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Abstrakt 

Práce se zabývá latinskou neslovesnou uvozovací konstrukcí „Quid X?“ (ekvivalentní 

českému „A co X?“ nebo anglickému „What about X?“) a způsobem jejího editování  

v klasických latinských textech: hlavní hypotézou této práce je, že tato konstrukce je 

v textech ve stovkách případů zaměňována za jednoslovnou konstrukci „Quid?“ , což by z této 

záměny činilo největší systematický omyl v novověkém editování klasických latinských textů. 

S vědomím toho, že důkazní břemeno spočívá na straně, která se snaží zpochybnit a 

revidovat současný stav editování, se první část práce snaží na podporu této hypotézy 

předložit argumenty formální, funkční i historické a popsat další neslovesné konstrukce  

začínající slovem quid, které mohou být za uvozovací konstrukci „Quid X?“ zaměňovány. 

Neschopnost editorů úspěšně od sebe odlišovat různé konstrukce se slovem quid je 

zapříčiněna několika objektivními faktory, z nichž jedním je také skutečnost, že tato  

konstrukce a její – v několika ohledech velmi specifické – chování není popsáno v literatuře. 

Absence tohoto popisu je pravděpodobně sama zase zapříčiněna podceňováním a 

přehlížením drobných neslovesných (zdánlivě neproblematických) výpovědí, pro něž není 

v metodologickém rámci používaném v současnosti pro popis latinské syntaxe místo. Druhá 

a třetí část této práce se proto snaží doplnit chybějící podrobný popis konstrukce a 

analyzovat, proč v gramatikách tento popis chybí a kde by mělo být jeho místo.  
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Abstract 

The present thesis deals with the Latin non-verbal topic-introducing construction “Quid 

X?” (which is more or less equivalent to Czech “A co X?” or English “What about X?”) and 

with the question of its editing in the classical Latin Texts. The main hypothesis of the 

present work is that in the classical Latin texts this construction is in hundreds of cases 

misinterpreted as “Quid?” (the X-part being joined to the following sentence) which would 

make of this misinterpretation the greatest systematic error in the modern editing of 

classical Latin texts. The first part of the thesis presents formal, functional and historical 

arguments to support such a bold claim and describes other non-verbal constructions 

beginning with the word quid, which might be and in fact are mistaken with the topic-

introducing construction “Quid X?”. 

The inability of the modern editors to reliably distinguish between different non-verbal 

constructions is caused by several objective factors, one of them being also the fact that the 

construction “Quid X?” – quite extraordinary in several respects – is rarely and (if at all) 

unsufficiently treated in grammars and reference books. The absence of the description of 

the given construction is itself, in turn, caused probably by the general underestimating and 

overlooking of small non-verbal (seemingly unproblematic) utterances for which there is no 

adequate space in the current methodological frame employed for description of the Latin 

syntax. The second and third part of the thesis, therefore, try to to fill up this gap and supply 

a detailed description of the construction and analyze why such a description has not been 

given in the grammars so far. 
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1. Úvod 

  
V úvodní kapitole nejprve v hrubých obrysech nastíním jazykovou konstrukci, která je 

předmětem této práce; učiním tak jednak proto, abych tento předmět představil, jednak 

proto, abych mohl zavést některé pojmy, s nimiž je výhodné pracovat od samého začátku 

(oddíl 1.1). Dále v této kapitole pojmenuji problémy, jež se s  touto konstrukcí pojí 

v jazykovědné teorii i v současné ediční praxi (oddíl 1.2), zformuluji hypotézy, které se 

v průběhu práce pokusím dokázat (oddíl 1.3), popíšu strukturu práce a korpus, s  nímž jsem 

pracoval (oddíl 1.4), a shrnu dosavadní sekundární literaturu k tématu práce (oddíl 1.5). 

1.1. Předmět práce: Konstrukce uvozovacího quid 

Předmětem této práce je latinská konstrukce, jež doposud – pokud je mi známo – nemá 

žádný název, přestože je zachycena v některých latinských slovnících, gramatikách či 

komentářích ke klasickým latinským textům. Rozhodl jsem se tuto konstrukci v  této práci 

označovat jako „uvozovací quid“ podle toho, že vždy obsahuje charakteristické slovo quid a 

slouží k uvedení nového prvku do diskurzu. Příklady této konstrukce jsou uvedeny v (1.1)–

(1.5): 

 

(1.1)  Quid bello Punico secundo? 

 „A co za druhé punské války?“ (Cic. div. 1,77) 

 

(1.2) Quid Pericles?  

 „A co Periklés?“ (Cic. de or. 3,138) 

 

(1.3)  Quid quod tu te in custodiam dedisti […]?  

 „A co to, že ses rozhodl pro dobrovolnou vazbu […]?“ (Cic. Catil. 1,19) 

 

(1.4) Quid si ne potest quidem ulla esse pax? 

 „A co když ani žádný mír být nemůže?“ (Cic. Phil. 12,11) 

 

(1.5) Quid faenerari? 

 „A co půjčovat peníze na úrok?“ (Cic. off. 2,89) 
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Konstrukce uvozovacího quid má dvě obligatorní složky: stabilní člen uvozující (slovo quid, 

které budu nazývat zástupné, viz dále) a proměnlivý člen uvozovaný. Konstrukce o těchto 

dvou složkách tvoří samostatnou výpověď. K této výpovědi často (ale nepovinně) přistupuje 

ještě výpověď druhá – nejčastěji v podobě otázky –, která zexplicitňuje (specifikuje) implicitní 

význam výpovědi první. Tuto druhou výpověď jsem se rozhodl označovat termínem 

„explicitní specifikace“ (dále ES) a považuji ji za jev průvodní (tedy nikoli za konstitutivní 

složku konstrukce uvozovacího quid). Srov. schematické znázornění: 

 

Uvozovaný člen může nabývat různých podob nejen lexikálních, ale také syntaktických: 

může být vyjádřen jmennou skupinou, předložkovou skupinou, infinitivem nebo vedlejší 

větou. Podoba uvozovaného členu je zčásti syntakticky autonomní (záleží na sémantice toho, 

co chce mluvčí uvést), ale může být také ovlivněna předcházejícím či následujícím kontextem: 

např. má-li uvozovaný člen podobu jmenné skupiny, její pád může být autonomní (pak je 

jmenná skupina v nominativu), nebo může být ovlivněn předcházejícím kontextem (tzv. 

replikace formy), případně kontextem následujícím (anticipace formy). Příklad replikace je 

uveden v (1.6), kde dativy C. Caesari a D. Bruto replikují dativ L. Visidio (který doplňuje slovo 

pacatus); příklad anticipace je uveden v (1.7), kde akuzativ illum filium Solis anticipuje formu 

vyžadovanou slovesem putas. 

 

(1.6)  […] L. Visidio, equiti Romano, homini in primis ornato atque honesto […] 

huic, inquam, tali viro, quem nos senatus consulto conlaudare debemus, 

poteritne esse pacatus Antonius? Quid C. Caesari, qui illum urbe, quid D. 

Bruto, qui Gallia prohibuit?  

 „S Luciem Visidiem, římským jezdcem, člověkem nad jiné skvělým a 

čestným občanem […], opakuji, s takovým mužem, jejž mi usnesení 

senátu nařizuje chválit, muže být Antonius usmířen? A co s  Gaiem 
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Caesarem, který Antonia vyhnal z města? A co s Decimem Brutem, který 

Antonia nepustil do Gallie?“(Cic. Phil. 7,24) 

 

(1.7) Quid illum filium Solis? Nonne patris ipsius luce indignum putas?  

 „A co onen syn Slunce? Nepovažuješ ho za nehodného světla, jež světu 

poskytuje jeho vlastní otec?“ (Cic. Tusc. 3,26) 

 

Právě příklady replikace ukazují, že uvozovací quid není slovesnou větou, z níž by sloveso 

bylo vypuštěno (elipsa). Slovo quid není pozůstalým podmětem či předmětem nějakého 

slovesa, které bylo vypuštěno, nýbrž stojí na místě tohoto domnělého slovesa a zaujímá a 

blokuje jeho pozici (srov. nesmyslnost kombinace *Quid poteritne esse pacatus C. Caesari?); 

jde tedy o konstrukci neslovesnou, ale zároveň neeliptickou (podrobněji viz oddíl 4.2). 
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1.2. Problémy s uvozovacím quid v současné teorii a praxi 

Současný stav editování konstrukce uvozovacího quid a popis této konstrukce (pokud je 

vůbec podáván) trpí problémy, které jsou shrnuty v pododdílech 1.2.1 a 1.2.2. Jak uvidíme, 

většina z těchto problémů je mezi sebou navzájem provázána a jedny problémy vedou 

logicky k druhým. 

 

1.2.1. Zaměňování uvozovacího quid („Quid X?“) za jednoslovnou výpověď „Quid?“ 

Badatelé v první řadě nejsou schopní spolehlivě rozlišovat konstrukci uvozovacího quid od 

jiných užití slova quid, a to zejména od jednoslovných výpovědí „Quid?“. Často kvůli tomu 

dochází k špatnému syntaktickému členění výpovědí a mylnému stanovování 

mezivýpovědních hranic: místo editace „Quid X?“ je slovo quid mylně považováno za 

samostatně stojící slovo (samostatnou jednoslovnou výpověď „Quid?“) a tzv. uvozovaný člen 

je mylně přidružen k následující výpovědi (jako kdyby český text Co děti? Mají si kde hrát? byl 

segmentován Co? Děti mají si kde hrát?). Vzhledem k rozsáhlosti problému – jen u Cicerona 

se počet mylných editací uvozovacího quid pohybuje v řádu stovek – a vzhledem k tomu, že 

se tento problém objevuje v editování klasických textů již od začátku šestnáctého století a 

přetrvává do současnosti, lze bez nadsázky říci, že se jedná o nejrozsáhlejší systematický 

omyl v novověkém editování klasických latinských textů . Neuspokojivé editování v latině 

ilustruje př. (1.8): 

 

(1.8) Edice1:  Quaere acta Gracchi: leges Semproniae proferentur; quaere Sullae: 

Corneliae. Quid? Pompei tertius consulatus in quibus actis constitit? 

Nempe in legibus. 

 MC:  Quaere acta Gracchi: leges Semproniae proferentur. Quaere Sullae: 

Corneliae. Quid Pompei tertius consulatus? In quibus actis constitit? 

Nempe in legibus! 

                                                                 

1 Tato verze pochází z edice CLARK (1900, Oxf.); otazník mezi slovy quid a Pompei mají však také 
DENNISTON (1926, Oxf.), BOULANGER – WUILLEUMIER (1972[1959], LBL), FEDELI  (1986, Teub.), RAMSEY (2003 
Cambridge) či SHACKLETON BAILEY (2009, LCL). 
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 „Ptej se, co jsou Grakchova acta: předloží ti jeho zákony. Ptej se, co jsou 

Sullova acta: předloží ti jeho zákony. A co Pompeiův třetí konzulát? Co byla 

jeho acta? No nepochybně Pompeiovy zákony!“ (Cic. Phil. 1,18) 

 

Potřebu znovu promyslet editování mnoha pasáží, ve kterých figuruje slovo quid, je však 

možné demonstrovat vlastně ještě předtím, než začneme mluvit o samotné konstrukci 

uvozovacího quid. Hlavním důvodem je nejednotnost v současné ediční praxi. Zaprvé existuje 

celá řada pasáží, na jejichž editaci se editoři neshodnou, srov. v závěrečném Apendixu např. 

editování pasáží Cic. p. red. in sen. 27 (iii), Phil. 3,27, Cato 22, Tusc. 1,17 a mnoha dalších. 

Sami editoři, a spolu s  nimi i lingvisté, na dvojí způsob editování některých míst někdy 

poukazují, srov. níže oddíl 1.5, zejména 1.5.2(i). 

Dále se zdá, že se editoři při editování neslovesných výpovědí se slovem quid často 

nerozhodují podle toho, o jakou konstrukci se jedná, nýbrž mechanicky podle toho, co po ní 

následuje. Následuje-li totiž po uvozovacím quid doplňující otázka – tzv. explicitní specifikace 

(ES) –, editoři tíhnou k umisťování otazníku po slově quid („Quid? X“); naopak nenásleduje-li 

ES, spojují slovo quid s dalším slovem (příp. dalšími slovy) do jedné výpovědi („Quid X?“).2 

Srov. podtržené konstrukce v (1.9) a (1.10), které jsou dle mého názoru v každé z pasáží vždy 

totožné, editovány jsou však v závislosti na kontextu: 

 

(1.9)  Edice3: „Quid? si una tabula sit, duo naufragi, eique sapientes, sibine 

uterque rapiat an alter cedat alteri?“  

  „Cedat vero, sed ei, cuius magis intersit vel sua vel rei publicae 

causa vivere.“ 

  „Quid, si haec paria in utroque?“ 

  „Nullum erit certamen, sed quasi sorte aut micando victus alteri 

cedet alter.“ 
                                                                 

2 Srov. také tzv. lex Shackletonii (SHACKLETON BAILEY 2015[2003]: 377–8), zmíněný níže v oddílu 1.5.1, 
podle kterého je editace „Quid?“ možná, následuje -li otázka či zvolání. (Zákon je sice formulován 
otevřeně v tom smyslu, že editace „Quid?“ „je možná“, nikoli preskriptivně ve smyslu „je nutná“, ale 
prakticky editoři často postupují, jako by se jednalo o návodnou poučku.)  
3 Text, členění a interpunkce podle MILLERA (1975[1913]; LCL); v interpunkci podtržených míst se s ním 
shoduje TESTARD (1984[1970],  LBL) a také WINTERBOTTOM (1994; Oxf.), který má jen druhý případ „Quid 
si haec“ bez čárky; ATZERT (1971[1963], Teub.) je na rozdíl od nich důsledný, ale nežádoucím směrem: 
má otazníky po všech quid, tedy i „quid? si haec…“. 
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   „Quid? si pater fana expilet, cuniculos agat ad aerarium, 

indicetne id magistratibus filius?“ 

 „# Co kdyby bylo jedno prkno a dva ztroskotavší mudrci? Chtěl by si 

každý z nich vyrvat prkno pro sebe, nebo by jeden druhému ustoupil? # 

Určitě by ustoupil, ale jen tomu, na jehož životě by z osobních či 

veřejných důvodů záleželo více [než na jeho vlastním]. # A co kdyby 

důvody byly u obou vyrovnané? # Pak nebude žádný souboj, nýbrž jeden 

druhému ustoupí na základě porážky v nějakém losování. # A co kdyby 

otec vykrádal svatyni nebo kopal tunel do státní pokladny? Má to syn 

oznámit úřadům?“ (Cic. off. 3,90) 

 

(1.10)  Edice4:  Qui publicos agros arant, certum est quid e lege censoria 

debeant: cur his quicquam praeterea ex alio genere imperavisti? 

Quid? decumani num quid praeter singulas decumas ex lege 

Hieronica debent? cur his quoque statuisti quantum ex hoc 

genere frumenti empti darent? Quid immunes? hi certe nihil 

debent. 

 „U těch, kdo obdělávají státní pole, je jasně dáno, co musí podle 

censorského zákona odvést: proč jsi jim přikázal odvést cokoli nadto 

podle jiné kategorie? A co desátníci? Copak jsou podle Hierónova 

zákona povinováni čímkoli kromě desátků? A co osvobození od 

povinnosti? Ti určitě nejsou povinováni ničím.“  (Cic. Verr. 2,5,53) 

 

Taková praxe se zdá zvláštní a byla by dle mého soudu udržitelná pouze za předpokladu, 

že by se skutečně jednalo o dvě různé konstrukce: jednou o jednoslovné „Quid?“, podruhé o 

tzv. uvozovací quid („Quid + uvozovaný člen?“).  Před latinisty leží naléhavý úkol – 

rozhodnout, zda se např. v (1.9) jedná o tři jednoslovná „Quid?“, nebo o tři uvozovací „Quid 

X?“, nebo o dvě jednoslovná „Quid?“ proložená uvozovacím „Quid X?“ (jak to naznačuje 

současná ediční praxe). 

                                                                 

4 Toto znění má PETERSON (1907, Oxf.); v interpunkci podtržených míst se s ním shoduje GREENWOOD 
(1966–1967[1928–1935], LCL) i BORNECQUE – RABAUD (1970[1929], LBL). 
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Zadalší je možné nalézt místa, která jsou si velmi podobná (formálně i co do kontextu; 

např. obě mají nebo nemají ES), ale přesto jsou editována různě. Nejnápadnější a nejvíce 

zarážející jsou případy, kdy jeden a týž editor edituje různě dvě typově podobná místa 

v rámci jedné edice. Srov. př. (1.11) a (1.12), které oba pocházejí z Ciceronových Orationes 

Philippicae:5 

 

 (1.11)  Edice6:  Quid enim gladiatoribus clamores innumerabilium civium? quid 

populi versus? quid Pompei statuae plausus infiniti? quid 

duobus tribunis plebis qui vobis adversantur? parumne haec 

significant incredibiliter consentientem populi Romani universi 

voluntatem?  

 „Vždyť co ty výkřiky nesčetných občanů během gladiátorských zápasů? 

Co lidové veršíky? Co nekonečné tleskání soše Gnaea Pompeia? Co 

nekonečné tleskání dvěma tribunům lidu, kteří jsou vašimi protivníky? 

Málo to snad vyjadřuje neuvěřitelně jednomyslnou vůli veškerého 

římského lidu?“ (Cic. Phil. 1,36) 

 

(1.12) Edice7:  Quid? legio Martia: quid? quarta, cur laudantur?  

 „A co legie Martova? A co čtvrtá (legie)? Proč jsou chváleny?“ (Cic. Phil. 

5,4) 

 

                                                                 

5 Jiný případ nejednotnosti lze pozorovat na editování konstrukcí quid si (resp. quid enim si) v 
Apuleiově Apologii. Přestože všechna následující místa jsou typologicky stejná (vždy jde – jak se 
domnívám – o uvozovací quid), HUNINK (1997) na místě 13,7 edituje „Quid enim? si…“ (tj. s otazníkem 
před uvozovaným členem, na místě 40,1 „Quid enim tandem, si…“ (tj. s čárkou před uvozovaným 
členem) a konečně na místě 27,11 „Quid enim si iuvenis…“ (tj. bez otazníku i čárky po uvozovacím 
členu). Jedna a táž konstrukce je zde editována třemi různými způsoby, což by modelového čtenáře 
mělo vést k tomu, že se jedná o tři různé konstrukce (kdyby totiž přeci byly totožné, byly by totožně 
také editovány!). HAMMERSTAEDT et al. (2002) alespoň sjednocují editování míst 27,11 a 40,1 tak, že 
před uvozovacím členem vždy důsledně píšou čárku, pasáž 13,7 však i oni editují s otazníkem před 
uvozovaným členem. 
6 Tato verze pochází z oxfordského vydání CLARK (1900); otazník mezi slovy quid enim gladiatoribus, 
mezi slovy quid populi, mezi slovy quid Pompei a mezi slovy quid duobus nemají ani DENNISTON (1926, 
Oxford) FEDELI  (1986[1982], Teubner), RAMSEY (2003 Cambridge) či SHACKLETON BAILEY (2009, LCL). 
7 Tato verze pochází z oxfordského vydání CLARK (1900); otazník mezi slovy quid legio a mezi slovy quid 
quarta, mají také FEDELI  (1986[1982], Teubner), MANUWALD (2007, Walter de Gruyter) či SHACKLETON 

BAILEY (2009, LCL). 
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V obou případech je struktura ukázky „quid X quid Y parumne/cur + zbytek otázky“. 

V prvním případě ale editoři kladou otazníky za X a Y (tj. „Quid X? Quid Y? Parumne[…]?“), ve 

druhém kladou otazníky (příp. čárku) mezi quid a X a mezi quid a Y („Quid? X: Quid? Y 

cur[…]“). Pasáže (1.11) a (1.12) považuji za typologicky (strukturně) totožné,8 a proto se také 

domnívám, že by měly být totožně editovány. 

Potřeba sjednotit ediční praxi (napříč jednotlivými texty, autorským dílem i autory) je asi 

nepochybná. Otázka, kterou si však editoři musí položit vzápětí po tomto konstatování, zní: 

jak místa sjednotit? Zatímco já bych se klonil k úpravě pasáže (1.12) na způsob pasáže (1.11), 

tj. k odstranění otazníků po quid a k jejich přemístění až za X a Y (Quid legio Martia? Quid 

quarta? Cur laudantur?), editoři MÜLLER (1909, Teub.) a BOULANGER – WUILLEUMIER (1972[1959], 

LBL) se naopak rozhodli upravit (1.11) podle editace (1.12); výsledná podoba je uvedena v 

(1.13): 

 

(1.13)  Quid enim? gladiatoribus clamores innumerabilium civium, quid? populi 

versus, quid? Pompei statuae plausus infiniti, quid? duobus tribunis pl., 

qui vobis adversantur, parumne haec significant incredibiliter 

consentientem populi Romani universi voluntatem? 

 

1.2.2. Problémy s popisem uvozovacího quid 

V současnosti není k dispozici žádný uspokojivý či alespoň rozsáhlejší popis syntaktických 

a pragmatických vlastností konstrukce uvozovacího quid: už velmi stručný základní popis 

konstrukce nabídnutý v oddílu 1.1 výše daleko převyšuje délkou i obsažností cokoli, co bylo o 

této latinské konstrukci dosud napsáno. Nikde v literatuře (gramatikách, slovnících, 

komentářích, článcích atd.) nejsou uvedeny např. důvody pro volbu konkrétní podoby 

uvozovaného členu, není uvedena škála možných komunikačních funkcí této konstrukce, 

není zmiňována ani souvislost mezi jednotlivými variantami uvozovacího quid (např. Quid + 

nominální skupina; Quid + VV; Quid + infinitiv), tj. nelze se dočíst, že všechny výše uvedené 

příklady (1.1)–(1.5) jsou varianty jedné a téže konstrukce; některé varianty nejsou dokonce 

vůbec registrovány (Quid ut…, Quid + INF). 

                                                                 

8 Nejsem v tomto názoru jediný, srov. i editora LBL (jeho editace je citována vzápětí), který ovšem volí 
z mého pohledu nešťastné řešení. 
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Tuto konstrukci navíc nelze vměstnat do metodologického syntaktického rámce 

používaného v latinských gramatikách: ten nabízí jedinou možnost, jak tuto konstrukci bez 

slovesného přísudku uchopit, a to prohlásit ji za elipsu (proti tomu však srov. už poslední 

odstavec oddílu 1.1 výše). 
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1.3. Hypotézy předkládané práce 

Tato práce má tři hlavní hypotézy, které označuji písmeny A–C: 

A) Na stovkách míst editovaných jako „Quid?“ v Ciceronových textech se ve skutečnosti 

nejedná o izolovanou jednoslovnou výpověď „Quid?“, nýbrž slovo quid souvisí s následujícím 

slovem (či slovy). Velmi často se jedná o tzv. uvozovací quid („Quid X?“), jež je hlavním 

předmětem této práce. 

B)  Konstrukce uvozovacího quid  se vyskytuje v řadě strukturálních variant: uvozovaný 

člen může mít různé syntaktické formy (Quid + NS v různých pádech, Quid + VV uvozené 

různými podřadicími spojkami, Quid + INF.). Po formální stránce je konstrukce uvozovacího 

quid velmi zajímavá a při jejím popisu badatel nevystačí s pojmy běžně používanými pro 

popis větné syntaxe. (Proto je nutné zavést pojmy další, které pomohou chování konstrukce 

vysvětlit.) 

C) Uvozovací quid navzdory obecně rozšířenému názoru není elipsa, jedná se o 

neslovesnou konstrukci (srov. již výše oddíl 1.1). Gramatický popis latiny v moderních 

syntaxích, zejm. Pinkster (1990) a (2015), je „věto-centrický“ a nedokáže patřičně vstřebat 

všechny ne-větné výpovědi (např. uvozovací quid či vokativy). 
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1.4. Struktura práce, korpus, texty, interpunkce a překlady 

Práce je rozdělena do tří částí: v části filologické (kapitoly 2 a 3) se snažím nejprve 

dokázat existenci uvozovacího quid v latině a věnuji se tomu, jakým způsobem jsou a jakým 

způsobem by měly být tyto případy editovány (kapitola 2), a následně se snažím uvozovací 

quid odlišit od jiných neslovesných konstrukcí začínajících slovem quid (kapitola 3); v části 

deskriptivní (kapitola 4) se snažím popsat syntaktické a pragmaticko-sémantické vlastnosti 

zkoumané konstrukce; konečně v části teoretické (kapitola 5) se zaměřuji na gramatický 

status uvozovacího quid a na otázku, proč popis této konstrukce chybí v dostupných 

latinských gramatikách. Poté následuje Závěr, Resumé, Bibliografie, Index locorum a 

Apendix, který ukazuje editaci všech uvozovacích quid z mého základního korpusu 

v prestižních edičních řadách.  

Základní korpus práce tvoří vybrané texty Ciceronovy9 a drobný kontrolní vzorek pěti 

Plautových komedií 10 . Z těchto textů jsem systematicky excerpoval všechny výskyty 

uvozovacích quid (celkem 430, srov. Apendix, kde příklady z Cicerona představují položky 1–

404, příklady z Plauta pak 405–430). Pro potřeby statistiky používám v kapitole 4 zúžený 

korpus 120 příkladů (podrobněji viz tam). Mimoto používám příklady i z dalších Ciceronových 

a Plautových textů i z celé řady dalších autorů (Terentius, Lucretius, Vergilius, Propertius, 

Horatius, Ovidius, Livius, Seneca Ml., Plinius Ml., Tacitus, Apuleius, Minucius Felix); tyto texty 

jsem však neprocházel systematicky. 

Znění latinských textů cituji – není-li uvedeno jinak – takto: v případě Ciceronových řečí 

podle šestidílného vydání oxfordského11, v případě všech ostatních textů Ciceronových i 

dalších autorů podle harvardské řady Loeb Classical Library (LCL)12. Na mnoha místech, kde 

                                                                 

9 Konkrétně se jedná o tyto texty: Cic. Arch., Balb., Caecin., Cael., Catil. 1–4, Cato, Cluent., de or., 
Deiot., div., div. in. Caec., dom., fat., fin., Lael., leg., Man., Marcell., Mil., Mur., off., orat., parad., Phil. 
1–14, prov., p. red. in sen., p. red. ad Quir., Rab. Post., Sest., S. Rosc., Tusc. a Verr. 1–2,3. 
10 Konkrétně se jedná o tyto texty: Plaut. Amph., asin., merc., mil. a most. 
11 Tj. 1. CLARK (1970[1905]), 2. CLARK (1900), 3. PETERSON (1907), 4. CLARK (1978[1908], 5. PETERSON 
(1990[1911]) a 6. CLARK (1978[1911]). 
12 Cituji tedy následovně (uvádím pouze texty, z nichž skutečně cituji, nikoli místa, na která jen 
odkazuji): Cic. Att. podle SHACKLETON BAILEY (1999–2001), Cato podle FALCONER (1923), de or. podle 
RACKHAM (1982[1942]) a SUTTON – RACKHAM (1976 [1942]), div. podle FALCONER (1923), fat. podle 
RACKHAM (1982[1942]), fin. podle RACKHAM (2006[1914]), inv. podle HUBBELL (1949), Lael. podle 
FALCONER (1923), leg. podle KEYES (1988[1928]), nat. deor.  podle RACKHAM (1967[1933]), off. podle 
MILLER (1975[1913]), parad. podle RACKHAM (1982[1942]), Tusc. podle KING (1945[1927]); Hor. serm. 
podle FAIRCLOUGH (1961[1926]); Liv. podle FOSTER (1967[1922]), (1967[1924), (1963[1926]) a 
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je potřeba (a systematicky v závěrečném Apendixu), vedle sebe či proti sobě stavím různé 

další edice, zejména nejprestižnější ediční řady, tj. teubnerskou, oxfordskou a pařížskou (Les 

Belles Lettres), dále také texty cambridžské (pokud existují) a jakoukoli novější edici daného 

textu. 

Ačkoli znění textu přebírám „písmenko po písmenku“ z výše uvedených textů oxfordských 

či harvardských (přičemž pouze měním grafém „u“  v platnosti konsonantu na „v“), psaní 

velkých a malých písmen (velké písmeno na začátku každé výpovědi) a interpunkci (zejm. 

čárky a otazníky) – není-li uvedeno jinak – upravuji podle sebe, neboť právě problematika 

interpungování je jedním z hlavních předmětů této práce. Interpungování uvozovacích quid 

v jednotlivých edicích ukazuje závěrečný Apendix. 

České překlady latinských textů jsou většinou mé vlastní (zhotovené pouze pro potřeby 

této práce); přebírám-li cizí překlad, je to na příslušném místě patřičně uvedeno. 

  

                                                                                                                                                                                                           

(1969[1929]); Lucr. podle ROUSE (1992[1994]); Ov. am. podle SHOWERMAN – GOOLD (1977[1914]), met. 
podle JUSTUS MÜLLER (1976–1977[1916]), trist. podle WHEELER – GOOLD (2002 [1924]); Petr. podle 
HESELTINE – WARMINGTON (1975[1913]); Plaut. podle DE MELO (2011–2013); Prop. podle BUTLER 
(1976[1912]); Sen. ep. podle GUMMERE (1917–1925); Suet. podle ROLFE (1959–1960[1913–1914]); Tac. 
dial. podle PETERSON – WINTERBOTTOM (1970[1914]); Ter. podle BARSBY (2001) a Verg. podle FAIRCLOUGH 
(2000[1918]) a (2001[1916]). 
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1.5. Dosavadní literatura k předmětu práce 

1.5.1. Podrobnější popis podle typu literatury 

Pravděpodobně nejlepší popis konstrukce, kterou nazývám uvozovací quid, a množství 

dokladů najdeme v OLD (s. v. QVIS1, významy 12 a 13). Popis je naprosto stručný, ale slovník 

dobře odlišuje tuto konstrukci od konstrukcí „Quid + částice“, jako např. „Quid igitur?“ či 

„Quid enim?“ (význam 14), a jiných. Popis konstrukce je ve slovníku (z pohledu této 

disertační práce nelogicky) rozdělen mezi dva samostatné významy zájmena quis: význam 12 

obsahuje variantu „Quid + NS“, význam 13 pak „Quid + VV (se spojkami cum, ubi, si a quod)“. 

U obou významů slovník zmiňuje, že konstrukce slouží jako přechod k dalšímu tématu, často 

k další položce ve výčtu (u významu 12 se píše: „esp. transitional, introducing a further item 

in an enumeration“; u významu 13: „often transitional“). OLD považuje quid + NS za elipsu 

(„ellipt.“) a uvádí, že NS bývá nejčastěji v nominativu („usu. nom.“), což je správné 

pozorování, ale bez vysvětlení, co volbu pádu ovlivňuje. Chybí také zmínky o dalších 

variantách konstrukce, např. „Quid ut...?“ či „Quid + INF?“ aj. 

Určitá pozornost je uvozovacímu quid a jeho konkurentům věnována v pracích o jazyce 

komedie, příp. o hovorovém jazyce v literárních dílech: tato disertační práce úzce navazuje 

na krátký (pouze pětistránkový) článek STOCKERT (1978), ve kterém autor jemně naznačuje 

možnost editování některých sekvencí „Quid? X“ u Plauta a Terentia jakožto „Quid X? “ a 

identifikuje také syntaktické chování, které v této práci nazývám anticipace formy 

uvozovaného členu (srov. oddíl 1.1 výše). Konstrukce uvozovacího quid si všímá už HOFMANN 

(1926: 103), který v oddíle „Der affektische Satzbau“ chápe uvozovací quid jako projev 

hovorového jazyka, při kterém dochází k rozpojení původní věty („Lockerung der Satzglieder“) 

do předotázky (quid + jedno slovo) a samotné věty, mezi nimiž se nachází syntaktický předěl, 

„wobei der Einschnitt in der Regel hinter dem (meist. pronominalen) Subjekt erfolgt. Vgl.  

Plaut. [aul.] 183 quid tu? recten atque ut vis vales?“13; na s. 67 charakterizuje funkci 

uvozovacího quid jako „rein überleitend“ (tj. „čistě přechodové“). V těchto a dalších pracích 

o jazyce komedie nacházíme také popis skutečných jednoslovných výpovědí „Quid?“, tedy 

výpovědí, za něž bývá uvozovací quid zaměňováno: HOFMANN (1926: 67) hovoří o 

jednoslovném „Quid?“ jako o „Ausrufpartikel“; na něj navazuje MÜLLER (1997: 47), který si 

                                                                 

13 Tento příklad však pouze vypadá jako uvozovací quid: při pohledu na kontext pasáže se domnívám, 
že se jedná spíš o elipsu slova ais z konverzačně iniciální repliky („Quid ais tu?“ > „Quid tu?“).  
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kromě funkce „Ausrufpartikel“ všímá také toho, že posluchač může pomocí 

„Quid?“ netrpělivě vpadnout do řeči mluvčího a žádat si pokračování, příp. vyjádřit svůj údiv 

(„Wunsch nach Zusatzinformation“ a „Überraschung“). RISSELADA (1993: 210) se zmiňuje o 

„Quid?“, které chápe jako „a marker of the expressive force of the utterance which follows 

it“ a v další práci (RISSELADA 2005: 673, Figure 3) bez dalšího zmiňuje v přehledové tabulce 

dvě funkce jednoslovného „Quid?“ – zaprvé funkci „problemizing (reactive)“, zadruhé funkci 

„initiating – eliciting response“. Otázkami Quid tu? a Quid vos? u Petronia a problémem 

jejich editování a interpretace se zabývá sedmistránkový článek RICOTTILLI (1978), která 

výstižně poznamenává (s. 216): „Naturalmente non si tratta di una mera questione 

interpuntiva, bensì di un problema filologico legato alla ricostruzione dei gruppi sintattici e 

delle relazioni fra loro intercorrenti.“ RICOTTILI (1978) – a v návaznosti na ni také ROCHETTE 

(2007: 280) – odmítají editaci „Quid?“ a tvrdí, že obrat „Quid tu/vos?“ signalizuje začátek 

přímé řeči a přechod z hlavního vyprávění do řeči postav (což představuje pohled spíše 

naratologický než lingvistický). Ricottilli svou původní práci rozvedla v delší pětačtyřiceti 

stránkovou studii RICOTTILLI (1982), v níž shromáždila úctyhodné množství výskytů otázek 

„Quid tu?“ či „Quid vos?“, kterým říká „una formula allocutiva“, a znovu argumentuje proti  

kladení otazníku po slově quid, tentokrát podrobně, s rozbory potenciálních edičních 

možností, a často také srovnává editaci místa v různých prestižních edicích. Pokud jde o 

ediční problematiku neslovesných konstrukcí se slovem quid, tato práce je ze všech 

bezkonkurenčně nejsystematičtější a nejpodrobnější, bohužel je ale poměrně málo citovaná 

– neuvádí ji např. ani výše zmíněná ROCHETTE (2007), u níž by se to nejvíce nabízelo, a bohužel 

ani PINKSTER (2015). Rozdíl mezi touto disertační prací a článkem RICOTTILLI (1982) spočívá 

zejména v tom, že se v této práci jednak neomezuji na obrat „Quid tu / vos?“, jednak ani 

všechny výskyty tohoto obratu nepovažuji za jednu konstrukci: v některých případech jde o 

uvozovací quid, jehož druhá složka je proměnlivá, a může tedy mít podobu „Quid tu?“ stejně 

tak dobře jako podobu „Quid Pericles?“; jindy se může jednat o tzv. vytýkací quid (srov. oddíl 

3.3), a konečně jindy jde o elipsu ustálené otázky „Quid ais tu?“ > „Quid tu?“ (kterou jedinou 

bych označil za „una formula allocutiva“). POPE (1982) se ve svém článku zabývá 

idiomatickým obratem „Quid si non...“ (který bych já označil za specifický případ 

uvozovacího quid) a jeho významem: i on upozorňuje na praxi dvojího editování, přičemž 

otazník po quid odmítá. 
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Nahlédneme-li do gramatik, KÜHNER – STEGMANN (1912: II, 498–499, §228,  Anmerk. 1) 

neodlišují jasně uvozovací quid („Quid X? […]“) od jednoslovného „Quid?“. Případy, které já 

hodnotím jako uvozovací quid tito autoři sice dobře popisují, nicméně chápou je jako 

řečnické „Quid?“, které prohlašují za „Übergangsform“ (na s. 277 pak „rhetorische 

Übergangsform“) a upozorňují na zvláštní postavení tázacích slov v následující otázce: „Zu 

beachten ist, dass auf quid nie das Fragewort des nachfolgenden Fragesatzes unmittelbar 

folgt, sondern zunächst der Hauptbegriff der Frage, mag er durch ein Wort oder einen Satz 

ausgedrückt.“ Jako příklady uvádějí např.: Cic. Tusc. 1,61; Tusc. 1,34; Man. 12; Lael. 25.14 Titíž 

autoři (1912: II, 277, §192, Anmerk. 4) o konstrukci „Quid, quod…?“ tvrdí, že vznikla z „Quid 

dicam de eo, quod…?“; ve výčtu příkladů zde uvádějí jak podoby „Quid, quod…?“, tak také 

„Quid? quod…?“, a to bez jakéhokoli komentáře. Podobně rozporuplné jsou také údaje, 

které nabízí PINKSTER (2015). Ten na s. 317–318 hovoří o otázce „Quid?“, která je zjevně 

samostatnou výpovědí a jsou k ní přiřazeny i výpovědi jako „Quid vero?“, „Quid igitur?“ apod. 

(ale mezi příklady najdeme také mylně editované uvozovací quid srov. zejm. jeho př. (b) na s. 

318 – jedná se o pasáž Cic. Tusc. 1,34,15 kterou uvádějí už KÜHNER – STEGMANN [1912: II, 498–

499, §228,  Anmerk. 1]). Na s. 321 říká Pinkster o otázkách „Quid?“, po kterých následuje 

otázka s částicí nonne (příp. num), toto: „These questions serve to introduce a new topic – 

preposed to nonne – into the discourse and do not really invite the addressee(s) to express 

their affirmation (num is used in a similar way, but much less often so […].“ (Podobné 

pozorování činí i KÜHNER – STEGMANN (1912), srov. výše.). Pinkster tu podle mě správně 

popisuje funkci uvozovacího quid, ale neodlišuje toto uvozovací quid od případů skutečně 

jednoslovné výpovědi („Quid?“): pro oboje používá jednu a tutéž editaci, tj. otazník po slově 

quid (příp. po částici, např. „Quid vero?“, srov. př. na s. 321) a po otazníku velké písmeno. Na 

s. 346 v oddílu Elliptical interrogative sentences Pinkster uvádí příklad Plaut. aul. 183 (Quid tu? 

/ Recten´ atque ut vis vales?) a uvádí, že slovo tu je určeno následujícím vales; k tomuto 

příkladu, který cituje už HOFMANN (1926: 103), srov. výše. Mimoto na téže straně uvádí také 

jednoslovnou výpověď „Quid?“, jíž nedočkavý adresát přerušuje mluvčího („interrupted 

                                                                 

14 Kühner – Stegmann tyto příklady uvádí s následující editací: Cic. Tusc. 1,61 – quid? illa vis quae 
tandem est, quae […]; Cic. Tusc. 1,34 loquor de principibus. Quid? poetae nonne post mortem 
nobilitari volunt? […]. 
15 Také Pinkster toto místo (Cic. Tusc. 1,34) edituje podobně: Quid? Poetae nonne post mortem 
nobilitari volunt?   
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sentence“) – takové přerušující „Quid?“ jsme viděli už u MÜLLERA (1997: 47) výše. TOURATIER 

(1994: 526–527) hodnotí případy, které v této práci považuji za uvozovací quid, jakožto 

jednoslovnou výpověď „Quid?“ s přechodovou funkcí („une formul de transition“, s. 526), a 

tvrdí, že se tato formule vyskytuje „couramment entre deux phrases déclaratives (cf. Cic. Mil. 

40 ; 41 ; 43) ou entre une phrase déclarative et une phrase interrogative (cf. Cic. Phil. 2,99)“. 

(Nicméně po quid v Cic. Mil. 40 a 41 následuje zvolání s tázací formou; po quid v Cic. Mil. 43 

následuje otázka, srov. editaci tohoto místa v Apendixu.) Na s. 51–52 a 593–594 si všímá, že 

po „Quid?“ (s. 51–52; z mého pohledu po domnělém, mylně editovaném „Quid?“, ve 

skutečnosti uvozovacím quid) či po vazbě Quid censes ALQM (s. 593–594), kterou v této práci 

považuji také za variantu uvozovacího quid (srov. oddíl 4.6.2) se tázací slovo či slovo, 

k němuž je přikloněna tázací částice, nepřesouvá na první pozici ve větě („n´est pas 

extraposé“); nevyvozuje z toho však žádné ediční důsledky. 

Pokud se podíváme do prací o latinském slovosledu, DEVINE – STEPHENS (2006: 238) 

v oddílu o otázkách s nonne připouštějí spornost výpovědního členění a interpunkce, když 

tvrdí, že: „Rhetorical Quid? often precedes (sometimes creating an ambiguity in the 

punctuation).“ Výpověď „Quid?“ označují za rétorickou, tedy jako jistý projev Ciceronova 

řečnického manýrismu, a nepřipisují jí žádnou konkrétní funkci. SPEVAK (2010) tiskne některé 

příklady, které bych já popsal jako „uvozovací quid s ES“, bez slova quid a uvozovací člen 

připojuje k následující ES (srov. její př. 9 na s. 15, př. 23 na s. 19 nebo př. 20 na s. 201). 

V kap. 4 o slovosledu otázek pak tiskne „Quid?“ a po něm velké písmeno (srov. její př. 8 na s. 

197, př. 19 na s. 200 či př. 21 na s. 201). S odkazem na publikaci DEVINE – STEPHENS (2006) 

označuje i ona toto „Quid?“ za rétorické (s. 197). 

Podíváme-li se na ediční praxi, stav editování je z mého pohledu neuspokojivý. V edicích 

z konce 19., 20. i 21. století se objevuje velké množství dle mého názoru mylně editovaných 

uvozovacích quid (zaměněných za „Quid?“), jak dokládá Apendix; z něj lze také vyčíst dvě 

celkem protichůdné tendence: zaprvé se tu projevuje značná konzervativnost (mnozí editoři  

prostě podržují interpunkci edic předešlých); zadruhé však individuální editoři nahlížejí, že 

současný nejednotný stav je neudržitelný a někdy více, někdy méně interpunkci upravují: 

obecně řečeno v ediční řadě Les Belles Lettres otazníky spíše přibývají, v ostatních řadách 

spíše ubývají (tento rozchod je patrný např. u textu Cato maior de senectute, viz Apendix).  

SHACKLETON BAILEY (2015[2003]: 377–8) odmítá otazník po quid v Stat. sil. 2,7,79 kvůli tomu, 

že po quid nenásleduje otázka či zvolání (toto pravidlo nazývá „Shackletonovým zákonem“: 
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„This punctuation [tj. „Quid? Maius loquar.” pozn. MC] violates the rule (lex Shackletonii?) 

that quid? thus used is followed by a question or (what was probably the same thing to a 

Roman) an exclamation introduced by an interrogative particle, not a statement.“16 Z jeho 

edice Ciceronových Orationes Philippicae (SHACKLETON BAILEY 2009, LCL) vidíme zaprvé, že 

nenásleduje-li otázka či zvolání, otazník skutečně neklade, a zadruhé, že naopak následuje-li 

otázka či zvolání, většinou otazník po slově quid klade, zřídka nikoli (např. Cic. Phil. 3,27). 

