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2 Antická literatúra – základ európskej kultúry 
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S jazykom a písmom je úzko spätá literatúra, 

ktorá je prítomná takmer vo všetkých kultúrach. 

V staroveku sa ešte väčšina národov celkom dobre 

zaobišla bez literárnych textov v pravom zmysle slova. 

Používali písmo, slová, na čisto pragmatické účely, 

akými boli napr. inventárne zoznamy, nápisy na 

predmetoch dennej potreby, súpisy zákonných 

ustanovení, a pod. Tak to bolo aj v prípade agrárno-

vojenskej komunity usídlenej v italskom Latiu, ktorá 

síce pomerne skoro prebrala písmo od Etruskov 

(svojich susedov) a Grékov, nemala však potrebu túto 

znalosť zúročiť aj literárne. Všetky ambicióznejšie 

literárne prejavy sa odohrávali na neliterárnej úrovni. 

Až po prvej púnskej vojne v 2. pol. 3. stor., keď sa 

rímska spoločnosť začala cítiť ako súčasť 

helenistického sveta a viac sa začala otvárať okoliu, 

zistila, že jej niečo chýba. Rimania si veľmi rýchlo 

uvedomili význam literatúry ako prostriedku 

sebaprezentácie. Začali preto postupne preberať od 

svojich gréckych susedov jednotlivé žánre a ocitli sa 

priamo vo svete literárnej komunikácie. Pre rímsku 

literatúru je príznačné, že na jej počiatku nestál nijaký 

rímsky Homér, ale grécky otrok Livius Andronicus, 

ktorý prišiel do Ríma v okovách a po svojom 

prepustení tu začal pôsobiť ako učiteľ. Skutočnosť, že 

Rimania prevzali literatúru od Grékov, však netreba 

preceňovať a ani z nej nemožno vyvodzovať paušálne 

závery o jej epigónskom charaktere. Pôdu pre 

prevzatie gréckeho literárneho systému vytvoril 

helenistický univerzalizmus, ktorý neutralizoval 

pôvodné grécke žánre úzko späté s prostredím svojho 

vzniku a vytvoril predpoklady pre kozmopolitný 

literárny diskurz. Preto tiež došlo pri preberaní 

 

V prvej fáze vývoja rímskej 

literatúry hral dôležitú úlohu 

preklad. Rímska literatúra 

vlastne vznikla ako literatúra 

prekladová a prvé literárne diela 

v latinčine boli preklady, či už 

homérskych eposov alebo 

súdobých helenistických 

dramatických diel. Preklady boli 

spočiatku neobratné, oplývali 

však voľnosťou. Tá neskôr 

čoraz viac pribúdala a latinské 

diela sa stali skôr 

napodobeninami svojich 

gréckych vzorov. Uplatňovala 

sa v nich tvorivá samostatnosť 

rímskeho spracovateľa. 

Špecifikom a charakteristickou 

črtou rímskej literatúry je rýdzi 

rímsky duch, ktorý sa prejavuje 

niekde slabšie a niekde silnejšie, 

no je prítomný vo všetkých jej 

výtvoroch aj napriek závislosti 

na gréckych vzoroch. Vyznačuje 

sa, až na niekoľko výnimiek, 

neveľkou predstavivosťou 

a nedostatkom vzletu, vanie 

z nej však mužný duch a pevná 

vôľa sústredená na dosiahnutie 

vytýčeného cieľa. Týmto 

spôsobom dopĺňa grécku 

literatúru plnú fantázie, vzletu 

a sviežeho pôvabu a dopĺňa tak 

celkový obraz antickej 

vzdelanosti. 

Rímska literatúra sa stala 

vzorom slovesnej tvorby 

všetkých európskych národov, 

spájala západnú, strednú a 

severnú Európu so 

starovekými Grékmi, 

pôvodcami európskej kultúry. 

 

Rímskou literatúrou je nazývaná 

všetka po latinsky písaná 

literatúra až do zániku Rímskej 

ríše. Po jej zániku už hovoríme 

o latinskej literatúre toho či 

onoho národa. 
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gréckych literárnych vzorov Rimanmi k určitému fázovému posunu, t. j. súdobú helenistickú 

literatúru si osvojili skôr než tzv. klasickú grécku literatúru, ktorú začali objavovať až neskôr. 

Ako prvý z literárnych druhov bola prevzatá dráma, 

ktorá sa ujala ako súčasť náboženských sviatkov. 

Takmer súčasne s drámou sa objavuje aj epická poézia, 

najprv len v podobe prekladu homérskej Odysseie, 

vzápätí však nasledovala rýdzo rímska výpravná epika, 

ktorá síce rešpektovala konvencie prevzaté z gréckej 

literatúry, dala im však vlastný obsah. V novom 

prostredí začínajú fungovať grécke literárne postupy 

a formy iným spôsobom a plodia nové produkty, ktoré 

v gréckom svete nenájdeme. 

Čo k literatúre patrí, akú má štruktúru, čo do 

nej vstupuje, aké má postavenie v spoločenskom 

živote, je individuálne; mení sa od epochy k epoche 

a od kultúry ku kultúre. Rané obdobie gréckej kultúry 

nechápalo literatúru ako my dnes. V Homérovej dobe 

(8./7. stor. pred Kr.) neexistovala literatúra 

v neskoršom úzkom zmysle slova. Pojem literatúra 

zahŕňa v sebe písomnosť (lat. litterae = písmená, 

neskôr písomníctvo). K odstráneniu negramotnosti 

v širšom meradle došlo v Grécku až v 5. stor. pred Kr. 

Trvalo len približne tri storočia, kým sa mohol objaviť 

kritický čitateľ schopný umiestniť na základe 

porovnávania nové dielo do nejakej literárnej tradície. 

Etapy tohto procesu nie je možné podrobne sledovať, 

ale už Platón v 1. pol. 4. stor. predkladá recipientovi 

svet literatúry a literátov. V dialógu Protagoras hovorí 

tento významný sofista, že pokladá schopnosť 

rozumieť básňam a primerane ich posudzovať za 

najdôležitejšiu časť vzdelania – paideia (338 E – 339 

A). Potom privádza reč na báseň dávno mŕtveho 

básnika Simonida a všetci ju poznajú, najmä Sókratés, 

 

Platón, Protagoras 338E – 

339A: 

„Nazdávam sa, Sokrates, že pre 

človeka je najdôležitejšou 

časťou vzdelania, aby sa vyznal 

v poézii. To znamená, aby bol 

schopný posúdiť slová básnikov, 

či sú verše zložené správne a či 

nie, a aby to vedel rozobrať a 

zodpovedať otázky o tom.“ 

Záľuba v literatúre ako zmysel 

života, argumentácia a analýza 

básne, ktorú poznajú všetci - tak 

predstavuje Platón literárny 

život Sókratovej doby (koniec 5. 

stor.). 

Práve z daného obdobia máme 

doložené aj zmienky o 

prvých súkromných knižniciach. 

Následne v 4. stor. pred Kr. 

vznikli najstaršie vedecké 

knižnice pri školách (Platónova 

Akadémia, Aristotelova 

knižnica). Vrchol gréckeho 

knihovníctva predstavuje 

Alexandrijská knižnica. 

Na základe takéhoto prístupu a 

zaobchádzania  s literatúrou 

mohla v Alexandrii asi okolo 

roku 300 pred Kr. vzniknúť 

kritická filológia vedeckého 

typu spojená so zbieraním 

a skúmaním celej staršej 

literatúry, s rozsiahlou 

vydavateľskou 

a komentátorskou činnosťou 

a v neposlednom rade 

s kanonizáciou starších diel, t.j. 

s hodnotiacim usporiadaním 

toho, čo sa zachovalo → v našej 

literárnej a literárno-vedeckej 

činnosti prežíva grécky základ, 

sprostredkovaný latinskou 

antikou a renesančným 

humanizmom. 
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ktorý k nej podáva dlhý výklad. Je to prvá, do všetkých detailov vykonaná literárna 

interpretácia v duchovných dejinách. 

Na následný vývoj a ponímanie európskej 

literatúry a na jej podobu vplývali najmä epos a dráma, 

nemenej však aj lyrická poézia. 

 

2.1 Epika 
 

2.1.1. Počiatok európskej literatúry – homérske 

eposy Ilias a Odysseia 
 

Na počiatku gréckeho básnictva a literatúry 

vôbec stoja dve vynikajúce diela Ilias a Odysseia. 

Tieto dve hérojské epické básne sú takmer jediným 

prameňom našich poznatkov o gréckej spoločnosti 

v mykénskom období. Ilias uvádza na scénu 

mykénskych vládcov z obdobia, keď mali svoje 

kráľovstvá pod plnou kontrolou, Odysseia hovorí o ich 

kríze, ktorú spôsobila okrem iného aj vojna s Trójou. 

Oba eposy podávajú obraz mykénskeho sveta, ktorý sa 

zrútil storočia pred ich vznikom, súčasne však 

pravdepodobne reflektujú aj storočia, ktoré nasledovali 

po jeho rozpade, a obdobie básnikovej súčasnosti. 

Vznikli v 8. – 7. stor. pred Kr. a boli pripisované tomu 

istému autorovi – Homérovi. 

Homérske eposy boli (spolu s Hésiodovými 

dielami) najdôležitejšími textami gréckej kultúry. 

Spájali Grékov žijúcich oddelene v samostatných 

malých štátoch; spájali ich jazykovo i politicky (vo 

svete Iliady bojovali pod spoločným velením proti 

negréckemu nepriateľovi). Išlo v nich o prvé oživenie 

epochy, ktorá bola už dlhý čas uzavretá a čiastočne 

nenávratne zatienená „temnými“ storočiami, ktoré nasledovali po páde mykénskej kultúry. Jej 

odkrytie, poznanie tu však nie je podané ako teória, ale ako príbeh. 

 

Epika, epická poézia, je 

rozprávaný literárny druh, jeden 

z troch základných druhov 

literatúry popri lyrike a dráme, 

ktorý zahŕňa celú oblasť 

„rozprávanej“ veršovanej 

i prozaickej literatúry, založenej 

na deji, udalostiach a rozprávaní 

príbehov. Vyznačuje sa (v 

porovnaní s lyrikou a drámou) 

tromi hlavnými, dominantnými 

štruktúrnymi znakmi: 

1. dejovosťou 

2. monologickosťou 

3. gramatickou formou 

rozprávania (naráciou; 3. os. sg. 

min. času). 

 

Rozlúštenie lineárneho písma B 

(Michael Ventris v roku 1952) 

nám pomohlo spoznať 

spoločenskú, administratívnu 

i politickú štruktúru 

mykénskych palácových 

kráľovstiev, zároveň poukázalo 

i na značné rozdiely pri 

porovnaní s omnoho 

jednoduchším usporiadaním 

palácov u Homéra. 

M. Finley v práci World of 

Odysseus (s. 50 – 52) tiež 

upozorňuje, že okrem iného 

Homérove zbrane zodpovedajú 

zbraniam jeho súčasníkov a sú 

celkom odlišné od mykénskych. 

Zaujímavý je aj postreh 

o bojových vozoch. Homér 

o nich počul, ale nevedel si 

predstaviť, ako sa používajú vo 

vojne. Jeho bojovníci preto 

odchádzajú do boja na vozoch, 

ale veľmi rýchlo z nich 

zostupujú a bojujú ako pešiaci. 
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Zvláštnou črtou Homérovej epiky je jej 

encyklopedický charakter. Nepredkladá čiastkový 

obraz skutočnosti, ale ponúka všetky kultúrne 

informácie jednej civilizácie. Básnik nerobí narážky, 

ani nič nepredpokladá, ale v úplnosti predvádza. Jeho 

príbeh neobsahuje len skutočnosť v jej úplnosti, ale aj 

úplnosť rozprávačskej techniky. Jednotlivé postavy 

hovoria sebe vlastným spôsobom, básnik dokazuje 

znalosť zemepisu, orientáciu v bojovej technike, 

náboženstve, politike, atď. Popisuje dokonca technickú 

stránku výroby a špeciálne zhotovenie Achilleovho 

štítu s podrobným opisom jeho výzdoby (Ilias, XVIII, 

468 – 608), ktorá nám podáva obraz bežného života 

a poskytuje jeden z najúplnejších prierezov homérskou 

spoločnosťou. To všetko sú dôvody, prečo sa 

homérske básnické skladby stali skoro a celkom 

samozrejme 

základom vzdelania, 

základným knižným textom. V Grécku sa prinajmenšom tá 

časť obyvateľstva, ktorá žila nad hranicou chudoby, učila 

čítať a písať prostredníctvom Homérových textov, textov, 

ktoré dnes pokladáme za vysokú literatúru. Homér bol 

nielen školským autorom, základom vzdelanosti budúcich 

gréckych generácií, ale aj inšpiráciou pre autorov 

prichádzajúcich po ňom. 

Už filozof Xenofanés v 6. stor. pred Kr. tvrdil, že sa 

všetci všetko naučili z Homéra a Hésioda. Po ňom to 

opakovali Hérakleitos a Hérodotos, Platón videl 

v Homérovi majstrovského učiteľa tragikov. Vysokú 

mienku o Homérovi však nemali len Gréci. T. Szlezák 

upozorňuje na príklad z nemeckých dejín v podobe 

frontispisu (proťajšok titulnej strany) prekladu Odysseie od Simona Schaidenreisera, ktorý 

vyšiel v roku 1537. Homér je tu zobrazený z profilu, ako sedí na tróne, zozadu ho Múza 

korunuje vavrínovým vencom a z úst mu vychádza dych – inspiratio, básnické vnuknutie. 

 

Achilleov štít je dielom boha 

Héfaista, prezentuje teda božský 

pohľad na celok sveta, nie ako 

pohľad ľudského ducha či 

rozumu. Štít má kruhový tvar a 

sú na ňom zobrazené štyri pruhy 

sústredene umiestnené okolo 

kruhu v strede. Uprostred sú 

zobrazené: zem, nebeská obloha, 

morská hladina (základné 

priestorové vymedzenie 

gréckeho života). Na prvom 

pruhu  zobrazil Héfaistos svet 

ľudského súžitia – mesto v mieri 

(svadba, súd) a mesto vo vojne 

(záloha, boj). Druhý a tretí pruh 

predstavujú človeka v prírode, 

z ktorej získava obživu (2. pruh 

= rastlinná výroba; 3. pruh = 

živočíšna výroba). Oba pruhy 

končia spevom a tancom. Štvrtý 

pruh (okraj štítu) tvorí Ókeanos 

a objíma tak celý svet. 

Obr. 8  Frontispis k prekladu 

Odysseie z roku 1537. 
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Pred Homérom stoja štyria muži rovnako ozdobení vencami a prijímajú túto inšpiráciu. 

Pripísané sú tam tri mená – Vergilius, Ovidius, Horatius, teda mená rímskych básnikov, ktorí 

boli pokladaní za vzor a ideál vysokej literatúry. Ilustrácia, ktorá vznikla 2200 rokov po Iliade 

a Odysseii, vyjadruje humanistickou obraznou rečou, že to bol práve Homér, kto určil 

európske chápanie literatúry. Okrem literatúry sa však 

mnohé doklady jeho vplyvu nachádzajú aj vo 

výtvarnom umení či vo filozofii. 

 

2.1.1.1 Predchodcovia Iliady a Odysseie 

 

Ilias, ktorá vznikla pravdepodobne o jednu až 

dve generácie pred Odysseiou a bola pre ňu v mnohých 

ohľadoch veľkým vzorom, sa neobjavila len tak 

z ničoho. S najväčšou pravdepodobnosťou pred ňou 

existovala grécka tradícia mýtov a epických básní, 

ktorá siahala až do mykénskeho obdobia. Grécka 

mytológia približujúca svet bohov a héroov je 

dokladom, že neexistoval význačnejší grécky kmeň, 

ktorý by v nej nebol zanechal pamiatku na svoje 

hrdinstvo počas bojov o novú vlasť a doklad svojej 

básnickej predstavivosti. 

Piesne, ktoré čerpali z takýchto látok, boli zrejme 

pôvodne späté s kultom. Jednoduché vzývanie boha sa 

postupne rozšírilo o rozprávanie o jeho moci 

a pôsobení. Vznikali hymny s epickým obsahom. 

U Aiolov rozkvitali bohatierske piesne, ktoré súviseli 

s kultom predkov – oslavovali heroizovaného praotca. 

Najskôr boli týmto spôsobom uctievaní héroovia 

lokálneho rázu, zakladatelia miest, neskôr nadobudli 

niektorí z nich väčší význam, stali sa héroami kmeňa, 

ba i celého národa a primerane tomu sa zvyšoval aj 

záujem o piesne, ktoré ich oslavovali. Postupom času 

sa epické piesne menili na útvary určené na recitáciu 

(prechod asi nebol príliš nápadný, keďže gréčtina mala 

 

Rapsód – recitátor z povolania. 

Rapsódi putovali po svete a na 

slávnostiach a hostinách 

prednášali naučený repertoár 

piesní, najčastejšie homérske 

eposy. Ich odznakom bola berla. 

 

Hérós – 1. vojvodca a každý, 

kto vynikal svojím pôvodom, 

odvahou alebo nadaním; 2. 

poloboh stojaci medzi bohmi a 

ľuďmi; 3. miestne božstvo – 

ochranca mesta, kmeňa, spolku. 

Héroovia patria do mytológie 

rovnako ako bohovia. Ich 

mytológia súvisí s históriou. 

Vystupujú ako bytosti, ktoré žili 

v dejinách a len výnimočne 

dosiahli božské bytie. Aj keď 

boli kedysi historickými 

postavami, sú vo svojich 

príbehoch prítomní spôsobom, 

ktorý ich z histórie vyčleňuje. 

Sú ľuďmi, na ktorých dopadá 

žiara božstva, zároveň však, 

paradoxne, splýva s tieňom 

smrteľnosti. 

 

Aoidovia – pôvodne speváci, 

ktorí spievali hymny pri 

náboženských obradoch a pri 

slávnostiach. Keď sa epický 

spev odpútal od kultu, stali sa 

samostatnými umelcami. 

Putovali z miesta na miesto 

alebo patrili k dvoru a recitovali 

pri rôznych slávnostiach – 

oslavovali predkov šľachtických 

rodov a slávne činy hrdinov, 

ktoré sa viazali napr. k bojom 

o Tróju (Ilion). 
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hudobný prízvuk – prízvučné slabiky boli prednášané 

vyšším tónom). 

Prechod od spievanej epiky k epike recitovanej 

bol pravdepodobne podnietený zvýšeným záujmom 

poslucháčov o vecný obsah. Svoju úlohu určite zohralo 

aj to, že sa bohatierske spevy odpútavali od kultu. 

Pestovateľmi bohatierskych spevov boli aoidovia. Ich 

umenie sa udržiavalo ústnou tradíciou. Boli obratní 

improvizátori schopní kedykoľvek rozšíriť starú pieseň 

o nové prídavky alebo zložiť novú pieseň. Aoidovia 

homérskych básní už len recitovali, na úvod však 

zabrnkali niekoľko taktov na strunový nástroj 

(forminx, kithara), ktorý je dodnes ich znakom. 

Na tomto základe sa u Grékov vyvinul epos. 

Nevieme, ako vznikol. Aoidovia  spracovávali vždy 

len jednotlivé epizódy povesti a iba ich zozbieraním 

a usporiadaním nemohlo dôjsť ku vzniku eposu. 

Nemal by potrebnú jednotu. Myšlienka vytvoriť epos, 

útvar vyššieho stupňa než krátka epická pieseň či 

báseň, vznikla u Iónov. Zloženie eposu bol asi čin 

geniálneho básnika, ktorému napadla myšlienka 

básnicky spracovať rozsiahlejšiu časť povesti alebo 

povesť celú. Šíriteľmi iónskeho eposu boli rapsódi. Od 

aoidov sa líšili tým, že úplne zanechali hudbu. Hoci 

v dobe rozkvetu vzniklo množstvo eposov, zachovali 

sa nám len dva – Ilias a Odysseia. 

 

2.1.1.2 Ilias 

 

Ilias nerozpráva o celej desať rokov trvajúcej 

trójskej vojne, ani o jej záverečnej fáze, ale podáva 

významnú epizódu 51 dní krátko pred ukončením 

vojny (detailne je popísaných len štrnásť dní a päť 

nocí). Popisuje Achilleov hnev vyvolaný krivdou, 

 

Forminx – najstarší grécky 

hudobný nástroj (známy už 

z Homéra i z vyobrazení na 

vázach z 8. stor. pred Kr.). 

Forminga mala štyri struny 

a bývala bohato zdobená 

slonovinou. 

 

Kithara – najvýznamnejší zo 

strunových nástrojov. Bola 

hlavným koncertným nástrojom 

a uplatňovala sa v kulte boha 

Apollóna. Ide o zdokonalený typ 

lýry; oproti lýre mala kithara 

ramená navrchu priame. 

 

 

Epos - rozsiahla epická 

veršovaná skladba voľnej 

kompozície so širokým, bohato 

rozvetveným, ale pomalým 

plynutím deja, ktorej jazyk je 

bohatý na stále epitetá, 

opakovacie štylistické figúry, 

prirovnania a trópy. Vyznačuje 

sa epickou šírkou, pokojným, 

obšírnym rozprávaním 

o vojnových udalostiach, 

hrdinských činoch 

a víťazstvách, s retardujúcimi 

motívmi zadržujúcimi dej, 

vstupmi doprostred deja (in 

medias res) a návratom 

k predošlým udalostiam. 
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ktorú mu spôsobil veliteľ Grékov – mykénsky kráľ 

Agamemnón odňatím otrokyne (Briseovny), jeho 

dramatické dôsledky a vyriešenie celej záležitosti. 

Achilleus sa stiahol z boja, v bitke padol jeho najlepší 

priateľ Patroklos, čo vyvolalo jeho návrat do boja, kde 

plný pomstychtivosti zabíja trójskeho hrdinu Hektora. 

Báseň končí okázalými smútočnými obradmi. 

Koncentrácia deja do krátkeho časového úseku je 

výsledkom geniálnej vynaliezavosti, ktorej význam 

uznával už Aristotelés (Poetika, 1459a). Dodáva eposu 

dynamiku a dramatickosť, ktoré by pri súvislom 

rozprávaní o udalostiach desiatich rokov vojny nebolo 

možné dosiahnuť. 

 Pokiaľ ide o rozprávačskú techniku, je nielen 

priekopnícka, ale robí z Iliady, ktorá je  zdanlivo 

básňou o Achilleovom hneve, báseň o trójskej vojne 

ako celku. Namiesto lineárneho rozprávania ponúka 

Homér analýzu, ktorá vysvetľuje dianie krok za 

krokom. Prapôvodná príčina vojny, Paridov súd, sa 

napr. objavuje v stručnom náznaku až v poslednom 

speve. Až tu sa všetko objasňuje (príčina trójskej vojny a všetko, čo s ňou súvisí; Paris síce 

dostal na desať rokov najkrajšiu ženu, ale s ňou aj záhubu svojho ľudu). 

V Iliade sme svedkami ohraničenej drámy (výbuch Achilleovho hnevu, jeho 

zatvrdenie a nakoniec prekonanie afektu po nekonečnej ľútosti) v nekonečnom dianí veľkej 

vojny. Epos sa začína hikesiou; následne sa dej eposu rozvíja okolo ďalších troch úpenlivých 

prosieb: 

1) Apollónov kňaz Chrysés chce získať svoju dcéru, samozrejme za veľké výkupné, 

ale Agamemnón ho vyženie ponižujúcim spôsobom – dcéra má navždy zostať jeho 

konkubínou (Apollón zošle na Grékov za trest mor a keď veštec Kalchas pomenuje 

príčinu, Agamemnón musí Chryseovnu vrátiť; ako odškodné si však berie 

Achilleovu Briseovnu). 

2) Thetis (Achilleova matka) pred Diom na Olympe – na Achilleovo naliehanie prosí 

Thetis Dia, aby Trójania vo vojne zvíťazili. Chce, aby Gréci pochopili, akú krivdu 

na ňom spáchali. Na rozdiel od Agamemnóna, boh prosbu neodmieta. 

 

Paridov súd; jablko sváru; 

zlaté jablko – vo svete bohov, 

ktorý fungoval paralelne so 

svetom ľudí, sa mala konať 

svadba bohyne Thetis 

s človekom. Pozvaní boli všetci 

bohovia okrem bohyne sváru 

Eris. Túžiac po pomste odtrhla 

v záhrade Hesperidiek zlaté 

jablko, zaopatrila ho nápisom 

„Tej najkrajšej“ a vhodila ho 

medzi bohyne Héru, Athénu 

a Afroditu. Úloha rozhodnúť, 

ktorej z nich patrí, pripadla 

trójskemu princovi Paridovi. 

