, Antická metrika (1990). 
 4  Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 63; OKÁL, Ján Hollý (1970), s. 19. 
 5   Podľa kolofónu tlačiť začal roku 1577, iba sedem nečíslovaných listov dotlačil 

roku 1578. Pozri KARABÍNOVÁ, Unikátne bardejovské vydanie (2003–2004). 
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bilissimae et novissimae diaetae Posoniensis scriptori sparsi, sive Apologia pro 
inclyto comitatu Trenchiniensi ejusdemque nominis civitate ... (Púchov 1728), 
ktoré zohralo významnú úlohu vo vývoji slovenského politického mysle-
nia a národného povedomia, pasáže z gréckych autorov Josefa Flavia, Dio-
gena Laertia, Isokrata a Appiana v latinskom preklade.6 Adam František 
Kollár z Terchovej (1718–1783), právnik a vynikajúci pedagóg, prednášal 
niekoľko rokoch grécky jazyk na Viedenskej univerzite a preslávil sa aj 
ako knihovník a katalogizátor gréckych rukopisov cisárskej knižnice vo 
Viedni; v roku 1783 vydal grécky text a latinský preklad častí týkajúcich sa 
Uhorska z diela Taktika byzantského cisára Leona (Leva) VI. (886–912).7 

Sila gréckej kultúry a jej tradície sa prejavila aj v dobových snahách 
o etablovanie národného jazyka a kultúry. Vtedajší vzdelanci si uvedo-
movali význam prekladov z gréckej literatúry. V 17. storočí išlo iba o 
jednotlivé verše, ako napr. v zbierke výrokov a citátov antických autorov 
Ornamentum magistratus politici od Jána Milochovského (1630–1684), ro-
dáka zo Žiliny, kňaza, spisovateľa, rektora školy v Nitrianskom Pravne, 
ktorá vyšla v roku 1678 v Drážďanoch; nachádzajú sa tu preklady výrokov 
z Platóna a Hérodota do slovakizovanej češtiny. O storočie neskôr Hugolín 
Gavlovič (1712–1787) v diele Pet sto naučení o dobrých mravoch (1782) podal 
v kultivovanej predspisovnej slovenčine vo veršoch mravné sentencie 
(okrem iného) z Diogena Laertia a Stobaia;8 hlásil sa k potrebe kresťan-
ského zhodnocovania a dotvárania antických hodnôt. 

Začiatkom 19. storočia sa rozvíjala grécistika a prekladateľská činnosť 
najmä na bratislavskom evanjelickom lýceu, pričom evanjelická kultúrna 
komunita používala češtinu ako literárny jazyk.9 Juraj Palkovič (1769–
1850), rodák z Rimavskej Bane, profesor na bratislavskom lýceu, preložil 
(v prízvučnom hexametri) a v roku 1801 publikoval v zbierke Múza ze Slo-
venských hor 1. spev Homérovej Iliady. V rokoch 1793/4 preložil aj časť 
Pamětí Sokratesových a Platónovho Kritóna; uverejnil ich až v roku 1832 
a 1834.10 V roku 1842 vydal Počátek knihy Xenofontovy o Hospodářství.11 Nad-
mieru talentovaný prekladateľ Samuel Rožnay (1787–1815), rodák zo Zvo-
lena, žiak J. Palkoviča, v roku 1806 uverejnil tri Anakreontove básne a v 

––––––––––– 
 6   1728 podľa kolofónu, na titulnom liste je 1723. Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 64. 
 7   Historiae iurisque publici regni Ungariae amoenitates I. Viedeň 1783.  
 8  Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 65. 
 9  Pozri VOJTECH, Čeština ako literárny jazyk (2003); OKÁL, O prekladaní (1965), s. 66–67. 
10  Přeložení do slovenčiny Rozmlouvání Platonova řečeného Krytona ... a Ukážka přeložení 

pamětí Sokratesových od Xenofonta. Preklady uverejnil v periodiku „Tatranka“. 
11   Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 66.  
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roku 1812 vydal v Prahe knihu prekladov z gréckych lyrikov (Anakreonta, 
Sapfy, Mimnerma, Bakchylida, Erinny, Biona, Tyrtaia, a i.).12 Pripravoval 
aj preklad Hérodota. V roku 1816 vyšiel (posmrtne) jeho preklad 22. 
spevu Iliady, v roku 1817 Theokritovej 11. idyly (Kyklopa), v  roku 1818 
preklad Pseudotheokritových Rybárov a v roku 1834 preklad Homérovej 
Žabomyšoválky (Batrachomyomachie). Pravdepodobne ešte v roku 1805 vy-
tvoril preklady z Odysseie a z Pindara.13  

Ján Hollý (1785–1849), rodák z Borského Mikuláša, písal svoje eposy 
podľa vzoru Homéra. V prekladoch z gréckej poézie, ktoré vynikali kvali-
tou, používal západnú slovenčinu (bernolákovčinu). Prekladal časomerne. 
V roku 1824 vydal v Trnave zbierku Rozličné básňe hrďinské, elegiacké a 
lirické z Vergilia, Teokrita, Homéra, Ovidia, Tirtea a Horáca, kde medzi hrdin-
ské básne zaradil Theokritovu 9. idylu a 1. spev Iliady (ktorý preložil už 
v roku 1808), medzi elegické básne štyri piesne Tyrtaia. Jeho preklady 
vyvolali mimoriadny obdiv a spôsobili, že ďalší vývin išiel v duchu časo-
merného prekladu. Hollý preložil aj Batrachomyomachiu (1842), no tá sa 
nám nezachovala.14 Jur Palkovič (1763–1835) preložil do bernolákovčiny 
pseudoplatónsky dialóg Alkibiadés II (1813). Ján Kollár (1793–1852) zas vo 
svojej Čítanke z roku 1825 uviedol vo voľnom zbásnení (v slovakizovanej 
češtine) niekoľko anekdot z Diogena Laertia. 

Pavel Jozef Šafárik (1795–1861), významný historik, jazykovedec, sla-
vista a básnik, obdivoval grécku literatúru a vo svojich dielach s náleži-
tým rešpektom podával grécke a rímske svedectvá o Slovanoch. Prelo- 
žil prízvučne do češtiny (a v roku 1831 publikoval) Aristofanove Oblaky 
„s obšírnym oboznámením so všetkými jeho spismi a starou komédiou 
vôbec“, no neskoršie – v prekladoch Biona a Theokritovej 3. idyly – sa pri-
klonil k časomiere. Prekladaním gréckych klasikov sa zaoberal aj básnik 
Karol Štúr (1811–1851). V roku 1837 vydal český preklad Platónovho Fai-
dóna.15 V roku 1838 Karol Kuzmány (1806–1866), významný teológ a spiso-
vateľ, uverejnil svoj časomerný preklad 1. spevu Iliady do češtiny.16  

Akú dôležitú úlohu zohralo v období formovania slovenského jazy-
kového povedomia nachádzanie spojitostí s gréckym jazykom a s boha- 
 
––––––––––– 
12   Pod pseudonymom N. N. Slovák (Písně Anakreonovy, z řeckého přeložené s přídavkem 

některých jiných básní). Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 66–67. 
13  Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 67. 
14   Pozri OKÁL, Ján Hollý (1970); OKÁL, O prekladaní (1965), s. 68–69. 
15   Faedon aneb poslední Sokratesowo o nesmrtedlnosti duše rozmlouwání. Pozri OKÁL, O 

prekladaní (1965), s. 69. 
16   Pozri tamže. 
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tou antickou gréckou literatúrou, možno sledovať v diele Ľudovíta Štúra 
Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí z rokov 1843–1845 
(vyšlo tlačou v roku 1846):  

 
 „Žiaden neprevýšil národ grécky v poézii, z ktorej sa najmä ich živý, 
obrazotvorný (plenus phantasiae, phantasievoll), svieži duch poznať dáva, 
a keď dakto s peknou, ako stok tatranský čistou, skrúcaním a roztáčaním 
človeka nepokalenou, vnútorným pokojom ovievajúcou poéziou natešiť 
sa chce, dáva sa do poézie gréckej i s tou sa nateší. Takú čistú, kvetistú, 
pokojne ako šuchot líp šumejúcu, gréckej najpríbuznejšiu poéziu má aj 
národ náš slovanský a hlavne dva jeho kmene, maloruský a milý kmeň 
náš slovenský, kvetistú ako jeho lúky a stráne, vážnu ako tie nad Súľo-
vom skaly, ihravú ako slovenské panny, a ticho, časom žiaľne dunejúcu 
ako jeho Váh v údoliach pod Starým Hradom a Strečnom.“ 

„Každý život alebo každý obsah má, a keď chce skutočne byť a oprav-
divo sa rozvíjať, mať musí sebe patriacu formu, čo sa v živote gréckom aj 
tak stalo, bo tam kmene, ktoré sú obsahom života gréckeho, vystavili 
grécky svoj život vo formách osobných, v nárečiach vlastných, a tak toto 
aj u nás, ak chceme, aby sa život čistý, samotvorný, rozumie sa, slo-
vanský, v kmeňoch našich rozvíjal a pri viacej čiastkach ľudu nášho neza-
krpatel a sa nezatarasil, byť musí. U nás ale nie sú tri alebo štyri kmene 
ako u Grékov, ale ich je jedenásť, lež my nežiadame, ako sme už aj hore 
vyššie povedali, jedenásť literatúr, nechceme, aby každý kmeň v svojom 
nárečí písal, ale aby písal ten v svojom nárečí, ktorý má dačo duchovného, 
osobného, slovanského, ktorého sily duchovné i materiálne k tomu vysta-
čia, ktorý v nárečí sebe najbližšom nemohol by sa dobre vysloviť a diela 
v ňom písané ľud jeho dobre zažiť a spotrebovať. Toto žiadame, a všetkým 
právom.“17 

 
O preklad Homéra do štúrovskej slovenčiny sa ako prvý pokúsil 

Mikuláš Dohnány (1824–1852), rodák z Trenčína. V roku 1847 publiko-
val v „Orle tatránskom“ preklad časti 6. spevu Iliady (Shovárka Hektora s 
Andromachou).18   

Názory o príbuznosti gréčtiny so slovanskými jazykmi dosahovali  
v tomto období niekedy až fantasticko-romantické rozmery, ako ukazuje 
následne odmietnutá teória Gregora Dankovského (1781–1857).19  
––––––––––– 
17  Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí vistavená od Ludevíta Štúra. 

Prešporok (Bratislava) 1846, s. 11–12 a 26; citované podľa Ľ. Štúr: Nárečie slovenské 
alebo potreba písania v tomto nárečí. Vyd. pripravil H. Bartek. Turčiansky Sv. Martin 
1943, s. 3–125 (porov. Ľ. Štúr, Reči a state. Red. K. Rosenbaum. Bratislava 1953). 

18   Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 69. 
19  Pozri detailnú štúdiu Kateřiny BOČKOVEJ LOUDOVEJ v tejto monografii, s. 354-364. 
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Jonáš Záborský (1812–1876), rodák z Turca, ktorý v roku 1850 získal 
miesto profesora gréčtiny na právnickej fakulte v Košiciach (pôsobil tiež 
ako redaktor „Slovenských novín“ vo Viedni), publikoval v roku 1840 
a neskôr v roku 1851 v zbierke Žehry (Viedeň) niekoľko svojich prekla-
dov Ezopových bájok do češtiny; v treťom vydaní z roku 1866 (Pešť) boli 
už bájky preložené do slovenčiny. V roku 1865/6 vydal významný sloven-
ský jazykovedec Martin Hojič (1845–1912), rodák z Prievidze, preklad 
Anakreontovej básne Krása a v roku 1895 jeho ďalšie dve básne.20 

V 2. polovici 19. storočia zostali strediskami štúdia klasických jazykov  
naďalej gymnáziá. Emil Černý (1840–1913), profesor v Banskej Bystrici, 
uverejnil v Slovenskej čítanke pre nižšie gymnáziá (Viedeň) v roku 1865 
články spracované podľa antických autorov, okrem iného o Kroisovom 
zajatí podľa Hérodota. Černý odchoval na bystrickom gymnáziu mnoho 
vynikajúcich gréčtinárov, z ktorých niektorí ho pre vzrastajúci maďari-
začný tlak nasledovali do Ruska, kde dosiahli významné postavenie.21 
V roku 1878 uverejnil Jozef Lós (József Loos) (1839–1878), rodák z Turca, 
jazykovedec, lexikograf a pedagóg, žiak Emila Černého a neskôr jeho 
kolega na bystrickom gymnáziu, vo štvrtom, ním revidovanom vydaní 
Grammatik der slovakischen Sprache zum Schul- und Selbstunterrichte Josefa 
Viktorina prízvučný slovenský preklad Sofoklovho Kráľa Oidipa a pre-
klad Démosthenovej Druhej olynthskej reči.22 

Vyučovanie latinčiny a gréčtiny sa v Uhorsku udržalo, podľa zákona 
z roku 1883, až do jeho zániku, iba v posledných rokoch pred 1. sveto-
vou vojnou sa na niektorých gymnáziách stala gréčtina fakultatívnou, 
mohla alternovať s maďarskou literatúrou a kreslením. Bytostnú spoji-
tosť európskej a slovenskej kultúry s antickou vyzdvihoval Jozef Miloslav 
Hurban (1817–1888), popredný činiteľ štúrovského hnutia. V životopise 
Ľudovíta Štúra v roku 1881 odsudzuje úpadok klasickej vzdelanosti slo-
vami: „Oplačú kedysi národy tú mrzkú slepotu svoju, ktorou zavedené 
daly si vysankovať klasicizm grécko-latinský ... zo škôl svojich.“23 

Tichomír Milkin, vlastným menom Ján Donoval (1864–1920), kňaz, 
básnik a prekladateľ, preložil do spisovnej slovenčiny v časomiere a v ro-
koch 1893 až 1895 postupne vydal väčšiu časť 2., celý 3. a 4. spev Iliady, 
aby dokázal, že i spisovná slovenčina, založená na stredoslovenskom ná-
rečí, je spôsobilá pre tento veršový systém. Začiatkom 20. storočia okrem 

––––––––––– 
20   Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 69–71. 
21   Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 70. 
22   Budapešť 1878, s. 188–245 a 272–279. 
23  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život 1 (1881), s. 66.  
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časomerného prekladu 24. spevu Iliady od Ľudevíta Mičátka (1907, 1908) 
nie je doložený iný preklad.24  

Po vzniku Československej republiky (ČSR) v roku 1918 sa gréčtina 
na gymnáziách postupne obmedzovala v prospech matematicko-prírodo-
vedných predmetov. V šk. roku 1919–1920 bolo už na Slovensku 18 reál-
nych gymnázií, 4 reformné reálne gymnáziá a iba 3 gymnáziá si ponecha-
li charakter klasických gymnázií (Malacky, Prešov, Komárno) a gréčtina 
tu zostala maturitným predmetom. Učebný plán reálnych gymnázií sa 
líšil od klasických gymnázií tým, že miesto gréčtiny sa učila francúzština 
a deskriptívna geometria.  

Centrom štúdia gréčtiny a latinčiny sa stala Filozofická fakulta Uni-
verzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, zriadenej v roku 1919, kde bol 
už v roku 1922 založený odbor klasická filológia.25 Jeho poslaním sa stala 
príprava stredoškolských učiteľov oboch klasických jazykov a výskum 
antického staroveku. Základ oficiálne položil prezident Tomáš G. Masaryk, 
keď dekrétom z 29. decembra 1922 vymenoval Antonína Kolářa (1884–
1963), dovtedy profesora akademického gymnázia v Prahe a súkromného 
docenta Karlovej univerzity, za riadneho profesora klasickej filológie na 
Univerzite Komenského v Bratislave.26 Medzi Kolářove zásluhy patrí aj 
zriadenie a postupné zveľaďovanie knižnice seminára. Stredobodom 
jeho bádateľského záujmu bola antická metrika a filozofia. Odbor po ňom 
od roku 1929/30 viedol Jaroslav Ludvíkovský (1895–1984); venoval sa 
gréckej literatúre a antickej filozofii.27 Po nich nasledovali ich slovenskí 
žiaci a pokračovatelia, klasickí filológovia Miloslav Okál (1913–1997), 
Július Špaňár (1917–2007), Ignác Šafár (1912–1981) a Jozef Hrabovský 
(1909–1996).  

Za dvadsaťročného trvania prvej ČSR sa na Slovensku z gréčtiny 
preložilo veľmi málo. Staršia generácia, odchovaná maďarskými školami 
v období nástupu zosilnenej maďarizácie, si asi netrúfala prekladať, 
a mladšia ešte nedorástla; bolo treba čakať na generáciu vychovanú 
československými školami.28 Tá sa ukázala ako veľmi schopná. Jozef 
Hrabovský vydal v roku 1943 rozsiahlu prácu Démosthenés a Cicero: Dva 
vynikajúce vzory starovekého rečníctva na špičkovej odbornej úrovni. V tom 
istom roku Miloslav Okál, ktorý od roku 1941 pôsobil na FiF UK, vydal 
––––––––––– 
24   Pozri OKÁL, O prekladaní (1965), s. 71. 
25   Pozri SOKOLOVSKÝ a kol., 90 rokov FiF UK (2011), s. 118–122. 
26    Pozri ŠKOVIERA, Prínos Miloslava Okála (2014), s. 179. 
27   Obaja na katedre pôsobili do svojho núteného odchodu, Ludvíkovský do roku 

1939 a Kolář do roku 1942. 
28   OKÁL, O prekladaní (1965), s. 71. 
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preklad diela cisára Marca Aurelia Myšlienky k sebe samému (1943) a o rok 
neskôr prvý slovenský preklad Aristotelovej Poetiky. V roku 1947 nasledo-
val jeho preklad Aristofanových Oblakov. Už v roku 1949 sa habilitoval 
spisom o gréckych atomistoch a Epikurovi. 

V roku 1940 uviedla činohra Slovenského národného divadla v Bra-
tislave Sofoklovu drámu Antigona v réžii Janka Borodáča v slovenskom 
preklade, ktorý vytvoril básnik a prekladateľ Andrej Žarnov, vlastným 
menom František Šubík (1903–1982). V roku 1941 nasledovala inscenácia 
jeho prekladu Sofoklovho Kráľa Oidipa, opäť na doskách SND a v réžii 
Janka Borodáča. Oba preklady a ich inscenácie mali pre slovenskú 
kultúru mimoriadny význam. V roku 1943 sa však František Šubík ako 
lekár29 v pozícii člena vyšetrovacej komisie Červeného kríža zúčastnil na 
medzinárodnom vyšetrovaní masových hrobov v Katyňskom lese. Lekár-
ska spáva o tejto udalosti mala dopad na jeho osud. Pod tlakom politickej 
situácie musel zo Slovenska po vojne emigrovať, čo sa mu definitívne 
podarilo až v roku 1952. Jeho preklady oboch drám vyšli opätovne v 50-
tych rokoch (1957 a 1958) v politicky vyžiadanej revízii Miloslava Okála.  