Čistě z pohledu editování uvozovacího quid se zdá být nejlepším moderním editorem POWELL 

(2006), který v oxfordské edici Ciceronových textů De re publica, De legibus, Cato maior de 

senectute a Laelius de amicitia odebral otazníky nebo čárky po slově quid, jedná-li se o 

uvozovací quid, a to na všech místech s jedinou výjimkou, jíž je Cic. rep. 3,48. 

Přehled popisu uvozovacího quid v komentářích musí být kvůli množství komentářů a 

množství výskytů uvozovacího quid nutně selektivní. Někteří komentátoři upozorňují na 

spornost editování. Např. OAKLEY (2005: 228–9) ke konstrukci „Quid si…?“ v Liv. 9,18,5 uvádí, 

že „questions introduced by quid si often involve an ellipse of thought in the apodosis that 

has to be supplied in translation. Here we may translate:  ‘What <would have happened> if 

his love of wine had become more violent as the days went by? [...]’“. Dodává, že 

v některých případech „it would be possible to punctuate with a question mark after quid 

and to join the si-clause with what follows […]. However since there is no compelling need to 

pause after quid, these passages should not be separated from other instances of the idiom.” 

MANUWALD (2007: 423) u místa Cic. Phil. 3,27 zmiňuje své pochybnosti, zda editovat „Quid? 

Illud…“, nebo „Quid illud?“, protože obě možnosti jí připadají přijatelné. Říká totiž, že „Quid 

illud?“ je „common sentence structure“, která by podporovala „vivid presentation in this 

passage“; na druhou stranu s odvoláním na KÜHNERA – STEGMANNA (1912: II, 498–499, §228,  

Anmerk. 1) uvádí, že „single quid? is often used as a transitional formula in rhetorical 

contexts.“ Jako podobné případy sporné interpunkce uvádí Cic. Phil. 5,4 a 8,9. V textu se 

nakonec na všech těchto místech kloní k editaci („Quid?“), kterou v daných případech 

považuji za mylnou. Také historik a komentátor RAMSEY (2003: 115) se v komentáři k Cic. Phil. 

1,14 dovolává popisu, jejž podávají KÜHNER – STEGMANN (1912: II, 498-9 Anmerk. 1), sám však 

přispívá k jeho zpřesnění, když navrhuje, že slovo následující po quid lze brát apo koinú jak 

                                                                 

16 Pro úplnost dodávám, že v Stat. Sil. 2,7,79 se o uvozovací quid skutečně nejedná (Shackleton Bailey 
navrhuje buď příslovečnou interpretaci quid maius loquar?, nebo dokonce jiné znění quin m. quid). 



 

33 
 

s následnou otázkou, tak také s  předcházejícím quid (jeho překlad je rovněž správný: What 

about the other ills of our state? Is one permitted to speak about them?). V textu si Ramsey 

počíná nejednotně: ve většině případů klade otazník bezprostředně za slovo quid (Cic. Phil. 

1,14 Quid? de reliquis malis licetne dicere?), někdy ovšem nikoli (např. Phil. 2,26 Quid C. 

Cassius?), srov. též Apendix. 

Editoři/komentátoři většinou správně editují a komentují variantu uvozovacího quid 

„Quid quod…?“, srov. TARRANT (1976: 221–2) k místu Sen. Ag. 265 („old rhetorical transition-

formula […] only twice in the Senecan tragic corpus […] but is frequently found in post-

Augustan poetry […]“) a doslova ho citující WILLIAMS (2003: 64); NISBET – HUBBARD (1978: 304) 

k místu Hor. carm. 2,18,23 („the transitional formula […], is too prosaic as rule for the 

highest poetry“) a na ně i na Tarranta se odvolávající MCKEOWN (1989: 366) k místu Ov. am. 

1,14,5 („rhetorical transition-formula“), TISSOL (2014: 146) k místu Ov. ep. 1,7,61–2 („quid 

quod [=] ‘what of the fact that…?’, a rhetorical formula of transition“), MYERS (2009: 178) 

k místu Ov. met. 14,687 („quid, quod [=] ‘what about the fact that…?’; pointedly rhetorical, 

deemed ‘too prosaic as a rule for the highest poetry’),  WATSON – WATSON (2014: 91) k místu 

Iuv. 6,45–6 („quid quod introduces an argument which reaffirms in stronger terms a 

preceding assertion“) či NEWLANDS (2011: 194) k místu Stat. sil. 2,5,4–5 („quid quod is a 

transitional prosaic formula“). 

S rozpoznáváním jiných variant uvozovacího quid než „Quid quod...?“ – zejména 

následuje-li tzv. ES, která má podobu otázky – mívají editoři i komentátoři větší potíže, např. 

DYCK (2010[2008]: 81) edituje slovo quid v Cic. Catil. 1,8 jako „quid?“17 (podle mě uvozovací 

„Quid cum…?“) a tvrdí, že toto „quid?“ předznamenává následující otázku („like the Spanish 

inverted question mark, quid? signals that a query is coming“); na místě Cic. Catil. 1,14  (ibid. 

s. 93–4) obhajuje editaci „quid vero?“ (místo dle mého soudu správné editace „Quid vero 

nuper, cum…?“) právě poukazem na Cic. Catil. 1,8, přičemž funkci slova vero popisuje jako 

„vero calls attention“ (sice s odkazem na KROON (1995), ale zcela mylně). Podobně jako Dyck 

také FOTHERINGHAM (2013) chápe uvozovací quid na místě Cic. Mil. 35 jako pouhý signál 

nadcházející otázky (s. 235: „question-indicator: quid?“; a dále na s. 341: „another rhetorical 

                                                                 

17 Dyck používá v edici na začátku věty malé písmeno. 
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question (with opening marker, quid?)“). 18  GRILLO (2015: 144) zdá se směšuje funkci 

„přechod k dalšímu tématu“ a „signalizace otázky“, když k místu Cic. prov. 12 uvádí, že 

„Quid?“ (podle mého názoru uvozovací „Quid qui…?“) představuje „transitional form to the 

following rhetorical question“. Jiný problém shledávám u HORSFALLA (2006: 266), který sice 

správně edituje místo Verg. Aen. 3,339 i je správně překládá pomocí konstrukce What 

about…?, ale zároveň tvrdí, že podobných míst je u Vergilia asi 60 („some 60x in V[irgil]“): 

podle mých dat není tato konstrukce u Vergilia více než patnáctkrát a zdá se, že Horsfall ji na 

teoretické rovině nedokáže odlišit od jiných konstrukcí začínajících slovem quid.  

U čtyř posledně jmenovaných editorů se jedná o práce relativně nové a zejména v případě 

Dycka či Horsfalla jde o významné komentátory (Dyck vydal komentáře k Ciceronovým 

textům De officiis, De legibus, In Catilinam I-IV, Pro Marco Caelio a Pro Sexto Roscio Amerino; 

Horsfall zase rozsáhlé komentáře k druhé, třetí, šesté, sedmé a jedenácté knize Vergiliovy 

Aeneidy). Ve starších komentářích se mylně editovaná uvozovací quid (tedy „Quid?“) běžně 

přecházejí bez komentáře, srov. např. POYNTON (1972[1892]) a CLARK (1895) k řeči Pro Milone 

(a to i přesto, že se v této řeči objevuje uvozovací quid 10x; sami tito editoři/komentátoři je 

9x editují jako „Quid?“). 

 

1.5.2. Průřezové shrnutí sekundární literatury  

i. Na možnost dvojího editování případů, které já nazývám „uvozovací quid“, explicitně 

upozorňují STOCKERT (1978), RICOTTILI (1978) a (1982), POPE (1982), DEVINE – STEPHENS 

(2006: 238), ROCHETTE (2007: 280) a MANUWALD (2007: 423); zvláštní pozici mají KÜHNER 

– STEGMANN (1912: 498–499), RAMSEY (2003) a PINKSTER (2015: 321), kteří poukazují na 

to, že quid v některých případech těsně souvisí se slovem, které po něm následuje, 

úpravu editování však nenavrhují. KÜHNER – STEGMANN (1912: 277) navíc uvádějí 

v jednom odstavci passim „Quid quod…?“ i „Quid? quod…?“, jako by šlo o jedno a 

totéž. 

ii. Za elipsu považují uvozovací quid z výše zmíněných STOCKERT (1978), OLD a 

FOTHERINGHAM (2013: 260) a eliptický původ u quid quod (< Quid dicam de eo, quod…?) 

                                                                 

18 Jen u jednoho z deseti výskytů uvozovacího quid v této řeči, totiž Mil. 45, který je tradičně 
interpretován a editován správně (protože po něm nenásleduje ES, srov. řeč Pro Milone v Apendixu) 
edituje i FOTHERINGHAM (2013) správně a dodává, že jde o „technically an elliptical question“ (s. 260).  
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konstatují také KÜHNER – STEGMANN (1912); z dosud nezmíněných jsou výraznými 

advokáty elipsy WOODMAN – KRAUS (2014: 88) v komentáři k Tacitovu Agricolovi a 

HEYWORTH – MORWOOD (2017: 173) v komentáři k 3. kn. Vergiliovy Aeneidy. Také 

komentátoři FORDYCE (2001[1977]) a MANKIN (2011) považují konstrukci, kterou  já 

nazývám uvozovací quid, za elipsu, přiznávají však obtíže s  doplněním toho, co bylo 

elidováno. Mnohem mírněji se vyjadřuje již výše zmíněný OAKLEY (2005: 228–9), který 

mluví jen o „ellipsis of thought“ a o konstrukci „Quid si…?“ (tj. jedné z variant 

uvozovacího quid) mluví jako o „idiomu“. Konečně možnost ne-elipsy a ne-větnosti 

navrhuje SERBAT (2003: 634–637), který po zvážení několika ne příliš šťastných 

doplnění konstrukce quid quod (Quid dicam de eo, quod…; Quid putemus de eo, quod; 

Quid est, quod…) uzavírá, že by se mohlo jednat o prostou juxtapozici tázacího 

zájmena a VV se spojkou quod.19 

iii. Škála funkcí, které badatelé připisují výpovědi „Quid?“, je následující: 

a. Přechodové quid (transitional, formule de transition): MANUWALD (2007), 

TOURATIER (1994), implicitně PINKSTER (2015: 321). 

b. Předotázkové quid: signalizuje otázku (DYCK 2010[2008], FOTHERINGHAM 2013) / 

vybízí k odpovědi na otázku (RISSELADA 2005); přechodové s předotázkovým 

kombinuje GRILLO (2015). 

c. Vyjadřující údiv: „reactive/problemizing“ u RISSELADY (2005) a také 

„exclamatory, indicating surprise at someone´s words or actions“,  které uvádí 

OLD (s. v. QVIS1, význam 10) a ve shodě s ním také dosud nezmíněná HURLEY 

(2009: 226). 

d. Rétorické („rhetorical“): DEVINE – STEPHENS (2006) a SPEVAK (2010); rétorické 

quid se však nezdá být žádnou funkcí (označení „rétorické“ umožňuje 

konstrukci nepřipsat konkrétní funkci). 

e. Nedočkavé quid: MÜLLER (1997) a PINKSTER (2015: 346), který hovoří o 

posluchačem vsunutém „Quid?“, které vede k „interrupted sentence“. 

Z těchto funkcí (a) – (e) je v této práci uznávána existence pouze funkcí (b), (c) a (e), 

které budu dále označovat jako quid quaesituri (předotázkové quid), quid attoniti 

                                                                 

19  SERBAT (2003: 636): „Ne peut-on admettre que quid quod p? juxtapose simplement une 
interrogation brute (quid) à l’assersion d’un fait, syntaxiquement subordonné dans le cadre de MP?“ 
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(quid vyjadřující údiv) a quid festinantis (nedočkavé quid) – srov. k nim níže oddíly 3.4 

a 3.7. Všechna tzv. přechodová quid jsou lépe interpretovatelná jako uvozovací quid a 

totéž platí i o tzv. rétorických quid (rétoričnost není funkce). Zatímco quid festinantis je 

zřejmá kontextová elipsa (A: Viděl jsem… B: Co? [= Co jsi viděl?]), quid quaesituri a quid 

attoniti odpovídají dvěma funkcím, které v latině plní také ustálený obrat „Quid ais?“, 

srov. BARRIOS-LECH (2016: 172–3), a tudíž tyto synchronně již nezávislé konstrukce 

mohou mít původ v redukci/elipse této výpovědi („Quid ais?“ >>> „Quid?“). 
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2. Část filologická I: Existence a doklady uvozovacího quid 

2.1. Struktura kapitoly 

Cílem filologické části je pokusit se dokázat, zda konstrukce uvozovacího quid v latině 

vůbec existuje či nikoli, dále příp. stanovit, které výskyty slova quid v latinských textech mají 

být interpretovány jako uvozovací quid a které nikoli, a konečně navrhnout ediční pravidla 

pro uvozovací quid a další podobné konstrukce. 

V této kapitole se nejprve v oddílu 2.2 pokusím dokázat, že v latině konstrukce 

uvozovacího quid vůbec existuje. Jelikož nacházíme příklady, které na základě syntaktických 

důvodů nelze chápat jinak než jako uvozovací quid, znamená to, že konstrukce uvozovacího 

quid v latině skutečně existuje a že existují její syntakticky „jisté“ výskyty. Všechny ostatní 

výskyty, které by na základě syntaktických důvodů mohly, ale nemusely být uvozovacím quid, 

budu považovat za syntakticky (formálně) „nejisté“. V oddílu 2.3 pak zobecním funkční 

vlastnosti a typický kontext „jistých“ případů: ty z „nejistých“ případů, které budou vykazovat 

podobné vlastnosti a budou se nacházet v podobném kontextu, lze prohlásit za uvozovací 

quid. V oddílech 2.4 a 2.5 uvedu podpůrné syntaktické a ekvivalenční argumenty, které se u 

„nejistých“ výskytů zdají nasvědčovat tomu, že i u nich se o uvozovací quid skutečně jedná. 

V oddílu 2.6 podpořím svou tezi „historickými argumenty“, tj. sondou do stavu editování 

uvozovacího quid ve středověkých rukopisech a raněnovověkých edicích, a budu sledovat 

začátek mylného vkládání otazníku do uvozovacího quid. Konečně v oddílu 2.7 zhodnotím 

současný stav rozpoznávání a editování uvozovacího quid v textech M. Tullia Cicerona a 

dalších klasických latinských autorů. 
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2.2. Existuje v latině uvozovací quid? Tzv. syntakticky „jisté“ případy 

V první řadě je nutné prokázat, že v latině uvozovací quid vůbec existuje, tj. že nelze 

všechna místa, na nichž by se o uvozovací quid („Quid X?“) mohlo jednat, smysluplně a lépe 

interpretovat (a editovat) jako jednoslovné výpovědi „Quid? X...“. Tato potřeba pramení 

z toho, že více než polovinu případů (srov. oddíl 2.7.1 níže), které já považuji za uvozovací 

quid, současní editoři interpretují jako „Quid?“: proč by to nakonec někdo nemohl a neměl  

udělat ve všech případech a říci, že vůbec žádné uvozovací quid neexistuje?  

Je proto nutné najít takové případy, v nichž nebude z formálních (syntaktických) důvodů  

možné slovo následující po quid (tzv. uvozovaný člen) od tohoto quid odtrhnout a připojit 

k následující výpovědi. Podaří-li se takové případy nalézt, budu je považovat za tzv. 

(syntakticky, formálně) „jisté“ příklady uvozovacího quid, protože připouštějí jen jednu 

syntaktickou segmentaci. 

V mém korpusu se takových „jistých“ případů nachází relativně dost a lze přesně 

formulovat jednoduchou podmínku, za níž je výskyt uvozovacího quid možné považovat za 

„jistý“: je to vždy tehdy, nenásleduje-li po uvozovacím quid tzv. explicitní specifikace (ES, viz 

oddíl 1.1 výše). Obráceně formulováno: nejisté jsou všechny případy (a pouze ty), po nichž ES 

následuje. Tato situace je zcela paradoxní a téměř absurdní v tom, že syntakticky 

„nejisté“ jsou případy, které u sebe mají typický průvodní jev uvozovacího quid, totiž 

explicitní specifikaci; když tento typický průvodní jev nemají, jsou „jisté“. 

Tento paradox je zapříčiněn kombinací dvou vlastností uvozovacího quid a explicitní 

specifikace: jednak jevem, který nazývám anticipace formy uvozovaného členu (k anticipaci 

viz již oddíl 1.1 výše, a podrobněji níže v oddílu 4.3.2c) jednak absencí anaforického zájmena 

či zájmenného příslovce v ES (tzv. nulová anafora20). Uvozovací quid a ES totiž – přestože se 

jedná o dvě výpovědi – tvoří sevřený celek, jednu myšlenku rozdělenou do dvou výpovědi: 

uvozovaný člen je součástí uvozovacího quid, ale zároveň vystupuje také jako větný člen v ES, 

a právě podle své větněčlenské platnosti v ES anticipuje svou formu. Např. uvozovaný člen 

                                                                 

20 Srov. HUANG (2012: 327): „Zero anaphora, zero anaphor An anaphoric relation in which the 
anaphoric expression is phoneticall or phonologically null. In other words, a zero anaphor is an 
anaphoric expression that is not explicitly expressed linguistically. E.g. in the Italian sentence 
Pavarotti dice che 0 mangia gli spaghetti ‘Pavarotti says that (he) eats spaghetti’, what is represented 
by 0 is a zero anaphor, which is anaphorically linked to its antecedent Pavarotti.“ 
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Cyrenaeus Theodorus, philosophus non ignobilis se v (2.1) objevuje ve formě akuzativu, 

neboť v následující ES plní funkci předmětu slovesa miramur. 

 

(2.1) Quid Cyrenaeum Theodorum, philosophum non ignobilem? Nonne 

miramur?  

 „A co Theodóra z Kyrény, ne nešlechetného filozofa. Toho 

neobdivujeme?“ (Cic. Tusc. 1,101) 

 

V drtivé většině případů uvozovaný člen není v ES vyjádřen anaforickým zájmenem či 

zájmenným příslovcem (*Nonne eum miramur), které by blokovalo danou pozici. A proto 

platí, že následuje-li ES, je v drtivé většině případů formálně (syntakticky) možné brát  

uvozovaný člen jako součást ES (Quid? Cyrenaeum Theodorum, philosophum non ignobilem, 

nonne miramur?). 

Jisté příklady uvozovacího quid (tj. ty po nichž nenásleduje ES) rozděluji do tří skupin: 

i) konstrukce uvozovacího quid (tj. slovo quid + uvozovaný člen) představuje poslední 

komunikační akt v rámci promluvy jednoho mluvčího a slovo přebírá další mluvčí nebo 

komunikace končí; ii) promluva mluvčího pokračuje prostě jinak než explicitní specifikací; iii) 

po uvozovacím quid následuje další uvozovací quid (ES nenásleduje vůbec nebo až po 

posledním z nich). Tyto tři případy probereme v následujících pododdílech 2.2.1–2.2.3. 

 

2.2.1. Uvozovací quid na konci promluvy 

Jelikož uvozovací quid je silně orientované na adresáta (element quid je od původu 

interogativní) a často plní funkci otázky, návrhu, námitky apod.  (viz oddíl 4.7.1 níže), je 

celkem přirozené, že po něm v textech dialogické povahy následuje změna mluvčího (slovo 

přebírá komunikační partner): na konci promluvy tak stojí velká část uvozovacích quid 

v Plautových komediích, srov. př. (2.2) níže; u Cicerona má většina uvozovacích quid povahu 

otázek řečnických a adresát po nich slovo nepřebírá; přesto však i u Cicerona lze uvozovací 

quid na konci promluvy najít, a to zejména ve filozofických a řečnických spisech stylizovaných 

jako dialogy, srov. př. (2.3) níže, zřídka také v monologických dílech při zobrazení přímé řeči, 

jako např. ve známé anekdotě o Catonovi, srov. př. (2.4): 
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(2.2) Art. Quid in Cappadocia, ubi tu quingentos simul, 

 ni hebes machaera foret, uno ictu occideras? 

 Pyr. At peditastelli quia erant, sivi viverent. 

 „A co v Kapadokii, kde jsi jednou ranou málem zabil pět set mužů, 

kdybys neměl tupý meč? # Ale že to byli jenom pěšáčci, nechal jsem je 

žít.“ (Plaut. mil. 52–54) 

 

(2.3) [Quintus:] Quid quod Zaleucum istum negat ullum fuisse Timaeus? 

 [Marcus:] At <ait> Theophrastus, auctor haud deterior mea quidem 

sententia. 

 „A co to, že Timaeus popírá, že tenhle tvůj Zaleucus vůbec existoval? # 

Ale Theofrastos říká, že existoval, a to je zdroj podle mě rozhodně ne 

horší.“ (Cic. leg. 2,15) 

 

(2.4) Ex quo genere comparationis illud est Catonis senis: a quo cum 

quaereretur, quid maxime in re familiari expediret, respondit: „Bene 

pascere“; quid secundum: „Satis bene pascere“; quid tertium: „Male 

pascere“; quid quartum „Arare“; et cum ille, qui quaesierat, dixisset: 

„Quid faenerari?“, tum Cato: „Quid hominem,“ inquit, „occidere?“ Ex 

quo et multis aliis intellegi debet […] 

 „Mezi taková porovnávání spadá i onen výrok Catonův: když se jej kdosi 

tázal, co je u soukromého jmění nejvýnosnější, odpověděl: ‚Dobře pást 

dobytek.‘ Co druhé nejvýnosnější? ‚Dostatečně dobře pást.‘ Co třetí? 

‚Špatně pást‘ Co čtvrté: ‚Orat.‘ A když tazatel pravil ‚A co půjčovat peníze 

na úrok?‘, Cato odpověděl: ‚A co zavraždit člověka?‘ Z tohoto příkladu i 

z mnoha dalších je třeba vyrozumět, že […]“ (Cic. off. 2,89) 

 

2.2.2. ES prostě nenásleduje 

Po některých výskytech uvozovacího quid nenásleduje ES prostě proto, že mluvčí necítí 

potřebu uvozovací konstrukci specifikovat další otázkou, sama konstrukce se mu jeví 

komunikačně dostačující, příp. její platnost specifikuje nějakým méně přímým způsobem než 
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pomocí ES (která má v jistém smyslu platnost reformulace). Srov. př. (2.5) a (2.6). Ve (2.5) by 

mohla následovat ES Eo nonne decipis? či Nonne eo decipis?, Cicero však místo otázkové ES 

zvolil větu oznamovací. Do (2.6) by bylo možné ES také snadno doplnit, např. „Nihilne id 

valebit?“ nebo „Quam turpe fuit!“. Ovidius se však rozhodl  tuto specifikaci adresátovi 

jednoduše neposkytnout.  

 

(2.5) Quid quod habes nomenclatorem? In eo quidem fallis et decipis. 

„A co to, že máš našeptávače jmen? Tím přece klameš a obelháváš!“ (Cic. Mur. 

77) 

 

(2.6) Quid quod et ipse fugit? Vidi, puduitque videre […] 

 „A co fakt, že sám dokonce utekl? Viděl jsem ho utíkat a styděl jsem se při tom 

pohledu.“ (Ov. met. 13,224) 

 

2.2.3. Bezprostředně zřetězená uvozovací quid 

Za syntakticky „jisté“ případy uvozovacího quid považuji také pasáže, ve kterých následuje 

několik uvozovacích quid bezprostředně po sobě. Po posledním uvozovacím quid v takovéto 

řadě většinou následuje ES, a tudíž bývá toto poslední uvozovací quid příklad syntakticky 

„nejistý“; avšak všechna předcházející quid jsou syntakticky „jistá“, neboť izolace slova quid 

do samostatné výpovědi „Quid?“ by vedla k tomu, že uvozovaný člen (tj. jmenná skupina, 

infinitiv či vedlejší věta) se stane samostatnou a ne úplně smysluplnou výpovědí. Srov. 

příklady (2.7)–(2.10) níže a srov. také nesmyslnou editaci v (1.13) výše. 

 

(2.7) Quid leges veteres moresque maiorum? Quid auspicia, quibus ego et tu, 

Crasse, cum magna rei publicae salute praesumus? Quid religiones et 

caerimoniae? Quid haec iura civilia, quae iam pridem in nostra familia 

sine ulla eloquentiae laude versantur? Num aut inventa sunt aut cognita 

aut omnino ab oratorum genere tractata?  

 „Co staré zákony a mravy předků? Co auspicie, jež ku velkému 

prospěchu státu spravujeme ty a já, Crasse. Co obřady a ceremonie? Co 

toto občanské právo, kterým se již dlouhou dobu zabývá moje rodina, 
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aniž je jakkoli proslulá výřečností? Copak tyto věci byly vynalezeny nebo 

nastudovány, nebo dokonce jen probírány někým z řečníků?“ (Cic. de or. 

1,39) 

 

(2.8) Quid cum accusationis tuae membra dividere coeperit et in digitis suis 

singulas partis causae constituere? Quid cum unum quidque transigere, 

expedire, absolvere? Ipse profecto metuere incipies, ne innocenti 

periculum facessieris. 

 „A co až začne rozebírat tvoji žalobu na kousíčky a na prstech 

vypočítávat jednotlivé části případu? Co až začne jedno po druhém 

probírat, vysvětlovat, prohlašovat za prosté zločinu? Jsem si jist, že se 

sám začneš bát, zda jsi nezažaloval nevinného!“ (Cic. div. in Caec. 45–6) 

 

(2.9) Quid si ostendo in hac una emptione lucri fieri tritici mod. C, quid si CC, 

quid si CCC, quid si CCCC milia? 

  „Co když ukážu, že při tomto jediném nákupu měl zisk sto tisíc měřic 

pšenice? Co když dvě stě? Co když tři sta? Co když čtyři sta tisíc?“ (Cic. 

Verr. 2,3,111) 

 

(2.10) Primum animalia sunt iam partim tantula, quorum  

 tertia pars nulla possit ratione videri. 

 Horum intestinum quodvis quale esse putandumst? 

 Quid cordis globus aut oculi? Quid membra? Quid artus? 

 Quantula sunt?  

„Předně zvířátka jistá jsou natolik malá, / že třetinu jejich těla už 

rozeznat nelze. / Jak malé vnitřnosti si u nich musíme myslit? / Co 

kulička srdce a oka, co údy a klouby, / jak budou drobné!“ 21 (Lucr. 

4,116–120) 

                                                                 

21 Přeložila Julie Nováková (MC upravil: vnitřnosti, m. drobty). Lucretius Carus, Titus: O přírodě. Praha, 
Svoboda 1971. 
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2.3. Co lze vyvodit o uvozovacím quid z tzv. jistých případů? 

2.3.1. Funkce uvozovacího quid, funkční argument 

Podíváme-li se na to, k čemu mluvčí uvedené příklady (2.2)–(2.10), tzv. jisté příklady, 

v komunikaci používají, zdá se, že lze u všech pozorovat společný funkční jmenovatel: 

konstrukce uvozovacího quid se používá k tomu, aby do diskurzu mohlo být uvedeno nové, 

dosud chybějící téma (nová skutečnost, nová alternativa apod.).   

Příkladu (2.2), pocházejícímu z Plautovy komedie Miles gloriosus, předchází konverzace 

podlézajícího parazita Artotroga s vychloubačným Pyrgopoliníkem: v konverzaci společně 

vypočítávají Pyrgopoliníkovy (zjevně vybájené) vojenské úspěchy. Artotrogus již zmínil 

Pyrgopoliníkovy činy v Kilíkii (Memini centum in Cilicia / et quinquaginta, centum in 

Scytholatronia, / triginta Sardos, sexaginta Macedones – / sunt homines, quos tu occidisti 

uno die. „Pamatuji si sto v Kilíkii, sto v Skytholatronii, třicet Sardů, šedesát Makedonců – to 

jsou lidé, které jsi zabil v jediném dni.“ Plaut. mil. 42–5), a když chce po několika replikách ve 

výčtu Pyrgopoliníkových nadlidských výkonů pokračovat, použije k tomu uvozovací quid 

(Quid in Cappadocia…, srov. př. (2.2)). Uvádí tak do diskurzu další, dosud nezmíněný příklad. 

V příkladu (2.4), zobrazujícím rozmluvu M. Porcia Catona s jakýmsi anonymním tazatelem, 

Cato odpovídá na otázku, co je nejvýnosnější, a zaměřuje se výhradně na chovatelské a 

zemědělské aktivity (bene pascere, satis bene pascere, male pascere, arare). Tazatel je 

s těmito odpověďmi nespokojený, postrádá další potenciálně výnosné činnosti: proto 

pomocí uvozovací konstrukce uvádí do konverzace dosud nezmíněnou aktivitu, totiž 

půjčování peněz na úrok (Quid faenerari?). 

Podobně je tomu i v ostatních výše citovaných příkladech: všechny uvádějí do diskurzu 

další, dosud nepřítomné téma (příp. fakt, alternativu). Z  tohoto závěru plyne, že syntakticky 

„nejisté“ případy (které by měly být považovány za uvozovací quid, pokud po formální i 

funkční stránce odpovídají tzv. „jistým“ příkladům), tj. místa, která by formálně mohla být 

uvozovací quid, musíme podrobit funkčnímu testu: plní na daném místě quid funkci 

uvozovací? (Tj. uvozuje do diskurzu dosud opomíjené téma?). Pokud odpověď zní ano, jde o 

argument pro to, aby daný „nejistý“ případ byl považován za uvozovací quid (tento argument 

nazývám argument funkční). 

Aplikaci tohoto postupu ilustruji na příkladu (2.11) níže, který obsahuje edičně podle 

mého soudu spornou pasáž. Všichni editoři (srov. Apendix) tisknou otazník po slově quid; 
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proti tomu však lze namítnout: 1) formálně nic nebrání tomu interpretovat danou pasáž jako 

uvozovací quid s uvozovaným členem v podobě VVcum,22 tj. s otazníkem po slově confideres; 

2) quid cum zde uvozuje do textu další dosud opomíjenou situaci: Cicero vypočítává příklady, 

kdy se mu podařilo předem se dozvědět o Catilinových plánech a překazit je: poprvé se tak 

stalo, když v senátu předpověděl den Manliova otevřeně nepřátelského vystoupení proti  

státu (Meministine me dicere…); podruhé Cicero odhalil, že Catilina naplánoval na 28. října 

vraždu nobilů, a tímto odhalením ji překazil (Dixi ego idem…); a konečně do třetice, když 

Catilina plánoval dobýt o listopadových kalendách Praeneste, Cicero v Praeneste posílil 

hlídky a opět Catilinův plán zmařil. Právě tento třetí příklad (třetí položka ve výčtu) je uveden  

do diskurzu uvozovací konstrukcí. Na základě funkčního argumentu lze toto místo považovat 

za uvozovací quid. (Otazník je třeba umístit až za slovo confideres, srov. pak také postavení 

tázací částice ve slově Sensistin; k tomu viz podrobněji odd. 2.4.1 níže) 

 

(2.11) Edice:  Teneris undique; luce sunt clariora nobis tua consilia omnia, quae 

iam mecum licet recognoscas. Meministine me ante diem XII 

Kalendas Novembris dicere in senatu fore in armis certo die, qui dies 

futurus esset ante diem VI Kal. Novembris, C. Manlium, audaciae 

satellitem atque administrum tuae? Num me fefellit, Catilina, non 

modo res tanta, tam atrox tamque incredibilis, verum id, quod multo 

magis est admirandum, dies? Dixi ego idem in senatu caedem te 

optumatium contulisse in ante diem V Kalendas Novembris, tum 

cum multi principes civitatis Roma non tam sui conservandi, quam 

tuorum consiliorum reprimendorum causa profugerunt. […] Quid? 

cum te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum nocturno 

impetu esse confideres, sensistin illam coloniam meo iussu, meis 

praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? 

 MC: […] Quid cum te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum 

nocturno impetu esse confideres? Sensistin illam coloniam meo 

iussu, meis praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? 

                                                                 

22 Srov. výše „jistý“ př. (2.8). 
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 „Jsi svírán ze všech stran; nad slunce jasnější jsou mi všechny tvé 

záměry: můžeme si je teď spolu připomenout: Pamatuješ si, že jsem 

dvacátého prvního října v senátu oznámil, že Gaius Manilius, společník a 

vykonavatel tvých drzých plánů, bude v konkrétní den stát ve zbrani, 

což měl být dvacátý sedmý říjen. Měl jsem pravdu, Catilino, nebo ne? A 

to nejen pokud jde o tak velký čin, tak hrozný a neuvěřitelný, ale 

dokonce – což je ještě mnohem obdivuhodnější – pokud jde o samotné 

datum. Dále jsem v senátě řekl, že jsi na dvacátý osmý říjen naplánoval 

vraždění optimátů – tedy na ten den, kdy mnoho předních občanů 

uteklo z Říma ani ne tak proto, aby zachránili svůj život, jako proto, aby 

znemožnili uskutečnění tvých plánů. […] A co tenkrát, když sis věřil, že 

se přesně o listopadových kalendách zmocníš nočním útokem města 

Praeneste? Pocítil jsi, že byla ona kolonie na můj rozkaz zabezpečena 

mými posádkami, mými strážemi, mými hlídkami? (Cic. Catil. 1,8) 

 

2.3.2. Variantnost uvozovaného členu 

Už z tzv. „jistých“ příkladů uvozovacího quid lze vyvodit, že konstrukce „Quid + NS?“ a 

konstrukce „Quid + VVcum?“ či „Quid + VVut?“ jsou podtypy (variantami) uvozovacího quid. 

Svědčí o tom příklady jako (2.12) či (2.13). 

 

(2.12) [Cicero vypočítává úkazy (prodigia), které předznamenávaly Catilinovo spiknutí:] 

 Quid vero Phoebi fax, tristis nuntia belli, 

quae [...]; 

aut cum terribili perculsus fulmine civis 

luce serenanti vitalia lumina liquit? 

aut cum se gravido tremefecit corpore tellus? 

 „A co zas Foibova pochodeň, předzvěst žalostný bojů, / která […]; / 

nebo když naposled vydechl občan / zasažen bleskem z jasného nebe; / 

nebo když země se zachvěla těžkou svou masou?“ (Cic. cons. 2,19–26)23 

 
                                                                 

23 Fragment dochovaný v Cic. div. 1,18. 
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(2.13) [Cicero vypočítává (přímá i nepřímá) sobě prokázaná dobrodiní ze strany 

senátu a magistrátů:]  

 Quid ut agerentur gratiae, qui e municipiis venissent? Quid ut ad illam diem, 

res cum redissent, rogarentur, ut pari studio convenirent? Quid denique illo 

die, quem […] 

 „Nebo co to, že byly vzdány díky těm, kdo dorazili do Říma z municipií? 

Nebo co to, že byli požádáni, aby se se stejnou horlivostí shromáždili v den, 

kdy se bude znovu o těchto věcech jednat? Nebo co onoho dne, který  

[…]“ (Cic. p. red. in sen. 27) 

 

V př. (2.12) se jedná o uvozovací quid, po kterém nenásleduje ES a jehož uvozovaný člen 

je několikanásobný: složky tohoto několikanásobného uvozovaného členu jsou koordinovány 

spojkami aut a první složka má přitom podobu NS (Phoebi fax), kdežto druhé dvě složky mají 

podobu VV se spojkou cum. Právě možnost koordinovat různé formy uvozovaného členu 

považuji za důkaz toho, že se jedná o varianty jedné a téže konstrukce. Podobně v př. (2.13) 

jsou zřetězena tři uvozovací quid (ani po třetím nenásleduje ES), přičemž v prvních dvou má 

uvozovaný člen podobu VVut, kdežto v posledním má podobu NS (illo die). 

Další dobrý příklad variantnosti je uveden v př. (2.14) níže, na rozdíl od předchozích však 

je druhé uvozovací quid syntakticky „nejisté“ (následuje po něm ES); nicméně samotný fakt 

zřetězení svědčí pro to, že jde o dvě uvozovací quid, a tudíž že „Quid + VV se spojkou cum?“ a 

„Quid + NS?“ jsou varianty jedné a téže konstrukce. 

 

(2.14) Quid cum Cumis Apollo sudavit, Capuae Victoria? Quid ortus androgyni? 

Nonne fatale quoddam monstrum fuit? 

 „Co tenkrát,  když v Kúmách tekl pot z Apollóna, v Capui z Victorie? Co 

narození androgyna? To nebyl jakýsi osudný úkaz?“ (Cic. div. 1,98) 
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2.3.3. Možnost rozvíjení uvozovacího quid diskurzními částicemi 

„Jisté“ případy také ukazují, že uvozovací quid může být obohaceno24 celkem rozmanitými 

diskurzní částicemi. Srov. výše částici enim v prvním uvozovacím quid v př. (1.11), částici vero 

v př. (2.12) nebo částici denique u třetího výskytu v př. (2.13). Toto zjištění je důležité zejm. 

s ohledem na možné záměny uvozovacího quid s dvouslovnými výpověďmi „Quid + tázací 

částice?“, např. „Quid ergo?“, srov. oddíl 3.6. 

  

                                                                 

24 KROON (1995) hovoří o „host-unit“, která tedy doslova „hostí“ částici. 
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2.4. Pomocné syntaktické argumenty u tzv. nejistých případů 

2.4.1. Postavení tázacích zájmen, zájmenných příslovcí a částic  

Latinské otázky jsou velmi často signalizovány nějakou tázací částicí nebo tázacím 

zájmenem či zájmenným příslovcem. Tyto tři skupiny interogativních slov také často 

pomáhají při určení mezivýpovědní hranice, neboť podle údajů, které uvádí SPEVAK (2010: 15 

a 19), nestojí tato interogativní slova na začátku věty jen asi v 7–13 % případů, příklonná  

částice -ne nestojí za prvním slovem otázky v 11 % případů. Když tato čísla zaokrouhlíme, 

interogativní slova stojí na začátku věty v 90 % případů, nestojí v 10 %. Navíc mezi těchto 

deset procent Spevak počítá i případy, které podrobujeme zkoumání v této práci a jejichž 

editaci zde zpochybňujeme;25 ty proto musí být ze statistiky vyřazeny, a poměr se tak 

(uvážíme-li, jak časté je uvozovací quid u Cicerona a jak často je mylně editováno, srov. oddíl 

2.7.1 níže) vychýlí ještě výrazněji ve prospěch interogativních slov v iniciální pozici. Iniciální 

pozici interogativ je tak nutné považovat za velmi silnou tendenci a základní (bezpříznakový) 

stav; neiniciální postavení musí být vysvětleno, nikoli pouze konstatováno, jako to činí 

TOURATIER (1994: 51–52) či PINKSTER (2015: 321). 

Jak ukazují př. (2.15)–(2.18), při segmentaci textu na „uvozovací konstrukci + ES“ stojí v ES 

interogativní slovo pravidelně na prvním místě; naopak při segmentaci na „Quid? + všechno 

ostatní“, jako je to běžné v edicích, bude stát interogativní slovo pravidelně na jiném než 

prvním místě.  

 

(2.15) Edice26: Quid? Pompei tertius consulatus in quibus actis constitit? Nempe in 

legibus. 

 MC: Quid Pompei tertius consulatus? In quibus actis constitit? Nempe in 

legibus. 

 „A co Pompeiův třetí konzulát? Co byla jeho acta? No nepochybně 

zákony.“ (Cic. Phil. 1,18) 

                                                                 

25 Srov. př. (9) u SPEVAK (2010: 15) Totum prope caelum ne pluris persequar, nonne humano genere 
completum est? (Cic. Tusc. 1,28), který Spevak počítá k případům neiniciálního tázacího slova. V 
originálním textu mu však předchází quid, a má interpretace je proto spíše: Quid totum prope caelum 
(ne pluris persequar)? Nonne humano genere completum est? 
26 Tato verze pochází z CLARK (1900, Oxf.); otazník po quid v sekvenci „Quid? Pompei“ mají však také 
DENNISTON (1926, Oxf.), BOULANGER – WUILLEUMIER (1972[1959], LBL), FEDELI  (1986, Teub.), RAMSEY (2003 
Cambridge) či SHACKLETON BAILEY (2009, LCL). 
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(2.16) Edice27: Quid? bello Punico secundo nonne C. Flaminius consul iterum 

neglexit signa rerum futurarum magna cum clade rei publicae?  

 MC: Quid bello Punico secundo? Nonne C. Flaminius, consul iterum, neglexit 

signa rerum futurarum magna cum clade rei publicae? 

 „A co za druhé punské války? Copak Gaius Flaminius, podruhé konzul, 

nezanedbal předznamenání budoucnosti k velké újmě pro náš stát?“ (Cic. 

div. 1,77) 

 

(2.17) Edice28: Quid? amores ac deliciae tuae, Roscius, num aut ipse aut pro eo 

Lanuvium totum mentiebatur? 

 MC: Quid amores ac deliciae tuae, Roscius? Num aut ipse aut pro eo 

Lanuvium totum mentiebatur? 

 „A co tvá láska a miláček Roscius? Lhal snad on sám či místo něho celé 

Lanuvium?“ (Cic. div. 1,79) 

 

(2.18) Edice 29 : Quid igitur? quod tota Sicilia, quod omnes Siculi, omnes 

negotiatores, omnes publicae privataeque litterae Romae sunt, nihilne id 

valebit?30 

 MC: Quid igitur quod tota Sicilia, quod omnes Siculi, omnes negotiatores, 

omnes publicae privataeque litterae Romae sunt? Nihilne id valebit? 

 „A co tedy ta skutečnost, že celá Sicílie, že všichni Sicilané, všichni 

obchodníci, všechny veřejné i soukromé zprávy jsou v Římě? To nebude 

mít žádnou váhu?“ (Cic. Verr. 1,20) 

 

                                                                 

27 Tuto verzi má FALCONER (1923, LCL); otazník mezi slovy quid a bello mají však i PEASE (1973) a GIOMINI 
(1975, Teub.). 
28 Tuto verzi má FALCONER (1923, LCL); otazník mezi slovy quid a amores mají však i PEASE (1973) a 
GIOMINI  (1975, Teub.). 
29 Tuto verzi má PETERSON (1907, Oxf.); otazník mezi slovy quid igitur a quod má však i GREENWOOD 
(1966–7 [1928–35], LCL) a DE LA VILLE DE MIRMONT (1984[1922], LBL) 
30 Srov. PETERSON (1907, Oxf.). 
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2.4.2. Souvýskyt quid ais a quid si 

Lze také najít případy, ve kterých uvozovací quid (konkrétně varianta „Quid si...?“) stojí po 

otázce „Quid ais?“, která často plní funkci jakéhosi předotázkového pobídnutí k odpovědi 

(tedy „Quid ais?“ quaesituri, srov. BARRIOS-LECH (2016: 172–3)). Ačkoli jistá redundance je 

možná, jak ukazuje výraz responde mihi po quid ais v (2.19), nezdá se pravděpodobné, že by 

v př. (2.19)–(2.21) slovo quid opakovalo komunikační funkci výpovědi „Quid ais?“. K závěru, 

že je toto quid redundantní, bychom se měli uchýlit pouze tehdy, nenajdeme-li pro ně 

žádnou jinou funkci: zde se však nabízí interpretovat ho jako uvozovací quid s komunikační 

funkcí otázky v (2.19) a (2.21) a s komunikační funkcí návrhu v (2.20). 

