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Christian Morgenstern:   DVA TRYCHTÝŘE

Dva trychtýře jdou noční tmou,
těl jejich úzkou skulinou
proudí jas luny klidně, stále
na cestu lesem a tak dále.

(1902)

(překlad: Josef Hiršal)



Christian Morgenstern:   DVA TRYCHTÝŘE

Dva trychtýře jdou noční tmou,
těl jejich úzkou skulinou
proudí jas luny klidně, stále
na cestu lesem atd.

(1902)

(překlad: Josef Hiršal)



Christian Morgenstern:   DVA TRYCHTÝŘE

Dva trychtýře jdou noční tmou,
těl jejich úzkou skulinou

proudí jas luny
klidně, stále

na cestu
lesem
a. t.

d.

Zwei Trichter wandeln durch die Nacht.
Durch ihres Rumpfs verengten Schacht

fließt weißes Mondlicht
still und heiter

auf ihren
Waldweg

u. s. 
w.



Guillaume Apollinaire:   JAZYK



Guillaume Apollinaire:   JAZYK

Buď zdráv, světe, 
jehož já jsem výmluvným jazykem, 
který tvá ústa, ó Paříži,
vyplazují a budou vyplazovat 
věčně na Němce. 

(ze sbírky „Kaligramy“, 1913-1915)



Morgenstern   X   Apollinaire

Dva trychtýře jdou noční tmou,
těl jejich úzkou skulinou

proudí jas luny
klidně, stále

na cestu
lesem
a. t.

d.



předmět s „mluvícím nápisem“: obětní sekyra ze 6. století př. Kr.  



Simias Rhodský:   ERÓTOVA KŘÍDLA



Simias Rhodský:   ERÓTOVA KŘÍDLA



Simias Rhodský:   VEJCE



Simias Rhodský:   SEKYRA



Simias Rhodský:   SEKYRA – příklady dochování v rukopisech 



Theokritos:   SYRINX (přední strana) 



Theokritos:   SYRINX (zadní strana)



Dosiadas Krétský:   OLTÁŘ IÁSONŮV



Dosiadas Krétský:   OLTÁŘ MÚZ



Publilius Optatianus Porfyrius, carm. XXIV:   APOLLÓNŮV OLTÁŘ

Hle Foibovi tu ku cti oltář tesaný
Dar libé pokory a opájivých Múz

Přeskvoucně vznosný jak jest Apollónův duch
Čímž chrámům předurčen a chórům proroků

Pln kameniných zdob a věnců spanilých
Co v háji veršů měl by věky věkův stát
A ne na drsné skále mě hnětl básník
Já nebyl   vylomen ze strmé běli hor
Či z parské  výšiny v čas luny úplné 
a  nejsem  špicí  orván ani zneuctěn
Hle zužuji se záhy na počátku svém
By další  verše mohly nabývati v šíř
A pak zas ponenáhlu couvat po pídi
Jak   velí  stupně   vytýčených   linií.

A že můj zákon práv těm přísným předpisům
Ubývá přibývá v těch verších vznosných ploch
Foibe,  nechť  prosebník,  jenž  takto  zpíval ti

Smí  v chrámech těšit se  a v chórech obětních.

(překlad: Karel Šiktanc, in: Sbohem, starý Říme, Praha, Čs. spisovatel 1983)



Publilius Optatianus Porfyrius

• žil za císaře Konstantina, v 1. půli 4. století
• byl tedy jedním z představitelů první fáze „konstantino-

theodosiovské renesance“
• o životě víme málo: byl císařem vypovězen kamsi do 

vyhnanství, ale za básnickou sbírku omilostněn
• pak byl ve vysokých úřednických funkcích
• zřejmě byl křesťan, ale neudělal křesťanství svým 

životním ani tvůrčím programem 
• jako básník – věnoval se hlavně hravé poezii (řecky 

paignia, „hříčky“)



carm. XX:   VODNÍ VARHANY



carm. XI:   akrostich, mesostich, telestich



carm. XVI



carm. VII: 

„DRAHOKAM“



carm. IX: 

PALMOVÁ RATOLEST

první verš: 

Castalides, domino virtutum 
tradite palmam



carm. XXIV: 

CHRISTOGRAM



carm. XXIV: 

CHRISTOGRAM

(překlad: Karel Šiktanc,
in: Sbohem, starý Říme)



carm. V: 

NÁPIS 

(Konstantinova vicennalia)



carm. XIX: 

LOĎ 