Prevrat vo februári 1948 a po ňom nasledujúci spoločensko-politický 
vývin poznačil situáciu vo výučbe gréčtiny a latinčiny a determinoval aj 
postavenie klasickej filológie, jej štúdia, jej profesorov i študentov.30 Kla-
sické jazyky na Slovensku boli hanebne degradované a nútené bojovať 
o holé prežitie. Panoval názor, že ich prílišný rozsah za kapitalizmu po-
máhal udržiavať privilegovaný, stavovsko-triedny charakter gymnázií a 
celkovú nejednotnosť školskej sústavy. Následky týchto postojov znášame 
dodnes. Bratislavskí klasickí filológovia mali počas 40 rokov bývalého 
režimu plné ruky práce, aby obhájili právo na existenciu svojej „triedne 
determinovanej“ vednej disciplíny.31 

Vzhľadom na pokles vyučovania latinčiny a gréčtiny sa klasickofilolo-
gické pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
na ktorej od roku 1951 pôsobil aj Július Špaňár, začalo zameriavať na ve-
deckú a prekladateľskú činnosť a na výchovu vedeckých pracovníkov. 
Klasická filológia bola najprv priradená ku Katedre slovenčiny. Roku 1954 
vznikla Katedra klasickej, románskej a semitskej filológie, čo bola pozi-
tívna zmena. Vedenia katedry sa ujal novovymenovaný profesor klasickej 

––––––––––– 
29   Od roku 1939 do roku 1945 stál na čele Ústavu patologickej anatómie Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave. 
30   K problematike pozri BUZÁSSYOVÁ, Classical Philology in Slovakia (2013); ŠKOVIERA, 

Sedemdesiat rokov klasickej filológie (1994/1995). 
31    Pozri ŠKOVIERA, Prínos Miloslava Okála (2014), s. 182. 
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filológie Miloslav Okál.32 V roku 1958 vznikol ako samostatné výskumné 
pracovisko „Kabinet antického staroveku a medievalistiky“. Július Špaňár 
sa habilitoval v roku 1961 a v roku 1969 sa stal profesorom klasickej filo-
lógie. Obaja boli vynikajúci gréčtinári, čo sa prejavilo ako v ich odbornej 
tak aj v obdivuhodne bohatej prekladateľskej činnosti.33  

Miloslav Okál34 vydal v roku 1952 preklad Démokrita a iných gréckych 
atomistov, v roku 1953 svoju habilitačnú prácu a niekoľko Plutarchových 
Životopisov, v roku 1954 v dvoch zväzkoch Životopisy slávnych filozofov 
Diogena Laertia, v roku 1960 Aischylovu tragédiu Prikovaný Prometheus. 
O niekoľko rokov neskôr obohatil slovenskú kultúru o prvý kompletný 
preklad homérskych eposov: v roku 1962 vyšla Ílias, 1966 Odysseia.35 V tom 
istom roku vyšiel jeho preklad Aristofanových komédií Lysistrata, Achar-
ňania, Ženy na sneme, Vtáci a Plutos. Výsledky podrobného rozboru mate-
riálu publikoval v početných štúdiách a napokon v monografii Problémy 
aténskej demokracie a Aristofanes (1969). Július Špaňár36 publikoval v roku 
1954 preklad gréckeho filozofa Hérakleita z Efezu s rozsiahlou štúdiou, 
v roku 1962 viacero spisov Lukiana (Rozhovory bohov a iné satirické prózy), 
v roku 1963 Longov román Dafnis a Chloe. V roku 1971 publikoval spolu s  
básnikom Ľubomírom Feldekom nový preklad Sofoklovej Antigony.37 Vý-
znamným odborným a prekladateľským prínosom M. Okála a J. Špaňára 
bola dvojzväzková Antológia z diel filozofov I: Predsokratovci a Platón (1970); 
II: Od Aristotela po Plotina (1972).38 Prekladmi z gréckej literatúry oboha-
tili našu kultúru v tom období aj ďalší prekladatelia. Vojtech Mihálik 
(1926–2001) preložil nanovo Sofoklovu tragédiu Vládca Oidipus (1965) a 
predstavil aj vlastný preklad Aristofanovej komédie Lýsistrata (1969). Etela 
Šimovičová (1921–2013) preložila Ezopské bájky (1966); v roku 1970 Tatran 
vydal jej preklad Xenofóntových Spomienok na Sokrata. Ignác Šafár publi-
koval v roku 1971 preklad veršovanej novely od Musaia Héro a Leander. 
V roku 1979 vyšla Sofoklova Elektra od Viery Bunčákovej (1920–2003). 
––––––––––– 
32   Pozri ŠKOVIERA, Miloslav Okál (2011). 
33   Väčšina prekladov vyšla v Bratislave vo vydavateľstvách Slovenský spisovateľ, 

Tatran a Pravda. Prepisy mien z gréčtiny v prekladoch variujú. Pozri BORECKÝ – 
DOSTÁLOVÁ a kol., Slovník řeckých spisovatelů (2006). 

34  K prácam a prekladom Miloslava Okála pozri bibliografiu, ktorú zostavili Daniel 
Škoviera a Lýdia Karkabi, v ŠKOVIERA, Miloslav Okál (2011), s. 221-251. 

35   Druhé vydanie oboch eposov vyšlo s ilustráciami Gabriela Štrbu v roku 1986. 
36   K prácam a prekladom Júliusa Špaňára pozri bibliografiu, ktorú zostavila Jana 

BARTOSIEWICZOVÁ, Július Špaňár (1993-1994), s. 7–19. 
37  Druhé, prepracované vydanie vyšlo v Bratislave v Tatrane v roku 1982.  
38   Oba diely vyšli opätovne: v roku 1998 (I.) a 2007 (II.). 
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V 70-tych rokoch zahájil svoju prekladateľskú činnosť z gréčtiny aj mimo-
riadne talentovaný reprezentant povojnovej generácie klasických filológov 
Daniel Škoviera (nar. 1946), ktorý od roku 1970 pôsobil na FiF UK, a to 
prekladom diela Efezský príbeh o láske od Xenofónta z Efezu (1977).39 

Veľkým úspechom a dôležitým míľnikom v dejinách klasickej filoló-
gie na Slovensku bolo v roku 1969 založenie odborného periodika vo 
svetových jazykoch Graecolatina et Orientalia (GLO), ktoré vychádza do-
dnes a teší sa uznaniu doma aj v zahraničí.  

Ako svetlý bod v žalostnom stave výuky gréckeho jazyka na sloven-
ských stredných školách je treba spomenúť šk. roky 1968/69–1971/72, 
keď sa gréčtina vyučovala ako povinný predmet v 2. a 3. ročníku huma-
nitnej vetvy s rozšíreným vyučovaním klasických jazykov na Strednej 
všeobecnovzdelávacej škole (SVŠ) v Bratislave na Novohradskej ulici.  

Udalosti po auguste 1968 nepriaznivo zasiahli do osudov klasických 
jazykov a bratislavskej katedry, ktorá aj naďalej zostávala jediným uni-
verzitným pracoviskom klasickej filológie na Slovensku. Doznievanie 
krátkeho obdobia liberalizácie sa síce spočiatku prejavilo mimoriadnym 
návalom poslucháčov v troch po sebe idúcich, silných ročníkoch, no 
potom nastúpil ako reakcia na „normalizáciu“ spoločnosti hrozivý úby-
tok. Štúdium odboru sa otváralo s likvidačnými viacročnými odstupmi, 
niekoľko rokov sa vôbec neotvorilo. Politické grémiá rozhodli o personál-
nom okyptení a organizačnej degradácii klasickej filológie. Prvým výsled-
kom bol zákaz vyučovať pre Júliusa Špaňára v roku 1975, koncom roka 
1977 s roztrpčením opustil katedru Miloslav Okál. Následne v roku 1978 
prestal existovať „Kabinet antického staroveku a medievalistiky“. Daniel 
Škoviera bol v roku 1979 nedobrovoľne presunutý do „Kabinetu teórie 
a dejín žurnalistiky“. K začiatku šk. roku 1979/1980 boli na katedre pone-
chaní iba štyria klasickí filológovia: Július Špaňár, Etela Šimovičová, Peter 
Kuklica a Alexandra Mallá (Dekanová), no Špaňár bol v roku 1982 pred-
časne poslaný do penzie. Na jeho miesto nastúpila Jana Bartosiewiczová.  

Klasickí filológovia však dokázali pracovným nasadením čeliť ne-
priaznivej spoločenskej situácii, čo potvrdzuje množstvo odborných prác 
a prekladov práve z tohto obdobia.  

V roku 1980 vyšiel Okálov preklad Aristotelovej Poetiky spolu s prekla-
dom diel Rétorika a Politika od jeho žiaka a kolegu Petra Kuklicu (1933–
2015), ktorý od roku 1961 pôsobil na FiF UK. V roku 1982 publikoval 

––––––––––– 
39   K prekladom a prácam Daniela Škovieru pozri bibliografiu zostavenú Máriou 

Májekovou na s. 405-432 tejto monografie. 
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Miloslav Okál preklad Aristofanových Žiab, o rok neskôr (1983) Zlomky 
starých stoikov. Nasledovali Aristotelove spisy O nebi a O vzniku a zániku 
(1985) a v roku 1989 kniha Epikúros: O šťastnom živote.  

Obdivuhodne bohatá bola v tomto období prekladateľská činnosť 
Júliusa Špaňára. V roku 1979 vyšiel jeho preklad Aristotelovej Etiky Niko-
machovej, o rok neskôr (1980) Platónovej Ústavy a dialógov Ion, Hippias, 
Faidros a Symposion. Kompletný preklad Platónovho diela (Dialógy I–III) 
vyšiel v roku 1990. V roku 1984 publikoval Špaňár knihu Sextus Empi-
ricus: Základy pyrrhonskej skepsy s prekladom, o rok neskôr (1985) v reedícii 
Herakleita z Efezu. V roku 1988 nasledoval preklad Aristotelovho diela 
Politika. Neoceniteľným prínosom boli jeho preklady Hérodotových Dejín 
(1985) a Xenofóntových diel Grécke dejiny (1985) a Anabáza (1987).  

Peter Kuklica významne prispel prekladom Thukydidových Dejín pelo-
ponézskej vojny (1985). Aj básnik Vojtech Mihálik pokračoval v 80-tych 
rokoch v prekladateľskej činnosti z gréckej literatúry, v roku 1980 publi-
koval Sapfine Piesne. Významným prínosom pre slovenské divadlo bol 
jeho preklad Euripidovej tragédie Medea (Médeia) z roku 1986 a Aischy-
lovej Oresteie z roku 1988. V prekladoch ukážok z viacerých gréckych 
autorov, ktoré vyšli v roku 1983 v publikácii Amazonky, predviedol svoje 
majstrovstvo Daniel Škoviera; sú tu obsiahnuté úryvky z Apollodóra, 
Apollónia Rhodského, Diodóra Sicílskeho, Hérodota, Pausania, Plutarcha 
a Strabóna. Úryvok z Hésiodovho Zrodenia bohov v preklade Jany Barto-
siewiczovej vyšiel v publikácii Únoscovia ohňa v roku 1986.  

Zmeny po novembri 1989 („nežnej revolúcii“) ponúkali perspektívy 
priaznivejšieho vývinu. Jedným z najvýznamnejších momentov bol návrat 
Daniela Škovieru na klasickú filológiu a do aktívnej pedagogickej činnosti 
v roku 1989, po 10 rokoch núteného „vyhnanstva“. Už v máji roku 1992 sa 
habilitoval. Ďalším obohatením bol v roku 1991 príchod docenta, neskôr 
profesora Jána Buriana z Prahy, známeho špecialistu na dejiny staroveku. 
Garantom odboru sa stal Peter Kuklica, ktorý sa v roku 1988 habilitoval 
a v roku 1993 získal titul profesora klasickej filológie. Spolu s Danielom 
Škovierom významne prispeli k rozvoju grécistiky. Mladšiu generáciu (za-
meranú na gréčtinu) reprezentovala Jana Bartosiewiczová, ktorá však bola 
v roku 1993 povolaná do diplomatických služieb (na veľvyslanectvo SR 
v Grécku). Niekoľko rokov ju zastupoval pri výuke gréckeho jazyka Július 
Špaňár, v roku 1997 prevzala štafetu Jana Grusková; v rokoch 2005–2011 
posilnil grécistiku na FiF UK poľský klasický filológ Wojciech Sowa – obaja 
sa v roku 2010 habilitovali – a od roku 2012 mladá, jazykovedne orien-
tovaná klasická filologička Barbora Machajdíková. 
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Prekladateľská činnosť po „nežnej revolúcii“ pokračovala, a to predo-
všetkým vďaka už etablovaným prekladateľom. V roku 1990 publikoval 
evanjelický teológ a univerzitný profesor Karol Gábriš (1919–1998) Apo-
kryfy: mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej zmluvy podľa Septuaginty. 
Miloslav Okál vydal v roku 1992 v preklade Euripidovu tragédiu Trójan-
ky, Aristofanove komédie Jazdci, Oblaky, Osy, Mier a Sviatok žien a Menan-
drovu komédiu Odľud. V roku 1994 vyšla knižná publikácia Po cestách 
Asklépiových, ktorá obsahovala preklady úryvkov z viacerých diel gréckej 
literatúry: Daniel Škoviera preložil pasáže z Apollodórovej Knižnice, z 
Pausaniovho Sprievodcu po Grécku a zo Strabóna, Homérsky hymnus na 
Asklépia, Pindarovu báseň Víťazom pýtických hier 3 a nápisy a literárne 
zlomky spojené s kultom Asklépia; Jana Bartosiewiczová preložila ukážky 
z Galéna a Hippokrata. V roku 1998 vyšli Pramene k dejinám Slovenska 
a Slovákov I. Územie Slovenska pred príchodom Slovanov, do ktorých prispeli 
prekladmi Daniel Škoviera a Pavol Valachovič, odborník na staroveké 
dejiny, ktorý od roku 1983 pôsobil na FiF UK. Z prekladateľskej dielne 
Daniela Škovieru sú tu preklady ukážok z eposu Argonautika Apollónia 
Rhodského, Aristotela (Meteorologika), Arriana, Athénaia, Diona Cassia, 
Galéna, Lukiana, Ptolemaia Klaudia a Strabóna; Pavol Valachovič zas pre-
ložil úryvky z Eusébia (Cirkevné dejiny), Héródiana, Markiana z Hérakley, 
Prokopia, zo slovníka Suda, úryvky zo Sókrata Scholastika a Zósima. 
Daniel Škoviera sa významnou mierou podieľal aj na vzniku slovenské-
ho ekumenického prekladu Novej zmluvy, ktorý sa opieral o grécky text a 
vyšiel v roku 1995; na prelome storočí publikoval v dvoch zväzkoch Listy 
a Hexaémeron Sv. Bazila Veľkého (1999, 2002), v roku 2008 vyšiel preklad 
Plutarchových Životopisov slávnych Grékov a Rimanov (I, II), ktorý pripravil 
spolu s Petrom Kuklicom. Z porevolučnej generácie preložili napríklad 
Andrej Kalaš Xenofóntove diela Hostina, Sokratova obhajoba (2006), O prospe-
rujúcej domácnosti (2007) a Zlomky z Antisthena (2010), Erika Brodňanská 
Listy vo veršoch Gregora z Nazianzu (2012).40 No degradovanie prekladov 
v rámci systému hodnotenia vedeckej a odbornej produkcie pracovníkov 
vysokých škôl spôsobilo, že sa príslušníci mladej generácie museli do-
časne vzdať prekladateľskej činnosti. No túto dôležitú úlohu v žiadnom 
prípade nespúšťajú zo zreteľa. Do budúcnosti sa napríklad pripravuje 
rozsiahly projekt zameraný na preklad a výklad vybraných Euripidových 
tragédií, ktoré v slovenskej kultúre citeľne absentujú.  

––––––––––– 
40   Spomenúť tu treba aj veľmi modernizovaný preklad Aristofanových Oblakov od 

Petra Lomnického (SND 2012). Prekladmi textov gréckych kresťanských mysli-
teľov prispel teológ Ján Zozuľak, byzantských prameňov Martin Hurbanič.  
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Veľkou snahou bratislavských klasických filológov po „nežnej revolú-
cii“ bolo iniciovať vytvorenie ďalších univerzitných pracovísk klasickej 
filológie, na ktorých by našli uplatnenie absolventi bratislavskej katedry 
a popri výchove ďalších generácií klasických filológov sa tak mohli zapojiť 
do výskumu a spracovania nášho bohatého, vo veľkej miere nespraco-
vaného latinského a gréckeho kultúrneho dedičstva. Bratislavská katedra 
im pomáhala a pomáha v odbornom raste, okrem iného prostredníctvom 
doktorandského štúdia (PhD.) a možnosťou získať titul „docent“ a „pro-
fesor“ v klasických jazykoch. V roku 1992 tak vznikli ako prvé praco-
viská na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (neskôr v Košiciach) 
a na novozaloženej Trnavskej univerzite v Trnave.41  

Druhou úlohou bolo etablovať štúdium gréckej filológie ako odboru, 
keďže vtedajšie štúdium bolo de facto štúdiom latinskej filológie („La-
tinský jazyk a literatúra“), hoci jeho súčasťou boli prirodzene základy 
gréckeho jazyka a úvod do gréckej literatúry a gréckych dejín.42 Tento 
významný míľnik v dejinách slovenskej klasickej filológie sa podarilo do-
siahnuť od šk. roku 1999/2000, keď sa na FiF UK v Bratislave otvorilo 
magisterského štúdium gréckej filológie; je ukončené štátnou skúškou 
z gréckeho jazyka, literatúry a kultúry. UK je jedinou univerzitou na Slo-
vensku, ktorá takéto štúdium ponúka. Doposiaľ sa štúdium realizovalo 
v kombinácii s latinskou filológiou, v novej nomenklatúre pod názvom 
„Klasické jazyky“.43 Kombinovanie s odbormi ako filozofia či história sa 
zatiaľ nepodarilo presadiť; kombinácia s inými filológiami sa bude reali-
zovať v blízkej budúcnosti. Aby mohli študenti nadobudnúť vedomosti 
nielen suplujúce stredoškolskú prípravu, ale aj zodpovedajúce štandardu 
vysokoškolského štúdia grécistiky v zahraničí, bol zostavený pomerne ná-
ročný študijný plán, analogický so študijným plánom latinskej filológie.44 
Jeho súčasťou sú aj prednášky z byzantských dejín a textový seminár z by-
zantských autorov ako aj základy novogréckeho jazyka. Prví absolventi 
gréckej filológie skončili magisterské štúdium v roku 2004. Osem štu-
dentov úspešne absolvovalo doktorandské štúdium (PhD.) so zameraním 

––––––––––– 
41   Pozri JURÍKOVÁ – ŠKOVIERA, Klasické jazyky (2017). 
42   Je nutné si uvedomiť, že latinská kultúra sa vo veľkej miere inšpirovala gréckou a 

pre jej lepšie pochopenie treba študovať aj jej grécky inšpiračný zdroj. 
43   Používanie názvu „Klasické jazyky“ pre štúdium, ktoré je svojím charakterom 

štúdiom latinskej filológie, nie je správne.  
44   Pri štúdiu odborovej gréčtiny sa používajú české a cudzojazyčné gramatiky, učeb-

nice, cvičebnice, slovníky, atď., napr. učebnica vetnej syntaxe Dagmar Muchnovej, 
grécistky a lingvistky z UK v Prahe, z roku 2004. 
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na grécku filológiu, čo posilnilo aj mimobratislavské pracoviská, napr. 
Katedru klasických jazykov Trnavskej univerzity v Trnave, kde pôsobí 
Jozef Kordoš, jeden z najvýraznejších absolventov gréckej filológie na FiF 
UK v Bratislave (magisterského a interného doktorandského štúdia).  

Poznanie gréčtiny je nevyhnutnou súčasťou mnohých odborov, napr. 
dejín staroveku, klasickej archeológie, byzantinistiky, filozofie, teológie, 
slavistiky, indoeuropeistiky, všeobecnej jazykovedy.45 Na pokrytie potrieb 
výučby gréčtiny na týchto úrovniach pripravili klasickí filológovia v po-
sledných dvoch desaťročiach niekoľko publikácií, napr. Daniel Škoviera 
a Helena Panczová Mathemata Graeca: základy biblickej gréčtiny (1999) a 
Biblická gréčtina (2014) či učebnice na výučbu tzv. neodborovej gréčtiny pre 
slavistov, filozofov, a pod., čomu je prispôsobený rozsah matérie a spôsob 
i hĺbka výkladu: Archaia helléniké glóssa (2005) od Eriky Brodňanskej z Filo-
zofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Základy klasickej gréčtiny 
(2017) od Jozefa Kordoša z Trnavskej univerzity v Trnave. Základnú orien-
táciu v lexike starej gréčtiny ponúka Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po 
kresťanských autorov, výsledok usilovnej práce Heleny Panczovej, talento-
vanej reprezentantky porevolučnej generácie, ktorý vyšiel v roku 2012. 

Slovenská grécistika dosiahla významné vedecké úspechy, aj na medzi-
národnej úrovni, napríklad v oblasti výskumu pramenného materiálu či 
gréckej textovej a rukopisnej tradície (J. Grusková).46 

Klasickí filológovia sa zamerali aj na rozvoj novogréckych štúdií na 
Slovensku. Priekopníkom v tomto ohľade bol profesor Peter Kuklica, po 
ňom pokračovala Jana Grusková. Výuka novogréckeho jazyka sa začala 
na FiF UK v Bratislave v roku 1991 pod vedením Petra Kuklicu. Od roku 
2002 katedra ponúka novogrécky jazyk v rozsahu 2 semestrov.47 Táto po-
nuka sa v posledných rokoch rozšírila o ďalšie predmety vďaka pôsobe-
niu lektoriek, ktoré vyslalo Ministerstvo školstva Helénskej republiky.48 

––––––––––– 
45    Pozri MACHAJDÍKOVÁ – KORDOŠ, Klasická gréčtina (2017). 
46    Pozri napr. Demosthenica libris manu scriptis tradita. Studien zur Textüberlieferung 

des Corpus Demosthenicum. Hrsg. von J. GRUSKOVÁ und H. BANNERT (Wiener Studien, 
Beiheft 36). Wien 2014; J. GRUSKOVÁ: Untersuchungen zu den griechischen Palimpsesten 
der Österreichischen Nationalbibliothek. Codices historici, codices philosophici et philolo-
gici, Codices iuridici. Wien 2010; J. GRUSKOVÁ – G. MARTIN – O. KRESTEN: „Scythica 
Vindobonensia“: Geschichte und Ausblick, Anzeiger der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften (v tlači). 