Rozhodol sa pre Afroditu, 

pretože mu ako odmenu sľúbila 

najkrajšiu ženu na svete – 

Helenu, manželku spartského 

kráľa Menelaa. Útek Heleny do 

Tróje spôsobil  vojnu trvajúcu 

celých desať rokov. 

 

Hikesia – úpenlivá prosba 

bezmocného človeka bez 

ochrany pred mocným. 
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3) Gréci žiadajú Achillea, aby sa vrátil do boja – Achilleus nedokáže premôcť svoj 

hnev a nevyhovie ich prosbám; vypočuje však Patrokla, ktorý ho žiada o výstroj 

a chce ísť bojovať sťaby Achilleus – umiera v boji (zabíja ho Hektor) a Achilleus 

si musí priznať, že na smrti priateľa nesie vinu on sám (následne sa zmieruje 

s Agamemnónom, dostáva späť Briseovnu, vracia sa do boja, chcejúc pomstiť 

Patrokla naháňa Hektora okolo hradieb mesta, zabije ho, vlečie jeho telo za 

vojnovým vozom do gréckeho tábora). 

4) Priamos prosí Achillea, aby mu vydal telo syna Hektora, aby ho mohol pochovať 

v Tróji – Priamos, kráľ Tróje, prichádza do gréckeho tábora sám v noci; Achillea 

zachváti silný súcit so staručkým kráľom, jeho prosbe nielen vyhovie, ale mu 

poskytne aj pohostenie a nocľah vo vlastnom stane. Za úsvitu si Priamos odváža 

Hektorovo telo a epos končí jeho pohrebom. 

  

 

 

Takmer celý epos sa odvíja v dialogickej forme, čo zodpovedá dramatickému 

charakteru básne. Zdanlivé odbočky od hlavného diania v skutočnosti budujú napätie 

a vytvárajú primerané pozadie. Odhaľuje neľudskosť vojny, nekonečné vraždenie na oboch 

stranách. 

Tragický osud dvoch hlavných hrdinov Achillea a Hektora sa odohráva na pozadí 

takmer svetodejinného stretu: proti sebe stoja dva národy – spojení Gréci a Trójania so 

svojimi maloázijskými spojencami. Už Hérodotos v 5. stor. pred Kr. chápal tento konflikt ako 

boj Európy proti Ázii. Význam vojny je naznačovaný pomocou riadenia najvyšším bohom 

Obr. 9. Trójsky kráľ Priamos prosí Achillea o vydanie Hektorovho tela. 
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a účasťou všetkých veľkých bohov na dianí pred Trójou. Protivníci sú však rovnocenní. 

Homér neoznačuje Negrékov nijakým zľahčujúcim slovom, ako napr. „barbari“. Mali tie isté 

mravy a tých istých bohov. Nie je tu naznačený nijaký nacionalizmus, pokiaľ ide o národy 

ako celky. 

Najdôležitejšie posolstvo Iliady spočíva v nájdení rešpektu voči druhému, v prežívaní 

zármutku toho druhého ako zármutku vlastného a v odstránení nepriateľstva činom, ktorý 

zakladá spoločenstvo. Achilleus vo svojej bolesti nad Patroklom pristúpi k zneucteniu 

Hektorovej mŕtvoly (vláči ju po zemi), umožní však jej vydanie Priamovi, pretože v žiali 

nepriateľa dopredu vidí žiaľ vlastného otca nad svojou smrťou. V zármutku sú si ľudia rovní 

a pred súcitom odumiera nenávisť a nepriateľstvo. Achilleus a Priamos spolu hodujú na znak 

vzájomnej úcty a v pochopení a súcite s nešťastím druhého. 

Dej Iliady sa odvíja v dvoch rovinách – božskej a ľudskej. Nepretržité zasahovanie 

bohov, ktoré určuje, čo majú ľudia zakúsiť, je Homérovou zvláštnosťou. Obsahuje výklad 

ľudskej existencie. Môžeme sami rozhodovať o jednotlivostiach, ale celkové dianie neriadi 

žiadny smrteľník – záleží na bohoch, čo nás stretne. Keď Zeus dovolí bohom, aby sa 

zúčastnili boja, je z toho fraška. Čo je pre ľudí smrteľne vážne, je z vyššej perspektívy 

nevýznamné. Tak vyzerajú naše vojny sub specie aeternitatis, čo ale neruší význam 

pozornosti človeka voči bolesti toho druhého. 

Homérova koncepcia závislosti človeka, jeho hodnotenie vojny, duševného pohnutia 

a súcitu predurčili, že Ilias sa stala určujúcim počiatkom západnej literárnej tradície. 

 

2.1.1.3 Odysseia 

 

Odysseia bola chápaná ako pokračovanie alebo ako súčasť pokračovania príbehov 

z bojového spoločenstva Grékov pred Trójou. Z rôznych rozprávaní o osude navrátilcov bola 

Odysseia najpútavejšia, najpestrejšia a asi tiež najobsiahlejšia, pretože do nej boli zahrnuté aj 

osudy iných hrdinov, nie iba Odysseove. 

Epos začína na Olympe. Zeus na sneme bohov vykladá, že ich ľudia neprávom 

obviňujú za rôzne nešťastia, v skutočnosti si ich však privolávajú sami svojou 

opovážlivosťou. Athéna pripomína, že ako jediný z hrdinov sa ešte stále nevrátil domov 

Odysseus, pretože ho na svojom ostrove zdržuje nymfa Kalypsó. Bohovia rozhodnú o jeho 

návrate. Hermés oznamuje rozhodnutie Kalypsó a Athéna sa vyberie na Ithaku za 

Odysseovým synom Télemachom. Má zo svojho domu vyhnať matkiných nápadníkov, ísť 

hľadať otca a získať si tým vážnosť u ľudí. Athénine plány sa uskutočňujú v prvých štyroch 
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spevoch eposu (tzv. Télemacheia), v ktorých Télemachos podniká svoje prvé kroky ako 

samostatný mladý muž. 

  Od piateho spevu sa pozornosť zameriava na hlavného hrdinu – Odyssea. No až na 

konci prvej polovice eposu, keď stroskotá na ostrove Fajákov, sa dozvedáme, čo prežil. 

Počujeme, ako na hostine u kráľa Alkinoa rozpráva v prvej osobe príbehy o Kikónoch, 

Lotofágoch, Kyklopovi Polyfémovi, Aiolovom mechu, v ktorom boli ukryté vetry, 

o čarodejnici Kirké, o Skylle a Charybde, atď. 

Na rodnú Ithaku napokon Odyssea dopraví fajácka loď. Svoju vlasť nespoznáva. 

Stretáva sa s Athénou, ktorá mu ukazuje cestu k znovuzískaniu kráľovskej moci – nie 

v otvorenom boji, ale ľsťou, keď 

ho premení na starého žobráka. 

Prvé Odysseove kroky vedú 

k pastierovi Eumaiovi, kam Athéna 

privádza aj Télemacha. V tomto 

bode sa spája Télemacheia 

s hlavným prúdom deja. Návrat 

otca a syna na Ithaku prebieha 

paralelne, čo je z hľadiska 

rozprávacej techniky veľmi obratné. Víťazstvo nad nápadníkmi sa stane spoločným výkonom 

otca a syna a navyše výkonom rodiny ako celku, pretože Penelopé, hoci o pláne pomsty nevie, 

vytvorí vhodné podmienky na jej uskutočnenie tým, že si nápadníkov drží od tela 

a v rozhodujúcom okamihu nechá žobrákovi, ktorého nespoznáva, podať luk, ktorý sa stane 

vražedným nástrojom. Postupne Odyssea spoznáva čoraz viac jemu blízkych ľudí; Homér 

nezabúda ani na psa Arga. Epos končí úplným uznaním kráľa Ithaky po dvadsiatich rokoch 

neprítomnosti a úplným začlenením Odyssea do jeho rodiny. 

Odysseia otvára pred poslucháčom nové geografické priestory. S Odysseom precestuje 

celý stredomorský svet, zavedie ho dokonca do podsvetia. Nové priestory sa stávajú javiskom 

pre novú látku rozprávania. Okrem bohov a ľudí sa stretávame s nymfou, ľudožrútskym 

obrom, čarodejnicou meniacou ľudí na prasce, a pod. Oproti Iliade venuje pozornosť aj 

nižším sociálnym vrstvám, živo sa zaujíma o dospievajúceho mladého človeka (Télemachos), 

rozširuje počet ženských postáv, čo je priekopnícky čin pre všetku neskoršiu európsku 

literatúru. 

Obr. 10. Odysseus zabíja Penelopiných nápadníkov. 
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Podobne ako Ilias, aj dej Odysseie je vtesnaný len do štyridsiatich dní, no skutočne 

naplnených dejom je len štrnásť dní a šesť nocí. Avšak rozdelenie deja v prvej časti eposu na 

dve hlavné postavy, ktoré podnikajú ďaleké cesty, a tiež súvislé rozprávanie o Odysseovom 

blúdení (= obnovenie staršej epickej techniky, ktorá necháva nasledovať epizódu po epizóde) 

budí dojem nekonečnej dĺžky. 

V Odysseii dochádza oproti Iliade k redukcii vo svete bohov. Dianie určuje už len 

Athéna, ktorá chráni Odyssea. Poseidón ako Odysseov nepriateľ (oslepil mu syna Polyféma) 

môže síce odďaľovať jeho návrat domov, ale nemôže mu v ňom zabrániť. V Iliade sú vzťahy 

medzi bohmi samotnými i medzi bohmi a ľuďmi 

zložité, napínavé i nebezpečné, Odysseii už toto 

napätie chýba, pretože Athéna neustále stojí na strane 

Odyssea ako dobrého hrdinu a na druhej strane stoja 

len zlí protivníci. Je to tak, či ide o Sirény, Polyféma, 

Skyllu, alebo o ľudských protivníkov (napr. Penelopini 

nápadníci). Sirény, Polyfémos, Skylla patria k látke 

rozprávok a poslucháč by bol sklamaný, keby to tak 

nebolo a neboli by jednoznačne zlými. Ani v 

prípade ľudí básnik nedáva priestor diferenciácii 

charakterov. Poskytuje o Odysseových protivníkoch 

len toľko informácií, aby poslucháč ani náhodou 

nezačal s nimi sympatizovať a prijal ich potrestanie – 

smrť – so zadosťučinením. 

V Odysseii nachádzame zjednodušenie 

problematiky viny. Zeus to hovorí hneď na začiatku: 

ľudia sú sami zodpovední za svoje nešťastie. Nemôžu 

hľadieť na boha ako na príčinu zla. Nezaslúžené 

nešťastie je vylúčené, čím sa eliminuje, na rozdiel od Iliady (čo boh človeku udelí, je 

nezdôvodniteľné), tragika. Odysseia teda nechce byť tragédiou. Práve naopak. Označovali ju 

za komédiu – nie v zmysle veselohry, ale v zmysle pritakania životu a triumfu sebazáchovy za 

každú cenu. Pre Odyssea neexistuje žiadna situácia, v ktorej by rád neprežil (kým Achilleus 

v Iliade nechce ďalej žiť po smrti Patrokla, Odysseovi to ani nenapadne po smrti druhov napr. 

u Polyféma). Odysseovým charakteristickým znakom je sebaovládanie. Nedáva najavo svoje 

pocity a neprezrádza svoje plány. Básnik predstavuje svet, v ktorom je nedôvera najvyššou 

cnosťou. Napriek tomu Odysseovi nechýba duchovno morálny rozmer, ktorý mu autor dal už 

 

Polyfémos – Poseidónov syn, 

jednooký obor – kyklop, 

s obrovskou silou. V ruke 

s tromi prstami nosil kyjak väčší 

ako on. Jediné miesto, kde bol 

zraniteľný, bolo jeho oko. 

 

Sirény – očarujúce bytosti 

antickej mytológie, ktoré svojím 

neodolateľným spevom lákajú 

námorníkov k svojmu ostrovu, 

kde ich loď následne stroskotá 

na útesoch. 

 

Skylla – v gréckych bájach 

morská obluda so šiestimi 

hlavami a dvanástimi nohami. Je 

nebezpečná pre plavcov, ktorí sa 

približujú k Sicílii a jej nástrahy 

vždy znásobuje druhá príšera na 

opačnom brehu, Charybda. 
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v Iliade. To nie on zničil Tróju – aspoň nie priamo. Vymyslel lesť s dreveným koňom, ale tá 

ustupuje do úzadia popri ostatných udalostiach. Kým Achilleus v Iliade Odyssea odsudzuje za 

to, že hovorí niečo iné, ako si myslí, v Odysseii ho Athéna za to chváli, chváli jeho obratnosť 

a prispôsobivosť, neustálu pripravenosť ku ľsti a lži. Odysseus predstavuje nezlomného 

človeka, ktorý pokorne znáša utrpenie, ktorý je schopný všetko prestáť, aby dosiahol svoj 

jediný cieľ – návrat domov. Stal sa symbolom morálnej sily, vôle a neochvejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol majstrom v schopnosti stiahnuť sa a vystaviť skúške druhého. Po návrate domov 

sa ale ocitá v presne opačnej situácii. On je tým, koho Penelopé skúša, aby si overila jeho 

identitu. Tu sa musí vzdať svojej pretvárky a odkryť svoju pravú tvár. Skutočný vzťah 

k manželke a neskôr aj k svojmu staručkému otcovi mu pretvárku nedovoľujú. Básnik tak 

vykresľuje aj hranice človeka v pretvárke. 

Obr. 11. Odysseus pripútaný k stožiaru lode, aby sa nenechal zlákať spevom Sirén. 
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Okrem toho z celého eposu veľmi silne 

zaznieva túžba po domove – po malom, chudobnom 

ostrove Ithaka, po manželke a rodine. Všetko toto 

ženie Odyssea neustále dopredu. Ithaka sa tak mohla 

stať literárnym vzorom pre vlasť, kľúčové slovo, ktoré 

vystihuje nenahraditeľnú väzbu človeka k miestu jeho 

detstva, k rodnému domu. Vzťah k Penelope, ktorá sa 

stala symbolom manželskej vernosti, je Homérovým 

odkazom úcty k žene. Odysseus neprestáva túžiť po 

návrate k svojej žene napriek svojim peripetiám 

s inými ženami. Jedinečným symbolom Odysseovho 

pevného manželstva je manželské lôžko, ktorým sa 

nedá pohnúť. Je to neprekonateľný obraz rešpektu k inštitúcii manželstva a k manželke, pre 

ktorú bolo toto lôžko vyrobené. 

Na konci desaťročnej vojny a desaťročného blúdenia získava Odysseus späť to, čo 

básnik zjavne považoval za základ ľudskej existencie: vlasť, manželstvo a rodinu. Okrem 

toho však poukazuje aj na pohostinné právo a jeho posvätnosť. Polyfémos ako symbol 

necivilizovaného zmýšľania toto právo absolútne neguje a porušil ho tým najhoršie 

mysliteľným spôsobom. Naproti tomu spoločnosť Fajákov si toto právo ctí veľmi vysoko – 

zaobchádzajú s cudzincom vznešeným spôsobom ešte skôr, ako zistia, kto vlastne je. 

Pohostinné právo zneužívajú nápadníci Penelopy, ktorí doslova plienia jej dom, ale so 

žobrákom, ktorý sem prichádza, zaobchádzajú zle. Toto všetko ospravedlňuje, že ich 

Odysseus zabil. 

Odysseus je hrdinom, ktorého poznajú všetky ľudové tradície v zmysle rozprávkového 

hrdinu – klamára. K mnohým motívom Odysseie existujú paralely v európskych 

i mimoeurópskych ľudových rozprávkach (muž po dlhšej neprítomnosti dokáže v poslednom 

okamihu zabrániť, aby sa jeho žena vydala; častým motívom je tiež lesť). 

 

2.1.1.4 Vplyv Homéra na Grékov, grécku a vôbec európsku kultúru 

 

Homér a jeho eposy nikdy neboli posvätným textom – v tom spočíva rozdiel oproti 

iným kultúram, na ktorých literárnom počiatku stoja veľké náboženské texty (napr. 

Pentateuch na počiatku starohebrejskej kultúry, Korán na počiatku kultúry islamskej). 

Základné texty gréckej kultúry teda neodporúčala náboženská autorita, ale ich literárna 

 

Odysseus a iné ženy 

S Kirké zdieľal Odysseus lôžko 

na Hermov pokyn, aby mohol 

zachrániť svojich druhov. 

S Kalypsó, nevediac ako sa 

dostať z jej ostrova, trávi síce 

noci, ale cez deň sedí na 

morskom brehu, plače a túžobne 

hľadí do diaľky.  Pri prvej 

príležitosti bez zaváhania 

odchádza. 
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kvalita. Iliadu a Odysseiu spája spoločná technika rozprávania, ktorá v neskoršom období 

viedla k uprednostňovaniu istých naratívnych štruktúr. Vytvorili paradigmy typicky 

západoeurópskeho umenia, ako zachytiť v básni udalosť, ako zostaviť zápletku. Ponúkajú tiež 

rozmanitosť životov a osudov. Pozerajú na ľudský život ako na celok, ktorý stojí v horizonte 

rozumu. Zanechali nám vznešenú etickú orientáciu – Iliada posolstvo úcty k cudzincom 

i nepriateľom, schopnosť vytušiť v cudzom žiali vlastný zármutok a tak prekonať obrovskú 

nenávisť, v Odysseii stojí v strede pozornosti posvätnosť pohostinného práva, tiež hodnoty 

sebaovládania a neochvejnosti. Smeruje nás k hodnote rodiny, vlasti, manželstva. Eposy 

v sebe nesú znaky tragédie i komédie (sebazáchova) a ako také mali vplyv na attickú drámu 

(Sofoklés, Euripidés, Aristofanés), ktorá mala následne najsilnejší vplyv na európsku 

literatúru. 

 

 

2.1.2 Hésiodos – zakladateľ didaktickej poézie 
 

Okrem povestí týkajúcich sa Tróje poskytovali látku pre bohatierske piesne a básne aj 

mnohé iné báje a povesti. Na ich základe boli potom, podľa Homérovho vzoru, skladané 

rozmerné eposy. Epos so všetkými svojimi znakmi sa stal pre gréckych básnikov obvyklou 

formou vyjadrenia. Ešte počas svojho rozkvetu v Iónii (historické územie v Malej Ázii na 

pobreží Egejského mora) sa šíril do Grécka, ktoré bolo oproti Malej Ázii kultúrne zaostalé. 

Napriek tomu bol práve tam významne obohatený. Boiótsky básnik Hésiodos sa pokúsil 

naplniť epickú formu novým obsahom. Stal sa zakladateľom didaktickej poézie. 

V časovej postupnosti je Hésiodos (koniec 8. a začiatok 7. 

stor. pred Kr.) druhým básnikom starého Grécka a Európy 

vôbec, o ktorom vieme. S Homérom ho spája veršová forma 

– daktylský hexameter, a v súvislosti s ňou aj takmer rovnaké 

vyjadrovacie prostriedky. Je však medzi nimi veľmi hlboký 

sociálny rozdiel jednak vo vlastných osudoch, jednak 

v postoji k súdobej spoločnosti a k životu vôbec. 

Hésiodos bol pôvodne homérovcom. Ako jeden 

z potulných či príležitostných pevcov, rapsódov, zanechal po 

sebe rad skladieb, z ktorých sa nám zachovali len kratšie 

alebo dlhšie zlomky. Tie sa viac menej týkajú hérojskej doby Obr. 12  Hésiodos. 
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po Homérovi. 

Dva neskoršie eposy – Theogonia (Zrodenie 

bohov) a Erga kai hémerai (Práce a dni) – boli odlišné. 

Prejavuje sa v nich iné myslenie a iná doba: viera 

v možnosť spravodlivosti, protesty proti krivdám 

a hlboká oddanosť poctivej práci. Zrodenie bohov má 

k Homérovi bližšie ako Práce a dni, je zjavne staršie 

a v súborných vydaniach Hésiodovho diela býva 

vysádzané na prvom mieste. Je to do istej miery 

polemika s Homérom, pokus uviesť chaotický svet 

jeho božstiev do sústavy. Zväčša je na to použitý 

najjednoduchší prostriedok, genealógia, príbuzenské 

vzťahy. Básnik sa pokúsil zostaviť do pevného 

systému početných gréckych lokálnych bohov i tých, 

ktorých Homér nepoznal alebo ich opomenul, pretože 

ich uctievali jednoduchí ľudia. Všetky Hésiodove 

božstvá sú potomkami Chaosu a Zeme (Gaia); niektoré vznikli samoplodením (z Chaosu Noc 

– Nyx), zo Zeme Uranos a Pontos), ale drvivá väčšina z milostného spojenia Noci a Erebu 

(podsvetného temna) a ďalších a ďalších dvojíc, až napokon najmladšia generácia obcovaním 

s ľuďmi. Je to chápanie vývojové a zároveň svojím spôsobom materialistické, príp. 

pantheistické. Určujúcim faktorom je postupnosť Uranos – Kronos – Zeus. Ich postupnosť 

ako riadiacich síl vesmíru je plodom mnohého násilia; posledným je urputný boj Dia 

s Titánmi. Po svojom víťazstve sa Zeus zmocnil vlády navždy. 

Theogonia je jediným zachovaným a tiež najstarším známym exemplárom 

theogonickej literatúry v starom Grécku. Býva pokladaná za spojovací článok medzi 

Homérom a najstaršími gréckymi filozofmi. Kým Homérove predstavy o spoločnosti 

Olympanov sú obrazom osvietenej iónskej aristokratickej spoločnosti, Hésiodovi bohovia sú 

prejavom nábožnej úcty a viery. Boje bohov sú u neho chápané ako zápasy o lepší poriadok 

sveta. 

Práce a dni, dielo čítavejšie a slávnejšie, je zostavené voľnejšie a je považované za 

didaktický epos. Nachádzajú sa v ňom početné a rozsiahle ponaučenia o práci a živote, rady 

užitočné pre pole i dom, návod na výrobu pluhu, astronomické pozorovania, atď. To všetko je 

adresované Hésiodovmu nepodarenému bratovi Persovi vo viere, že sa polepší vďaka 

zušľachťujúcej moci práce. Jednotlivé praktické ponaučenia sú popretkávané folklórnymi 

 

Hésiodovo dielo Theogonia je 

pravdepodobne odvodené od 

prastarej kozmogonickej tradície 

učenia o vzniku vesmíru, od 

„epiky stvorenia“, ktoré je 

doložené v mezopotámskom 

a chetitskom epose či 

v starozákonnej knihe Genezis. 

Analógie medzi Zrodením 

bohov a akkádskou skladbou 

Enúma eliš, ktorá pochádza 

z polovice 2. tisícročia pred Kr., 

sú početné a týkajú sa 

ústredných udalostí, napr. 

oddelenie prvotného páru pri 

dramatickej roztržke Neba 

a Zeme, vtesnanie detí do útrob 

bohyne či konečná kastrácia 

boha. 
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prvkami, od príležitostných hádaniek, gnóm i celých cyklov 

prísloví cez najstaršie známe európske bájky či podobenstvá až po 

rozsiahlejšie mýty. Stretávame sa tu s Prométheom i s prvou 

ženou Pandórou, stvorenou Diom ako trest pre ľudí za zmocnenie 

sa božského ohňa, a navyše aj s opisom piatich vekov ľudstva od 

zlatého až po železný. Z hľadiska skladby archaického typu sa 

v básni ako ústredný námet, ktorý jej udáva tón a zmysel 

a zjednocuje ju ako skladbu, javí niektorým bádateľom téma 

vyjadrená na začiatku básne prostredníctvom mýtu – totiž 

„prvotný hriech“ Prométhea, po ktorom nasledoval postupný pád z 

„raja“ zlatého veku do znepokojujúcej prítomnosti veku 

železného. Nespravodlivosť a bolestná práca, ktorá je predmetom hutných ponaučení, sú 

podľa nich dôsledkom odsúdenia ľudstva za oné rozhodujúce priestupky. Iní bádatelia (napr. 

Bruno Snell) zas považujú za ústrednú problematiku celého Hésiodovho diela otázku 

spravodlivosti. 

