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Je tedy patrné, že vydání příloh je velmi záslužné; editor si sice značně přidal 
práce, zato však poskytl cenný srovnávací materiál lingvistům a literárním histori
kům, vedle bohemistů i těm, kdo pracují s texty latinskými. 

Jana Nechutová 

Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum, Slovník středověké latiny v českých 
zemích, 1. sv. (seš. 1—7), Praha, Academia, 1977—1985. 

V roce 1985 vyšel 7. sešit Slovníku středověké latiny v českých zemích (LB), čímž 
byl uzavřen 1. svazek slovníku (písmeno c včetně, poslední heslo czytwar). Slovník 
je zpracováván v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV v Praze 
v rámci mezinárodního projektu Union Académique Internationale. Základní údaje 
o organizaci práce jsme popsali v recenzi VI. Kyas—J. Nechutová na stránkách to
hoto Sborníku a této řady (E 24, 1979, s. 164—166}, zde zopakujeme jen to hlavní 
a zaznamenáme změny, k nimž během času došlo: práci svého času zahájil a roz
vrhl B. Ryba, dnes je kolektiv pracovníků řízen D. Martínkovou. Vědeckým redak
torem se po smrti L. Varcla stal J. Martínek. Z původní redakční rady, která 
zodpovídala za sestavení a kvalitu prvních sešitů, byli odvoláni úmrtím L. Varcl, 
E. Kamínková a J. Sebánek. Dnes tedy pracuje redakční rada ve složení H. Kurzo-
vá, J. Kejř, J. Spěváček, Z. Tyl, J. Zachová. Zachová se po zesnulé prof. Kamín
kové stala též recenzentkou publikace (od str. 855, seš. 6.). Ke změnám došlo též 
ve složení vlastního pracovního kolektivu — zemřela erudovaná a velmi zkušená 
pracovnice, která se na excerpcích i sestavovacích pracích podílela od začátku, 
A. Fialová, a přibyli noví pracovníci, zejména mladí, kteří snad bezpečně zajistí 
další kontinuitu práce. 

Rovněž o obsahu slovníku, o volbě materiálu, o způsobu excerpce a zpracování 
hesel jsme podali obsáhlou zprávu poté, co v r. 1977 vyšel 1. sešit (citovaná recen
ze). Konstatovali jsme tehdy, že potrvá ještě nějakou dobu, než bude vydána tak 
velká část Slovníku, aby byl prakticky a v širším záběru použitelný. Dnes lze říci, 
že pracovníci, zabývající se u nás latinským středověkem, považují už L B za ne
postradatelnou pomůcku, že celý 1. svazek a dva další sešity, které od jeho dokon
čení vyšly (8 a 9, oba v r. 1986, po heslo ecors včetně), znamenají takovou sumu 
slovní zásoby, že po Slovníku saháme již dosti často. (Ostatně budiž zde řečeno, že 
v nezbytných případech poskytují příslušní pracovníci K R R L dalším odborníkům 
ochotně informace z dosud netištěného materiálu.) Slovník, který má vždy několik 
sešitů připravených k tisku dopředu, vychází díky nakladatelství Academia více
méně pravidelně podle původního plánu (lakuny jsou v letech 1980, 1982, 1984, po 
dvou sešitech naopak vyšlo v letech 1983 a 1986), tj. v rytmu 1 sešit za rok. Můžeme 
tedy předpokládat, že v době relativně dohledné bude uzavřen i další svazek. 

Jana Nechutová 

Fanončan Pavol Rubigal, Opis cesty do Konštantinopolu a iné básně. Přeložil, do
slov a vysvětlivky napísal Miloslav Okál. Ilustroval Miroslav Cipár. Tatran Bra
tislava 1985. Str. 99. 

Miroslav Okál, přední slovenský klasický filolog, se zabývá v poslední době zá
roveň s antickou literaturou a filozofií stále více studiem slovenského latinského 
humanismu. Jeho publikace z tohoto oboru (zejména práce o Martinovi Rakov-
ském) jsou zajímavé i pro možnost konfrontace s našimi novými a nejnovějšími 