47    Nová gréčtina sa niekoľko rokov úspešne vyučovala na Pravoslávnej teologickej 
fakulte v Prešove pod vedením Jána Zozuľaka. 

48   V rokoch 2008–2013 pôsobila na FiF UK Katerina Kossyva a v rokoch 2013–2018 
Sofia Chatzigiannaki. 
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Na podporu novogréckych štúdií vznikla v roku 1998 „Slovenská spoloč-
nosť novogréckych štúdií“, ktorá sa venuje organizácii odborných podu-
jatí a prednášok popredných zahraničných a domácich odborníkov.49 

Nepriaznivé podmienky pred rokom 1989 však spôsobili, že v aka-
demickej štafete v klasickej filológii vypadla celá jedna generácia. Po od-
chode Daniela Škovieru do dôchodku k 31. 8. 2017, ktorý po získaní 
profesúry v roku 2004 a odchode Petra Kuklicu odbor garantoval, bude 
nutné preklenúť túto bolestivú generačnú priepasť. Porevolučná generá-
cia klasických filológov na tom pracuje s nasadením všetkých síl.  

Grécky a latinský jazyk sa nazývajú klasickými jazykmi európskej kul-
túry a vzdelanosti preto, že sa ich prostredníctvom po stáročia uchováva-
lo antické kultúrne dedičstvo ako jeden zo základných pilierov európskej 
kultúry a civilizácie. Toto dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou aj slo-
venských dejín a slovenskej kultúry. V dnešnej spoločnosti, v ktorej tak-
mer úplne absentuje vedomie týchto skutočností, zostáva úlohou klasic-
kých filológov svojou usilovnou a svedomitou prácou a úzkou vzájomnou 
spoluprácou – podľa vzoru Daniela Škovieru – prispievať k tomu, aby 
toto vedomie prežilo a ďalej sa šírilo.  
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Résumé 
 

Impact of cultural changes on Greek Studies  
and Greek Cultural Tradition in the territory of present-day Slovakia  

 
Jana GRUSKOVÁ 

 
This paper focuses on the impact of cultural changes on Greek studies  

and cultural tradition in the territory of present-day Slovakia since the 15th and 
16th centuries until the beginning of the new millennium. It deals also with the 
influence of classical education in Ancient Greek language and literature to the 
movement which aimed at constituting a literary Slovak language, and briefly 
presents the history of classical philology in Slovakia. Some perspectives are 
drawn. A brief survey of translations produced over the centuries, especially 
during the Communism, provides interesting insights into the topic.   
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Klasickí filológovia a Slovenský rozhlas RTVS  

 
Táňa KUSÁ 

 
 

Od roku 1989 do roku 2016 vzniklo v spolupráci medzi slo-
venskými klasickými filológmi a pracovníkmi Slovenského 
rozhlasu RTVS, predovšetkým PhDr. Táňou Kusou, 98 roz-
hlasových relácií, ktorých cieľom bolo priblížiť slovenskému 

poslucháčovi odkaz antiky a jej tradícií a sprístupniť mu jej duchovné 
bohatstvo. V rozhovoroch sa vystriedali tri generácie klasických filoló-
gov, špecialistov v rôznych disciplínach klasickej filológie a príbuzných 
disciplín, vedcov, vysokoškolských pedagógov a prekladateľov.  

Tu uvádzame zoznam relácií, v ktorých vystupovali klasickí filológo-
via ako respondenti, v chronologickom slede, rešpektujúc žánrovú a 
tematickú klasifikáciu. Pripájame dátum premiéry, niektoré tituly mali 
2 – 4 reprízy. 
 

Antická knižnica 

Cyklus relácií o antike, redaktor Stanislav Gajdoš, 30 minút, Česko-
slovenský rozhlas, Bratislava, 1989 – 1990: 
 
BARTOSIEWICZOVÁ, Jana, MALLÁ, Alexandra, KUKLICA, Peter, OKÁL, Mi-

loslav, ŠKOVIERA, Daniel, ŠPAŇÁR, Július: Antická knižnica – úvod. Čes-
koslovenský rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 
20.9.1989. 

ŠKOVIERA A, Daniel: Antická knižnica – Priateľstvo. Československý roz-
hlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 18.10.1989. 

MALLÁ, Alexandra: Antická knižnica – Zdravie v antike. Československý 
rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 15.11.1989. 

BARTOSIEWICZOVÁ, Jana, ŠKOVIERA: Antická knižnica – Sloboda. Českoslo-
venský rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 
10.1.1990. 

O
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KUKLICA, Peter: Antická knižnica – Výchova avzdelávanie. Československý 
rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 2.5.1990. 

ŠKOVIERA: Antická knižnica – Bohatstvo a chudoba. Československý rozhlas, 
Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 29.5.1990. 

BARTOSIEWICZOVÁ, Jana: Antická knižnica –staroba. Československý roz-
hlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: jún 1990.  

 
Historia magistra vitae 

Magazín o dejinách vo forme rozhovorov Táne Kusej s odborníkmi a 
literárnymi ukážkami v interpretácii slovenských hercov, 1995 – 2004 a 
Petra Turčíka 2009 – 2016, mesačník, 60 minút, Slovenský rozhlas Rá-
dio Devín. 

 
Ad fontes: cyklus relácií o antickej historiografii v rámci Historia 

maistra vitae: 
ŠPAŇÁR, Július: Herodotos. In: Historia magistra vitae – Ad fontes, Slo-

venský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 
27.10.1995. 

KUKLICA, Peter: Thukydides. In: Historia magistra vitae – Ad fontes, Slo-
venský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 
24.11.1995. 

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel: Plutarchos. In: Historia magistra vi-
tae – Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 22.12.1995. 

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Gaius Sallusius 
Crispus. In: Historia magistra vitae – Ad fontes, Slovenský rozhlas 
Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 19.1.1996. 

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Gaius Iulius Cae-
sar. In: Historia magistra vitae – Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio 
Devín, autorka premiéra: 25.10.1996. 

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Titus Livius. In: 
Historia magistra vitae – Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, 
autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.11.1996. 

KUKLICA Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Cornelius Tacitus. 
In: Historia magistra vitae – Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio De-
vín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 24.10.1997. 
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ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Ammianus Marcellinus. In: Histo-
ria magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor-
ka Táňa Kusá, premiéra: 16.1.1998. 

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALLOVÁ, Eleonóra: Plinius starší -
 Historia naturalis. In: Historia magistra vitae – Ad fontes, Slovenský 
rozhlas Rádio Devín, autorka, premiéra: 9.3.2001. 

KUKLICA, Peter, ZIGO, Milan: Marcus Tullius Cicero. In: Historia magistra 
vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 27.6.2003. 

 
Rôzne – v rámci cyklu Historia magistra vitae: 
ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Pramene k dejinám Slovenska a 

Slovákov. In: Historia magistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, 
redaktorka Táňa Kusá, premiéra: 26.9.1997. 

ŠKOVIERA, Daniel: Sv.Bazil Veľký. In: Historia magistra vitae, Slovenský 
rozhlas Rádio Devín, redaktorka Táňa Kusá, premiéra: marec 2004. 

KUKLICA A, Peter: Cyril a Metod očami Gréka. In: Historia magistra vitae, 
Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: júl 
2002.  

GRUSKOVÁ, Jana, ŠEDIVÝ, Juraj: Palimpsesty. In: Historia magistra vitae, 
Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 
20.9.2002. 

ŠKOVIERA, Daniel: Humanistickí vzdelanci na Slovensku. In: Historia magis-
tra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premié-
ra: 19.9.2003. 

KUKLICA, Peter: Olympijské hry podľa Barthelémyho. In: Historia magistra 
vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 
21.8.2004.  

ŠKVARNA, Dušan, VALACHOVIČ, Pavol: Demokracia a diktatúra. In: Historia 
magistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor Peter Turčík, 
premiéra: december 2009.  

SEGEŠ, Vladimír, VALACHOVIČ, Pavol: Ideálny panovník. In: Historia ma-
gistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor Peter Turčík, pre-
miéra: február 2010. 
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Dejiny.sk 

Cyklus o dejinách vo forme rozhovorov Róberta Kotiana a Petra Tur-
číka s odborníkmi, týždenník, 60 minút, Rozhlas a televízia Sloven-
ska – Slovenský rozhlas, Rádio Regina, 2014, 2016.  
 
GREXA, Ján, VALACHOVIČ, Pavol: História Olympijských hier. In: Dejiny.sk, 

Slovenský rozhlas Rádio Regina, autori Róbert Kotian a Peter Turčík, 
premiéra: 16.2.2014.  

VALACHOVIČ, Pavol: Augustus – 2000 rokov od smrti. In: Dejiny.sk, Sloven-
ský rozhlas Rádio Regina, autor Peter Turčík, premiéra: 28.9.2014.  

KOVÁČ, Dušan, VALACHOVIČ, Pavol: Diktátori v minulosti a súčasnosti. In: 
Dejiny.sk, Slovenský rozhlas Rádio Regina, autori Róbert Kotian a Pe-
ter Turčík, premiéra: 27.5.2016. 

 
Autor na dnes 

Vzdelávací cyklus pre stredoškolákov, ale aj pre tých, čo dávno nese-
dia v školských laviciach vo forme rozhovorov Táne Kusej s odbor-
níkmi a literárnymi ukážkami v interpretácii Alfréda Swana a Heleny 
Geregovej, dvojtýždenník, 15 minút, Slovenský rozhlas, Rádio Devín, 
2004-2005.  
 
ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Homér. Slovenský rozhlas Rádio Devín, 

autorka Táňa Kusá, premiéra: 7.9.2004. 
ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Ezop. Slovenský rozhlas Rádio Devín, 

autorka Táňa Kusá, premiéra: 21.9.2004. 
KUKLICA, Peter: Autor na dnes – Aischylos. Slovenský rozhlas Rádio De-

vín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 5.10.2004. 
GRUSKOVÁ, Jana: Autor na dnes – Sofokles. Slovenský rozhlas Rádio Devín, 

autorka Táňa Kusá, premiéra: 19.10.2004. 
ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Euripides. Slovenský rozhlas Rádio 

Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 2.11.2004. 
ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Aristofanes. Slovenský rozhlas Rádio 

Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 16.11.2004. 
ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Sapfo. Slovenský rozhlas Rádio Devín, 

autorka Táňa Kusá, premiéra: 30.11.2004. 
ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Lukianos. Slovenský rozhlas Rádio De-

vín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 14.12.2004. 
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KUKLICA, Peter: Autor na dnes – Marcus Tullius Cicero. Slovenský rozhlas 
Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 11.1.2005. 

ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Publius Vergilius Maro. Slovenský roz-
hlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 25.1.2005. 

ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Quintus Horatius Flaccus. Slovenský 
rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 8.2.2005. 

ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Publius Ovidius Naso. Slovenský roz-
hlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.2.2005. 

ŠKOVIERA, Daniel: Autor na dnes – Iuvenalis. Slovenský rozhlas Rádio De-
vín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 8.3. 2005. 

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila: Autor na dnes – Plautus. Slovenský rozhlas Rádio 
Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.3.2005. 

 
Parnas – kľúčové diela svetovej literatúry 

Vrcholné epické básnické diela vysielané kompletné s komentármi - 
rozhovormi Táne Kusej s odborníkmi, denník od pondelka do piatka, 
30 minút, Slovenský rozhlas Rádio Devín, 2009- 2013.  
 
Homéros – Ílias: Čítanie prekladu Miloslava Okála v interpretácii Du-
šana Jamricha, réžia Karol Horváth,  každý pracovný deň, v piatok 
komentáre – rozhovory Táne Kusej s odborníkmi, 2009:  
VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Prečo Homér? In: Parnas, Homé-

ros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, pre-
miéra: 25.9.2009.  

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Kompozícia Iliady, In: Parnas, Ho-
méros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 2.10.2009.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Muži v Iliade. In: Parnas, Homé-
ros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, pre-
miéra: 9.10.2009.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Ženy v Iliade. In: Parnas, Homé-
ros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, pre-
miéra: 16.10.2009.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Bohovia v Iliade. In: Parnas, Ho-
méros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 23.10.2009.  
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VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Kto bol Homér? In: Parnas, Homé-
ros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, pre-
miéra: 30.10.2009.  

HORVÁTH, Karol, JAMRICH, Dušan, KAMENCOVÁ, Zuzana, VALACHOVIČ, 
Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Zákulisie nahrávania Parnasu na Bibliotéke. In: 
Parnas, Homéros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Tá-
ňa Kusá, premiéra: 7.11.2009. 

VALACHOVIČ, Pavol, VLADÁR, Jozef: Historické jadro Iliady. In: Parnas, 
Homéros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 14.11.2009. 

PAVÚK, Peter: Súčasný archeologický výskum Tróje. In: Parnas, Homéros –
 Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 
21.11.2009.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Predhomérska epika. In: Parnas, 
Homéros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 27.11.2009.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Historický prameň Iliady. In: Par-
nas, Homéros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa 
Kusá, premiéra: 4.12.2009.  

SOWA, Wojciech, ŠKOVIERA, Daniel: Jazyk Homérových eposov. In: Parnas, 
Homéros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 11.12.2009.  

SERAFINOVÁ, Eva, ŠKOVIERA, Daniel: Najstaršie záznamy Homérových epo-
sov. In: Parnas, Homéros – Ílias, Slovenský rozhlas Rádio Devín, au-
torka Táňa Kusá, premiéra: 17.12.2009.  

 
Homéros – Odysseia: Čítanie prekladu Miloslava Okála v interpretácii 
Dušana Jamricha, réžia Karol Horváth,  každý pracovný deň, v piatok 
komentáre – rozhovory Táne Kusej s odborníkmi, 2010:  
VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Porovnanie Iliady a Odysey. In: 

Parnas, Homéros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka 
Táňa Kusá, premiéra: 7.5.2010.  

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Kompozícia Odysey. In: Parnas, 
Homéros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa 
Kusá, premiéra: 14.5.2010.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Muži Odysey. In: Parnas, Homé-
ros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 21.5.2010.  
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VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Ženy Odysey. In: Parnas, Homé-
ros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 28.5.2010.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Bohovia Odysey. In: Parnas, Ho-
méros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Ku-
sá, premiéra: 4.6.2010.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Odyseove cesty. In: Parnas, Homé-
ros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
premiéra: 11.6.2010.  

KORDOŠ, Jozef, ŠKOVIERA, Daniel: Preklad Homérových eposov. In: Parnas, 
Homéros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa 
Kusá, premiéra: 18.6.2010.  

JAMRICH, Dušan: Interpretácia Odysey. In: Parnas, Homéros – Odysseia, 
Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 
25.6.2010.  

DANEK, Georg: Rekonštrukcia interpretácie Homérových eposov. In: Parnas, 
Homéros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa 
Kusá, preklad Lucia Lauková, premiéra: 2.7.2010.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Pohomérska epika. In: Parnas, Ho-
méros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Ku-
sá, premiéra: 9.7.2010.  

KOSSYVA, Katerina: Súčasná reflexia Homéra v Grécku. In: Parnas, Homé-
ros – Odysseia, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, 
preklad Mária Kozelnická, premiéra: 16.7.2010. 

 
Publius Vergilius Maro – Eneida: Čítanie prekladu Viery Bunčákovej a 
Pavla Bunčáka v interpretácii Dušana Jamricha, réžia Karol Horváth,  
každý pracovný deň, v piatok komentáre – rozhovory Táne Kusej s 
odborníkmi, 2011:  
VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Prečo Vergiliova Eneida? In: Par-

nas, Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, 
autorka Táňa Kusá, premiéra: 19.9.2011. (pondelok) 

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Čo vieme o Vergiliovi? In: Parnas, 
Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, au-
torka Táňa Kusá, premiéra: 23.9.2011. 

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Kompozícia Eneidy. In: Parnas, 
Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, au-
torka Táňa Kusá, premiéra: 30.9.2011. 
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VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Muži Eneidy. In: Parnas, Publius 
Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Tá-
ňa Kusá, premiéra: 7.10.2011. 

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Ženy Eneidy. In: Parnas, Pub-
lius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka 
Táňa Kusá, premiéra: 14.10.2011. 

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Bohovia Eneidy. In: Parnas, Pub-
lius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka 
Táňa Kusá, premiéra: 21.10.2011. 

KORDOŠ, Jozef, ŠKOVIERA, Daniel: Preklad Eneidy. In: Parnas, Publius Ver-
gilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa 
Kusá, premiéra: 28.10.2011. 

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Historické pozadie Vergiliovho živo-
ta. In: Parnas, Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas 
Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 4.11.2011. 

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Historické pozadie Eneidy. In: Par-
nas, Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, 
autorka Táňa Kusá, premiéra: 11.11.2011. 

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Vergiliov vplyv na európsku litera-
túru 1.časť. In: Parnas, Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský 
rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 14.11.2011. 

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Vergiliov vplyv na európsku litera-
túru 2.časť. In: Parnas, Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský 
rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 18.11.2011. 

JAMRICH, Dušan, ŠKOVIERA, Daniel: Stretnutie s tvorcami Vergiliovej Eneidy 
na Bibliotéke. In: Parnas, Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský 
rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 25.11.2011. 

 
Publius Ovidius Naso – Metamorfózy: Čítanie prekladu Ignáca Šafára 
v interpretácii Dušana Jamricha (1.,15.kniha), Božidary Turzonovovej 
(2.), Štefana Bučka (3.), Idy Rapaičovej (4.), Jána Galloviča (5.), Kamily 
Magalovej (6.), Mariána Geišberga (7.), Zuzany Kronerovej (8.), Fran-
tiška Kovára (9.), Anny Javorkovej (10.), Jána Mistríka (11.), Alfréda 
Swana (12.), Dáši Rúfusovej (13.), Vladimíra Jedľovského (14.), réžia 
Karol Horváth,  každý pracovný deň, v piatok komentáre – rozhovory 
Táne Kusej s odborníkmi, 2013: 
VALACHOVIČ,, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Úvod. In: Parnas, Publius Ovi-

dius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka 
Táňa Kusá, premiéra: 30.9.2013. (pondelok) 
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BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Kompozícia Metamorfóz. In: 
Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rá-
dio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 4.10.2013. 

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA,Daniel: Koncepcia mytológie Ovidiových 
Metamorfóz. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Sloven-
ský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 11.10.2013.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Ovidiov život. In: Parnas, Publius 
Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor-
ka Táňa Kusá, premiéra: 18.10.2013.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Typológia premien v Ovidiových 
Metamorfózach. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slo-
venský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 
25.10.2013.  

KORDOŠ, Jozef, ŠKOVIERA, Daniel: Preklad Ovidiových Metamorfóz. In: Par-
nas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio 
Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 1.11.2013.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Podpora umenia v antike. In: Par-
nas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio 
Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 8.11.2013.  

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Prednes poézie v antike. In: Parnas, 
Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio De-
vín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 15.11.2013.  

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, ŠKOVIERA, Daniel: Elegická poézia. In: Parnas, Pub-
lius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, 
autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.11.2013.  

KONEČNÝ, Miloslav, ŠKOVIERA, Daniel: Ovidiov vplyv na literatúru. In: 
Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rá-
dio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 29.11.2013.  

VALACHOVIČ, Pavol: Vplyv antiky na výtvarné umenie 1.časť. In: Parnas, 
Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio De-
vín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 6.12.2013.  

VALACHOVIČ, Pavol: Vplyv antiky na výtvarné umenie 2.časť. In: Parnas, 
Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio De-
vín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 13.12.2013.  

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, ŠKOVIERA, Daniel: Latinčina v čase Ovidia i v ne-
skoršom období. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slo-
venský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 
20.12.2013.  
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Fíčre: 

ŠKOVIERA, Daniel, BALLOVÁ, Ľuba: Leges scholae Bartphensis – Leonard 
Stöckel. In: Mystérium ducha, Slovenský rozhlas Rádio Devín, redak-
torka Táňa Kusá, 60 minút, premiéra: 30.3.1995. 

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, GRUSKOVÁ, Jana, KUKLICA Peter, OKÁL, Miloslav 
(archív SRo), ŠKOVIERA, Daniel, ŠPAŇÁR, Július: Vivat, alma mater! –
 fíčer o Katedre klasickej a semitskej filológie. Slovenský rozhlas, Bratisla-
va, autorka Táňa Kusá, 45 minút, premiéra: 5.10 1999. 

ŠPAŇÁR,, Július: Ecce, professor! – fíčer o prof. Júliusovi Špaňárovi. Slovenský 
rozhlas, Bratislava, autorka Táňa Kusá, 30 minút, premiéra: 
21.11.2002. 