 

(2.19) AMPH. Quid ais? Responde mihi, 

 quid si adduco tuom cognatum huc a navi Naucratem,  

 qui mecum una vectust una navi, atque is si denegat 

 facta, quae tu facta dicis – quid tibi aequom est fieri?  

 „Co říkáš? Odpověz mi: co když sem z lodi přivedu tvého příbuzného 

Naucrata, který se plavil spolu se mnou na jedné lodi a když on popře, že se 

stalo, co ty říkáš, že se stalo? Co si potom zasloužíš?“ (Plaut. Amph. 848–

851) 

 

(2.20) Quid ais? Quid si adeam hunc insanum? 

 „Co říkáš? Co kdybych přistoupil k tomuto šílenci?“ (Plaut. Cap. 612) 

 

(2.21) PIS. […] Sed quid ais? BAC. Quid est? 

 PIS. Quid si apud te eveniat desubito prandium aut potatio 

 forte aut cena, ut solet in istis fieri conciliabulis – 

 ubi ego tum accubem?31 

 „# Ale pověz [dosl. „co říkáš?“] # Co je? [=Co chceš?] # Co kdyby se u tebe 

najednou pořádal oběd či pitka či večeře, jak se často děje v tom tvém 

dohazovačském domě, na jakém místě bych mohl zalehnout ke 

stolu?“ (Plaut. Bacch. 78–81) 

                                                                 

31 Toto znění má DE MELO (2011–2013, LCL); LINDSAY (1904–1905, Oxf.) má accumbam m. accubem. 
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2.4.3. Případ Cic. Sull. 80: uvozovací quid s „návratovým inquam“ 

Dalším podpůrným argumentem pro existenci uvozovacího quid se zdá být postavení 

slova inquam, které se objevuje po sebepřerušení. Slovo inquam se kromě jiných funkcí – 

jako je např. zdůraznění v př. (2.22) nebo uvození autocitační přímé řeči v př. (2.23) – 

používá také tehdy, pokud mluvčí začne výpověď, přeruší ji  delší vsuvkou a poté přerušenou 

výpověď začíná znovu, srov. (2.24): 

 

(2.22) Nec vero haec tua vita ducenda est, quae corpore et spiritu continetur. Illa, 

inquam, illa vita est tua, quae vigebit memoria saeculorum omnium, quam 

posteritas alet, quam ipsa aeternitas semper tuebitur. 

 „Skutečně bychom za tvůj život neměli považovat ten, jenž je odvozen od 

těla a dechu: tvůj život je ten – a to zdůrazňuji – ten, který pokvete v paměti 

všech pokolení, který bude opatrován dalšími generacemi, který po vždy 

bude chránit sama věčnost.“ (Cic. Marcell. 28) 

 

(2.23)  ‚Arcem tu quidem Stoicorum,‘ inquam, ‚Quinte, defendis.‘ 

 „Na to já povídám: ‚Ty hájíš tvrz stoiků, Quinte.‘“ (Cic. div. 1,10) 

 

(2.24) Nostri AUTEM illi – fatebor enim, Cato, me quoque in adulescentia diffisum 

ingenio meo quaesisse adiumenta doctrinae – nostri, inquam, illi a Platone et 

Aristotele, moderati homines et temperati, aiunt apud sapientem valere 

aliquando gratiam. 

 „Avšak naši slavní učitelé filosofie – přiznám se totiž, Cato, že i já v mládí 

nevěřil svému přirozenému nadání a hledal jsem pomoc ve studiích –, naši 

slavní učitelé filozofie, povídám, pokračovatelé Platona a Aristotela, lidé 

uměření a sebeovládající se, tvrdí, že i mudrc se někdy nechá ovlivnit 

přízní.“ (Cic. Mur. 63) 

 

Takové inquam, jaké se nachází ve (2.24) pracovně nazývám „návratové inquam“. Znovu 

započatá výpověď začíná týmiž slovy jako výpověď přerušená, anebo jen s  drobným 

pozměněním (např. v (2.24) neopakuje Cicero podruhé slovo autem, protože to splnilo svou 
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diskurzní funkci již při prvním započetí výpovědi); slovo inquam stojí po prvním slově znovu 

započaté výpovědi. 

S úryvkem (2.24) nyní srovnejme úryvek (2.25): 

 

(2.25) Quid VERO haec auctoritas — saepe enim est de ea dicendum, quamquam a 

me timide modiceque dicetur —, quid, inquam, haec auctoritas nostra, qui 

a ceteris coniurationis causis abstinuimus, P. Sullam defendimus? Nihil hunc 

tandem iuvabit? 

 „A co zas tato autorita – často totiž o ní musím mluvit, ačkoli promluvím 

bázlivě a skromně – a co tato má autorita, říkám, autorita člověka, jenž 

v ostatních případech obvinění ze spiknutí zůstal mlčet, ale Publia Sully se 

zastává? Ta Sullovi nijak neprospěje?“ (Cic. Sull. 80) 

 

Cicero nejprve v (Cic. Sull. 79) přesvědčoval soudce, že nepodložené nařčení ze strany 

žalobců nemůže na soudě obstát už kvůli dosavadnímu příkladnému životu Publia Sully; 

dalším důvodem, který by měl na soudce platit, je Ciceronova auctoritas. Tento druhý 

argument je do textu uveden pomocí konstrukce uvozovacího quid (Quid vero haec 

auctoritas) a k první argumentu je vztažen pomocí konektoru vero. Poté Cicero sám sebe 

přerušuje vsuvkou (saepe enim…) a vzápětí, – tak jako v (2.24) výše – začíná výpověď znovu: 

vynechává vero, které již splnilo svou diskurzní funkci; naproti tomu quid při restartování 

výpovědi nevynechává: kdyby šlo o samostatně stojící quid („Quid?“), opakované by být 

nejspíš nemělo (neboť svou diskurzní funkci by splnilo již na počátku podobně jako autem 

v př. (2.24)). Protože však jde o quid uvozovací, které je prvním slovem výpovědi, 

zopakováno je a po něm, jakožto po prvním slově výpovědi, stojí inquam. 

 

2.4.4. Případ Cic. Cluent. 70: vsuvka mezi quid tandem si  

Další pomocný syntaktický důkaz pro existenci konstrukce uvozovacího quid (v tomto 

případě varianty quid + VV se spojkou si) nabízí pasáž pocházející z Cic. Cluent. 70, citovaná 

níže jako př. (2.26). Zde mezi uvozujícím prvkem (quid) a uvozovaným členem (si quis…) stojí 

ještě částice tandem (často stává u poslední položky výčtu, jako je tomu v tomto případě) a 

vsuvka (nihil enim…): 
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(2.26) Edice32: Quid tandem? – nihil enim est quod non fieri possit – si quis eum 

forte casus ex periculo eripuerit, nonne reddendum est? 

 GROSE HODGE (1927) a MC: Quid tandem – nihil enim est, quod non fieri 

possit – si quis eum forte casus ex periculo eripuerit? Nonne reddendum 

est? 

 „A co konečně – vždyť vyloučit se nedá nic – když ho nějaká nečekaná 

událost vysvobodí z nebezpečí [soudního stíhání]? Nebudu mu pak muset 

ty peníze vrátit?“ (Cic. Cluent. 70) 

 

Možnost, že by zde slovo quid tvořilo jednoslovnou výpověď „Quid?“, je krajně 

nepravděpodobná, neboť u Cicerona stojí slovo tandem na prvním místě výpovědi ze 306 

výskytů pouze čtyřikrát a ani v jednom případě nejde o otázku.33 Syntakticky je tedy velmi 

pravděpodobné, že slova quid a tandem patří do jedné výpovědi. Výpověď „nihil enim est 

quod non fieri possit“ jako mnohé výpovědi s částicí enim plní diskurzně subsidiární funkci, 

ospravedlňuje uvedení nové alternativy do textu (si quis eum forte…); taková ospravedlnění 

(s enim či nam) však nikdy nepředchází ospravedlňovanému, zpravidla následují jako v př. 

(2.27) nebo mají charakter vsuvky jako v př. (2.28) níže.  

 

(2.27)  Multa praetereo eaque praeclara; ad singulare enim M. Antoni factum 

festinat oratio. 

 „Mnoho věcí vynechávám, a to věcí přeslavných; má řeč totiž spěchá 

k úžasnému činu Marka Antonia.“ (Cic. Phil. 1,3) 

 

(2.28) Addebant praeterea – fit enim plerumque, ut ei qui boni quid volunt adferre 

adfingant aliquid, quo faciant id, quod nuntiant, laetius – rem conventuram.  

                                                                 

32 Toto znění má CLARK (1905, Oxf.) i BOYANCÉ (1974[1953], LBL). 
33 Počet výskytů jsem získal pomocí databáze Bibliotheca Teubneriana Latina III (hledaný výraz: 
„tandem“, omezení na M. Tullia Cicerona); jejich mechanickým procházením jsem objevil čtyři pasáže, 
v nichž stojí tandem na první pozici výpovědi: Catil. 2,1 (Tandem aliquando...), fam. 11,27,5 (Tandem 
aliquando...), Cael. 68 (Tandem aliquid...) a Att. 15,16 (Tandem a Cicerone tabellarius…). 
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 „Mimoto dodávali – stává se totiž často, že ti, kdo chtějí něco oznámit, si 

ještě něco přimyslí, aby to, co oznamují, učinili ještě radostnějším –, že 

dojde k dohodě.“ (Cic. Phil. 1,8) 

 

Zdá se proto nejlepší považovat v př. (2.26) výpověď s enim za vsuvku v jiné výpovědi; 

jedná-li se o vsuvku, pak quid tandem a si quis… musí ex definitione34 tvořit jednu výpověď. 

Editoři CLARK (1905, Oxf.) a BOYANCÉ (1974[1953], LBL) pomlčkami naznačují, že výpověď 

„nihil enim […]“ v (2.26) považují za vsuvku; zajímavé však je, že i přesto kladou za slovo 

tandem otazník. Takový způsob editování považuji za zcela chaotický. 

 

2.4.5. Případ Cic. div. 1,53: ipse + tázací částice -ne  

Dalším indikátorem toho, že slovo/slova následující po quid představují tzv. uvozovaný 

člen a syntakticky patří ke quid, a nikoli k ES je případ Cic. div. 1,53, ve kterém se objevuje 

příklonná tázací částice -ne při zájmenu ipse. Srov. př. (2.29): 

 

(2.29) Edice35: Quid? singulari vir ingenio Aristoteles et paene divino ipsene errat an 

alios vult errare, cum scribit […] 

 MC: Quid singulari vir ingenio Aristoteles et paene divino? Ipsene errat, an alios 

vult errare, cum scribit […] 

„A co muž jedinečného a téměř božského nadání Aristotelés? Sám se snad mýlí, 

nebo chce, aby se jiní mýlili, když píše […]“ (Cic. div. 1,53) 

 

Spojení zájmena ipse s tázací částicí se v latině vyskytuje jen vzácně. V databázi 

Bibliotheca Teubneriana Latina III36 (po zadání dotazu „ips* ne“), lze najít jen tři další případy, 

a to Rhet. ad Her. 2,14 (v nepřímé otázce), Ov. trist. 3,1,43 a Min. Fel. Oct. 11,7. Ve všech 

                                                                 

34 KARLÍK (2016b: 2032): „[Vsuvka = ] V tradičním, z hlediska jazykovědy předteoretickém pojetí, 
jazykový výraz, který je vsunut (vložen) do nějaké věty a strukturně s ní nesouvisí.“  
35 Tato verze pochází z FALCONER (1923, LCL); otazník mezi slovy quid a singulari mají však i PEASE (1973) 
a GIOMINI  (1975, Teub.). 
36 Za umožnění přístupu k této databázi bych na tomto místě rád poděkoval projektu Litterae ante 
portas – Databáze pramenů evropské tradice, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita v 
Brně a jenž je podporován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu INFOZ.  
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těchto případech stojí ipse v iniciální pozici (nic mu nepředchází) a jeho referent je znám 

z předchozího kontextu. Srov. (2.30): 

 

(2.30)  Cur tamen opposita velatur ianua lauro,  

 cingit et augustas arbor opaca fores?  

 Num quia perpetuos meruit domus ista triumphos,  

  an quia Leucadio semper amata deo est?  

 Ipsane quod festa est, an quod facit omnia festa? 

 „Proč však paláce brána je zakryta vavřínem zpředu, / pročpak stinné listí věnčí 

ten vznešený dům? / Zda snad proto, že vítězství věčných si dobyl ten palác, / 

nebo že vždycky mu přízeň věnoval leukadský bůh? / Či že je slavnostní sám a 

všechno že slavnostním činí?“37 (Ov. trist. 3,1,39–43) 

  

                                                                 

37 Přeložil Rudolf Mertlík. In: Ovidius Naso, Publius: Verše z vyhnanství. Praha: Svoboda 1985, s. 76. 
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2.5. Pomocný ekvivalenční argument 

V kombinaci se všemi ostatními výše uvedenými argumenty lze při váhání mezi 

jednoslovným „Quid?“ a uvozovacím „Quid…?“ používat také pomocný ekvivalenční 

argument. Jelikož konstrukce uvozovacího quid plní v latině podobné funkce jako konstrukce 

uvozovacího co v češtině nebo konstrukce uvozovacího what about (příp. how about) a what 

if v angličtině, mělo by být možné použít při překladu např. do češtiny či angličtiny 

ekvivalentní konstrukci v daném jazyce. Ačkoli se jedná o argument nejméně vědecký, jeho 

užitečnost se ukazuje v praxi při prvotním vytipovávání potenciálních (mylně editovaných) 

uvozovacích quid. 
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2.6. Důkazy „historické“ 

V této práci se soustředím především na neutěšený stav editování uvozovacího quid 

v současných edicích. Navrhuji-li jinou editaci stovek míst u Cicerona, činím tak primárně na 

základě argumentů lingvistických a na základě interpretace daných pasáží. Přesto mohu 

využít i některá historická svědectví k tomu, abych svou hypotézu o mylné editaci 

„Quid?“ posílil, a to především svědectví středověkých rukopisů a raněnovověkých edic. 

Z nich je totiž patrné, že stanování mezivýpovědního předělu po slově quid se objevilo a 

postupně prosazovalo až v raném novověku. Otazníky po slově quid tak nemají 

chronologickou prioritu a rozhodně nelze tvrdit, že otazníky v dnešních edicích navazují na 

nepřetržitou, od antiky (nebo dokonce od autorů samých) se vinoucí tradici signali zování 

mezivýpovědního předělu po slově quid. 

Tento oddíl si činí ještě menší nárok na úplné vyčerpání problematiky než oddíly ostatní. 

Jednak se domnívám, že pro účely této práce postačuje několik sond do nepřeberné džungle 

rukopisů a prvních i následných edic, jednak mé možnosti v přístupu k těmto rukopisům a 

edicím byly poměrně omezené: vycházel jsem víceméně pouze z digitalizovaných rukopisů a 

edic, které byly v zimě a na jaře 2018 volně k dispozici na internetu. 

 

2.6.1. Stav ve středověkých rukopisech a raněnovověkých edicích 

Pro sondu do stavu v rukopisech jsem zvolil Ciceronovo dílo De inventione, neboť právě 

ono se v digitalizovaných a na internetu volně dostupných rukopisech nachází zřejmě 

nejčastěji a obsahuje je také nejstarší rukopis, který jsem dokázal  najít Cod. Sang. 820,38 

datovaný do 9./10. st. Zaměřil jsem se v něm na tři uvozovací quid (dvě následují krátce za 

sebou), jež se nacházejí na místech Cic. inv. 1,51 a 1,100. Jedná se o tzv. syntakticky 

„nejisté“ případy (následuje po nich ES, takže to, čemu já říkám uvozovaný člen, může být 

čistě hypoteticky na základě formy odděleno od quid) a ve všech případech jde o variantu 

„Quid si…?“. Domnívám se, že tyto pasáže by měly být editovány způsobem, jenž je uveden v 

(2.31) a (2.32):  

 

                                                                 

38 St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 820, p. 99 – Bœtius in Periermenias Aristotelis. Cicero, De 
inventione libri II; et alia. (https://www.e-codices.ch/en/list/one/csg/0820). 
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(2.31) „Quid si vestem et ceterum ornatum muliebrem pretii maioris habeat, quam tu 

habes? Tuumne an illius malis?“ Respondit: „Illius vero.“ „Age sis,“ inquit, „quid si 

virum illa meliorem habeat, quam tu habes? Utrumne tuum virum malis an 

illius?“  

„‘Co kdyby [sousedka] měla šaty a ostatní ženskou parádu za větší peníze, než 

bys měla ty? Chtěla bys raději její věci, nebo svoje?‘ Odpověděla: ‚Její 

samozřejmě.‘ On řekl: ‚Nuže kdyby měla lepšího muže, než máš ty: chtěla bys 

svého, nebo jejího?‘“ (Cic. inv. 1,51) 

 

(2.32) Quid si leges loqui possent? Nonne haec apud vos quererentur? 

„A co kdyby mohly mluvit zákony? Nepostěžovaly by si snad u vás na 

následující?“ (Cic. inv. 1,100) 

 

Podívejme se nyní, jak tato místa vypadají v rukopisu (srov. excerpty 1 a 2 níže). Rukopis 

používá dvě interpunkční znaménka: tečku asi v polovině výšky řádku (interpunktum, 

transliteruji pomocí spojovníku) a otazník (interpunktum s  vlnovkou nad úrovní řádku). 

Interpunktum stojí na místě syntaktických předělů (konec výpovědi, začátek a konec vedlejší 

věty), ale také před koordinačními spojkami (srov. níže veste[m]-aut ceteru[m] ornamentum). 

Otazník se nachází na konci dvou ze tří ES (srov. níže malis? a quererentur?). Důležité 

z pohledu této práce je zejména to, že mezi quid a si se na žádném místě nenachází 

interpunktum, což jinými slovy znamená, že zde nebyl spatřován žádný předěl ani syntaktický 

(odpovídá-li interpunkce syntaxi) ani rytmický (odpovídá-li rytmu a řečové praxi). Po 

uvozovacím členu, tj. před prvním slovem ES, interpunktum vždy stojí: bohužel z této 

skutečnosti nelze nic vyvozovat, neboť uvozovaný člen má ve všech případech formu vedlejší 

věty a bylo by možné namítat, že toto interpunktum signalizuje pouze konec vedlejší věty. 

Srov. následující excerpty a jejich transliteraci: 
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Excerpt 1: Cic. inv. 1,51 (Cod. Sang. 820, 99) 

 

 Quid siveste[m]-aut ceteru[m] ornam[en]tu[m] 
muliebre p[re]tii maioris habeat-qua[m] tuhabes-tuu[m]ne anillius malis? respon 
dit-illius vero-agesis inquit-quid siviru[m] illa meliore[m] habeat qua[m] tu 
habes-utrum[ne] tuu[m] malis viru[m] an illius- 

 

Excerpt 2: Cic. inv. 1,100 (Cod. Sang. 820, 112) 

 

Q uid sileges loqui possent- n[on]ne haec apud vos quereremur? 

Žádné otazníky mezi quid a si nejsou ani v rukopisu Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 15439 

(12. stol.) u prvního výskytu v Cic. inv. 1,51 (list 34r) ani na místě inv. 1,100 (list 55v); druhý 

výskyt v inv. 1,51 obsahuje pozměněný text bez quid).40 

Pokud jde o rané edice, opět z důvodů nejsnazší dostupnosti jsem se rozhodl provést 

sondu do stavu editování Ciceronových Orationes Philippicae (dále v tomto oddílu jen 

Filippiky): na internetu je vedle řady edic z 16. století k dispozici dokonce editio princeps z r. 

1470 (jejíž digitalizaci provedla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Magl. C.5.16).41 Tato 

                                                                 

39 Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 154 – Cicero, Liber rhetoricorum de inventione (https://www.e-
codices.ch/en/list/one/bke/0154). 
40  Pokud se podíváme na další díla v dalších (pozdějších) rukopisech, otazníky nejsou na místě Cic. 
Cato 22 (11v) a 26 (13v) v rukopise Cod. Bodmer 50 z pol. 15. st. (Cologny, Fondation Martin Bodmer, 
Cod. Bodmer 50 – Cicero, De senectute, De amicitia, Paradoxa ad Brutum; Ps. Cicero, Synonyma 
[https://www.e-codices.ch/en/list/one/fmb/cb-0050]) ani na místech Cic. Man. 12 (s doplněným 
slovesem dicam), 36, 47 a Cic. Mil. 35, 36 (se záměnou ergo m. ego), 40, 41 a 43 v rukopise Cod. 
Bodmer 51 z 15. st. (Cologny, Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 51 – Cicero, Orationes 
[https://www.e-codices.ch/en/list/one/fmb/cb-0051]). 
41 K této edici je nutné učinit následující poznámku: moderní edice Filippik – např. FEDELI  (1986[1982]), 
MANUWALD (2007) a SHACKLETON BAILEY (2009) – uvádějí jako vůbec první tištěné vydání Filippik tzv. 
římské vydání všech Ciceronových řečí z r. 1471. DYCK (2010[2008]: 14) v předmluvě k Orationes in 
Catilinam už však uvádí, že Filippiky byly vydány poprvé již r. 1470, o rok dříve než zbytek 
Ciceronových řečí. Tuto separátní edici Filippik z r. 1470, kterou připravil Giannantonio Campano 
(Johannes Antonius Campanus, 1429–1477) a vydal Ulrich Han (Udalricus Gallus) v Římě, vlastní 
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edice neobsahuje otazníky po quid, srov. např. pasáže Cic. Phil. 1,14 a Cic. Phil. 5,11 (které 

jsou  v moderních edicích tištěny dle mého názoru mylně s otazníkem po slově quid) na níže 

uvedených excerptech 3 a 4. V excerptu 3 není otazník ani po quid ani po uvozovacím členu 

(de reliquis malis); v excerptu 4 není otazník po quid, ale naopak je po uvozovacím členu (illi 

immunes42 questus). 

 

Excerpt 3: Cic. Phil. 1,14 (editio princeps, 1470) 

 

[…] Quid de reliquis Rei. pu. malis 
licet ne dicere ? mihi uero licet : & semp[er] licebit dig- 

nitatem tueri : mortem co[n]temenere : potestas modo […] 
 

Excerpt 4: Cic. Phil. 5,11 (editio princeps, 1470) 

 

[…] Quid illi im- 
munes qu[a]estus?ferendi ne? […] 

 

Postupné přibývání otazníků po uvozovacím quid během 16. století ilustruje tabulka 2.1 

níže, která zachycuje způsob editování případů, které já označuji za uvozovací quid, v edicích 

ze šestnáctého století a v edicích moderních. Zelená buňka s  textem „ok“ znamená, že na 

daném místě v dané edici nenásleduje otazník po quid, naopak červené buňky s  textem 

„Q?“ signalizují, že na daném místě v dané edici otazník po quid následuje. Žluté buňky 

signalizují, že daná edice má na daném místě jiný text. Sytě červené buňky označují první 

případ (v mém vzorku edic), kdy je na daném místě tištěn po quid otazník; sytě zelené buňky 

                                                                                                                                                                                                           

kromě knihovny ve Firenze také dalších 12 institucí, včetně např. londýnské British Library (která ji 
datuje „about 1470“41), vídeňské Österreichische Nationalbibliothek či manchesterské John Rylands 
Library. Srov. http://data.cerl.org/istc/ic00554000 (přístupné 15. 02. 2018). 
42 Moderní edice mají m. immunes většinou immanes. 

http://data.cerl.org/istc/ic00554000
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označují místa ve starých edicích, na kterých není po quid otazník přesto, že v moderních 

edicích otazník většinou je. (Pro doplnění tabulky ještě připomeňme, že ve výše zmíněné 

edici z r. 1470 žádné otazníky po uvozovacích quid nejsou.) 

      Quid… 152043 153944 155145 158846 
 

LCL, 

Shackleton 
Bailey 
(2009) 

Teub., 

Fedeli 
(1986 

[1982]) 

LBL, 

Boulanger – 
Wuilleumier 

(1972 
[1959]) & 

Wuilleumier 
(1973 

[1960]) 

Oxf., 
Clark 

(1900) 

Phil. 1 14   de reliquis ok ok ok Q? 
 

Q? Q? Q? Q? 

  18   Pompei tertius ok Q? Q? Q? 
 

Q? Q? Q? Q? 

  19   ea lege, quae Q? Q? Q? Q? 
 

Q? Q? Q? Q? 

  23   
quod 
obrogatur 

ok ok Q? ok 
 

ok ok ok ok 

  36 i  
enim 
gladiatoribus  

ok ok ok ok 
 

ok ok Quid enim? ok 

    i i  populi versus ok ok ok ok 
 

ok ok Q? ok 

    i i i  
Pompei 
statuae 

plausus infiniti 

ok ok ok ok 
 

ok ok Q? ok 

    i v 
duobus 

tribunis 
ok ok ok ok 

 
ok ok Q? ok 

    v 
Apollinarium 
ludorum 

Q? ok Q? Q? 
 

Q? Q? Q? Q? 

Phil. 2 26   C. Cassius ok Q? Q? Q? 
 

ok Q? Q? Q? 

  27    duos Servilios ok ok ok ok 
 

ok ok  Q? ok 

  99   
eundem in 
septemviratu 

ok Q,  Q,  Q? 
 

Q? Q? Q? Q? 

  101 i  si te sanasset quas i  quas i  quas i  quas i  
 

ok ok ok ok 

    i i  si te disertum quas i  quas i  quas i  quas i  
 

ok ok ok ok 

  104   
si etiam 
scripsit 

quod si quod si Quid, si quod si 
 

Q? Q? Q? Q? 

  106   Anagnini ok ok ok ok 
 

ok ok ok ok 

Tabulka 2.1: Editování uvozovacích quid ve vybraných edicích Cic. Phil. 1 a 2 

                                                                 

43 Vydání M. Tulli Ciceronis Orationes Antonianae sive Philippicae, Antverpiae, apud Michaelem 
Hillenium, 1520; dostupné: https://books.google.cz/books?id=34BbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Cicero+orationes+Philip

picae&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiU3dOihYDZAhWJjSwKHY9bBh0Q6AEIPzAD#v=onepage&q=Cicero%20orationes%20Philippicae&f=false . 
44  Vydání M. Tulli Ciceronis Orationes, Parisiis, ex officina Roberti Stephani; 1539; dostupné: 
https://books.google.cz/books?id=wDBCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=ciceronis+orationes&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjN0_bO___Y

AhUPKywKHcuNCFw4ChDoAQhsMAk#v=onepage&q=ciceronis%20orationes&f=false. 
45  Vydání M. Tulli Ciceronis Philippicae orationes XIIII, Basileae, Froben;  1551; dostupné: 
https://books.google.cz/books?id=QD9CAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Ciceronis+orationes+philippicae&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj -

kdXyiIDZAhUP_qQKHQkfAcQ4FBDoAQhMMAU#v=onepage&q=Ciceronis%20orationes%20philippicae&f=false. 
46 Vydání M. Tulli Ciceronis Opera omnia, Lugduni Batavorum, D. Gothofredus; 1588; v majetku 
knihoven Filozofické fakulty UK (Knihovna ústavu řeckých a latinských studií, signatura Klf-AL-120 
[starý tisk]). 

https://books.google.cz/books?id=34BbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Cicero+orationes+Philippicae&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiU3dOihYDZAhWJjSwKHY9bBh0Q6AEIPzAD#v=onepage&q=Cicero%20orationes%20Philippicae&f=false
https://books.google.cz/books?id=34BbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Cicero+orationes+Philippicae&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiU3dOihYDZAhWJjSwKHY9bBh0Q6AEIPzAD#v=onepage&q=Cicero%20orationes%20Philippicae&f=false
https://books.google.cz/books?id=wDBCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=ciceronis+orationes&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjN0_bO___YAhUPKywKHcuNCFw4ChDoAQhsMAk#v=onepage&q=ciceronis%20orationes&f=false
https://books.google.cz/books?id=wDBCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=ciceronis+orationes&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjN0_bO___YAhUPKywKHcuNCFw4ChDoAQhsMAk#v=onepage&q=ciceronis%20orationes&f=false
https://books.google.cz/books?id=QD9CAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Ciceronis+orationes+philippicae&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj-kdXyiIDZAhUP_qQKHQkfAcQ4FBDoAQhMMAU#v=onepage&q=Ciceronis%20orationes%20philippicae&f=false
https://books.google.cz/books?id=QD9CAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Ciceronis+orationes+philippicae&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj-kdXyiIDZAhUP_qQKHQkfAcQ4FBDoAQhMMAU#v=onepage&q=Ciceronis%20orationes%20philippicae&f=false
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Z tabulky 2.1 je patrné, že edice z r. 1520 obsahuje otazník po quid na dvou místech (Phil. 

1,19 a 1,36v); edice z r. 1539 na čtyřech místech, edice z r. 1551 na šesti; v edici z r. 1588 je 

stav už celkem podobný stavu v moderních edicích.47 Celkem je tedy vidět postupný nárůst 

otazníků po slově quid: jednoduchou linearitu nárůstu otazníků narušují pouze místa Phil. 

1,36(v) (které má otazník v edici z r. 1520, 1551 a všech následujících, pouze v edici z r. 1539 

nikoli) a Phil. 1,23 (které nemá otazník v žádné edici kromě té z r. 1551). 

 

2.6.2. Zaměňování quasi a dalších výrazů za uvozovací quid si 

Pro mé tvrzení, že po quid (v případě, že se jedná o uvozovací quid) původně nestál 

otazník ani žádné jiné interpunkční znaménko, svědčí také záměny uvozovacího Quid si… za 

quasi či další výrazy. Tyto záměny jsou totiž mnohem pravděpodobnější, pokud opisovač 

předpokládal, že jak „quid“ tak „si“ patří do jedné věty, nebo dokonce, že tvoří jediné slovo. 

Pokud by mezi „quid“ a „si“ viděl otazník (příp. jakýkoli jiný signál mezivýpovědního předělu), 

je mnohem menší pravděpodobnost, že by slova spojil v jednu výpověď, či dokonce v jedno 

slovo. 

Tyto záměny je možné ilustrovat na příkladech z Ciceronových Orationes Philippicae. Na 

místě Cic. Phil. 2,101(i) mají moderní edice „quid(,) si te sanasset?“. Podobu „quid si“ má i V1 

(nejstarší rukopis Filippik, z 9. st.), 48 ale V2 a D (=consensus (b)cnst(v)) mají „quasi“. Jen o 

několik slov dále v témže odstavci Cic. Phil. 2,101(ii) se nachází pasáž, která má v moderních 

edicích podobu „quid(,) si te disertum facere potuisset?“. Zde je situace ještě složitější: V1 má 

„quidiste“, V2 má „quasiste“, c má „quid si“ a rukopisy n, s a t mají podobu „quasi“. Zdá se, 

že původní znění muselo být skutečně „quid si te“, z čehož mohlo vzniknout jak „quid 

iste“ tak „quasi te“ a jejich zkombinováním „quasiste“. Pokud má pravdu rukopis c a moderní 

editoři (k čemuž se kloním), znamená to, že původní „quid si“ bylo zaměněno v různých 

rukopisných tradicích různě (nezávisle na sobě), vždy však toto quid bylo bráno nikoli jako 

samostatná výpověď, nýbrž jako první slovo delší výpovědi: to opět svědčí pro to, že mezi 

quid a si otazník spíše nebyl. 

                                                                 

47 Ačkoli podíváme-li se i na další řeči tohoto souboru, edice z r. 1588 nemá quid na místech Phil. 4,5; 
5,48; 11,28 a 13,32, kde v moderních edicích po quid otazník následuje. 
48 Pro všechna různočtení v tomto odstavci vycházím z kritického aparátu, který uvádějí CLARK (1900) a 
FEDELI  (1986[1982]). 



 

63 
 

Na místě Cic. Phil. 8,20. tiskne FEDELI (1986[1982]) quid si, s kterým se ztotožňuji i já. 

Situace v rukopisech je velmi zmatená a podobu quid si neobsahuje žádný: V má „qui si ille“, 

b a t má „quod si ille“ a n, s a v mají „quid ille“. Ostatní moderní editoři kromě Fedeliho se 

rozhodli pro znění „quasi“. Místo je však strukturně velmi podobné výše uvedeným pasážím 

Cic. Phil. 2,101(i) a (ii) a zmatek v rukopisech se zdá poukazovat na to, že v archetypu byla 

forma, kterou písaři četli špatně, a tou formou nejspíš bylo quid si. 

Celkem běžné je také zaměňování quid si za quodsi nebo quod si, srov. místa Cic. Phil. 

2,104 výše v tabulce 1, nebo různočtení k Cic. fin. 1,6(i). 
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2.7. Důsledky existence uvozovacího quid pro ediční praxi 

2.7.1. Uvozovací quid u Cicerona 

Současný stav editování uvozovacích quid ve vybraných textech zachycuje Apendix. Z něj 

je patrné, že tento stav je – mírně řečeno – krajně neuspokojivý: 229 (56,7 %) ze 404 

zkoumaných uvozovacích quid je editováno mylně (nejčastěji jako „Quid?“ či „quid?“) ve 

všech prestižních edicích. Ze zbývajících 175 míst je pouhých 87 (21,5 %) editováno správně 

ve všech prestižních edicích, zatímco editace 88 míst (21,8 %) v prestižních edicích kolísá. 

Domnívám se, že tato čísla mě opravňují editování uvozovacího quid označit za největší 

systematický nedostatek moderního editování Ciceronových textů.  

 

2.7.2. Mylně editované uvozovací quid u dalších autorů 

K záměně uvozovacího quid za „Quid?“ dochází nejen v textech Ciceronových, ale i u 

dalších autorů. Mylné editace je možné nalézt u prozaiků, básníků i dramatiků, mezi kterými 

jsou např. Plautus, Horatius, Livius, Seneca  Ml., Quintilianus, Plinius Ml. či Tacitus. Níže 

v tomto oddíle ocituji některá mylně editovaná místa z těchto autorů. Naopak u Lucretia či 

Vergilia jsou všechna uvozovací quid editována dle mého názoru správně. 

U Plauta se celkový stav editování uvozovacího quid jeví uspokojivější než u Cicerona, ale i 

u něj najdeme problematická místa: jak je možné vidět v Apendixu, z 26 případů 

uvozovacího quid v pěti komediích je 23 případů editováno dle mého názoru správně 

a 3 špatně: tyto tři případy, citované níže v (2.33)–(2.35), jsou všechny soustředěny ve hře 

Miles gloriosus a všechny jsou v jistém ohledu složité: v (2.33) má uvozovací člen formu 

dativu (tzv. anticipace) a nepřímé pády v uvozovaném členu obecně působí editorům 

největší potíže; navíc zde ES nenásleduje za uvozovací konstrukcí, nýbrž má charakter vsuvky 

(což je spíše vzácné, a proto komplikující); v (2.34) je situace komplikována hyperbatem, 

takže uvozovací quid vypadá jako konstrukce „Quid nunc?“; konečně v (2.35) má uvozovaný 

člen poměrně vzácnou formu vedlejší věty časové se spojkou ubi (třebaže variantu „Quid 

ubi…?“ zmiňuje – na rozdíl od mnoha jiných variant – i OLD [s. v. QVIS1, význam 13]). 

 

(2.33) [Periplectomenus vypočítává peníze, o které by jej případná manželka 

připravila; lákala by na něm peníze, které od ní údajně žádala např. 

skladačka oděvů (plicatrix) či porodní bába (opstetrix).] 
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 Edice49:  quid? nutrici non missuru’s quicquam, quae uernas alit? 

 MC:  Quid nutrici (non missuru’s quicquam?), quae vernas alit? 

 „A co kojné (té nic nepošleš?), která kojí děti tvých otroků?“ (Plaut. mil. 698) 

 

(2.34) [Sceledrus viděl dívku svého pána líbat se v sousedním domě, Palaestrio 

však Sceledrovi tvrdí, že dívka je doma.] 

Edice50:  quid nunc? si ea domist, si facio, ut eam exire hinc uideas domo, 

dignun es uerberibus multis? 

MC:  Quid nunc si ea domist, si facio ut eam exire hinc videas domo? 

Dignun es verberibus multis?  

 „A co když je teď doma, [co] když dokážu, abys ji viděl vycházet z tamtoho 

domu? / Nezasloužíš si pak spoustu ran?“ (Plaut. mil. 341–2) 

 

(2.35) [Při plánování lsti nařídí Palaestrio Pleusikleovi, aby se nejprve převlékl za 

námořníka. Pleusiklés se ptá:] 

Edice51: quid? ubi ero exornatus quin tu dicis quid facturus sim? 

MC: Quid ubi ero exornatus? Quin tu dicis, quid facturus sim? 

 „A co až se přestrojím? Proč neřekneš, co budu dělat pak?“ (Plaut. mil. 

1183) 

 

U Tacita jsou mylně editována dvě místa v díle Dialogus de oratoribus, konkrétně Tac. dial. 

7,2, citováno níže jako (2.36), a dial. 21,3, citováno níže jako (2.37). První případ pochází 

z prvního Aperova chvalozpěvu na řečnictví, ve kterém probírá různé výhody řečnictví: v 5,5 

začíná argumentovat, že řečnictví je nejužitečnější (Nam si ad utilitatem…), v 6,1 začíná o 

slasti z řečnictví (Ad voluptatem oratoriae eloquentiae nunc transeo…); a konečně pomocí 

uvozovacího quid v 7,2 uvádí ještě další aspekt, na nějž se nesmí zapomenout, totiž 

proslulost a uznání. Druhý případ pochází z Aperovy druhé řeči, v níž Aper vyzdvihuje 

schopnosti soudobých řečníků v porovnání s těmi starými. Uvádí nejprve, že z jedenadvaceti 

                                                                 

49 Toto znění má DE MELO (2011–2013, LCL) i LINDSAY (1904–1905, Oxf.). 
50 Toto znění má DE MELO (2011–2013, LCL) i LINDSAY (1904–1905, Oxf.). 
51 Toto znění má DE MELO (2011–2013, LCL);  LINDSAY (1904–1905, Oxf.) má jen facturu´ sim místo 
facturus sim, jinak se shoduje.  
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řečí „starého řečníka“ Gaia Licinia Calva je jich jen pár zajímavých, zejm. druhá řeč In 

Vatinium, ostatní ho nutí k smíchu či k spánku; a ostatní lidé Aperovy generace to prý vidí 

stejně. Pak pomocí uvozovacího quid přechází k řečem dalšího „starého řečníka“, Marka 

Caelia Rufa.52 Třetí výskyt uvozovacího quid v Dialogu (dial. 20,7: Quid si enim…) bývá 

editován správně. 

 

(2.36) Edice53:  Quid? fama et laus cuius artis cum oratorum gloria comparanda 

est? 

 MC:  Quid fama et laus? Cuius artis cum oratorum gloria comparanda 

est? 

 „A co proslulost a uznání? U jakého umění jsou srovnatelné se slávou 

řečníků?“ (Tac. dial. 7,2) 

 

(2.37)  Edice54: Quid? ex Caelianis orationibus nempe eae placent, sive 

universae <sive> partes earum, in quibus nitorem et 

altitudinem horum temporum adgnoscimus. 

 MC:  Quid ex Caelianis orationibus? Nempe eae placent, sive 

universae <sive> partes earum, in quibus nitorem et 

altitudinem horum temporum adgnoscimus. 

 „A co [=které se líbí] z řečí Caeliových? Samozřejmě se líbí ty (ať už celé, 

nebo jen části), ve kterých poznáváme lesk a vznešenost oněch 

časů.“ (Tac. dial. 21,3) 

 

U ostatních autorů se omezím více méně jen na výčet pasáží, které jsou u těchto autorů 

editovány mylně. Ani v těchto případech se ale nejedná o výčty kompletní: mají pouze 

ilustrovat, že ediční problém s  uvozovacím quid se netýká pouze Cicerona (třebaže právě u 

                                                                 

52 V případě Tac. dial. 21,3 by teoreticky bylo možné uvažovat i o elipse slovesa placet (Quid placet ex 
Caelianis orationibus). Ať už však interpretujeme tento případ jako uvozovací quid (k čemuž se kloním), 
či jako elipsu, stávající editace je mylná.   
53 Toto znění mají PETERSON–WINTERBOTTOM (1970[1914], LCL); otazník mezi slovy quid a fama mají však 
i FURNEAUX (1938, Oxf.), KOESTERMANN (1949, Teub.) či GOETZER – BORNECQUE (1985[1936], LBL). 
54 Toto znění mají PETERSON–WINTERBOTTOM (1970[1914], LCL); otazník mezi slovy quid a ex mají však i 
FURNEAUX (1938, Oxf.), KOESTERMANN (1949, Teub.) či GOETZER – BORNECQUE (1985[1936], LBL). 
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jeho textů je problém nejpalčivější), nýbrž i dalších autorů. V prvních pěti knihách Tita Livia 

bývají mylně editovány pasáže Liv. 3,68,3, 5,5,4, 5,5,8, a 5,53,7,55 ve vydání v LBL pak ještě 

5,52,15). U Seneky Mladšího bývají mylně editovány např. pasáže nat. quaest. 2,6,4 či 2,9,356. 

U Quintiliana bývají mylně editovány pasáže 1,10,37, 1,12,4. či 4,2,107.57 U Plinia Mladšího 

bývají mylně editovány pasáže pan. 61 a 80 či ep. 8,14,19.58 

  

                                                                 

55 Otazník po quid mají CONWAY – WALTERS (1960[1914], Oxf.) či BAYET (1969, LBL). 
56 Otazník po quid má CORCORAN (1971–2, LCL). 
57 Otazník po quid má BUTLER (1953–1958[1921–22], LCL). 
58 Otazník po quid má RADICE (1969, LCL). 
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3. Část filologická II: Konstrukce, od nichž je potřeba lišit uvozovací 

quid 

 

3.1. Úvod 

Předmětem této práce je zejména konstrukce uvozovacího quid; co nejúplnější seznam 

jejích výskytů ve vybraném korpusu zachycuje závěrečný Apendix. V klasických latinských 

textech však se však vedle uvozovacího quid objevují i další konstrukce začínající slovem quid: 

zdá se mi proto užitečné ukázat, od kterých dalších konstrukcí musí být uvozovací quid 

odlišováno (většinou jen čistě formálně podobných). Zdá se to užitečné jednak proto, že tím 

bude samotný předmět práce vymezen lépe, jednak také proto, že tím vysvětlím, proč se 

nějaká neslovesná „Quid?“ či „Quid…?“ neobjevují v Apendixu (nepovažuji je totiž za 

uvozovací quid, nýbrž za nějakou jinou konstrukci). Dvě důležité funkce konstrukcí se slovem 

quid popíšu – pokud vím – vůbec poprvé, srov. oddíly 3.2 a 3.3. 
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3.2. Quid jako tázací částice? 

V češtině se v jistém typu otázek používá ustrnulý tvar neutra tázacího zájmena  

modifikovaného částicí (copak, což či cožpak) ve funkci tázací částice. Srov. př. (3.1)–(3.3) 

níže: 

 

(3.1)  Copak se to smí? 

 

(3.2)  Copak to neví? 

 

(3.3)  Copak to není přátelství? 

 

Jde o otázky, při kterých mluvčí silně preferuje jednu odpověď (ptá-li se kladně, zápornou; 

ptá-li se záporně, kladnou) a vyjadřuje přesvědčení, že na této preferované odpovědi se 

přece všichni musí shodnout: mohli bychom říci, že mluvčí vydává odpověď, kterou sám 

preferuje, za přijímaný či rozšířený názor (obecně nebo u určité relevantní množiny bytostí).  