Umelecky porovnávať Homéra a Hésioda nie je možné. Skutočná poézia je u Hésioda 

zriedkavá; bol totiž predovšetkým mysliteľ. Napriek tomu ho Gréci kládli hneď vedľa 

Homéra a bol pre nich vlastným zakladateľom teológie a etiky. Bol prvým básnikom 

v európskej literatúre, ktorý hovoril o sebe. Čítali ho v školách, zaoberali sa ním filozofi, 

neskôr i gramatici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodizácia gréckej literatúry: 

 

1. Predattické obdobie 

2. Attické obdobie – zaberá 5. a 4. stor. pred Kr. 

3. Helenistické obdobie – siaha do roku 30 pred Kr. 

4. Rímske obdobie – siaha po zatvorenie aténskej Akadémie (529 po Kr.) 

 

 

Periodizácia rímskej literatúry: 

 

1. Archaické obdobie – obdobie od roku 240 do roku 81 pred Kr. 

2. Ciceronovo obdobie – siaha do roku 31 pred Kr. 

3. Augustovo obdobie – zahŕňa obdobie rokov 31 pred Kr. – 14 po Kr. 

4. Strieborné obdobie – zaberá roky 14 – 117 po Kr. 

5. Úpadkové obdobie – siaha po zánik Západorímskej ríše (476 po Kr.) 

Obr. 13  Pandóra. 
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2.1.3 Národný epos Rimanov – Vergiliova Aeneida 

 

Na sklonku 1. stor. pred Kr. napísal rímsky historik Titus Livius (Ab Urbe condita 1, 

pr. 7): „Staroveku priznávame výsadu, že smie miešať ľudské s božským, aby vznik miest 

vyzeral vznešenejší.“ Rimania túto výsadu patrične využili. Najznámejšie a najrozšírenejšie 

podanie mýtov o vzniku mesta Rím pochádza z pera 

veľkého rímskeho básnika Publia Vergilia Marona (70 – 

19 pred Kr.). Jeho zámerom bolo zložiť pre Rimanov 

národný epos, ktorý by bol latinským náprotivkom 

Homérových eposov Ilias a Odysseia. Výsledkom je 

skladba, ktorá vstupuje do priameho dialógu s Homérom 

a je v podstate priamym pokračovaním jeho eposov. 

Vergiliov epos Aeneis je rozprávaním o Trójanoch, 

ktorí nezahynuli po páde mesta. Rozpráva o Aeneovi, 

ktorého domov leží v troskách, a ktorý sa ako vyhnanec 

vydáva do neznáma, aby našiel pre svoj národ inú vlasť 

a založil novú Tróju. Vergilius skĺbil grécky mýtus o osude 

Trójanov s rímskymi legendami o prehistórii Itálie a po 

tom, čo nechal svojho hrdinu pristáť na brehoch Latia, zapojil ho do konfliktu s miestnymi 

italskými kmeňmi. Aeneov konflikt v Itálii je konštruktívny (na rozdiel od trójskej vojny, 

ktorá bola deštruktívna), pretože jeho zmyslom je vytvorenie predpokladov pre založenie 

novej Tróje – Ríma. Básnik v Aeneide kombinuje hrdinovo blúdenie s motívom vojny a celá 

skladba je konštruovaná ako dvojepos pripomínajúci Odysseiu a Iliadu v jednom, i keď 

tematická postupnosť je opačná. Prvá polovica (knihy I – VI) popisuje cestu hlavného hrdinu 

do Itálie a kopíruje Odysseove dobrodružstvá, druhá polovica (knihy VII – XII) je rovnako 

ako Ilias venovaná vojne. Vzťah medzi homérskymi eposmi a Aeneidou je však ešte hlbší 

a komplexnejší. Paralely možno nájsť na rôznych úrovniach štruktúry diela, od jednotlivých 

motívov až po celé scény a epizódy. 

 

2.1.3.1 Mýtus o Aeneovi 

 

Aeneas bol synom dardanského kráľa Anchisa a bohyne lásky Afrodity. Jeho 

pradedom, hoci v siedmom pokolení, bol Zeus. Jeho prvým pozemským predkom bol 

Dardanos, zakladateľ Dardanie. Po vypuknutí trójskej vojny prišiel na pomoc Priamovi na 

Obr. 14. Publius Vergilius Maro. 
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čele vojska. Patril k najstatočnejším a najobetavejším 

obrancom Tróje. V boji vynikol mnohými hrdinskými 

činmi, i keď ho chránili bohovia a v boji s Achilleom 

i zachránili. Oženil sa s Priamovou dcérou Kreusou, 

ktorá mu porodila syna Askania. Do Tróje vzal 

i svojho otca Anchisa. 

 Osud, ktorý Tróji určil záhubu, Aeneovi určil 

záchranu. Mal zachovať Dardanov rod a vládnuť nad 

trójskym ľudom. Ako jediný z trójskych vojvodcov sa 

zachránil z horiaceho mesta a vyviedol z neho aj 

svojho otca a syna. Manželku sa mu však nepodarilo 

v plameňoch nájsť a rozlúčil sa len s jej tieňom. Do 

Tróje sa už nikdy nevrátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dvadsiatich lodiach odišiel spolu 

s trójskymi utečencami na západ, aby si na Diov 

rozkaz našiel novú vlasť v Itálii. Sedem rokov sa plavil 

po Egejskom, Iónskom a Tyrrhénskom mori, navštívil 

mnohé kraje a zažil mnoho útrap. Počas plavby mu 

zomrel otec, na Kréte sa stal takmer obeťou moru, 

stretol sa s Harpyjami, dostal sa pod soptiacu Etnu, 

podarilo sa mu uniknúť Skylle a Charybde a, keď už 

bol pri brehoch Itálie, búrka zahnala jeho lode až k severnej Afrike, kde sa doň zaľúbila 

 

Dardanos - syn Dia 

a Atlantovej dcéry Élektry. Zeus 

ho mal najradšej zo všetkých 

svojich pozemských synov 

a určil mu šťastnú vládu 

i slávnych potomkov. Do 

krajiny, ktorá dostala jeho 

meno, prišiel zo Samothraki. 

V meste, ktoré založil a nazval 

po sebe, vládol do smrti. Po 

ňom nastúpil na trón jeho syn 

Erichthonios, potom 

Erichthoniov syn Trós. Keď 

Tróov syn založil Tróju, ktorá sa 

podľa neho volala tiež Ílios 

alebo Ílion, Dardanov rod sa 

rozdelil. V Dardanii vládla 

staršia vetva (Assarakos, Kapys, 

Anchísés) a v Tróji mladšia 

(Ilos, Laomedón, Priamos). 

Dobytím Tróje vláda 

Dardanových potomkov v tomto 

kraji zanikla. 

Askanios, tiež Iulus, založil vraj 

mesto Alba Longa, ktoré je 

považované za priamu 

predchodkyňu Ríma. Od neho 

odvodzoval svoj pôvod rod 

Iuliovcov, z ktorého pochádzal 

aj Gaius Iulius Caesar. 

Harpyje – mýtické bytosti 

(monštrá) antickej mytológie, 

zobrazované ako napoly ženy 

napoly vtáky. 

Charybda – v gréckej 

mytológii podmorská obluda, 

zosobňujúca nebezpečné víry 

v Messinskej úžine pri Sicílii. 

Trikrát denne pohlcuje obrovské 

množstvo vody, až vidieť 

morské dno, a trikrát denne  túto 

vodu zase chrlí von. Ak bola 

nablízku nejaká loď, zmizla v jej 

bezodnom hltane. Bola menej 

nebezpečná ako Skylla, pretože 

škodila len trikrát denne. 

Obr. 15 Aeneas odnáša otca Anchisa z horiacej Tróje. 



83 

 

kartáginská kráľovná Didó. Po mnohých peripetiách napokon dosiahol brehy Itálie na mieste 

ústia rieky Tiber do mora. Krajina okolo Tiberu však bola obývaná Latinmi, ktorým vládol 

kráľ Latinus. Podľa jednej verzie prijal Aenea vľúdne a dovolil mu založiť mesto. Podľa 

druhej sa mu najprv postavil na odpor, keď však podľahol, uzavrel s Aeneom mier 

a priateľstvo. Dokonca mu dal za manželku svoju dcéru Laviniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 S Laviniou bol však zasnúbený Turnus, kráľ susedných Rutulov a už sa považoval za 

dediča Latinovho kráľovstva. Postavil sa preto na čelo Latinov, ktorým sa nepáčilo, že sa 

u nich Aeneas usadil. Napadli Aeneovo mesto, ktorému prišli na pomoc Etruskovia, dávni 

Turnovi nepriatelia. Rozpútala sa neľútostná vojna, v ktorej padlo mnoho Latinov. Keď ich 

príbuzní žiadali Aenea o prímerie, odpovedal im, že nechce bojovať s latinským ľudom, ale 

iba s Turnom, ktorého v súboji aj porazil. Po víťazstve nad Turnom spojil Aeneas svoj ľud 

s latinským. Z tohto spojenia vznikol rímsky národ, nesúci meno podľa mesta, čo založili 

neskorší Aeneovi potomkovia Romulus a Remus. 

 

2.1.3.2 Aeneas ako hrdina 

 

 Aeneas je hrdinom, ktorý celkom nezodpovedá kódexu štandardných epických cností. 

Nekoná slobodne sám za seba ako homérski héroovia, ale podriaďuje sa vôli vyššej moci 

a stáva sa nástrojom v rukách osudu. Jeho určujúcou vlastnosťou nie je vojenská zdatnosť či 

ľstivosť, ale pietas – svedomité plnenie mravných záväzkov, a to vo vzťahu k bohom, 

Obr. 16 Aeneova cesta z Tróje do Latia. 

 



84 

 

k vlastnému otcovi, k národu. Vergilius zaviedol ako prvý do antickej literatúry koncepciu 

hrdinu, ktorý je povolaný k akémusi vyššiemu poslaniu. Podriadenie sa diktátu vyššej moci 

v Aeneovom prípade nie je absolútne, ale dozrieva postupne v konflikte s vlastnou vôľou 

(chce v Tróji bojovať do konca, ale bohovia mu prikazujú odísť; v Kartágu chce zostať 

s Didó, ale na príkaz bohov odchádza, a pod.). 

V druhej polovici eposu ustupuje jeho pietas zdanlivo do úzadia a Aeneas sa mení na 

bojovníka. Trójania sú konfrontovaní s Latinmi, takže musí ukázať svoje vojenské schopnosti, 

hoci opäť proti svojej vôli. Vojna medzi národmi je opísaná ako dôsledok nedorozumenia 

a nepriazne osudu. Nakoniec každý z italských kmeňov prispieva nejakým spôsobom ku 

vzniku Ríma, dokonca aj Latinovia, ktorí sa po skončení vojny stávajú jadrom nového národa. 

Postava Aenea je symbolom Ríma a do jeho konania a charakteru sa premieta 

predstava o rímskych cnostiach. 

 

2.1.3.3 Aeneis 

 

 Epos Aeneis je koncipovaný ako patriotická skladba, hoci jej základ tvoril zdanlivo 

odťažitý mytologický námet. Mýtus totiž v antike neslúžil len ako nevyčerpateľná zásobáreň 

poučných a zábavných príbehov, ktoré nemajú nič spoločné s prítomnosťou, ale plnil funkciu 

akéhosi univerzálneho symbolického jazyka, ktorý sa používal aj v politickom diskurze na 

opísanie reálnych mocensko-politických vzťahov. V tomto kontexte, ako konštatuje J. Šubrt, 

bolo napríklad možné vnímať rímsky protektorát nad Gréckom ako historickú satisfakciu za 

vyvrátenie Tróje alebo púnske vojny ako dôsledok neuváženého milostného románika, ktorý 

prežil mýtický Aeneas so zakladateľkou Kartága, kráľovnou Didó. Prostredníctvom 

rozprávania o bájnom prapredkovi vysvetľuje Vergilius pôvod rímskeho národa a zmysel jeho 

existencie, oslavuje cisára Augusta a jeho historický triumf. Ako priamy pokračovateľ Aenea 

je tou najpovolanejšou osobou na záchranu Ríma. 

Vergilius pracuje v Aeneide s homérskymi výpožičkami, ale narába s nimi voľne, 

tvorivým spôsobom ich prepracúva a prispôsobuje novému kontextu. Vzniká tak zvláštny 

vzťah programovej závislosti a zároveň vedomého rozchodu s homérskou tradíciou, ktorý 

býva v odbornej literatúre označovaný ako princíp imitatio a aemulatio (napodobnenia 

a umeleckého súperenia). Nosným prvkom Vergiliovho rozprávania je napätie medzi 

minulosťou a budúcnosťou, mýtom a históriou, čím sa vzďaľuje od pokojne plynúcej a všetko 

pohlcujúcej prítomnosti homérskej epiky. Každý skutok, ktorý Vergiliov hrdina vykoná, je 

meraný vzhľadom na budúcnosť a každá historická udalosť má svoje korene v mýtickej 
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minulosti. Napriek tomu, vzhľadom k zložitej pavučine intertextuálnych väzieb s homérskymi 

eposmi, je prakticky nemožné Aeneidu bez poznania Iliady a Odysseie pochopiť. 

 

2.1.3.4 Vergiliov vplyv na epiku 

 

Vergilius dal svojou Aeneidou epickému žánru, ktorý sa v jeho dobe zdal už mnohým 

zastaraný a strnulý, nový impulz. Už počas jeho života bola skladba prijímaná s nadšením 

a po jeho smrti sa stala paradigmou pre nasledujúce generácie epických básnikov. Rímski 

epickí básnici viac neboli porovnávaní s Homérom, ale s Vergiliom. Aeneida sa skoro stala 

povinným školským čítaním a v západnej polovici Rímskej ríše vytlačila z tejto pozície 

Homérove eposy. V neskorej antike sa stal Vergilius objektom takmer posvätnej úcty a bol 

považovaný za mudrca, mága, proroka a svätca v jednej osobe. Aeneida bola rozpitvávaná 

v nespočetných scholiách a komentároch. Každý 

vzdelaný Riman, ktorý prešiel gramatickou 

a rétorickou školou, mohol citovať verše 

z Vergiliových básní naspamäť. Nie je preto ničím 

zvláštnym, že sa jeho básne stali vďačným materiálom 

pre tzv. centones, skladby poskladané výhradne len 

z útržkov cudzej poézie. Aj kresťanskí autori chápali 

Vergilia ako svojho básnika a považovali ho za vzor 

básnického vyjadrovania. Vďaka tomu bol zaradený na 

jedno z popredných miest stredovekého kánonu 

klasických autorov. V tomto období sa stal takmer 

mýtickou osobou. Stačí spomenúť Danteho prechádzku po pekle a očistci v Božskej komédii, 

kde mu je sprievodcom práve Vergilius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholion (scholium) 

Poznámka na okraji stránky 

v knihe, glosa. Ide o výkladovú 

poznámku, vlastný komentár, 

opravu domnelých alebo 

skutočných chýb. Autor takejto 

poznámky sa označuje ako 

scholiasta, aby sa odlíšil od 

autora textu. 
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2.1.4 Mytologický epos – Ovidiove Metamorfózy 
 

Popri Vergiliovej Aeneide sa z tzv. zlatého obdobia rímskej literatúry zachovala už 

len jedna ďalšia hexametrická skladba – Ovidiove 

Metamorfózy (Metamorphoses, Premeny). Hoci sa 

tieto dve diela vyrovnávajú s podobnými problémami, 

každé je úplne iné, a i keď Metamorfózy vykazujú 

všetky vonkajšie znaky epického žánru, majú k epike 

homérsko-vergiliovského razenia veľmi ďaleko. 

Predstavujú skladbu úplne iného typu, v ktorej sa spája 

niekoľko rôznych vplyvov: genealogická poézia typu 

Hésiodovej Theogonie, neoterické epyllion 

(miniatúrny epos) a didaktická helenistická poézia 

systematizujúca mýty podľa určitých jednotiacich 

princípov. 

Publius Ovidius Naso sa vyznačoval 

výnimočným básnickým nadaním. Patril k básnikom 

Augustovho obdobia, hoci bol o celú generáciu mladší než ostatní 

(43 pred Kr. – 17 po Kr.). Celý život experimentoval s rôznymi 

básnickými žánrami. Poéziu vnímal ako fascinujúcu intelektuálnu 

hru a vyskúšal takmer všetko od módnej milostnej elégie cez epos, 

básnický list až po tragédiu. 

Odvážnym básnickým experimentom, ktorý nemal 

v antickej literatúre obdobu, bolo aj rafinované kompozičné 

usporiadanie látky Metamorfóz. Na prvý pohľad môže pôsobiť ako 

nenútený súbor nesúrodých asi 250 mytologických príbehov, ktoré 

spája navzájom iba motív premeny. Večná premena všetkého, 

všetkých foriem hmoty a jej existencie, najmä možnosť premeny 

človeka otvára široké pole predstavivosti úvahám 

o podivuhodnom prekročení medzí svojej bytosti v priestore 

a čase, dotýka sa najhlbších vrstiev nášho vedomia i nevedomia, oživuje zastrené, len tu a tam 

prebleskujúce predstavy mýtického sveta. Téma premeny u Ovidia neplní len funkciu 

formálneho spájacieho prvku, ale je aj symbolom nestálosti, vrtkavosti tohto sveta, v ktorom 

nič nemá trvalú podobu a jedna forma bytia prechádza plynule do druhej. Metamorfóza sa 

Obr. 17  P. Ovidius Naso. 

 

Neoterici (1. stor. pred Kr.) 

Malá skupina básnikov, ktorá 

uprednostňovala pred 

obsiahlymi skladbami 

historického rázu kratšie básne 

s mytologickým námetom, často 

milostného charakteru. 

Nenasledovali dovtedajšiu 

tradíciu rímskej poézie a hľadali 

inšpiráciu v Grécku. Uchyľovali 

sa do sféry súkromných citov 

a ostentatívne prejavovali 

nezáujem o veci verejné. 

Básnická tvorba im slúžila ako 

výraz istého životného postoja. 
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stáva aktom stvorenia (Deukalion a Pyrrha), formou 

božieho trestu (premena Lykaóna na vlka), dôsledkom 

božej pomsty (Ió) či výnimočnou odmenou za úctu 

prejavenú bohom (Filémón a Baucis), ale aj následkom 

neutíšiteľného žiaľu (Héliovny), formou úniku (Apollón 

a Dafné) alebo prejavom agónie (Niobé). 

Svoj básnický zámer formuloval Ovidius hneď 

v úvodných veršoch skladby, keď ju charakterizuje ako 

carmen perpetuum (nepretržitú báseň). Naznačuje 

kontinuálnosť rozprávania od stvorenia cez mytologický 

čas až po historickú súčasnosť (zbožštenie Caesara). Ide 

v podstate o syntézu svetovej histórie v okamihu, keď Rím 

ovládal vtedajší svet. Zároveň vyjadruje snahu vtlačiť 

nesúvislému mytologickému materiálu ilúziu neprerušovane plynúcej skladby, v ktorej 

jednotlivé príbehy prirodzene prechádzajú jeden do druhého. 

Ovidius rozpráva mýty ako zábavné príbehy plné pikantností, čím ich pripravuje 

o slávnostný nádych. Vlastné mytologické chápanie sveta bolo Ovidiovi vzdialené. Chce 

svojho čitateľa predovšetkým pobaviť, zaujať popisom 

farbistých podrobností a neraz i šokovať. Podobne ako 

Homér premieňa antických bohov na postavy 

vznešenej spoločnosti, zosvetšťuje a poľudšťuje 

starovekú mytológiu – to, čo bývalo kedysi bájou, 

povesťou alebo legendou, stáva sa u neho poviedkou, 

novelou. Preplieta svetové katastrofy s krehkými 

milostnými zápletkami, bojové scény plné násilia 

s rozprávaním o nešťastnej láske, temné incestné vášne 

s dojemnou manželskou láskou, a pod. Svoju 

dôležitosť si však pôvodné mýtické jadro príbehov 

ponecháva a zvýrazňuje pôsobivosť legiend o bohoch, 

hérooch a ich premenách i v situácii, keď básnikovi 

slúžilo ako materiál pre rozprávanie o všeobecných 

ľudských osudoch, osobných tragédiách, o krutosti 

tohto sveta, nespravodlivosti a zložitosti ľudských 

Obr. 18  Bernini: Apollón a Dafné. 

 

 

Ovidius písal poéziu viac ako 

štyridsať rokov, a keďže tvoril 

ľahko, napísal veľké množstvo 

diel. Možno ich rozdeliť do 

troch skupín: 

- v prvom období sa venoval 

milostnej poézii (zbierky 

Amores – Milostné spevy, 

Heroides – Listy heroin, Ars 

amatoria – Umenie milovať, 

Remedia amoris – Lieky proti 

láske); 

- v druhom období zbásnil 

grécke a rímske báje a povesti 

(Metamorphoses – Premeny, 

Fasti - Kalendár), je to vrcholné 

obdobie jeho tvorby; 

- tretie obdobie zahŕňa básne 

písané vo vyhnanstve (Tristia – 

Žalospevy, Epistulae ex Ponto – 

Listy z Pontu). 
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vzťahov. Nenecháva nič nepremyslené, neprepracované. Výber príbehov, resp. ich verzie, sa 

môže zdať na prvý pohľad náhodný, ale v kontexte je vidieť, že vyberal uvážlivo. Neopakuje 

tie verzie bájí, ktoré sa vyskytujú v detailnom spracovaní u iných autorov, neopakuje príbehy 

alebo ich časti, ktoré spracoval v iných zbierkach. Vyhľadáva odľahlejšie, nie príliš známe 

podania alebo sám príbehy pretvára. Pestrý obsah a charakter príbehov sprevádza aj 

premenlivosť štýlu – od slávnostnej epiky prechádza do polohy lyrickej elégie, inde 

napodobňuje dramatickú poéziu či bukolské pasáže. Napriek tomu robí po umeleckej stránke 

chybu, pretože nepozná mieru, nevie, kedy prestať a chýba mu autokritika. Pohotovosť 

fantázie a vyjadrovania ho zvádzali k plytkosti, k prílišnému rozvádzaniu a obmieňaniu 

obrazov i myšlienok a k rétorizovaniu. 

Zbierky voľne radených bájí, ktorých základom bola premena, boli písané už dlho 

pred Ovidiom v gréckej literatúre a boli obľúbené aj vo vtedajšej rímskej literatúre. Napríklad 

Ovidiov priateľ Aemilius Macer spísal zbierku príbehov o premenách vtákov, pričom 

poznáme aj mená jeho gréckych inšpirátorov (Boios, Nikandros z Kolofónu, Parthenios). 

Ovidius zrejme poznal ich, ale i ďalších, no jeho novátorstvo spočívalo v tom, že spojil 

princíp premeny a princíp chronologického radenia. Vo veľkej miere mytológiou inšpirované 

Ovidiovo dielo Metamorfózy predstavovalo a predstavuje veľkolepú encyklopédiu pre budúce 

generácie.  Zároveň sú kompendiom textov obrovského literárneho dedičstva, siahajúceho od 

Homéra cez gréckych a rímskych tragikov až k obsiahlej a mnohostrannej helenistickej 

literatúre a k básnikom Ovidiovho Ríma. Metamorfózy sa stali nielen zdrojom poznania 

niektorých inak nezachovaných grécko-rímskych mýtov, ale aj zdrojom inšpirácie umelcov až 

po súčasnosť. 

V 4. až 5. storočí mal vplyv na posledných pohanských básnikov (napr. na 

Claudiana), ale i na básnikov kresťanských (napr. na 

Prudentia či Fulgentia). Zvýšený záujem o jeho dielo 

sa však datuje až od 11. a 12. storočia. Ovidius sa stal 

školským autorom a tak veľmi ľahko aj vzorom pre 

mladých básnikov. Katalógy knižníc nám poskytujú 

mnohé doklady o existencii odpisov jeho diel 

a vytváraní rôznych výťahov – florilegií. 

Reminiscencie sú početné vo všetkých druhoch 

svetskej i cirkevnej literatúry. Nebolo to náhodné. 

Metamorfózy boli často komentované a dopĺňané 

 

Kompendium = súhrn 

základných poznatkov vedného 

odboru; príručka obsahujúca 

tento súhrn. 

Florilegium (lat. flos  kvet + 

legere  zbierať – „zbierka 

kvetov“) = výber z literárnych 

diel, príp. úryvkov 

osvetľujúcich určitú tému, 

zborník vybraných prác. 
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o alegorické výklady. Autori podkladali pohanským 

bájam symbolický alebo alegorický význam. 