JURÍKOVÁ, Erika, KUKLICA Peter (archív SRo), OKÁL, Miloslav (archív 
SRo), OKÁL, Emile Andrée, ŠKOVIERA,, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: 
Na to som celý život čakal – fíčer o profesorovi Miloslavovi Okálovi. Sloven-
ský rozhlas, Bratislava, autorka Táňa Kusá, 55 minút, premiéra: 17.11 
2015. 

 
Ľudia, fakty, udalosti 

Profily osobností vo forme rozhovorov s redaktorom Petrom Turčí-
kom, týždenník, 60 minút, Slovenský rozhlas Rádio Devín: 
 
VALACHOVIČ, Pavol: Ľudia, fakty, udalosti – profil doc. Pavla Valachoviča. 

Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor Peter Turčík, premiéra: sep-
tember 2015. 

ŠKOVIERA, Daniel: Ľudia, fakty, udalosti – profil prof. Daniela Škovieru. Slo-
venský rozhlas Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor Peter Turčík, 
premiéra: október 2015. 

 
 
Táňa Kusá 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Odbor vlastnej tvorby  
Slovenský rozhlas 
tatiana.kusa@rtvs.sk  
 



Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície 2018, s. 401–404 

 

 
Tabula gratulatoria 

 
 
Mgr. Tomáš Albert (Banská Bystrica) 

Mgr. Marcela Andoková, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Jozefa Artimová, PhD. (Košice) 

Doc. Mgr. Marek Babic, PhD. (Ružomberok) 

Mgr. Irena Bacigálová, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. (Bratislava) 

Doc. Mgr. Jana Balegová, PhD. (Košice) 

Univ. - Prof. Dr. Herbert Bannert (Wien) 

Mgr. Martin Bažil, PhD. (Praha) 

Prof. PhDr. Marta Botiková. CSc. (Bratislava) 

Doc. PhDr. Adela Böhmerová, M.A., PhD. (Bratislava) 

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD. (Bratislava) 

Doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD. (Prešov) 

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD. (Bratislava / Trnava) 

Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. (Bratislava) 

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. (Bratislava) 

PhDr. Alexandra Dekanová (Bratislava) 

Doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. (Bratislava) 

Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. (Bratislava) 

Emer. o. Univ.-Prof. Dr. Heiner Eichner (Wien) 

Prof. PhDr. Anton Eliáš, PhD. (Bratislava) 

Prof. Dr. Wilken Engelbrecht (Olomouc / Lublin) 



Tabula gratulatoria 402 

Mgr. Jana Engelbrechtová, PhD. (Olomouc) 

Mgr. Lenka Fišerová (Bratislava) 

Mgr. Juraj Franek, PhD. (Brno) 

PhDr. Eva Frimmová, DrSc. (Bratislava) 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Bratislava) 

Doz. Mag. Dr. Christian Gastgeber (Wien) 

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. (Prešov) 

PhDr. Daniela Gondová (Bratislava) 

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (Bratislava) 

PhDr. Igor Haraj, PhD. (Bratislava) 

Prof. Martin Homza, Dr. (Bratislava) 

Mgr. Róbert Horka, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Marta Hulková, PhD. (Bratislava) 

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. (Bratislava) 

Prof. Michal Chabada, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Sofia Chatzigiannaki (Bratislava / Mytiléné) 

Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (Trnava) 

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. (Bratislava) 

Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Katarína Krabová, PhD. (Trnava) 

Mgr. Lýdia Karkabi (Bratislava) 

Mgr. Alexadra Kavečanská, PhD. (Košice) 

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Marta Keruľová, PhD. (Nitra) 

ao. Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Klecker (Wien) 

Mgr. Miloslav Konečný, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Jozef Kordoš, PhD. (Trnava) 

Mgr. Marek Kramár, PhD. (Trnava) 



Tabula gratulatoria 
 

403 

PhDr. Anna Kruláková, CSc. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. (Praha) 

PhDr. Táňa Kusá (Bratislava) 

Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. (Praha) 

Mgr. Ivan Lábaj, PhD. (Bratislava) 

PhDr. Dušan Lechner (Bratislava) 

Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, PhD. (Brno) 

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. (Bratislava) 

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. (Bratislava) 

Doc. PhDr. Václav Marek, CSc. (Praha) 

Doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc. (Bratislava) 

Mgr. Mária Májeková (Bratislava) 

Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (Praha) 

Doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. (Praha) 

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (Bratislava) 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Imrich Nagy, PhD. (Banská Bystrica) 

Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Brno) 

PhDr. Alexandra Ostertágová, PhD. (Bratislava) 

Doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc. (Bratislava) 

Mgr. Helena Panzová, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Ema Pavľaková, PhD. (Bratislava) 

Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD. (Praha) 

Doc. Mgr. Katarina Petrovičová, PhD. (Brno) 

Doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD. (Bratislava) 

Doc. Mgr. Irena Radová, PhD. (Brno) 

emer. o. Univ. - Prof. Dr. Franz Römer (Wien) 

Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. (Bratislava) 



Tabula gratulatoria 404 

Mgr. Daniela Rošková, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Nicol Sipeki, PhD. (Trnava) 

Prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. (Bratislava) 

Prof. Dr. Stefan Schaffner (Erlangen) 

Univ. - Prof. i. R. Dr. Kurt Smolak (Wien) 

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (Bratislava) 

Dr. hab. Wojciech Sowa (Kraków) 

Mgr. Terézia Sukopová (Bratislava) 

PhDr. Martin Svatoš, CSc. (Praha) 

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. (Bratislava) 

ThDr. Cyril Šesták. PhD. (Bratislava) 

Mgr. Marek Šibal, PhD. (Bratislava) 

Doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Košice) 

Mgr. Angela Škovierová, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (Bratislava) 

Doc. PhDr. Ján Taraba, CSc. (Modra) 

Mgr. Eva Taranová, PhD. (Bratislava) 

Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD. (Trnava) 

Doc. PhDr. Daniela Urbanová, PhD. (Brno) 

Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Oľga Vaneková, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. (Bratislava) 

Mgr. Svorad Zavarský, PhD. (Bratislava) 

Mgr. Barbora Zavarská (Bratislava) 

Mgr. Martin Zborovjan, PhD. (Košice) 

Prof. PhDr. Marián Zervan, PhD. (Trnava) 

Mgr. Vratislav Zervan, PhD. (Wien) 

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Bratislava) 

Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Bratislava) 



 

Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície 2018, s. 405–432 

 

 
Scriptorum editorum Danielis Škoviera  

conspectus  
 

Mária MÁJEKOVÁ 
 

 
Signavimus asterisco (E) censuras librorum, cruce (P) versiones, (Rec)litteris maiusculis libros. 
 
 

1973 
1 Operum Miloslai Okál conspectus. Graecolatina et Orientalia (GLO – Zborník 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského) 5, 1973, s. 19–24. 
2 Persius' World of Thought. Graecolatina et Orientalia 5, 1973, s. 39–47. 
3 Profesor Miloslav Okál šesťdesiatročný. Naša univerzita 20, č. 4, s. 8. 

 
1975 

4 Leonard Stöckel–humanistický rektor bardejovskej školy. Jednotná škola 1975, č. 5, 
s. 339–351. 

5 Rec „Friedrich Klingner: Virgils Georgica. Zürich: Artemis 1963.“ Graecolatina 
et Orientalia 6, 1974 (vyd. 1975), s. 219–220. 

6 Rec „Jean–Paul Brisson: Virgile, son temps et le nôtre. Paris: Francois Maspero 
1966.“ Graecolatina et Orientalia 6, 1974 (vyd. 1975), s. 221–225. 

7 Rec „Cynthia S. Dessen: Iunctura Callidus Acri. A Study of Persius' Satires. 
Chicago – London 1968.“ Graecolatina et Orientalia 6, 1974 (vyd. 1975), s. 227–228. 

 
1976 

8 Aktivita klasických filológov. Slovenské pohľady 92, 1976, č. 8, s. 152–153.  
9 Rec Myšlienky Marca Aurelia: „Marcus Aurelius: Myšlienky. Prel. M. Okál. Bra-

tislava: Slovenský spisovateľ 1976.“ Slovenské pohľady 92, 1976, č. 8, s. 129–130. 
 

1977 
10 P Xenofón z Efezu: Efezský príbeh o láske. Bratislava: Tatran 1977, 103 s. 
11 P Okál, Miloslav – Rovenská, Jana – Žigo, Ján – Škoviera, Daniel: Slovensko na 

úsvite dejín. Bratislava: Tatran 1977, 36 s.  
12 Rec Hesiodov Železný vek: „Hésiodos: Železný věk. Přel. J. Nováková. Praha: 

Odeon 1976.“ Slovenské pohľady 93, 1977, č. 2, s. 152–154. 
13 Rec „Antonín Bartoněk: Odyseové na mořích historie. Praha: Mladá fronta 

1976.“ Slovenské pohľady 93, 1977, č. 6, s. 124–125.  
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14 Rec Svet bájok: „Svět ezopských bajek. Přel. V. Bahník, R. Kuthan, J. Valeš. 
Praha: Svoboda 1976.“ Slovenské pohľady 93, 1977, č. 8, s. 135–136. 

 
1978 

15 Epistulae Leonardi Stöckel. Graecolatina et Orientalia 7–8, 1975–76 (vyd. 
1978), s. 265–359. 

16 Hold statočnej práci. Nové slovo 20, č. 49, s. 23.   
17 Rec „Pavel Oliva: Zrození řecké civilizace. Praha: Academia 1976.“ Slovenské 

pohľady 94, 1978, č. 1, s. 132. 
18 Rec „Thukydidés: Dějiny Peloponézské války. Přel. V. Bahník. Praha: Odeon 

1977.“ Slovenské pohľady 94, 1978, č. 5, s. 137–139. 
 

1979 
19 Sprüchensammlung Apophthegmata von Erasmus in der Bearbeitung von Leonard 

Stöckel. Graecolatina et Orientalia 9–10, 1977–78 (vyd. 1979), s. 87–112. 
20 Pohľad na prvé desaťročie činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV. 

Zprávy Jednoty klasických filologů 21, 1979, č. 1–3, s. 63–72. 
21 Elán a skúsenosti. Predstavujeme Slovenskú jednotu klasických filológov pri SAV. 

Rozhovor s T. Kusou. Večerník, 21. 6. 1979, s. 5. 
22 Rec „Thorton Wilder: Marcové ídy. Bratislava: Pravda 1978.“ Slovenské poh-

ľady 95, 1979, č. 3, s. 138–139. 
23 Rec „Titus Livius: Hrdinské báje Ríma. Prel. E. Šimovičová. Bratislava: Tatran 

1978.“ Slovenské pohľady 95, 1979, č. 7, s. 133–135. 
24 Rec „Raymond – Freddy Lebrun: La notion de fatum dans l'oeuvre de Virgile. 

Louvain: Université Catholique 1976.“ Graecolatina et Orientalia 9–10, 1977–
78 (vyd. 1979), s. 273–275.  

 
1980 

25 Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1979. Zprá-
vy Jednoty klasických filologů 22, 1980, č. 1–2, s. 97–101.  

26 Rec Sondy do minulosti: „Miloslav Okál: Život a dielo Martina Rakovského, I. 
Martin: Matica slovenská 1979.“ Nové slovo 22, 1980, č. 15, s. 20. 

27 Rec „Antika a česká kultura. Praha: Academia 1978.“ Slovenské pohľady 96, 
1980, č. 1, s. 132–133. 

28 Rec Ovidiove premeny v slovenčine. „Ovidius: Metamorfózy. Prel. I. Šafár. 
Bratislava: Tatran 1979.“ Slovenské pohľady 96, 1980, č. 6, s. 94–101. 

29 Rec „Aristoteles: Etika Nikomachova. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Pravda 1979.“ 
Slovenské pohľady 96, 1980, č. 7, s. 132–134. 

30 Rec „Georgii Koppay: Opera omnia – Juraj Koppay: Zobrané dielo. Ed. a prel. 
M. Okál. Bratislava: Veda 1980.“ Slovenská literatúra 27, 1980, č. 6, s. 565–567. 

31 Rec „Miloslav Okál: Život a dielo Martina Rakovského, I. Martin: Matica slo-
venská 1979.“ Zprávy Jednoty klasických filologů 22, 1980, č. 1–2, s. 84–88. 

 
1981 

32 Leonard Stöckel und die Antike – die klassische Bildung eines Schulhumanisten. 
Graecolatina et Orientalia 11–12, 1979–80 (vyd. 1981), s. 41–58. 

33 Konferencia o dejinách antiky v Libliciach. Historický časopis 29, 1981, č. 4, s. 611–613. 
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34 Sociálne revolúcie a právo – medzinárodná konferencia v Smoleniciach. Zprávy Jed-
noty klasických filologů 22, 1980 (vyd. 1981), č. 3, s. 168–171. 

35 Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1980. 
Zprávy Jednoty klasických filologů 22, 1980 (vyd. 1981), č. 3, s. 195–200. 

36 Rec „Publius Cornelius Tacitus: Agricola – Anály – Germánia – Histórie. Prel. J. 
Žigo, M. Paulinyová, J. Rovenská. Bratislava: Tatran 1980.“ Slovenské 
pohľady 97, 1981, č. 5, s. 137–140. 

37 Rec „Sapfó: Piesne. Prel. V. Mihálik. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1980.“ 
Slovenské pohľady 97, 1981, č. 6, s. 133–137. 

38 Rec „Georgius Wernherus: Hypomnemation de aquis in Scepusio admirandis –
Juraj Wernher: Podivuhodné vody na Spiši. Prel. A. Rebro. Martin: Osveta 
1980.“ Slovenská literatúra 28, 1981, č. 4, s. 386–388. 

 
1982 

39 K problematike transkripcie antických mien. Kultúra slova 16, 1982, č. 5, s. 149–153.  
40 P M. Tullius Cicero: O Rečníkovi. In: M. Tullius Cicero: Tuskulské rozhovory –

Laelius o priateľstve a iné (I.). Bratislava: Tatran 1982, s. 267–495 (preklad), s. 529–
534 (poznámky). 

41 P M. Tullius Cicero: Rečník. In: M. Tullius Cicero: Rečník – Reči proti 
Catilinovi – Filipiky a iné (II.). Bratislava: Tatran 1982, s. 7–79 (preklad),          
s. 341–343 (poznámky). 

42 Rec „Platón: Ústava. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Pravda 1980.“ Slovenské poh-
ľady 98, 1982, č. 1, s. 127–129.  

43 Rec „Aristoteles: Poetika – Rétorika – Politika. Prel. M. Okál, P. Kuklica. Bra-
tislava: Tatran 1980.“ Slovenské pohľady 98, 1982, č. 3, s. 127–129. 

44 Rec „Platón: Dialógy. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran 1980.“ Slovenské poh-
ľady 98, 1982, č. 4, s. 127–129. 

45 Rec „Sergej Utčenko: Iulius Caesar. Prel. P. Birčák. Bratislava: Obzor 1981.“ 
Slovenské pohľady 98, 1982, č. 8, s. 138–139. 

46 Rec „Pauli Rubigalli Pannonii Carmina. Edidit Miloslaus Okál. Leipzig: B.G. 
Teubner 1980.“ Historický časopis 30, 1982, č. 5, s. 763–764. 

 
1983 

47 Johannes Antoninus Cassoviensis (1495/9–1547) – ein aus der Slowakei gebürtiger 
Freund von Erasmus von Rotterdam (I.). Graecolatina et Orientalia 13–14, 1981–
82 (vyd. 1983), s. 55–71. 

48 Virgile en Slovaquie à l'époque de l'humanisme latin. Listy filologické 106, 1983, č. 1 
(Symposium Vergilianum 31. 8. – 4. 9. 1982), s. 58–62. 

49 Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1981 –
Prednášky v Slovenskej jednote klasických filológov v roku 1981. Zprávy Jednoty 
klasických filologů 24, 1982 (vyd. 1983), č. 1–2, s. 92–99. 

50 K jubileu prof. dr. Miloslava Okála, DrSc. Listy filologické 106, 1983, č. 4, s. 221–222. 
51 Súpis prác prof. Miloslava Okála za roky 1973 až 1983. Listy filologické 106, 1983, 

č. 4, s. 223–226. 
52 Škoviera, Daniel – Vozák, Martin: Náš hosť: Daniel Škoviera. Revue svetovej 

literatúry 1983, č. 2, s. 177–180. 
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53 P Herodotos, Apollonios Rodský, Apollodoros, Plutarchos, Strabón, Diodoros, 
Pausanias, Arrianos, Ammianus Marcellinus, Magister Adam z Brém, Pavol Diakon, 
Kosmas Pražský. In: Amazonky. Zost. J. Komorovský. Bratislava: Tatran 1983, 
s. 29–41, 54–59, 61–69. 

54 Rec Vergiliova Eneida pre mládež: „Vergilius: Aeneas. Prel. V. Turčány. 
Bratislava: Mladé letá 1981.“ Slovenské pohľady 99, 1983, č. 5, s. 114–118. 

55 Rec „Július Sopko: Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie 
v Maďarsku a v Rumunsku. Martin: Matica slovenská 1982.“ Slovenské poh-
ľady 99, 1983, č. 6, s. 144–145. 

56 Rec „Boëthius: Poslední Říman. Přel. V. Bahník. Praha: Vyšehrad 1983.“ 
Slovenské pohľady 99, 1983, č. 12, s. 121–122.  

57 Rec „Der deutsche Renaissancehumanismus. Abriss, Auswahl, Übersetzung 
und Anmerkungen von W. Trillitsch. Leipzig: Philipp Reclam 1981.“ 
Historický časopis 31, 1983, č. 3, s. 462–463. 

58 Rec Novolatinské štúdiá: „Jozef IJsewijn: Companion to Neo–Latin Studies. 
Amsterdam: Publ. comp. 1977.“ Slovenská literatúra 30, 1983, č. 6, s. 571–572. 

 
1984 

59 Vzdelávacie ciele novín Nova Posoniensia. Slovenská literatúra 31, 1984, č. 5, s. 421–427. 
60 E Gréčtina – Klasická filológia – Antonín Kolář – Kvadrívium – Latinčina – Latinské 

školstvo – Jaroslav Ludvíkovský. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska, I. (A–
O). Bratislava: Veda 1984. 

61 P Matej Bel: Úvod k učebnici Základy nemeckého jazyka. In: Balneologický 
spravodajca 1983. Bratislava: Alfa 1984, s. 45–52.  

62 Rec Monumentálny portrét: „Miloslav Okál: Život a dielo Martina Rakovského, II. 
Martin: Matica slovenská 1983.“ Nové slovo 26, č. 17 – Nedeľa 3, 1984, č. 17, s. II. 

63 Rec „Philipp Vanderberg: Tajomstvo veštiarní. Bratislava: Obzor 1983.“ 
Historický časopis 32, 1984, č. 5, s. 829–830. 

64  Rec „Jan Dubravius: Theriobulia – Rada zvířat. Vyd. M. Horna, přel. E. Petrů. 
Praha: Academia 1983.“ Slovenské pohľady 100, 1984, č. 10, s. 142–144. 

65 Rec „Decimus Iunius Iuvenalis: O ženskej skazenosti. Prel. V. Mihálik. Bratislava: 
Slovenský spisovateľ 1984.“ Slovenské pohľady 100, 1984, č. 12, s. 119–122. 

 
1985 

64 Nova Posoniensia a škola. In: Pedagóg Matej Bel (1684–1749). Zost. M. Krejčová. 
Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica 1985, s. 263–278. 

67 Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1982. Zprá-
vy Jednoty klasických filologů 25, 1983 (vyd. 1985), č. 1–3, s. 140–142. 

68 P Lucretius, V, 1361–75. In: Dvořák, Pavel: Zázrak obilného zrnka. Bratislava: 
Tatran 1985, s. 79. 

69 Rec „Zlomky starých stoikov. Prel. M. Okál. Bratislava: Pravda 1985.“ Sloven-
ské pohľady 101, 1985, č. 1, s. 138–139. 

70 Rec „Xenofon: Grécke dejiny. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran 1985.“ Sloven-
ské pohľady 101, 1985, č. 8, s. 137–139. 

71 Rec Z legendistiky: „Jakub de Voragine: Legenda aurea. Přel. V. Bahník, A. Vid-
manová. Praha: Vyšehrad 1984.“ Slovenská literatúra 32, 1985, č. 4, s. 356–357. 
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72 Rec „Eva Kuťáková – Anežka Vidmanová a kol.: Slovník latinských spisova-
telů. Praha: Odeon 1984.“ Slovenské pohľady 101, 1985, č. 12, s. 124–126. 