V latině se v této funkci běžně používají částice num a nonne. Platnost quid jako 

interogativní částice – pokud vím – dosud nikdo nenavrhl;59 v edicích jsou výskyty, které 

považuji za kandidáty na toto částicové quid, editovány opět jako jednoslovné výpovědi 

„Quid?“. 

Začnu od sporných příkladů, u nichž lze váhat, a poté přejdu k argumentům, které pro 

existenci quid jakožto tázací částice svědčí. Srov. místa (3.4) a (3.5): 

 

                                                                 

59 Zde prezentované pojetí quid jakožto tázací částice fakticky naznačuje už RICOTTILLI  (1982: 125), když 
konstatuje, že v pasáži Petr. 24,1 spolu quid (ve výpovědi „Quid tu?“) a non v následné větě dávají 
smysl „nonne“, ale přehodnocení mezivýpovědní hranice (tj. zrušení mezivýpově dní hranice mezi tu a 
non) nenavrhuje, a quid u ní proto není tázací částicí. Badatelé jako DYCK (2010[2008]: 81) a 
FOTHERINGHAM (2013: 235) sice navrhují, že „Quid?“ signalizuje otázku, ale rozdíl mezi jejich pojetím a 
mým nespočívá jen v tom, že já toto ustálené „Quid?“ prohlásím za součást následující otázky. Jejich a 
mé pojetí se liší zásadně: Dyck a Fotheringham zaprvé označují „Quid?“ za signál otázky ve zcela jiných 
případech (Cic. Catil. 1,8 a Mil. 35) než já, totiž tam, kde se podle mě jedná o tzv. uvozovací quid; 
zadruhé ho ve svých příkladech označují za prostý signál otázky (tj. odpovídal by neutrální částici -ne); 
naproti tomu já definuji „quid ve funkci tázací částice“ jako synonymum částic num/nonne.  
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(3.4) Tune etiam mentionem facies consulatus aut te fuisse Romae consulem 

dicere audebis? Quid(?) tu in lictoribus et in toga praetexta esse consulatum 

putas? 

 „Ty se ještě zmíníš o konzulátu a odvážíš se tvrdit, že jsi byl v Římě 

konzulem? QUID ty si myslíš, že konzulát spočívá v liktorech a toze 

s nachovým pruhem?“ (Cic. Pis. 23) 

 

(3.5) Et aspexit me illis quidem oculis, quibus tum solebat cum omnibus omnia 

minabatur. Movet me quippe lumen curiae! Quid(?) tu me tibi iratum, Sexte, 

putas, cuius inimicissimum multo crudelius etiam poenitus es, quam erat 

humanitatis meae postulare? 

 „A teď se na mě podíval tím pohledem, který míval, když všem vyhrožoval 

vším možným. Ó jak na mě působí, ta hvězda senátu! QUID ty si, Sexte, 

myslíš, že se na tebe zlobím, když jsi mého úhlavního nepřítele ztrestal 

ještě tvrději, než kolik jsem při své lidskosti mohl žádat?“ (Cic. Mil. 34) 

 

Je představitelné, že bychom podtržené slovo quid v těchto případech přeložili jako 

Copak… (Copak ty se domníváš, že […] a Copak ty si, Sexte, myslíš, že […]) a spojili ho 

s následující výpovědí; v současnosti je však běžné chápat quid v (3.4) jako quid attoniti  

(Cože?!, Prosím?!, Co to říkáš?!, srov. oddíl 3.7) v (3.5) jako quid quaesituri (Což? či Pověz!, 

srov. oddíl 3.7) nebo jako elipsu Quid (est)? (Copak?). 

Nejsilněji ve prospěch interpretace quid jakožto tázací částice hovoří odstavec Cic. Phil. 

5,7, ve kterém se hned na dvou místech tato quid několikrát opakují, a vznikají tak dva 

řetězce otázek, jimž toto quid předchází. Při prvním zřetězení (3.6) jde o dvě quid, při 

druhém (3.7) 60 hned o tři. Celkově se tedy v tomto odstavci toto quid objeví pětkrát 

(povšimněme si však také, že první otázka druhého řetězce, toto quid nemá).  

                                                                 

60 K pasáži citované v příkladu (3.7) se vyslovuje MANUWALD (2007: II,578), hájící interpunkci „Quid?“, 
tuto výpověď však popisuje pouze pseudo-charakterizujícím atributem vivid a ne-analytickým 
popisem: „The matter is presented by a sequence of emphatic and emotional questions, punctuated 
by the vivid quid?.“ U pasáže citované v (3.6) se MANUWALD (2007: II,576) omezuje na toto 
konstatování: „Both these essential points are introduced by a single quid?.“ Zajímavé je, že ani 
překladatelé si s touto pasáží nevědí příliš rady: MANUWALD (2007: I,203–5), překládá těchto pět quid 
pomocí Now, – Well, – Well, – 0 – 0, SHACKLETON BAILEY (2009: 251) pomocí 0 – 0 – 0 – And – Again. 
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(3.6) Edice61: […] hic omnem Italiam moderato homini, L. Antonio, dividendam 

dedit. Quid? hanc legem populus Romanus accepit? quid? per 

auspicia ferri potuit?  

 MC:  […] hic omnem Italiam moderato homini, L. Antonio, dividendam 

dedit. Quid hanc legem populus Romanus accepit? Quid per 

auspicia ferri potuit? 

 „On svěřil celou Itálii k rozparcelování uměřenému muži, Luciu Antoniovi. 

Copak lid římský přijal takový zákon? Copak mohl být přijat vzhledem 

k auspiciím?“ (Cic. Phil. 5,7; první řetězec výskytů) 

  

(3.7) Edice62: Etiam hanc legem populus Romanus accepit? quid? promulgata 

fuit? quid? non ante lata quam scripta est? quid? non ante factum 

vidimus, quam futurum quisquam est suspicatus? 

 MC:  Etiam hanc legem populus Romanus accepit? Quid promulgata 

fuit? Quid non ante lata quam scripta est? Quid non ante factum 

vidimus, quam futurum quisquam est suspicatus? 

 „I tento zákon lid římský odsouhlasil? Copak byl (vůbec) navržen? Copak 

nebyl prosazen dříve než sepsán? Copak jsme neviděli, že bylo vše hotovo 

dříve, než se o tom kdokoli dozvěděl?“ (Cic. Phil. 5,7; druhý řetězec výskytů) 

 

Taková frekvence se nezdá být pravděpodobná u pomocného mluvního aktu (jakým by 

bylo quid quaesituri) a intonačně by pasáž byla značně divoká, kdyby quid tvořila samostatné 

výpovědi. U tázacích částic je takové opakování naopak zcela běžné, srov. (3.8): 

 

                                                                 

61 Tato verze pochází z oxfordského vydání CLARK (1900); otazník mezi slovy quid a hanc legem a mezi 
slovy quid a per auspicia mají také FEDELI  (1986[1982], Teub.), MANUWALD (2007, WdG) či SHACKLETON 

BAILEY (2009, LCL). 
62 Tato verze pochází z oxfordského vydání CLARK (1900); otazník mezi slovy quid a promulgata, quid a 
non ante lata a mezi slovy quid a non ante factum mají také FEDELI  (1986[1982], Teub.), MANUWALD 

(2007, WdG) či SHACKLETON BAILEY (2009, LCL). 
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(3.8) Obsecro, Caesar, repete illius temporis memoriam  […]: Num quae 

trepidatio? Num qui tumultus? Num quid nisi modeste, nisi quiete, nisi ex 

hominis gravissimi et sanctissimi disciplina? 

 „Zapřísahám tě, Caesare, připomeň si ten čas […]. Byl tam snad náznak 

strachu, náznak zmatku, dělo se něco jinak než uměřeně, jinak než klidně, 

jinak než dle vychování velice důstojného a čestného člověka?“(Cic. Deiot. 

20) 

 

Dalším argumentem je právě synonymie tohoto prostředku s num / nonne (stojí-li po quid 

záporka). Zaprvé je dle mého jazykového citu možné přeformulovat výše uvedené latinské 

věty takto: 

 

(3.4b) *Tune etiam mentionem facies consulatus aut te fuisse Romae consulem 

dicere audebis? Num tu in lictoribus et in toga praetexta esse consulatum 

putas? 

 

(3.5b) *Et aspexit me illis quidem oculis, quibus tum solebat cum omnibus omnia 

minabatur. Movet me quippe lumen curiae! Num tu me tibi iratum, Sexte, 

putas [...] 

 

(3.6b) *[…] hic omnem Italiam moderato homini, L. Antonio, dividendam dedit. 

Num hanc legem populus Romanus accepit? Num per auspicia ferri potuit? 

 

(3.7b) *Etiam hanc legem populus Romanus accepit? Num promulgata fuit? 

Nonne [fuit] ante lata quam scripta est? Nonne ante factum vidimus, quam 

futurum quisquam est suspicatus? 

 

Zadruhé ve prospěch synonymie quid a num (resp. quid non a nonne) hovoří užití jednou 

slova quid, jednou slova num/nonne v podobných kontextech. Srov. níže (3.9) a (3.10), dva 

příklady z Ovidia (oba z 15. knihy Proměn): slova nonne (nepochybná tázací částice) a quid 

(navrhovaná tázací částice) se tu pojí se slovesem vidění v 2. sg. préz., plní podobnou 
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komunikační funkci (uvádějí v podstatě řečnickou otázku) a oba příklady bychom přeložili do 

češtiny jako „Copak nevidíš, že…?“, do angličtiny prostě jako „Don´t you see that…?“. 

 

(3.9) Nonne vides, quaecumque mora fluidove calore 

corpora tabuerint, in parva animalia verti? 

  „[Copak nevidíte, že] veškerá těla, jež ztlejí a shnijí / časem a rozkladným 

horkem, se promění v zvířátka malá?“63 (Ov. met. 15,362–3)  

 

(3.10) Edice64:  Quid? non in species succedere quattuor annum 

 aspicis, aetatis peragentem imitamina nostrae? 

 MC: Quid non in species succedere quattuor annum 

 aspicis, aetatis peragentem imitamina nostrae? 

 „[Copak n]evidíš rok, jak ve čtverou tvářnost vždy postupně vchází, / jako 

by životu lidí své trvání připodobňoval?“65 (Ov. met. 15,199–200) 

  

Ve starých rukopisech a edicích po quid v těchto případech – podobně jako u uvozovacích 

quid – otazník nestává, srov. pasáž citovanou výše ve (3.10) na excerptu 3.1 níže, který 

pochází z rukopisu z první poloviny 12. století,66 a na excerptu 3.2, který pochází z rukopisu 

z konce 12. stol.67 (Oba rukopisy přitom otazník používají, jak je možné vidět např. na konci 

verše 15,200.) 

 

  

                                                                 

63 Přeložil Ivan Bureš (začátek upravil MC) In: Ovidius Naso, Publius: Proměny. Praha: Svoboda 1974. 
64 Toto znění má TARRANT (2004, Oxf.), MILLER (1976–1977[1916]) má totožně, jen adspicis m. aspicis. 
65 Přeložil Ivan Bureš (slovo „copak“ doplnil MC). Viz pozn. 64. 
66  St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 866: Copy of Ovid’s Metamorphoses (https://www.e -
codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0866). 
67  Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Ms 403: P. Ovidii Nasonis, 
Metamorphoses (https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/bcul/Ms0403). 
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Excerpt 3.1 (Ov. met. 15,199–200) 

 
Q[ui] d n[on] inspe[cie]s seced[er]e q[uat]tuor annu[m] 

a spicis etatis p[er]agente[m] immitam[i]n[a] n[ost]re? 

 

Excerpt 3.2 (Ov. met. 15,199–200),  

 
Q uid no[n] in species se cedere quatuor annu[m] 

a spicis? etatis p[er]agente[m] imitamina n[ost]re? 

 

V pasážích, ve kterých hodnotím quid jako tázací částici, nacházím také určitá opakující se 

slovosledná schémata. Např. jde o případy, v nichž po quid stojí osobní zájmeno (nejčastěji 

odkazující k adresátovi), sloveso myšlení a na něm závisející akuzativ s  infinitivem. Toto 

schéma odpovídá českému Copak ty si myslíš, že…?, jen s tím rozdílem, že v latině akuzativ 

s infinitivem (že…) může slovesu myšlení i předcházet nebo je obklopovat. Srov. tabulku 3.1 a 

také př. (3.10) výše: 

 

Plaut. Men. 924 Quid tu me locustam censes esse?  

Cic. Mil. 34 Quid tu  me tibi iratum  putas, cuius…? 

Cic. Pis. 23 Quid tu in l ictoribus et in toga 
praetexta esse consulatum 

putas? 

Cic. Planc. 7 Quid tu 
in magistratibus dignitatis 
iudicem populum esse 

putas? 

Cic. Phil. 7,14 Quid vos 
censetis (patres 
conscripti) 

legatorum missionem populo 
Romano vos probavisse? 

Cic. Planc. 65 Quid tu nescis (inquit) 
hunc quaestorem Syracusis 
fuisse? 

Cic. rep. 1,62 Quid tu non vides 
unius inportunitate et superbia 

Tarquinii  nomen […] in odium 
venisse regium? 

Petr. 24,2 Quid tu non intellexeras cinaedum embasicoetan 
vocari? 

Tabulka 3.1: Slovosled otázek s quid jakožto tázací částicí 
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Dalším důvodem, který mě vede k domněnce, že latinské quid může plnit funkci tázací 

částice, je to, že se takové quid vyskytuje i ve vysloveně monologických kontextech. Mluvčí 

se nedozvídá žádnou překvapující či pobuřující informaci (což vylučuje možnost, že by se 

jednalo o quid attoniti) ani nikoho nevybízí (skutečně či řečnicky) k odpovědi (což svědčí proti  

quid quaesituri). Jelikož naprostá většina textů má nějakého adresáta (jakkoli hypotetického, 

jakkoli netematizovaného), interpretaci quid jako quid quaesituri nelze v podstatě vyloučit 

nikdy (následuje-li otázka); zdá se však málo pravděpodobná, v úvahu připadá právě jen kvůli 

své apriorní nevylučitelnosti. Zajímavé jsou „monologické“ příklady z Ovidiových Amores 

uvedené v (3.11) a (3.12), které Rudolf Mertlík překládá právě pomocí cožpak, resp. což.  

 

(3.11) Edice68: tunc ego vel caros potui violare parentes 

  saeva vel in sanctos verbera ferre deos! 

  Quid? non et clipei dominus septemplicis Aiax 

  stravit deprensos lata per arva greges [...]? 

 MC: […] Quid non et clipei dominus septemplicis Aiax 

  stravit deprensos lata per arva greges [...]? 

 „Tehdy já schopen jsem byl i drahé své rodiče ztýrat / nebo i posvátné bohy 

ukrutně ve hněvu ztlouct. / Cožpak nepobil Áiás, pán štítu ze sedmi koží, / 

po širých nivách stáda, na něž se v šílenství vrh?“ 69 (Ov. am. 1,7,5–8) 

 

(3.12) Edice70: quid? non Alpheon diversis currere terris 

  virginis Arcadiae certus adegit amor? 

 MC: Quid non Alpheon diversis currere terris 

  virginis Arcadiae certus adegit amor? 

 „Láska k arkadské dívce, tak pevná, což nedala podnět, / aby i Alféios pak, 

různými zeměmi tek?“ 71  (Ov. am. 3,6,29–30) 

 

                                                                 

68 Tuto verzi mají SHOWERMAN – GOOLD (1977[1914], LCL), otazník mezi quid a non má i KENNEY (1961, 
Oxf.). 
69 Přeložil Rudolf Mertlík. In: Ovidius Naso, Publius: O lásce a milování. Praha: Svoboda 1990. 
70 Tuto verzi mají SHOWERMAN – GOOLD (1977[1914], LCL), otazník mezi quid a non má i KENNEY (1961, 
Oxf.).   
71 Přeložil Rudolf Mertlík. Viz pozn. 70. 
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Dokonce se toto quid vyskytuje i v nepřímé řeči, jako v př. (3.13) z Livia a při citaci 

vytržené z kontextu jako v (3.14) (podle Suetonia oblíbený výrok Claudiův), což – podobně 

jako monolog – jsou kontexty nepříznivé pro quid attoniti či quid quaesituri.  

 

(3.13) Edice72: Quid tandem? Illi non licere, si quid consules superbe in aliquem 

civium aut crudeliter fecerint, diem dicere, accusare iis ipsis 

iudicibus, quorum in aliquem saevitum sit? 

 MC: Quid tandem illi non licere, si quid consules superbe in aliquem 

civium aut crudeliter fecerint, diem dicere, accusare iis ipsis 

iudicibus, quorum in aliquem saevitum sit? 

 „Konečně copak mu někdo brání, pokud se konzulové zachovali vůči 

některému občanovi zpupně či krutě, pohnat je k soudu a zažalovat je 

právě u těch soudců, kteří sám byli obětmi tohoto běsnění?“ (Liv. 3,9,9) 

 

(3.14) Edice73: Nam illa eius cotidiana et plane omnium horarum et momentorum  

erant: „Quid, ego tibi Telegenius74  videor?“ et „λάλει καὶ μὴ 

θίγγανε“, multaque talia etiam privatis deformia, nedum principi. 

 MC: [...] „Quid ego tibi Telegenius videor?“ [...] 

 „A následující výroky používal dennodenně, prakticky pořád a za všech 

okolností: „Copak se ti zdám být Telégnius?“ a „Mluv si, ale nedotýkej se!“ 

a mnohé takové výroky, které se nehodí ani pro soukromé osoby, natož pro 

císaře.“ (Suet. Claud. 40,3) 

 

Posledním a spíše okrajovým argumentem pro chápání quid jako tázací částice je to, že jak 

latinské quid, tak české což/cožpak se ve spojení se záporkou používají ve specifické funkci, 

totiž uvedení precedentu, který ospravedlňuje nějaký podezřelý, zdánlivě nepochopitelný 

názor či čin a upírá mu výjimečnost. V češtině se takové obraty vyskytují zejm. 

s precedentnost posilující částici už nebo i (v lat. srov. et v 3.11 výše a 3.17 níže), např. 

                                                                 

72 Tuto verzi má FOSTER (1967[1922], LCL). 
73 Tuto verzi má ROLFE (1959–1960[1913–1914], LCL); čárku mezi quid a ego má také HURLEY (2009, 
Cambr.), která (s. 226) považuje toto quid za „exclamatory“.   
74 Podle HURLEY (2009: 226) „Telegnius: an unknown reference“. 
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„Copak neříkal už Masaryk, že…?“ nebo „Copak nepoužívali i naše prabáby XY, aby…?“.  Pro 

latinské příklady srov. výše citované (3.11) a (3.12) a další příklady v (3.15)–(3.17). Aby 

precedens fungoval, je potřeba odkazovat na něco známého: kromě Petroniova druhého 

„literárního“ precedentu (tragici, „autoři tragédií“) pocházejí všechny citované precedenty ze 

sféry mytologie. 

 

(3.15) Edice75:  quid? non Antigonae tumulo Boeotius Haemon 

  corruit ipse suo saucius ense latus [...]?  

 MC: Quid non Antigonae tumulo Boeotius Haemon 

  corruit ipse suo saucius ense latus [...]?  

 „Což neklesl bojovný Haimón na hrob Antigonin, mečem si probodnuv bok 

[…]?“76 (Prop.  2,8a,21) 

 

(3.16) Edice77: Quid? non Haemonius, quem cuspide perculit, heros 

  confossum medica postmodo iuvit ope? 

 MC: Quid non Haemonius, quem cuspide perculit, heros 

  confossum medica postmodo iuvit ope? 

 „Zdalipak Achilleus, rek, jenž Télefa zasáhl kopím, patu mu nezhojil zas, 

kterou mu probodl dřív?“78 (Ov. am. 2,9a,7) 

 

(3.17) Edice79: Mox perfricata diutius fronte „Quid autem ego“ inquam, „mali feci, 

si dolorem meum naturali convicio exoneravi? Aut quid est quod in 

corpore humano ventri male dicere solemus aut gulae capitique 

etiam, cum saepius dolet? Quid? Non et Ulixes cum corde litigat 

suo, et quidam tragici oculos suos tanquam audientes castigant?“ 

 MC: [...] Quid non et Ulixes cum corde litigat suo, et quidam tragici 

oculos suos tanquam audientes castigant?“ 

                                                                 

75 Tuto verzi má BUTLER (1976[1912], LCL) i BARBER (1960[1953], Oxf.). 
76 Přeložili Otakar Smrčka a kol. In: Pěvci lásky. Catullus, Tibullus, Propertius. Praha: Svoboda 1973. 
77 Tuto verzi mají SHOWERMAN – GOOLD (1977[1914], LCL) i KENNEY (1961, Oxf.). 
78 Přeložil Rudolf Mertlík. In: Ovidius Naso, Publius: O lásce a milování. Praha: Svoboda 1990. 
79 Tuto verzi mají HESELTINE – WARMINGTON (1975]1913] LCL). 
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 „Pak jsem si mnul chvíli čelo a pravím: ‘Co jsem učinil zlého, jestliže jsem si 

zchladil bolest a od plic mu vynadal? Nebo co je zlého na tom, jestliže 

klejeme na části lidského těla: na žaludek, hrdlo i hlavu, když nás častěji 

bolívá? Což nekáral Odysseus vlastní srdce a neplísní někteří tragikové své 

oči, jako kdyby mohly slyšet?‘“ (Petr. 132,13) 

 

Shrneme-li důvody pro postulování quid jako tázací částice: 

1) Existuje jazyk (čeština), který používá funkčně ekvivalentní částice vzniklé rovněž 

z neutra tázacího zájmena (čes. copak, což, cožpak). Dokonce se v latině objevuje 

schéma, jež přesně odpovídá českému: „Copak ty si myslíš, že…?“ 

2) U Cicerona lze najít sekvence, v nichž se objevuje zřetězení: opakování výrazu je 

krajně nepravděpodobné, pokud by se jednalo o samostatně stojící subsidiární 

komunikační akt; naopak opakování tázací částice je pro latinu typické. 

3) Na místo quid podle mě lze dosadit latinské ekvivalenty num, resp. (při záporu) nonne.  

4) Toto quid se vyskytuje i v nedialogickém kontextu, a dokonce i v nepřímé řeči a 

v dekontextualizované citaci (nepříznivé kontexty pro hovorové, interakční „Quid?“).  

5) Quid non se používá pro uvedení známého precedentu podobně jako v češtině. 

Domnívám se proto, že v latině quid jako tázací částice slouží a tyto případy by měly být 

proto editovány jako případy s  num či s nonne, tj. bez otazníku po slově quid. Za další dosud 

nezmíněné kandidáty takovéto interpretace a editace považuji následující místa: Cic. Brut. 

231, Deiot. 21; de or. 2,231 a 2,276; div. 2,68; dom. 120 (snad i dom. 106); Phil. 7,14 (snad i 

Phil. 1,20; 2x v Phil. 1,38; Phil. 12,6; 13,23); Sest. 33 (a snad i Sest. 111); snad i S. Rosc. 77; 

Tusc. 5,91; Verr. 2,3,9; Ov. met. 15,308–309; Plaut. aul. 294; Bacch. 563. 

Na mnoha místech lze nicméně váhat mezi interpretací „Copak…?“ a „Cože?!“, a editoři 

tak mohou mnohde hájit stávající interpunkci „Quid?“. 

  



 

79 
 

3.3. Quid + kontextově zapojené slovo („vytýkací quid“) 

V latinských textech se objevují sekvence, ve kterých po slově quid následuje kontextově 

zapojené slovo (či skupina slov) a poté další tázací slovo s celou svou otázkou, tedy např. 

sekvence „quid + is + ubi est“. V edicích Cicerona jsou tyto případy většinou editovány jako 

jednoslovné „Quid?“ (tedy „Quid? Is ubi est?“). 

Domnívám se však, že by bylo lepší zvolit interpretaci Quid is + Ubi est?, ať už mezi obě 

výpovědi umístíme otazník (Quid is? Ubi est?), nebo pomlčku (Quid is – ubi est?). Jedná se 

totiž o konstrukci podobnou uvozovacímu quid (dvojčlenná konstrukce obsahující jakési 

elementární zástupné quid a kontextově zapojené slovo [is], po níž následuje explicitní 

specifikace); rozdíl oproti uvozovacímu quid spočívá v kontextové zapojenosti slova (skupiny 

slov)80 následujícího po quid a ve vytýkací funkci celé konstrukce. Proto této konstrukci 

navrhuji říkat „vytýkací quid“. Tři příklady vytýkacího quid se nacházejí v (3.18): 

 

(3.18) Edice81 : Publicae litterae sunt deportatum Mercurium esse Messanam 

sumptu publico; dicunt quanti; praefuisse huic negotio publice 

legatum Poleam. Quid? is ubi est? Praesto est, testis est. Proagori 

Sopatri iussu. Quis est hic? Qui ad statuam adstrictus est. Quid? is 

ubi est? Vidistis hominem et verba eius audistis. Demoliendum 

curavit Demetrius gymnasiarchus, quod is ei loco praeerat. Quid? 

hoc nos dicimus? Immo vero ipse praesens. 

 MC: Quid is – ubi est? […] Quid is – ubi est? […] Quid hoc – nos dicimus? 

 „Existují veřejné záznamy, že Merkurius byl na veřejný náklad dopraven do 

Messány, píše se tam, kolik to stálo a že tímto úkolem byl veřejně pověřen 

Poleás. Jak je to s ním – kde je? [dosl. Co on – kde je?] Je tady a svědčí. 

Dělo se to na rozkaz Proagóra Sópatra. Kdo to je? To je ten, který byl 

připoután k soše. A jak je to s ním – kde je? Viděli jste ho a slyšeli jste jeho 

slova. Sochu nechal sejmout gymnasiarchos Démétrios, neboť on měl to 

                                                                 

80 Existuje ale i několik případů, kdy vytýkaný člen není kontextově zapojen: např. Cic. fin. 2,60 (Quid 
fortes viri – voluptatumne...). 
81 Toto znění má PETERSON (1907, Oxf.); otazníky v podtržených pasážích mají však stejně také 
BORNECQUE – RABAUD – MOREAU (1991[1927], LBL) či GREENWOOD ((1966–1967[1928–1935], LCL). 
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místo na starost. Jak je to s  tímhle tvrzením – já ho říkám? Nikoli, prohlásil 

to on sám přímo tady.“ (Cic. Verr. 2,4,92) 

 

Je zajímavé, že u Plauta mnohé obdobné příklady bývají editovány s otazníkem až po 

vytýákaném slově, tedy jinak než u Cicerona a dle mého názoru správně; srov. (3.19) a (3.20). 

Rozdíl v editování podobných případů u Cicerona a Plauta lze zřejmě připsat na vrub 

jakémusi mýtu Ciceronových editorů o všudypřítomnosti tu více, tu méně smysluplných 

„Quid?“, kterýmžto mýtem nejsou stiženi editoři Plauta. Je zajímavé, že v Plautově komedii 

Miles gloriosus tuto konstrukci používá poměrně často hlavní Plautův terč Pyrgopolinícés; 

jako by se mentální deficit tohoto chlubného vojína projevoval právě v jeho plevelném 

nadužívání této konstrukce, které svědčí o jeho neschopnosti zformulovat kloudnou otázku 

napoprvé. 

 

(3.19) PAL. […] Is ad hos nauclerus hospitio devortitur. 

 PYR. Quid is? Ecquid fortis? 

 „Tento velitel lodi se u nich ubytoval. # Co von – je namakanej?“ (Plaut. mil. 

1110–11) 

 

(3.20) PAL. Hunc arrabonem amoris primum a me accipe. 

 PYR. Quid hic? Unde est? PAL.  A luculenta atque festiva femina, 

 quae te amat tuamque expetessit pulchram pulchritudinem; 

 eius nunc mi anulum ad te ancilla porro ut deferrem dedit. 

 PYR.  Quid ea? Ingenuan an festuca facta e serva libera est? 

 „Nejprve ode mě přijmi tento důkaz lásky? # A co to – odkud to je? # Od 

zámožné a veselé ženy, která tě miluje a touží po tvé krásné kráse. Její 

služka mi teď dala prsten, abych ti ho donesl. # A co ona? Narodila se 

svobodná nebo je to propuštěnka?“ (Plaut. mil. 957–961) 
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Nejdůležitější styčným bodem vytýkacího quid a uvozovacího quid se zdá být anticipace 

formy u uvozovaného/vytýkaného členu. V nominativu je vytýkaný člen pouze tehdy, plní-li 

v následné ES funkci podmětu, srov. dvakrát is v (3.18); plní-li v následné ES jinou funkci, má 

formu odpovídající této funkci, srov. in vestram cohortem v (3.21): 

 

 (3.21) Quid in vestram cohortem – te monitore an sua sponte pervenerat? 

 „Co tedy do té vaší kohorty – přišel tam na tvoje pobízení či z vlastní vůle?“ 

(Cic. Verr. 2,3,154) 

 

V případech, kdy lze (alespoň formálně) slovo quid v konstrukci vytýkacího quid brát jako 

předmět či podmět slovesa v následující otázce, vyvstává velké (předesílám však, že mylné) 

pokušení skutečně quid jako podmět či předmět slovesa brát. Srov. př. (3.22a), kde jsme 

v pokušení slovo quid brát jako podmět slovesa decuit; dokonce lze v některých případech 

zvažovat i editaci, při níž quid a vytýkaný člen s tímto slovesem spojíme a ze slov mezi nimi 

uděláme vsuvku, srov. (3.22b). Srov. také další podobné případy (3.23)–(3.25): 

 

(3.22a) Quid me huic maledicto – utrum non respondere an demisse respondere 

decuit?   >>> *Quid me huic maledicto [decuit]?  

 (3.22b) Quid me huic maledicto – utrum non respondere an demisse respondere 

– decuit? 

 „Co tedy já na tuhle urážku – měl jsem na ni neodpovídat, nebo odpovídat 

jak zpráskaný pes? “ (Cic. dom. 93) 

 

(3.23a) Quid illa tandem – quaestio aut disceptatio aut iudicium fuit? 

(3.23b) Quid illa tandem – quaestio aut disceptatio aut iudicium – fuit? 

 „Co teda tohle – bylo to vyšetřování nebo slyšení nebo soud?“ (Cic. Cluent. 

90) 

 

(3.24a) ‚Dedicatio magnam,‘ inquit, ‚habet religionem.‘ [...] Quid in dedicatione – 

nonne et quis dedicet et quid et quo modo quaeritur? 

(3.24b) Quid in dedicatione – nonne et quis dedicet et quid et quo modo – quaeritur?  
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 „Co se při dedikaci – nezkoumá se to, kdo dedikuje i co i jakým způsobem?“ 

(Cic. dom. 127)  

 

(3.25a) Quid isti laudatores tui – nonne testes mei sunt?  

(3.25b) Quid isti laudatores tui – nonne testes mei – sunt? 

 „Co tihle tví opěvovači – nejsou to moji svědkové?“ (Cic. Verr. 2,4,19) 

 

 

Editace (b) jsou však možné jen tehdy, je-li sloveso na konci následující otázky nebo 

neobjeví-li se v domnělé vsuvce nějaké další valenční doplnění slovesa věty, do níž je vsuvka 

vložena. V opačném případě vsuvková interpretace a editace možné nejsou, srov. oportet v 

(3.26) a tibi v (3.27), které vsuvkovou interpretaci vylučují. 

 

(3.26) Quid tandem istuc – me rogari oportet abs te, an te potius a me [...]? 

 „Co vlastně tohleto – sluší se, abych to já žádal od tebe, nebo spíš ty ode 

mě […]“ (Cic. Mur. 76) 

 

(3.27)  Quid iste motus servitiorum bellique subita suspicio – utrum tibi tandem 

diligentiam custodiendae provinciae, an novam rationem improbissimi 

quaestus attulit?  

 „Co tohle bouření otroků a nenadálá obava z války – přimělo tě konečně 

pečlivě spravovat provincii, nebo přijít s novým způsobem, jak se 

obohatit?“ (Cic. Verr. 2,5,15) 

 

Vyloučíme-li proto vsuvkovou interpretaci, je zřejmé, že ve všech výše uvedených 

případech jsou správné editace (a). Zbývá však ještě zodpovědět, zda je vytýkací slovesnou 

konstrukcí s vypuštěným slovesem (slovo quid je předmětem/podmětem) tohoto slovesa, 

nebo zda jde o konstrukci neslovesnou: v př. (3.22)–(3.27) může být jisté pokušení 

k pomyslnému doplňování slovesa (téhož slovesa, které je v následné otázce) do vytýkacího 

quid. Příklad (3.27) výše však hovoří i proti prosté elipse v první části: museli bychom totiž 

předpokládat jak elipsu slovesa (attulit), tak i jeho nepřímého předmětu (tibi); doplníme-li 

pouze elidované attulit, dostaneme těžko akceptovatelné *Quid <attulit> iste motus 

servitiorum bellique subita suspicio – utrum tibi tandem diligentiam custodiendae provinciae 
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an novam rationem improbissimi quaestus attulit? Podobně je tomu v případě (3.28), který 

nelze chápat jako *Quid huiusce rei [causa est]? Obscura causa est an  agitata […]?, 

tentokrát zejména proto, že zájmeno quid se nepoužívá při dotazování se na atribut 

(očekávali bychom spíše Qualis huiusce rei causa est), takže zde nemůže být podmětem 

sponového est. 

 

(3.28) Quid huiusce rei tandem – obscura causa est, an et agitata tum, cum ista in 

senatu res agebatur, et disputata hesterno die copiosissime a Q. Hortensio, 

cui tum est senatus adsensus? 

 „A co u této věci konečně – je to případ neznámý nebo jak přetřásaný 

tehdy, když se tato ona věc řešila v senátu, tak bohatě rozebraný včera 

Quintem Hortensiem, s kterým se při tom shodl senát.“ (Cic. Planc. 37) 

 

Zdá se mi proto, že hypotézu elipsy je i v těchto případech třeba zavrhnout: není to tak, že 

mluvčí položil nějakou doplňovací otázku, jejímž větným členem je quid, a otázku poté 

upřesnil druhou otázkou, přičemž sloveso (a třeba i nepřímý předmět) vyjádřil až ve druhé 

větě. Domnívám se, že ve výše uvedených případech Cicero pokládá zjišťovací, příp. 

rozlučovací otázky a pomocí konstrukce quid z nich jakoby vytýká před závorku některý 

z kontextově zapojených výrazů. Nechtěl se tedy ptát „Quid tibi tandem attulit iste motus 

[…]? Utrum diligentiam […] an novam rationem […]?“, nýbrž chtěl se ptát pouze „Utrum tibi 

tandem iste servorum motus diligentiam […] an novam rationem […] attulit?“ a pomocí 

vytýkacího quid z této otázky vytkl kontextově zapojený podmět, výsledkem čehož je „Quid 

iste servorum motus – utrum tibi tandem iste servorum motus diligentiam  […] an novam 

rationem […] attulit?“. Podobně tomu, jak se domnívám, bylo i v ostatních případech: 

 

 *Ubi is est? >>> Quid is – ubi est? 

 *Hoc nos dicimus? >>> Quid hoc – nos dicimus? 

 *Nonne isti laudatores testes mei sunt? >>> Quid isti laudatores – nonne 

testes mei sunt? 

 *Utrum me huic maledicto non respondere an demisse respondere decuit? 

>>> Quid me huic maledicto – utrum non respondere an demisse 

respondere decuit? 
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 *Illa tandem quaestio aut disceptatio aut iudicium fuit? >>> Quid illa 

tandem – quaestio aut disceptatio aut iudicium fuit? 

 *Nonne in dedicatione et quis dedicet et quid et quo modo quaeritur? >>> 

Quid in dedicatione – nonne et quis dedicet et quid et quo modo 

quaeritur? 

 *istuc tandem me rogari oportet abs te, an te potius a me […]? >>> Quid 

tandem istuc – me rogari oportet abs te, an te potius a me […]? 

 

I pokud by výše uvedená argumentace pro někoho nebyla přesvědčivá a tvrdil by (na 

rozdíl ode mě), že úseky „Quid is? Ubi est? (Cic. Verr. 2,4,92)“ a „Quid me huic maledicto – 

utrum non respondere an demisse respondere decuit? (Cic. dom. 93)“ představují odlišné 

konstrukce, že první je možná vytýkací quid, ale ve druhém případě jde rozhodně o elipsu, 

nic to nemění na edičním problému: oba tyto případy totiž bývají v Ciceronových textech 

editovány jako „Quid?“,82 což je neakceptovatelné. 

Mezi další příklady vytýkacího quid počítám např. Cic. div. 2,130 (Quid ergo ad haec?), 

Verr. 2,2,21 (Quid haec hereditas?) či Verr. 2,3,180 (Quid tandem his civitatibus?). 

  

                                                                 

82 Srov. např. „Quid? is ubi est?“, které má GREENWOOD ((1966–1967[1928–1935], LCL), a „quid? me 
huic maledicto […]“, které má WATTS (1965[1923], LCL). 
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3.4. Kontextové elipsy a tzv. quid festinantis 

Uvozovací quid je potřeba odlišovat také od kontextových elips. Celkem vzácně se 

objevují kontextovou elipsou vzniklé jednoslovné otázky quid, srov. např. elipsu přísudkové 

části (putetis exportatum) v (3.29) či tzv. quid festinantis v (3.30), které se ptá na předmět 

předcházejícího slovesa ecfer; nebo srov. nepřímou otázku quid v (3.31), ve které je elipsa 

slovesného tvaru fecisset, umožněná přítomností slovesa fecisse v předchozí větě. 

 

(3.29) Quid ex ceteris locis exportatum putetis, quid Agrigento, quid Lilybaeo, quid 

Panhormo, quid Thermis, quid Halaesa, quid Catina, quid ex ceteris oppidis, 

quid vero Messana, quem iste sibi locum maxime tutum esse arbitrabatur 

[…]? 

 „Co myslíte, že bylo odvezeno z ostatních míst: co (myslíte, že bylo 

odvezeno) z Agrigenta, co z Lilybaea, co z Panhorma, co z Therm, co 

z Halaesy, co z Catiny, co z dalších měst, co z Messany, kterou Verres 

považoval za místo pro sebe nejbezpečnější […]? (Cic. Verr. 2,2,185) 

 
(3.30) CHRY. Nunc tu abi intro, Pistoclere, ad Bacchidem atque ecfer cito… 

 PIS. Quid? CHRY. Stilum, ceram et tabellas, linum.  

 „Teď běž dovnitř, Pistoklére, k Bakchidě a rychle vynes… # Co? # Rydlo, 

vosk a tabulky, pečetící provázek.“ (Plaut. Bacch. 714–5) 

 

(3.31) Ait eos ipsos qui venissent contra edictum praetoris fecisse. Quaerebant, 

quid? Respondebat se ad recuperatores esse dicturum. 

 „Řekl, že právě ti, kteří přišli, jednali v rozporu s prétorským ediktem. Ptali 

se, v čem (jednali v rozporu s prétorským ediktem). Odpovídal, že to řekne 

před rekuperátory.“ (Cic. Verr. 2,3,6) 
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3.5. Konstrukce Quid ita?, Quid multa? a Quid plura? 

Konstrukce Quid ita?, Quid multa? a Quid plura? se liší od všech ostatní neslovesných 

konstrukcí začínajících slovem quid tím, že quid je v nich adverbiální (příčinné); v případě 

quid ita o tom svědčí př. (3.32) a (3.33), po nichž následuje odpověď v podobě vedlejší věty 

příčinné (příp. účelové). Všechny konstrukce jsou dobře popsány v OLD (s. v. QVIS1, význam 16) 

a nepůsobí celkem žádné problémy.  

 

(3.32) Accusatis Sex. Roscium. Quid ita? Quia de manibus vestris effugit, quia se 

occidi passus non est. 

 „Žalujete Sexta Roscia. Proč to / Proč to děláte / Proč tomu tak je? Protože 

vyvázl z vašich spárů, protože se nenechal zabít!“ (Cic. S. Rosc. 34) 

 

(3.33) […] num aut cornibus caremus aut pinnis? Ecquis id dixerit? Certe nemo. 

Quid ita? Quia, cum id non habeas quod tibi nec usu nec natura sit aptum, 

non careas, etiamsi sentias te non habere. 

 „Postrádáme snad rohy nebo křídla? Kdo by tohle tvrdil? Zajisté nikdo. A 

proč tomu tak je? Protože nemáš-li to, co se ti k ničemu nehodí nebo co 

neodpovídá tvé přirozenosti, nepostrádáš to, přestože si uvědomuješ, že to 

nemáš.“ (Cic. Tusc. 1,87) 
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3.6. Quid + diskurzsní částice (ergo, igitur, tandem, enim…) 

Spojením tázacího slova quid s nejrůznějšími výrazy sloužícími k organizaci diskurzu (tzv. 

diskurzní částice), vzniká celá řada krátkých neslovesných otázek se specifickými 

komunikačními funkcemi. Tyto funkce doposud nejsou uspokojivě popsány a jejich analýza 

by si žádala samostatnou disertační práci. Já se zde omezím pouze na několik poznámek, 

které souvisejí zejména se stanovováním mezivýpovědních hranic a s  ediční problematikou 

(tj. ve kterých případech otazník patří za diskurzní částici a ve kterých nikoli).   

 

3.6.1.  „Quid ergo?“ vs. „Quid ergo…?“  

Že otázky Quid ergo? skutečně existují jako samostatné dvouslovné výpovědi  

(s významem „Co tedy z předchozího plyne?“), ukazuje případ (3.34), v němž po diskurzní 

částici ergo následuje slovo, k němuž je přidružena tázací částice (-ne), signalizující 

mezivýpovědní předěl: 

 

(3.34) Quid ergo? Huiusne vitae propositio et cogitatio aut Thyestem levare 

poterit aut Aeetam, de quo paulo ante dixi, aut Telamonem pulsum patria 

exulantem atque egentem? 

 „Co tedy? Dokáže předsevzetí si takovéhoto života a meditace o něm 

ulehčit Thyestovi nebo Aiétovi, o němž jsem mluvil před chvílí, nebo 

vyhnanému a nuzujícímu Telamónovi?“ (Cic. Tusc. 3,39) 

 

Nicméně na některých místech se zdá být lepší jiná interpretace: nenašel jsem sice žádný 

doklad uvozovacího quid, ve kterém by stála částice ergo, zato je však možné na mnoha 

místech zvažovat interpretaci quid ergo jako vytýkacího quid, srov. (3.35) a (3.36), nebo brát 

quid jako tázací částici jako v (3.37)83: 

 

                                                                 

83 Tento případ lze interpretovat dvojím způsobem: kloním se spíš k  interpretaci quid jako tázací 

částice, alternativní interpretací je, že i zde se jedná o vytýkací quid.  



 

88 
 

(3.35) Edice84: Quid ergo? ad haec mediocri opus est prudentia an et ingenio 

praestanti et eruditione perfecta?  

 MC: Quid ergo ad haec – mediocri opus est prudentia, an et ingenio 

praestanti et eruditione perfecta?  

 „Co tedy k tomu je potřeba – průměrná prozíravost nebo vynikající nadání 

a dokonalé vzdělání?“ (Cic. div. 2,130) 

 

(3.36) Edice85: Diem praestituit operi faciundo Kalendas Decembris, locat circiter 

Idus Septembris; angustiis temporis excluduntur omnes. Quid ergo? 

Habonius istam diem quo modo adsequitur? 

 Návrh MC: […] Quid ergo Habonius istam diem – quo modo adsequitur? 