Domnievali sa, že Ovidius poznal starozákonnú 

literatúru. Jeho dielo bolo prispôsobované 

kresťanskému učeniu, jeho text sa stal podkladom pre 

výklady kresťanskej vierouky a morálky (napr. 

prenasledovanie Dafné Apollónom predstavovalo 

prenasledovanie duše satanom, a pod.). 

Ovidius sa stal rovnocenným inšpiračným 

zdrojom a pokladnicou námetov pre najrôznejšie diela 

literárne aj výtvarné, najmä v období renesancie 

a baroka. Stretávame sa s ním v dielach najväčších velikánov európskej literatúry, ako napr. 

Chaucer, Boccaccio, Petrarca, Goethe, Ronsard, La Fontaine, Shakespeare, Milton a ďalší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoci sa názory na hodnotu 

Ovidiovho diela rôznia, predsa 

sa jeho odkaz stal v povedomí 

ľudí obecným majetkom. Svedčí 

o tom anekdotický príbeh: Kráľ 

Jakub I. Aragónsky zahájil svoju 

reč na akomsi zhromaždení 

biskupov citátom, ktorý 

považoval za citát z Biblie. Bol 

však z Ovidiovho diela Umenie 

milovať. 
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2.2 Dráma 
 

 Európska dráma je rýdzo grécky výtvor. Zo 

starovekých národov len Gréci dospeli k tomu, že na 

scéne predvádzali a riešili životné problémy 

v umelom a umeleckom diele. Hoci je dramatická 

poézia rovnako stará ako epika a lyrika, do umelej 

literatúry bola zavedená až po rozkvete epiky 

a lyriky, o ktoré sa dráma opiera. 

K mohutnému rozvoju divadla došlo v 5. 

stor. pred Kr., a to najmä v demokratických Aténach, 

v ktorých bolo divadlo jedným z pilierov politického 

súkolesia obce (spolu s ľudovým zhromaždením 

a súdmi). Atény boli v porovnaní s inými mestami 

miestom, kde dochádzalo k najhlbšiemu kultúrnemu 

pôsobeniu na obyvateľov. Zároveň boli miestom, 

kde sa najviac písalo a najväčšmi bola pociťovaná 

potreba vyjadrovať sa písomne. 

Grécka dráma mala tri žánrové formy: 

komédiu, tragédiu (vrcholné výtvory) a tzv. satyrskú 

drámu, ktorá plnila funkciu akejsi odľahčujúcej 

dohry k tragédiám. Okrem nich sa vo všetkých 

gréckych kmeňoch vyskytovali aj rôzne primitívne 

dramatické útvary (mimos, fraška, pantomimos). 

 

2.2.1 Tragédia 
 

 Aristotelés (Poetika, 1499b) charakterizuje 

tragédiu ako zobrazenie vážneho a uceleného deja 

s určitým rozsahom, pričom sa dej nerozpráva, ale predvádza. Pôvod a počiatočný vývoj tohto 

dramatického žánru nie je celkom jasný. Podľa starovekých správ sa tragédia vyvinula 

z dithyrambov, lyricko-epických zborových piesní, ktorými bol pôvodne uctievaný boh vína 

Dionysos. Slovo tragédia je odvodené od výrazu tragóidia, „capia pieseň“, snáď preto, že 

zbor tvorili muži majúci na sebe capie kože, alebo preto, že išlo o tanec okolo capa (a cap bol 

 

Slovo δρᾶμα (drama) znamená 

„jednanie, konanie“ – predvádzané 

osoby priamo konajú, kým v epike 

sa o ich konaní rozpráva.  

Názvy tragédia a komédia 

označujú dva hlavné druhy gréckej 

dramatickej poézie. Tragédia 

pôvodne spájala vážne i žartovné 

prvky; mohol sa v nej vyskytovať 

humor a mohla sa končiť šťastne. 

Komédia naopak obsahovala aj 

vážne prvky a najmä vo svojom 

konečnom vývoji prechádzala 

nezriedka do vážnej činohry. 

 

Mimos – najviac životaschopný 

komický žáner antiky. Definoval 

sa ako zábavné rozprávanie vo 

forme reči, spevu a tanca. Herci 

mimu spievali, tancovali (nenosili 

obuv, aby bol ich pohyb čo 

najvoľnejší) a hrali, ale nemali 

masku, čo im umožnilo dokonale 

využiť mimiku. Bol to jediný 

žáner, v ktorom hrali ženy. 

 

Fraška – menší komický útvar 

vyznačujúci sa burlesknosťou. 

 

Pantomimos – často splýval 

s mimom a tancom. Medzi mimom 

a pantomimom ale možno určiť 

presnú hranicu: Herec v mime hrá 

a tancuje, ale aj spieva a hovorí, 

zatiaľ čo v pantomime vyjadruje 

dej len gestom, prikyvovaním, 

pohybom nohy, ruky či celého tela. 

Okrem toho sa pantomimos hral 

v maskách podobných, ako sa 

používali v tragédii, ale na rozdiel 

od tragickej masky pantomimická 

maska mala zatvorené ústa 

a spĺňala vysoké estetické 

požiadavky. 
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obetným zvieraťom), alebo bol cap odmenou za 

víťazstvo v súťaži. Tragédia bola v každom prípade 

súčasťou náboženských sviatkov a mala svoje 

nespochybniteľné miesto v systéme politických 

a spoločenských aktivít. Len čo povolilo jej puto 

s polis (mesto, mestský štát), tragédia sa začala meniť. 

Grécki tragici čerpali látku vždy len z bájí 

a hérojských povestí, nikdy zo všedného života. 

Predvádzali väčšinou náboženské a morálne konflikty. 

Hrdina sa stretáva vo svojom konaní s vyššou mocou 

a podlieha, hoci i mravne zvíťazil. Podľa Aristotela má 

tragédia vzbudzovať v divákovi súcit s bázňou 

a spôsobovať v ňom príjemné uvoľnenie vybitím 

týchto duševných pohnutí; ide o tzv. tragickú katharsis 

(očistenie). 

Pôvodne sa tragédia začínala príchodom 

(parodos) zboru a končila jeho odchodom (exodos). 

Neskôr bol pred príchod zboru vložený prologos, 

v ktorom sa podávala monologicky alebo dialogicky 

expozícia deja. Ostatné dialogické časti, epeisodia, 

bývali tri alebo štyri. Postupom času sa zbor ako 

hlavný herec dostal len do pasívneho postavenia. 

Zriedka zasahoval do deja. Ústami svojho vodcu bol 

prostredníkom pri konfliktoch, radil, varoval, 

ohlasoval predvádzané výstupy. Napokon sa spevy 

a tance zboru stali len vložkami oddeľujúcimi od seba 

jednotlivé výstupy. Grécka tragédia bola teda 

zvláštnou zmesou hovoreného slova, spevu, hudby 

a tanca. Charakterizuje ju jednota miesta, času a deja. 

Celý dej sa zväčša odohráva na jedinom mieste, ktoré je dané priečelím divadelnej budovy. 

Tá takmer vždy predstavuje dom alebo chrám, nikdy vnútrajšok domu. Grécke divadlo 

nemalo oponu ani pohyblivé kulisy, pomocou ktorých by bolo možné meniť scénu. Okrem 

toho je dosť ťažko predstaviteľné, aby sa zbor ocital na rôznych miestach. Z tých istých 

 

V Grécku boli božstvá uctievané 

mimickými zborovými tancami, 

pri ktorých sa účastníci niekedy 

prezliekali do tej podoby, v akej 

si boha alebo jeho sprievodcov 

predstavovali. Keď pominula 

prvotná viera, že takto 

prezlečený človek získava božiu 

silu, stala sa z obradu hra. 

Grécke zborové piesne 

obsahovali epické rozprávanie 

sprevádzané mimickým tancom. 

Vyskytovali sa v nich 

rozhovory, pri rozprávaní sa 

využíval dialóg, vodca 

oslovoval členov zboru, básnik 

sa ústami zboru obracal v druhej 

osobe na adresáta, jedna osoba 

bývala predspevákom. K tomu 

pristupoval samotný obrad. 

Hlavnou osobou, ktorá jednala, 

bol zbor. Predvádzal mimickým 

tancom obsah piesne a tak 

i podstatnú časť obradu. 

V týchto prvkoch sa ukrývali 

zárodky drámy. 

Veľký pokrok nastal, keď bola 

proti zboru s vodcom postavená 

osoba, prvý herec. Podľa 

tradície ho zaviedol Attičan 

Thespis. Vlastným 

zakladateľom tragédie sa však 

stal až Aischylos tým, že 

zaviedol druhého herca. 

Umožnil tak dialóg a obmedzil 

piesne zboru v prospech deja. 

 

Epeisodion – činnosť hercov 

ako čosi pôvodne vedľajšie 

oproti zborovému spevu. 
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dôvodov aj dej mohol pomyselne trvať len tak dlho, 

ako si pri ňom možno predstaviť nepretržitú 

prítomnosť zboru, teda od rána do večera. 

Aby grécky dramatik dosiahol požiadavku 

miesta a času, musel dej obmedziť na podstatné časti 

a viesť ho tak, aby sa vystupujúce osoby s nejakou 

pravdepodobnosťou mohli stretnúť na jednom 

mieste, a aby si bolo možné dej predstaviť v jednom 

dni. Okrem toho boli viazaní malým počtom hercov 

(traja). Herci i zbor nosili masky, ktoré zodpovedali 

ich úlohe. Museli hrať niekoľko úloh a podľa toho 

bolo nutné rozvrhnúť aj dej. Časom začali básnici 

využívať rôzne prostriedky, ktoré im umožnili 

udržať jednotu miesta i času. Vzbudzovali napr. 

ilúziu, že sa niečo deje mimo viditeľné javisko, do 

kusov vplietali výklady o predchádzajúcich 

udalostiach i výhľady do budúcna, často používali 

postavu posla, ktorý prišiel s obšírnou správou 

z neviditeľného javiska (oznamoval najmä bitky, 

vraždy a smrť vôbec, ktorú Gréci na javisku nikdy 

nepredvádzali). 

Klasikmi gréckej tragédie sú Aischylos, Sofoklés a Euripidés. Aischylos sa pokladá za 

vlastného zakladateľa tragédie, za jej dovŕšiteľa Sofoklés. 

 

Obr. 21 Sofoklés. Obr. 20 Euripidés. Obr. 19 Aischylos. 

 

 

Masky hercov vraj, podľa neskorej 

tradície, vynašli grécki tragici. 

Thespis si líčil tvár vínnymi 

kvasnicami alebo bielou či 

červenou farbou. Aischylos  

zaviedol maľované masky, ktoré 

vzbudzovali strach a hrôzu. 

Masky boli vyrobené zo zlepených 

kusov plátna, niekedy z dreva 

alebo korku a mohli zakryť celú 

hlavu. Mali vlasy, ktoré vyzerali 

ako skutočné. Masky 

predstavujúce ženy boli nafarbené 

na bielo, pretože ženská pleť bola 

omnoho svetlejšia, keďže trávili 

veľa času v dome. Otvory pre oči 

a ústa boli trochu prehnané, aby 

ich obecenstvo mohlo zreteľne 

vidieť. Ženské úlohy hrali muži. 
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Všetci traja sa svojím spôsobom stali súčasťou našej 

dnešnej kultúry. Uvedenie niektorej zo Sofoklových či 

Euripidových tragédií nie je ničím odvážnym či 

exotickým ani v súčasnosti. Stále sú súčasťou 

repertoáru aj našich divadelných scén. 

 

2.2.1.1 Sofoklés 

 

 Sofoklés (496/7 – 406 pred Kr.) pochádzal 

z Kolónu pri Aténach, teda z obce, kde nechal vo 

svojej poslednej tragédii zomrieť Oidipa. Bol úspešný 

nielen ako básnik (dramatik), ale aj ako politik. 

Zastával viacero politických funkcií. Tragédie začal 

uvádzať v roku 470 a neprestal až do svojej smrti. 

Počas týchto štyridsiatich šiestich rokov pri hrách (→ 

4.3.3) nikdy neprehral. Zakaždým bol prvý alebo 

druhý. Zvíťazil vraj 24-krát, čo znamená, že 100 z jeho 

123 (alebo 130) hier bolo víťazných (jedna inscenácia 

pozostávala zo štyroch kusov – troch tragédií a jednej 

satyrskej drámy). Zo Sofoklových dramatických diel 

sa nám zachoval iba výber siedmich tragédií, ktoré 

pochádzajú z mužného a stareckého obdobia jeho činnosti. 

 V Sofoklovi dosiahla grécka tragédia klasickú úroveň. Zaviedol tretieho herca 

a niekedy používal na výpomoc aj štvrtého. Obohatil tak dialóg i jednanie. Neskladal látkové 

trilógie. Každá jeho dráma bola samostatná, čo ho nútilo sústrediť do nej celú báj. Obmedzil 

preto spevy zboru v prospech dialógov. Jeho hlavnou zásluhou je, že v tragédii naplno 

uplatnil dramatický živel. Dramatickými zápletkami dodával deju dynamiku, ruch, spád 

a napínavosť. Odvodzoval dej z charakteru svojich hrdinov. 

 Napriek tomu, že bol Sofoklés aktívny v politickom živote, na divadelnej scéne si 

zdanlivo držal od každodennej politiky odstup. Avšak len zdanlivo. Jeho drámy sú politické, i 

keď nie na povrchu. Všimnime si aspoň najslávnejšiu a najúspešnejšiu Sofoklovu tragédiu – 

Antigonu. Ide v nej o mŕtvolu vlastizradcu. Antigona, dcéra thébskeho kráľa Oidipa, napriek 

zákazu nového vládcu Kreonta neváha pochovať telo svojho brata, hoci zradil. Jej motív je 

trojaký: 1) bratovo pochovanie je jej povinnosťou a právom, ktoré jej nemožno vziať, keďže 

 

Satyrská dráma vznikla asi 

súčasne s tragédiou a komédiou 

ako tretí dramatický druh. Bola 

to krátka veselá hra, v ktorej 

povinne vystupoval zbor 

satyrov.  Pri hrách mala 

odľahčiť atmosféru po troch 

náročných tragédiách.  Dej 

satyrskej hry bol vždy spojený 

s nejakou známou epizódou 

z hrdinského mýtu. 

Satyr – mytologická bytosť 

patriaca k sprievodu boha 

Dionysa; ide o primitívneho 

a sexuálne žiadostivého démona 

v podobe človeka, ktorý však 

má kozie nohy, konský chvost 

a uši. Jeho najnápadnejším 

znakom je ale obrovská erekcia, 

ktorá sa na javisku predvádzala 

priviazaným koženým fallom. 

 

 

 

Zachované Sofoklove tragédie 

(v časovom poradí ich vzniku): 

Aias, Antigona, Élektra, Oidipus 

kráľ, Trachiňanky, Filoktétés, 

Oidipus na Kolóne. 
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pochádza z urodzeného rodu; 2) poháňa ju láska 

k mŕtvemu bratovi; 3) pochovanie je podľa jej 

chápania božským príkazom. Tento dôvod je pre ňu 

najdôležitejší. Na božské zákony sa odvoláva aj pred 

Kreontom a jeho zákony označuje len za akési výnosy 

či vyhlášky. Antigona vie, čo má robiť a kam patrí. 

Nie je pre ňu dôležité zvíťaziť nad Kreontom, ktorý ju 

necháva zavrieť do podzemnej kobky, aby tam 

zomrela. 

 Keby v dráme na seba narážali dva 

rovnoprávne princípy (štátne právo a právo rodinné), 

dráma by tu mohla skončiť. Pokračovanie však 

ukazuje, že Sofoklés chcel povedať niečo iné. Obety 

v meste sú neúspešné, vtáky roznášajú Polyneikovo 

telo, oltáre sú znečistené. Veštec Teiresias donúti 

Kreonta ku zmene, ale príliš neskoro. Antigona je mŕtva (vzala si život), tiež Kreontov syn 

Haimón, Antigonin snúbenec, a neskôr tiež Kreontova manželka Eurydika. Z celej rodiny 

zostane nažive len Kreón, ale aj ten túži radšej zomrieť. No aspoň vysloví, že je najlepšie 

dbať na existujúce zákony, čím priznáva, že nemal právo zakázať Polyneikov pohreb. 

Antigona teda napokon víťazí, hoci je už mŕtva. Polyneikés bol pochovaný. 

 Touto hrou sa Sofoklés skryto postavil proti aténskemu ľudu. Kto bol totiž v Attike 

uznaný za vinného z vlastizrady, pohreb pre neho neprichádzal do úvahy. Naznačil, že 

aténske zákony sú len zákonmi ľudskými. Pre Sofokla bol rozhodujúci vzťah k bohom. Ak sa 

ten prežíval správne, mohlo sa rodine, rodu dariť. 

Nastolil otázky morálky, ktoré sú živé aj dnes. 

 

2.2.1.2 Euripidés 

 

 Euripidés (480 – 407/6 pred Kr.) sa, na rozdiel 

od Sofokla, stránil politického života. Súťažiť začal 

v roku 455 a odvtedy bol pol storočia súčasťou 

aténskeho javiska vždy s novými hrami, bol však 

menej úspešný ako jeho konkurent Sofoklés. Zvíťazil 

 

Antigona – dej tragédie sa 

vzťahuje na povesť o výprave 

siedmich proti Thébam: 

 

Polyneikés, syn Oidipa 

a Iokasty, tiahol s cudzím 

vojskom proti svojim rodným 

Thébam. Jeho vojsko bolo 

porazené. Polyneikés ale narazil 

v súboji na svojho brata 

Eteoklea a navzájom sa zabili. 

Teraz má byť jeden pochovaný 

s poctou ako obranca mesta, 

kým druhý ako zradca má zostať 

ležať a stať sa potravou pre psy 

a vtáky. Nový vládca Kreón dal 

verejne vyhlásiť, že Polyneikovo 

pochovanie je pod trestom smrti 

zakázané. 

 

Zachované Euripidove 

tragédie: 

Alkéstis, Médeia, Hippolytos, 

Hekabé, Ión, Héraklés, 

Trójanky, Ifigénia v Tauride, 

Feníčanky, Bakchantky, Ifigénia 

v Aulide, Andromaché, 

Hérakleovci, Prosebníčky, 

Élektra, Helena, Orestés. 
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iba štyrikrát za života a raz posmrtne. Zložil viac ako 

90 drám, z ktorých sa nám zachovalo sedemnásť 

tragédií a jedna satyrská dráma. Napriek tomu, že bol 

často terčom výsmechu komických básnikov a nebol 

príliš obľúbený, vytvoril značné množstvo diel, ktoré 

sa stali súčasťou svetovej literatúry, či už boli 

pretvorené v národných literatúrach alebo sú súčasťou 

dnešného literárneho dedičstva vo svojej pôvodnej 

podobe. Euripidovi nešlo tak o formu, ako skôr 

o obsah. Preto si formu značne zmechanizoval. 

V prológu uňho vystupuje jedna osoba, často boh, 

ktorá monologicky divákom vysvetlí predpoklady deja 

a naznačí, ako dopadne. Takéto neumelecké prológy 

nevyhnutne potreboval, aby diváka pripravil na novosť 

látky a zmeny v bájach. Na konci rád používal boha na 

stroji (deus ex machina). Nie preto, aby rozťal 

zápletku, ale aby sa vrátil k ukončeniu deja, ktoré 

vyžadovala báj. 

Euripidés prinášal na scénu otázky morálky 

a tiež témy, o ktorých sa diskutovalo na verejnosti, ale 

i vo filozofii – reflexiu o úlohe ženy v manželstve 

(Médeia), otázky ženskej sexuality (Hippolytos), 

postavenia otrokov (Hekabé), aténskej demokracie 

(Prosebníčky). V jeho tragédiách sa prelínajú 

pokrokové stanoviská s bežnými postojmi doby. 

Nedisponoval nejakou pokrokovou filozofiou, ale hĺbal 

a prikláňal sa k zásadnej reflexii a k argumentácii pro 

et contra. Experimentoval a na problémy nazeral z rôznych hľadísk. Neustále vnímal pulz 

doby a neváhal začleniť aj najnovšie špekulácie do starej formy (napr. tri moderné stanoviská 

prírodnej filozofie do starej formy vzývania božstva v modlitbe v tragédii Trójanky). Miesto 

toho, aby jeho hry plnili základnú úlohu divadla aténskeho štátu – vštepovať, prenášať 

a udržiavať pri živote, ba dokonca aj vnucovať občanom základné a dôležité hodnoty polis, 

predkladal ich ako tému na diskusiu. 

 

 

Médeia – hra sa odohráva 

v Korinte. Médein manžel Iasón 

má v úmysle opustiť ju kvôli 

mladšej žene, ktorá je navyše  

kráľovskou dcérou a priniesla 

by mu spoločenské výhody. 

Médeia má byť spolu s deťmi 

vyhnaná z krajiny, pretože ju 

považujú za nebezpečnú. 

Iasonova podlá nevera je ľudsky 

mimoriadne ohavná, Iasón totiž 

vďačí svojej žene za omnoho 

viac, ako manžel zvyčajne 

zvykne. Médeia mu zachránila 

život, keď priplával po zlaté 

rúno do Kolchidy, a keďže 

s ním odišla do Grécka bez 

súhlasu otca, stratila aj svoju 

vlasť, spôsob života, na ktorý 

bola zvyknutá i všetku 

spoločenskú oporu. Médeia 

upadá do zúfalstva, preklína 

zradcu, narieka nad trpkým 

osudom, kolíše medzi 

šialenstvom a svetlými 

okamihmi. Hoci si je vedomá 

zla, ktoré sa vždy rodí, keď 

prevažuje hlas srdca nad hlasom 

rozumu, spôsobí smrť neveste 

i kráľovi, jej otcovi. Potom 

zabije svoje vlastné deti, pretože 

si je istá, že tak najväčšmi 

zasiahne muža, ktorý ju zradil. 

Euripidés sformuloval v tragédii 

Médeia zásadný protest proti 

jednoznačnej závislosti ženy 

v manželstve. Nastolil tému, 

ktorá je v mnohých krajinách 

sveta výsostne aktuálna dodnes.  
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2.2.1.3 Tragédia v Ríme 

 

 Do rímskeho prostredia sa grécka dráma 

neimportovala vo svojej klasickej podobe, ale v tej, 

v ktorej žila na scéne súdobých helenistických 

divadiel. Naďalej sa síce reprízovali tragédie 

osvedčených aténskych klasikov, predovšetkým 

Euripida, ktorý bol najbližší vkusu helenistického 

diváka, ale už tento fakt svedčí o istom posune vo 

vnímaní drámy. Klasické obdobie totiž nepoznalo 

princíp reprízy. Popri klasike boli uvádzané i tragédie 

moderných helenistických autorov, ktoré sa 

vyznačovali sklonom k patetizmu a záľubou 

v odťažitých mytologických námetoch. 

Rimania si privlastnili žáner tragédie 

v poslednej tretine 3. stor. pred Kr. Rozvinuli nielen 

tragédiu na mytologické témy (tzv. crepidata), ale 

i tragédiu s historickým alebo súčasným námetom (tzv. 

praetexta), ktorá sa u Grékov neuplatnila. Rímska 

tragédia prežívala obdobie svojho rozkvetu zrejme do 

1. stor. pred Kr., potom sa jej inscenácie menia. Miesto 

celých tragédií sú inscenované len časti, najmä tie, 

ktoré boli spievané. Tragické fabuly sa využívali na 

improvizáciu tanečníkov, ktorá je buď totožná 

s pantomimom, alebo sa na tento žáner postupne 

premieňa. 

Jedinými zachovanými ukážkami rímskej 

tragédie je desať hier z obdobia raného cisárstva 

tradovaných pod menom Lucia Annaea Senecu. 

 

 

 

 

 

 

Crepidata – rímska tragédia, 

ktorej postavy boli oblečené do 

gréckeho odevu a nosili 

crepidae alebo kothurny, 

vychádzala z námetov gréckych 

tragédií, ktoré prepracúvala. Je 

charakteristická 

melodramatickými efektmi, 

komplikovanými a často 

desivými zápletkami, silným 

dôrazom na rétoričnosť, pátos 

a farbistú kresbu postáv. 