73 Rec Nad prekladmi z diel Mateja Bela. Revue svetovej literatúry 1985, č. 6, s. 187–188. 
 

1986 
74 Prekladanie z gréčtiny a latinčiny po oslobodení: výsledky a problémy. In: Preklad včera a 

dnes. Ján Vilikovský (ed.). Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986, s. 189–196.  
75 Slovenský priateľ Erazma Rotterdamského: Lekár a humanista Ján Antoninus z Košíc. 

Príroda a spoločnosť 1986, č. 24, s. 45–47. 
76 E Stöckel Leonard – studium generale – studium particulare – Sturm Johannes – tri-

vium – versus memoriales – vizitácie. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska, 
II. (P–Ž). Bratislava: Veda 1985. 

77 P Ján Antoninus z Košíc a Erazmus Rotterdamský vo svetle korešpondencie – Listy. 
[Štúdia, preklad, vysvetlivky]. In: Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu 
človeka. Zost. <Martin Hamada >, Mária Novacká. Bratislava: Tatran 1986, s. 
31–62. 

78 P Leonard Stöckel: Listy – Poznámky k Všeobecným zásadám – Výroky slávnych mužov 
[Štúdie, preklady, vysvetlivky]. In: Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka. 
Zost. <Martin Hamada >, Mária Novacká. Bratislava: Tatran 1986, s. 65–156. 

79 P Lukáš Fabinus Popradský: Príklady skloňovaní a časovaní [Štúdia, preklad, 
vysvetlivky]. In: Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka. Zost. <Martin 
Hamada >, Mária Novacká. Bratislava: Tatran 1986, s. 157–174. 

80 Rec Médeia v slovenskom šate: „Euripidés: Médeia. Prel. V. Mihálik. Bratislava: 
Tatran 1986.“ Revue svetovej literatúry 1986, č. 2, s. 45–46.  

81 Rec „Herodotos: Dejiny. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran 1985.“ Slovenské 
pohľady 102, 1986, č. 3, s. 130–133. 

82 Rec „Panónčan Pavol Rubigal: Opis cesty do Konštantínopolu a iné básne. Prel. 
M. Okál. Bratislava: Tatran 1985.“ Slovenské pohľady 102, 1986, č. 9, s. 136–139. 

83 Rec „Tukydides: Dejiny peloponézskej vojny. Prel. P. Kuklica. Bratislava: Tat-
ran 1985.“ Slovenské pohľady 102, 1986, č. 12, s. 122–124. 

84 Rec Kleió prehovorila po slovensky: „Herodotos: Dejiny. Prel. J. Špaňár. Bratislava: 
Tatran 1985.“ Nové slovo 28, 1986 č. 10 – Nedeľa 5, 1986, č. 10, s. VII. 

85 Rec „Miloslav Okál: Život a dielo Martina Rakovského, II. Martin: Matica 
slovenská 1983.“ Zprávy Jednoty klasických filologů 26, 1984 (vyd. 1986), č. 1–
3, s. 103–106. 

86 Rec „Jozef Kuzmík: Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a 
knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin: Matica slovenská 1983.“ 
Zprávy Jednoty klasických filologů 26, 1984 (vyd. 1986), č. l–3, s. 106–109. 

 
1987 

87 Johannes Antoninus Cassoviensis (1495/9–1547/9) – ein aus der Slowakei gebürtiger 
Freund von Erasmus von Rotterdam (II). Graecolatina et Orientalia 15–16, 1983–
84 (vyd. 1987), s. 57–74. 

88 Životné jubileum prekladateľa (J. Špaňár 70–ročný). Slovenské pohľady 103, 1987, 
č. 11, s. 155. 

89 P Herder, Johann Gottfried – Zemko, Milan – Škoviera, Daniel: Kalligona. 1. 
vyd. Bratislava: Tatran 1987, 250 s. 
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90 Rec „Maria Cytowska: Studia neolatina. Wróclaw: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wroclawskiego 1983.“ Slovenská literatúra 34, 1987, č. 1, s. 108–109. 

91 Rec „Poncián: Výroky a činy siedmich mudrcov. Prel. J. Minárik. Bratislava: 
Tatran 1986.“ Slovenská literatúra 34, 1987, č. 5, s. 483–484. 

92 Rec Dve latinsko–slovenské edície z Martina: „Ján Valentini: Turčianskoteplické 
elégie. Prel. M. Okál. Martin: Osveta 1986, 48 s.; Melpomenina poľnica. 
Jesenskovci v 16. a 17. storočí. Prel. M. Okál. Martin: Osveta 1986, 54 s. (štúdia, 
fototypické vydanie, preklad).“ Slovenská literatúra 34, 1987, č. 5, s. 494. 

93 Rec „Ján Komorovský: Prometeus. Mytologické paralely. Bratislava 1986.“ 
Slovenské pohľady 103, 1987, č. 9, s. 137–138. 

94 Rec Poznámky k prekladu Horatia do slovenčiny: „Horatius: O umení básnickom –
Listy. Prel. I. Šafár a kol. Bratislava: Tatran 1986.“ Slovenské pohľady 103, 
1987, č. 12, s. 84–92.  

95 Rec „Ladislav Vidman: Od Olympu k Panteonu. Praha: Vyšehrad 1986.“ 
Historický časopis 35, 1987, č. 4, s. 630. 

96 Rec Dejiny Ríma: „Velleius Paterculus: Dejiny Ríma – C. Sallustius Crispus: Voj-
na s Jugurthom – Catilinovo sprisahanie. Prel. J. Bartosiewiczová, V. Bun-
čáková. Bratislava: Tatran 1987.“ Príroda a spoločnosť 1987, č. 25, s. 62. 

 
1988 

97 Cellariov slovník Liber memorialis v úprave Mateja Bela. Zprávy Jednoty 
klasických filologů 27, 1985 (vyd. 1988), č. 1–3, s. 70–78. 

98 Komenského učebnica latinčiny na koncertnom pódiu (Vladimír Godár: Orbis 
pictus). Zprávy Jednoty klasických filologů 27, 1985 (vyd. 1988), č. 1–3, s. 103–104. 

99 Neúplnosť poznatkov: Humanistické podnety v školstve na Slovensku. Príroda 
a spoločnosť 1988, č. 1, s. 42–45. 

100 Stále otázniky nad antickými menami v slovenčine. Romboid 1988, č. 5, s. 57–61. 
101 Profesor Miloslav Okál sedemdesiatpäťročný. Listy filologické 111, 1988, č. 4, s. 

226–227. 
102  P Ammianus Marcellinus: Rímske dejiny. Bratislava: Tatran 1988, 680 s. [Cena 

Jána Hollého za preklad v roku 1988.] 
103 P Matej Bel: Pamätná kniha overenej a pestovanej latinčiny Krištofa Cellaria. 

Zprávy Jednoty klasických filologů 27, 1985 (vyd. 1988), č. 1–3, s. 88–99.  
104 Rec Tretí pokus o Xenofonta: „Xenofon: Anabáza. Prel. J. Špaňár. Bratislava: 

Tatran 1987.“ Slovenské pohľady 104, 1988, č. 2, s. 146–148. 
105 Rec Nero čiže problematická rehabilitácia: „Philip Vandenberg: Nero. Prel. K. Dlouhý. 

Bratislava: Obzor 1988.“ Slovenské pohľady 104, 1988, č. 10, s. 147–148. 
106 Rec Atické noci: „Aulus Gellius: Atické noci. Prel. E. Vallová. Bratislava: Tatran 

1987.“ Príroda a spoločnosť 1988, č. 8, s. 62.  
107 Rec „Einleitung in die klassischen Altertumswissenschaften. Zost. Johannes 

Irmscher a kol. Berlin 1986.“ Historický časopis 36, 1988, č. 2, s. 293–294. 
108 Rec „Antičnoje nasledije v kuľture Vozroždenija. Moskva 1984.“ Historický 

časopis 36, 1988, č. 2, s. 296–298. 
109 Rec „D. Iunius Iuvenalis: O mužskej skazenosti. Prel. V. Mihálik. Bratislava: 

Slovenský spisovateľ 1987.“ Revue svetovej literatúry 1988, č. 3, s. 186–187. 
110 Rec „Homéros: Ílias. Odysseia. Prel. M. Okál. Bratislava: Slovenský spisovateľ 

1986.“ Listy filologické 111, 1988, č. 3, s. 178–180. 
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1989 
111 Das humanistische Lehrbuch De versificationis arte opusculum von Valentinus 

Ecchius Lindaviensis. Graecolatina et Orientalia 17–18, 1985–86 (vyd. 1989),         
s. 45–65. 

112 Encyklopédia v škole v minulosti a dnes. Učiteľské noviny 39, č. 13, s. 10.  
113 E Ezop, Homér, Sofokles, Vergilius, Horatius, Ovidius. In: Portréty svetových 

spisovateľov: učebná pomôcka školy 2. cyklu. – 1. vyd. – Banská Bystrica 1989. 
114 Rec „Irina Evgenevna Ukolova: „Poslednij rimľanin“ Boecij. Moskva: Nauka 

1987.“ Historický časopis 37, 1989, č. 1, s. 175–176. 
115 Rec Caesar v slovenčine: „C. Iulius Caesar: Zápisky o vojne v Galii – Zápisky 

o občianskej vojne a iné. Prel. J. Hrabovský, A. Slamová, T. Oravec. Bratislava: 
Tatran 1988.“ Slovenské pohľady 105, 1989, č. 5, s. 115–119. 

116 Rec Obzvlášť dôležitý Aristoteles v slovenčine: „Aristoteles: Politika. Prel. J. Špa-
ňár. Bratislava: Pravda 1988.“ Slovenské pohľady 105, 1989, č. 5, s. 141–143. 

117 Rec Oresteia v prebásnení Vojtecha Mihálika: „Aischylos: Oresteia. Prel. V. Mihá-
lik. Bratislava: Tatran 1988.“ Slovenské pohľady 105, 1989, č. 11, s. 143–146. 

118 Rec Pliniove Listy: „Plinius Mladší: Dopisy. Přel. L. Vidman. Praha: Svoboda 
1988.“ Príroda a spoločnosť 1989, č. 17, s. 63.  

119 Rec Antické mýty: „Rudolf Mertlík: Staroveké báje a povesti. Bratislava: Tatran 
1988.“ Príroda a spoločnosť 1989, č. 18, s. 63.  

 
1990 

120 Antike Autoren und Autoritäten in dem versologischen Handbuch des Humanisten 
Valentinus Ecchius Lindaviensis. Graecolatina et Orientalia 19–20, 1987–88 (vyd. 
1990), s. 31–52. 

121 Klasické jazyky na prahu novej perspektívy. Naša univerzita 37, 1990–91, č. 3, s. 6. 
122 Z pracovne Daniela Škovieru. Revue svetovej literatúry 1990, č. 2, s. 159–161. 
123 Spravodlivosť versus láska? Národná obroda 1, 1990, č. 125, s. 8–9. 
124 P Galeotto Marzio: Výroky a činy kráľa Mateja. Literárny týždenník 1990, č. 20, s. 9. 
125 Rec Náš Iuvenalis 3.: „D. Iunius Iuvenalis: O spisbe a učbároch. Prel. V. Mihálik. 

Bratislava: Slovenský spisovateľ 1989.“ Literárny týždenník 1990, č. 15, s. 5. 
126 Rec „Antičnaja istorija i kuľtura v ČSSR (1945–1985). Zost. I. A. Lisovyj. Ľvov: 

ĽGU 1982.“ Historický časopis 38, 1990, č. 3, s. 455. 
 

1991 
127 Studia Stöckeliana Humanistica (habilitačná práca). Bratislava: Univerzita Ko-

menského 1991, 219 s. 
128 Stav a perspektívy klasických jazykov na gymnáziách na Slovensku. Učiteľské no-

viny 41, 1991, č. 3, s. 9. 
129 Sloboda versus posvätnosť: Takáto Posledná večera určite posledný raz. Dialóg tvorcu 

s užívateľom. Kultúrny život 25, 1991, č. 45, s. 11. 
130 Úvod. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 33, 1991, č. 1–4, s. 5. 
131 Antická knižnica v rozhlase. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 33, 1991, 

č. 1–4, s. 75–77. 
132 Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1989. 

Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 33, 1991, č. 1–4, s. 103–105. 
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133 Rec Náš dialóg s Platónom: „Platón: Dialógy, I–III. Prel. J. Špaňár. Bratislava: 
Tatran 1990.“ Národná obroda 5. 3. 1991, s. 12. 

134 Rec Nad prekladom našej latinskej pijanskej lyriky: „Jozef Minárik: Starodávne 
piesne rádu pijanského. Bratislava: Tatran 1990.“ Slovenské pohľady 107, 
1991, č. 2, s. 142–143. 

135 Rec K problémom prekladu a metriky: „Miloslav Okál: Antická metrika a 
prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny. Bratislava: Slovenský 
spisovateľ 1990.“ Slovenské pohľady 107, 1991, č. 5, s. 139–142. 

136 Rec „Georgius Purkircher: Opera quae supersunt omnia. M. Okál (ed.). 
Budapest: Akadémiai Kiadó 1988.“ Auriga: zprávy Jednoty klasických 
filologů 33, 1991, č. 1–4, s. 92–96. 

 
1992 

137 Estetické názory v poetike nášho humanistu Valentína Ecchia. Slovenská literatúra 
39, 1992, č. 2, s. 91–103. 

138 Humanizmus v latinskej Európe. Slovenské pohľady 108, 1992, č. 6, s. 2–7. 
139 Miloslav Okál: The Coryphaeus of Slovak Philologists. The Classical Bulletin 68, č. 

1, s. 3–7. 
140 P Ján Amos Komenský: Kratučké rozprávanie o pozvaní do Uhorska – Idea skvelej 

školy v potoku – Trojdielna latinská škola – Malá reč o elegantnom štúdiu elegan-
tného štýlu. In: Výber z potockých spisov a rečí Jana Amosa Komenského. 
Bratislava: Univerzita Komenského 1992, s. 31–40, 127–148, 167–176. 

141 P Úvaha Juraja Alojza Belnaya, profesora Právnickej akadémie v Bratislave a majiteľa 
tlačiarne uhorskému snemu Reflexiones cunctorum Hungariae civium non nobilium. 
Bratislava: Fontes 1970. In: Hučko, Ján a kol.: Bratislava a počiatky slovenského 
národného obrodenia. Bratislava: Obzor 1992, s. 195–199. 

 
1993 

142 Zeitgenössische Vorbilder des humanistischen Lehrbuches der Metrik von Valentinus 
Ecchius Lindaviensis. Graecolatina et Orientalia 21–22, 1989–90 (vyd. 1993), s. 5–20. 

143 Poznámky k prekladom Komenského do slovenčiny. In: J. A. Komenský a slovenská 
kultúra. Zost. P. Hrnčiar. Bratislava: Univerzita Komenského 1993, s. 271–274. 

144 Profesor Miloslav Okál osemdesiatročný. Naša univerzita 40, 1993, č. 4, s. 8. 
145 Profesor Miloslav Okál osemdesiatročný. Slovenská literatúra 40, 1993, č. 6, s. 

456–457. 
146 P Dva významné dodatky do zbierky Listy Leonarda Stöckela. Slovenská literatúra 

40, 1993, č. 5, s. 397–402. 
147 P Grécky večerný hymnus. Gréckokatolícky kalendár 1994. Košice: Byzant 1993, s. 78. 
148 Rec „Jozef IJsewijn: Companion to Neo–Latin Studies. Part I: History and 

Diffusion of Neo–Latin Literature. Second entirely rewritten edition. Leuven: 
University Press 1990.“ Slovenská literatúra 40, 1993, č. 5, s. 405–406. 

149 Rec Na začiatku bolo divadlo obradom: „Eva Stehlíková: Řecké divadlo klasické 
doby. Praha: Ústav pro klasická studia 1991.“ Slovenské pohľady 109, 1993, č. 
4, s. 139. 
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1994 
150 Dialóg De reipublicae administratione od humanistu Valentína Ecchia. Slovenská 

literatúra 41, 1994, č. 4, s. 274–284. 
151 Epistularum Leonardi Stöckel supplementum duplex. Humanistica Lovaniensia 43. 

Leuven: Leuven University Press 1994, s. 295–303. 
152 P Homérsky hymnus na Asklépia; Pindaros: Pyth. 3; Apollodoros, Bibliotheca 3, 10; 

Pausanias II, 10–11, 26–28; III, 23; VII, 23; X, 38; Strabón VIII, 6; Literárne zlomky 
a nápisy. In: Po cestách Asklépiových. Zost. J. Komorovský. Bratislava: Tatran 
1994, s. 19–52, 169–171.  

 
1995 

153 Kniesová, Mária – Sukopová, Terézia – Škoviera, Daniel: Lingua Latina pro 
auditoribus facultatis theologicae. Pars II. Bratislava: Rímskokatolícka cyrilo-
metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 1995, 196 s. 

154 Operum Miloslav Okál index. Graecolatina et Orientalia 23–24, 1991–92 (vyd. 
1995), s. 5–18. 

155 Der Dialog De reipublicae administratione von dem Humanisten Valentinus Ecchius. 
Graecolatina et Orientalia 23–24, 1991–92 (vyd. 1995), s. 73–84. 

156 Stöckelova formula vianočnej kázne. Teologický zborník k 75. narodeninám Prof. 
ThDr. Karola Gábriša. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť 1995, s. 85–95. 

157 Klasické jazyky na gymnáziách na Slovensku – stav a perspektívy. Auriga: zprávy 
Jednoty klasických filologů 34–35, 1992–93 (vyd. 1995), s. 62–69. 

158 Správa o činnosti slovenskej Jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1990. Au-
riga: zprávy Jednoty klasických filologů 34–35, 1992–93 (vyd. 1995), s. 110–112.  

159 Správa o činnosti slovenskej Jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1991. Au-
riga: zprávy Jednoty klasických filologů 34–35, 1992–93 (vyd. 1995), s. 114–116. 

160 Správa o činnosti slovenskej Jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1992. Au-
riga: zprávy Jednoty klasických filologů 34–35, 1992–93 (vyd. 1995), s. 118–120. 

161 P Augustinus Aurelius: O učiteľovi. Bratislava: Archa 1995, 96 s. 
162 P Písmo sväté. Nová zmluva a Žalmy. Ekumenický preklad. 1. vyd. (spoluprekla-

dateľ novozmluvnej časti). Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť 
1995, 670 s.  

163 Rec „Jozef Minárik: Renesančná a humanistická literatúra: svetová, česká, 
slovenská. Bratislava: SPN 1985.“ Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 
34–35, 1992–93 (vyd. 1995), s. 104–106. 

 
1996 

164 Eine Eloge an zwei ostslowakische Humanisten von Georg Logus. Graecolatina 
Pragensia 14, 1996, s. 125–129. 

165 Sedemdesiat rokov klasickej filológie na filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 36–37, 1994–95 (vyd. 
1996), s. 13–19. 

166 Rec „Jana Nechutová: Středověká latina. Brno: Masarykova univerzita 1995.“ 
Slovenská literatúra 43, 1996, č. 1–2, s. 129–130. 

167 Rec „Peter Kuklica: Slovník latinských skratiek. Bratislava: SPN 1995.“ 
Slovenská literatúra 43, 1996, č. 1–2, s. 130–131. 
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168 Rec „Jana Nechutová: Úděl a útěcha. Heršpice: EMAN 1995.“ Slovenská 
literatúra 43, 1996, č. 5, s. 379–381. 

169 Rec „Richard M. Krill: Greek and Latin in English Today. Wauconda: 
Bölchazy – Carducci Publ. 1990.“ Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 
36–37, 1994–95 (vyd. 1996), s. 75–76. 

170 Rec „Jozef IJsewijn: Companion to Neo–Latin Studies. Part I: History and 
Diffusion of Neo Latin Literature. Leuven: Leuven University Press 1990.“ 
Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 36–37, 1994–95 (vyd. 1996), s. 93–95. 

 
1997 

171 Vergiliove Bukoliky v slovenčine – problémy prekladu. In: Menerva 1. České 
Budějovice: Sdružení sv. J. Neumanna 1997, s. 28–29. 

172 Metra Horatiana v spise Stoa vetus et nova (1710). In: Trnavská univerzita 1635–
1777. J. Šimončič (ed.). Trnava: Trnavská univerzita 1996, s. 179–188.  

173 Antike Autoren als Quellen der Argumentation in dem Dialog De reipublicae 
administratione (1520) von Valentin Ecchius. Graecolatina et Orientalia 25–26, 
1993–94 (vyd. 1997), s. 141–157.  

174 Slovenský preklad Vergiliových Bukolík. Mezinárodní vědecká konference na 
paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara 
Vaňorného. Vysoké Mýto: Okresné múzeum 1997, s. 227–240.  

175 Klasická filológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. In: Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského v retrospektíve a perspektíve. Bratislava: 
Stimul 1997, s. 34–36. 