 „Jako termín pro dokončení práce stanovil prosincové Kalendy, zadával ji 

kolem zářijových Íd; krátkost času vyřadila ze hry všechny [kromě Habonia]. 

Co tedy Habonius s tímhle dnem – jak se mu podařilo ho dodržet?“ (Cic. 

Verr. 2,1,148–9) 

 

(3.37) Edice86: Quid ergo? Aius iste Loquens, quom eum nemo norat, et aiebat et 

loquebatur et ex eo nomen invenit; posteaquam et sedem et aram et 

nomen invenit, obmutuit? 

 MC: Quid ergo Aius iste Loquens, quom eum nemo norat, et aiebat et 

loquebatur et ex eo nomen invenit; posteaquam et sedem et aram et 

nomen invenit, obmutuit? 

 „Copak tedy ten Aius Loquens [„Povídal Mluvka“], když ho nikdo neznal, 

povídal a mluvil, a tím si získal jméno, když dostal svatyni a oltář a jméno, 

oněměl?“ (Cic. div. 2,68) 

 

                                                                 

84 Tato verze pochází z FALCONER (1923, LCL); otazník mezi slovy quid ergo ad haec a mediocri mají však 
i PEASE (1973) a GIOMINI  (1975, Teub.). 
85 Tato verze pochází z PETERSON (1907, Oxf.); otazník mezi slovy quid ergo a Habonius má však i 
GREENWOOD (1966–1967[1928–1935], LCL) a DE LA VILLE DE MIRMONT (1984[1922], LBL). 
86 Tato verze pochází z FALCONER (1923, LCL); otazník mezi slovy quid ergo ad haec a mediocri mají však 
i PEASE (1973) a GIOMINI  (1975, Teub.). 
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3.6.2. „Quid igitur?“ vs. „Quid igitur…?“ 

O samostatné existenci výpovědí „Quid igitur?“ svědčí příklady jako ten v (3.38), kde se 

zřejmě jedná o quid quaesituri, modifikované částicí igitur („Takže [=vzhledem k výše 

řečenému] pověz:“). Neznamená to však, že ve všech případech kdy se v edicích objevuje 

„Quid igitur?“, se jedná o správnou editaci: v mnoha případech se totiž jedná o jiné 

konstrukce, např. o uvozovací quid jako v (3.39). 

 

(3.38)  Quid igitur: Utrum capacitatem aliquam in animo putamus esse, quo 

tamquam in aliquod vas ea, quae meminimus, infundantur? [...] An inprimi 

quasi ceram animum putamus, et esse memoriam signatarum rerum in 

mente vestigia? „Takže co (=z následujících dvou chceme zastávat):  

domníváme se, že duch má jakousi kapacitu, do které by se jako do nějaké 

nádoby vlévalo to, co si pamatujeme? [...] Nebo se domníváme, že se 

[vjemy] do ducha vštěpují jako do vosku a že paměť jsou stopy věcí vrytých 

do mysli?“ (Cic. Tusc. 1,60–61) 

 

(3.39) Edice 87 : Quid igitur? quod tota Sicilia, quod omnes Siculi, omnes 

negotiatores, omnes publicae privataeque litterae Romae sunt, 

nihilne id valebit? 

 MC: Quid igitur quod tota Sicilia, quod omnes Siculi, omnes 

negotiatores, omnes publicae privataeque litterae Romae sunt? 

Nihilne id valebit? 

 „A co tedy to, že celá Sicílie, že všichni Sicilané, všichni vyjednavači, všechny 

veřejné i soukromé listy dorazili do Říma? To nebude mít žádnou váhu?“ 

(Cic. Verr. 1,20) 

 

3.6.3. „Quid tandem?“ vs. „Quid tandem…?“ 

O samostatné existenci výpovědí „Quid tandem?“ svědčí příklady jako ten v (3.40). 

Neznamená to však, že všechna místa v edicích editovaná jako „Quid tandem?“, jsou 

                                                                 

87 Tuto verzi má PETERSON (1907, Oxf.), srov. však toto místo také v Apendixu. 
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editována správně: v mnoha případech se jedná o uvozovací quid s částicí tandem jako v 

(3.41) nebo o otázku se slovem quid v platnosti tázací částice a s částicí tandem jako v (3.42): 

 

(3.40) Quid tandem, quaeso, iudices? num aut ille lanista omnino iam a gladio 

recessisse videtur […]? 

 „Jak to tedy, prosím vás, soudcové, vlastně je? Zdá se vám, že tenhle gladiátor 

už nechal meč mečem […]“ (Cic. S. Rosc. 118) 

 

(3.41) Edice:88 Quid tandem? privatae res vestrae quo statu sunt? 

 MC: Quid tandem privatae res vestrae? Quo statu sunt? 

 „A konečně co váš soukromý majetek? V jakém je stavu?“ (Liv. 3,68,3) 

 

(3.42) [Demaenetus uráží svou ženu; myslí, že ona se o tom nedozví; ale ona se to 

dozví.] 

 [PHIL. Dic amabo, an foetet anima uxoris tuae? DEM. Nauteam  

bibere malim, si necessum sit, quam illam oscularier.] (Plaut. asin. 894–5) 

 [...] 

  Edice89: ART. quid tandem? anima foetetne uxoris tuae? 

 MC: ART. Quid tandem anima – foetetne uxoris tuae?90 

 „[Řekni prosím, smrdí tvojí ženě dech? # Radši bych vypil bahno ze dna lodi, 

než ji políbit][…] # A jak že se to má s tím dechem? Smrdí tvé ženě? (příp. A 

co s tím dechem tvé ženy? Cos to o něm říkal? Že smrdí?)“ (Plaut. asin. 928) 

  

3.6.4. „Quid enim?“ vs. „Quid enim…?“ 

V latině existují také dvouslovné výpovědi „Quid enim?“, jak dokládá př. (3.43), v němž 

této výpovědi předchází subjektivně hodnotící výrok (militia est potior „Být vojákem je lepší 

                                                                 

88 Toto znění mají CONWAY – WALTERS (1960[1914] Oxford) i BAYET – BAILLET (1969[1943], LBL); FOSTER 

(1967[1922], LCL) se od nich liší pouze velkým písmenem ve slově Privatae. 
89 Toto znění má DE MELO (2011–2013, LCL) i LINDSAY (1904–1905, Oxf.). 
90 Příp.: Quid tandem anima (fetetne?) uxoris tuae? K ES ve formě vsuvky srov. oddíl 4.4.3. 
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[než být kupcem].“) a po ní následují podpůrné argumenty pro tento výrok; konstrukci tak 

můžeme přeložit spojením „Vždyť co?“ či expresivněji „Vždyť jakýpak copak?“91: 

 

(3.43) Militia est potior. Quid enim? Concurritur: horae 

momento cita mors venit aut victoria laeta.  

„Být vojákem je lepší! Vždyť co: vojska se srazí a během hodiny přijde buď rychlá 

smrt, nebo radostné vítězství!“ (Hor. serm. 1,1,7–8) 

 

Jako v předešlých případech je však na místě opatrnost, než se rozhodneme v textu 

vyčlenit sled slov „quid enim“ jako samostatnou výpověď: může se totiž jednat o jinou, delší 

výpověď. Záměnu „Quid enim?“ za uvozovací quid s částicí enim ukazuje příklad (3.44): 

 

(3.44)  Edice92: Quid enim? te ipsum, dignissimum maioribus tuis, voluptasne 

induxit, ut adulescentulus eriperes P. Sullae consulatum?  

 MC: Quid enim te ipsum, dignissimum maioribus tuis? Voluptasne induxit, 

ut adolescentulus eriperes P. Sullae consulatum?  

 „Co totiž ty sám, naprosto hodný svých předků? Tebe snad přiměla slast, 

abys jako mladík vyrval konzulát Publiu Sullovi?“ (Cic. fin. 2,62) 

 

3.6.5. Případ domnělého „Quid vero?“ (a rovněž domnělého „Quid autem?“) 

Zvláštní pozornost si zaslouží případ editace „Quid vero?“: domnívám se totiž, že tato dvě 

slova v latině samostatnou výpověď zřejmě netvoří. Na základě svého korpusu si toto 

troufám predikovat i pro ostatní klasické latinské texty. Jednak by bylo těžké připsat jí 

nějakou funkci a vysvětlit úlohu slova vero, jednak pro její existenci nesvědčí žádný příklad. 

Na první (ba i na druhý a další) pohled se pro ni sice zdá svědčit zajímavý případ Cic. fin. 3,29, 

který jako „Quid vero?“ cituje např. PINKSTER (2015: 318), srov. (3.45) níže: tázací částice –ne, 

přidružená ke slovu negari, se zdá stanovovat mezivýpovědní hranici jasně. Jak se ovšem 

                                                                 

91 Srov. komentář, který k tomuto místu nabízí GOWERS (2013[2012]: 64): „quid enim? It goes without 
saying: a rhetorical question (= Greek τί γάρ) thrown out to elicit a less obvious alte rnative […]“ 
92Toto znění má RACKHAM (2006]1914], LCL); ale otazník mezi slovy Quid enim a te mají i MARTA – LÉVY 
(1990[1928], LBL) či REYNOLDS (1998, Oxf.). 
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v edicích textu dozvídáme z různočtení, ani v jednom jediném rukopise tato částice není. 93 

Toto místo je lepší brát jako větnou otázku, v níž je quid tázací částicí (= num): 

 

(3.45) Edice94: Quid vero? negarine ullo modo possit <numquam> quemquam 

stabili et firmo et magno animo, quem fortem virum dicimus, effici posse, 

nisi constitutum sit non esse malum dolorem? 

 MC: Quid vero negari ullo modo possit <numquam> quemquam stabili et 

firmo et magno animo, quem fortem virum dicimus, effici posse, nisi 

constitutum sit non esse malum dolorem? 

 „Copak by se však dalo jakýmkoli způsobem popřít, že nikdy nemůže dojít 

k zformování člověka s neústupným, pevným a velkým duchem (tedy toho, 

koho nazýváme dobrým mužem), nebude-li předem stanoveno, že bolest 

není zlo?“ (Cic. fin. 3,29) 

 

Databáze BTL na dotaz „quid vero“ vyhledá 76 pasáží obsahující tuto sekvenci v antických 

textech. U Cicerona (36 pasáží z oněch 76) v databázi nenacházíme žádný doklad, který by 

svědčil pro samostatnou existenci výpovědi „Quid vero?“, necháme-li stranou již výše 

zmíněné místo fin. 3,29. Jediná dvě místa z databáze, která by poukazovala na samostatnou 

existenci výpovědi „Quid vero?“ jsou u Plaut. Poen. 634 a Boeth. cons. 3,P9,9. U Plauta se 

však editoři – srov. LINDSAY (1904–1905), DE MELO – kloní k názoru, že jde spíše o Qui vero? 

(replika, jíž mluvčí žádá vysvětlení, srov. místa Plaut. aul. 339, merc. 405 či mil. 296) a příklad 

z Boethia (480 – 524/5 n. l.) pochází z doby velmi pozdní, více než 500 let po Ciceronově 

smrti.  

Většina případů domnělého Quid vero? jsou uvozovací quid (ve kterých vero posiluje 

„diskurzní adverzativitu“, tj. diskontinuitu témat, a lze ho překládat jako „však, zase, dále; 

příp. i jako „A co teprve X?“). Pokud jde o editaci těchto míst: výskyt Cic. de or. 1,171, 

                                                                 

93 Rukopisy obsahují podobu negarin ullo (což mohlo z původního negari ullo vzniknout, pokud 
opisovač nechápal dobře dané místo a doplnil negari nullo a následující písař toto doplněné n- 
přesunul na konec slova negari; tedy negari ullo > negari nullo > negarin ullo). 
94 Toto znění má RACKHAM (2006]1914], LCL); ale „Quid vero? negarine“ mají i MARTA – RAMBAUX 
(1989[1930], LBL) či REYNOLDS (1998, Oxf.). 
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citovaný jako (3.46) níže, je v současných prestižních edicích správně editován jako uvozovací 

quid; naproti tomu jiná místa, srov. př. (3.47), jsou editována mylně.95 

 

(3.46) [Předchází debata o tom, že řečník vystupující v soudních případech musí 

znát občanské právo (ius civile), a je zmíněn P. Crassus, který se začal ujímat 

případů svých přátel až poté, co si občanské právo osvojil.] 

 Quid vero ille [M.] Cato? Nonne et eloquentia tanta fuit, quantam illa 

tempora atque illa aetas in hac civitate ferre maximam potuit, et iuris civilis 

omnium peritissimus? 

 „Nebo co ten slavný Marcus Cato? Copak nedosáhl takové výmluvnosti, 

jakou ony časy a ona doba v této obci mohla vyprodukovat, a nebyl zároveň 

nejzkušenější ze všech v občanském právu?“ (Cic. de or. 1,171) 

 

(3.47)  [Cicero vypočítává Catilinovy hanebnosti v soukromém životě (domesticae 

turpitudines), uvedl již, jak Catilina kazil mladíky]  

 Edice96: Quid vero? nuper cum morte superioris uxoris novis nuptiis domum 

vacuefecisses, nonne etiam alio incredibili scelere hoc scelus cumulasti?  

 Návrh MC: Quid vero nuper, cum morte superioris uxoris novis nuptiis 

domum vacuefecisses? Nonne [...] 

 „Nebo co zase nedávno, když sis smrtí předchozí manželky udělal v domě 

místo pro nový sňatek?“ (Cic. Catil. 1,14) 

 

3.6.6. Existuje „Quid autem?“? 

Na základě předchozího pododdílu bychom mohli čekat, že quid netvoří samostatnou 

otázku ani ve spojení s dalšími diskurzně adverzativními (diskontinuitními) částicemi, např. 

s autem. V př. (3.48) často editované jako „Quid autem?“ se jedná spíše o vytýkací quid97: 

                                                                 

95 Pro stav v edicích srov. v Apendixu také místa Cic. Phil. 5,21; Catil. 3,22; Verr. 2,2,144; 2,3,86; 
2,5,125; de or. 1,180; Tusc. 5,16 a 5,36; fin. 5,48; div. 1,18 a 2,23. 
96 Toto znění má CLARK (1905, Oxf.); otazník mezi slovy quid vero a nuper mají však i všechny ostatní 
edice, srov. Apendix. 
97 Podobně v pasáži Sen. nat. quaest. 2,27,4 se jedná spíše o quid jakožto tázací částici než o součást 
dvouslovné výpovědi „Quid autem?“. Všechna tři místa uvedená v  tomto pododdílu však za „Quid 
autem?“ považuje VANNINI  (2010: 95). „Quid autem?“ v Petr. 100,1 obhajuje PETERSMANN (1977: 45). 
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(3.48)  Edice98: ‚At non apud omnis proficiunt [sc. leges].‘ Ne philosophia quidem; 

nec ideo inutilis et formandis animis inefficax est. Quid autem? 

Philosophia non vitae lex est? 

 Návrh MC: ‚At non apud omnis proficiunt.‘ Ne philosophia quidem; nec ideo 

inutilis et formandis animis inefficax est. Quid autem philosophia – non 

vitae lex est? 

 „‘[Zákony] však neúčinkují na všechny.‘ To ani filozofie a není kvůli tomu 

neužitečná a neúčinná při formování ducha. Co vlastně je taková filozofie? 

Není to zákon života?“ (Sen. ep. 94,39) 

 

Výpověď „Quid autem?“ je teoreticky myslitelná pouze v pasáži Petr. 100,1, která však 

nabízí dvě interpretace: buď zde můžeme quid spojit s autem a chápat je jako dvouslovnou 

samostatnou výpověď „Ale co!“ (Ale pro mě za mě!), nebo quid můžeme brát jako tázací 

částici „Ale copak vlastně není...“ (ve které slovo autem slouží k signalizaci sebepřerušení a 

autokorekce, tj. diskontinuity diskurzu). Domnívám se, že i v tomto případě je třeba 

upřednostnit druhou možnost. Srov. (3.49): 

 

(3.49) Molestum est, quod puer hospiti placet. Quid autem(?) non commune est, 

quod natura optimum fecit? Sol omnibus lucet. 

 PŘEKLAD 1: „Je nepříjemné, že se chlapec líbí hostiteli. Ale co! Není snad to 

nejlepší, co příroda stvoří, pro všechny? Slunce svítí všem.“  

 PŘEKLAD 2: „Je nepříjemné, že se chlapec líbí hostiteli. Ale copak vlastně není 

to nejlepší, co příroda stvoří, pro všechny? Slunce svítí všem.“ (Petr. 100,1) 

 

  

                                                                                                                                                                                                           

(Na druhou stranu alternativami ke „Quid autem?“ jsou vytýkací quid či quid jako tázací částice, což 
jsou konstrukce poprvé navrhované až v této práci.) 
98 Tato verze pochází z GUMMERE (1917–1925, LCL), otazník mezi slovy quid autem a philosophia má 
např. i REYNOLDS (1989[1965], Oxf.). 
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3.7. Quid attoniti, quid quaesituri 

Jako quid attoniti označuji jednoslovné výpovědi „Quid?“, které slouží ke komunikování 

úžasu a údivu nad právě slyšeným či viděným; v češtině tomuto quid attoniti odpovídá 

výpověď „Cože?!“; srov. př. (3.50). 

 

(3.50) SIM. Non fuerant nuptiae futurae. DAV. Quid? Non? SIM. Sed ea gratia 

 simulavi, vos ut pertemptarem. DAV. Quid ais? 

 „Žádná svatba plánovaná nebyla # Cože? Nebyla? # Nebyla, ale předstíral jsem 

to, abych vás vyzkoušel. # Co to povídáš?“ (Ter. Andr. 587–588) 

 

Na mnoha místech lze váhat mezi interpretací quid jakožto quid attoniti a interpretací 

quid jakožto tázací částice, srov. oddíl 3.2. 

Jako quid quaesituri navrhuji označovat – jak je v literatuře běžné – jednoslovné výpovědi 

„Quid?“, které předcházejí jiné otázce a slouží k pobídnutí adresáta k odpovědi (srov. 

předotázkové quid u jiných badatelů výše v oddílu 1.5.1); v češtině by takovémuto quid 

quaesituri odpovídala výpověď „Tak co?“ či „Pověz“, příp. v některém kontextu také „Co 

říkáš?“. 

Na rozdíl od většiny badatelů se však domnívám, že označit nějaké quid za quid quaesituri  

lze pouze tehdy, vyloučíme-li všechny ostatní možné interpretace. Problémem totiž je, že pro 

existenci této konstrukce nenacházím ani jeden zcela uspokojivý příklad. Podívejme se na 

příklady (3.51)–(3.52), z nichž první za „předotázkové quid“ explicitně označuje DYCK 

(2010[2008]: 81), druhé jsem za quid quaesituri dlouho považoval já: 

 

(3.51) Edice99: Quid? cum te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum 

nocturno impetu esse confideres,  sensistin illam coloniam meo iussu meis 

praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? 

 MC: Quid cum te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum 

nocturno impetu esse confideres?  Sensistin illam coloniam meo iussu, 

meis praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? 

                                                                 

99 Toto znění má CLARK (1905, Oxf.); otazník mezi slovy quid a cum mají však i všechny ostatní edice, 
srov. Apendix.  
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 „A co tenkrát, když sis věřil, že se přesně o listopadových kalendách 

zmocníš nočním útokem města Praeneste? Pocítil jsi, že byla ona kolonie na 

můj rozkaz zabezpečena mými posádkami, mými strážemi, mými 

hlídkami?“ (Cic. Catil. 1,8) 

 

(3.52)  Edice100:  DEM. quid? qua profectus causa hinc es Lemnum, Chreme, 

 adduxistin tecum filiam CHR. non. 

MC: DEM. Quid qua profectus causa hinc es Lemnum, Chreme? 

  Adduxistin tecum filiam CHR. Non. 

 „A co to, kvůli čemu ses odsud vypravil na Lemnos, Chreme – přivedl jsi 

dceru s sebou? # Ne.“ (Ter. Phorm. 567–568) 

 

V př. (3.51) se podle mě jedná o jednoznačné uvozovací quid (srov. podrobný rozbor celé 

pasáže v oddíle 2.3.1). Rovněž př. (3.52) bývá editován tak, jakoby šlo o jednoslovné, zřejmě 

předotázkové quid („Quid?“); nicméně i zde, domnívám se, jde o uvozovací quid: postavy 

vstupují na scénu, ale jejich příchod je znázorněn tak, že si již nějakou dobu povídali a teď 

přechází k dalšímu tématu. Uvozovaný člen zde má kataforickou podobu „Quid [id], qua 

causa...?“, tedy „A co to, kvůli čemu(ž)...?“; paralelu nabízí místo Cic. Mil. 43 (Quid quod 

caput est, iudices – quis ignorat maximam inlecebram esse peccandi impunitatis spem? „A co 

to, co je nejdůležitější, soudci – kdo neví, že největším lákadlem k hřešení je naděje na 

beztrestnost?“). 

Pokud vůbec lze na některých místech hovořit o quid quaesituri, pak jsou to místa, která 

jsou interpretačně velmi složitá a nelze je brát jako žádnou z konstrukcí popsaných v této 

práci. Na takových místech zbývá quid quaesituri – které vlastně fakticky nemá žádnou jinou 

definiční podmínku než tu, že po něm musí následovat otázka – jako poslední záchrana. 

Jedná se např. o místa: Cic. agr. 2,36 (Quid? ista[…]); div. 2,51 (Quid? idem[…]); div. 2,96 

(Quid? Illudne[…]); Cic. Lael. 64 (Quid? Haec ut omittam, quam […]). 

  

                                                                 

100 Tato verze pochází z BARSBY (2001, LCL). 
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3.8. Závěr filologické části – návrh nové ediční praxe 

Ve filologické části této práce jsem se pokusil dokázat, že v latině existuje několik 

nedostatečně popsaných nebo vůbec nepopsaných konstrukcí se slovem quid, které jsou 

editovány mylně. Ve středu pozornosti této práce je samozřejmě uvozovací quid, které je u 

Cicerona mylně editováno nejčastěji; quid však může fungovat také jako tázací částice 

(víceméně synonymní s  num či nonne) a existuje také konstrukce vytýkacího quid. Tyto tři  

konstrukce bývají v edicích často zaměňovány za výpověď „Quid?“, příp. „Quid + částice?“.  

Uvozovací quid poznáme podle funkce (uvozuje do diskurzu nové téma) a většinou podle 

kontextové nezapojenosti uvozovaného členu. Ediční pokyny: 

1. V žádném případě nesmí stát mezi slovem quid a uvozovaným členem otazník 

(neboť mezi prvkem uvozovacím a uvozovaným není mezivýpovědní předěl). 

 

 

 

2. Je-li uvozovaným členem NS, mezi slovem quid a touto NS v žádném případě 

nesmí stát kromě otazníku ani čárka. Ani v případě, že uvozovaný člen tvoří VV 

spojková či vztažná, není čárka na místě, stejně jako nepíšeme čárku v angličtině 

(What if…?) nebo v češtině (Co kdyby…?). 

 

 

3. Nenásleduje-li po uvozovacím quid tzv. ES, musí být po uvozovaném členu otazník. 

4. Následuje-li po uvozovacím quid tzv. ES, doporučuji také klást za uvozovacím 

členem otazník, přípustná je ovšem i čárka. 

 

 

 

 

Quid Theophrastus? Mediocriterne...?   Quid Theophrastus, mediocriterne... ?  

Quid, Theophrastus? Mediocriterne...   Quid, si…? 

Quid Theophrastus? Mediocriterne...   Quid? Theophrastus 
Mediocriterne...   

Quid si...? Nonne...   Quid? si... nonne... 
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Vytýkací quid se formálně podobá uvozovacímu quid, liší se od něj však v tom, že druhý 

člen konstrukce (tzv. vytýkaný člen) bývá kontextově zapojený, má podobu jen jmenné či 

předložkové skupiny a vždy po něm následuje otázka (není tedy pouze fakultativní, nýbrž je 

obligatorní). Po vytýkaném členu musí následovat interpunkční znaménko (otazník, pomlčka 

či dvojtečka): pro naznačení těsné souvislosti vytýkacího quid s následující otázkou a také pro 

odlišení vytýkacího quid od quid uvozovacího navrhuji tisknout po vytýkaném členu pomlčku 

(příp. dvojtečku). 

 

Nejtěžším úkolem pro interprety a editory se mi zdá odlišit od sebe quid jakožto tázací 

částici a quid attoniti, příp. i quid quaesituri. Zejména v kontextech monologických a za 

podmínky, že je quid nahraditelné částicemi num a nonne je lepší chápat quid jako tázací 

částici: v tom případě po ní nestojí otazník (ten stojí až na konci celé výpovědi). 

 

 

 

 
 
 

Pro návrh editování uvozovacího quid se slovesem myšlení (Quid censemus superiorem 

illum Dionysium?), srov. závěr oddílu 4.6.2, zejm. př. (4.46b). 

  

Quid is – ubi nunc est? 

Quid is? Ubi nunc est? 

Quid is ubi nunc est? 

Quid? Is ubi nunc est? 

Quid hanc legem populus Romanus 

accepit? Quid per auspicia ferri potuit?  

Quid? Hanc legem populus Romanus 
accepit? Quid? Per auspicia ferri potuit?  
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3.9. Shrnutí filologické části 

Současný ediční stav je neudržitelný: edice se rozcházejí mezi sebou, editují místa s  quid 

podle následujícího kontextu (nikoli podle konstrukce samé) a typově podobná místa editují 

(i v rámci jedné edice) různými způsoby. Mimoto i na dalších místech (editovaných všemi 

stejně a jednotně) musí být editace pozměněna, neboť většina výpovědí editovaných jako 

„Quid?“ je vlastně mylně editované uvozovací quid, příp. mylně editované jiné další 

konstrukce. 

Uvozovací quid v latině existuje, což dokazují tzv. syntakticky „jisté“ případy (všechny 

případy, po kterých nenásleduje ES, neboť ES neobsahuje anaforické zájmeno a uvozovaný 

člen anticipuje formu, která by mu patřila v ES): k tomu dochází, stojí-li uvozovací quid na 

konci promluvy, jsou-li uvozovací quid zřetězena nebo když se mluvčí rozhodne ES prostě 

nepoužít. I u syntakticky nejistých případů existuje celá řada indikátorů, které naznačují, že 

quid by nemělo být oddělováno od uvozovacího členu (např. postavení tázacích slov na jiné 

než iniciální pozici, editujeme-li „Quid?“; kombinace uvozovacího quid s quid ais; opakování 

quid po návratovém inquam; vsuvky, které ospravedlňují celou uvozovací konstrukci, nikoli 

pouze slovo quid). Tyto případy považuji za „syntakticky velmi pravděpodobné“. 

Pohled do raněnovověkých edic se zdá teorii této kapitoly (že otazník nepatří za quid) 

v mnoha případech podporovat, jakkoli je sonda do těchto edic v přítomné práci limitovaná a 

výběrová: editio princeps Ciceronových Orationes Philippicae (1470) na místech, která 

označuji za uvozovací quid, žádné otazníky nemá a na edicích z 16. století lze sledovat 

postupný, leč rapidní nárůst otazníků po těchto quid. Žádné otazníky po quid, které označuji 

za tzv. uvozovací quid, neobsahuje např. ještě edice Ciceronova spisu De divinatione z r. 1602.  

Na základě zejména syntakticky „jistých“ (a některých syntakticky „pravděpodobných“) 

případů lze vyvodit zaprvé základní funkci uvozovacího quid, jakýsi společný jmenovatel 

všech výskytů (totiž: uvozovací quid uvádí do diskurzu dosud opomíjené téma, uvozovaný 

člen se většinou nevyskytuje v bezprostředně předcházejícím kontextu), a zadruhé, že 

konstrukce quid + NS, quid si…, quid cum…, quid + INF jsou strukturními variantami jedné a 

téže konstrukce (lze je souřadně spojit). Na základě funkce pak lze rozhodovat, co je , a co 

není uvozovací quid (úplný výčet uvozovacích quid v mém korpusu nabízí Apendix); a to 

zejména tehdy, pokud popíšeme funkce dalších konstrukcí se slovem quid. 

Uvozovací quid je nutné lišit od quid jako tázací částice, vytýkacího quid, kontextových 

elips a speciálních neslovesných výpovědí tvořených kombinací quid + částice. Konstrukce, 
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kterým jsem se v odd. 1.5.2 rozhodl říkat quid attoniti, quid quaesituri a quid festinantis jsou 

u Cicerona naprosto okrajové (tj. nevyskytují se ani zdaleka s takovou frekvencí jako v jazyce 

komedie).   
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4. Část deskriptivní 

4.1. Základní struktura konstrukce 

Konstrukce uvozovacího quid má dvě obligatorní složky: stabilní člen uvozující (quid, které 

budu nazývat zástupné, viz dále) a proměnlivý člen uvozovaný. Konstrukce o těchto dvou 

složkách tvoří samostatnou výpověď. K této výpovědi často (ale nepovinně) přistupuje ještě 

výpověď druhá – většinou s formou otázky (vzácněji ve formě zvolání či tvrzení) –, která 

zexplicitňuje (specifikuje) implicitní význam výpově di první. Takovou otázku (příp. zvolání či 

tvrzení) jsem se rozhodl označovat jakožto „explicitní specifikaci“ (dále ES) a považuji ji za jev 

průvodní, nikoli za konstitutivní složku konstrukce uvozovacího quid. Srov. schematické 

znázornění a př. (4.1): 

 

(4.1) Quid puer Ascanius? Superatne et vescitur aura?  

 „Co chlapec Askánios? Žije a živný vzduch dýchá?“ (Verg. Aen. 3,339) 

  

 



 

102 
 

4.2. Stabilní prvek konstrukce: zástupné quid 

Většina badatelů pojednávajících o konstrukci, která je předmětem této práce, ji označuje 

za elipsu / za eliptickou, protože v ní není přítomno žádné sloveso v určitém tvaru: např. 

STOCKERT (1978) hovoří o „elliptische Fragen“, OLD (s. v. QVIS1, význ. 12) používá zkratku 

„ellipt.“, komentáře FORDYCE (2001[1977]: 130) a MANKIN (2011: 224) používají „elliptical 

phrase“. 

Problematikou elipsy a vůbec statutu této konstrukce (Co to je? Je to věta? Co to může 

být jiného?) se budu zabývat podrobněji v teoretické části práce (kap. 5). Na tomto místě jen 

stručně ukážu, že se o elipsu nejedná a že je na místě hovořit spíše o „zástupném quid“. 

Obecně uznávanou101 definiční podmínkou elipsy je možnost zpětného doplnění výrazu, 

jehož vypuštění se předpokládá. Elipsa totiž implikuje určitou původní strukturu, ze které 

bylo cosi vypuštěno, a toto vypuštěné musí být minimálně ze syntaktického pohledu možné 

zase zpět doplnit (přestože pragmaticky bývá doplněná verze neadekvátní). Není v zásadě 

problém, pokud je lexikálních kandidátů na doplnění více a badatel se nemůže rozhodnout, 

který lexém byl vypuštěn; tak je tomu např. v př. (4.2), kam lze doplnit jak výraz rēfert, tak 

interest. Takové případy splňují definiční podmínku elipsy a je možné je za elipsy 

ex definitione považovat. 

 

(4.2) Abiit. Quid mea? 

 „Odešel. Co mně je po tom?“ (Ter. Hecyr. 510) 

 

Něco jiného však je, když v daném jazyce neexistuje žádný vhodný lexém, který by bylo 

možné do domnělé elipsy doplnit. Takovou situaci u uvozovacího quid přiznává FORDYCE 

(2001[1977]: 130), komentující Verg. Aen. 7,365 takto: „The verb understood in this elliptical 

phrase is not easy to supply.“ Fordyceovu formulaci souhlasně cituje také MANKIN (2011: 

224), který komentuje pasáž Cic. de or. 3,138. Srov. tyto pasáže níže v př. (4.3) a (4.4): 

formálně je možné dosadit tvary sloves s  širokou extenzí (a malou intenzí) významu jako 

např. agit, nedávají však příliš dobrý smysl a není možné najít srovnatelné neeliptické 

paralely s těmito slovesy. 

 

                                                                 

101 Srov. např. PANEVOVÁ (2002 a 2016) či MCSHANE (2005: 23). 
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(4.3) Quid tua sancta fides? Quid cura antiqua tuorum 

 et consanguineo totiens data dextera Turno? 

 „A co tvůj svatý slib? Co tvoje odvěká péče o tvé blízké a tolikrát podaná 

pravice pokrevnému Turnovi?“ (Verg. Aen. 7,365–6) 

 

(4.4) Quis doctior eisdem temporibus illis aut cuius eloquentia litteris instructior 

fuisse traditur quam Pisistrati? […] Quid Pericles? De cuius vi dicendi sic 

accepimus […] 

 „O kom z týchž dob se traduje, že byl učenější nebo že měl výřečnost více 

podloženou sčetlostí než Peisistratos? […] A co Perikles? O síle jeho řečnění 

jsme informováni takto: […]“ (Cic. de or. 3,137–8) 

 

Existují také případy, do kterých teoreticky sice lze doplnit existující latinský lexém, ale 

předpoklad takové elipsy v nich není smysluplný kontextově: tak např. v (4.5), kde při  

doplnění domněle chybějícího aiunt dostaneme dvě totožné věty za sebou. Je-li toto aiunt 

skutečně v hloubkové, prvotní podobě uvozovacího quid, proč poté následuje věta úplně 

stejná jen s aiunt i v rovině povrchové? Srov. také český př. (4.6). 

 

(4.5) Quid testes? Quid aiunt?   

 >>> *Quid testes [aiunt]? Quid aiunt? 

 „A co svědkové? Co říkají?“ (Cic. Caecin. 24) 

 

(4.6) Co kdyby jí vzali Barboru? Co kdyby ji zbili a odvedli a Barboru nechali ležet 

někde na ulici, někde, kde si jí nikdo nevšimne? Co kdyby ji jako dítě 

poloviční Němky nikdo nenakrmil? Co by pak dělala? (Kateřina Tučková: 

Vyhnání Gerty Schnirch). 

 >>> *Co [by dělala] kdyby jí vzali Barboru? [...] Co by pak dělala? 

 

Nejzávažnější argument proti elipse představují případy, ve kterých quid přímo blokuje 

pozici domněle vypuštěného členu: tyto případy jasně ukazují, že se nejedná o elipsu, nýbrž 

o zastoupení. Srov. lat. př. (4.7) níže, ve kterém smysl konstrukce uvozovacího quid (Quid C. 

Caesari, qui illum urbe, quid D. Bruto, qui Gallia prohibuit?) je očividně – jak vyplývá 
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z předcházejícího kontextu – tento: *Poteritne esse pacatus C. Caesari, qui illum urbe 

(prohibuit); Poteritne esse pacatus D. Bruto, qui illum Gallia prohibuit? Svědčí pro to ostatně i 

dativ Quid C. Caesari? Zároveň však není možné, aby v jedné a téže otázce byly pohromadě 

výrazy „Quid“ a „Poterit(ne) esse pacatus“, protože výsledek by byl negramatický *Quid 

poteritne esse pacatus C. Caesari? Je tedy zřejmé, že se v tomto případě nemůže jednat o 

elipsu a konstrukce Quid C. Caesari  nevznikla elipsou, nýbrž nahrazením.102 Srov. i čes. př. 

(4.8). 

 

(4.7) […]L. Visidio, equiti Romano, homini in primis ornato atque honesto […] huic, 

inquam, tali viro, quem nos senatus consulto conlaudare debemus, 

poteritne esse pacatus Antonius? Quid C. Caesari, qui illum urbe, quid D. 

Bruto, qui Gallia prohibuit? 

 „S Luciem Visidiem, římským jezdcem, člověkem nad jiné skvělým a 

čestným občanem […], opakuji, s takovým mužem, jejž mi usnesení senátu 

nařizuje chválit, muže být Antonius usmířen? A co s  Gaiem Caesarem, který 

Antonia vyhnal z města? A co s Decimem Brutem, který Antonia nepustil do 

Gallie?“ (Cic. Phil. 7,24) 

 

(4.8)  Nejdřív jsem je spočítal a potom: půl tuctu kapesníků, jsem si řek, odkážu 

Brigittě Bardotové… půl tuctu Jiřímu Šlitrovi… a pořád tam byla ještě 

záplava kapesníků. Nakonec jsem se rozhodl, že zbytek odkážu Svazarmu. A 

co baterku? Tři čtvrti hodiny jsem se zmítal v horečkách a přemejšlel komu 

odkázat baterku. (SYNv5) 

 

Slovo quid tedy spíše představuje jakousi nespecifikovanou otázku, kterou budu 

označovat jakožto otázku zástupnou. Konstrukce uvozovacího quid jako celek má potom 

význam zhruba: „Kladu ti/si také otázku ohledně X.“ Adresát za touto zástupnou otázkou 

musí odhalit nějakou otázku konkrétnější; činí tak zejména podle kontextu a podle indicií, 

                                                                 

102 Srov. také následující příklad: Age, non definis locum, quid naturam agri? „Nuže místo nedefinuješ. 
A co povahu pole?“ (Cic. agr. 2,67) 
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které mu dává mluvčí (takovou indicií je vedle explicitní specifikace také – jak uvidíme níže – 

podoba uvozovaného členu, např. to, že je v příznakovém dativu).  

Prozatím tedy uzavřeme, že konstrukce uvozovacího quid není elipsa: v její povrchové 

struktuře nechybí žádné sloveso, stejně jako není žádné sloveso přítomné v její hloubkové 

struktuře. Tato výpověď neobsahuje určité sloveso a není větou; otázkou, čím je, se budu 

zabývat níže v teoretické kapitole 5. 
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4.3. Proměnlivý prvek konstrukce: uvozovaný člen 

Zatímco zástupné quid je neměnnou, stabilní, invariantní složkou konstrukce, uvozovaný 

člen je prvkem proměnlivým/variujícím, a to jednak lexikálně, jednak strukturně (syntakticky). 

Lexikální proměnlivost spočívá v tom, že může být realizován různými lexémy (např. Quid 

Theophrastus? vs. Quid Pericles? nebo Quid si veniat? vs. Quid si velit?); tato lexikální 

proměnlivost nás v této na syntax orientované kapitole příliš nezajímá; důležitější je pro nás 

nyní strukturní variantnost, např. rozdíl mezi Quid Theophrastus? a Quid si veniat?, tj. rozdíl 

mezi variantou s nominální skupinou a variantou s  vedlejší větou.  

Popis podoby uvozovaného členu bude mít dva kroky. V prvním kroku (4.3.1.) se 

podíváme na to, jaké strukturní podoby může uvozovaný člen mít. Tím získáme jakýsi celkový 

přehled forem, ale také zjistíme, že ještě potřebujeme klíč, podle něhož je z této široké 

palety vybírána v každé konkrétní situaci jedna konkrétní podoba. Druhým krokem (4.3.2.) 

proto logicky bude stanovení podmínek (pravidel, preferencí), za nichž se uplatní ta která 

strukturní podoba. 

 

4.3.1. Možné podoby uvozovaného členu 

Paleta strukturních podob, jichž může uvozovaný člen nabývat, je velmi široká; v zásadě 

může mít uvozovaný člen jakoukoli formu, kterou v latině mívají větné členy (s výjimkou 

přísudku): může totiž být vyjádřen nominální skupinou v jakémkoli pádě kromě vokativu (i.a) 

a (i.b), předložkovou skupinou (ii), adverbiem (iii), vedlejší větou vztažnou (iv), vedlejší větou 

se spojkami cum, si, quod nebo ut (v) – (viii)103, infinitivem (ix) nebo také infinitivní vazbou (x). 

  

(i.a) Quid Theophrastus? 

„A co Theophrastus?“ (Cic. fin. 1,6) 

 

(i.b) Quid bello Punico secundo? 

„A co za druhé punské války?“ (Cic. div. 1,77) 

 

(ii) Quid in pace? 

                                                                 

103 Pro otázku, zda v uvozovaném členu mohou stát i VV uvozené dalšími spojkami viz oddíl 6.2.1 níže. 
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 „A co v míru?“ (Cic. Tusc. 2,60) 

 

(iii) Quid vero nuper, cum morte superioris uxoris novis nuptiis 

domum vacuefecisses? 

 „A co zase nedávno, když sis smrtí předchozí manželky udělal ve své domě 

místo pro nový sňatek?“ (Cic. Catil. 1,14) 

 

(iv) Quid quos res ipsa lugere prohibet? 

 „Co ti, jimž sama věc brání truchlit? (Cic. Tusc. 3,65) 

 

(v) Quid cum accusationis tuae membra dividere coeperit et in digitis suis 

singulas partis causae constituere? 

 „Co až začne rozebírat oddíly tvé žaloby a na prstech vypočítávat jednotlivé 

části případu?“ (Cic. div. in Caec. 45) 

 

(vi)  Quid si comantur? 

 „Co kdyby se učesaly?“ (Ov. met. 1,498) 

 

(vii)  Quid vero ut homines Galli ex civitate male pacata […] spem imperii ac 

rerum maximarum ultro sibi a patriciis hominibus oblatam neglegerent 

vestramque salutem suis opibus anteponerent? 

 „A co to, že Gallové z nedobře pacifikované obce nedbali o naděje na 

nadvládu a nesmírné bohatství, kterou jim patricijové sami nabídli, a před 

svým jměním upřednostnili vaši záchranu: nemyslíte, že se to stalo řízením 

bohů?” (Cic. Catil. 3,22) 

 

(viii)  Quid quod ne mente quidem recte uti possumus multo cibo et potione 

completi? 

 „A co ta skutečnost, že ani mysl nemůžeme správně používat, jsme-li 

přecpáni jídlem a pitím?“ (Cic. Tusc. 5,100) 

 

(ix)  Quid faenerari? 
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„A co půjčovat peníze na úrok?“ (Cic. off. 2,89) 

 

(x)  Quid face Troianos atra vim ferre Latinis?  

 „A co to, že Trójané s  černou pochodní napadají Latíny?“ (Verg. Aen. 10,77) 

 

4.3.2. Volba konkrétní formy 

Nyní se podívejme, podle jakého klíče je v každé konkrétní situaci volena jedna konkrétní 

podoba. Jak bylo uvedeno výše v oddílu 4.2, konstrukce uvozovacího quid není eliptická, 

nýbrž slovo quid v ní zastupuje jinou otázku (stojí na její pozici a tuto pozici blokuje). 

Zástupnou otázku mluvčí využívá buď proto, aby otázku mohl nechat zcela nespecifikovanou 

(rudimentární otázka, „Reaguj nějak – jak si podle celkového kontextu a situace myslíš, že je 

to relevantní – na toto nové téma.“), nebo proto, že otázka je explicitně formulovaná 

v okolním jazykovém kontextu, a to buď předcházejícím (replikace), nebo následujícím 

(anticipace).   

a) Rudimentární otázka 

Rudimentární otázku představují ta uvozovací quid, po nichž nenásleduje ES a která 

nereplikují otázku z předchozího kontextu. Smysl této otázky (protože není replikován ani 

dovysvětlen) je třeba odvodit z dané komunikační situace a z celkového kontextu pomocí 

inferenčních procesů. Oproti standardní otázce poskytuje rudimentární otázka mluvčímu tu 

výhodu, že mluvčí není nucen přesně vyjadřovat vztah nově uváděného k předchozímu: buď 

proto, že je tento vztah z celkového kontextu a situace evidentní, nebo proto, že mluvčí 

nechce být specifický, nemůže uvést přesný vztah, chce zůstat jen u vágní souvislosti.  

