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O vysokoškolskej učebnici docenta Róberta 
Horku venovanej kresťanskému básnictvu nes-
korej antiky môžeme  povedať, že je svojim te-
matickým zameraním v českom a slovenskom 
prostredí prvým výtvorom svojho druhu. Jej lát-
ka siahajúca od starozákonnej poézie až po Ve-
nantia Fortunata, je rozdelená do troch rozsaho-
vo vzájomne vyvážených kapitol, z ktorých prvá 
poskytuje čitateľovi úvod do ranokresťanského 
básnictva ako takého, druhá ho upozorňuje 
na najvýznamnejšie výtvory dobovej lyriky a tre-
tia mu popisuje básnickú tvorbu epickú.

Po stručnom odôvodnení potreby vzniku 
učebnice na túto tému sa autor venuje kore-
ňom ranokresťanskej poézie začínajúc (ako už 
bolo naznačené) od Starého a Nového zákona, 
ako aj vzťahu helenizovaných Židov ku gréckej 
literatúre, pokračuje zmienkami o počiatkoch 
kresťanského básnictva u Plinia Mladšieho, až 
sa napokon dostáva k cirkevným otcom a spiso-
vateľom Tertulianovi, Lactantiovi, Ambrózovi, 
Hieronymovi a Augustínovi. Následne stavia 
do kontrastu dôvody, ktoré ranokresťanských 
prozaikov viedli k odmietaniu poézie ako takej 
(šírenie pohanskej mytológie a heretických uče-
ní, preferencia formy pred obsahom, a z toho 
plynúca deformácia obsahu pôvodiny), ako aj 
dôvody, ktoré ranokresťanských poetov privied-
li k tomu, aby sa jej napriek vyššie uvedenému 
venovali (túžba po sebarealizácii, povinnosť zu-
žitkovať talent od Boha či dopyt u čitateľov). Prí-
tomný je aj stručný prehľad relevantnej prekla-
dateľskej tvorby zo slovenského prostredia.
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Kapitola venovaná lyrike začína poukazom 
na rozdiel medzi dobovým a súčasným vníma-
ním tohto pojmu. Nasleduje prehľad a ukážka-
mi sprevádzaný popis jednotlivých autorov zahŕ-
ňajúci tak postavy známe (Ambróz, Prudentius, 
Ausonius či Venantius Fortunatus), ako aj menej 
známe (Fulgentius z Rusby, Secundinus či En-
nodius).

Obdobne možno hovoriť aj o kapitole za-
svätenej poézii epickej, ktorá začína stručným 
popisom dejín eposu ako žánru od civilizácie 
mezopotámskej až po tú antickú. Pozornosť nie 
je vyhradená len dielam rozsahovo najväčším 
(Prudentiove veršované polemiky, biblické epo-
sy či svätomartinská hagiografia), ale aj iným vý-
tvorom, ktorých autori by sa inak mohli ocitnúť 
v ich tieni (Lactantius, Prosper Akvitánsky ale-
bo Orientius). Opomenutá nezostáva ani tvorba 
centonistická, pri ktorej padá zmienka nielen 
o najznámejšej kresťanskej predstaviteľke tohto 
žánru, Faltonii Probe, ale aj o menej význam-
ných autoroch, akými sú Mavortius, Pomponius 
či Endelecheius.

Obe zmienené kapitoly sú pre lepší prehľad 
vybavené vlastným zhrnutím, ktoré je koruno-
vané záverom podrobne popisujúcim prístupy 
kresťanstva k antickému kultúrnemu dedičstvu, 
a to od jeho striktného odmietania, až po otvo-
renú snahu vyťažiť z neho všetko, čo sa len dá.