176 Za profesorom Okálom. Naša univerzita 43, 1997, č. 8, s. 15. 
177 Za profesorom Okálom. Slovenská literatúra 44, 1997, č. 1–2, s. 136–137. 
178 Nad uzavretým dielom profesora Miloslava Okála. Forum scientiae et sapientiae 4, 

1997, č. 4–6, s. 29. 
179 Jubilant profesor Július Špaňár. Naša univerzita 44, 1997, č. 4, s. 14. 
180 P Písmo sväté. Nová zmluva a Žalmy. Ekumenický preklad. 2. vyd. (spoluprekla-

dateľ novozmluvnej časti). Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť 
1997, 670 s. 

 
1998 

181 Ecchius – Stöckel – Rakovský. In: Martin Rakovský a latinská humanistická kul-
túra na Slovensku. Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. E. 
Tkáčiková (ed.). Bratislava: Univerzita Komenského 1998, s. 21–35.  

182 Prečo rok kresťanskej kultúry? Forum scientiae et sapientiae 5, 1998, č. 1–3, s. 23–24. 
183 Ohlas antickej gréckej kultúry v literatúre a umení na Slovensku. In: Ďurišin 

Dionýz a kol.: Medziliterárny centrizmus stredoeurópskych literatúr, I. 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, s. a., s. 131–146.  

184 Za Jozefom Hrabovským. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 40, 1998,    
č. 1–2, s. 103–104. 

185 Za profesorom Okálom. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 40, 1998,     
s. 106–107. 

186 Vaňorného Vysoké Mýto. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 40, 1998,    
s. 111–112. 
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187 Fourth Meeting ISCT – štvrtý kongres medzinárodnej spoločnosti pre klasickú tra-
díciu. Tübingen, 19. 7.–2. 8. 1998. Slovenská literatúra 45, 1998, č. 5, s. 403–404. 

188 P Tolerančný patent, nariadenia Jozefa II. In: Dokumenty slovenskej národnej 
identity a štátnosti, I. Bratislava: Národné literárne centrum 1998, s. 258–264. 

189 P Valachovič, Pavol – Škoviera, Daniel – Kolníková, Eva – Kolník, Titus: 
Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. Pramene k dejinám Slovenska a Slová-
kov, I. Bratislava: Národné literárne centrum 1998, 405 s.  

190 P Gallus Dressler: Opus sacrarum cantionum. Norimberg 1578 (dedikačný list); 
Martin Kinner: Carmen funebre. Wittenberg 1556 (komendačný list). Preklad 
a poznámky in: Hulková, Marta: Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice 
v Kežmarku. Slovenská hudba 24, č. 3, s. 303–307.  

191 Rec „Jana Nechutová: Česko – latinská literatura středověku do r. 1300. Brno: 
Masarykova univerzita 1997.“ Slovenská literatúra 45, 1998, č. 3, s. 235–236. 

192 Rec „Richard Marsina: Legendy stredovekého Slovenska. Budmerice: RAK 
1997.“ Slovenská literatúra 45, 1998, č. 4, s. 315–317. 

193 Rec „Růžena Dostálová – Radislav Hošek: Antická mysteria. Praha: Vyšehrad 
1997.“ Historický časopis 46, 1998, č. 2, s. 331–332. 

194 Rec „Igor Lisový: Výbor z pramenů antického starověku. 2. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita 1997.“ Historický časopis 46, 1998, č. 3, s. 527–528. 
 
1999 

195 Le retentissement de la culture et de l'art de la Grèce ancienne en Slovaquie. In: 
Centrisme interlittéraire des littératures de l'Europe centrale. Literární studie. 
Brno: Masarykova univerzita 1999, s. 87–92. 

196 Škoviera, Daniel – Juríková, Erika: Jubilujúci historik staroveku prof. PhDr. Ján 
Burian, CSc. Forum scientiae et sapientiae 6, 1999, č. 1–2, s. 25–26. 

197 Daniel Škoviera – Helena Panczová: Mathemata Graeca. Základy biblickej gréč-
tiny. Trnava: Dobrá kniha 1999, 209 s.  

198 Bibliotheca antiqua Christiana – Kresťanská antická bibliotéka. Brána – alternatívne 
médium, č. 5 (7), 1999, s. 11–12. 

199 Ad fontes. Niekoľko poznámok k polemike. Literárny týždenník 12, 1999, č. 3, s. 13.  
200 Profesor Július Špaňár osemdesiatročný. Auriga: zprávy Jednoty klasických 

filologů 41, 1999, s. 73–74. 
201 Fourth Meeting ISCT. Štvrtý kongres Medzinárodnej spoločnosti pre klasickú 

tradíciu, Tübingen 19. júla – 2. augusta 1998. Auriga: zprávy Jednoty klasických 
filologů 41, 1999, s. 79–81. 

202  P Sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým – Listy I (r. 357–374). Z gréčtiny preložil 
a vysvetlivky napísal D. Škoviera. Prešov: Petra 1999, 297 s.  

203 E Aelianus Claudius – Agathón – Achilleis – Achilleus Tatios – Aischinés –Aischy-
los – Akathistos – Alain de Lille – Alkaios – Anakreón – analisti – Andrej Krétsky –
Anna Komnéna – Anthologia Graeca Palatina – antická dráma – apoftegma –Apol-
lonios Rodský – Appianos – Apuleius – Aratos – Archilochos – Archipoeta –Aristeides 
Aelius – Aristeides z Miléta – Aristofanes – Arnobius – Arrianos –Asklepiadés zo Samu –
Aulus Gellius – Ausonius – Avianus – Babrios – Bakchylidés – Barlaam a Joazaf. In: 
Encyclopaedia Beliana, I: A–Belk. Bratislava: SAV 1999. 
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204 Rec „Stanislav Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry I. (9. – 18. storočie). 
Bratislava: Literárne informačné centrum 1997.“ Auriga: zprávy Jednoty 
klasických filologů 41, 1999, s. 168–170. 

 
2000 

205 La tradizione greco–latina nella storia culturale e letteraria slovacca. In: Il 
Mediterraneo. Una rete interletteraria. Roma: Bulzoni Editore 2000, s. 83–88.  

206 Coordonées antiques dans ľ histoire culturelle et littéraire de la Slovaquie. In: Il 
Mediterraneo. Una rete interletteraria. Roma: Bulzoni Editore 2000, s. 287–292. 

207 Antické súradnice v kultúrnych a literárnych dejinách Slovenska. In: Il Medi-
terraneo. Una rete interletteraria. Roma: Bulzoni Editore 2000, s. 493–498. 

208 K otázkam koncepcie vysokoškolského vzdelávania. Forum scientiae et sapientiae 7, 
2000, č. 4, s. 30. 

209 P Humanistický protreptikos sv. Bazila Veľkého. Auriga: zprávy Jednoty klasic-
kých filologů 42, 2000, s. 73–77 (úvodná štúdia), s. 77–84 (preklad časti spisu 
Pros tus neus 27–7). 

210 Rec „Flores scholarium. J. Nechutová, D. Baránková (edd.). Brno: Masarykova 
univerzita 1999.“ Slovenská literatúra 47, 2000, č. 1, s. 80–81.  

211 Rec „Andrej Hajduk: Leonard Stöckel. Život a dielo. Bratislava: Evanjelická 
bohoslovecká fakulta 1999.“ Slovenská literatúra 47, 2000, č. 3, s. 271–272. 

212 Rec „Einleitung in die griechische Philologie. Hrsg. H. – G. Nesselrath. 
Stuttgart und Leipzig: B. G. Teubner 1997. – Einleitung in die lateinische 
Philologie. Hrsg. F. Graf Stuttgart und Leipzig 1997.“ Historický časopis 48, 
2000, č. 1, s. 172–173. 

 
2001 

213 Metrické prebásnenia žalmov v latinskej humanistickej poézii na Slovensku. Philo-
logica 52: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladateľských, literárnych a 
kultúrnych súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského 2001, s. 103–116.  

214 K otázke prekladov a vydávania diel staršej slovenskej „inojazyčnej“ literatúry. 
Slovenská literatúra 48, 2001, č. 4, s. 350–353. 

215 Za Michalom Kušíkom. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 43, 2001, s. 87. 
216 E Bessarión – Boëthius – Burlaeus – byzantská literatúra – Carmina Burana – Catul-

lus – Claudianus – Columella – Corpus Hermeticum – crepidata – cyklický epos – 
Cyprianus. In: Encyclopaedia Beliana, II: Belk – Czy. Bratislava: SAV 2001. 

217 Rec „Jiří Novotný: Basil Veliký a jeho doba. – Basil Veliký: Moralia. Velehrad: 
Refugium 1999.“ Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 43, 2001, s. 132–134. 

218 Rec „Jozef IJsewijn – Dirk Sacré: Companion to Neo–Latin Studies. Part II: 
Literary, Linguistic, Philological and Educatory Questions. Second entirely 
rewritten edition. Leuven: Leuven University Press 1998.“ Auriga: zprávy 
Jednoty klasických filologů 43, 2001, s. 152–155. 

219 Rec „Samuel Hruškovic: Život Samuela Hruškovica – Vita Samuelis Hrusco-
witz. Ľ. Ozábalová (ed.): Komárno: Vydavateľstvo KT 2000.“ Slovenská 
literatúra 48, 2001, č. 5, s. 443–445. 

220 Rec „Jana Nechutová: Latinská literatura českého středověku do roku 1400. 
Praha: Vyšehrad 2000.“ Slovenská literatúra 48, 2001, č. 5, s. 454–456. 
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221 Rec „Graecolatina Pragensia 16–17. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3, 
1998. V. Marek, B. Mouchová (edd.). Praha: Karolinum 2000.“ Historický 
časopis 49, 2001, č. 3, s. 571–572. 

 
2002 

222 Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (dizertačná práca). 
Bratislava: Stimul 2002, 189 s.  

223 Die Bibel und Corpora iuris als Quellen der Argumentation De reipublicae 
administratione (1520) von Valentin Ecchius. Graecolatina et Orientalia 27–28, 
2001 (vyd. 2002), s. 55–71. 

224 Bibliotheca Antiqua Christiana: Zamyslenie nad prvými krokmi projektu. In: Kres-
ťanstvo a kultúra na Slovensku, I. Zost. M. Žilková. Nitra: Konferencia 
biskupov Slovenska 2002, s. 32–36. 

225 Šimončič, Jozef – Škoviera, Daniel: Trnavská univerzita v dokumentoch (1635–
1998). Bratislava: Veda–Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2002, 79 s.  

226 Škoviera, Daniel – Panczová, Helena: Mathemata Graeca. Základy biblickej 
gréčtiny. (2., opravené vydanie). Trnava: Dobrá kniha 2002, 210 s.  

227 Parafráza žalmu 103 od humanistu Jána Bocatia. In: Slovenská, latinská a 
cirkevnoslo–vanská náboženská tvorba 15.–19. storočia. J. Doruľa (ed.). 
Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2002, s. 130–141. 

228 Parlagiova učebnica De litteratura Slavorum germanissima v konfesionálnom zápase. 
In: Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.–19. storo-
čia. J. Doruľa (ed.). Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2002, s. 316–325. 

229 Nymfa Pisonia zaľúbená do Istra čiže krátka správa o seminári viedenských klasických 
filológov. Naša univerzita 49, 2002, č. 1, s. 15. 

230 Čím sú grécki slovenskí gréckokatolíci?. Historická revue 13, 2002, č. 12, s. 34–37. 
231 Begrüssung der Konferenzteilnehmer. In: Rinascimento virtuale – digitale Palim-

psestforschung. Bratislava: Univerzita Komenského 2002, s. 27–29. 
232 Byzantský kalendár v slovenčine. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slo-

venčine. Zost. Ľ. Králik. Bratislava: Veda 2002, s. 56–67.  
233 Škoviera, Daniel – Sipekiová, Nikol – Juríková, Erika: Katedra klasických jazy-

kov. In: Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. Zost. K. Kuz-
mová. Trnava: Trnavská univerzita 2002, s. 90–92. 

234 P Sv. Bazil Veľký: Listy II (r. 375–378) – Hexaémeron. Z gréčtiny preložil, 
úvodnú štúdiu a vysvetlivky napísal, registre zostavil D. Škoviera. Prešov: 
Petra 2002, 295 s.  

 
2003 

235 Eloquens et docta pietas. Slovenská literatúra 50, 2003, č. 2, s. 122–133. 
236 K prekladom prvého vianočného kondáku Romana Melóda. In: Apokaradokia. 

Zborník k sedemdesiatke doc. ThDr. Jána Greša. Bratislava: Evanjelická 
bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 2003, s. 139–147. 

237 Žiaci Stöckelovej humanistickej školy a ich vklad do literárnych dejín Slovenska. In: 
Hľadanie zmyslu. Dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana 
Hamadu a hodnotové kritériá. Zost. I. Babiková. Bratislava: Studňa 2003, s. 
154–166. 
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238 Sv. Bazil Veľký ako paradigma literáta antickej Malej Ázie. – Un paradigme du lettré 
de l'Asie Mineure Ancienne: Saint Basile le Grand. In: Koncepcie svetovej 
literatúry v epoche globalizácie. / Concepts of World Literature in the Age of 
Globalisation. J. Koška, P. Koprda (edd.). Bratislava: Ústav svetovej literatúry 
SAV 2003, s. 199–209, 210–213. 

239 Dve spracovania 79. žalmu od humanistu Juraja Purkirchera. In: Literatúry ako 
súčasť medziliterárnych spoločenstiev – Les Littératures singulières en tant 
que parti des communautés interlittéraires. Zost. P. Koprda. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa 2003, s. 196–205.  

240 Rinascimento virtuale – Virtuálna renesancia. (Správa o konferencii). Historický 
časopis 51, 2003, č. 1, s. 183–184. 

241 Profesor Miloslav Okál, zakladateľ našej neolatinistiky. In: Príspevky k dejinám 
literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave. Zost. G. Gáfriková, M. Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského 
2003, s. 90–94. 

242  Profesor Július Špaňár 85-ročný. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 45, 
2003, s. 65–66. 

243 E Slowakei. In: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Hrsg. H. Cancik – H. 
Schneider – M. Landfester. Metzler – Verlag, Stuttgart – Weimar 2003, Bd. 
15/3 (Sco–Z), s. 63–68. 

244 E Deklamácia – Digenés Akritas – Dio Cassius – Dión Chrysostomos – Disticha Cato-
nis – Ecbasis cuiusdam captivi – Ecchius V. – Eginhard. In: Encyclopaedia Beliana, 
III: Č–Eg. Bratislava: SAV 2003. 

245 Rec „Jaroslav Ludvíkovský: Antika, Čechy a evropská tradice. Vyd. J. Nechuto-
vá. Brno: Masarykova univerzita 2002.“ Slovenská literatúra 50, 2003, č. 1, s. 80–81. 

246 Rec „Corpus iuris civilis, I. – Justiniánske Inštitúcie. Preložil a zostavil P. Blaho. 
Trnava 2000.“ Historický časopis 51, 2003, č. 1, s. 143–145. 

247 Rec Škoviera, Daniel – Páleníková, Jana: „Gherontie Cotore: Despre articulu-
surile ceale de price. (O sporných článkoch). Sambata Mare (Trnava 1746). 
Vyd. Iacob Mârza, Mihai Alin Gherman, Ioan Gabor. Alba Iulia 2000.“ 
Slovenská archivistika 38, 2003, č. 1, s. 139–140.  

248 Rec „Helena Panczová: Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu. Grécizmy a 
hebrejizmy pri používaní predložky „in“. Trnava: Dobrá kniha 2002.“ Auriga: 
zprávy Jednoty klasických filologů 45, 2003, s. 110–111. 

249 Rec „Zuzana Kákošová: Kapitoly zo slovenskej literatúry: 9. – 18. storočie. 
Typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatúry. 
Bratislava: Univerzita Komenského 2001.“ Auriga: zprávy Jednoty klasických 
filologů 45, 2003, s. 148–150. 

 
2004 

250 Eloquens et docta pietas. In: Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712–1787) 
v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti. Bratislava: Serafín 
2004, s. 7–23. 

251 Das Gedicht De amicitiae et concordiae utilitate von Valentinus Ecchius 
Lindaviensis. Relationes Budvicenses 4–5, 2003–2004 (Ioanni Burian 75). České 
Budějovice: Jihočeská univerzita 2004, s. 107–113. 
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252  Prebásnenie 29. žalmu od Mikuláša Ištvánffyho. Studia historica Tyrnaviensia 4. 
Trnava: Trnavská univerzita 2004, s. 195–207. 

253 Tri megalynáriá v slovenských gréckokatolíckych prekladoch. Studia historica 
Tyrnaviensia 5. Trnava: Trnavská univerzita 2004, s. 113–135.  

254 Básnik Valentín Ecchius a mesto Bardejov. Kniha 2003–2004, s. 142–154. 
255 Klasická filológia na Slovensku v rokoch 1993–2003. In: 10 rokov Slovenskej 

republiky – 10 rokov klasických štúdií. F. Šimon (ed.). Košice: E. Szattler 
Press – Print 2004, s. 3–14. 

256  Škoviera, Daniel – Juríková, Erika: Prof. PhDr. Jan Burian, CSc., sedemdesiatpäť-
ročný. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 46, 2004, s. 48–50.  

257 Sedemdesiatročné jubileum prof. PhDr. Petra Kuklicu, CSc. Auriga: zprávy 
Jednoty klasických filologů 46, 2004, s. 51–54.  

258 Rinascimento virtuale–Virtuálna renesancia. 3. konferencia: Bratislava, 28. a 29. júna 
2002. Kniha 2003–2004, s. 183–184. 

259 P Latinské citáty. In: Salvador Dalí: Géniov denník. Prel. V. Komorovská. 
Bratislava: Slovart 2004. 

260 P Bol Vladimír Soloviov katolík? In: Ján Mastiliak: Etika Božieho kráľovstva. 
Zost. J. Komorovský. Bratislava: Lúč 2003, s. 111–142. 

261 P Latinské texty. In: Chovanec, Ján – Dronzek, Jozef – Bajus, Ľubomír – Ško-
viera, Daniel (prekladateľ): Kostol Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie 
v Trebišove. Trebišov: Excel 2004, s. 10–12, 15, 17, 18. 

262 P Rozhovor Valentína Ecka O spravovaní štátu. Prel. D. Škoviera a E. Frimmová. 
In: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, VI. Pod Osmanskou hrozbou. Vyd. 
R. Marsina a kol. Bratislava: Literárne informačné centrum 2004, s. 292–295.  

263 Rec „Fridrich Jakub Fuker: O zdraví a chorobách Uhorska. De salubritate et 
morbis Hungariae. Preklad, úvod, poznámky F. Šimon. Košice: Univerzita P. 
J. Šafárika 2003.“ Historický časopis 52, 2004, č. 1, s. 212–213. 

264 Rec „Elena Urbancová: Cnosť v tóge. Pojem virtus vo filozofii M. Tullia 
Cicerona. Prešov: Filozofická fakulta PU 2002.“ Historický časopis 52, 2004, č. 
2, s. 396–397. 

265 Rec „František Šimon: Terminologia medicinae antiquae. Beiträge zur Ge-
schichte der medizinischen Terminologie. Košice: Univerzita P. J. Šafárika 
2003.“ Historický časopis 52, 2004, č. 2, s. 415–416. 

266 Rec „Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Prel. M. 
Andoková, R. Horka. Prešov: Petra 2004.“ Historický časopis 52, 2004, č. 3, s. 
574–575. 

267 Rec „Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. Z italského originálu přeložil 
kolektiv pod vedením D. Bartoňkové. Praha: KLP – Koniasch Latin Press 
2003.“ Slovenská literatúra 51, 2004, č. 6, s. 487–489.  

 
2005 

268 Horatiovo Iter Brundisinum a Rubigallovo Hodoeporicon itineris Constantinopoli-
tani. In: Itineraria Posoniensia. E. Frimmová, E. Klecker (edd.). Bratislava: 
Kalligram 2005, s. 224–237.  

269 Trnavská promočná tlač Stoa vetus et nova (1710). Kniha 2005, s. 158–173. 
270 Littera scripta manet. Naša univerzita, 2005, č. 3, s. 4. 
271 Úvodné slovo. Sambucus 1, 2005, s. 7–10.  
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272 Societas Jesu ako novodobá stoa v promočnom spise Jána Kaziho. Sambucus 1, 2005, 
s. 55–79. 

273 Škoviera, Daniel – Römer, Franz: Das Blockseminar 2005 – Seminár viedenských 
klasických filológov v trnavskom Okaliane. Sambucus 1, s. 250–253. 