Rudimentární otázky mají různé podoby v závislosti na povaze (sémantice) uvozovaného 

členu: Quid + NSnom slouží k uvedení nějaké další entity (srov. quid tua sancta fides v př. (4.3) 

výše), Quid quod…? k uvedení nějaké další celostně pojaté skutečnosti (obsahové 

oznamovací propozice), Quid si…? k uvedení nějaké další alternativy atd. (podrobněji viz 

v oddílu 4.7.2.a níže). Srov. př. (4.9) a (4.10) níže: 

 

(4.9) Quid quod Staienus est condemnatus?  

 „A co to, že byl Staienus odsouzen?“ (Cic. Cluent. 99) 

 



 

109 
 

(4.10) [Přednost v přežití má mít ten, kdo by měl ze svého přežití větší prospěch 

nebo z čího přežití by měla větší prospěch obec.] Quid si haec paria in 

utroque? # Nullum erit certamen, sed quasi sorte aut micando victus alteri 

cedet alter. 

 „A co když jsou tyto věci (prospěchy) u obou stejné? # Nebude žádný zápas, 

ale jakoby na základě losu či střihnutí si jeden ustoupí druhému.“ (Cic. off. 

3,90) 

 

O tom, že je otázka nespecifikovaná, rudimentární, svědčí také to, že adresát není vždy 

schopen dovodit, na co se ho mluvčí vlastně táže. Srov. české příklady v (4.11) a (4.12): 

 

(4.11) „A co ty, Aleno?“ 

 „Co co já?“ 

 „Proč tu seš se mnou?“ (Josef Škvorecký: Prima sezóna) 

 

(4.12) „Co si dáte?“ ptá se vrchní. „Steak,“ odpoví Putin. „A co salát?“ „Salát si dá 

taky steak,“ upřesní Putin. (Google) 

 

b) Replikace formy 

Uvozovací quid může zastupovat otázku, která se již objevila v předchozím kontextu. Tato 

otázka se týkala nějakého tématu T1; nyní však hodlá mluvčí položit tutéž otázku ohledně 

tématu T2. Téma T2 tvoří uvozovaný člen námi zkoumané konstrukce a tento uvozovaný člen 

má tutéž formu (v případě nominální skupiny to znamená tentýž pád), jakou mělo T 1. 

Podíváme-li se na vymyšlený příklad „Nezatelefonujeme Petrovi? A co Honzovi?“, T1 zde 

představuje Petr a T2 představuje Honza. T2 přebírá formu (pád), kterou mělo T1, tedy dativ: 

děje se tak z toho důvodu, že zástupná otázka „A co…?“ zastupuje otázku 

„Nezatelefonujeme…?“ a sloveso (ne)zatelefonovat k sobě přibírá předmět v dativu. 

S replikací otázky dochází tedy také k replikaci valence. 

Podobně jako je výhodou rudimentární otázky její nespecifikovanost, má i replikovaná 

zástupná otázka svou výhodu oproti otázce standardní, a tou je řečová úspornost (jazyková 

ekonomie): není potřeba opakovat stejnou otázku podruhé (příp. potřetí atd.). 
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Nejnázornější doklad replikace v mém korpusu je již výše citovaný př. (4.7), kde quid 

zastupuje (replikuje) otázku Poteritne Antonius esse pacatus + dat., a proto má uvozovací 

člen podobu dativu. 

 

(4.7) […] L. Visidio, equiti Romano, homini in primis ornato atque honesto […] 

huic, inquam, tali viro, quem nos senatus consulto conlaudare debemus, 

poteritne esse pacatus Antonius? Quid C. Caesari, qui illum urbe, quid D. 

Bruto, qui Gallia prohibuit? 

 „S Luciem Visidiem, římským jezdcem, člověkem nad jiné skvělým a 

čestným občanem […], opakuji, s takovým mužem, jejž mi usnesení senátu 

nařizuje chválit, muže být Antonius usmířen? A co s  Gaiem Caesarem, který 

Antonia vyhnal z města? A co s Decimem Brutem, který Antonia nepustil do 

Gallie?“ (Cic. Phil. 7,24) 

 

Replikace formy není něčím výjimečným a specifickým pouze pro latinu: existuje a je 

naprosto přirozená v češtině, jak o tom svědčí už výše citovaný př. (4.8) nebo výše vymyšlený 

př. Zatelefonujeme Petrovi? A co Honzovi? Dalších více než 20 skutečných českých dokladů 

jsem našel v korpusu SYNv5, po zadání CQL dotazů [word=“A“][word=“co“][tag=“N...4 .*“] a 

[word=“A“][word=“co“][tag=“N...3.*“], které vyhledají sekvence A co + akuz. a A co + dat.,104 

zobrazené výsledky je pak nutno ještě jeden po jednom číst a rozhodnout, zda jde o 

uvozovací co s replikovaným uvozovaným členem, nebo nikoli. Příklady z korpusu jsou 

uvedeny v (4.13) – (4.15). Pro příklad ze starořečtiny srov. (4.16): 

 

(4.13) A: V tomto smyslu vidím svět optimisticky. 

 B: A co literaturu? Je stejně nezdolná jako život? [= A vidíte také literaturu 

optimisticky?] 

 

(4.14)  A: Když byly ty bouřky, narazila jsem na deštník a říkala jsem si, že by se 

hodily i ty holínky… Tak teď na ně koukám, jsou tady u našich ve skříni. 

 B: Prima, holínky jste našla. A co lásku? [= A našla jste také lásku?] 

                                                                 

104 Totéž by samozřejmě bylo možné udělat i pro genitiv, instrumentál nebo pády předložkové.  
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 A: Řeknu to takhle: Vdávat se zatím nebudu. 

 

(4.15)  „Už jsem jí jedno dal, na oslavu vašeho návratu,“ řekl sluha. „A Boisovi a 

Williemu jsem dal taky.“ 

 „A co Goatsovi?“ [= A dal jsi/jste také Goatsovi?] 

 „Zahradník povídal, že pro Goatse to není zdravý moc jíst, dokud se mu 

nezahojej ty rány.“ 

 

(4.16) Ἐρωτῶ οὖν αὐτὸν ἐγὼ εἰ αὐτῷ Κρατύλος τῇ ἀληθείᾳ ὄνομα [ἐστὶν ἢ οὔ]: ὁ δὲ 

ὁμολογεῖ. ‘Τί δὲ Σωκράτει;’ ἔφην. 

 „Tak se ho ptám, zda je v jeho případě jméno Kratylos podle pravdy, a on 

tvrdí, že je. ‚A co v případě Sókrata jméno Sókratés?‘ řekl jsem.“105 (Pl. Crat. 

383.b) 

c) Anticipace formy 

Zdaleka nejčastějšími případy v mém korpusu jsou však ty, ve kterých je podoba 

uvozovaného členu ovlivněna následujícím kontextem, zejména tím, co jsme výše nazvali 

explicitní specifikací (ES). Anticipace pádové formy (přestože nehovoří o „anticipaci“) si 

povšiml ve svém krátkém, ale inspirativním článku STOCKERT (1978: 80–81). 

Nově uvozené téma (např. v Cic. fin. 1,6: Quid Theophrastus?) je vždy součástí 

propozičního obsahu následující ES (Quid Theophrastus? Mediocriterne delectat...? = 

Mediocriterne [Theophrastus] delectat?), nebývá však v latině106 téměř nikdy v ES vyjádřeno, 

a to ani opakováním (*Mediocriterne Theophrastus delectat?), ani anaforickým zájmenem 

(*Mediocriterne hic/is/ille delectat?) ani žádným jiným způsobem. 107  Jinými slovy to 

                                                                 

105 Pro potřeby této práce přel. MC. 
106 Na rozdíl od češtiny, kde – jak je patrné už z českých překladů latinských příkladů – je anaforické 
opakování uvozovaného tématu zcela běžné. 
107 Anaforické zájmeno v ES se v mém korpusu objevuje jen zřídka: v Cic. Phil. 2,27 po vsuvce a hlavně 
s vytýkací částicí et „i“ (Quid duos Servilios — Cascas dicam an Ahalas? Et hos auctoritate mea censes 
excitatos potius quam caritate rei publicae?) nebo třeba v Cic. Catil. 3,22 po velmi dlouhé větě (Quid 
vero ut homines Galli ex civitate male pacata (quae gens una restat quae bellum populo Romano 
facere et posse et non nolle videatur) spem imperii ac rerum maximarum ultro sibi a patriciis 
hominibus oblatam neglegerent vestramque salutem suis opibus anteponerent? Id non divinitus esse 
factum putatis?). 
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znamená, že uvozené téma je vždy větným členem následující ES, ovšem větným členem 

nevyjádřeným. Uvozovaný člen v těchto případech však anticipuje formu, která v ES zůstává 

nevyjádřena: je-li nově uvozené téma zároveň také podmětem následující ES, uvozovaný 

člen má podobu nominativu; je-li uvozované téma zároveň i předmětem tranzitivního 

slovesa v ES, uvozovaný člen má podobu akuzativu; je-li uvozované téma zároveň i  

příslovečným určením času v ES, uvozovaný člen má podobu ablativu časového, ablativu 

absolutního či VV se spojkou cum apod. 

Anticipován může být jakýkoli pád (s výjimkou vokativu108), jak ukazují př. (4.17) – (4.21). 

 

(4.17) Quid gubernatores? Nonne falluntur? (= nominativ, podmět ES) 

 „A co kormidelníci? Ti se nepletou?“ (Cic. div. 1,24)  

 

(4.18) Quid illum filium Solis? Nonne patris ipsius luce indignum putas? (= akuzativ, 

předmět slovesa putare v ES) 

 „A co onen syn Slunce? Toho považuješ ho za hodného světla, jež světu 

poskytuje jeho vlastní otec?“ (Cic. Tusc. 3,26) 

 

(4.19) Quid fortitudini comitibusque eius, magnitudini animi, gravitati, patientiae, 

rerum humanarum despicientiae? Quo modo respondebis? (= dativ, 

anticipuje nepřímý předmět slovesa respondere v ES) 

 „A co statečnosti a jejím průvodcům, velkodušnosti, vážnosti, trpělivosti, 

pohrdání lidskými věcmi? Co odpovíš těm?“ (Cic. Tusc. 2,32) 

 

(4.20) Quid periculi, quod differendo bello adimus? Num oblivisci nos haec tam 

crebra Etruriae concilia de mittendis Veios auxiliis patiuntur? (= genitiv, 

anticipuje objekt slovesa oblivisci v ES) 

 „A co nebezpečí, které podstoupíme případným odkladem války? Copak 

nám zapomenout na ně (= na toto nebezpečí) dovolují ty časté sněmy celé 

Etrurie, kde se jedná o poslání pomoci Veiím?“ (Liv. 5,5,8) 

                                                                 

108 Nemožnost anticipovat vokativ je zcela logická, jelikož vokativ nikdy není větným členem následné 
ES.  



 

113 
 

 

(4.21) Quid bello Punico secundo? Nonne C. Flaminius, consul iterum, neglexit 

signa rerum futurarum magna cum clade rei publicae? (= ablativ, 

příslovečné určení času slovesa neglegere v ES) 

 „A co za druhé punské války? Copak C. Flaminius, podruhé konzul, 

nezanedbal předznamenání věcí budoucích, což vedlo ke strašné pohromě 

pro stát?” (Cic. div. 1,77) 

 

Právě nepovšimnutí si principu anticipace (jež je významně ztíženo tím, že v ES většinou 

chybí explicitní anaforický odkaz) vedlo velkou většinu dosavadních editorů a komentátorů 

k závěru, že uvozovaný člen patří do ES místo do konstrukce uvozovacího quid. To pak 

způsobilo, že v edicích místo uvozovacího quid stojí jednoslovné „Quid?“ a otázka, která 

nemá interogativní element (částici/zájmeno) na první pozici. Podrobněji o tomto edičním 

problému bylo pojednáno v kapitole 2 výše. 
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4.4. Explicitní specifikace (ES) 

4.4.1. Základní vlastnosti ES 

Častým průvodním jevem uvozovacího quid je druhá samostatná výpověď, tzv. (následná) 

explicitní specifikace (ES), srov. oddíl 4.1 výše. Statistická čísla získaná na testovacím vzorku 

120 uvozovacích quid109 ukazují, že ES následuje po uvozovacím quid v 70 % případů, srov. 

tabulku 4.1: 

 

  Počet výskytů % 

Následuje ES 83 69 

Nenásleduje ES 37 31 

Tabulka 4.1: Četnost souvýskytu uvozovacího quid a ES 

 
V předcházejícím pododdíle o anticipaci (4.3.2.c) jsme viděli, že uvozovaný člen je zároveň 

větným členem ES, nebo přesněji, že ES obsahuje nevyjádřený větný člen koreferenční 

s uvozovaným členem (v anglickojazyčné literatuře označováno jako „zero anaphora“110). 

Zároveň jsme viděli, že ES, je-li přítomná, ovlivňuje podobu uvozovaného členu, neboť ten již 

předem anticipuje formu, která by mu patřila v ES. Už z toho je patrné, že ES – alespoň 

v námi zkoumaných textech – není ani tak jevem objevujícím se až během produkce řeči, tj. 

ve chvíli, kdy si sebereflexivní mluvčí uvědomí, že nebyl dost explicitní, a zexplicitní, 

specifikuje, zpřesní svoji otázku. Spíše se jedná o strategické rozdělení do dvou kroků: 1. 

uvedení tématu (s implicitním dotazem); 2. explicitní dotaz na toto téma. Anticipace formy 

(zejména je-li uvozovaným členem NS v příznakovém pádě, tj. v jiném pádě než v nominativu) 

ukazuje, že mluvčí musel s  ES počítat již při vyslovování/psaní vlastní konstrukce uvozovacího 

quid. Je samozřejmě pravděpodobné, že ES se v latině vyskytovala i jako opravný prostředek 

při řečové produkci (a že tato funkce je z diachronního pohledu funkcí prvotní), anticipace 

však ukazuje, že se mluvčí naučili používat „uvozovací quid + ES“ jako textové schéma. 

 

                                                                 

109 Jedná se o všechna uvozovací quid z těchto Ciceronových textů: Arch., Balb., Caec., Catil. 1–4, 
Deiot., Lig., Man., Marcell., Mil., Phil. 1–14, p. red. in sen., prov., S. Rosc. a Sest. 

110 K pojmu „zero anaphora“ srov. výše pozn. 20. 
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4.4.2. Forma ES 

ES má nejčastěji formu otázky, zřídka také zvolání (např. Cic. Mil. 40, 41 a 64) nebo věty 

oznamovací s ironickým credo (např. Cic. Sest. 44, Phil. 2,26 či Lig. 28). Srov. tabulku 4.2 (ke 

vzorku, na němž byla data pořízena, srov. předcházející oddíl 4.4.1): 

 

  Počet výskytů % 

Otázka 77 92,8 

Zvolání 3 3,6 

Oznamovací věta 3 3,6 

Tabulka 4.2: Četnost forem ES 

Otázky v ES mohou mít všechny podoby, jaké mívají běžné latinské otázky: otázka 

zjišťovací může obsahovat částici nonne (srov. př. (4.17) a (4.18) výše), num (srov. př. (4.20) 

výše), -ne (srov. př. (4.1) výše) nebo být i bez částice (srov. př. (4.36) níže); otázka doplňovací 

má vždy samozřejmě tázací zájmeno či zájmenné příslovce (srov. př. (4.19) výše). Srov. 

frekvenci jednotlivých tázacích slov ve výše zkoumaném vzorku v tabulce 4.3: 

  Počet výskytů % 

bez částice 14 18,2 

 -ne 16 20,8 

num 6 7,8 
nonne 13 16,8 

tázací zájmeno či 
zájmenné 
příslovce 

28 36,3 

Tabulka 4.3: Četnost tázacích slov v ES 
 

4.4.3. Postavení ES vůči uvozovacímu quid 

ES v naprosté většině případů následuje po uvozovacím quid. Velmi zřídka se stává, že má 

ES povahu vsuvky, a to zvláště je-li uvozovaný člen rozvit vedlejší větou vztažnou. Srov. př. 

(4.22) – (4.24). V prvním případě má vztažná věta diskurzní funkci OSPRAVEDLNĚNÍ (A co kojné? 

Té nic nepošleš? Vždyť ona krmí tvé malé otroky); v zbylých dvou příkladech je uvozovaný 

člen tvořen kataforickým zájmenem, jehož význam je specifikován vedlejší větou vztažnou.111 

 

(4.22) Quid nutrici (non missuru’s quicquam?), quae vernas alit?  

                                                                 

111 Viz také oddíl 2.4.4, kde je probírána pasáž Cic. Cluent. 70. 
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 „A co kojné (té nic nepošleš?), která kojí děti tvých otroků?“ (Plaut. mil. 698) 

 

(4.23) Quid illa tandem – num leviora censes? –, quae declarant inesse in animis 

hominum divina quaedam?  

 „A co konečně ty věci – copak to považuješ za méně závažné –, které 

ukazují, že v lidském duchu je přítomno cosi božského?“ (Cic. Tusc. 1,56) 

 

(4.24) Quid illa vis – quae tandem est? –, quae investigat occulta, quae inventio 

atque excogitatio dicitur? 

 „A co ona síla – jaká vlastně je? –, která stopuje skryté a které se říká 

invence či vynalézavost.“ (Cic. Tusc. 1,62) 

 

4.4.4. Pohyb tematických elementů mezi ES a uvozovaným členem 

Výjimečně se stává, že konstrukce uvozovacího quid obsahuje tematický element, který 

bychom čekali až v následující ES. Tento pohyb tematického elementu je nepredikovatelný, 

snad by se mohlo jednat o rys mluvenosti. Srov. př. (4.25) a (4.26) s jejich očekávatelnými 

podobami (*4.25) a (*4.26). 

 

(4.25) Quid de fulgurum vi dubitare? Num possumus? 

 „A co pochybovat o síle blesku? Můžeme?“ (Cic. div. 1,16) 

 

(4.26) Quid hoc in Apolloniensi Aristodamo, quid in Leonte Imacharensi? Non idem 

fecisti? 

 „A co tohle u Aristodama z Apollonie, co u Leonta z Imacharie? Neudělal jsi 

totéž?“ (Cic. Verr. 2,5,15) 

 

(*4.25) Quid de fulgurum vi? Num DUBITARE possumus? 

 „A co síla blesků? O té pochybovat můžeme?“ 

 

(*4.26) Quid in Apolloniensi Aristodamo, quid in Leonte Imacharensi? Non HOC 

idem fecisti? 
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 „A co u Aristodama z Apollonie, co u Leonta z Imacharie? Neudělal jsi 

přesně to samé?“ 
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4.5. Další obohacování a modifikace konstrukce 

4.5.1. Partikule a meta-komunikační poznámky 

V konstrukci uvozovacího quid se mohou kromě členu uvozovacího a uvozovaného objevit 

ještě různé diskurzní markery („discourse markers“):112 částice (např. ergo, igitur, vero, etiam, 

tandem) a různé meta-komunikační poznámky (mající podobu VV či vsuvky). Ty naznačují, jak 

je daná konstrukce zapojena do probíhajícího diskurzu, srov. př. (4.27) – (4.28), tj. uvozovací 

quid s částicemi vero a ergo, které je nutné lišit od výpovědí „Quid ergo?“ a pouze domněle 

existující výpovědi „Quid vero?“ (k ní srov. oddíl 3.6.5 výše): 

 

(4.27) Quid vero ille [M.] Cato? Nonne et eloquentia tanta fuit, quantam illa 

tempora atque illa aetas in hac civitate efferre maximam potuit, et iuris 

civilis omnium peritissimus? 

 „Nebo co ten slavný Marcus Cato? Copak nedosáhl takové výmluvnosti, 

jakou ony časy a ona doba v této obci mohla vyprodukovat, a nebyl zároveň 

nejzkušenější ze všech v občanském právu?“ (Cic. de or. 1,171) 

 

 (4.28)  Quid ergo si diutius aut tranquillitas nos tenuerit aut adversa tempestas? 

Quid facturi sumus?  

 „Co tedy když nás déle zdrží bezvětří nebo bouře? Co budeme dělat?“  (Petr. 

102) 

 

Meta-komunikační vedlejší věta je uvedena v př. (4.29) níže. Tato VV musí být připojena 

k uvozovacímu quid, nikoli k ES, protože vysvětluje, proč po probrání několika jednotlivých 

souhvězdí mluvčí volí nadřazené, obecné, shrnující téma (souhvězdí > obloha), kterým svou 

argumentaci uzavře. 

 

(4.29) Quid totum prope caelum (ne pluris persequar)? Nonne humano genere 

completum est? 

                                                                 

112 Pojetí těchto „discourse markers“ a toho, jak je popisovat, se liší téměř od badatele k  badateli, jak 
dokazuje i sborník FISCHER (2006), který je pluralitě přístupů k diskurzním markerům věnován. 
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 „Co prakticky celá obloha (abych to již dále nenatahoval)? Není zcela 

zaplněné lidským rodem?“ (Cic. Tusc. 1,28)  

 

4.5.2. Rozvinutí vedlejší větou 

Uvozovací quid může být jako celek rozvito vedlejší větou, jak ukazuje v mém korpusu 

ojedinělý př. (4.30).  

 

(4.30) Si civis Romanus dignus isto negotio nemo fuit, quid civitates, quae in 

amicitia fideque populi Romani perpetuo manserant? 

 „Nebyl-li žádný římský občan hoden tohoto úkolu, co ty obce, které vždy 

setrvaly ve věrném přátelství s římským lidem?“ (Cic. Verr. 2,5,83) 

 

Vedlejší věta (Si civis...) se zde vztahuje k celku uvozujícího a uvozovaného členu, tedy 

k celé konstrukci. (Tento případ je nutné odlišovat od případů, kdy uvozovaný člen má 

podobu VV [např. Quid si…], a také od případů, kdy je pouze uvozovaný člen rozvinut pomocí 

VV [např. cosi jako *Quid homines, qui…].) 

 

4.5.3. Několikanásobná uvozovací quid a několikanásobný uvozovaný člen 

Zejména v persvazivních (argumentativních, často polemických) kontextech není úplně 

neobvyklé, že mluvčí chce do diskurzu uvést hned několik témat nebo hned několik dokladů 

ve prospěch svého tvrzení a v neprospěch tvrzení oponentova. I pokud se rozhodne všechna 

tato témata/doklady do diskurzu uvést pomocí uvozovacího quid (jež je pouze jedním 

z prostředků k tomu vhodných), má mluvčí stále ještě na výběr ze dvou konkurenčních 

možností: buď může opakovat celou konstrukci (několikanásobné uvozovací quid, kde každé 

uvozovací quid je samostatnou výpovědí), nebo může zmnožit pozici uvozovaného členu 

(několikanásobný uvozovací člen; celá konstrukce tvoří jednu výpověď). 

Několikanásobná uvozovací quid mohou následovat bezprostředně za sebou jako v (4.31), 

nebo mohou být od sebe oddělena vloženou ES jako v (4.32): 
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(4.31) Quid in Numa Pompilio? Quid in Servio Tullio? Quid in ceteris regibus, 

quorum multa sunt eximia ad constituendam rem publicam? Num 

eloquentiae vestigium apparet? 

 „A co u Numy Pompilia? Co u Servia Tullia? Co u ostatních králů, kteří se 

mnoha znamenitými kroky podíleli na ustavení státu? Copak u nich je jen 

stopa po nějaké výmluvnosti?“ (Cic. de or. 1,37) 

 

(4.32) Quid Theophrastus? Mediocriterne delectat cum tractat locos ab Aristotele 

ante tractatos? Quid Epicurei? Num desistunt de iisdem, de quibus et ab 

Epicuro scriptum est et ab antiquis, ad arbitrium suum scribere? 

 „A co Theofrastos? Skýtá jen průměrné potěšení, když probírá místa, která 

dříve probíral již Aristotelés? A co Epikúrejci? Copak přestávají dle svého 

úsudku psát o tomtéž, o čem zanechal spisy Epikúros a staří autoři? (Cic. fin. 

1,6) 

 

Při několikanásobném uvozovacím quid (i pokud dochází k bezprostřednímu zřetězení) 

mohou být kombinovány různé varianty uvozovacího quid, tj. různé formy uvozovaného 

členu; např. quid cum a quid + NS v př. (4.33).  

 

(4.33) Quid cum Cumis Apollo sudavit, Capuae Victoria? Quid ortus androgyni? 

Nonne fatale quoddam monstrum fuit?  

 „Co tenkrát, když v Kúmách tekl pot z Apollóna, v Kapui z Viktórie? A co 

narození androgyna? Nešlo o jakýsi osudový úkaz?“ (Cic. div. 1,98) 

 

Samostatnost několikanásobných uvozovacích quid je oslabena, pakliže je celá řada 

těchto uvozovacích quid specifikována jedinou následující ES jako v př. (4.31) výše; dochází 

k tomu samozřejmě jen při bezprostředním zřetězení. Ještě více je samostatnost 

několikanásobných uvozovacích quid  oslabena, jsou-li všechny uvozované členy rozvity 

prvkem, který se explicitně nachází jen v posledním uvozovacím quid: v př. (4.34) se slovo 

senes vztahuje i k uvozovaným členům předchozím (tedy iuris consulti senes, pontifices senes, 

augures senes). Takovéto případy tvoří přechod mezi několikanásobným výskytem 

konstrukce a několikanásobným uvozovacím členem.  
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(4.34) Quid iuris consulti, quid pontifices, quid augures, quid philosophi senes, 

quam multa meminerunt!  

 „Co staří znalci práva, co staří pontifikové, co staří augurové, co staří 

filozofové? Jak moc ti si toho pamatují?! (Cic. Cato 22) 

 

Při několikanásobném uvozovacím členu jsou složky tohoto členu v parataktickém 

poměru slučovacím a celá konstrukce tvoří jedinou výpověď. Složky několikanásobného 

uvozovacího členu bývají (stejně jako u jiných několikanásobných větných členů) spojeny 

spojkami slučovacími jako v př. (4.35), asyndetem jako v př. (4.36), příp. zřídka také spojkami 

rozlučovacími (tzv. slabá disjunkce113) jako v př. (4.37); na něm je také možné ukázat, že je 

možné kombinovat také několikanásobná quid a několikanásobné větné členy (zde jde o tři  

zřetězená uvozovací quid, z nichž první má několikanásobný uvozovaný člen). 

 

(4.35) Quid religiones et caerimoniae?  

 „Co obřady a náboženství?“ (Cic. de or. 1,39) 

 

(4.36) Quid Aristaeus, qui olivae dicitur inventor, Apollinis filius, Theseus, qui 

Neptuni, reliqui, quorum patres di? Non erunt in deorum numero? 

 „A co Aristaeus, o němž se tvrdí, že objevil révu a byl synem Apollóna, 

[nebo] Theseus, o němž se říká, že byl synem Neptuna, [nebo] ostatní, 

jejichž otcové byli bozi – nemají být počítáni mezi bohy?“ (Cic. nat. deor. 

3,45) 

 

(4.37) Primum animalia sunt iam partim tantula, quorum  

 tertia pars nulla possit ratione videri. 

 Horum intestinum quodvis quale esse putandumst? 

 Quid cordis globus aut oculi? Quid membra? Quid artus? 

 Quantula sunt?  

                                                                 

113 Srov. KARLÍK (2016c: 2044). 
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„Předně zvířátka jistá jsou natolik malá, / že třetinu jejich těla už 

rozeznat nelze. / Jak malé vnitřnosti si u nich musíme myslit? / Co 

kulička srdce a oka, co údy a klouby, / jak budou drobné!“114 (Lucr. 

4,116–120) 

 

Funkční rozdíl mezi oběma konkurenčními možnostmi (několikanásobná uvozovací quid vs. 

několikanásobný uvozovaný člen) jsem nevypozoroval. Zdá se jen, že několikanásobná 

uvozovací quid kvůli anafoře (Quid…? Quid…?) a opakujícímu se intonačnímu schématu 

působí naléhavěji a rétoričtěji. 

  

                                                                 

114 Přel. J. Nováková (MC upravil: vnitřnosti, m. drobty).  
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4.6. Začleňování uvozovacího quid do jiných syntaktických struktur 

4.6.1. Uvozovací quid jako nepřímá otázka 

Výpovědi tvořené na základě konstrukce uvozovacího quid mají formu výpovědí tázacích 

(obsahují od původu tázací zájmeno quid a ekvivalenty této konstrukce v moderních jazycích 

mají tázací intonaci). Ačkoli by se dalo očekávat, že se uvozovací quid může dobře realizovat i 

jako otázka nepřímá, podařilo se mi v latině nalézt pouze jeden případ, kdy uvozovací quid 

syntakticky závisí na jiné větě jako tzv. nepřímá otázka, srov. (4.38): 

 

(4.38) Cum filius aliique principes percontando exsequerentur, quid si media via consilii 

caperetur, ut et dimitterentur incolumes et leges iis iure belli victis imponerentur, 

„ista quidem sententia“ inquit „ea est, quae neque amicos parat nec inimicos 

tollit.“ „Když syn a jiní přední politikové vyptáváním se na něm vyzvídali, co kdyby 

se řídili střední cestou té rady, aby Římané byli propuštěni bez úhony a byly jim 

přitom uloženy podmínky podle práva válečného, tu on pravil: ‚Tento návrh 

ovšem je takový, že ani nezjednává přátele, ani nepřátele neodklizuje.‘“ 115 (Liv. 

9,3,11–12) 

 

4.6.2. Problematický případ: Uvozovací quid se slovesem myšlení 

V textech se setkáváme také s  úseky textu, které jsou tvořeny slovem quid, slovesem 

myšlení nejčastěji ve 2. os. sg. (censes, putas), 116  a dále různými závislými akuzativy, 

akuzativy s infinitivem či vedlejšími větami ve 2. stupni závislosti. Srov. př. (4.39) – (4.42): 

 

(4.39)  Quid tu illas putas, quae fuerunt in Hispania? Nonne idem postulaturas?  

 „A co myslíš ty [legie], které byly v Hispánii? Nebudou žádat totéž? (Cic. Att. 

14,5,1) 

 

                                                                 

115 Přel. P. Kucharský. (Livius: Dějiny II–III. Praha, Svoboda 1972, s. 322.) 
116 Méně často bývá v latině sloveso myšlení v 1. os. pl. Jedná se o tzv. inkluzivní 1. os. pl. (srov. 
ČERMÁK 2011: 140 a 281), která na rozdíl od exkluzivní (já + oni), zahrnuje adresáta, tj. druhou osobu 
(já + ty/vy): Quid enim censemus superiorem illum Dionysium? Quo cruciatu timoris angi solitum, qui 

[…]? „Vždyť co myslíme, že onen předchozí Dionýsios? Jakými mukami obav býval sžírán, když 

[…]?“ (Cic. off. 2,25). 
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(4.40)  Quid censes hunc ipsum Sex. Roscium? Quo studio et qua intellegentia esse 

in rusticis rebus? 

 „A co myslíš sám zde přítomný Sextus Roscius? Jaký má zápal a jak se vyzná 

v zemědělských záležitostech?“ (Cic. S. Rosc. 49) 

 

(4.41) Quid censes, si ratio esset in beluis? Non suo quasque generi plurimum 

tributuras fuisse? 

 „A co myslíš, kdyby měla zvířata rozum? Nepřisoudilo by každé svému 

druhu prvenství?“ (Cic. nat. deor. 1,78) 

 

(4.42) Quid censes, si ad alicuius ingenium vel maius illa, quae ego non attingi, 

accesserint? Qualem illum et quantum oratorem futurum? 

 „Co myslíš, až se k něčímu třeba ještě většímu nadání přidají ty věci, ke 

kterým jsem já ani nepřičichl [=rétorické vzdělání]? Jak zdatný a jak velký to 

pak bude řečník?“ (Cic. de or. 1,79) 

 

Této konstrukci věnují drobnou pozornost KÜHNER – STEGMANN (1912: II, s. 500), LEEMAN – 

PINKSTER (1981: 169), TOURATIER (1994: 593–594; k němu viz už v oddílu 1.5.1).  Kühner – 

Stegmann (na něž odkazují i Leeman – Pinkster) uvádějí, že „der Ursprung dieser Art der 

Fragestellung ist wohl zurückzuführen auf die in der Umgangssprache beliebte Formel  quid 

censes“. Já se naproti tomu pokusím ukázat, že tuto konstrukci je možné a zároveň nutné 

chápat jako určitou (modifikovanou) podobu uvozovacího quid. 

Mou první námitkou proti tvrzení, že se tyto případy vyvinuly z hovorové otázky Quid 

censes?, je to, že hned v př. (4.39) máme i jiné sloveso myšlení (puto „myslím“), takže se 

nejedná o idiomatickou (lexikálně předdefinovanou) konstrukci, jak bychom čekali, kdyby se 

tato konstrukce vyvinula z otázek „Quid censes?“. Zadruhé není jasné, jak by se mohla otázka 

„Quid censes?“ vyvinout v „Quid censes hunc Sextum Roscium?“. V řešení, které navrhují 

Kühner – Stegmann, musíme považovat quid za akuzativní předmět slovesa censeo (jako je 

tomu v otázce quid censes?): není ovšem možné, abychom výše uvedené př. (4.39) – (4.42) 

považovali za sloveso myšlení s dvojím akuzativem, tedy se dvěma předměty, např. v (4.39) 

quid a illas, v př. (4.40) quid a ipsum Sex. Roscium. Slovesa myšlení tuto vazbu sice přibírají, 

jak vidno v př. (4.43) níže, ale vazba má význam považovat někoho/něco za někoho/něco. 
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V př. (4.39) a (4.40) však taková interpretace nedává smysl vzhledem ke kontextu: *„Za co 

považuješ ony [legie], které byly v Hispánii?“ resp. *„Za co považuješ samotného Sexta 

Roscia?“ 

 

 (4.43) Utram igitur putas legem molliorem?  

 „Který z těch zákonů tedy považuješ za milosrdnější?“ (Cic. Verr. 2,1,26) 

 

Některé případy by teoreticky bylo možné chápat jako akuzativy s infinitivem s elipsou 

slovesa. Např. v (4.39) bychom domnělou elipsu mohli doplnit pomocí facturas esse takto: 

*Quid illas [legiones], quae fuerunt in Hispania, [facturas esse] putas? Nonne idem 

postulaturas? „Co myslíš, že budou dělat ty, které byly v Hispánii? Ne[myslíš, že] budou žádat 

totéž?“ Doplnění na AcI však není možné např. v (4.40), protože zde prostě neexistuje žádný 

vhodný lexém, který by bylo možné doplnit. Toto řešení – tedy, že jde o quid censes + 

akuzativ s infinitivem s elipsou infinitivu – se může jevit v některých případech správné, ale 

nedokáže vysvětlit všechny případy: přesně tutéž situaci jsme viděli také u (základního, 

nemodifikovaného) uvozovacího quid výše v oddílu 4.2: uvozovací quid uvádí dotaz na nějaké 

pozapomenuté téma: jsme-li schopni tento dotaz (A co Petr? Jak se mu daří?) přeformulovat 

na otázku, v níž co, je předmětem, pak můžeme mít pocit, že se jedná o elipsu (A co dělá Petr? 

Jak se mu daří) – je to však klamný pocit, jak ukazují případy, v nichž toto přeformulování 

není možné nebo smysluplné (v případě Pavel má dva syny. A co Petr? Má nějaké děti? není 

smysluplné doplnění *A co má Petr?; v případě Pavel nepřijde. A co Petr? Ten přijde? není 

možné doplnění *A co Petr přijde?). Přesně taková je situace u uvazovacího quid se slovesem 

myšlení. 

Alternativním řešením k návrhu Kühnera – Stegmanna se mi tedy zdá považovat tyto 

případy za určitou formu uvozovacího quid, ve které figuruje navíc sloveso myšlení. Pro 

možnost, že se jedná o uvozovací quid svědčí to, že ve všech čtyřech výše uvedených 

případech můžeme rozlišit všechny nám již známé složky běžného uvozovací quid:  

1) stabilní člen uvozující (zástupné quid); 

2) proměnlivý uvozovaný člen s  formou nominální skupiny nebo vedlejší věty (illas, 

quae…; hunc ipsum Sextum Roscium;  si ratio…; si ad alicuius…); 

3) explicitní specifikaci ve formě otázky s  interogativním (nonne, quo, qualem) nebo 

nejrematičtějším (non) slovem na prvním místě. 
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Navíc i v dalším jazyce, lze najít případy, kdy se uvozovací konstrukce obohacuje slovesem 

myšlení ve druhé osobě, srov. český případ (4.44) níže:117 

 

(4.44)  Co po těch klukách chceš? MAREK šel dělat vychovatele, protože už nevydržel 

stát na nohou u mašiny, HRBEK proto, že mu to politicky postavili, a HONZU 

SOVÁKA vybrali jako nejlepšího svazáka. A co myslíš JÁ? Já jsem zedník 

původně… a dělám tohleto! (SYN 2015) 

 

Hypotézu, že jde o modifikovanou formu uvozovacího quid, podporují i kontexty a funkce 

těchto případů, které se podobají běžným uvozovacím quid. 

Přítomnost tohoto slovesa myšlení můžeme vysvětlit dvěma způsoby: buď je konstrukce 

uvozovacího quid závislá na slovese myšlení tak, jako na něm bývají závislé akuzativy 

s infinitivem; nebo je sloveso pře(d)sunuté do uvozovací konstrukce z následné ES. Zvažme 

nyní obě varianty. 

Na první pohled se zdá, že by mohlo jít o uvozovací quid v akuzativu s infinitivem: do 

akuzativů a infinitivů se transformují všechny složky konstrukce: zástupné quid zůstává 

neměnné, nominativy v uvozovaném členu se mění na akuzativy, vedlejší věty v uvozovaném 

členu mají konjunktiv jako při druhé závislosti a ES má podobu akuzativu s  infinitivem. 

Všechny naše výše uvedené doklady můžeme rozdělit do dvou skupin: první dva příklady 

mají uvozovaný člen vyjádřený jmennou skupinou a tato jmenná skupina je zároveň 

myšleným podmětem následující ES: kdyby celá konstrukce uvozovacího quid byla nezávislá, 

uvozovaný člen by byl v nominativu a sloveso v ES by bylo ve tvaru určitém: 

 

(*4.39) *Quid illae, quae fuerunt in Hispania? Nonne idem postulabunt? 

  >>> Quid tu illas putas quae fuerunt in Hispania? Nonne idem postulaturas? 

 

                                                                 

117 Rozdíl  mezi latinou a češtinou je v tom, že v češtině sloveso myšlení neřídí celou konstrukci, nýbrž 
jde o jakousi vsuvku (v př. (4.44) je zájmeno já v nominativu, nikoli v akuzativu, jak by bylo nutné, 
pokud by šlo o závislý předmět). Povšimněme si typického kontextu uvozovacího quid: v textu se 
vypočítává několik témat (Marek, Hrbek, Honza Sovák) a teprve další, čtvrté téma je uvozeno pomocí 
konstrukce uvozovacího co. 
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(*4.40)*Quid hic ipse Sextus Roscius? Quo studio et qua intellegentia est in rusticis rebus?  

 >>>  Quid censes hunc ipsum Sex. Roscium? Quo studio et qua intellegentia esse 

in rusticis rebus? 

 

Druhou skupinu tvoří případy, v nichž uvozovaný člen tvoří VV se spojkou si, tedy VV 

podmínková. Tato podmínková VV se – zdá se – chová jako předvětí podmínkového souvětí 

v závislosti (VV podmínková v 2. závislosti), třebaže na příkladech (4.41) a (4.42) to nelze 

prokázat úplně jednoznačně: v př. (4.41) je ireálná modalita (esset) a ireálné předvětí zůstává 

vždy stejné bez ohledu na stupeň závislosti; v př. (4.42) je tvar accesserint, který nejlépe 

vysvětlíme jako zástupný konjunktiv pf. pro vyjádření předčasnosti před budoucností 

(formálně je však identický s  indikativem futura druhého). Explicitní specifikace má však 

zřetelně podobu závětí ireálného podmínkového souvětí v závislosti (tj. akuzativ s infinitivem, 

který obsahuje charakteristický ireálný opis -urum fuisse), proto je skutečně pravděpodobné, 

že VV se spojkou si je předvětím podmínkového souvětí v závislosti. 

 

(*4.41) *Quid si ratio esset in beluis? Non suo quasque generi tribuerent? (1. stupeň 

závislosti) 

 >>> Quid censes, si ratio esset in beluis? Non suo quasque generi plurimum 

tributuras fuisse? (2. stupeň závislosti) 

 

(*4.42) *Quid si ad alicuius ingenium vel maius illa, quae ego non attingi, accesserint (= 

ind. fut. II.) ? Qualis ille et quantus orator erit? (1. stupeň závislosti) 

 >>> Quid censes, si ad alicuius ingenium vel maius illa, quae ego non attingi, 

accesserint (= zástupný konj. pf.)? qualem illum et quantum oratorem futurum? (2. 

stupeň závislosti) 

 

Nabízí se však ještě možnost, že konstrukce vznikla pře(d)sunutím slovesa myšlení z ES 

do uvozovacího quid. Slovesa myšlení se v ES objevují poměrně často, srov. censes v př. 

(4.45) níže; často pak na nich v ES závisí akuzativ s infinitivem (conflixisse), jehož podmět je 

nevyjádřený, ale koreferenční s  uvozovaným členem (Herculem). Protože následuje ES, 

uvozovaný člen (viz výše 4.3.2.c) anticipuje tu podobu, která by mu náležela v dané ES; a 

protože v př. (4.45) má být podmětem akuzativu s  infinitivem, je v akuzativu. 
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(4.45) Quid Herculem [...]? Iratumne censes conflixisse cum Erymanthio apro aut 

leone Nemeaeo?  

 „A co Herkules […]? Myslíš, že se utkal s erymanthským kancem či 

nemejským lvem rozhněván?“ (Cic. Tusc. 4,50) 

 

Pře(d)sunutím slovesa censes z ES do uvozovacího quid dostaneme tutéž strukturu, jakou 

jsme viděli v př. (4.39)–(4.40) výše: *Quid Herculem censes? iratumne conflixisse cum 

Erymanthio apro aut leone Nemeaeo? Pro to, že by tyto konstrukce mohly skutečně vznikat 

pře(d)sunutím slovesa myšlení z ES, která doprovází základní (bezpříznakovou, 

neobohacenou) podobu uvozovacího quid svědčí zejm. výmluvný př. (4.46), který podle mě 

obsahuje dvě zřetězená uvozovací quid: první je uvozovací quid  se slovesem myšlení, druhé 

je obyčejné uvozovací quid s anticipací a s ES, jež obsahuje sloveso myšlení: 

 

 (4.46) Quid enim censemus superiorem illum Dionysium? Quo cruciatu timoris 

angi solitum […]? Quid Alexandrum Pheraeum? Quo animo vixisse 

arbitramur? 

 „Vždyť co myslíme, že onen předchozí Dionýsios? Jakými mukami obav 

býval sžírán […]? A co Alexandr Pheraeus? V jakém rozpoložení se 

domníváme, že žil?“  (Cic. off. 2,25) 

 

Konstrukce tak mohla vzniknout pře(d)sunutím slovesa myšlení do vlastní konstrukce 

uvozovacího quid. Srov. 4.4.4. výše o přesouvání tematických elementů z ES do uvozovaného 

členu. Podobný princip představuje např. prolepse u vět vztažných, kdy se člen patřící logicky 

do věty vedlejší, připojuje jako předmět věty hlavní, srov. PANHUIS (2014: 237).118 Tedy:  

 

v př. (4.39) *Quid tu illas putas quae fuerunt in Hispania? Nonne [putas] idem 

postulaturas? 