 

 
 

 
Kothurny 

 

 

Praetexta – rímska tragédia 

odohrávajúca sa v rímskom 

prostredí. Praetexty boli písané 

na špeciálnu objednávku a boli 

hrané pri triumfoch alebo pri 

pohrebných hrách. Postavy boli 

oblečené do rímskeho odevu 

(toga praetexta).  
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2.2.2 Komédia 

 

 Vznik a počiatočný vývoj komédie je známy ešte menej ako vývoj tragédie. Súvisí 

taktiež s kultom boha Dionysa. Meno kómóidia znamená „spev veselého sprievodu“, 

a Aristotelés odvodzuje komédiu od piesní tzv. falloforov, t. j. ľudí nesúcich pri slávnosti 

fallos (mužský úd), posvätný symbol plodnosti. Rozlišujú sa tri druhy komédie – stará, 

stredná a nová, pričom zo strednej sa nič nezachovalo. 

 Hry starej komédie sa skladali zo zborového spevu, ktorý sa striedal s dialógmi, ale 

ich vzorec nebol taký pravidelný ako pri tragédii. Herci boli traja alebo štyria. Zbor bol zvlášť 

dôležitý; často bol vykreslený ako zvieratá alebo vtáky a veľa hier bolo pomenovaných práve 

podľa zboru. Herci mali na sebe komické kostýmy so strojeným zveličením. 

 Hry boli humorné a bez zábran, s množstvom vtipov založených na sexe a výmenách 

osôb. Nečerpali látku z mýtov. Miesto toho sa vysmievali, parodovali a karikovali súčasné 

postavy a problémy, ale aj bohov, mýty a náboženské obrady. Dej sa vzťahoval k aktualitám 

politického a kultúrneho života. Pôvodne sa komédiami zaoberalo 

len ochotnícky. Boli späté s Dionysovou slávnosťou Lénají. Až 

v roku 487/486 sa stali súčasťou slávnostných súťaží pri Veľkých 

Dionýziách. Najstaršie komédie neboli zaznamenávané literárne. 

 Z početných komikov 5. stor. pred Kr. sa nám úplné 

komédie zachovali iba od Aristofana (asi 445 – po 388 pred Kr.). 

Zložil štyridsať komédií, zachovaných máme jedenásť. Jeho 

komické umenie sa zakladá na vynikajúcej fantázii 

a vynaliezavosti, bujarom vtipe a jadrnom humore. Hýri 

komickými nápadmi, paródiami, slovnými hračkami, hyperbolami 

každého druhu. Jeho cieľom bol priamy, okamžitý účinok. Pre 

veľké množstvo narážok na súdobé osoby a udalosti nebolo možné Aristofanove hry neskôr 

predvádzať, lebo boli úzko späté so svojou dobou. Horlivo ich však čítali alexandrijskí 

učenci. Na ich práci sa zakladajú zachované výklady (scholia), bez ktorých by sme 

Aristofanovi rozumeli len veľmi zle. 

 V aténskej starej komédii bol dosiahnutý slobodný, suverénny postoj voči politike, 

spoločnosti a náboženstvu, ktorý Západ v priebehu storočí najprv opäť stratil, ale v novoveku 

s nastupujúcou demokraciou postupne získal späť. 

 Novú attickú komédiu zastupuje fragmentárne zachované Menandrovo (342/341 – 

291/290 pred Kr.) dielo s jedinou úplnou komédiou. V tejto etape komédia opúšťa sféru 

Obr. 22  Aristofanés. 
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politickej a spoločenskej kritiky a uzatvára sa do súkromia. Presunula svoju pozornosť na 

problémy všedného dňa a začala pracovať so stálym repertoárom situácií a postáv. Spájala 

v sebe intrigový scenár neskorých Euripidových tragédií s námetmi zo všedného dňa. Dej sa 

pohyboval v obmedzenom priestore niekoľkých štandardných situácií, točil sa okolo 

milostných problémov, častým motívom bola strata alebo nájdenie dieťaťa, príp. jeho matky 

či otca, vykúpenie hetéry z moci kupliara alebo vojaka, rozlúčenie a spojenie milencov, boj 

o dedičstvo. Hrdinami boli bežní ľudia – zamilovaný mladík, hlúpy starec, prefíkaná hetéra, 

zvedená a opustená dievčina, prihlúply vojak, prešibaný otrok, zlý kupliar. 

 Antickí autori sa zhodovali v tom, že tomuto dramatickému žánru vtlačil zvláštny ráz 

práve Menandros. Ako hovorí Ovidius (Tristia, II, 

369): fabula nulla sine amore Menandri (žiadna 

Menandrova komédia sa nezaobíde bez lásky). 

Atmosféra hier iných autorov však bola 

pravdepodobne menej sentimentálna a filantropická 

ako u Menandra. 

 

2.2.2.1 Rímska komédia 

 

 O rímskej komédii máme vďaka 26 

kompletným zachovaným hrám viac informácií než 

o tragédii. Netýkajú sa však celého spektra 

komediálneho žánru. Zachované Plautove a Terentiove 

hry totiž reprezentujú len jeden z dvoch typov rímskej 

komédie, tzv. palliatu. Popri nej sa predvádzala aj tzv. 

togata, o ktorej vieme ešte menej ako o rímskej 

tragédii. 

 Palliaty neboli pôvodnými hrami, ale 

latinskými prekladmi a úpravami textov osvedčených 

gréckych autorov, akým bol napr. Menandros. Rímski 

autori grécke originály nielen prekladali, ale 

i prispôsobovali novým podmienkam, v ktorých mali 

byť inscenované. Miera zásahov do gréckej predlohy 

sa líšila od autora k autorovi. Stačí porovnať dvadsať 

zachovaných komédií Tita Maccia Plauta (okolo 251 – 

 

 

Palliata – rímska adaptácia 

novej attickej komédie. Názov 

je odvodený od latinského 

označenia (pallium) pre grécky 

plášť nazývaný himation.  

 

 
 

 

Togata – komédia situovaná do 

rímskeho prostredia s postavami 

oblečenými do tógy. 
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184 pred Kr.) a šesť komédií Afričana Terentia (Publius Terentius Afer, asi 190 – 159 pred 

Kr.). Ich dej sa odohrával v Grécku a predstavoval grécke mravy rovnako, ako ich grécke 

vzory. Avšak kým Terentius vyzdvihoval skôr ľudský rozmer gréckych predlôh a snažil sa 

atmosféru novej attickej komédie nielen zachovať a sprostredkovať, ale svojimi zásahmi aj 

posilniť, Plautove komédie sú akýmsi pokriveným zrkadlom gréckeho života. 

 Plautus upravoval novú attickú komédiu v duchu 

folklórnej frašky. Ponúkal Rimanom svet obrátený naruby. Svet, 

v ktorom bolo dovolené to, čo bolo inak zakázané a čo umožňovalo 

exotické vnímanie Grécka. Využíval všetky možnosti na posilnenie 

komediálnosti hier – posilnil groteskné motívy, pridal vďačné 

scény nijako pevne nesúvisiace s témou, priviedol na scénu 

osvedčené gagy a komické figúry. Pohrával sa s aliteráciami 

i asonanciami, využíval ťažko preložiteľné slovné hry. Obohatil 

komédiu o hudobný element. Z tohto hľadiska sa jeho komédie 

podobajú skôr operete. 

 Plautove komédie boli veľmi obľúbené, niektoré sa hrali 

ešte v Ciceronovom období, tu a tam sa objavovali i v období cisárstva. Neskôr bol Plautus 

zväčša  čítaný. Pre javisko ho znovu objavili talianski humanisti a má nesmierny význam pre 

novovekú veselohru. Kým výtvory novej attickej komédie zapadli, ich latinské spracovania 

(Plautove) sa stali zdrojom rozkvetu európskej veselohry. Od 15. storočia v nich množstvo 

dramatikov (Shakespeare, Moliére, Holberg, Lessing, a i.) našlo inšpiráciu, spracovávalo 

a napodobňovalo ich. Na javiskách divadiel nechýbajú ani v súčasnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Plautus. 
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2.3 Lyrika 

2.3.1 Raná grécka lyrika 
 

Za lyriku v pravom zmysle slova bola 

v klasickom Grécku považovaná spievaná poézia 

sprevádzaná hrou na lýru, hoci mnohé z diel, ktoré sa 

počítali k lyrike, sa spievali s iným hudobným 

nástrojom, napr. s aulom. Pojem lyrika sa teda na 

začiatku nevzťahoval na to, čo daný básnický druh 

charakterizuje, ale ako sa predvádza. Keďže názov 

lyrika označoval pôvodne len piesne, hovoríme o nej aj 

ako o melike, melickej poézii (gr. melos = pieseň). 

Do dnešného rozsahu pojmu lyrika sú okrem meliky 

zahrnuté aj elégie, jamby a epigram. 

Pokiaľ ide o formálnu stránku, raná grécka lyrika 

výrazne ovplyvnila najprv rímskych básnikov Catulla, 

Horatia, Tibulla a Propertia, ktorí prevzali metrické 

formy používané Alkaiom, Sapfou a Mimnermom. 

Vďaka hlbokej úcte k týmto klasikom Augustovho 

obdobia sa od renesancie stali alkajské a sapfické 

strofy, tiež ďalšie aiolské metrá a elegické distichon 

trvalou súčasťou európskeho duchovného bohatstva. 

Z obsahovej stránky význam ranej gréckej lyriky 

nespočíva na konkrétnych myšlienkach, ale na spôsobe 

reči. Básnici vnímajú seba ako individuality. Hovoria 

„ja“, vykresľujú veci z výsostne osobného uhla 

pohľadu. Otvorená subjektivita takéhoto básnictva 

vzbudzuje pozornosť aj po storočiach. V tom, čo je 

zdanlivo iba osobné, zviditeľňuje podmienky 

a skutočnosť bytia človeka ako jednotlivca. Vďaka 

veľmi vysokej literárnej úrovni mohla raná grécka 

lyrika urobiť osobitne vnímateľným to, čo je 

v subjektívnej sfére spoločné všetkým ľuďom. 

 

Aulos - dychový hudobný 

nástroj. Zhotovoval sa v tvare 

trubičky z trstiny, kosti, z dreva 

i kovu. Mal dĺžku 30 – 50 cm. V 

náhubku mal dva tenké 

trstinové, neskôr kovové, plátky 

(jazýčky). Ich chvením vznikal 

tón. Na povrchu mal štyri 

hmatové otvory, zo spodnej 

strany piaty. Hoci sa 

vyskytovala aj jednotrúbková 

píšťala (monaulos), 

najrozšírenejší bol aulos dvojitý, 

teda z dvoch rovnako alebo 

nerovnako dlhých píšťal. V 

tomto prípade bola pravá píšťala 

dlhšia a mala hlbší tón. Aulos v 

tejto podobe sa nedal 

prelaďovať do inej tóniny, preto 

musel mať hráč poruke 

niekoľko aulov. 

     Tento nedostatok 

odstránil Pronomos. Vynašiel 

aulos, na ktorom bolo možné 

hrať vo všetkých tóninách. 

Rozšíril počet otvorov, 

navliekol na aulos kovové 

krúžky s otvormi a ich 

posúvaním, pri ktorom sa 

niektoré otvory zakrývali, iné 

otvárali, vznikali potrebné tóny 

rôznych tónin. 

     Svojím prenikavým zvukom 

aulos zodpovedal vzrušenému 

rázu kultu boha Dionysa. Bol 

sprievodným nástrojom 

dithyrambu a dramatickej 

poézie, tiež orgiastických 

kultov, povzbudzoval pri 

športových a pracovných 

výkonoch. 
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Grécka melika bola veľmi bohatá, pokiaľ ide 

o druhy. Mala svetský alebo kultový charakter. 

Svetského razenia bola zväčša monodická (sólová) 

pieseň. Mala rozmanitý obsah. Rozlišujeme piesne 

pracovné, milostné (erotika), pijanské (sympotika), 

politické (stasiotika), parainetické (povzbudzujúce), 

výsmešné (skoptické), a pod. 

Kultové piesne bývali spievané zborovo a mali 

verejný charakter. V najširšom zmysle možno každú 

pieseň na oslavu boha nazvať hymnom. Okrem toho 

mali jednotlivé božstvá na určité príležitosti vlastné 

spevy. Popri bohoch však boli uctievaní i héroovia, ba 

aj významní žijúci ľudia. Oslavná pieseň spievaná pri 

slávnostnej hostine sa nazývala enkomion, pieseň 

velebiaca víťazstvo v súťažiach a gymnických hrách 

epinikion, svadobná pieseň epithalamion alebo 

hymenaios a smútočná pieseň threnos. 

 

2.3.1.1 Poetka Sapfó 

 

Veľmi výrazne stanovila tón pre to, čomu dnes hovoríme 

lyrika, poetka Sapfó (asi 627 – asi 568 pred Kr.). Z mnohých 

básní, ktoré napísala, sa preslávili najmä erotika a epithalamia. 

Popri bájach, rodinných zážitkoch a prírode sa hlavnou látkou 

jej piesní stali drobné i vážnejšie udalosti jej krúžku: príchod 

dievčaťa, rozlúčenie, odchod do iného krúžku, žiarlivosť, 

dievčenské pôvaby, svadby dievčat, spomienky, atď. Všetko 

to vidí očami lásky a jej reč a city odzrkadľujúce sa vo 

veršoch sú tak pre literatúru objavením lásky. Jej spôsob, ako 

urobila predmetom samú seba (vo svojej poézii nešetrila 

autobiografickými informáciami) a ako stvárnila stále rovnaký a predsa vždy nový pathos 

zamilovanosti, je jedinečný a veľmi sa líši od priezračného pohľadu epikov na vzťah muža 

a ženy či provokatívneho priznania sexuálnej bezohľadnosti básnika Archilocha. Sapfó 

v piesňach dôsledne odhaľovala svoje citové rozpoloženie, ale podala tiež svedectvo 

Obr. 24  Sapfó. 

 

Spevy na oslavu bohov: 

Paian – prosebná alebo 

ďakovná pieseň Apollónovi 

a Artemide, neskôr i iným 

bohom okrem podsvetných. 

Prosodion bola pieseň spievaná 

pri procesiách. 

Partheneion bol určený pre 

dievčenský zbor a oslavoval 

bohov aj ľudí. 

Hyporchéma patrilo 

predovšetkým Apollónovi 

a bolo sprevádzané výrazným 

tancom. 

Dithyrambos oslavoval Dionysa. 



102 

 

o aristokratickej etike v meste Mytiléné na ostrove 

Lesbos a vykreslila vysokú kultúrnu úroveň žien 

aristokratického pôvodu i ich spoločenskú vážnosť 

a vplyv, ktoré takmer nemali obdobu (s výnimkou 

Sparty a Kréty). 

Sapfine básne boli čítané nepretržite celé 

tisícročie až do 7. stor. po Kr., ako dosvedčujú početné 

ohlasy jej diela u gréckych básnikov a prozaikov. 

Z Rimanov si podmanila najmä Catulla. 

 

 

2.3.2 Rímska lyrika 

 

 Z trojice základných literárnych druhov – epika, lyrika, dráma – vstupuje lyrika do 

rímskej literatúry až ako posledná. Súvisí to zrejme s tým, že nezapadala do pragmatického 

kontextu rímskej literárnej komunikácie. Poézii orientovanej na sféru súkromných ľudských 

citov pragmatizmus chýbal. Lyrická poézia sa v rímskom prostredí presadzovala len pomaly a 

dlho živorila na periférii literárneho záujmu. Zásadný zlom v pohľade na ňu priniesli až 

neoterici. Jediným z neoterikov, ktorých poéziu dnes máme k dispozícii, je Catullus (84 – 54 

pred Kr.). 

 

2.3.2.1 Gaius Valerius Catullus 

 

 Catullovo meno sa obyčajne spája s básňami, ktorých 

námetom je láska k žene, známej pod literárnym pseudonymom 

Lesbia. Milostná lyrika ale tvorí len menšiu časť jeho 

rôznorodého básnického diela. To siaha od reflexívnej lyriky cez 

výsmešné epigramy až k epithalamiám a učeným mytologickým 

skladbám. V básňach Catullus pred čitateľom odkrýva pestrý svet súkromných vášní a averzií, 

mileniek i milencov, priateľského podpichovania i vulgárnych nadávok, literárnych vyznaní 

i politických pamfletov. Nejde o originálne výtvory v našom zmysle slova, ale o obmieňanie 

štandardných motívov, ktoré boli frekventované v gréckej epigramatickej tvorbe. Jeho prínos 

spočíva najmä v tom, že značne rozvinul schopnosť latinskej poézie vyjadrovať ľudské city. 

 

Archilochos – žil okolo roku 

650 pred Kr. Skladal elégie a 

jamby. Je vlastným 

zakladateľom gréckej lyriky. Je 

to najstarší „prekliaty“ a tiež 

najstarší milostný európsky 

básnik. Archilochove piesne 

odrážajú rušné udalosti jeho 

pohnutého života, sú veľmi 

osobné, naplnené láskou 

a nenávisťou. Jeho duch ožil 

v starej attickej komédii, najmä 

u Aristofana, z rímskych 

básnikov inšpiroval napr. 

Catulla a Horatia. 

Obr. 25 Catullus. 
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Obr. 26  Q. Horatius Flaccus. 

 V Catullových veršoch zaznieva celá škála citov, od dojemného súcitu k vášnivej 

láske, od rozmarného humoru k prudkej nenávisti. Zriedka sa pohybuje v stredných polohách. 

Najčastejšie prejavuje buď veľkú lásku alebo veľkú nenávisť, čo sa odráža aj v slovách odi et 

amo (nenávidím a milujem), ktorými vyjadril svoju osobnosť. Významným spôsobom 

obohatil milostnú lyriku a dodal jej ilúziu spontánnej citovosti. Nie je preto prekvapujúce, že 

býva označovaný za „jediného skutočne spontánneho lyrika v rímskej literatúre“. 

 Catullus pôsobil na väčšinu básnikov zlatého Augustovho obdobia rímskej literatúry, 

no nadväzovali naň aj básnici neskorších období. Bol čítaný až do konca staroveku, i keď ho 

zatienil klasik Horatius. 

 

2.3.2.2 Quintus Horatius Flaccus 

 

  Horatius (65 – 8 pred Kr.) vstúpil na literárnu dráhu 

v roku 40 pred Kr. a zrejme na príhovor svojich básnických 

priateľov Vergilia a Varia sa v roku 37 pred Kr. dostal pod 

ochranné krídla bohatého patróna C. Cilnia Maecenata. Jeho 

životnou filozofiou bol umiernený epikureizmus. Životná 

múdrosť, ktorú Horatius hlásal, bola ohlasom všeobecných 

úvah, ktoré mali svoje korene hlboko v antickej minulosti. Či 

úvahy o krátkosti života a nezadržateľnom behu času (fuga temporum) alebo výzvy k 

vychutnaniu si prítomného okamihu (carpe diem) a 

hodenie všetkých starostí o budúcnosť za hlavu boli 

tradičnou súčasťou antického sympotika. 

Horatius sa snažil priniesť do rímskeho 

prostredia nové literárne formy. V jeho poézii sa 

stretávajú rozličné prúdy od starej gréckej lyriky cez 

helenistickú alexandrijskú poéziu až po domácu 

tradíciu rímskej satiry. Striedal rôzne básnické polohy, 

ktoré si požičiaval od svojich predchodcov a snažil sa 

prispôsobiť ich novému kontextu a využiť na 

vyjadrenie vlastných pocitov. Má povesť klasika 

klasikov, je tradične považovaný za autora 

meditatívnej lyriky, ktorá sa vyznačuje chladným 

 

Gaius Clinius Maecenas  – 

bohatý a vzdelaný rímsky 

aristokrat etruského pôvodu. Bol 

blízkym priateľom  cisára 

Octaviana Augusta, ktorý mu 

zveroval diplomatické úlohy. Je 

známy najmä ako priaznivec 

kultúry. Zhromaždil okolo seba 

skupinu básnikov a poskytol im 

hmotné zabezpečenie, aby mali 

dostatok času na umeleckú 

tvorbu. 

 

Pojem mecenáš má svoj pôvod 

práve v mene aristokrata 

Maecenata. 
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intelektualizmom, formálnou vykalkulovanosťou, 

nedostatkom emócií a kultom zlatej strednej cesty 

(aurea mediocritas). Horatiova poézia je však 

mnohotvárna a vzpiera sa jednoznačnej klasifikácii. 

Jeho milostná lyrika sa diametrálne líši nielen 

od lyriky Sapfinej, ale i od poézie rímskych elegikov 

(Catullus, Tibullus, Propertius, ale i Ovidius). 

Horatiove vyznania lásky nie sú určované vášnivým 

napätím medzi odi et amo, ale vyznačuje sa určitým 

nadhľadom a ironickým odstupom od milostného 

bláznenia. Odkladá masku zamilovaného mladíka 

trýzneného vášňou a prijíma pohľad zrelého 

milovníka, ktorý medituje nad milostnými citmi 

a pobavene sa usmieva nad vášnivosťou mladosti. 

Za svoj trvalý úspech vďačí Horatius najmä 

učenej básni De arte poetica, v ktorej stanovil 

najdôležitejšie zásady svojho prísneho chápania 

literárneho umenia. Práve tu vyslovil požiadavku in medias res – ísť k podstate veci. Až do 

začiatku 18. storočia bolo toto drobné dielo považované za to najlepšie, čo bolo kedy o poézii 

povedané. 

 Hoci Horatius pestoval rôzne druhy poézie, je známe jeho želanie, aby bol uznaný za 

lyrického básnika. Svojmu priaznivcovi Maecenatovi sa vo veršoch vyznáva, že keď ho zaradí 

medzi lyrických básnikov, bude jeho hlava siahať až ku hviezdam (Carmina I, 1, 35 – 36). 

Horatius siahol vo svojej tvorbe späť po staršej lyrike a jej metrických systémoch a práve to 

ho vynieslo vyššie ako jeho bezprostredných predchodcov, helenistických básnikov, ktorí 

pred ním tvorili ideál štýlu. 

 Vplyv Horatiových básní bol veľmi veľký. Krátko po svojej smrti sa stal v Ríme 

školským autorom. Ako lyrik mal vplyv na umeleckú výšku poézie západnej Európy, čoho 

dôkazom je francúzska básnická plejáda 16. storočia, poľský klasicizmus, ale i naša 

obrodenecká poézia. Estetika francúzskeho klasicizmu nachádzala v Horatiovom liste 

o básnickom umení súhrn zásad o básnickej tvorbe, čo prispelo k zdisciplinovaniu modernej 

poézie. Hudobní skladatelia 16. – 18. storočia s obľubou zhudobňovali Horatiove ódy. 

Dodnes je živý v početných úsloviach čerpaných z jeho básní. 

 

Horatiovi bola v jeho prvej 

zbierke Epodae (Epódy) vzorom 

jambografická poézia 

Archilocha z Paru. V druhej 

zbierke nazvanej Sermones či 

Saturae (Satiry) čerpal z 

domácej tradície rímskej satiry. 

V básnickej 

zbierke Carmina  (Básne, Ódy) 

sa snaží uviesť do rímskeho 

prostredia starú aiolskú lyriku a 

v diele Epistulae (Listy) sa 

čiastočne vrátil k uvoľnenému 

tónu Satír a dal skladbám 

podobu básnických listov. 

Najznámejší z Horatiových 

listov je ten určený Pisonovcom 

(Ad Pisones), otcovi a jeho 

dvom synom. Obsahuje výklad 

teoretických názorov na 

literatúru a je známejší pod 

názvom De arte poetica (O 

básnickom umení). 
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2.4  Stále živé sentencie a výrazy z diel antických autorov 
 

 V súčasnej európskej kultúre máme zachované bohaté kultúrne dedičstvo antiky, pre 

ktorého správne pochopenie a následnú interpretáciu je dôležité poznanie širších súvislostí. V 

povedomí najmä mladších generácií, ktoré nemali v škole možnosť študovať latinčinu, však 

absentujú znalosti patriace kedysi ku klasickému vzdelaniu a ich kultúrny rozhľad je tak neraz 

výrazne oklieštený. Latinské sentencie, príslovia, porekadlá i rôzne narážky na svet antiky, 

prítomné v textoch staršej i súčasnej generácie básnikov, prozaikov a publicistov, často nie sú 

pre mladšie vekové kategórie recipientov dostatočne transparentné. Ich význam neraz 

dedukujú len z kontextu, v ktorom ho ad hoc zachytili a pochopili, preto sa stáva, že v ich 

chápaní dochádza k významovým posunom, unikajú nuansy, alebo sa celkom vytráca 

pôvodný význam. Takouto formou osvojená sentencia sa u recipienta viaže s jeho konkrétnou 

kontextualizáciou. Pre prekladateľa je však dôležité poznať širšie súvislosti, vďaka ktorým 

môže zachovať interpretačnú radiáciu pôvodiny. V kapitole o antickej literatúre preto 

ponúkame niekoľko ukážok citátov antických autorov spolu s ich prekladom i bližším 

vysvetlením. 