274 Zomrela dr. Viera Bunčáková. Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 47, 
2005, s. 109–110. 

275 E Embatérion – enkómion – Ennius – epicédium – epická poézia – epinikion – epištolo-
grafia – epithalamion – epyllion – Euripidés – Ezop – Ficino, M. – Filón Alexandrij-
ský – Filostratos. In: Encyclopaedia Beliana, IV: Eh–Gala. Bratislava: SAV 2005.  

276 P Galeottus Martius Narniensis: Znamenité, múdre a žartovné výroky a činy kráľa 
Mateja – De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae. Prel. Ľ. Buzá-
ssyová, D. Škoviera. Bratislava: Kalligram 2005, 256 s.  

277 P De litteratura Slavorum germanissima – O írečitej spisbe slovákov. Bratislava: Sti-
mul 2005, 106 s.  

278 Rec „Peter Kuklica: Slovník stredovekej latinčiny. Bratislava: SPN 2000.“ 
Sambucus 1, 2005, s. 221–226.  

279 Rec „Radislav Hošek: Náboženství antického Řecka. Praha: Vyšehrad 2004.“ 
Sambucus 1, 2005, s. 226–228. 

280 Rec „Lactantius: O hneve Božom. De ira Dei. Preložil a doslov napísal T. F. 
Bajus. Michalovce: Excel enterprise 2005.“ Sambucus 1, 2005, s. 230–233. 

281 Rec „Augustinus Aurelius: Křesťanská vzdělanost. De doctrina Christiana. 
Přel. J. Nechutová. Praha: Vyšehrad 2004.“ Sambucus 1, 2005, s. 233–235. 

 
2006 

282 Tri testamenty Petra Pázmaňa. In: Fons Tyrnaviensis 1. K dejinám Trnavskej 
univerzity. J. Šimončič (ed.). Trnava: Trnavská univerzita 2006, s. 27–50. 

283 Varietas gentium–communis Latinitas. XIII International Congress for Neo–Latin 
Studies. Budapest 6. – 12. august 2006. Slovenská literatúra 53, 2006, č. 6, s. 485.   

284 Škoviera, Daniel – Bacigálová, Irena: Správa o činnosti SJKF v roku 2005. 
Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 48, 2006, s. 167–168. 

285 P Latinské nápisy. In: Herucová, Mária: Niekoľko aspektov náhrobku pápeža 
Silvestra II. In: Pocta Karolovi Kahounovi. Súvislosti slovenského umenia. 
Jubilejný zborník 3. Bratislava: Stimul 2006, s. 159–160. 

286 P Valentinus Ecchius Lindaviensis: De reipublicae administratione Dialogus –
Epistola consolatoria – Epitaphia in Ioannem Thursonem Episcopum – De amicitiae 
et concordiae utilitate Carmen. / Valentín Ecchius z Lindavy: Rozhovor o správe 
štátu – útešný list – Náhrobné nápisy na pamiatku biskupa Jána Thurzu – Báseň o 
užitočnosti priateľstva a svornosti. Trnava: Trnavská univerzita 2006, 133 s.  

287 Rec „Cyprian Mielczarski: Humanistyczna sztuka wierszowania na Uniwersy-
tecie Krakowskim. Warszawa 2004.“ Slovenská literatúra 53, 2006, č. 1, s. 87–88. 

288 Rec „Companion to the History of the Neo–Latin Studies in Hungary. I. Bartók 
(ed.). Budapest 2005.“ Slovenská literatúra 53, 2006, č. 5, s. 402–404.  

289 Rec „Studia neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytow-
skiej. M. Mejor, B. Milewska – Waźbińska (edd.). Warszawa 2003.“ Slovenská 
literatúra 53, 2006, č. 5, s. 404–406. 

290 Rec „Jiří Šubrt: Římská literatura. Praha: Oikumené 2005.“ Slovenská literatúra 
53, 2006, č. 6, s. 483–484. 
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291 Rec „Druhý život antického mýtu. J. Nechutová (ed.). Brno: Centrum pro studi-
um demokracie a kultury 2004.“ Slovenská literatúra 53, 2006, č. 2, s. 163–165.  

292 Rec „Františkánske pramene 1 – Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Prel. P. Ferko 
a J. Cepko. Bratislava: Serafín 2005.“ In: Fons Tyrnaviensis I. K dejinám Trnav-
skej univerzity. J. Šimončič (ed.). Trnava: Trnavská univerzita 2006, s. 101–102. 

293 Rec „Acta Universitatis Apulensis. I. Mârza (ed.). Series historica 9, 2.“ In: Fons 
Tyrnaviensis 1. K dejinám Trnavskej univerzity. J. Šimončič (ed.). Trnava: 
Trnavská univerzita 2006, s. 103–104; Slovenská archivistika 41, 2006, č. 2. s. 
150–152. 

294 Rec „Františkánske pramene 1 – Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Prel. P. Ferko 
a J. Cepko. Bratislava: Serafín 2005.“ Viera a život 16, 2006, č. 4, s. 83–85.  

295 Rec „Helena Panczová: Ars grammatica. Učebnica latinčiny. Trnava: Trnavská 
univerzita 2004.“ Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 48, 2006, s. 101–103.  

296 Rec „Pavol Blaho: Doprava a dopravné prostriedky v prameňoch rímskeho 
práva. Trnava: Trnavská univerzita 2003.“ Auriga: zprávy Jednoty klasických 
filologů 48, 2006, s. 157–159. 

 
2007 

297 O vydávaní latinskojazyčnej slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra 18. a 19. 
storočia. História, teória, interpretácia. Z. Kákošová, M. Vojtech (edd.). Bra-
tislava: Univerzita Komenského 2007, s. 201–214.  

298 Škoviera, Daniel – Juríková, Erika–Valachovič, Pavol: Bibliografia gréckych 
a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993–2005. Bratislava – Trnava 
2006, 166 s.  

299 Ján Antoninus Košický a bazilejskí humanisti. Sambucus 2, 2007, s. 158–175. 
300 Aeternum vale profesorovi Júliusovi Špaňárovi. Sambucus 2, 2007, s. 273–276. 
301 Byzantská hymnografia v slovenčine a tzv. Mukačevské irmologion. In: Materialy 

konferenciji. Posvjaščeno storičnomu juvileju peršoho drukovanoho vydanňa 
Cerkovnoho prostopinija o. I. Bokšaja. V. Ihnatyšyn (ed.). Užhorod 2007, s. 
171–182. 

302 Der humanistische Dichter Valentinus Ecchius und die Legende von dem heiligen 
Paulus dem Eremiten. Graecolatina et Orientalia 29–30, 2007, s. 109–148. 

303 Aeternum vale profesorovi Júliusovi Špaňárovi. Literárny týždenník 20, 2007, č. 9–
10, s. 2. 

304 In memoriam prof. Jána Horeckého (8. 1. 1920 – 11. 8. 2006); Bibliografia prác prof. 
Jána Horeckého z oblasti klasickej filológie. Avriga: zprávy Jednoty klasických 
filologů 49, 2007, s. 65–69. 

305 Škoviera, Daniel – Bacigálová, Irena: Správa o činnosti Slovenskej jednoty 
klasických filológov pri SAV za rok 2006. Avriga: zprávy Jednoty klasických 
filologů 49, 2007, s. 183–184.  

306 P 2. závet Petra Pázmánya 12. Novembra 1636. In: „Po mojej smrti nestane sa 
všetko podľa mojej vôle“. Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya. 
Pilišská Čaba – Ostrihom: Katolícka univerzita Petra Pázmánya 2007, s. 12–16. 

307 P Biblia. Slovenský ekumenický preklad. (Člen kolektívu prekladateľov pre deute-
rokanonické knihy Starej zmluvy a pre knihy Novej zmluvy). Banská Bystrica: 
Slovenská biblická spoločnosť 2007.  
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308 Rec „Dagmar Muchnová: Syntax klasické řečtiny, I. Vedlejší věty. Praha: 
Karolinum 2004.“ Sambucus 2, 2007, s. 238–240. 

309 Rec „Xenofón: Hostina. Sokratova obhajoba. Prel. A. Kalaš. Bratislava: 
Kalligram 2006.“ Sambucus 2, 2007, s. 240–243. 

310 Rec „Tertullianus: O hrách. De spectaculis. Překlad, poznámky a úvodní studie 
P. Kitzler. Praha: Oikumené 2004.“ Sambucus 2, 2007, s. 245–248. 

311 Rec „Jana Kepartová: Římané a Evropa (Antické dědictví v evropské kultuře). 
Praha: Karolinum 2005.“ Sambucus 2, 2007, s. 254–256. 

312 Rec „Ján Duns Scottus: Teológia ako praktická veda. Prel. M. Chabada. Bra-
tislava: Serafín 2005.“ Sambucus 2, 2007, s. 256–258.  

313 Rec „Łacina jako język elit. Koncepcja i redakcja naukowa Jerzy Axer. 
Warszawa 2004.“ Graecolatina et Orientalia 29–30, 2007, s. 200–202. 

314 Rec „Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz: Opera poetica. M. Vaculínová 
(ed.). Monachii et Lipsiae: K. G. Saur 2006.“ Graecolatina et Orientalia 29–30, 
s. 193–195. 

315 Rec „Erika Brodňanská: Archaia Helléniké glóssa. Prešov: Prešovská Univer-
zita 2005.“ Avriga: zprávy Jednoty klasických filologů 49, 2007, s. 113–115. 

 
2008 

316 Latinský humanizmus. Bratislava: Kalligram 2008, 611 s. 
317 Hieronymov a Ecchiov sv. Pavol Prvopustovník. In: Patristická literatúra 

a európska kultúra. / Patristic Literature and European Culture. H. Panczová 
(ed.). Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2008, s. 125–141.  

318 Daniel Škoviera – Helena Panczová: Mathemata Graeca. Základy biblickej gréč-
tiny. (3., opravené vydanie). Bratislava: Dobrá kniha 2008, 216 s.  

319 Ex poeta medicus: Slovenský erazmovec Ján Antoninus Košický. Kniha 2008, s. 101–118. 
320 Poznámky k anonymnému spisu De litteratura Slavorum germanissima. In: Jazyk 

a jazykoveda v pohybe. S. Myslovičová (ed.). Bratislava: Veda 2008, s. 493–498. 
321 Škoviera, Daniel – Juríková, Erika: Úvodné slovo. Sambucus 3, 2008, s. 11–12.  
322 Miloslav Okál ako kritik prekladu. Sambucus 3, 2008, s. 109–125. 
323 Trojité lustrum klasických jazykov na Trnavskej univerzite. Sambucus 3, 2008, s. 

201–203. 
324 Medziuniverzitná konferencia filológov v Pilíšskej Čabe. Sambucus 3, 2008, s. 210–211. 
325 P Plutarchos: Životopisy slávnych Grékov a Rimanov, I. Bratislava: Kalligram 

2008, 1056 s. [Théseus a Romulus, s. 9–84; Lykurgos a Numa, s. 85–161; Solón 
a Publicola, s. 163–230; Themistoklés a Camillus, s. 231–308; Periklés a Fabius 
Maximus, s. 309–388; Alkibiadés a Coriolanus, s. 389–478; Aristeidés a Cato Starší, 
s. 479–552; Kimón a Lucullus, s. 687–774]. 

326  P Plutarchos: Životopisy slávnych Grékov a Rimanov, II. Bratislava: Kalligram 
2008, 1048 s. [Pelopidas a Marcellus, s. 9–88; Pyrrhos a Marius, s. 89–187; Sertorius 
a Eumenés, s. 187–242; Aemilius Paulus a Timoleón, s. 243–326; Filopoimén 
a Flamininus, s. 403–457; Doslov ]. 

327 Rec „O nepravej ženskej kráse. Prel. H. Panczová, E. Brodňanská. Trnava: 
Dobrá kniha 2007.“ Sambucus 3, 2008, s. 185–186. 

328 Rec „Querite primum regnum Dei. Sborník k poctě Jany Nechutové. H. 
Krmíčková, A. Pumprová, D. Růžičková, L. Švanda (edd.). Brno: Matice 
moravská 2006.“ Sambucus 3, 2008, s. 190–192. 
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329 Rec „Zuzana Kákošová: Príručka k dejinám staršej slovenskej literatúry. Tr-
nava: Univerzita Cyrila a Metoda 2007.“ Sambucus 3, 2008, s. 192–193.  

 
2009 

330 Der ungarische Kontext der Vita divi Pauli Eremitae von Valentinus Ecchius. Acta 
Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 49, 2009, s. 213–222.  

331 Poète humaniste Valentin Ecchius et Saint Jérôme. Acta Universitatis Carolinae, 
Philologica 1, 2007. Graecolatina Pragensia 22. Praha: Univerzita Karlova 
2009, s. 245–251. 

332 Philologus ante portas. In: Spev v byzantsko – slovanskej liturgii. Zborník pred-
nášok z vedeckej konferencie. Zost. V. Boháč. Prešov: Gréckokatolícka teolo-
gická fakulta 2009, s. 122–135. 

333 Renesančný humanizmus a mestá východného Slovenska. In: Rusina, Ivan et alii: 
Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava: Sloven-
ská národná galéria 2009, s. 60–70. 

334 Litteras et artes nobis traditas excolere. International Association for Neo–Latin 
Studies. XIV Congress, Uppsala 2. – 8. august 2009. Slovenská literatúra 56, 2009, 
č. 5–6, s. 506–507. 

335 K slovenským prekladom byzantských liturgických textov. Sambucus 4, 2009, s. 50–63. 
336 P Joannes Kazi: Stoa vetus et nova. / Ján Kazi: Stará a nová stoa. Trnava: Filozofická 

fakulta Trnavskej univerzity 2009, 165 s.  
337 P Pápež Damasus. Báseň 33. O svojom hrobe. In: Slávne svedectvo mučeníkov. 

Výber z najstaršej mučeníckej literatúry. Prel. H. Panczová, T. Sukopová, D. 
Škoviera. H. Panczová (ed.): Trnava: Dobrá kniha 2009, s. 371. 

338 P Verše prebásnil. In: Renesancia: umenie medzi neskorou gotikou a barokom. 
Bratislava: Slovenská národná galéria 2009, s. 82–84, 90–91, 150, 892–893.  

339 Rec „Daniela Urbanová – Václav Blažek: Národy starověké Itálie, jejich jazyky 
a písma. Brno: Host 2008.“ Historický časopis 57, 2009, č. 4, s. 749.  

340 Rec „Jacqueline Glomski: Patronage and humanist Literature in the Age of the 
Jagiellons. Toronto: University of Toronto Press 2007.“ Slovenská literatúra 56, 
2009, č. 5–6, s. 495–496. 

341 Rec „Wojciech Sowa: Studien zum Phrygischen. Göttingen: Cuvillier 2008.“ 
Sambucus 4, 2009, s, 177–178. 

342 Rec „Sv. Makrína, Melánia a Olympia. Úvod, preklad a poznámky H. 
Panczová. Trnava: Dobrá kniha 2008.“ Sambucus 4, 2009, s. 178–180. 

343 Rec Škoviera, Daniel – Sukopová, Terézia: „Studia Biblica Slovaca 2006. B. 
Štrba (ed.). Svit: Katolícke biblické dielo 2007.“ Sambucus 4, 2009, s. 188–189. 

344 Rec „Neulatein an der Universität Wien. Ch. Gastgeber, E. Klecker (edd.). 
Wien: Praesens Verlag 2008.“ Sambucus 4, 2009, s. 190–192. 

345 Rec „Graecolatina Pragensia 20. Signum gratiae in honorem Bohumilae Mou-
chová. V. Marek, D. Muchnová (edd.). Praha 2006.“ Graecolatina et Orientalia 
31–32, 2009, s. 164–166. 

346 Rec „Graecolatina Pragensia 21. V. Marek, B. Mouchová (edd.). Praha 2006.“ 
Graecolatina et Orientalia 31–32, 2009, s. 166–168. 

347 Rec „Neulatein an der Universität Wien. Ch. Gastgeber, E. Klecker (edd.). 
Wien: Praesens Verlag 2008.“ Graecolatina et Orientalia 31–32, 2009, s. 170–173. 
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2010 
348 Philologus ante portas II. Poznámky k slovenským prekladom liturgických textov. In: 

Orientalia et occidentalia 6. Stav výskumu mukačevsko-užhorodského ná-
pevu. Š. Marinčák (ed.). Košice: Centrum spirituality Východ – Západ 2010, s. 
323–336.  

349 Pietas docta. Profil humanistu Leonarda Stöckela. In: Studia Academica Slovaca 
39. J. Pekarovičová, M. Vojtech (edd.). Bratislava: Univerzita Komenského 
2010, s. 235–245. 

350 Rímske dejiny v zbierke výrokov Apophthegmata illustrium virorum od Leonarda 
Stöckela. Sambucus 5, 2010, s. 87–109. 

351 Škoviera, Daniel – Juríková, Erika: Životné jubileum prof. PhDr. Jana Buriana, 
CSc. Sambucus 5, 2010, s. 231–232. 

352 Štyridsať rokov Slovenskej jednoty klasických filológov. Sambucus 5, 2010, s. 239–243. 
353 Synovia Františka Révaia a bardejovský rektor Leonard Stöckel. In: Rod Révai 

v slovenských dejinách. M. Kovačka, E. Augustínová, M. Mačuha (edd.). 
Martin: Slovenská národná knižnica 2010, s. 209–231. 

354 Pozadie politických názorov slovenských humanistov. In: Fortunniejszy był język, 
bo ten i dziś miły. Colloquium neolatinum IV. I. Bogumił, Z. Głombiowska 
(edd.). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskieho 2010, s. 41–52. 

355 Hungaria loquitur: Das Bild von Ungarn in der Paraphrase des Psalms von Georg 
Purkircher. In: Acta conventus neo–latini Budapestinensis. Proceedings of the 
Thirteenth International Congress of Neo–Latin Studies. Budapest, 6. – 12. 
August 2006. Medieval and Renaissance Texts and Studies, volume 386. R. 
Schnur (ed.). Tempe (Arizona): Arizona Center for Medieval and Renaissance 
Studies 2010, s. 689–696. 

356 Uhorské vlastenectvo Valentína Ecchia a jeho krátky epos o sv. Pavlovi Pustovníkovi. 
Sambucus VI, 2010, s. 56–69. 

357 Bocatiova Hebdomelodia Psalmi CIII. (1614). In: Hudobno-historický výskum na 
Slovensku na začiatku 21. storočia, II. M. Hulková (ed.). Bratislava: Univerzita 
Komenského – Filozofická fakulta 2010, s. 235–252.  

358 Vektory edície. In: Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku. Sam-
bucus – Supplementum II, 2010, s. 22–29.  

359 Škoviera, Daniel–Juríková, Erika: Za klasickým filológom Augustínom Valento-
vičom. Sambucus 6, 2010, s. 185–186.  

360  E Hymnus. In: Encyclopaedia Beliana, VI: His–Im. Bratislava: SAV 2010. 
361 P Latinské básne. In: Hoppin, Richard H. (ed.): Antológia stredovekej hudby. 

Bratislava: Hudobné centrum 2010. 
362 P Hesiodos: Theogonia [V. 744–750]. In: Castová, P. C. – Castová, Kristin: Ozna-

čená. Škola noci I. Bratislava: Ikar 2010, s. 7 (nečíslovaná).  
363 Rec „František Šimon: Historia medicinae antiquae. Príspevky k dejinám 

antickej medicíny. Košice: Univerzita P. J. Šafárika 2009.“ Historický časopis 
58, 2010, č. 1, s. 167–168. 

364 Rec „Pavol Valachovič: Stručné dejiny starovekého Ríma. Prešov: Vyd. M. 
Vaška 2009.“ Historický časopis 58, 2010, č. 2, s. 362. 

365 Rec „Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké 
martyrologické literatury. Uspořádal P. Kitzler. Praha: Vyšehrad 2009.“ 
Historický časopis 58, 2010, č. 4, s. 755–756.  
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366 Rec „Ľudmila Buzássyová: Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného 
slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami 
logiky. Bratislava: Univerzita Komenského 2009.“ Historický časopis 58, 2010, 
č. 4, s. 757–758. 

367 Rec „Pavel Oliva: Démosthenés. Praha: Maitrea 2007.“ Sambucus 5, 2010,          
s. 207–208. 

368 Rec „Andrej Kalaš: Raný pyrrhonismus neboli blažený život bez hodnot? 
Praha: Oikumené 2007.“ Sambucus 5, 2010, s. 208–209. 

369 Rec „Beata Gaj: Tradycje retoryczne na dawnym Śląsku (16 – 18 wiek). 
Katowice: Opole 2007.“ Sambucus 5, 2010, s. 222–223. 

370 Rec „Slovak Songs in Latin, Slovak, English – Resonantia Tatrae. Cantus populi 
Slovaci. Prel. B. Muránsky. Wauconda – Martin: Matica slovenská 2008.“ 
Sambucus 5, 2010, s. 227–228. 