                                                                 

118 Panhuisův příklad (Plaut. aul. 61–63): Nimis ego hanc metuo male, ne mihi ex insidiis verba 
imprudenti duit neu persentiscat aurum, ubi´st absconditum. „Strašně se bojím, abych se jí pošetile 
nedal ošálit a aby neodhalila, kde je mé zlato ukryté.“ (Přel. L. Pultrová.)  
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v př. (4.40) *Quid censes hunc ipsum Sex. Roscium? Quo studio [censes] et qua 

intellegentia esse in rusticis rebus? 

v př. (4.41) *Quid censes, si ratio esset in beluis? Non [censes] suo quasque generi 

plurimum tributuras fuisse? 

v př. (4.42) *Quid censes, si ad alicuius ingenium vel maius illa, quae ego non attingi, 

accesserint? Qualem [censes] illum et quantum oratorem futurum? 

 

Nejedná se tu však o spontánní (ad hoc) pře(d)souvání v jednotlivých případech: 

konstrukce se ustálila pouze v případech, kdy je uvozovaným členem NS nebo VV se spojkou 

si či cum.119 Srov. tato existující schémata: 

 

K ustálení pouze v těchto dvou případech došlo i přesto, že slovesa myšlení se objevují i v ES 

po jiných podobách uvozeného členu, např. po VVquod, jak ukazuje př. (4.47); v těchto 

případech k pře(d)sunutí nikdy nedochází. 

 

(4.47) Quid quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt […]? Quo tandem 

animo [hoc] tibi ferundum putas? 

 „A co to, že při tvé příchodu se sedadla kolem tebe vyprázdnila? Jakým 

způsobem myslíš, že bys to měl brát?“ (Cic. Catil. 1,16) 

 

Ať tuto konstrukci budeme považovat za uvozovací quid v akuzativu s infinitivem 

nebo za uvozovací quid s pře(d)sunutým slovesem myšlení z ES, při editování je nutné 

dbát na to, aby jednak nestál otazník po slově quid (stejně jako u běžného uvozovacího 

quid), jednak aby naopak bylo použito nějaké interpunkční znaménko po uvozovaném 

členu – to je totiž častá ediční chyba u těchto případů. Srov. editování pasáže výše 

                                                                 

119 Pro příklady se spojkou cum (Quid censetis, cum…) srov. Cic. Phil. 12,13 a Phil. 12,22. 

Quid + VFsloveso myšlení + VVsi? + Tázací propozice(AcI) 

Quid + VFsloveso myšlení + NS4? + Tázací propozice(AcI) 

 

Quid + VFsloveso myšlení + VVcum? + Tázací propozice(AcI) 
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citované jako (4.46), zde jako (4.46b): je téměř absurdní, že interpunkční znaménko 

v edicí chybí nejen po uvozovacím quid se slovesem myšlení, ale také ve druhém 

případě, což je uvozovací quid ve své tradiční podobě:  

 

(4.46b)  Edice120: Quid enim censemus superiorem illum Dionysium quo cruciatu 

timoris angi solitum [...]? Quid Alexandrum Pheraeum quo animo vixisse 

arbitramur? 

 MC: Quid enim censemus superiorem illum Dionysium? Quo cruciatu timoris 

angi solitum […]? Quid Alexandrum Pheraeum? Quo animo vixisse 

arbitramur? 

 „Vždyť co myslíme, že onen předchozí Dionýsios? Jakými mukami obav 

býval sžírán […]? A co Alexandr Pheraeus? V jakém rozpoložení se 

domníváme, že žil?“  (Cic. off. 2,25) 

 

  

                                                                 

120 Toto znění má MILLER (1975[1913], LCL), WINTERBOTTOM (1994, Oxf.) i ostatní, srov. Apendix. 
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4.7. Sémantické aspekty konstrukce 

4.7.1. Ilokuční platnost 

Primární (nikoli však nejčastější) diskurzní funkcí konstrukce se zdá být funkce tázací, 

která je odvozena od tázací formy, kterou konstrukce má (obsahuje tázací zájmeno a 

důvodně předpokládáme tázací intonaci, jakou mají ekvivalentní konstrukce v češtině nebo 

angličtině). Tázací funkce spočívá v tom, že mluvčí předkládá komunikačnímu partnerovi 

nějaké nové téma a chce slyšet partnerův vzhledem ke kontextu relevantní komentář 

k tomuto tématu (tázací zájmeno co zde otázku příliš nespecifikuje, je rudimentární); srov. 

(4.48): 

 

(4.48) Quid si apud te eveniat desubito prandium aut potatio  

forte aut cena, ut solet in istis fieri conciliabulis – 

ubi ego tum accubem121? 

 „Co kdyby se u tebe najednou pořádal oběd či pitka či večeře, jak se často 

děje v tom tvém dohazovačském domě, na jakém místě bych mohl 

zalehnout ke stolu?“ (Plaut. Bacch. 78-81) 

 

Tázací forma – jako u otázek obecně – může být využita sekundárně: dotaz na vůli 

ohledně nějaké budoucí aktivity (Co takhle jít do kina?) může mít komunikační funkci návrhu 

(stejně jako u větné otázky Nechceš jít do kina?), srov. (4.49). Dotazuje-li se mluvčí na 

skutečnost, kterou jeho komunikační partner opomněl a která podle mluvčího vrhá na závěry 

komunikačního partnera poněkud jiné světlo, tento „dotaz“ má komunikační funkci námitky, 

srov. (4.50). U takovéto námitky může mluvčí poskytnout komunikačnímu partnerovi prostor 

na reakci a na její případné vyvrácení; i u uvozovacího quid jsou však případy, kdy tázací 

forma je pouze tzv. řečnická a mluvčí nečeká, že komunikační partner bude jakkoli reagovat; 

v takovém případě se uvozovací quid navzdory své formě příliš neliší od tvrzení, srov. př. 

(4.51), kde Ovidius využívá konstrukci „Quid quod X?“ pouze jako metrickou a stylistickou 

variantu k obratu „Adde, quod X“. 

 

                                                                 

121 Toto znění má DE MELO (2011–2013, LCL); LINDSAY (1904–1905, Oxf.) má accumbam m. accubem. 
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(4.49) ‚Quid si abeamus [ac] decumbamus?‘ inquit. Consilium placet. 

 „‘Co kdybychom odešli a ulehli k hostině?‘ řekl. Návrh se líbí.“ (Plaut. Curc. 

351) 

 

(4.50)  M.: Quod idem et Zaleucum et Charondam fecisse video […] 

Q.: Quid quod Zaleucum istum negat ullum fuisse Timaeus? 

M.: At <ait> Theophrastus, auctor haud deterior mea quidem sententia […] 

„M.: Vidím, že přesně to udělali Zaleukos a Charóndás . 

Q.: Ale co skutečnost, že Timáios popírá, že tenhle Zaleukos vůbec kdy 

existoval? 

M.: Ale jeho existenci potvrzuje Theofrastos, autorita o nic horší po mém 

soudu […]“ (Cic. leg. 2,14–5) 

 

(4.51) [Vertumnus v podobě stařeny přemlouvá Pomonu, aby si začala 

s Vertumnem] 

 Adde, quod est iuvenis, quod naturale decoris 

 munus habet formasque apte fingetur in omnes, 

 et quod erit iussus, iubeas licet omnia, fiet. 

 Quid quod amatis idem, quod, quae tibi poma coluntur, 

 primus habet laetaque tenet tua munera dextra! 

 „Přidej, že je to mladík, že je nadán přirozeným půvabem / a umí se vhodně 

proměnit do všech podob / a stane se vším, co mu poručíš, ať mu poručíš 

cokoli. / A co to, že máte rádi totéž, že plody, které pěstuješ, / jemu se 

dávají první a on tvoje dary v radostné pravici svírá.“ (Ov. met. 14,684–8) 

 

Vzhledem k častému souvýskytu uvozovacího quid a následné explicitní specifikace a 

vzhledem k tomu, že dotaz obsažený ve slově co je zcela rudimentární, uvozovací konstrukce 

má často funkci komunikačně subsidiární: místo formulování dotazu ohledně nějakého 

nového tématu (1 krok), může mluvčí preferovat rozdělení této akce do dvou kroků (tj. 

uvedení tématu do diskurzu a teprve poté formulování dotazu), srov. také výše oddíl 4.4.1. 
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4.7.2. Sémantika uvozovaného členu 

a) Sémantika forem uvozovaného členu 

Na volbu konkrétní formy nemá vliv pouze kontext, ale také sémantika (v případě 

rudimentárního quid, kde kontext nemá na podobu uvozovaného členu vliv, rozhoduje o této 

podobě právě a výhradně sémantika): záleží na tom, co chce mluvčí do diskurzu uvést. Chce-

li uvést nějakou entitu (např. protagonistu nějaké události, která slouží jako protiargument), 

použije jmennou frázi; chce-li uvést nějakou činnost, použije infinitiv; VV se spojkou cum 

slouží k uvedení časové okolnosti (za níž se událost odehrála), VV se spojkou quod uvádí celý 

pozapomenutý protiargument (nikoli jen protagonistu, děj či časovou okolnost), VV se 

spojkou si uvádí dosud nezmíněnou alternativu. Srov. tabulku 4.4: 

 

Forma Sémantika 

Quid + NS entita (protagonista příkladu) 

Quid + infinitiv pojmenování děje 

Quid cum /  

Quid + adverbiale temp. (NS, PS, 

adv.) 

Quid + NSabl. 

Quid + ablativ absolutní  

časová okolnost (za níž se příklad odehrál) 

Quid quod / 

Quid + akuzativ s infinitivem celá informace/propozice 

Quid si alternativa 

Tabulka 4.4: Sémantika forem uvozovaného členu  

b) Kontextová nezapojenost uvozovaného členu 

Uvozovaný člen bývá zapojený situačně či encyklopedicky (= znalost vlastního jména, ale i 

znalost pouhého apelativa a s ním spjatého konceptu) a naopak nebývá zmíněn 

v bezprostředně předcházejícím kontextu. Encyklopedická zapojenost je dobře vidět u 

vlastních jmen a historických událostí, srov. př. (4.52) a (4.53), kde mluvčí nemusí adresátovi 

(adresátům) vysvětlovat, kdo byl Pompeius nebo co za událost byla druhá punská válka. 

V příkladu (4.54) zase mluvčí aktivizuje kulturní koncepty, o kterých předpokládá, že si je 
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mluvčí snadno představí, vybaví. Situačně ukotvené téma může být rozvito deiktickým 

(exoforickým) zájmenem hic, haec, hoc jako v př. (4.55) a (4.56).122  

 

(4.52) Quid Herculem […]? Iratumne censes conflixisse cum Erymanthio apro aut 

leone Nemeaeo?  

 „A co Herkules […]? Myslíš, že se utkal s erymanthským kancem či 

nemejským lvem rozhněván?“ (Cic. Tusc. 4,50) 

 

(4.53)  Quid bello Punico secundo? 

„A co za druhé punské války?“ (Cic. div. 1,77) 

 

(4.54)  Quid poetae? Nonne post mortem nobilitari volunt? 

 „A co básníci? Nechtějí být po smrti proslulí?“ (Cic. Tusc. 1,34) 

 

(4.55) Quid in his paucis diebus? Nonne […] postulabat […]? 

 „A co před pár dny? Nežádal snad…? (Cic. de or. 1,168) 

 

(4.56) Quid noster hic Caesar? Nonne […]? 

 „A co tady (= zde přítomný) náš Caesar? Což ne…?“ (Cic. de or. 3,4) 

 

Pomocí konstrukce uvozovacího quid tedy mluvčí adresátovi sděluje svůj zájem o jeho 

reakci (= réma = quid) na nové, další, určitým způsobem relevantní téma, které souvisí 

s tématy předchozími, tzn. je v paradigmatickém, většinou kohyponymním vztahu 

k předcházejícím tématům. Srov. vymyšlený čes. př. (4.57), kde se mluvčí ptá na 

pozapomenuté téma lednička, jež je v paradigmatickém, kohyponymním vztahu k tématům 

pračka, mikrovlnka, sporák (jež, lze všechny zařadit pod hyperonymum domácí spotřebiče). 

 

(4.57) A: Už máme všechno: pračku, mikrovlnku, sporák. 

 B: A co ledničku? 
                                                                 

122  Naopak typicky endoforické zájmeno is, ea, id se v uvozovaném členu téměř nevyskytuje, 
s výjimkou korelativní katafory (tedy opět nikoli anaforicky), jako např.: Quid in eis arboribus, in 

quibus [...] „A co u těch stromů, které […]“ (Cic. de or. 3,179). 
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Paradigmatický vztah mezi předcházejícím tématem (tématy) a tématem nově 

uvozovaným bývá zpravidla uvolněnější a nikoli tak úhledný jako v tomto příkladě. Např. 

tématu „Herkules“ v př. (4.52) předcházejí témata Aiax, T. Manlius Torquatus, M. Claudius 

Marcellus, P. Cornelius Scipio Africanus Minor: pomyslným spojujícím hyperonymem tak jsou 

„historičtí a/nebo mytologičtí hrdinové“. Asociační potenciál mluvčího zde může působit 

divoce (od Aianta skáče k římským hrdinům, od nich zpět do mytologie k Herkulovi), nicméně 

vidíme zde očividné společné jmenovatele, které zakládají sounáležitost: +muži, +hrdinové, 

+konatelé velkých činů, +situováni do minulosti (třebas jen bájné). 

 

c) Kataforické zájmeno v uvozovaném členu 

Jako uvozovací quid by měly být hodnoceny i př. (4.58)–(4.60), které jsou ve většině edic 

editované jako Quid? Jde o případy, v nichž uvozovací člen má podobu ukazovacího zájmena 

v neutru, a to zájmena endoforického, kataforického.123 

 

(4.58) Quid hoc? Dasne aut manere animos post mortem aut morte ipsa interire? 

# Do vero. 

 „A co tohle? Připouštíš, že duch po smrti trvá nebo že smrtí samou hyne? 

# Připouštím.“ (Cic. Tusc. 1,25) 

 

(4.59) Quid illud? Num dubitas, quin […]? 

 „A co tohle? Pochybuješ snad, že […]“ (Cic. Tusc. 1,32) 

 

(4.60)  Quid illa tandem – num leviora censes? –, quae declarant inesse in animis 

hominum divina quaedam? 

 „A co konečně ty věci – copak to považuješ za méně závažné? –, které 

ukazují, že v lidském duchu je přítomno cosi božského?“ (Cic. Tusc. 1,56) 

 

                                                                 

123 Další případy: Cic. div. in Caec. 35, Verr. 2,3,130. 



 

136 
 

4.7.3. Časté průvodní sémantické odstíny 

a) Polemičnost 

Častý výskyt rysu „polemičnost“ u této konstrukce by mohl být zapříčiněn už jen čistě 

volbou textů do zkoumaného korpusu (většinou se jedná o soudní řeči, v nichž Cicero 

zastupuje jednu stranu sporu, nebo o filozofické dialogy, kde jsou proti sobě konfliktně 

stavěny různé filozofické školy), ale domnívám se, že předpoklady pro něj jsou schovány už 

v samotné základní funkci konstrukce. Uvozovat nové téma do diskurzu je potřebné zejména 

ve třech situacích: chce-li mluvčí moderovat komunikaci a obsáhnout předem naplánovanou 

skupinu témat nebo chce-li uhnout od dosavadního tématu nebo postrádá-li v komunikaci 

téma předchozí. Právě z této třetí možnosti se odvíjí polemický potenciál konstrukce. 

Typicky proto bývá konstrukce užívána v textech reagujících, tj. v textech v pořadí druhých, 

které se vymezují proti textům prvním. Jako příklad je možné uvést sněm bohů na zač. 10. 

knihy Vergiliovy Aenéidy, na kterém nejprve Venus prosí za své Trójany (Verg. Aen. 10,18–

62), přičemž žádné uvozovací quid neužívá, naopak reagující Júnó (Verg. Aen. 10,63–95) 

konstrukci použije hned dvakrát (Verg. Aen. 10,77 a 10,79); podobně v 1. knize Ciceronova 

dialogu De oratore Crassova první řeč (Cic. de or. 1,30–34) vybízející mladíky, aby se věnovali 

rétorice a oslavující řečníky jako strůjce civilizace a zakladatele institucí, žádné uvozovací 

quid neobsahuje, naproti tomu polemická řeč reagujícího Scaevoly (Cic. de or. 1,35–44) 

obsahuje dvě pasáže (Cic. de or. 1,37 a 1,39) pokaždé se čtyřmi zřetězenými uvozovacími 

quid (celkově tedy osmi); srov. Apendix. 

Poněkud překvapivě by se potom mohl jevit vysoký počet výskytů uvozovacího quid 

v první knize Ciceronova dialogu De divinatione (celkem 23 výskytů, srov. Apendix), v jehož 

první knize postava Quinta Tullia Cicerona hájí stoické teze o možnosti věštit a předvídat 

budoucnost, které následně postava Marca Tullia Cicerona vyvrací v knize druhé. Důvod 

vysokého počtu výskytů uvozovacího quid v první knize však spočívá v tom, že Quintus sám 

polemizuje s názory jiných filozofů (např. epikúrejců), které představují výše zmíněný „první 

text“, nezbytný k tomu, aby se mohla rozvinout polemika.  

b) Gradace 

Vzhledem k tomu, že uvozovací quid typicky uvozuje nějaké další (nikoli první) téma do 

diskurzu, nově uvozované téma nevyhnutelně vstupuje do vztahu s  tématem předcházejícím 
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(příp. s tématy předcházejícími). Zaprvé se jedná o vztah paradigmatický (viz výše 3.7.2b): 

témata mezi sebou mají nějaký společný jmenovatel (např. obě témata jsou položky jednoho 

výčtu). V jistém ohledu jsou si rovna, neboť nové téma se vřazuje do řady témat předchozích. 

Na druhou stranu v rámci této řady často bývá vnitřní dynamika: nové téma může být stejně 

závažné jako téma předchozí, často však může být také jistou korunou či poslední kapkou, 

která se přidává k předchozímu. Srov. př. (4.61): 

 

(4.61) Quid si accedit eodem, ut tenuis antea fueris? Quid si ut avarus? Quid si ut 

audax? Quid si ut illius qui occisus est inimicissimus? Num quaerenda causa, 

quae te ad tantum facinus adduxerit? 

 „Co když se k tomu [k tomu, že jsi zbohatl po smrti S. Roscia] přidá to, že jsi 

byl předtím chudý, že jsi byl lakomý, že jsi byl drzý, že jsi byl úhlavním 

nepřítelem zabitého? Je snad třeba pátrat po motivu, který tě přivedl k tak 

strašnému zločinu?“ (Cic. S. Rosc. 86) 

 

Specifickou ukázkou gradace jsou příklady uvedené v (4.62) a (4.63): 

 

(4.62)  ‚Satis diu vel naturae vixi vel gloriae.‘ Satis, si ita vis, fortasse naturae, addo 

etiam, si placet, gloriae: at, quod maximum est, patriae certe parum. […] 

Quid, si istud ne gloriae tuae quidem satis est? 

 „‘Žil jsem dost dlouho, ať už měřeno lidskou přirozeností, ať už 

slávou.‘ Možná dost, měříme-li lidskou přirozeností; také uznám, že dost, 

měříme-li slávou, ale – což je nejdůležitější – pro vlast jsi rozhodně žil 

nedostatečně dlouho. […] A co když to vlastně není dost ani pro tvou 

slávu?“ (Cic. Marcell. 25) 

 

(4.63) Quae est ista in commemoranda pecunia tua tam insolens ostentatio? 

solusne tu dives? Pro di immortales! egone me audisse aliquid et didicisse 

non gaudeam? Solusne dives? Quid, si ne dives quidem? quid, si pauper 

etiam?  

 „Proč se tu tak nadutě vychloubáš tím, kolik máš peněz? Jsi snad jediný 

boháč? Nesmrtelní bohové! Já nemám mít radost z toho, že jsem něco 
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slyšel a něco se naučil? Jsi jediný boháč? Co když vlastně ani nejsi boháč? 

Co když jsi dokonce chudák?“ (Cic. parad. 42) 

 

 V těchto případech dochází jakoby k přepisování předchozího, jakoby k ponoření se na 

hlubší rovinu, než na jaké probíhala dosavadní komunikace. V první ukázce Cicero Caesarovi 

připustí, že žil dost, pokud jde o léta a slávu, argumentuje však, že to nestačí, protože pro 

vlast žil málo; argument by mohl být hotov, ale Cicero se vrací k tomu, co v předchozí 

argumentaci připustil (Caesar žil dost, pokud jde o slávu) a při hlubším zamyšlení dospívá 

k názoru, že i tohle – dosud přijímané – je možná pochybné. Podobně ve druhé ukázce Cicero 

polemizuje s názorem, že bohatství činí lidi dobré a šťastné. Svému hypotetickému 

oponentovi (jehož některé charakteristiky sedí na triumvira Marca Crassa) připouští 

bohatství, když se ho ptá, zda je jediný bohatý. Poté postupuje o rovinu hlouběji a opět 

reviduje, co do té doby implicitně připouštěl – co když ani není bohatý, co když je dokonce 

chudý? V češtině je často možné do těchto příkladů vsunout slovo „vlastně“ (A co když to 

vlastně není dost ani pro tvou slávu? nebo A co když vlastně ani nejsi bohatý? Co když jsi 

vlastně chudý?). 
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5. Část teoretická: Co je uvozovací quid, když ne elipsa? 

 
 

5.1. Úvod: patří uvozovací quid do gramatiky? 

V komentáři k místu Verg. Aen. 3,339  (Quid puer Ascanius? Superatne et vescitur aura?  

„Co chlapec Askánios? Žije a živí se vzduchem?“) poznamenávají HEYWORTH – MORWOOD (2017: 

173) k otázce s quid: „[I]t is common enough for the grammar not to need careful attention 

(and commentators accordingly keep silence); we suppose that agit or perhaps fit might be 

implied.“ Heyworth a Morwood artikulují základní problém: konstrukce se zdá příliš triviální, 

samozřejmá, nehodná popisu v gramatice či zmínky v komentáři; toto zdání má však 

v konečném důsledku na svědomí dost možná největší systematický ediční omyl („Quid?“ vs. 

„Quid…?“) v novověkém editování Cicerona (a dalších klasických latinských autorů) a také 

neustálé chabé pokusy o doplňování domněle vypuštěných sloves. Doplnění slovesa fit, 

navrhované Heyworthem a Morwoodem, hraničí s neuvěřitelností a bylo by přijatelné snad 

jen v Ovidiových Proměnách; návrh agit je alespoň hodný zvážení, ale ani on nedává dobrý 

smysl: Může se Andromaché ptát na to, co Ascanius dělá, a teprve vzápětí se ptát, zda žije? 

V předchozích kapitolách jsem již několikrát konstatoval, že na rozdíl od většiny badatelů 

nepovažuji konstrukci uvozovacího quid za elipsu a snažil jsem se proto předložit jasné 

důkazy. Ale čím to, že ji většina badatelů za eliptickou pokládá? Nezdá se, že správnou 

odpovědí je jednoduché konstatování, že tito badatelé prostě nenarazili na ty správné 

příklady, které by jasně svědčily proti elipse: např. FORDYCE (2001[1977]: 130)124 a MANKIN 

(2011: 224) narážejí na případy, do kterých nedokáží doplnit domněle vypuštěný výraz, 

přesto však o elipse hovoří. Domnívám se proto, že je to spíše tím, že současný 

metodologický rámec nedává badatelům jinou možnost, jak takové případy hodnotit: jsou 

uvězněni v současném paradigmatu, které je příliš „věto-centrické“.  

 

  

                                                                 

124 FORDYCE (2001[1977]: 130): „The verb understood in this elliptical phrase is not easy to supply.“ 
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5.2. Paradigma „věto-centrismu“ 

Pojmem „věto-centrismus“ označuji takové pojetí, podle něhož všechny výpovědi 

(nejmenší jednotky komunikace / mluvní akty / diskurzní akty) mají strukturu věty, tj. jsou 

vytvořeny na základě abstraktního vzorce, který obsahuje predikát. Pokud nějaká výpověď 

predikaci neobsahuje (o existenci takových výpovědí se lze snadno přesvědčit a nikdo ji 

nepopírá), např. Purchased in Germany,125 je to podle tradičního věto-centrického pojetí 

dáno tím, že sloveso je přítomné v hloubkové struktuře (a tedy jde o elipsu < [This thing was] 

purchased in Germany.), nebo podle modernějšího věto-centrického pojetí – pokud některý 

badatel odmítá hloubkovou strukturu a tvrdí, že výpověď je bez slovesa komunikačně 

soběstačná – tyto výpovědi představují „část věty“, cosi menšího než věta. Výrazy tohoto 

typu jsou potom hodnoceny jako tzv. „sub-sententials“126 (díky čemuž mimochodem není 

nutné věnovat jim v gramatikách speciální pozornost: popis fungování „částí vět“ je 

implicitně obsažen v popisu vět). Zastánci „sub-sententials“ někdy sice používají dokonce 

pojem „non-sententials“, z jejich definic je však patrné, že navzdory předponě non- nerozumí 

pod pojmem „non-sententials“ něco „jiného“ než věta (něco ne-větného), nýbrž opět něco 

„menšího“ než věta (tedy stále něco pod-větného).127 

Ačkoli se nikdo z badatelů sám za „věto-centrika“ neprohlašuje (logicky, neboť tento 

pojem zavádím v této kapitole), domnívám se, že právě toto věto-centrické pojetí v latinské 

lingvistice dominuje. PINKSTER (1988: 1) začíná svou Lateinische Syntax und Semantik výrokem: 

„In diesem Buch wird die syntaktische und semantische Struktur lateinischer Sätze 

untersucht. […] In diesem Buch wird mi t einem Saztmodell gearbeitet, in dem der als 

Prädikat fungierende Konstituent als zentrales Element betrachtet wird.“ Jinak řečeno, pro 

PINKSTERA (1988) jsou předmětem latinské syntaxe věty a jádrem věty je predikace. Ve své 

                                                                 

125 Tento příklad i jeho alternativní hodnocení buď jako elipsy, nebo jako „pod-větného“ výrazu (viz 
dále) uvádějí ELUGARDO – STAINTON (2005b: 6). 
126 Termín „sub-sententials“ používají ELUGARDO – STAINTON (2005b: 6). 
127 Srov. BARTON – PROGOVAC (2005: 71): „The grammatical status of nonsententials — utterances 
smaller than a sentence — has long intrigued grammarians.“ [Podtrhl M. C.] Srov. také BARTON (1990: 
xi): „Participants in a discourse regularly use utterances that are smaller than grammatically 
complete sentences; the traditional term for such a nonsentential utterance is 'fragment', and the 
typical exemplar of a fragment is an independent major lexical category as an answer to a 
question.“ [Podtrhl M. C.] Dále se Barton ve své knize nazvané Nonsentential Constituents zabývá 
pouze takovými „nevětami“, které mají strukturu jmenné (NP) či slovesné skupiny (VP). Srov. také 
znovu tutéž definici „nonsententials“ jako „utterances that are smaller than  a sentence“ v PROGOVAC 
– PAESANI  – CASIELLES - BURTON (2006: 1). 
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stěžejní práci PINKSTER (2015: 14–16) sice explicitně zmiňuje, že existují výpovědi, které 

neobsahují určité sloveso,128  jako příklady takových neslovesných výpovědí však uvádí 

výhradně zjevné kontextové elipsy, srov. př. (5.1), který cituje Pinksterovy příklady a–c, a 

srov. i všechny ostatní Pinksterovy příklady (2015: 15, př. d–h). 

 

(5.1)  (a) TR. Aedis filius tuos emit.  

(b) TH. Aedis? 

(c) TR. Aedis. 

„Tvůj syn koupil dům. # Dům? # Dům.“ (Plaut. most. 637–8) 

 

Důležité je ocitovat také Pinksterovu formulaci (ibid., s. 15): „A clause (simple or multiple) 

may coincide with a sentence. This is the case in (a) above […]. Sentences may also be 

shorter than a complete clause [podtrhl M. C.], as is shown by (b) and (c) above.“129 Neboli 

výpovědi buď odpovídají větě, nebo jsou kratší (menší) než úplná věta, tj. výpovědi jsou 

tvořeny větami či neúplnými větami. 

Podobnou formulaci jako Pinkster užívá také další nizozemská latinistka, Caroline 

KROON[ová], která jinak zastává z mého pohledu velmi plausibilní pohled na předmět syntaxe 

(silně se vymezující proti tradiční ústřednosti věty). KROON (2009) člení diskurz (tj. verbální 

projev, text) na jednotlivé diskurzní akty (discourse acts či discourse units, subtilnější a 

rafinovanější pojem, ale v hrubých rysech odpovídající pojmu výpověď [utterance] či 

Pinksterově sentence), a přestože větě (clause) upírá ústřednost, tvrdí, že diskurzní akty 

„may be both smaller and larger [podtrhl M. C.] than the semantico-syntactic unit that is 

traditionally called clause“ 130. To znamená, že i pro Kroonovou existují pod-věty (smaller 

than clause), věty (clause) a nad-věty (larger than clause), nikoli však ne-věty. 

 

                                                                 

128  Pinkster rozlišuje sentence (neslovesná jednotka v aktuální komunikaci) a clause (abstraktní 
struktura s predikátem), přestože i v anglofonním prostředí je běžnější opozice utterance 
(= Pinksterova sentence) a sentence (= Pinksterova clause), srov. HUANG (2012: 282 a 315–316). 

129 Obrat „shorter than a sentence“ odpovídá obratu „smaller than a sentence“ u BARTON – PROGOVAC 
(2005: 71), BARTON (1990: xi) či  PROGOVAC – PAESANI  – CASIELLES - BURTON (2006: 1), (viz pozn. 128 výše): 
adjektiva shorter a smaller se zdají být v daných kontextech synonymní a nezakládají pojmovou 
diferenci.   
130 KROON (2009: 145). 
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5.3. Kategorie ne-vět (tzv. větných ekvivalentů) 

Alternativu k věto-centrismu nabízejí např. DIK (1998: 379)131 či KALTENBÖCK – KEIZER – 

LOHMANN132 (2016), v bohemistické tradici pak ještě dříve se objevující koncept „větných 

ekvivalentů“133. Z těchto přístupů myšlenkově čerpají následující odstavce.  

Větu chápu jako abstraktní syntaktickou konstrukci, která obsahuje (slovesný) predikát a 

jeho valenční pozice; věta není lexikálně obsazená, nevyjadřuje gramatický čas ani způsob, 

neexistuje v kontextu; jde o abstrakci. Větu lze zaznamenat např. jako takovýto vzorec: 

SUBJEKT1 – (SLOVESNÝ) PREDIKÁT – OBJEKT4. Tyto vzorce je možné dále rozvíjet o 

fakultativní větné členy. Věta je nejen abstraktní, ale (z hlediska našeho poznávání jazyka) 

také abstrahovaná z konkrétních výpovědí, např. z výpovědí Petr vidí Pavla a Brutus zabil 

Caesara lze abstrahovat výše uvedený větný vzorec (tj. výše uvedenou větu).  

Předmětem latinské syntaxe (stejně jako u kteréhokoli jiného jazyka) by měly být 

výpovědi, neboť ony jsou skutečné jevy, s  nimiž se setkáváme a pro jejichž pochopení a popis 

zavádíme a postulujeme různé abstraktní koncepty (např. koncept „věty“). Jedním z úkolu 

syntaxe by pak mělo být popsat (ideálně všechny) abstraktní vzorce, které lze abstrahovat 

z výpovědí. Problém tzv. věto-centrismu spočívá v tom, že se domnívá, že všechny výpovědi 

jsou založeny na větných vzorcích, tj. na vzorcích obsahujících predikát. V následujících 

podkapitolách se však pokusím představit několik typů výpovědí, které jsou postaveny na 

vzorcích bez predikátu – jde o tzv. nevětné výpovědi, jejichž abstraktní vzorce je možné 

nazývat ne-větami (non-sententials) či větnými ekvivalenty. 

 

                                                                 

131  Srov. DIK (1997: 379): „Especially in spoken discourse […] we often produce a variety of 
expressions which can be analysed neither as clauses nor as fragments of clauses. These expressions 
may stand on their own, or precede, follow, and even interrupt a clause, being more loosely 
associated with it than those constituents which belong to the clause proper. These expressions will 
here be called extra-clausal constituents.“  

132 KALTENBÖCK – KEIZER – LOHMANN (2016: 1) pochvalně citují výše uvedeného DIKA (1997) a kritizují 
současné modely za to, že ne-větné jednotky neanalyzují a přenechávají je pragmatice („they [extra-
clausal constituents]  clearly represent a challenge for syntactic modelling and it is therefore tempting 
to conveniently relegate them to the domain of pragmatics“).   
133 Pojem „větný ekvivalent“ se používá pro popis ne-větných struktur v bohemistické tradici; jeho 
zřejmě nejlepší aplikaci při psaní mluvnice nabízí PETR (1987: 436–442); ke konceptu samému srov. 
HIRSCHOVÁ (2002a) a (2016). 
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5.3.1. Vokativ  

Pojem „vokativ“ – jak ukazuje CTIBOR (2015) a (2017) a KARLÍK (2016a: 2029) – označuje 

nejen morfologický tvar jmen, nýbrž také syntaktickou konstrukci (vokativní větný 

ekvivalent): když se např. hovoří o vokativu v angličtině, aniž má tento jazyk zvláštní 

morfologický tvar, je zřejmé, že se hovoří o vokativu jakožto o syntaktické konstrukci (srov. 

např. vokativ Literary criticism is not your forte, my dear fellow!). Tato konstrukce se 

v indoevropských jazycích se zachovalým pádovým systémem vyznačuje tím, že se v ní 

používá speciální vokativní tvar. Vokativní konstrukce může tvořit samostatnou výpověď, jak 

o tom svědčí např. ukázky (5.2) a (5.3): 

 

(5.2) LEO. Gymnasium flagri, salveto! LIB. Quid agis, custos carceris? 

LEO. O catenarum colone! LIB. O virgarum lascivia! 

„Buď zdráv, cvičiště hanebnosti! # Jak se máš, hlídači žaláře? # Ó ty ctiteli 

řetězů. # Ó ty potěcho rákosky!“ (Plaut. asin. 297–298) 

 

(5.3)  Přivinul ji k sobě, ona se zachvěla, ale důvěrně hlavu na jeho srdce položila. 

„Olgo!“ 

„Jaroslave!“ 

Jabloně je obsypala květy, kosové zpívali svoje hymny. (V. Lužická, V bílém dvorci) 

 

V paradigmatu věto-centrismu se vokativ prostě označí za „extra-clausal“134, což je krásný 

příklad defenzivní sebezáchovné strategie umožňující udržení tohoto paradigmatu v  chodu 

(jeho nezhroucení). Nestačí však (negativně) vymezit, že vokativ je „extra-clausal“, tj. že není 

součástí jiné věty, je nutné také (pozitivně) říci, čím je sám. Vokativ nepatří do věty a může 

tvořit samostatnou výpověď; každá výpověď je postavena na abstraktním vzorci; zároveň 

platí, že vokativ nepatří do valenčního rámce žádného predikátu (ani jako obligatorní, ani 

jako fakultativní doplnění): z toho plyne, že když vokativ tvoří výpověď, tato výpověď musí 

mít výpovědní vzorec (zachytitelný např. jako SUBST5) a že tento výpovědní vzorec nemůže 

být elipsou větného vzorce s  predikátem. Vokativ je neeliptický, nevětný výpovědní vzorec 

                                                                 

134 Pojem extra-clausal používá např. PINKSTER (2015: 1224). Tento podle mého nešťastný pojem 
používá i DIK (1997: 379) citovaný v pozn. 132 výše, nicméně u něj jako u badatele, který počítá se 
skutečnými ne-větami, jde skutečně spíše o nešťastné pojmenování, nikoli o defenzivní strategii. 
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(syntaktická konstrukce, větný ekvivalent), v němž se uplatňuje vokativní tvar (vokativ 

morfologický) a jež plní typicky komunikační funkce OSLOVOVÁNÍ a VOLÁNÍ.135 

 

5.3.2. Uvozovací quid 

Již na dvou místech této práce (oddíly 1.1 a 4.2) bylo poukázáno, že existují případy 

uvozovacího quid, které jasně vylučují možnost, že by se jednalo o elipsu. Slovo quid v nich 

nezbylo jako podmět/předmět domněle vypuštěného slovesa, nýbrž stojí na místě slovesa; 

tím blokuje jeho pozici a vylučuje jeho potenciální doplnitelnost (která je definičním znakem 

elipsy). Přestože se tato konstrukce mohla kdysi v minulosti vyvinout ze slovesné věty, prošla 

procesem gramatikalizace, při kterém se osamostatnila natolik, že se od původní větné 

struktury diametrálně liší a funguje zcela jinak než věty, tj. chová se jako ne-věta. 

 

5.3.3. České větné ekvivalenty ano a ne (a latinské necne) 

Dalšími větnými ekvivalenty, jejichž ne-větnost se zdá být zřejmá, jsou výrazy ano a ne: ani 

ony se totiž nemohou ocitnout ve valenčním rámci jakéhokoli slovesa a velice často tvoří 

samostatnou výpověď s komunikační funkcí souhlasu (v případě slova ano) či nesouhlasu (v 

případě slova ne), jako je tomu v př. (5.4). Stojí-li samostatně a nemohou-li být ani 

potenciálně doplněním slovesa, je zřejmé, že se nejedná o výsledek elipsy, nýbrž o 

neeliptický nevětný útvar, tj. větný ekvivalent. 

 

(5.4) # Prostě, vy dejte návrhy, co a jak dál, souhlasíte?  

# Ano, děkuji… (Google.com) 

 

Z pohledu této práce je na těchto větných ekvivalentech navíc pozoruhodná jedna jejich 

vlastnost, a to schopnost zastupovat přísudkovou skupinu (tuto zástupnost totiž můžeme 

pozorovat i u uvozovacího quid). Tato schopnost se ve skutečnosti projevuje už v př. (9), kde 

„ano“ zastupuje přísudek „souhlasím“, ale je zde málo průkazná. Mnohem zřejměji se tato 

schopnost jeví v případech, kdy se slova „ano“ či „ne“ pojí např. s  osobními zájmeny nebo 

jsou užita ve vedlejších větách, srov. (5.5)–(5.7). Nejedná se zde o elipsu – slovo „ano“ zde 

nezbylo po vypuštění přísudku, nýbrž ono samo zastupuje přísudek a blokuje jeho pozici: 

                                                                 

135 Pro další funkce vokativní konstrukce viz již výše zmíněnou práci CTIBOR (2017). 
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podobně se chová i uvozovací co s replikovanou formou uvozovacího členu (viz také oddíly  

4.2 a 4.3.2.b výše). 

 

(5.5) # Máte nějaký tip, jak to udělat, aby líčení vydrželo hezké celý den?  

# Nemám, vy ano?  (SYN2015) 

 

(5.6) Nebo mi chceš říct, že Lucjan měl mnoho žen? Jestli ano, tak si nemusíš dělat 

starosti, pověděl mi to sám.  (SYN2015) 

 

(5.7) Když se ptám prodavačů, zda jim lomoz vadí, říkají, že ano, ale že s tím 

nemůžou nic dělat.  (SYN2015) 

 

Latinské odpověďové částice ita, certe („ano“) a minime („nikoli“) se vyvinuly 

z plnovýznamových lexémů („tak“, „jistě“ a „nejméně / naprosto minimálně“), které se 

vyskytují i jako složky výpovědí s větnou strukturou; částice non („ne“) zase funguje také jako 

větný zápor: proto není možné je použít jako důkaz, že se jedná o „ne-věty“ a ne jen o pouhé 

„pod-věty“ (doplnitelné potenciálně např. na „Ita est.“ apod.). Avšak i v latině se vyskytuje 

jedno synsémantikum, které zastupuje predikát (tj. blokuje pozici predikátu) – je to slovo 

necne („nebo ne“ v nepřímých otázkách rozlučovacích. Srov. (5.8) a (5.9): 

 

(5.8) […] de eis cum dubitatum in senatu esset, admitterentur in urbem necne 

[=an non admitterentur] […] 

 „[…] když se v senátu váhalo, zda mají být připuštěni do města, nebo ne 

[…]“ (Liv. 22,61,5) 

 

(5.9) […] sitque memor nostri necne, referte mihi! 

 „[…] a informujte mě, zda je mě pamětliv, či nikoli!“ (Ov. trist. 4,3,10) 
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5.4. Zahrnutí kategorie ne-vět do syntaktického popisu latiny 

Výše uvedené větné ekvivalenty (vokativy, uvozovací konstrukce, odpověďové částice) 

nejsou jedinými reprezentanty své kategorie (kategorie větných ekvivalentů), nýbrž jsou to 

reprezentanti klíčoví, neboť právě na nich je nejlépe možné prokázat existenci této kategorie, 

její neredukovatelnost na věty. Jako další latinské větné ekvivalenty lze uvést například 

citoslovce či akuzativ zvolací s  částicí ō. 

Tyto konstrukce mají do určité míry svou vlastní syntax, do určité míry podléhají 

syntaktickým pravidlům, která jsou jim společná s větami. Např. uvozovací konstrukci 

nemůžeme dobře popisovat valenčními pojmy (jako jádro a aktant), nýbrž musíme pro ni 

zavést její vlastní pojmy (např. „invariantní zástupné quid“ a „proměnlivý uvozovaný člen“), 

na druhou stranu uvozovaný člen je tvořen jmennou skupinou nebo vedlejší větou (které se 

vyskytují jako složky i u vět); tato jmenná skupina může být rozvíjena přívlastky (Quid eius 

pater?) může být zmnožena pomocí koordinace (Quid pater et mater?) apod. Také vokativ je 

jmenná fráze, která však musí být obsazena substantivem ve specializovaném pádě, vokativu, 

který se nevyskytuje nikde jinde, v žádné jiné syntaktické struktuře; jinak se ovšem tato 

jmenná fráze opět chová jako jiné jmenné fráze, i ona může být rozvíjena přívlastky, 

zmnožena pomocí koordinace, dokonce může být hlava jmenné fráze elidována a může ji 

zastupovat pouze její přívlastek; vzniká tak paradoxní situace, kdy vokativ je tvořen 

genitivem, srov. např. nihili v (5.10): 

 

(5.10) Unde is, nihili? Ubi fuisti?  

 „Odkud jdeš, ty budižkničemu? Kdes byl?“ (Plaut. Cas. 245) 

 

Domnívám se, že úkol deskriptivní syntaxe je následující: jazykovědec musí segmentovat 

text na nejmenší samostatné komunikační jednotky (ať už jim říkáme výpovědi jako v  této 

práci, nebo mluvní akty, diskurzní akty, angl. utterance či [s Pinksterem] sentence); poté musí 

popsat jednak vztahy mezi těmito výpověďmi navzájem (textová syntax), jednak vnitřní 

ustrojení a strukturu výpovědí samých (výpovědní syntax). Struktury výpovědí navrhuji členit 

na výpovědi s větnou strukturou a na výpovědi ne-větné, tzv. větné ekvivalenty; nakonec je 

potřeba popsat syntaktické chování a syntaktická pravidla, která platí pro všechny výpovědi  

dohromady, ale i ta, která jsou specifická pro výpovědi větné, a ta, která jsou specifická pro 

výpovědi nevětné.   
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6. Závěr 

 

Závěrečná kapitola předkládané práce je rozdělena do tří oddílů: nejprve se pokusím 

zhodnotit, nakolik se v práci podařilo prokázat vstupní hypotézy (6.1 Zhodnocení průkaznosti 

hypotéz); ve druhé části se zaměřím na predikační potenciál, který mají teoretické úvahy 

předkládané v této práci: tyto predikace mohou posloužit jako další verif ikační prostředek, 

protože budoucí výzkum, příp. nějaké další objevné texty, mohou tyto predikace buď 

potvrdit, nebo vyvrátit (6.2 Co lze predikovat?); a konečně v poslední části se zaměřím na to, 

co z předkládané práce plyne (nebo se domnívám, že by mělo plynout) pro současnou a 

budoucí klasickofilologickou teorii i praxi (6.3 Implikace práce). 