 

AB OVO / AB OVO USQUE AD MALA (Horatius, Saturae 1, 3, 6-7) 

od vajca / od vajca až po jablko v zmysle od začiatku / od začiatku až do konca 

V užšom zmysle sa pod začiatkom rozumie Lédino vajce, z ktorého sa zrodila Helena ako 

príčina Trójskej vojny (Horatius, De arte poetica 147). 

Verzia ab ovo usque ad mala odkazuje na starorímske 

hostiny. Stolovanie sa začínalo konzumáciou vajec 

a končilo ovocím. Dnes je zaužívaný skôr len výraz ab 

ovo, čím sa naznačuje, že vec treba objasniť opísaním 

podrobností a riešením podstaty problému. 

  

AD HOC (Seneca, Epistulae morales 90, 46) 

 pre tento prípad 

Výraz používaný zvlášť v právnickom prostredí. 

Znamená na tento čas, zatiaľ, k tomuto účelu, 

nariadené len na danú situáciu. 

 

 

Lucius Annaeus Seneca (4 pred 

Kr. – 65 po Kr.) vošiel do 

kultúrneho povedomia 

predovšetkým ako stoický 

filozof a moralista, ktorého 

sentencie v hojnej miere citovali 

nasledujúce storočia. Po 

rôznych životných peripetiách 

sa stal vychovávateľom 

budúceho cisára Nerona. Jeho 

dielo zahŕňa snáď všetky 

literárne žánre. Popri 

filozofických dialógoch a listoch 

napísal menippskú satiru, deväť 

tragédií a dokonca sa pod jeho 

menom zachovali aj básnické 

epigramy. 
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ALEA IACTA EST (Suetonius, De vita Caesarum  – 

Divus Iulius 32) 

Kocka je hodená. / Kocky sú hodené. 

Výrok Gaia Iulia Caesara, keď sa 11. januára 49 pred 

Kr. rozhodol so svojím vojskom prekročiť rieku 

Rubicon s cieľom napadnúť Rím a rozpútať občiansku 

vojnu. Vzoprel sa tak príkazu senátu, ktorý od neho 

žiadal rozpustiť vojsko a vrátiť sa z Galie do Ríma 

zodpovedať sa z prekročenia udelených právomocí. 

Výrok sa používa na označenie akcie, ktorej výsledok 

nie je možné vrátiť späť, a rovnako pri rozhodnutiach, 

ktorých výsledok je neistý. 

 

ALTER EGO (Ovidius, Amores 1, 7, 32) 

 druhé ja 

Výraz je latinským prekladom gréckeho termínu, ktorý 

označuje skutočného priateľa, na ktorého sa možno 

spoľahnúť ako na seba samého. Vo všeobecnejšom 

zmysle predstavuje alter ego dôvernú osobu, na ktorú 

človek prenáša prostredníctvom delegovania svoju 

vlastnú moc a kompetencie. 

 

AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR (Ennius, 

Hecuba) 

 Verný priateľ sa spoznáva v neistote. 

Ennius prevzal myšlienku z Euripidovej tragédie 

Hekabé (v. 1226). Citoval ju filozof a vynikajúci 

rečník Cicero v spise O priateľstve (64). Porov.: 

V núdzi poznáš priateľa. 

 

AMOR OMNIA VINCIT (Vergilius, Bucolica 10, 69) 

 Láska víťazí nad všetkým. 

Veľmi rozšírená sentencia, ktorú si často volili za 

 

Gaius Suetonius Tranquillus 

(70 – 140 po Kr.) bol 

sekretárom na cisárskom dvore, 

mal na starosti archív 

a knižnicu. Prístup do 

cisárskych archívov mu umožnil 

všetky tam uložené písomnosti 

použiť ako pramenný materiál 

pre svoje dielo. Z jeho diela sa 

zachovalo len veľmi málo. Dnes 

máme k dispozícii iba súbor 

cisárskych biografií De vita 

caesarum (O živote cisárov) 

a časť spisu De viris illustribus 

(O vynikajúcich mužoch), 

biografické medailóny 

významných gramatikov, 

básnikov, historikov, rečníkov 

a filozofov. 

 

Quintus Ennius (239 – 169 

pred Kr.) sa v Ríme živil ako 

učiteľ (grammaticus). Pokúsil sa 

o prebásnenie celých rímskych 

dejín od mýtických počiatkov až 

po vlastnú súčasnosť. Okrem 

historického eposu Annales si 

reputáciu získal aj svojimi 

tragédiami. Z viac ako 20 

tragédií, ktorých tituly sú 

známe, dnes dokážeme dať 

dohromady len 400 veršov. 

Adaptoval grécke mytologické 

hry (napr. Aiax, Hecuba, 

Eumenides, Iphigenia, Thyestes, 

a i.), bol však aj autorom dvoch 

pôvodných hier z rímskej 

histórie. Menej úspešný bol 

v komických žánroch. 

 

Bucolica (Pastierske spevy) sú 

Vergiliovou literárnou 

prvotinou, ktorou zavádza do 

rímskej literatúry nový básnický 

útvar – pastorálu či báseň 

z pastierskeho prostredia. 

Zdanlivo zobrazuje jednoduché 

a nízke prostredie pastierov, 

v skutočnosti však ide o vysoko 

štylizovanú poéziu, ktorá má so 

skutočným životom pastierov 

len málo spoločného. 
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svoje heslo rôzne šľachtické rody. Často ju vo svojich básňach a piesňach používali najmä 

autori v 17. a 18. storočí. Je prvou časťou Vergiliovho verša Omnia vincit amor et nos 

cedamus amori (Láska víťazí nad všetkým a my teda ustúpme láske). 

 

AUDACES FORTUNA IUVAT (Vergilius, Aeneis 10, 284) 

 Odvážnym šťastie praje. 

Ide o neskorú rozšírenú podobu jedného z najznámejších latinských prísloví. 

 

AUDIATUR ET ALTERA PARS  (Seneca, Medea 199n.) 

Nech sa vypočuje aj druhá strana. 

Zásada prevzatá z gréckeho do rímskeho práva o nestrannom posudzovaní sporov, ktorá 

je platná dodnes. Týkala sa procesného aj administratívneho práva a uplatňovala sa pri 

akomkoľvek rozhodovaní v záujme všetkých zúčastnených strán. 

 

AUREA MEDIOCRITAS  (Horatius, Carmina 2, 10, 5) 

zlatá stredná cesta 

Základom ľudského šťastia je podľa Horatia život v medziach daných ľudskou 

prirodzenosťou, lebo všetko má svoju mieru a svoje hranice. Terčom jeho satirickej kritiky sa 

stáva všetko, čo vybočuje z týchto prirodzených hraníc, ako je chorobná túžba po majetku, 

sexuálna neviazanosť, ktorá ústí do cudzoložstva, či nerozumná poverčivosť. Človek by sa 

mal podľa neho držať zlatej strednej cesty a podobným excesom, ktoré ho pripravujú o 

vnútorný pokoj, sa vyhýbať. 

 

AVE CAESAR (IMPERATOR), MORITURI TE SALUTANT (Suetonius, De vita Caesarum  – Divus 

Claudius 21, 6) 

 Buď pozdravený, Caesar (cisár), tí, čo idú na smrť, ťa pozdravujú. 

Známy pozdrav gladiátorov pred začatím gladiátorských zápasov v aréne. Keď bol gladiátor 

v zápase porazený svojím protivníkom, ľudia palcom ruky rozhodli, či dostane milosť alebo 

zomrie. 

 

CARPE DIEM (Horatius, Carmina 1, 11, 8) 

 Uži dňa. Užívaj si deň. 
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Týmito slovami vyzýva Horatius v jednej zo svojich ód Leuconoé, aby si užívala radosti 

života. Ako vyznávač epikurejskej filozofie odporúčal rozumne si vychutnávať prítomnosť, 

pretože budúcnosť je neistá a všetko sa raz pominie. 

 

FAMA VOLAT (Vergilius, Aeneis 7, 392; 8, 554) 

 Povesť letí. 

Známy Vergiliov výrok vyjadruje skutočnosť, že správy sa šíria rýchlo. S ironickým 

nádychom výraz naznačuje, že tajomstvo nie je možné udržať, a že sa medzi ľuďmi rozšíri 

rýchlosťou blesku. 

 

FESTINA LENTE (Suetonius, De vita Caesarum  – Divus Augustus 25, 4) 

 Ponáhľaj sa pomaly. 

Používa sa nielen pre chôdzu, ale najmä v zmysle: konaj uvážene. Podľa Suetonia vraj cisár 

Augustus pokladal za najmenej vhodné vlastnosti vladára uponáhľanosť a nerozvážnosť. Mal 

preto v obľube grécke príslovie „Speudé bradeós“, latinsky festina lente. 

 

GENIUS LOCI (Vergilius, Aeneis 5, 95) 

 (dobrý) duch 

Výraz znamená „duch vládnuci na nejakom mieste“. V prenesenom význame sa ním označuje 

typická atmosféra určitého miesta. 

 

IN MEDIAS RES (Horatius, De arte poetica, 148) 

doprostred veci, rovno k veci 

Horatius kladie na zreteľ, že netreba strácať čas 

zaoberaním sa podrobnosťami, alebo otázkami 

nesúvisiacimi s témou, ale je dôležité sústrediť sa na 

podstatu samotnej veci. 

 

INTER ARMA SILENT MUSAE (Cicero) 

 Uprostred zbraní Múzy mlčia. Kde rinčia  

 zbrane, Múzy mlčia. 

Parafráza Ciceronovho (Pro Milone 4, 10) výroku 

Inter arma silent leges (Uprostred zbraní zákony 

 

Marcus Tullius Cicero (106 – 

43 pred Kr.), rečník a politik, sa 

stal emblematickou postavou 

neskorej republiky. 

V literárnych súvislostiach sa 

preto hovorí o 1. stor. pred Kr. 

ako o ciceronovskom období. 

Cicero sa považuje za 

najväčšieho rímskeho rečníka 

a jeho reči sa stali vzorom 

nielen pre jeho súčasníkov, ale 

aj pre ďalšie generácie prakticky 

až dodnes. Vzorovými sa stali 

najmä vďaka harmónii medzi 

obsahom, zanietenosťou pre vec 

a vycibrenou jazykovou formou. 
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mlčia). Keď hovoria zbrane, teda vo vojne, sú umlčané 

či už zákony alebo vedy a umenia. 

 

LUPUS EST HOMO HOMINI  (Plautus, Asinaria 495) 

 Človek človeku vlkom. 

Podľa filozofa T. Hobbesa (16./17. stor.) vyjadruje táto 

veta podstatu vzťahov, ktoré panovali medzi ľuďmi do 

vzniku štátu. 

 

MULTUM, NON MULTA (LEGENDUM ESSE) (Plinius 

Mladší, Epistulae 7, 9) 

 Mnoho, nie mnohé (treba čítať). 

O príprave na literárnu činnosť a vôbec o vzdelávaní. 

Treba si vyberať hodnotné čítanie, čítať veľa a do 

hĺbky, nie kadečo a povrchne. Princíp non multa, sed 

multum, teda „nie mnohé (slová), ale mnoho 

(myšlienok)“ formulovali Rimania aj ako zásadu 

rétoriky – rozprávať vecne, obsažne, ale stručne. 

 

NOLI TANGERE CIRCULOS MEOS (Livius, Ab urbe 

condita 25, 31) 

 Nedotýkaj sa mojich kruhov. 

Výrok gréckeho matematika Archiméda, ktorý chcel 

pri dobýjaní Syrakúz uchrániť pred vojakmi obrazce 

narysované v piesku. Hoci rímsky veliteľ vydal príkaz, 

aby Archiméda ušetrili, vojaci ho zabili, pretože 

nevedeli, o koho ide. 

 

NOMEN OMEN (Plautus, Persa 625) 

 Meno – znamenie. 

Meno je znamením v zmysle, že v mene osoby (alebo 

veci) sa priamo ukrýva jej charakteristika alebo 

vlastnosti. U Plauta nomen atque omen (meno 

 

Titus Maccius Plautus (250 – 

184 pred Kr.) je prvý nám 

známy rímsky autor, ktorý sa 

špecializoval na jeden určitý 

dramatický žáner – palliatu (hru 

v gréckom kostýme, teda na  

rímsku adaptáciu tzv. novej 

attickej komédie). Ako 

scenárista a herec v jednej osobe 

presne vedel, čo si publikum 

žiada, takže veľmi rýchlo 

dosiahol takú popularitu, že už 

len jeho meno bolo zárukou 

úspechu hry. 

 

Plinius Mladší (61 – 113 po 

Kr.) bol synovcom známeho 

admirála a spisovateľa, ktorý 

zahynul počas evakuácie 

Pompejí pri výbuchu Vezuvu 

v roku 79. Bol známy ako 

vynikajúci rečník a autor 

nového typu oslavnej reči 

nazývaného panegyricus. 

Najhodnotnejšiu časť jeho 

literárneho odkazu ale 

predstavuje jeho bohatá 

korešpondencia zahŕňajúca 

oficiálne i súkromné listy. 

 

Titus Livius (59 pred Kr. – 17 

po Kr.) je najvýznamnejším 

historikom Augustovej doby. 

Napísal monumentálne dielo Ab 

urbe condita (Od založenia 

mesta; Dejiny), v ktorom 

zachytáva dejiny Ríma od jeho 

mýtických začiatkov. Pri 

kompozícii svojich dejín 

vychádzal z rímskej analistickej 

tradície, ktorá vyžadovala, aby 

boli všetky udalosti podávané 

v chronologickej postupnosti 

tak, ako šli rok za rokom. 

Dejiny písal viac ako štyridsať 

rokov a jeho dielo sa rozrástlo 

na úctyhodných 142 kníh, 

z ktorých sa nám dodnes 

zachovalo 35. 
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a znamenie) ide o „hovoriace meno“ veľmi zištnej neviestky Lucris (lucrum – zisk, zárobok). 

 

NOSCE TE IPSUM. 

 Poznaj sám seba. 

Latinská podoba gréckej sentencie gnóthi seauton. Pripisuje sa jednému zo siedmich 

mudrcov, či už Thalétovi alebo Chilónovi, ktorý vraj 

nechala delfská veštiareň vyhotoviť zo zlata, bronzu 

a z dreva na steny Apollónovho chrámu (Plutarchos, 

De E 385f). Vo vyššie uvedenej podobe je známa 

z Cicerona (Tuskulské rozhovory 1, 22, 52), ktorý ju 

cituje ako Apollónovo napomenutie. Človek si mal 

neustále pripomínať vlastnú nedokonalosť 

a smrteľnosť. 

 

NULLA DIES SINE LINEA (Plinius Starší, Naturalis 

historia 35, 10, 84) 

 Ani deň bez čiarky. 

Výrok znamená byť stále činný vo svojom odbore, 

nevynechať ani jeden deň, každý deň urobiť aspoň 

niečo. Podľa Plinia sa touto zásadou riadil jeden 

z najslávnejších gréckych maliarov Apellés (4. stor. 

pred Kr.). Pôvodne išlo o zásadu Ani jeden deň bez 

ťahu štetcom, čo svedčí o Apellovej snahe každodenne 

sa cvičiť v maliarskej technike. 

 

O TEMPORA, O MORES! (Cicero, In Catilinam 1,1) 

 Ó časy, ó mravy! 

Známy Ciceronov výrok, ktorým vyjadril zhrozenie nad skazenosťou mravov v Ríme na 

sklonku republiky. V súčasnosti sa používa s mierne ironickým nádychom. 

 

PANEM ET CIRCENSES (Iuvenalis, Saturae 10, 72-81) 

 chlieb a hry 

Rímski cisári si získavali priazeň ľudu bezplatným rozdávaním obilia a usporadúvaním 

nákladných hier v cirku. Podľa Iuvenala sa chleba a hier dovolávali za cisárstva masy 

 

Plutarchos z Chaironeie (45 – 

120 po Kr.) bol významný 

grécky spisovateľ –  filozof, 

autor historických, etických 

a náboženských spisov, 

životopisec. 

 

Plinius Starší (23 alebo 24 – 79 

po Kr.) bol rímsky amatérsky 

učenec s neukojiteľnou túžbou 

po poznaní a s neúnavnou 

usilovnosťou. Z jeho diela sa 

zachoval jediný spis – rozsiahla 

encyklopédia Naturalis historia 

(Prírodoveda). Ide o gigantické 

dielo (37 kníh), ktoré zahŕňa 

viac ako 20 000 poznatkov 

excerpovaných zo stovky 

antických autorov. 

 

Decimus Iunius Iuvenalis 

(okolo 60 – po 127 po Kr.) je 

satirik, o ktorého živote vieme 

len veľmi málo. Je autorom 

šestnástich satír (Saturae) 

napísaných daktylským 

hexametrom. Básnik v nich 

pertraktuje rôzne nešváry 

a morálne poklesky svojej doby. 
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chudobného rímskeho ľudu. Rovnaký princíp uplatňujú aj súčasní politici, aby si získali 

náklonnosť voličov. 

  

QUO USQUE TANDEM? (Cicero, In Catilinam I, 1) 

 Dokedy ešte? 

Skrátená forma výroku Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (Dokedy ešte 

budeš, Catilina, zneužívať našu trpezlivosť?). Touto vetou začal Cicero v senáte svoju slávnu 

reč proti Catilinovi, ktorý sa snažil uchvátiť moc prevratom a zhromažďoval okolo seba 

vojsko. Cicero triumfoval, povstalci boli odsúdení a Cicero dostal za odhalenie sprisahania 

čestný titul Pater patriae (Otec vlasti). Aj v súčasnosti sa výrok používa v situáciách, keď 

dochádza trpezlivosť, nervy sú napnuté do prasknutia a je na mieste otázka: Dokedy ešte? 

 

REM TENE, VERBA SEQUENTUR (Cato Starší, Libri ad 

Marcum filium 15) 

 Drž sa veci, slová prídu samy. 

Výrok pochádza z obdobia rímskej republiky. Cato 

Starší, strohý rečník a odporca gréckej rozvláčnej 

výrečnosti, vyhnal v roku 161 pred Kr. na čas 

gréckych učiteľov rétoriky z Ríma a vedome 

podceňoval štylistickú stránku reči, ako to vyplýva aj 

zo zachovaného výroku. 

 

VENI, VIDI, VICI! (Suetonius, De vita Caesarum  – Divus Iulius 37, 2) 

 Prišiel som, uvidel som, zvíťazil som! 

Caesarova krátka správa priateľovi Amintiovi o jeho víťazstve nad pontským kráľom 

Farnakom II. pri Zele roku 47 pred Kr. Caesarov výrok často citujú tí, ktorí chcú oslavovať 

rýchlo a ľahko získané víťazstvo. 

 

 

 

 

 

Marcus Porcius Cato (Cato 

Starší; 234 – 149 pred Kr.) bol 

rímsky politik a kritik rímskych 

mravov. Popri prvých rímskych 

dejinách v latinskom jazyku 

Origines (Počiatky), ktoré sa 

nezachovali, napísal i akúsi 

sériu praktických rád synovi 

Markovi (Praecepta ad filium). 
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2.5 Antická literatúra a preklad 

2.5.1 Preklady slovenskej proveniencie – historický prehľad 

 

Literárne žánre antickej literatúry, ktoré mali najvýraznejší vplyv na vývoj európskej 

literatúry, teda epika, lyrika a dráma, boli písané podľa pravidiel antickej metriky a u nás tak 

(v podobe veršov, nie prózy) boli aj prekladané už od 17. storočia. Prvé preklady, hoci len 

jednotlivých veršov z Prudentia a Vergilia, máme doložené v diele Jána Milochovského 

Ornamentum magistratus politici, ktoré vyšlo v Drážďanoch v roku 1678. Milochovský však, 

na rozdiel od antických autorov, neuplatnil vo veršoch časomieru, ale rým. 

 V druhej polovici 18. storočia sa ako vynikajúci prekladateľ veršov a výrokov 

viacerých antických básnikov a prozaikov prejavil náš najvýznamnejší barokový básnik 

Hugolín Gavlovič, najmä v dvoch dielach, v Zmysloch učitelúv o dobrých mravoch a v Petsto 

naučeniach (v diele Valaská škola, mravov stodola prebásnil iba niekoľko veršov antických 

autorov). 

V zbierke epigramov Slovenské dvojnásobné epigrammata jednako-konco-hlasné 

a zvuko-mírné Jozefa Ignáca Bajzu z roku 1794 sa okrem jeho vlastných epigramov nachádza 

aj niekoľko prekladov z Martiala. V tom istom roku ich ostrej kritike po stránke obsahovej 

i jazykovej podrobili Juraj Fándly a Anton Bernolák a na konci knižky (Ňeco 

o Epigrammatech anebožto Malorádkoch Jozefa Ignáca Bajzy) uviedli vlastné preklady 

niekoľkých latinských príslovečných veršov z Ovidia a iných autorov, ako aj preklad prvej 

Phaedrovej bájky. 

 Na prelome 18. a 19. storočia pôsobil do istej miery ako prekladateľ aj Juraj Palkovič, 

profesor československej reči a literatúry na lýceu v Bratislave. Bol prvý zo Slovákov, ktorý 

sa pokúsil preložiť Homéra. Preložil a vydal preklad prvého spevu Iliady, prízvučne a do 

češtiny. Hoci ako prekladateľ príliš nevynikol, mal veľkú zásluhu o našu prekladovú 

literatúru. Získal pre prekladanie svojich žiakov a priateľov. Z nich bol najvýznamnejší 

Samuel Rožnay. Už v roku 1806 ako študent uverejnil preklad troch Anakreontových básní 

pod pseudonymom N. N. Slovák. Neskôr preložil ďalšie básne z Anakreonta, Aritrona, 

Mimnerma, Bakchylida, Horatia a ďalších, ale i 22. spev Iliady (1816). V roku 1813 uverejnil 

Týdenník preklad prvého spevu Vergiliovej Aeneidy, ktorej autorom bol ďalší Palkovičov 

žiak, Pavol Jakubovič zo Skalice. No jeho preklad bol málo obratný. Rovnako neobratný bol 

aj Jakubovičov preklad tretej Vergiliovej eklogy vydaný v roku 1845. 
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 Nad všetkých predchádzajúcich prekladateľov z antickej literatúry, a to tak po stránke 

metrickej, ako aj umeleckej, vynikol Ján Hollý. Aeneidu začal prekladať v novembri 1810, 

vyšla však až roku 1828, štyri roky po vydaní jeho prekladov antickej poézie Rozľičné básne 

hrdinské, elegiacké a lirické z Virgilia, Teokrita, Homéra, Ovidia, Tirtea a Horáca. Medzi 

hrdinské básne v preklade zaradil Vergiliove Bukoliky (preložil všetky), Theokritovu deviatu 

idylu, a prvý spev Iliady, medzi elegické básne dve básne z Ovidiových Heroíd a štyri 

Tyrtaiove básne. Lyrické básne zahŕňajú pätnásť Horatiových ód a dve epódy. Hollého 

preklady vynikajú lahodným plynutím veršov a vyvolali mimoriadny obdiv. 

Ani s Palkovičovým prízvučným prekladom prvého spevu Iliady, ani s Hollého 

časomerným, napísaným v západnej slovenčine, nebol spokojný Karol Kuzmány, ktorý ho 

preložil po tretí raz, časomerne a v češtine. 

 O preklad Aristofanovej komédie Oblaky (1830) i Theokritovej tretej idyly sa zaslúžil 

jeden z hlavných predstaviteľov nášho obrodenia, Pavel Jozef Šafárik. Sporadicky prekladali 

antické básne aj štúrovci. Viacerí (Bohdan Hroboň, Ondrej Ďurček, Ján Hroznek, Bohuslav 

Nosák, Ctiboh Žoch) sa pokúsili o preklady niektorej z Horatiových Ód. V štyridsiatych 

rokoch pribudol tiež český časomerný preklad tretej Vergiliovej eklogy Palémon od Pavla 

Jakuboviča a preklad časti šiesteho spevu Iliady (Shovárka Hektora s Andromachou) od 

Mikuláša Dohnányho, ktorý už použil strednú slovenčinu. V roku 1851 uverejnil Jonáš 

Záborský básnickú zbierku Žehry, v ktorej publikoval niekoľko svojich prekladov Ezopových 

bájok. Preložil ich voľne, veršované a rýmované. 