371 Rec „Rufius Festus: Breviarium rerum gestarum populi Romani – Stručné 
dejiny Ríma. Štúdia a preklad P. Valachovič. Prešov: Vyd. M. Vaška 2009.“ 
Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 52, 2010, s. 124–125. 

372 Rec „Antológia. Patristika a scholastika. M. Chabada, M. Andoková (edd.). Tr-
nava: Dobrá kniha 2009.“ Auriga: zprávy Jednoty klasických filologů 52, 2010, 
s. 124–125. 

373 Rec „Xenofón: O prosperujúcej domácnosti. Prel. A. Kalaš. Bratislava: 
Kalligram 2007.“ Sambucus 6, 2010, s. 152–155. 

374 Rec „Wilken Engelbrecht: Plurima sub tegmine latent. Recepce římských 
spisovatelů ve školském prostředí renesance dvanáctého století. Olomouc: 
Univerzita Palackého 2009.“ Sambucus 6, 2010, s. 161–163. 

375 Rec „Erasmus Roterodamus: Institutio principis Christiani – Erazmus Rotter-
damský: Výchova kresťanského vladára. Prel. I. Nagy. Trnava: Trnavská uni-
verzita 2009.“ Sambucus 6, 2010, s. 165–166. 

376 Rec „Milota Malovecká: Karol Wagner (1732–1790) historik Spiša a Šariša. 
Prešov: Vyd. M. Vaška 2009.“ Sambucus 6, 2010, s. 168–170. 

377 Rec „Joannikij Bazilovič: Tolkovanie svjaščennyja liturgii Novago zakona 
istinnyja bezkrovnyja žertvy – Joannicius Bazilovits: Explicatio Sacrae litur-
giae Novae legis veri incruenti sacrificii. S. Zavarský – P. Žeňuch (edd). Bratis-
lava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Roma 2009.“ Sambucus 6, 2010, 
s. 173–174. 

378 Rec „Martin Bažil: Centones Christiani. Métamorphoses d'une forme intertex-
tuelle dans la poésie latine chrétienne de l'antiquité tardive. Paris: Institut 
d'Études Augustiniennes 2009.“ Slovenská literatúra 57, 2010, č. 6, s. 599–600. 
 
2011 

379 Patrimonium antiquitatis a Leonard Stöckel. In: Leonard Stöckel a reformácia 
v strednej Európe. Acta collegii evangelici Prešoviensis 11. Zost. P. Kónya. 
Prešov: Prešovská univerzita 2011, s. 38–47. 

380  Johannes Antoninus Cassoviensis und Erasmus von Rotterdam. In: Orbis Helve-
ticorum. V. Čičaj, J. – A. Bernhard (edd.). Bratislava: Historický ústav SAV 
2011, s. 75–82. 
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381  Mohli byť Hevenešiho Ungaricae sanctitatis indicia latinskou čítankou? In: Musa-
rum socius jinak též Malý slavnospis. J. Förster, P. Kitzler, V. Petrbok, H. 
Svatošová (edd.). Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofický ústav Česká 
akademie věd 2011, s. 269–282. 

382 Obzretie za štyrmi desaťročiami Slovenskej jednoty klasických filológov. Auriga: 
zprávy Jednoty klasických filologů 53, 2011, s. 94–101.  

383  Protiklad sveta a mravnosti v dialógu Valentína Ecchia De mundi contemptu et 
virtute amplectenda. Sambucus 7, 2011, s. 125–136. 

384 Za profesorom Burianom. Sambucus 7, 2011, s. 235–238.  
385 Juríková, Erika – Škoviera, Daniel: Monumentálne dielo uhorského polyhistora 

Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico–geographica I – V (Viedeň 1735–
1742) a jeho význam: správa z riešenia grantu MŠ SR KEGA č. 3/6254/08. 
Sambucus 7, 2011, s. 241–243. 

386 Škoviera, Daniel – Juríková, Erika: Projekt vydávania monumentálneho diela 
Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico–geographica. Studia bibliographica 
Posoniensia 2011, Bratislava: Univerzitná knižnica 2011, s. 141–143. 

387 Kolníková, Eva – Kolník, Titus – Škoviera, Daniel – Valachovič, Pavol: Prame-
ne k dejinám Slovenska a Slovákov. I. Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. 2., 
upravené vydanie. Bratislava: Národné literárne centrum 2011, 395 s.  

388 Ovídiovo Umenie milovať a prekladateľské umenie Vojtecha Mihálika. In: Publius 
Ovidius Naso: Umenie milovať. Lieky proti láske. Prel. V. Mihálik. Bratislava: 
Juga 2011, s. 178–179. 

389 P Gregor z Nazianzu: Nikobulos otcovi (V túžbe po vzdelaní). Prel. Erika 
Brodňanská, prebásnil D. Škoviera. Jazyk a kultúra. Internetový časopis 
Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti 
pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. R. 2, 2011, č. 8.  

390 P Preklad veršov sv. Gregora z Nazianzu. In: Brodňanská, Erika: Remytizácia pri 
preklade ranokresťanského textu. In: Problémy prekladu a medzikultúrnej 
komunikácie, 4. Zborník vedeckých prác. Bratislava 2011, s. 70–71, 76. 

391 Rec „Zuzana Kákošová: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte 
slovenskej literatúry. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského 
2010.“ Slovenská literatúra 58, 2011, č. 2, s. 193–194. 

392 Rec „Martin Homza: Uhorsko-poľská kronika. Nedocenený prameň k dejinám 
strednej Európy. Bratislava: Post scriptum 2009.“ Slovenská literatúra 58, 
2011, č. 3, s. 281–283. 

393 Rec „Miloslav Konečný: Poetika epigramov Konštantína Halapiho. K výskumu 
latinskej barokovej epigramatiky. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda 2011.“ 
Slovenská literatúra 58, 2011, č. 4, s. 374–375.  

394 Rec „Elena Marečková – Štolcová a kol.: Latinitas medica. Lexikon nejen lékař-
ských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita 2009.“ Historický 
časopis 59, 2011, č. 2, s. 362–363. 

395 Rec „Jarmila Vaňková: Rímske reálie pre právnikov. Bratislava: Iura edition 
2010.“ Historický časopis 59, 2011, č. 3, s. 553–557.  

396 Rec „Zo šera zabudnutia. Antisthenés. Prel. A. Kalaš. Bratislava: Kalligram 
2010.“ Romboid 46, 2011, č. 5, s. 87–89.  

397  Rec „Richard Marsina – Miloš Marek: Tatársky vpád. Budmerice: RAK 2008.“ 
Sambucus 7, 2011, s. 217–219. 
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398 Rec Umenie prekladať. „Publius Ovidius Naso: Umenie milovať. Lieky proti 
láske. Prel. V. Mihálik. Bratislava: Juga 2011.“ Literárny (dvoj)týždenník 25, 
2012, č. 15–16, s. 13. 

 
2012 

399 K súčasným latinsko–slovenským edíciám. Slovenská literatúra 59, 2012, č. 1, s. 
53–64. 

400 Die prosimetrische Promotionsschrift Stoa vetus et nova. In: Acta conventus Neo–
Latini Upsaliensis. Proceedings of the XIVth International Congress of Neo–
Latin Studies (Uppsala 2009). A. Steiner – Weber (ed.). Leiden – Boston: Brill 
2012, Vol. 2, s. 1027–1038.  

401  De contemptu mundi von Valentinus Ecchius und seine Quellen. Graecolatina et 
Orientalia 33–34, 2012 (vyd. 2012), s. 111–127.  

402 Poznámky k vyučovaniu latinčiny v univerzitnom štúdiu do reformy školstva roku 
2008. Sambucus 8, 2012, s. 208–225.  

403 Listy Františka Heřmanského Miloslavovi Okálovi v Archíve literatúry a umenia 
Slovenskej národnej knižnice. Sambucus 8, 2012, s. 264–268.  

404 O význame a zanedbávaní klasického vzdelania. Rozhovor s Miroslavom Haľá-
kom. Universitas Tyrnaviensis 2, 2012, s. 12–13. 

405 Správa o medzinárodnej konferencii o Jánovi Sambukovi. Sambucus 8, 2012, s. 271–272. 
406 Naším triumfom je skutočnosť zmŕtvychvstania. Katolícke noviny 127, 2012, č. 

39, s. 11. 
407 P Preklad latinských textov. In: Chovanec, Ján: Pekelná noc v kláštore. In: Histo-

rické príbehy od schengenskej hranice, II. Príbehy zo Zemplína. M. Molnár 
(ed.). Prešov: Rokus 2012, s. 28–31. 

408  P O florens rosa. In: Dni starej hudby. Monteverdi a jeho doba. Bratislava 1. – 11. 
jún 2012. Programový bulletin. Bratislava: Centrum starej hudby 2012, s. 110.  

409 P Trionfo di Afrodite. In: Bratislavské hudobné slávnosti, roč. 48. Bratislava: 
Slovenská filharmónia, 2012, s. nestr. [20 s.]. 

410 Rec „Dagmar Bartoňková – Irena Radová: Antické písemné prameny k dějinám 
střední Evropy. Praha: KLP – Koniasch Latin Press 2010.“ Historický časopis 
60, 2012, č. 1, s. 162. 

411 Rec „Irena Radová: Altgriechische Scholien. Ein typologischer Versuch. Praha: 
KLP – Koniasch Latin Press 2011.“ Graecolatina et Orientalia 33–34, 2012, s. 
119–120. 

412 Rec „Josef Hejnic – Jan Martínek: Rukověť humanistického básnictví v Čechách 
a na Moravě. 6. Dodatky A–Ž. / Enchridion renatae poesis Latinae in 
Bohemia et Moravia cultae. 6. Supplementa A–Ž. Marta Vaculínová (ed.). 
Praha: Academia 2011.“ Graecolatina et Orientalia 33–34, 2012, s. 230–231. 

413 Rec „Boëthius: De mundi aeternitate / O večnosti sveta. De summo bono / 
O najvyššom dobre čiže o živote filozofie. Preklad a úvodná štúdia M. 
Chabada. Pusté Úľany: Schola philosophica 2012.“ Sambucus 8, 2012, s. 239–240.  

414 Rec „Notitia Hungariae novae historico geographica. Elaboravit M. Bel. G. Tóth 
(ed.). Budapest: Instituti historici Academiae scientiarum Hungaricae ac 
Archivi Hungariae regnicolaris 2011.“ Sambucus 8, 2012, s. 246–248.  
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2013 
415 Na margo prvého starogrécko–slovenského slovníka. Kultúra slova 47, 2013, č. 1, s. 

39–47.  
416 Spevy gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v historických kontextoch. In: Posolstvo 

piesní Slovensku a svetu. Spevník vďakyvzdania venovaného príležitosti 
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré v pies-
ňach zaznie 20. júla 2013 o 12. hodine. Zost. V. Gruska a kol. Bratislava: Aia 
Centrum 2013, s. 48, 50.  

417 Škoviera, Daniel – Buzássyová, Ľudmila – Kordoš, Jozef – Gastgeber, Chris-
tian: Griechischer Humanismus im pannonischen Raum der Renaissancezeit. Ein 
bilaterales Projekt (Österreich – Slowakei) zum literarischen Kulturerbe. Biblos 62, 
2013, č. 1, s. 155–160. 

418 Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie. Bratislava: Univerzita 
Komenského – Trnava: Trnavská univerzita 2013, 278 s.  

419 K liturgii Panny Márie loretánskej od Erazma z Rotterdamu. In: In verbo autem 
tuo. Jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu, SJ. Libri 
historiae Slovaciae XII. J. Rydlo (ed.). Bratislava 2013, s. 543–552. 

420 De contemptu mundi auf zweierlei Weise: Erasmus von Rotterdam und Valentinus 
Ecchius. In: More modoque. Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten 
Geburtstag. P. Fodor, Gy. Mayer, M. Monostori, K. Szovák, L. Takács (edd.). 
Budapest: Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften 2013, s. 499–507. 

421 Básnické umenie v službách politickej propagandy. Valentín Ecchius: Ad proceres 
Hungariae. In: Hortus Graeco–Latinus Cassoviensis I. E. Brodňanská, E. 
Juríková, F. Šimon (edd.). Košice: Univerzita P. J. Šafárika 2013, s. 149–169. 

422 Liturgické preklady do slovenčiny. In: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svet-
le cyrilo–metodského dedičstva, II. M. Lichner, Š. Marinčák, P. Žeňuch (edd.). 
Bratislava: Dobrá kniha 2013, s. 159–168.  

423 Kežmarský rektor Matej Thoraconymus – Kabát a listy Leonarda Stöckela. Kniha 
2013, s. 249–258.  

424 Purkircherova latinská a nemecká parafráza 79. žalmu. In: Musicologica Istropo-
litana 10–11. Bratislava 2011–2012, s. 83–94. 

425 Prelúdium Bardejovského katechizmu (1581): Stöckelov reformačný humanizmus. In: 
Bardejovský katechizmus z roku 1581: najstaršia slovenská kniha. Zost. M. 
Kovačka. Martin: Slovenská národná knižnica 2013, s. 21–34.  

426 Kto dal Slovákom Homéra? Pripomíname si storočnicu Miloslava Okála. Literárny 
týždenník 26, 2013, č. 43–44, s. 13.  

427 Erasmus von Rotterdam und Leonard Stöckel: zwei Modellpredigten über dieselbe 
Perikope. Graeco–Latina Brunensia 18, 2013, č. 2, s. 159–174.  

428 Neolatinistický výskum Miloslava Okála v kontexte prác Jána Mišianika, Jozefa 
Minárika a Jana Martínka. Pamäť literárnej vedy. Ján Mišianik, Jozef Minárik. 
Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV 2013, s. 22–34. 

429 Škoviera, Daniel – Bartosiewiczová, Jana: Július Špaňár, univerzitný profesor 
klasickej filológie. Personálna bibliografia. Bratislava: Univerzitná knižnica 2013, 
31 s. 

430 Polstoročnica Antonína Kolářa. Sambucus 9, 2013, s. 215–216. 
431 Za docentkou PhDr. Etelou Šimovičovou, CSc. Sambucus 9, 2013, s. 217–218. 
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432 K životnej osemdesiatke profesora Petra Kuklicu. Sambucus 9, 2013, s. 218–220. 
433 Sapfó, Euripides a Catullus prehovorili z koncertného pódia. Sambucus 9, 2013, s. 

220–221. 
434 Aké spomienky na Jána Greša Vám ostávajú v mysli? Čím podľa Vás obohatil 

prostredie, v ktorom pôsobil? Evanjelický východ 4, 2013, č. 4, s. 24. 
435 P Škoviera, Daniel – Ďurovič, Ľubomír: Preklad Masniciovho Praefatio zo Zpráwy 

pjsma slowenského. Slovenská reč 78, 2013, č. 1–2, s. 37–40.  
436 Rec „Anikó Polgár: Ovidius redivivus. Kapitoly z dejín maďarského umelec-

kého prekladu. Nitra – Bratislava 2010.“ Auriga–Zprávy Jednoty klasických 
filologů 45, 2013, č. 1, s. 118–120. 

437 Rec „Michal Habaj: Antika v európskych kultúrnych dejinách. Trnava: 
Univerzita Cyrila a Metoda 2012.“ Historický časopis 61, 2013, č. 1, s. 184–185. 

438 Rec „Příběhy raně křesťanských mučedníků, II. Výbor z latinské a řecké 
martyrologické literatury 4. a 5. století. Vyd. P. Kitzler. Praha: Vyšehrad 
2011.“ Historický časopis 61, 2013, č. 2, s. 408–409. 

439 Rec „Pavol Valachovič: Stručné dejiny starovekého Grécka. Prešov: Vyd. M. 
Vaška 2012.“ Historický časopis 61, 2013, č. 3, s. 580–581.  

440 Rec „Homéros: Ílias I–XII a XIII–XXIV; Odysseia I–XII a XIII–XXIV. Prel. M. 
Okál. Martin: Thetis 2011.“ Sambucus 9, 2013, s. 193–194. 

441 Rec „Sv. Gregor z Nyssy: Život Mojžiša alebo O ceste k dokonalosti v cnosti. 
Prel. H. Panczová. Starokresťanská knižnica zv. 5. Trnava: Dobrá kniha 2012.“ 
Sambucus 9, 2013, s. 194–196. 

 
2014 

442 Bardejovský humanista Valentín Ecchius a rímske právo. In: Constans et perpetua 
voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava: Trnavská univer-
zita 2014, s. 603–610.  

443 Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia 69, 2014, č. 3, s. 281–285. 
444 Novolatinské písomníctvo v rámci štúdia klasických jazykov na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. In: Literárnohistorické kolokvium. E. Brtá-
ňová (ed.). Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV 2013, s. 123–136. 

445 Veršovaná zmluva Leonarda z Uničova s bardejovským magistrátom. In: Litteris ac 
moribus imbutus. Studia historica Tyrnaviensia 16, 2014, s. 312–318. 

446 Helena Panczová – Daniel Škoviera: Biblická gréčtina. Vysokoškolská učebnica. 
Bratislava: Lingea 2014, 351 s. 

447 Škoviera, Daniel – Valčo, Michal: Catechesis D. Leonarti Stöckelii pro iuventute 
Bartphensis composita. – Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko–filozofický 
odkaz. Martin: Slovenská národná knižnica 2014, 196 s. 

448 Úvodom. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komen-
ského 2014, s. 7–8.  

449  Okálove styky so zahraničím. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: 
Univerzita Komenského 2014, s. 31–50. 

450 Prínos Miloslava Okála ako neolatinistu. In: Klasický filológ Miloslav Okál. 
Bratislava: Univerzita Komenského 2014, s. 179–196.  

451 Résumé. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komenského 
2014, s. 247–260. 



Mária Májeková 
 

430 

452 Latinčina a národné jazyky v prvej verzii Sambukovho spisu De imitatione 
Ciceroniana. Sambucus 10, 2014, s. 84–98. 

453 Turčányho preklady antických básnikov. In: Viliam Turčány. Pamäť literárnej 
vedy. L. Rišková, D. Hučková (edd.). Bratislava: Ústav slovenskej literatúry 
2014, s. 46–63. 

454 Chrysostomos z Bratislavy. Slovo 46, 2014, č. 18, s. 2. 
455 Zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Professor Miloslav Okál. Graecolatina 

et Orientalia 35–36, 2014, s. 123–148.  
456 Zomrel Ladislav Bolchazy. Sambucus 10, 2014, s. 231–232. 
457 P Výzor a hudba (Úryvok z knihy Sv. Bazil: Povzbudenie mladým. Listy I. 

Prešov 1999, 37–38). Slovo 46, 2014, č. 24–25, s. 28.  
458 Rec „Antonín Bartoněk: Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Brno: 

Masarykova univerzita 2011.“ Historický časopis 62, 2014, č. 1, s. 151–152. 
459 Rec „Ján Chabada: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie, I. Kresťanský 

starovek. Bratislava: Univerzita Komenského 2014.“ Historický časopis 62, 
2014, č. 4, s. 727. 

460 Rec „Peter Fraňo: (Bez)mocný osud. Ciceronova interpretácia problematiky 
osudu v spise De fato. Pusté Úľany: Schola Philosophica 2013.“ Sambucus 10, 
2014, s. 201–203. 

461 Rec „Jozef Kordoš: Cassius Dio a neskorá historiografia. Towarzystwo 
Słowaków w Polsce – FF TU 2013.“ Sambucus 10, 2014, s. 203–204. 

462 Rec „Bibliotheca Alexandrina I. T. Klokner (ed.). Bratislava: Univerzita 
Komenského 2013.“ Sambucus 10, 2014, s. 209–210. 

463 Rec „Johannes Cuspinianus (1473–1529). Ein Wiener Humanist und sein Werk 
im Kontext. Ch. Gastgeber, E. Klecker (edd.). Graz: Akademische Druck–u. 
Verlagsanstalt 2015.“ Sambucus 10, 2014, s. 213–215. 

 
2015 

464 Báseň Valentína Ecchia Náreky zanedbanej Zbožnosti. In: Prudentissimae domi-
nae nobis honorandae. K životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej. D. 
Duchoňová, V. Rábik (edd.). Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univer-
zity – Bratislava: Historický ústav SAV 2015, s. 122–138. 

465 Un demi–siècle de philologie néo–latine en Slovaquie. Slovak Studies. Rivista 
dell'Istituto Storico Slovacco di Roma 1–2, 2015, s. 92–116. 

466 Vznik novolatinskej filológie na Slovensku. Studia bibliographica Posoniensia 
2015. Bratislava: Univerzitná knižnica 2015, s. 181–190. 

467 Contextus neolatini. International Association for Neo–Latin Studies. XVI Congress. 
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