Dielo Roberta Horku treba vysoko oceniť tak 
po stránke obsahovej, ako aj po stránke formál-
nej. Jeho výklad sa zďaleka neobmedzuje len 
na vymenúvanie autorov a ich diel. Čitateľom 
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ponúka aj ich, pokiaľ možno, podrobný popis 
a metrický rozbor sprevádzaný ukážkami dobo-
vej básnickej tvorby. Vyzdvihnúť treba, že autor 
zahrnul do svojej učebnice aj básnikov, o ktorých 
sa česko-slovenský čitateľ v domácich príručkách 
k antickej či stredovekej literatúre častokrát ne-
dozvie,1 ako napríklad Prospera, Orientia či Vere-
cunda, ako aj to, že venuje primeraný priestor aj 
žánru biblickej epiky, ktorý sa v príslušných učeb-
niciach častokrát ocitá na okraji záujmu.2 Učeb-
nica je ďalej vybavená veľmi rozsiahlou mno-
hojazyčnou bibliografiou. Látka je prezentovaná 
zrozumiteľným a veľmi pútavým štýlom, ktorý 
miestami nadobúda priam beletristické črty, ako 
napríklad pri prirovnávaní zrodu kresťanskej 
poézie k Mojžišovmu detstvu. Za najväčšie pozi-
tívum tejto publikácie však treba považovať roz-
sahovo veľkorysé zahrnutie vlastných básnických 
prekladov autora, ktoré (vždy v sprievode pôvod-
ného textu) čitateľovi umožňujú prečítať si poé-
ziu samotnú a nielen výklad, ktorý k nej náleží. 
Vzhľadom na to, že sa spravidla jedná o preklady 
metrické,3 oboznámi sa tak čitateľ nielen s obsa-
hom, ale aj s formou toho-ktorého diela. Spo-
medzi prekladateľských ukážok do učebnice za-
hrnutých si asi najväčší obdiv zaslúži aj formálne, 
aj obsahovo autentický slovenský prevod jedného 
z výtvorov Optatiana Porfyria z kategórie známej 
ako carmina figurata (str. 65).

Autor učebnice nenecháva svojim recenzen-
tom mnoho priestoru na negatívnu kritiku. Je 
preto nutné obmedziť sa len na niekoľko drob-
ných postrehov. Rozdelenie látky na lyriku a epi-
ku môže u niektorých lyricko-epických autorov 
(Commodius, Prudentius či Sedulius) pôso-
biť trochu násilne. Keďže by však alternatívna 

1 Uvedení autori sa spomínajú len v publikácii zahranič-
ného pôvodu: Conte (2008).

2 Na jeho význam sa preto už skôr poukazovalo napr. 
v českej publikácii Šubrt (2005: pp. 382–385).

3 Ich autor je ostatne aj pôvodcom vysoko ceneného hexa-
metrického prekladu Vita sancti Martini od Venantia 
Fortunata. Horka (2019).

forma (teda súpis autorov a ich diel) narúšala 
zase žánrový rámec usporiadania látky, bolo by 
užitočné čitateľa miestami odkázať na Slovník 
latinských spisovatelů,4 aby si tak dokázal pred-
staviť tvorbu dotyčných autorov v úplnosti. To 
platí o to viac, že niektorí básnici sa venovali 
aj tvorbe prozaickej (Ennodius, Sedulius či Si-
donius Apollinaris). K dôvodom, ktoré priviedli 
starokresťanských poetov k básnickej činnosti 
by mohla byť pripísaná aj snaha súperiť so svo-
jimi antickými vzormi5 a pri zmienke o biblickej 
poézii by poslucháčov teológie mohli zaujímať aj 
biblické epýliá De Iesu Christo Deo et homine či De 
Evangelio6 predstavujúce akési „veršované evan-
jelium v kocke.“ Pre úplnosť treba poukázať aj 
na absenciu menného registra, ktorý by čitateľo-
vi mohol uľahčiť orientáciu v texte, ako aj na ob-
časnú alternáciu adjektív španielsky (Iuvencus či 
Prudentius) a hispánsky (Flavius Merobaudes) 
pri popise pôvodu jednotlivých autorov.

Dielo ako celok však predstavuje vysoko 
kvalitnú a detailne prepracovanú vysokoškol-
skú syntézu dejín ranokresťanskej poézie, ktorá 
môže poslúžiť ako vzor pri eventuálnom spra-
covávaní dejín kresťanskej poézie stredovekej 
a ktorá by, v prípade rozšírenia priestoru veno-
vanému ukážkam jednotlivých diel, mohla ašpi-
rovať aj na titul antológie.
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