 V druhej polovici 19. storočia a v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia badať na 

Slovensku v prekladaní antickej literatúry útlm. Výnimkami sú Jozef Loos, Tichomír Milkin, 

Martin Hojič, Ondrej Kalina, Jozef Maliak a Ľudovít Mičátek. Jozef Loos preložil Sofoklovho 

Kráľa Oidipa – bol to prvý preklad antickej tragédie. Tichomír Milkin prekladal Homéra 

a preložil väčšiu časť druhého, celý tretí a štvrtý spev Iliady. Martin Hojič uverejnil ešte 

v šesťdesiatych rokoch preklad Anakreontovej básne Krása, v deväťdesiatych rokoch 

preklady ďalších dvoch jeho básní (Cvrček, Milok a včela). Okrem Anakreonta preložil aj 

Ovidiovu bájku O Ceykovi a Alcyone. Ondrej Kalina vydal v roku 1902 preklad Musaiovho 

eposu Hero a Leander, Jozef Maliak Senecove Listy a napokon Ľudovít Mičátek preložil 

a uverejnil začiatkom 20. storočia 24. spev Iliady. 

 Ako uvádza Miloslav Okál, za dvadsaťročného trvania prvej Československej 

republiky sa na Slovensku prekladalo málo; staršia generácia si asi netrúfala prekladať 

a mladšia ešte nedorástla. Mladšia generácia klasických filológov začala svoju vedeckú 

a prekladateľskú činnosť za druhej svetovej vojny, no predovšetkým po nej. Zastupujú ju 
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klasickí filológovia Miloslav Okál, Jozef Hrabovský, Ignác Šafár, Július Špaňár, Ján Žigo, 

Etela Šimovičová a Viera Bunčáková. K nim sa pridali aj básnici Vojtech Mihálik, Viliam 

Turčány a Ľubomír Feldek. 

 Ďalšia generácia klasických filológov, odchovaná už v socialistických školách, sa 

prihlásila s prekladmi koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia. V rámci nej rezonujú mená 

Daniel Škoviera, Peter Kuklica, Adriana Oravcová, Adriena Slamová, Jana Rovenská či Jana 

Bartosiewiczová. 

 Zrejme najchudobnejším desaťročím na preklady antickej literatúry do slovenčiny 

bolo posledné desaťročie 20. storočia. Preklady, ak nerátame reedície, možno zrátať na 

prstoch jednej ruky. Začiatok nového storočia však priniesol pozitívny obrat, zvlášť v teréne, 

kam klasický filológ pred rokom 1989 prakticky nesmel vkročiť, teda vo vydávaní diel 

cirkevných otcov, ktorí právom patria do obdobia neskorej antiky napriek tomu, že sa veľmi 

dlho nezmyselne a účelovo preraďovali do stredoveku, ktorého temnota sa všeobecne 

pokladala za príslovečnú.
5
 

 

 

2.5.2 Význam prekladov antickej literatúry do slovenčiny pre prekladateľskú 

činnosť 

 

Význam prekladania diel z antickej literatúry na jazykovo heterogénnom území 

Slovenska je naprieč dejinami vývinu literárnej situácie nespochybniteľný vo viacerých 

aspektoch. Preklady a hlavne prekladové prvotiny sú dôležité z hľadiska vývinu jazyka. 

Ďalšou hodnotou prekladov z antiky je ich kultúrny rozmer a samozrejme, neprehliadnuteľný 

vplyv týchto prekladov zaznamenávame na úrovni kultivovania jednotlivých literárnych 

druhov, foriem i žánrov. Zvláštny význam má ich dopad aj na recepčnú tradíciu. 

Postupné budovanie antickej knižnice v slovenskom jazyku má pre translatológiu 

mimoriadny prínos. Kumulácia jednotlivých diel umožňovala a stále umožňuje nahliadať na 

antickú literatúru horizontálne i vertikálne. Sledovať tak možno literárny vývoj v jednotlivých 

literárnych obdobiach, ale aj v dielach jednotlivých autorov, ktorí prostredníctvom 

konkrétneho diela alebo celej umeleckej spisby zasiahli do obrazu domácej literárnej tvorby. 

Postupné pribúdanie prekladov diel z antickej literatúry otvorilo možnosti, ktoré sú pre 

preklad zásadné. Literárna kritika, komparatistika či kritika a hodnotenie prekladu vytvorili 

                                                 
5
 Prehľad prekladov antickej literatúry do slovenčiny od štyridsiatych rokov 20. storočia uzatvára kapitolu 

o antickej literatúre. Nachádza sa na s. 127. 
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priestor pre diskusiu o problémoch metriky, transkripcie gréckych a latinských mien do 

slovenčiny, transferu reálií do cieľovej kultúry spojený s problematikou ich pomenovaní 

a v neposlednom rade otvorili otázky ohľadne recepčných podmienok v dobovom kontexte či 

(meniaceho sa) čitateľského profilu recipientov antickej literatúry. 

Ak svoju pozornosť upriamime na kritiku a hodnotenie prekladu diel antických 

spisovateľov, jej prínos možno vidieť hlavne pre dve východiskové skupiny prekladateľov. 

V prvom rade sú jestvujúce preklady antických autorov hodnotnou prekladateľskou 

pomôckou pre tých prekladateľov, ktorí realizujú transfer pôvodného diela z antickej 

literárnej tvorby. Jestvujúce preklady ich môžu nielen inšpirovať, ale treba ich chápať ako 

zdroj prekladateľských riešení, ktoré sa neskôr ukázali ako adekvátne alebo naopak. Ohlasy 

na preklad diel z antiky formou recenzií, kritík prekladu, ale aj formou predslovov a doslovov 

v publikovaných dielach, ktorých autormi sú často prekladatelia diela, predstavujú cennú 

informačnú platformu, kde možno nájsť odpovede na otázky týkajúce sa nielen ekvivalencie, 

ale aj rešpektovania formy a pod. Nemenej významné sú preklady diel z antickej literatúry pre 

tých prekladateľov, ktorí prekladajú diela zo živých jazykov, pričom v umeleckých textoch sa 

vyskytujú odkazy a alúzie, ktoré súvisia s realitou života v období antiky, odkazujú na 

rozličné historické, literárne alebo mytologické postavy, alebo ich imitujú. Čím náznakovejšia 

je ich prítomnosť v texte, tým náročnejšie môže byť pre prekladateľa identifikovať ich, zvlášť 

v prípadoch, keď ich mená nekorešpondujú, no symboly či emblémy, ktoré sa k nim viažu, 

podobne ako ich vystupovanie, odkazujú na konkrétnu postavu. Z uvedeného hľadiska 

predstavuje pomerne náročný text na preklad historický román, ktorý je vo vzťahu k antike 

diachrónny. Ak súčasný autor zasadí dej fikcie do obdobia antiky, všetky pomenovania reálií, 

vrátane mien historických, literárnych a mytologických postáv, zodpovedajú aktuálnej 

jazykovej norme východiskového jazyka. V cieľovom jazyku však dané reálie nemusia mať 

svoje pomenovanie a prekladateľ je nútený hľadať ekvivalenciu nielen v prekladovom 

slovníku, ale inšpirovať sa už jestvujúcimi prekladmi a za pomoci platných jazykových 

noriem pre cieľový jazyk hľadať vhodné riešenie. Okrem umeleckého textu treba brať do 

úvahy aj odborné texty, ktoré môžu prekladateľovi pomôcť zorientovať sa v problematike 

a dopracovať sa k potrebnej informácii, či už lingvistického charakteru alebo týkajúcej sa 

nocionálneho významu slova. 

Vo vzťahu k uvedeným problémom pri prekladaní textov obsahujúcich reálie z antiky 

treba spomenúť dve publikácie, ktoré prinášajú komplexný pohľad na prekladanie antickej 

literatúry na Slovensku. Prvou je práca jedného z našich najznámejších a najvýznamnejších 

klasických filológov a prekladateľov M. Okála Antická metrika a prekladanie gréckej 
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a latinskej poézie do slovenčiny (Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990). Autor podáva 

vyčerpávajúci a minuciózny prehľad o prekladateľských postupoch pri transkripcii gréckych 

a latinských mien do slovenčiny od prekladových prvotín po súčasnosť. Bohatá 

exemplifikácia zase mapuje postupy pri preklade poézie s výkladom zásad uplatňovaných pre 

metrum, rytmus a rozmer veršov pri ich transfere do cieľovej kultúry. Publikácia K. 

Bednárovej Rukoväť dejín prekladu na Slovensku I. (18. a 19. storočie) (Bratislava: 

Univerzita Komenského 2015) zase nazerá na slovenský geopolitický priestor cez rozličné 

determinanty, ktoré sa podieľali na výslednom obraze o situácii prekladu na našom území, 

pričom preklady z antickej literatúry predstavujú jeden z nich. 

 

2.5.2.1 Analýza prekladu literárneho diela 

 

V nasledujúcej analýze poukážeme na vyššie spomínaný problém prekladu týkajúci sa 

reálií z antiky so zameraním na názvy literárnych diel a mená historických postáv 

v slovenskom preklade španielskeho románu P. Gálveza El maestro del emperador 

(Barcelona: Debolsillo 2006), ktorý u nás vyšiel pod názvom Seneca. Učiteľ cisára Nera 

(Bratislava: Slovart 2008). Historický román opisuje najdôležitejšie momenty v Senecovom 

živote, a teda je saturovaný reáliami rozličných kategórií týkajúcich sa literárnych 

a historických postáv, literárnych diel, sviatkov, každodennej reality, a pod. 

V románe figuruje niekoľko názvov literárnych diel. Pri preklade názvov literárnych 

diel platí zásada, že prekladateľ v cieľovom texte používa taký názov diela, ktorý je už v 

slovenčine preložený. V prípade viacerých prekladov toho istého diela existuje možnosť 

voľby. V tom prípade môže prekladateľ prispôsobiť výber podľa zvolenej prekladateľskej 

stratégie a uprednostniť názov, ktorý je vhodný s ohľadom na cieľového recipienta (napr. 

detský čitateľ) a pod. Ak dielo doposiaľ vôbec preložené nebolo, prekladateľ realizuje preklad 

sám, aj tu však existuje možnosť zvoliť si ako inšpiračný zdroj už existujúci preklad diela 

v niektorom z príbuzných jazykov – v prípade slovenčiny je to najčastejšie čeština. 

V tabuľke uvádzame diela, ktoré sa v románe vyskytli a prekladateľ ich zo 

španielskeho originálu prekladal do slovenčiny. 

 

Slovenský preklad 

(cieľový jazyk) 

Španielsky originál 

(východiskový jazyk) 
Pôvodný latinský názov 

Faidra Fedra Phaedra 
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Pre útechu Polybiovi Consolación a Polibio Ad Polybium de consolatione 

O prírodných otázkach 

O prírodovedných otázkach 
Cuestiones naturales Naturales quaestiones 

Mravné epištoly Luciliovi Epístolas  morales a Lucilio 
Epistulae morales ad 

Lucilium 

O láskavosti De clementia De clementia 

 

V prvom stĺpci figurujú názvy diel, ktoré v texte použil prekladateľ ako ekvivalenty názvov 

diel v španielčine, ktoré sú uvedené v druhom stĺpci. Tretí stĺpec uvádza pôvodné latinské 

názvy diel. Schéma radenia stĺpcov je zámerná – poukazuje na postupnosť. Slovenský preklad 

vychádza zo španielskeho prekladu a ten zase z pôvodného latinského titulu. Treba si 

uvedomiť, že hoci je španielčina východiskovým jazykom, v prípade prekladu názvov 

literárnych diel je len jazykom sprostredkujúcim, pretože španielsky názov je zároveň 

prekladom, prekladom z latinčiny do španielčiny: 

 

Preklad do SJ → Východiskový názov diela = preklad do ŠJ → Pôvodný názov v latinčine 

 

Východiskový názov diela v španielčine teda nemusí byť smerodajný. Prekladateľ by mal 

overiť skutočný originálny názov diela a ak názvy nekorešpondujú, prekladá, resp. overuje, či 

už existuje ekvivalent na úrovni dvojice jazykov latinčina → slovenčina. V uvedenej 

postupnosti podrobíme analýze názvy Senecových diel spomínaných v románe, ktoré použil 

v cieľovom texte slovenský prekladateľ: 

 

a. Existujúce slovenské preklady: 

Listy I, II. Prel. Miloslav Okál. Turčiansky Sv. Martin 1947. 

Listy Luciliovi (2, 7, 16, 31, 41, 47, 124). In: Mier duše. Prel. Miloslav Okál. Rohovce 

1995(?). 

Listy Luciliovi I-X. Prel. Miloslav Okál. Martin 2012. 

Listy Luciliovi XI-XX. Prel. Miloslav Okál. Martin 2012. 

 

b. České preklady diel, ktoré do slovenčiny zatiaľ nie sú preložené:  

Apokolokynthósis (ukážka) a Faidra (ukážka). Prel. Ferdinand Stiebitz. In: Výbor z římské 

poezie v překladech. Praha 1935. 
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Seneca Utěšitel (Útěchy pro matku Helvii, pro Marcii a pro Polybia). Prel. Josef Hrůša. Praha 

1941, 1944. 

Útěchy (Útěcha pro Marcii. Pro matku Helvii. Útěšný list Polybiovi. O krátkosti života. 

O stálosti mudrce. O duševním klidu). Prel. Václav Bahník. Praha 1977. 

O dobrodiních (O dobrodiních. Útěcha pro Marcii. Útěcha pro matku Helvii. Útěšný list 

Polybiovi). Prel. Václav Bahník. 2. (upr.) vyd. Praha 1991. 

O duševním klidu (O hněvu. O blaženém životě. O krátkosti života. O prozřetelnosti. O stálosti 

mudrce. O duševním klidu. O volném čase. O laskavosti. Epigramy. Apokolokyntóza). Prel. 

Václav Bahník. Praha 1999. 

 

c. Dielo, ktoré nebolo preložené ani do slovenčiny, ani do češtiny (Naturales quaestiones): 

Hoci toto Senecovo dielo zatiaľ nebolo preložené, jeho český názov figuruje v dvoch 

publikáciách. C. B. Conte (Dějiny římské literatury, Praha 2003) uvádza preklad: Otázky 

přírodní filosofie a J. Šubrt (Římská literatura, Praha 2005) udáva identický názov diela 

v českom jazyku. Pre doplnenie možno doložiť, že dielo je výkladom prírodnej filozofie. 

Pojednáva o rôznych fyzikálnych a meteorologických úkazoch. 

 

Slovenský preklad podľa 

prekladateľa románu 

Seneca. Učiteľ cisára Nera 

Oficiálny 

slovenský preklad 

Oficiálny 

český preklad 

Faidra x Faidra 

Pre útechu Polybiovi x 

Útěšný list Polybiovi 

Útěchy pro matku Helvii, pro 

Marcii a pro Polybia 

O prírodných otázkach 

O prírodovedných otázkach 
x x 

Mravné epištoly Luciliovi 
Listy 

Listy Luciliovi 
 

O láskavosti x O laskavosti 

 

 

V prípade názvov diel Faidra a O láskavosti možno predpokladať inšpiráciu v českom 

preklade alebo zhodu ekvivalentov v oboch jazykoch. Preklad Mravné epištoly Luciliovi je 
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výsledkom prekladateľovej vlastnej iniciatívy na mieste, kde je to zbytočné, keďže v čase 

prekladania románu už jestvovali dve vydania: Listy a Listy Luciliovi. Prekladateľ mal 

možnosť vybrať jeden z oficiálnych titulov, pričom druhý názov je príznačnejší. Rovnako 

názov Pre útechu Polybiovi je vlastným prekladateľským riešením autora prekladu, hoci mu 

ako inšpirácia mohol poslúžiť názov českých prekladov publikácie: Útěšný list Polybiovi 

alebo Útěchy pro matku Helvii, pro Marcii a pro Polybia. Najkomplikovanejšia situácia 

nastala pri prekladaní diela Naturales quaestiones, pretože dielo nebolo preložené ani do 

slovenského ani do českého jazyka, jeho názov však predsa v češtine figuruje, a to 

v publikácii Dějiny římské literatury ako Otázky přírodní filosofie v súlade s témou, ktorej sa 

Seneca v diele venuje. Vlastné prekladateľské riešenie je v tomto prípade na mieste, no 

prekladateľ sa dopustil nedôslednosti, pretože to isté Senecovo dielo prekladá raz ako O 

prírodných otázkach (s. 120) a inokedy ako O prírodovedných otázkach (s. 152). V takomto 

prípade je potrebné zvoliť jeden ekvivalent pre celý text. 

Okrem názvov literárnych diel sa v románe vyskytuje ďalší typ reálií. Prekladateľ sa 

stretáva s problémom prekladu vlastných mien. Ide o mená historických, ale aj fiktívnych 

postáv. Pri prekladaní mien z latinčiny alebo z gréčtiny sa treba riadiť platnými 

kodifikačnými príručkami, ktoré upravujú ich transkripciu a ortografiu (→ 1.5). Mnohé 

historické postavy z obdobia antiky (štátnici, spisovatelia, atď.) majú v slovenčine svoje 

ustálené pomenovanie. Ide prevažne o mená významných historických osobností alebo 

literárnych postáv či mien mytologických hrdinov. Mená menej známych osobností často 

treba konzultovať vo viacerých odborných zdrojoch a vyhľadávať ich tvary v historických 

štúdiách a pod., prípadne ich možno odvodiť podľa všeobecných pravidiel a zásad ich písania. 

No istota, že výsledný tvar je správny, nemusí byť stopercentná. V analýze poukážeme, aké 

najčastejšie chyby nastali pri transfere mien postáv z vyššie uvedeného románu. 

V prvej tabuľke uvádzame mená, ktoré prekladateľ do slovenčiny preložil správne. 

Predpokladáme, že okrem overovania latinských tvarov mien a hľadania ich slovenských 

ekvivalentov, uplatnil pri preklade španielskych mien všeobecné pravidlo, že mená zakončené 

v maskulíne singuláru na -o prekladal do slovenčiny zakončené na -us,  čo je koncovka 

latinských maskulín 2. deklinácie: 

 

 

Východiskový text Pôvodné latinské meno Preklad do slovenčiny 

Agripina Agrippina Agrippina 

Anneo Sereno Annaeus Serenus Annaeus Serenus 

Apicio Apicius Apicius 
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Augusto Augustus Augustus 

Aulo Cornelio Celso Aulus Cornelius Celsus Aulus Cornelius Celsus 

Clutorio Clutorius Clutorius 

Fabricio Veyentón Fabricius Veientonus Fabricius Veientonus 

Felicio Felicius Felicius 

Fenio Rufo Fenius Rufus Fenius Rufus 

Julia Livila Iulia Livia Iulia Livia 

Lucio Anneo Séneca Lucius Annaeus Seneca Lucius Annaeus Seneca 

Lucio Geta Lucius Geta Lucius Geta 

Lúculo Lucullus Lucullus 

Marco Claudio Marcelo Marcus Claudius Marcellus Marcus Claudius Marcellus 

Marco Tulio Cicerón Marcus Tullius Cicero Marcus Tullius Cicero 

Mecenas Maecenas Maecenas 

Mesalina Messalina Messalina 

Nerón Nero Nero 

Ofonio Tigelino Ofonius Tigelinus Ofonius Tigelinus 

Paris Paris Paris 

Pompeya Paulina Pompeia Paulina Pompeia Paulina 

Pompeyo Paulino Pompeius Paulinus Pompeius Paulinus 

Popea Poppea Sabina Poppea 

Popeo Sabino Poppeus Sabinus Poppeus Sabinus 

Rubelio Plauto Rubelius Plautus Rubelius Plautus 

Rufio Crispinus Rufius Crispinus Rufius Crispinus 

Servio Cornelio Órfito Severius Cornelius Orfitus Severius Cornelius Orfitus 

Sexto Afranio Burro Sextus Afranius Burrus Sextus Afranius Burrus 

Sotión Sotionus Sotionus 

Terno Ternus Ternus 

Tiberio Claudio Tiberius Claudius Tiberius Claudius 

Tito Livio Titus Livius Titus Livius 

 

V druhej tabuľke uvádzame mená, pri ktorých sa vyskytli problémy s koncovkou 

alebo s dĺžkou. Prvé je meno Germánicus, v ktorom pod vplyvom východiskového textu 

zachoval prekladateľ dlhú slabiku. Hoci sa v transkripcii z latinčiny do slovenčiny nezvyknú 

uvádzať dĺžky, nemožno tvar s -má- klasifikovať celkom ako chybu, lebo slabika sama o sebe 

je v latinčine dlhá. Iný problém sa týka mien Polybius a Priapus. Obidva tvary uvedené 

v slovenskom texte románu sú správne, hoci pôvodne ide o grécke mená. Grécka forma mena 

je Polybios, do latinčiny sa prepisovala s -u-, teda Polybius. Koncovka -os je v starej gréčtine 

koncovkou maskulín 2. deklinácie a latinské maskulína 2. deklinácie majú koncovku -us. 

V oboch prípadoch teda jestvujú možnosti využiť pre cieľový jazyk grécky alebo latinský 

tvar. Rozhodnutie prekladateľa využiť latinské tvary oboch vlastných mien môžeme chápať 

ako súčasť prekladateľskej stratégie, a síce zjednotiť ich a uprednostňovať tvary zakončené na 

-us. 
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Východiskový text 
Pôvodné 

latinské meno 

Preklad do 

slovenčiny 
Možnosti prekladu 

Germánico Germanicus  Germánicus 
Germánicus / 

Germanicus 

Polibio Polybius Polybius Polybios / Polybius 

Príapo Priapus Priapus Priapos / Priapus 

 

V tretej tabuľke treba upozorniť na opakujúcu sa chybu, ktorá sa do cieľového textu 

dostala kvôli vplyvu východiskového textu. Prekladateľ si pravdepodobne neoveroval 

pôvodné latinské tvary mien, ale pod vplyvom ich španielskych pendantov pri transkripcii do 

slovenčiny rovnako redukoval zdvojenú spoluhlásku. Hoci je to pre španielsku gramatiku 

príznačné, v slovenčine nie je dôvod zdvojenú hlásku eliminovať. Zachovávame pôvodný 

latinský tvar. 

 

Východiskový text 
Pôvodné 

latinské meno 

Preklad do 

slovenčiny 
Návrh prekladu 

Agripa 
Marcus Vipsanius 

Agrippa 
Agripa  

Marcus Vipsanius 

Agrippa 

Atalo Attalus Atalus Attalus 

Atico Vestino Atticus Vestinus Aticus Vestinus Atticus Vestinus  

Británico 
Britannicus Tiberius 

Claudius 
Britanicus  

Britannicus Tiberius 

Claudius 

Valerio Mesala 

Corvino 

Valerius Messala 

Corvinus 
Valerius Mesala  

Valerius Messala 

Corvinus 

 

Štvrtá tabuľka sumarizuje chybné ekvivalenty. Prekladateľ si zrejme neoveroval 

existenciu týchto historických postáv a tým aj ich mien – a to nielen v slovenčine, ale ani 

v latinčine, čo malo byť súčasťou už analytickej fázy prekladu. Tvary z východiskového textu 

pri prekladaní rovno polatinčoval automatickým pridaním koncovky 2. deklinácie maskulín -

us, bez ohľadu na existenciu správneho tvaru. Výsledkom takéhoto transferu je chyba, ktorá 

sa netýka len ortografie, ale zasahuje aj do fikcie. Chybný slovenský ekvivalent znemožňuje 



122 

 

identifikáciu postavy, čím dochádza k divergencii interpretačných východísk čitateľa 

originálu a čitateľa prekladu. 

 

Východiskový text 
Pôvodné latinské 

meno 

Preklad do 

slovenčiny 
Návrh prekladu 

Trásea Peto 
Publius Clodius 

Thrasea Paetus  
Traseus Petus 

Publius Clodius 

Thrasea Paetus 

Silio Nerva Publius Silius Nerva Silvius Nervus Publius Silius Nerva 

 

Pre zhrnutie pripomeňme, že ak do slovenčiny prekladáme texty s výskytom 

latinských a gréckych mien, treba vopred zvážiť prekladateľskú stratégiu. S ohľadom na 

cieľovú skupinu si prekladateľ volí buď tvary určené pre popularizačné texty, alebo tvary 

používané v odborných textoch. Mená menej známych historických osobností, ktoré 

nefigurujú bežne v encyklopédiách, slovníkoch alebo v jazykových príručkách je potrebné 

vyhľadávať v odbornej literatúre, prípadne ich transkripciu konzultovať s klasickými 

filológmi. 

 

2.5.3 Antická literatúra a symboly 

 

Prínos a vplyv antickej literatúry, filozofie a kultúry na ďalšiu literárnu tvorbu, ale aj 

ostatné vedné odbory je preukázateľne nesporný. Pre prekladateľa je veľkým prínosom, ak sa 

v témach spojených s antikou orientuje, pretože je pri interpretácii textu schopný postrehnúť 

náznaky, ktoré na antickú kultúru odkazujú. Súvisí to s jeho kultúrnou kompetenciou, ktorú je 

potrebné všestranne rozvíjať. 

 

2.5.3.1 Literárne symboly 

 

Vďaka poznatkom o symboloch z antickej literatúry a kultúry dokáže prekladateľ 

korigovať javy, akými sú nadbiehanie čitateľovi, axiomatizácia výpovede, deduktívnosť 

výrazu alebo podceňovanie recipienta. Naopak, ich neuvedomenie si vo východiskovom texte 

môže v cieľovom texte zapríčiniť posuny, straty alebo zmeny významu. Narábanie so 

symbolmi nie je jednoduché a v podstate ani nie je možné určiť hranicu, ktorá by udávala, či 

je potrebné symbol v texte explicitne vysvetliť, prípadne jeho význam len bližšie naznačiť, 
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alebo stačí nájsť v cieľovom jazyku ekvivalent, prípadne ho substituovať symbolom 

príznačnejším pre cieľovú kultúru. Takéto rozhodnutie ovplyvňuje veľa faktorov, okrem 

iných aj skúsenosť prekladateľa a jeho prekladateľské kompetencie. 

Vybrať typické symboly pre antickú kultúru nie je jednoduché. Jednak kvôli 

čitateľskej skúsenosti – každý čitateľ má vlastné preferencie, inak nastavené estetické hodnoty 

a preto vyberá literatúru podľa osobných kritérií – ale aj kvôli autorovmu zámeru. Nie vždy je 

použitie symbolu prvoplánové. Takisto treba pripomenúť, že symboly príznačné pre antickú 

civilizáciu a kultúru nie sú vlastné len jej a exkluzivita symbolov je skôr výnimkou. 

Jednotlivé symboly nachádzame vo viacerých ďalších kultúrach, aj keď ich význam nemusí 

byť totožný, podobne ako ich motivácia, asociácie, 

atribúty, a pod. Jestvujú tiež symboly archetypálne a aj 

také, ktoré sú vo svojej podstate nerozlúštiteľné. 

Slovo symbol pochádza z gréckeho slovesa 

symballein, čo znamená dávať dohromady, spájať. 

Používalo sa i v slovných zvratoch za účelom 

deskripcie zbierania, skrývania alebo zastierania. 

Maskovalo zmysel výpovede a takto zakódovanú 

výpoveď chápal len zasvätený používateľ jazyka. Na 

jednej strane je symbol určený ľudskému rozumu, na 

strane druhej ho rozumom nemožno postihnúť, pretože 

obsahuje iracionálny odkaz. Oslovuje myslenie, ale aj 

cítenie. Pre symboly je príznačné ich putovanie a s tým 

sa vždy spájajú osobné relácie. Dešifrovanie symbolu 

závisí od recipujúceho subjektu, ktorý sa nachádza 

v konkrétnom časovom i priestorovom univerze. 

Okrem verbálnych symbolov, ktoré sú súčasťou literárnych textov, jestvujú symboly grafické, 

ktoré sa dešifrujú na základe vizuálnych vnemov. Tematika symbolov je vskutku zaujímavá 

a je predmetom štúdia mnohých ďalších vied, nielen literatúry  

Ad illustrandum výber niekoľkých symbolov odkazujúcich na antickú kultúru: 

 

ATLANTIS (ATLANTIDA) 

Podľa Platóna bájna ríša, ktorú pohltilo more. Symbolizuje stratený Raj a zlatý vek. 

 

 

 

Symbolon  

1. znamenie, známka, stopa, 2. 

znamenie (dohodnuté, na 

spoznanie), 3. preukaz 

pohostinstva (dedičná známka 

v spriatelených rodinách, 

vznikala rozpoltením celku; 

tým, že sa dve časti dali spojiť, 

tvorili znamenie), 4. preukaz 

sudcu, 5. odporúčanie, 6. 

zmluva (obchodná, medzi 

dvoma obcami/štátmi), 7. 

(nábož.) symbol (reprezentujúci 

skutočnosť), (pl.) (kultové) 

obrady, sviatosť (veľmi často 

o krste), (rituálna) formula, 

vyznanie viery 
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DUB 

Strom zasvätený Diovi kvôli svojej majestátnosti a tiež preto, že priťahuje blesky. Dubové 

drevo bolo považované za trvácne a nepodliehajúce skaze, preto je aj symbolom 

nesmrteľnosti. Je tiež symbolom typickým pre keltskú kultúru a mnohé ďalšie. 

DULA 

Dula bola v antike symbolom šťastia, lásky a plodnosti. Je pravdepodobné, že povestné jablko 

sváru (→ 3.3) i jablko Hesperidiek (→ 3.2.6) bola vlastne dula. Bola aj symbolom šťastného 

manželstva. Po svadbe ju prinášala manželka do manželovho domu. 

EBEN 

Symbolom sa stal hlavne kvôli čiernej farbe. Z ebenového dreva bol skonštruovaný trón boha 

podsvetia Hada. 

HYDRA 

Hlava hydry je symbolom prekážok, ktoré akoby sa kopili, keď ich chce človek prekonať. 

Lernská hydra bola príšerou, ktorej po odseknutí hlavy narástli dve ďalšie. Premôcť ju sa 

napokon podarilo Hérakleovi (→ 3.2.6). 

KAMEŇ 

Je významným symbolom v mnohých kultúrach. Zvykne byť symbolom bohov kvôli svojej 

tvrdosti a nemennej podstate. Je spájaný s kultom plodnosti. Samostatným symbolom je 

Kameň mudrcov (lapis philosophorum). 

KOLESO ŠŤASTIA 

Koleso ako také je samostatným, mnohovýznamovým symbolom. Koleso šťastia symbolizuje 

nahý mládenec, ktorý stojí na dvoch okrídlených kolesách. Znázorňuje, že šťastie je 

prelietavé, ale zároveň aj šťastnú chvíľu. 

KÚPEĽ 

Tento symbol má dve konotácie. Pozitívnou konotáciou je očista, znovuzrodenie, obnova. 

V negatívnych súvislostiach sa používa hlavne horúci kúpeľ ako symbol luxusu, ale aj 

zmyselnosti a neresti. V antike sa vyskytoval obrad kúpania sôch bohov na znamenie obnovy 

vzťahov medzi bohmi a ľuďmi. 

LABYRINT 

Symbol, ktorý nachádzame snáď vo všetkých kultúrach. Má mnoho tvarov, takmer vždy je 

v nich viditeľná snaha o symetriu a symbolizujú dlhú cestu, v ktorej niet voľby. Správny 

východ je jediný, niet tam križovatiek a nesprávna voľba vedie do slepej uličky. Predchodca 

labyrintu má pôvod už v mykénskej kultúre, kde bol vyobrazený na odtlačkoch pečiatky. 
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VAVRÍN 

V antike ho považovali za fyzicky aj morálne očisťujúci. Pripisovali sa mu výnimočné sily, 

napr. schopnosť veštiť alebo vnuknúť básnickú inšpiráciu. Neskôr sa stal symbolom víťazstva 

a tým vlastne aj symbolom nesmrteľnosti. 

VOZATAJ 

Symbolizuje rozumného a skúseného človeka, ktorý je schopný ovládať i zvládať vášne a 

pudy. 

 

 

2.5.3.2 Literárnovedné termíny z antiky v teórii literatúry 

 

V základnej terminológii literárnej teórie jestvujú termíny, ktoré odkazujú na antiku. 

Súvisia s drámou, s poéziou a s prózou, ale aj s oblasťami akými sú teória mýtu, sociológia, 

semiotika či sémantika. Vytvoriť ich súpis a stručne ich charakterizovať je náročné, pretože 

ich pochopenie si vyžaduje širší kontext, prepojenie s ďalšími termínmi alebo hlbšie 

vysvetlenie, ideálne s literárnou ukážkou. Naším cieľom nie je výklad termínov, ale 

prezentácia tých, ktoré odkazujú na antickú literatúru a ktoré sa v dnešnej literárnej teórii 

uplatňujú často bez uvedomenia si súvislostí s obdobím antiky, s ich koreňmi v nej a ich 

prienikom do modernej literárnej teórie. Chceme poukázať na ich množstvo a znovu 

akcentovať význam antickej civilizácie a kultúry aj pre túto oblasť. 

 

ADÓNSKY VERŠ 

Pomenovaný podľa Afroditinho milenca Adónida – daktylský verš s metrickou 

neukončenosťou využívanou na dôraz lyrickej pointy v záverečnom verši. 

Zasnežená nočná krajina. 

Aká dnes bude za úplnku? 

—  ∪  ∪  ǀ — ∪  

Čierna, či biela? 

AGÓN 

V starom Grécku pôvodne súťaženie v hudbe, jazde a telesnej zdatnosti. V teórii antického 

divadla expresívna časť drámy – formou prudkého dialógu prináša samotnú témy hry. 

ANAKREONTIKA 

Svetonázor a spoločný výraz literárnych diel v duchu tvorby Anakreonta (asi 580 – 478 pred 

Kr.). Prenesene sa týmto termínom označuje radostný a pôžitkársky životný postoj vyjadrený 

literárnym prejavom. 
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ANEKDOTA 

Z gréckeho anekdota = nevydané príbehy. Ide o krátke vtipné príbehy šírené ústnym 

podaním, ktoré pôvodne označovali nezverejnené texty. 

DEUS EX MACHINA 

Z latinčiny boh zo stroja. Pôvodne sa v antickej tragédii využíval ako postava boha, ktorá sa 

zjavila, aby situáciu vyriešila. Takýto zásah do deja predstavoval v antickom chápaní vyššiu 

moc, vyššiu spravodlivosť. V súčasnosti sa termín používa v súvislosti s heterogénnym 

vstupom do deja v dráme alebo v naratívnej literatúre a označuje neorganické dejové riešenie. 

FILIPIKA 

Z latinského orationes Philippicae (reči proti Filippovi). Termín vznikol na základe 

Démosthenových horlivých rečí proti Filippovi II. Cicero prebral termín od Démosthena 

a označil ním vlastné vystúpenia voči Markovi Antoniovi (In M. Antonium orationes 

Philippicae). Prenesene pojem označuje rozličné formy a žánre bojovných a mravoučne 

orientovaných diskurzov v rečníctve, publicistike a v literatúre. 

GEORGIKY 

Žáner didaktickej literatúry. Témy sú inšpirované roľníckym životom. Termín prvý raz použil 

Vergilius a neskôr sa začal používať na označenie antických textov podobného zamerania.  

HYMNOS (HYMNUS) 

Grécka báseň na oslavu bohov. Básnický chválospev komponovaný v daktylskom hexametri 

alebo v elegickom distichu. 

MÍMOS 

Z gréckeho mimos = herec stvárňujúci rolu bez masky; improvizovaný herecký prejav. Žáner 

drobných dramatických obrázkov zo života. Označujú sa tak aj improvizované etudy 

v divadle. Najstarším známym autorom bol syrakúzsky básnik Sófrón (5 stor. pred Kr.). 

PÁTOS 

Grécky pathos = utrpenie, citové pohnutie. Slávnostný alebo vzrušený výraz slovesnej 

štruktúry. V antickej rétorike výrazová, zmyslovo-emocionálna kvalita slovesnej štruktúry 

vyvolávajúca emócie. 

PROTAGONISTA 

Herec, ktorý v starogréckom divadle stvárňoval hlavnú úlohu. Jadro antickej drámy tvorila 

trojica hercov. Okrem protagonistu to bol druhý herec – deuteragonista a tretí herec – 

tritagonista. 

Ďalšie literárnovedné termíny odkazujúce na antiku sú napr.: afázia, anagnoríza, 

exodium, fantázia, glosa, irónia, litotes, prozódia, a ďalšie. 
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Prehľad prekladov antickej literatúry do slovenčiny od štyridsiatych rokov 

20. storočia 
 

 

Aischylos 

Prikovaný Prométheus. Prel. MILOSLAV OKÁL. Bratislava 1960. 

Oresteia. Prel. VOJTECH MIHÁLIK. Bratislava 1988. 

Oresteia. Prikovaný Prometeus. Prel. VOJTECH MIHÁLIK, MILOSLAV OKÁL. Rohovce 1995(?). 

Prikovaný Prometheus. In: AISCHYLOS, Prikovaný Prometheus. EURIPIDES, Trójanky. 

MENANDROS, Odľud. Prel. MILOSLAV OKÁL. Martin 2010. 

 

 Aisópos (Ezop) 

Ezopove bájky. Prel. EUGEN ROTT. Trnava 1944. 

Ezopské bájky. Prel. ETELA ŠIMOVIČOVÁ. Bratislava 1966. 

 

 Alkmaión z Krotónu 

in: Antológia z diel filozofov. Zv. 1. Predsokratovci a Platón. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 

1998. 

 

  Ambróz z Milána 

O dobre smrti – De bono mortis. O pannách – De virginibus. O tajomstvách – De mysteriis. 

In: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského staroveku. Prel. MILOŠ LICHNER. 

Trnava 2014. 

O tajomstvách – De mysteriis. In: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského 

staroveku II. Prel. MILOŠ LICHNER a KATARÍNA KARABOVÁ. Trnava 2015. 

Vyznanie viery: Explanatio symboli. In: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského 

staroveku III. Prel. MILOŠ LICHNER a KATARÍNA KARABOVÁ. Trnava 2016. 

   

Ammianus Marcellinus 

Rímske dejiny. Prel. DANIEL ŠKOVIERA. Bratislava 1988. 

 

Anaxagorás z Klazomen 

in: Antológia z diel filozofov. Zv. 1. Predsokratovci a Platón. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 

1998. 

 

Anaximandros z Milétu 

in: Antológia z diel filozofov. Zv. 1. Predsokratovci a Platón. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 

1998. 

 

Anaximenés z Milétu 

in: Antológia z diel filozofov. Zv. 1. Predsokratovci a Platón. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 

1998. 

 

  Antifón z Athén 

in: Antológia z diel filozofov. Zv. 1. Predsokratovci a Platón. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 

1998. 

 

  Antisthenés 

Antisthenés. Prel. ANDREJ KALAŠ. Bratislava 2010. 

Antisthenis Fragmenta/Antisthenove zlomky. Prel. ANDREJ KALAŠ. Bratislava 2013. 
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 Apokryfy 

Apokryfy: mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej zmluvy podľa Septuaginty. Prel. 

KAROL GÁBRIŠ. Bratislava 1990. 

 

  Apuleius 

Amor a Psyche. Prel. IGNÁC ŠAFÁR. Bratislava 1944. 

Amor a Psycha. Prel. IGNÁC ŠAFÁR. 2. vyd. Bratislava 1959. 

Premeny čiže Zlatý somár. Prel. VIERA BUNČÁKOVÁ. Bratislava 1962. 

Premeny čiže Zlatý somár. Prel. VIERA BUNČÁKOVÁ. Bratislava 1979. 

 

  Aristofanés 

Oblaky. Prel. MILOSLAV OKÁL. Bratislava 1947. 

Komédie. (Lysistrata. Acharňania. Ženy na sneme. Vtáci. Plutos.) Prel. MILOSLAV OKÁL. 

Bratislava 1966. 

Lysistrata. Prel. VOJTECH MIHÁLIK. Bratislava 1971. 

Žaby. Prel. MILOSLAV OKÁL. Bratislava 1982. 

Jazdci. Oblaky. Prel. MILOSLAV OKÁL. Vydané vlastným nákladom, Bratislava 1992. 

Osy. Mier. Sviatok žien. Prel. MILOSLAV OKÁL. Vydané vlastným nákladom, Bratislava 1992. 

Lysistrata. Prel. VOJTECH MIHÁLIK. Rohovce 1995(?). 

Vtáci. Žaby. Prel. MILOSLAV OKÁL. Martin 2010. 

Acharňania. Jazdci. Prel. MILOSLAV OKÁL. Martin 2014. 

Mier. Plutos. Prel. MILOSLAV OKÁL. Martin 2014. 

Oblaky. Osy. Prel. MILOSLAV OKÁL. Martin 2014. 

Lysistrata. Prel. MILOSLAV OKÁL. Martin 2015. 

Sviatok žien. Ženy na sneme. Prel. MILOSLAV OKÁL. Martin 2015. 

 

  Aristón z Chiu 

in: Zlomky starých stoikov. Prel. MILOSLAV OKÁL. Bratislava 1984. 

 

  Aristotelés 

Poetika. Prel. MILOSLAV OKÁL. Turčiansky sv. Martin 1944. 

Hymnus na Hermeia. Epigram na Hermeia. In: DIOGENÉS LAËRTIOS, Životopisy slávnych 

filozofov I, II. Prel. MILOSLAV OKÁL. Bratislava 1954. 

Fyzika. In: Antológia z diel filozofov. Zv. II. Od Aristotela po Plotina. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. 

Bratislava 1973. 

Etika Nikomachova. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 1979. 

Poetika. Rétorika. Politika. Prel. MILOSLAV OKÁL (Poetika) a PETER KUKLICA (Rétorika 

a Politika). Bratislava 1980. 

O nebi. O vzniku a zániku. Prel. MILOSLAV OKÁL. Bratislava 1985. 

Politika. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 1988. 

Poetika. Prel. MILOSLAV OKÁL. 3. vyd. Martin 2009. 

Rétorika. Prel PETER KUKLICA. Martin 2009. 

O nebi. O vzniku a zániku. Prel. MILOSLAV OKÁL. Martin 2012. 

 

  Athanasios z Alexandrie 

Život blahoslaveného Antona. Prel. METOD LUCKÝ. Trnava 1950. 

 

Atomisti 

in: Antológia z diel filozofov. Zv. 1. Predsokratovci a Platón. Prel. MILOSLAV OKÁL. 

Bratislava 1998. 
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  Aulus Gellius 

Atické noci. Prel. ELEONÓRA VALLOVÁ. Bratislava 1987. 

 

  Aurelius Augustinus 

Boží štát Zv. 1 a 2. Prel. MATEJ PÄTOPRSTÝ, ŠTEFAN DIAN, JÁN KOVÁČ. Trnava 1948. 

Vyznania. Prel. JÁN KOVÁČ. Trnava 1948. 

Proti akademikom. O blaženom živote. O pravom náboženstve. In: Antológia z diel filozofov. 

3. zv. Patristika a scholastika. Prel. A. VALENTOVIČ. Bratislava 1975. 

O učiteľovi. Prel. DANIEL ŠKOVIERA. Bratislava 1995. 

Vyznania. Prel. JÁN KOVÁČ. Bratislava 1997. 

O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Prel. MARCELA ANDOKOVÁ, RÓBERT HORKA. 

Prešov 2004. 

Boží štát I.-II. Prel. JÁN KOVÁČ, ŠTEFAN DIAN, MATEJ PÄTOPRSTÝ. 2. jazykovo upravené 

vydanie. Trnava – Bratislava 2005. 

Samovravy. O nesmrteľnosti duše. Prel KATARÍNA ŠOTKOVSKÁ a JOZEFA ARTIMOVÁ. 

Bratislava 2007. 

Komentár k Jánovmu evanjeliu. Výklad 81-83: In: Vašek, M.: Aurelius Augustinus o vôli, 

milosti a predurčení. Prel. MARCELA ANDOKOVÁ. Bratislava 2007. 

O Trojici, kniha X. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Prel. GLORIA BRAUNSTEINER. 

Bratislava 2009. 

O Trojici, kniha XIV. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Prel. MARCELA ANDOKOVÁ. 

Bratislava 2009. 

De fide et operibus – O viere a skutkoch. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského 

staroveku a stredoveku. Prel. MILOŠ LICHNER. Trnava 2014. 

O katechizovaní úplných začiatočníkov. Prel. MILOŠ LICHNER. Trnava 2015. 

Sermo 5 Zápas Jakuba s anjelom. De Trinitate. In: Vybrané pohľady na latinských autorov 

kresťanského staroveku II. Prel. MILOŠ LICHNER a KATARÍNA KARABOVÁ. Trnava 2015. 

Vyznanie viery: Sermo 215. Sermo 4: Tractatus de Esau et Iacob. In: Vybrané pohľady na 

latinských autorov kresťanského staroveku III. Prel. MILOŠ LICHNER a KATARÍNA 

KARABOVÁ. Trnava 2016. 

 

  Bazil Veľký 

Povzbudenie mladým. Listy I (r. 357-374). Prel. DANIEL ŠKOVIERA. Prešov 1999. 

Listy II (r. 375-378). Hexaémeron. Prel. DANIEL ŠKOVIERA. Prešov 2002. 

 

  Caesar, Gaius Iulius 

Zápisky o vojne v Galii. Prel. JOZEF HRABOVSKÝ, Bratislava 1966. 

Zápisky o vojne v Galii. Zápisky o občianskej vojne a iné. Prel. JOZEF HRABOVSKÝ, ADRIENA 

SLAMOVÁ a TOMÁŠ ORAVEC. Bratislava 1988. 

 

  Catullus 

Nenávidím a milujem. Prel. IGNÁC ŠAFÁR. Bratislava 1962. 

Nenávidím a ľúbim. Prel. VOJTECH MIHÁLIK. Bratislava 1994. 

 

  Celsus 

O medicíne. In: Po stopách Asklépiových. Prel. ALEXANDRA MALLÁ. Bratislava 1994. 

 

  Cicero, Marcus Tullius 

Reč za básnika A. Licinia Archiu. Prel. G. ERHART. Ružomberok 1927. 
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Rečník. Reči proti Catilinovi. Filipiky a iné. Prel. DANIEL ŠKOVIERA, ADRIENA SLAMOVÁ, 

MARTIN VOZÁK, ADRIANA ORAVCOVÁ a JANA ROVENSKÁ. Bratislava 1982. 

Tuskulské rozhovory. Laelius o priateľstve. Cato starší o starobe. O rečníkovi. Prel. ETELA 

ŠIMOVIČOVÁ, JANA BARTOSIEWICZOVÁ a DANIEL ŠKOVIERA. Bratislava 1982. 

Druhá reč proti Antoniovi. In: Mier duše. Prel. MARTIN VOZÁK. Rohovce 1995(?). 

 

  Cornelius Nepos 

Životopisy znamenitých vojvodcov cudzích národov. Prel. IVAN JANEK. Martin 2015. 

 

  Curtius Rufus 
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Bájky. Prel. ETELA ŠIMOVIČOVÁ. Bratislava 1966. 
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Metamorfózy IX-XV. Prel. IGNÁC ŠAFÁR. Martin 2012. 

in: Ľúbostné elégie. Prel. IGNÁC ŠAFÁR. Martin 2013. 

 

  Parmenidés 

in: Antológia z diel filozofov. Zv. 1. Predsokratovci a Platón. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 

1998. 

   

  Peter Chrysologus 

Sermo 43. In: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského staroveku III. Prel. MILOŠ 

LICHNER a KATARÍNA KARABOVÁ. Trnava 2016. 

 

Petronius 

Satiricon. Prel. JÁN ŽIGO. Bratislava 1963. 

 

  Platón 

Sokratova obrana. In: XENOFÓN, Spomienky na Sokrata. PLATÓN, Sokratova obrana. Prel. 
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Bratislava 1994. 

 

  Velleius Paterculus 
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Prel. VILIAM TURČÁNY. Bratislava 1993.  

in: Básnické remeslo. Výber z antickej poézie. Prel. IGNÁC ŠAFÁR. Rohovce 1995(?). 

Aeneis. Prel. VIERA BUNČÁKOVÁ, PAVEL BUNČÁK. Martin 2013. 

 

  Xenofanés 

in: Antológia z diel filozofov. Zv. 1. Predsokratovci a Platón. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 

1998. 

 



138 

 

  Xenofón 

Spomienky na Sokrata. In: XENOFÓN, Spomienky na Sokrata. PLATÓN, Sokratova obrana. 

Prel. ETELA ŠIMOVIČOVÁ. Bratislava 1970. 

Grécke dejiny. Prel. JÚLIUS ŠPAŇÁR. Bratislava 1985. 
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