6.1. Zhodnocení průkaznosti hypotéz  

Na začátku práce, v sekci 1.3 byly představeny „Hypotézy předkládané práce“. Vraťme se 

k nim nyní v závěru práce a zhodnoťme jejich průkaznost na základě důkazů uvedených 

v této práci. 

 

6.1.1. Hypotéza A 

Hypotéza A136 se týkala míst, která jsou v současných latinských edicích editována jako 

„Quid?“, a jejich alternativního řešení. Hypotéza tvrdí, že většina „Quid?“ jsou ve skutečnosti 

mylně editovaná uvozovací quid („Quid X?“). 

Nejprve bylo nutné dokázat existenci uvozovacího quid v latině, čemuž byla věnována 

velká část kapitoly 2. Existence této konstrukce je v současnosti obecně uznávána (srov. její 

zaznamenání v OLD, s. v. QVIS1). Pro postulování této konstrukce svědčí syntaktické důkazy: 

nenásleduje-li po uvozovacím quid doplňující otázka či zvolání, které jsme v této práci 

označovali termínem „explicitní specifikace“, zpravidla nelze příslušné místo syntakticky 

analyzovat jinak než tak, že se quid ponechá dohromady se slovem následujícím, příp. slovy 

                                                                 

136 Hypotéza A: „Na řádově stovkách míst editovaných jako „Quid?“ v Ciceronových textech se ve 

skutečnosti nejedná o izolovanou jednoslovnou výpověď „Quid?“, nýbrž slovo quid souvisí 

s následujícím slovem (či slovy). Velmi často se jedná o tzv. uvozovací quid („Quid X?“), jež je hlavním 

předmětem této práce.“ 
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následujícími, tj. otazník za quid nelze umístit. Tato místa lze považovat za formálně 

„jistá“ uvozovací quid. 

 Na syntakticky ne zcela jistých místech – kde lze váhat mezi editací izolující slovo quid 

(„Quid? X…“) a uvozovacím quid („Quid X? …“) a kde v současnosti užívané prestižní edice 

převážně preferují první možnost – svědčí ve prospěch uvozovacího quid zejména indikátory 

povahy syntaktické, funkční, ekvivalenční a historické. Indikátorem syntaktickým je např. 

postavení tázacího slova v následující otázce, srov. Quid? Theophrastus num…? vs. Quid 

Theophrastus? Num (viz oddíl 2.4.1 výše); funkčním indikátorem je to, že syntakticky nejisté 

pasáže se zdají plnit tutéž (resp. analogickou) diskurzní funkci jako pasáže, u nichž je 

syntakticky jisté, že se jedná o uvozovací quid (viz oddíl 2.3.1 výše); ekvivalenčním 

indikátorem je to, že na daných místech lze při překladu použit ekvivalentní konstrukce 

z jiných jazyků (např. české „A co…?“ či anglické „What about…?“) (viz oddíl 2.5 výše); a 

konečně historickým indikátorem je to, že otazník, příp. jakékoli jiné interpunkční znaménko, 

po quid na takovýchto místech nemá historickou prioritu: v rukopisech a nejstarších edicích 

žádné otazníky po quid nejsou a začínají postupně přibývat v 16. století; nepřímo o 

nepřítomnosti otazníků v textové tradici svědčí také ne zcela ojedinělé zaměňování „quid 

si“ za „quasi“, k němuž by spíše nedocházelo, pokud by byl mezi oběma slovy jakýmkoli 

způsobem naznačen mezivýpovědní předěl, tj. jakési „quid? si“ (viz oddíl 2.6 výše). 

Všechna uvozovací quid v mém korpusu a jejich stávající editování v moderních 

prestižních edicích jsou uvedena v závěrečném Apendixu. Z něj je patrné, že stav editování 

není uspokojivý: 229 (56,7 %) ze 404 zkoumaných uvozovacích quid je editováno mylně ve 

všech prestižních edicích. Ze zbývajících 175 míst je pouhých 87 (21,5 %) editováno správně 

ve všech prestižních edicích, zatímco editace 88 (21,8 %) míst v prestižních edicích kolísá. 

Zkoumaný korpus navíc nezahrnuje celé Ciceronovo dílo – chybí v něm např. celá Ciceronova 

rozsáhlá korespondence, některé řeči (zejm. Verr. 2,4 a 2,5, v nichž se nachází mnoho 

uvozovacích quid), z odborných spisů např. Brutus, Topica, Partitiones oratoriae, De optimo 

genere oratorum, Luculus, Academica, De inventione nebo na uvozovací quid celkem bohatý 

spis De natura deorum aj. Je proto jasné, že celkový počet mylně editovaných uvozovacích 

quid u Cicerona nebude končit na dvou stech případů, nýbrž bude ještě výrazně narůstat 

(odhaduji, že k cca 350 případům). Ediční problémy s  uvozovacím quid se (v mnohem menší 

míře) objevují také u celé řady dalších latinských básníků i prozaiků (např. Plautus, Seneca 

ml., Quintilianus, Plinius ml., Tacitus aj.). 
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Uvozovací quid navíc není jedinou konstrukcí, která je v současných edicích mylně 

interpretována: za jednoslovné „Quid?“ je zaměňováno také (a) slovo quid ve funkci tázací 

částice a (b) tzv. vytýkací quid: 

(ad a) Slovo quid ve funkci t ázací částice je synonymní s  tázací částicí num (spojení quid non je synonymní 

s částicí nonne) a tvoří první slovo otázky (nemůže po něm tedy stát otazník). V odborných pracích – pokud vím 

– dosud nebyla existence této funkce slova quid dosud navržena, moje podrobnější argumentace pro tento 

návrh je obsažena v oddílu 3.2. Nejsilnějším indikátorem se zdá být pasáž Cic. Phil. 5 ,7, ve které se takovéto 

quid vyskytuje hned pětkrát velmi krátce za sebou, což je pro subsidiární komunikační akt typu „Quid?“ velmi 

podezřelá frekvence a rovněž intonační realizace dané pasáže je s  editacemi „Quid?“ složitě představitelná, 

naopak u tázacích částic je opakování a řetězení zcela běžné. Dalšími indikátory a podpůrnými argumenty 

mohou být (i) právě synonymita tohoto quid s jinou částicí (totiž num, příp. synonymita quid + non s částicí 

nonne); (i i) existence podobných ekvivalentů v češtině, která má podobné tázací částice vyvinuvší se z neutra 

tázacího zájmena („což“, „copak“ či „cožpak“); (i ii) výskyt takového quid v nedialogických pasážích a dokonce  

v nepřímé řeči, tj. v kontextech ne příliš příznivých interakčním, komunikačně subsidiárním promluvám typu 

„Quid?“; (iv) frekventovaný souvýskyt s osobním zájmenem, slovesem myšlení/vnímání a akuzativem 

s infinitivem, který odpovídá českému „Copak ty nevíš/nevidíš, že…?“. 

Na mnoha místech je možné váhat mezi tázací čás ticí quid a jednoslovným „Quid?“, buď signalizujícím údiv 

(tzv. quid attoniti), nebo vybízejícím k odpovědi (tzv. quid quaesituri). Rozhodování mezi tázací částicí a quid 

attoniti se mi v současnosti jeví jako neřešitelné a tato práce k takovémuto rozhodování žádné vodítko 

neposkytuje; při váhání mezi tázací částicí a quid quaesituri by mělo hrát velkou roli  zejm. to, že quid quaesituri  

je konstrukce prakticky zcela bezobsažná a myslitelná (ačkoli zároveň postradatelná ) před jakoukoli otázkou 

(neboť má vybízet adresáta k odpovědi, ale pobídkou k odpovědi je už sama otázka): interpretace quid jako 

tázací částice pak zpravidla dává pasáži lepší a bohatší význam. 

(ad b) Tzv. vytýkací quid představuje jakousi „předotázku“, která před samotnou otázku vytýká nějaký 

kontextově zapojený člen, u kterého se chce mluvčí zastavit, aby se na něj podrobněji doptal.  Ani tato 

konstrukce nebyla dosud – pokud vím – v odborné latinistické literatuře popsána, nicméně bývá správně 

editována u Plauta, srov. „Quid is? Ecquid fortis?“ v př. (3.19) výše; u Cicerona naopak většinou editována 

špatně, srov. „Quid? Is ubi est?“ v př. (3.18) výše. Kromě funkčního argumentu (že pasáže u Cicerona plní 

stejnou funkci jako u Plauta, a tudíž by měly být stejně editovány) je dalším silným i ndikátorem opět postavení 

tázacích slov v následující otázce. 
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6.1.2. Hypotéza B 

Hypotéza B137 se týkala syntaktických a sémantických vlastností konstrukce uvozovacího 

quid, jde tedy o hypotézu deskriptivní. Hypotézu lze rozdělit na dvě části (B1 a B2) 

Hypotéza B1)  Konstrukce uvozovacího quid  se vyskytuje v řadě strukturálních variant: uvozovaný 

člen může mít různé syntaktické formy (Quid + NS v různých pádech, Quid + VV 

uvozené různými podřadicími spojkami, Quid + INF.). 

AD B1) Pro to, že Quid + NS, Quid + VV aj. jsou varianty téže konstrukce, svědčí dvě 

okolnosti: (i) možnost celkem jednoduchého formulování společného jmenovatele všech 

těchto variant (tímto společným jmenovatelem je společná komunikační funkce: všechny 

varianty uvádějí do diskurzu nové téma, podle konkrétní varianty však je toto téma 

uchopeno jako entita/substance (NS), komplexní skutečnost (VVquod), podmínka (VVsi) atd.); 

(ii) možnost zřetězení či koordinace dvou různých variant, např. zřetězení Quid cum… a Quid 

+ NS v Cic. div. 1,98 nebo koordinace uvozovaných členů s formou NS a s formou VVcum 

pomocí spojky aut v Cic. div. 1,18. Srov. oddíly 2.3.2 a 4.7.2 výše. 

Hypotéza B2) Po formální stránce je konstrukce velmi zajímavá a při jejím popisu badatel 

nevystačí s pojmy běžně používanými pro popis větné syntaxe. (Proto je nutné 

zavést pojmy další, které pomohou chování konstrukce vysvětlit.) 

AD B2) Pro popis uvozovací konstrukce je nemožné použít pojmy valenční syntaxe (co je 

v uvozovacím quid jádrem či hlavou a co elementem závislým či rozvíjejícím aktantem?). 

Proto jsem se při základním popisu vyhnul hierarchizujícím pojmům a hovořím prostě o 

invariantním prvku konstrukce (quid) a proměnlivém uvozovaném členu. 

Forma uvozovaného členu je určena buď sémantikou uvozovaného tématu (jde o entitu, 

časovou okolnost, alternativu atd.), nebo kontextem, a zde kontextem předcházejícím 

(replikace formy) nebo následujícím (anticipace formy). Domnívám se, že bez těchto pojmů 

není možné formální vlastnosti konstrukce popsat ani pochopit. 

                                                                 

137 Hypotéza B: „Konstrukce uvozovacího quid  se vyskytuje v řadě strukturálních variant: uvozovaný 

člen může mít různé syntaktické formy (Quid + NS v různých pádech, Quid + VV uvozené různými 

podřadicími spojkami, Quid + INF.). Po formální stránce je konstrukce uvozovacího quid velmi 

zajímavá a při jejím popisu badatel nevystačí s pojmy běžně používanými pro popis větné syntaxe. 

(Proto je nutné zavést pojmy další, které pomohou chování konstrukce vysvětlit.) “ 
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V oddílu 4.6.2 jsou uvedeny speciální případy, kdy je konstrukce obohacena o sloveso 

myšlení; příklady se v základních rysech shodují s  běžným uvozovacím quid; přítomnost 

slovesa myšlení lze vysvětlit buď tak, že uvozovací quid na něm závisí jakožto jeho doplnění 

(jakožto jakýsi „akuzativ s infinitivem“ svého druhu); nabízí se však také alternativní 

vysvětlení, totiž že sloveso myšlení je pouze předsunuté a logicky patří až do následující 

otázky (tzv. ES). Uspokojivě rozhodnout mezi těmito dvěma alternativami se mi v této práci 

nepodařilo. Nabízím proto hned dvě hypotézy o vzniku této konstrukce, jež konkurují 

tradičnímu vysvětlení (které hledá původ konstrukce v otázce „Quid censes?“). 

 

6.1.3. Hypotéza C 

Hypotéza C138 se týkala statutu uvozovacího quid jakožto lingvistické jednotky (Co je to za 

jednotku? Kde by měla být popsána? Patří její popis do syntaxe? Jde o elipsu?) a 

metodologického rámce, který se v současnosti v latinské lingvistice k popisu syntaxe 

používá. Hypotézu lze rozdělit na dvě části (C1 a C2)  

Hypotéza C1) Uvozovací quid navzdory obecně rozšířenému názoru není elipsa: jedná se o 

neslovesnou konstrukci. 

AD C1) Za nezbytnou podmínku elipsy pokládám – jako je v literatuře běžné – možnost 

doplnění domněle vypuštěného výrazu do domněle eliptické výpovědi. Argumenty svědčící 

proti eliptickému charakteru uvozovacího quid byly v práci uvedeny na několika místech (viz 

oddíly 1.1 a 4.2). Dva hlavní považuji za velmi silné: (i) existují případy, ve kterých slovo quid 

rozhodně nemohlo být předmětem domněle vypuštěného slovesa, neboť slovo quid má v 

takových případech očividně charakter zástupný, tj. nezbylo po domnělém vypuštění slovesa, 

nýbrž stojí na místě slovesa a blokuje jeho pozici (zástupný charakter má quid ve všech 

případech, ale ve většině případů lze čistě z formálního hlediska váhat mezi zástupností a 

elipsou); (ii) existují případy, do kterých nelze dobře dosadit žádné existující latinské sloveso. 

                                                                 

138 Hypotéza C: „Uvozovací quid navzdory obecně rozšířenému názoru není elipsa: jedná se o 

neslovesnou konstrukci. Gramatický popis latiny v moderních syntaxích, zejm. PINKSTER (1990) a 

(2015), je „věto-centrický“ a nedokáže patřičně vstřebat všechny ne-větné výpovědi (např. uvozovací 

quid, vokativy, odpověďové částice). 
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Hypotéza C2) Gramatický popis latiny v moderních syntaxích, zejm. PINKSTER (1990) a (2015), je 

věto-centrický a nedokáže vstřebat všechny ne-větné výpovědi (např. uvozovací 

quid, vokativy, odpověďové částice). 

AD C2) Domnívám se, že absence popisu uvozovacího quid v gramatikách a nutnost 

prohlašovat v komentářích příklady uvozovacího quid za elipsu přesto, že si je komentátor 

vědom toho, že nesplňují základní definiční podmínku elipsy (srov. výše AD C1) je projevem a 

důsledkem metodologického rámce, který označuji jako tzv. věto-centrismus. Tento rámec 

nemá potřebu o konstrukcích jako je uvozovací quid pojednávat zvlášť, neboť jsou pro něj 

eliptickými větami stejnými jako všechny ostatní věty; nezavádí žádnou jinou kategorii než 

věty, a proto musí i případy, do nichž sloveso doplnit nelze, považovat za věty (clause) 

s elipsou slovesa. 

Extrémní věto-centrismus (který se v novějších latinistických pracích neobjevuje) se 

domnívá, že všechny základní jednotky komunikace – ať už se označují jako výpovědi (angl. 

utterance), mluvní akty, diskurzní akty – v sobě obsahují slovesnou predikaci, ať už explicitně, 

viditelně, na povrchové rovině, nebo implicitně, latentně, na jakési hloubkové rovině.  

Revidovaný věto-centrismus – který se objevuje v novějších pracích obecnělingvistických a 

také v pracích latinistických – nedoplňuje nutně všechny základní jednotky komunikace, 

nemají-li sloveso, na úplné věty se slovesnou predikací; zůstává však nadále v zajetí věty 

(nehledě na to, jak moc se domnívá, že se z tohoto zajetí vymanil), protože předpokládá, že 

všechny základní jednotky komunikace jsou tvořeny buď větou, nebo něčím menším než věta, 

příp. také spojením více vět nebo věty a něčeho menšího než věta: pořád se tedy pohybuje 

na větné škále. Věta je tak stále v ústředí, v centru přemýšlení, což charakterizuji jako „věto-

centrismus“. 

„Věto-centrismus“ by neměl být apriorně negativní nálepkou, nýbrž zpočátku by měl být 

deskriptivním označením metodologického rámce: pokud lze opravdu vysvětlit všechny 

výpovědi jako slovesné věty (nebo jejich části, příp. jejich kombinace), pak jde o čistě 

deskriptivní označení; pokud však existují výpovědi, které tento metodologický rámec 

vytěsňuje, přezírá nebo nenáležitě odvysvětluje, pak se z něj skutečně stává označení 

s negativními konotacemi, označení svazujícího rámce, který není schopen obsáhnout 

celistvost řečové komunikace. 
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Jedná se tedy o to, zda existují výpovědi, které nejsou ani věty, ani pod-věty, ani nad-věty, 

nýbrž skutečné ne-věty. Jak jsem se pokusil ukázat v oddílu 5.3, ideálními reprezentanty 

kategorie ne-vět, které zavedení této kategorie ospravedlňují, jsou např. právě uvozovací 

quid, ale také vokativy (které rozhodně nikdy nejsou ničím menším než věta, neboť 

neexistuje sloveso, které by jimi mohlo být obligatorně či fakultativně rozvito) nebo 

odpověďové částice ano a ne (angl. yes a no, totéž v dalších jazycích; v latině zejm. necne 

v nepřímých otázkách). 

Je ironií, že starší práce s ne-větami dokázaly alespoň nějakým způsobem počítat a 

zahrnovaly je pod tzv. „věty jednočlenné“.139 V bohemistické tradici se pro ne-věty vžilo 

označení „větné ekvivalenty“ – tohoto pojmu jsem se přidržel i v této práci. Potřebu zavést 

duhou kategorii vedle vět, totiž ne-věty, ukazují novější práce o lingvistické teorii, např. DIK 

(1998: 379) či KALTENBÖCK – KEIZER – LOHMANN (2016); právě ty by se mohly stát východiskem 

pro popis ne-vět v nějaké budoucí, skutečně moderní gramatice latiny. 

 

  

  

                                                                 

139 K „větám jednočlenným“ srov. HIRSCHOVÁ (2002b). Do této kategorie spadají všechny výpovědní 

struktury, které (na rozdíl od tzv. vět dvojčlenných) nemají dva členy – podmět a přísudek. Kategorie 

„vět jednočlenných“ se tedy nekryje s kategorií „ne-vět“ či „větných ekvivalentů“, protože zahrnuje 

vedle ne-vět také věty bezpodmětné (přísudky s nulovou valencí, např. Prší apod.). 
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6.2. Co lze na základě přítomné práce predikovat? 

6.2.1. Další podoby uvozovaného členu 

V mnou zkoumaném korpusu má tzv. uvozovaný člen různé formy (jmenná skupina ve 

všech pádech kromě vokativu, předložková skupina, infinitiv, vedlejší věty se spojkami cum, 

si, quod aj.). Domnívám se proto, že uvozovaný člen může nabývat jakoukoli formu, kterou 

mívají aktanty latinské věty. Ač takové případy nejsou v mém korpusu doloženy a ač budou 

jistě mnohem méně frekventované, lze predikovat, že při zkoumání dalšího materiálu 

(dochovaného i nedochovaného) by bylo možné najít i příklady, v nichž má uvozovaný člen 

podobu např. nepřímé otázky či vedlejších vět se spojkami v mém korpusu nedoloženými, 

např. antequam, dum aj. V jakých kontextech by se takové případy mohly objevit, ilustrují 

následující vymyšlené příklady (6.1)–(6.3): 

(6.1)  Dixisti quidem, unde venisses et quocum venisses. Quid cur venisses? Nonne 

dices? „Řekl jsi sice, odkud jsi přišel a s kým jsi přišel. Ale co proč jsi přišel? To 

nám nepovíš?“ (vymyšlený příklad) 

(6.2) Dixisti te, cum domo exisses, tempus ad rescribendum iam non habuisse. 

Quid antequam existi/exires? Ne tum quidem rescribere potuisti? „Řekl jsi, že 

když jsi odešel z domu, neměl jsi již čas odepsat. A co předtím, než jsi odešel? 

Ani tehdy jsi neměl čas na odepsání?“ (vymyšlený příklad)  

(6.3) Dixisti te occasionem hoc ex eo quaerendi opportunam non habuisse. Quid 

dum tuae domi mane(ba)t? Numquamne fuit occasio satis idonea? „Řekl jsi, 

že jsi neměl vhodnou příležitost se ho na to zeptat. A co během toho, co 

pobýval u tebe doma? To se ti nikdy vhodná příležitost 

nenaskytla?“ (vymyšlený příklad) 

K predikování existence těchto a dalších podob tzv. uvozovaného členu mě vede kromě 

absence jakýchkoli gramatických překážek také skutečnost, že se mně osobně podobná  

predikace potvrdila už v rámci mého korpusu: na začátku svého výzkumu jsem totiž měl 

k dispozici pouze příklady, v nichž uvozovaný člen s  formou věty vedlejší byl uvozen pouze 

spojkami si, cum a quod; teprve v průběhu prací jsem našel příklady, v nichž se objevují 

spojky ubi, ut a postquam. (Zejména poslední z nich [Quid postquam lavi? „A co potom, co 

jsem se umyl?“ Plaut. Amph. 802] se vyskytuje ve značně nestandardním, a tedy vzácném 
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kontextu: poté, co Zeus vzal na sebe podobu Amfytrióna, dochází k nedorozumění mezi 

Alkménou a skutečným Amfitryónem, který si nechává od Alkmény převyprávět, co údajně 

dělal, když se údajně setkali). Během mého výzkumu se tedy tyto tři podoby uvozovaného 

členu (VV s ubi, ut a posquam) přesunuly ze složky „predikované“ do složky „doložené“.  

Proto se odvažuji něco podobného predikovat i pro VV s dalšími spojkami i pro VV uvozené 

tázacími slovy (tzv. nepřímé otázky). 

 

6.2.2. Kontextualizace fragmentů 

Jiným případem predikce, který může tato práce nabídnout, je rekonstruování původního 

kontextu vět, které se nám dochovaly pouze jako citace v jiných dílech. Srov. v (6.4) pasáž ze 

Suetoniova životopisu Divus Iulius, v níž Suetonius cituje Ciceronova slova o Caesarovi: 

 

(6.4) Certe Cicero ad Brutum oratores enumerans negat se videre, cui debeat 

Caesar cedere, aitque eum elegantem, splendidam quoque atque etiam 

magnificam et generosam quodam modo rationem dicendi tenere; et ad 

Cornelium Nepotem de eodem ita scripsit: „Quid140 oratorem? Quem huic 

antepones eorum, qui nihil aliud egerunt? Quis sententiis aut acutior aut 

crebrior? Quis verbis aut ornatior aut elegantior?“ 

„Nepochybně když Cicero ve spise věnovaném Brutovi vypočítává řečníky, 

tvrdí, že neviděl žádného, před kým by se musel Caesar sklonit, a říká o něm, 

že má elegantní i skvělý, a dokonce velkolepý a v jistém smyslu štědrý styl 

řečnění; Corneliu Nepotovi o Caesarovi napsal takto: ‚A co řečníka? Koho 

z těch, kdo se věnovali výhradně řečnictví, bys nad něj vyzdvihl? Kdo má 

vypointovanější a častější sentence? Kdo volí slova zdobněji či 

elegantněji?‘“ (Suet. Iul. 55) 

 

Tučně zvýrazněná pasáž pochází podle Suetonia z Ciceronova dopisu Corneliu Nepotovi a 

Suetonius ji používá proto, aby ilustroval Ciceronovo kladné hodnocení Caesarových 

                                                                 

140 V edicích bývá po quid otazník „quid? oratorem […]“. Viz BUTLER-CARY (1927), AILLOUD (1954) či 
ROLFE (1959–1960[1913–1914], LCL). 
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řečnických schopností; stejně vyznívá už citace podtržená, pocházející z Ciceronova Bruta. 

Suetonius rád používá sice dekontextualizované, ale ilustrativní citace, na nichž rád ukazuje 

leccos (srov. Suet. Aug. 76, kde z Augustových dopisů plausibilně vyvozuje něco o 

principových stravovacích návycích)141. Pochází-li citace z textů, které se nedochovaly, je 

rekonstrukce původního kontextu většinou nemožná nebo velmi spekulativní. 

To však neplatí pro případy, v nichž se objevuje uvozovací quid, neboť to bývá 

(prototypicky) užíváno ve velmi specifickém kontextu: uvádí do diskurzu nové, dosud 

nezmíněné téma, které je v jistém smyslu souřadné (kohyponymní s  tématem předchozím). 

Zdá se proto, že tento fragment musel pocházet z pasáže, ve které Cicero vychvaloval 

mnohostrannost Caesarova nadání, díky níž se v několika oborech dostal na úplnou špičku a 

nedá se zastínit ani těmi, kteří jsou specialisty na daný obor (srov. quem huic antepones 

eorum, qui nihil aliud egerunt): pravděpodobně tak této citaci v původním dopise 

předcházela chvála Caesarových velitelských schopností, díky nimž slavil úspěchy postupně 

v Galii, v Řecku, v Alexandrii, Malé Asii, Africe a v Hispánii. Lze tedy predikovat, že pokud by 

někdy byly nějakým zázrakem objeveny Ciceronovy dopisy Nepotovi142, kontext pasáže bude 

s velkou pravděpodobností vypadat tak, jak bylo popsáno v tomto odstavci. 

Lze namítat, že pravděpodobnost nálezu původního textu dopisu je malá, a že tedy tato 

predikace je umělá a nikdy nebude moci být skutečně její pravdivost ověřena. Bylo však 

nutné vybrat právě příklad fragmentární, abych nebyl podezírán z toho, že jsem si kontext 

přečetl a následně provedl tzv. vaticinium ex eventu. Mohu ale doplnit i takové případy: 

během bádáním se mi dařilo u pasáží v sekundární literatuře odhadovat (predikovat), že se 

jedná o uvozovací quid, a to i přesto, že daný autor slovo quid (tj. „Quid?“) ve své citaci 

vynechal: např. PINKSTER (2015: 1247) a SPEVAK (2010: 15, př. 9) citují pasáže, které uvádím v 

(6.5) a (6.6): 

 

(6.5)  (Pinkster) … Antipater et Anchidemus, spinossimi homines, nonne multis in 

rebus dissentiunt? (Cic. Luc. 143) 

                                                                 

141 Srov. i LOUIS (2010 : 476) k pasáži Suet. Aug. 76: „Pour prouver ce qu´il vient de dire et comme 
illustration de sa démonstration, selon son habitude […], Suétone réunit des fragments de 
lettres.“ Starší komentátor CARTER (1982) se k místu nevyjadřuje. 
142 Srov. BUTLER-CARY (1927: 115): „Cicero´s letters to Cornelius Nepos were published in a collection 
of at least two books (Macr. 2,1,14). None survive, though they were in existence as late as the time 
of Lact. (inst. div. 3,15,10).“ 
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(6.6)  (Spevak) Totum prope caelum, ne pluris persequar, nonne humano genere 

completum est? (Cic. Tusc. 1.28) 

 

V obou těchto případech se mi díky postavení tázací částice a plnému pojmenování 

(Antipater et Anchidemus, resp. totum prope caelum), které je typické pro nově uvedené 

entity, podařilo predikovat, že se jedná o uvozovací quid, tj. že v edicích před těmito 

pasážemi bude stát „Quid?“. Stav v edicích je uveden v (6.7) a (6.8), mnou navrhovaný 

způsob editace je uveden v (6.9) a (6.10): 

 

(6.7)  Edice143: Quid? Duo vel principes dialecticorum Antipater et Anchidemus, 

spinossimi homines, nonne multis in rebus dissentiunt? (Cic. Luc. 143) 

 

(6.8) Edice144: Quid? Totum prope caelum, ne pluris persequar, nonne humano 

genere completum est? (Cic. Tusc. 1.28) 

 

(6.9) Návrh MC: Quid duo vel principes dialecticorum, Antipater et Anchidemus, 

spinossimi homines? Nonne multis in rebus dissentiunt?  

„A co dva snad nejpřednější dialektikové, Antipater a Anchidémos, autoři 

plní chytáků? “ (Cic. Luc. 143) 

 

(6.10) Návrh MC: Quid totum prope caelum (ne pluris persequar)? Nonne 

humano genere completum est? 

„A co téměř celé nebe (abych to zkrátil)? Copak není přeplněné zástupci 

lidského rodu?“ (Cic. Tusc. 1.28) 

  

                                                                 

143 Edice STRAUME-ZIMMERMAN – BROEMSER – GIGON (1990: 262) nemá otazník/čárku ani po quid, ani po 
num (tzn. má dvě tázací slova v jedné výpovědi), což je negramatické. 
144 Srov. toto místo v Apendixu. 
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6.3. Implikace práce 

6.3.1. Úprava edic latinských textů 

Závěry této práce by měly být zohledněny při tvorbě nových edic. Závěrečný Apendix 

předkládá seznam všech míst v mém korpusu (tvořeném vybranými texty Ciceronovými a 

Plautovými), která považuji za uvozovací quid, tj. případů, ve kterých by po quid neměl stát 

otazník (a správně ani čárka, neboť se čárka nepíše ani v anglickém What if…, českém Co 

kdyby…145). Další celkem namátkové případy mylné editace uvozovacího quid u dalších 

autorů uvádím v oddílu 2.7.2 výše. 

U dalších pasáží, které jsou v současnosti editovány jako „Quid?“ a které v této práci 

neuvádím, doporučuji editorům použít jednoduchý (ekvivalenční) test: lze na daném místě 

do anglického překladu dosadit What about…, What about the fact, that…, What if… apod.? 

Pokud ano, a pasáž dává lepší smysl než s  překladem What?, pak se s velkou 

pravděpodobností jedná o uvozovací quid a současná editace je mylná. 

Nejedná-li se o uvozovací quid, je nutné ještě zvážit, zda se nejedná o vytýkací quid (viz 

odddíl 3.3) či o slovo quid v platnosti tázací částice (viz oddíl 3.2). 

 

6.3.2. Ediční problém v řečtině 

Podobný problém s editováním uvozovací konstrukce najdeme také v antických textech 

řeckých. Řečtina disponuje konstrukcí, kterou můžeme nazvat „uvozovací τί“. Vyskytuje se 

nejčastěji s částicí δὲ („Τί δὲ…;“), jinak však má podobné vlastnosti jako uvozovací quid 

v latině. Srov. tři pasáže z Platónova dialogu Kratylos citované v (6.11)–(6.13):146 

 

(6.11) Τί δὲ ὁ ‘Διόνυσός’ τε καὶ ἡ ‘Ἀφροδίτη’;  

 „A co Dionýsos a Afrodíté?“ (Pl. Crat. 406.b) 

 

(6.12) Τί δὲ δὴ τὸν Ἥφαιστον, πῇ λέγεις; 

 „A co Héfaista, jak vykládáš toho?“ (Pl. Crat. 407.c) 

 

                                                                 

145 Zdá se, že čárku píšou (a to jen někdy) pouze mluvčí německého jazyka v konstrukci Was, wenn… 
(ověřeno pomocí internetového vyhledávače google.com). 
146 Není-li uvedeno jinak, překlady Platóna přebírám od Fr. Novotného.  
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(6.13) Ἐρωτῶ οὖν αὐτὸν ἐγὼ εἰ αὐτῷ Κρατύλος τῇ ἀληθείᾳ ὄνομα [ἐστὶν ἢ οὔ]: ὁ δὲ 

ὁμολογεῖ. ‘Τί δὲ Σωκράτει;’ ἔφην. 

 „Tak se ho ptám, zda je v jeho případě jméno Kratylos podle pravdy, a on 

tvrdí, že je. ‚A co v případě Sókrata jméno Sókratés?‘ řekl jsem.“147 (Pl. Crat. 

383.b) 

 

I řecká konstrukce je často zaměňována s  k odpovědi vybízející předotázkou „Τί δέ;” jako 

je uvozovací quid zaměňováno za „Quid?“; srov. např. (6.14)–(6.16): 

(6.14) Edice148: ΕΧ. Ξένοι δέ τινες παρῆσαν; 

ΦΑΙΔ. Ναί, Σιμμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ Φαιδώνδης καὶ 

Μεγαρόθεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερψίων. 

 ΕΧ. Τί δέ; Ἀρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο; 

„Ech. A byli přítomni někteří cizinci? Faid. Ano, Simmiás z Théb a 

Kebés a Faidóndés a z Megar Eukleidés a Terpsión. Ech. A což 

Aristippos a Kleombrotos, ti tam byli?“ 

MC: Τί δὲ Ἀρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο; (Pl. Phaed. 59.c) 

(6.15) Edice149: ΕΥΘ. Ἀλλ᾽ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, περί γε τούτου τῶν θεῶν οὐδένα 

ἕτερον ἑτέρῳ διαφέρεσθαι, ὡς οὐ δεῖ δίκην διδόναι ἐκεῖνον ὃς ἂν 

ἀδίκως τινὰ ἀποκτείνῃ. 

ΣΩ. Τί δέ; ἀνθρώπων, ὦ Εὐθύφρων, ἤδη τινὸς ἤκουσας 

ἀμφισβητοῦντος ὡς τὸν ἀδίκως ἀποκτείναντα ἢ ἄλλο ἀδίκως 

ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην διδόναι;  

„Euth. Ale myslím, Sókrate, že o tomhle není žádný z bohů s druhým 

v neshodě, že ten, kdo by někoho nespravedlivě zabil, má být 

potrestán. Sókr. A co lidé, Euthyfróne? Už jsi slyšel někoho se přít o 

to, že by neměl být trestán, kdo nespravedlivě zabil nebo dělá 

nespravedlivě cokoli jiného.“ 

                                                                 

147 Pro potřeby této práce přel. MC. 
148 Srov. BURNET (1900, Oxford), VICAIRE (1983, LBL), DUKE (1995, Oxford). 
149 Srov. BURNET (1900, Oxford), CROISET (1985, LBL), DUKE (1995, Oxford). 
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 MC: Τί δὲ ἀνθρώπων, ὦ Εὐθύφρων; (Pl. Euthphr 8.b) 

(6.16) Edice150: ΣΩ. Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. 

ΚΡ. Οὐ δῆτα. 

ΣΩ. Οὐδὲ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἱ πολλοὶ οἴονται, ἐπειδή 

γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν. 

ΚΡ. Οὐ φαίνεται. 

ΣΩ. Τί δὲ δή; κακουργεῖν δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ οὔ; 

ΚΡ. Οὐ δεῖ δήπου, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Τί δέ; ἀντικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα, ὡς οἱ πολλοί φασιν,  

δίκαιον ἢ οὐ δίκαιον; 

ΚΡ. Οὐδαμῶς. 

„Sókr. Tedy se naprosto nijak nesmí jednati nespravedlivě. Krit. Jistě 

ne. Sókr. Tedy ani za bezpráví spláceti bezprávím, jak se lidé 

domnívají, když se naprosto nijak nesmí jednati nespravedlivě. Krit. 

Zdá se, že nikoli. Sókr. A což činiti zlé, máme, Kritóne, či ne? Krit. Jistě 

ne, Sókrate. Sókr. A co spláceti zlé zlým, je to, jak říkají lidé, 

spravedlivé či nespravedlivé? Krit. Nikoli, to není spravedlivé.“ 

 MC: Τί δὲ δή κακουργεῖν; Δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ οὔ; 

[...] 

Τί δὲ ἀντικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα, ὡς οἱ πολλοί φασιν; Δίκαιον ἢ  

οὐ δίκαιον; (Pl. Crit. 49.c) 

 

Už z těchto příkladů je zjevné, že v řečtině existuje podobný ediční problém jako v latině a 

že může být také podobně rozsáhlý (jistě se bude týkat přinejmenším desítek míst jen 

v Platónových dialozích). Systematické prozkoumání výše uvedených a podobných míst však 

je úkolem pro specializované grécisty. 

 

                                                                 

150 Srov. BURNET (1900, Oxford), CROISET (1985, LBL), DUKE (1995, Oxford). 
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6.3.3. Práce o slovosledu 

Reinterpretace mezivýpovědních hranic na stovkách míst u Cicerona s  sebou nese 

implikace také pro zkoumání slovosledu a může ovlivnit validitu statistik. Např. SPEVAK (2010: 

15 a 19) uvádí čísla, podle nichž tázací slovo stojí na prvním místě otázky v cca 90 % případů, 

tj. stojí na jiném místě v 10 % případů. V těchto deseti procentech jsou však započítány i  

případy (stovky případů) mylně editovaných explicitních specifikací, které následují po 

uvozovacím quid. Vzhledem k tomu, že Spevak zakládá své údaje na klasické próze (jejíž 

jádro vedle Caesara a Sallustia tvoří právě v této práci ponejvíce zkoumaný Cicero), je 

pravděpodobné, že statistiky budou ještě více vychýlené ve prospěch iniciální pozice tázacích 

slov. 

 

6.3.4. Zahrnutí nevětných struktur do popisu gramatiky 

V latinských gramatikách by do oddílu o syntaxi měly být zahrnuty také ne-větné výpovědi 

například uvozovací quid, vokativ, citoslovce, tzv. akuzativ zvolací s  citoslovcem ō aj. 

Domnívám se, že pojednání o nich má patřit hned na samý počátek výkladu syntaxe: prvním 

metodologickým krokem v syntaxi je totiž segmentace textu na nejmenší komunikační celky 

– výpovědi (ať už se jim říká utterance, discourse act či sentence), druhým krokem je pak 

popis těchto výpovědí: pokud obsahují přísudek (nebo pokud vše nasvědčuje tomu, že jejich 

přísudek byl vlivem kontextu vypuštěn) jedná se o větné výpovědi, které je dále možné dělit 

podle valence (1. Pluit; 2. Pater abit; 3. Brutus videt Caesarem; 4. Do tibi librum; atd.); pokud 

přísudek neobsahují, jedná se o ne-větné výpovědi, tzv. větné ekvivalenty (1. Serve!; 2. Quid 

tu?; 3. Eheu!; atd.); poté je nutné popisovat syntaktická pravidla, která platí obecně pro 

všechny tyto výpovědi, a pravidla, která jsou pro každou z těchto skupin specifická. 
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7. Resumé 

V latině existuje konstrukce, která je v této práci nazývána „uvozovací quid“ a která se 

skládá ze dvou složek: stabilní složky tvořené slovem quid a proměnlivé složky, tzv. 

„uvozovaného členu“. Konstrukce je schematicky zachytitelná např. pomocí schématu „Quid 

X?“. Základní funkcí konstrukce je uvedení nějakého nového (dosud opomíjeného) tématu 

do diskurzu. 

Tato konstrukce je v klasické latině velmi frekventovaná. Např. u Cicerona se její výskyty 

pohybují v řádu stovek: tato práce v závěrečném Apendixu shromažďuje 404 výskytů 

pocházejících z Cicerona, přičemž zkoumaný korpus neobsahuje zdaleka všechny Ciceronovy 

texty (mimo jiné nechává stranou celou jeho korespondenci). Tato konstrukce však v edicích 

klasických latinských textů – zejména právě u Cicerona – často zaměňována s jednoslovnou 

výpovědí „Quid?“. Z výše uvedených 404 výskytů jej jich 229 (56,7 %) editováno mylně ve 

všech současných prestižních edicích, pouze 87 výskytů (21,5 %) je editováno správně a 

editace zbylých 88 výskytů (21,8 %) kolísá. 

Předkládaná práce sestává ze tří částí: části filologické, části deskriptivní a části teoretické. 

V části filologické (pokrývající kapitoly 2 a 3) jsem se pokusil prokázat samotnou existenci 

uvozovacího quid, stanovit kritéria pro její rozpoznávání, doporučit adekvátní editování a 

jasně odlišit zkoumanou konstrukci od konstrukcí formálně podobných. V kapitole 2 se 

nejprve dokazuje existence této konstrukce: editoři i lingvisté ji totiž často (v 56,7 % u 

Cicerona) zaměňují s jednoslovnou konstrukcí „Quid?“, tzn., že místo správné editace „Quid 

X?“ umisťují otazník bezprostředně za slovo quid a tzv. uvozovaný člen („X“), připojují 

k následující výpovědi. Dokazování existence uvozovacího quid proto probíhá tak, že jsou 

prezentovány takové výskyty uvozovacího quid, které na základě formy není možné 

interpretovat jako žádné jiné latinské konstrukce (zejména ne jako jednoslovné „Quid?“); 

tyto výskyty označuji za formálně „jisté“ výskyty uvozovacího quid; jde mimo jiné o případy, 

kdy uvozovací quid stojí na konci promluvy a uvozovaný člen nemůže být připojen 

k následující výpovědi prostě proto, že žádná další výpověď již nenásleduje.  

Když byla takto dokázána samotná existence konstrukce, bylo potřeba stanovit, která 

všechna místa (vedle výše zmíněných formálně „jistých“ výskytů) by měla být interpretována 

jako uvozovací quid. Je možné uvést některé indikátory svědčící pro takovou interpretaci. 



 

163 
 

V první řadě je to ARGUMENT FUNKČNÍ: formálně „nejisté“ místo by mělo být považováno za 

uvozovací quid, pokud plní stejnou diskurzní funkci jako místa „formálně“ jistá (a platí, že 

„formálně“ jistá místa uvádějí do diskurzu nové, dosud opomíjené téma“). Dále jsou zde 

PODPŮRNÉ ARGUMENTY SYNTAKTICKÉ, např. postavení tázací částice v následující výpovědi: pro 

úseky se strukturou „quid + X + tázací částice + zbytek otázky“ platí, že jsou-li interpretovány 

jako uvozovací quid, tázací částice stojí – jak je pro ni typické – na prvním místě následující 

výpovědi („Quid X? Tázací částice + zbytek otázky?“); kdežto jsou-li tyto úseky interpretovány 

jako jednoslovné „Quid?“ („Quid? X + tázací částice + zbytek otázky?“), tázací částice stojí na 

příznakové neiniciální pozici. Je zde také ARGUMENT EKVIVALENČNÍ: místa, která hodláme označit 

za uvozovací quid, by zpravidla měla být přeložitelná do jiných jazyků, které mají ekvivalentní 

uvozovací konstrukce, právě těmito ekvivalentními konstrukcemi (tzn. např. do češtiny je 

možné taková místa přeložit pomocí konstrukce „A co X?“, do angličtiny pomocí konstrukcí 

„What about X?“ či „What if X?“). A konečně je tu také ARGUMENT HISTORICKÝ: 

v pozdněstředověkých rukopisech a raněnovověkých edicích se na těchto místech 

nenacházejí otazníky po slově quid, ty byly totiž doplňovány až od 16. století a šířily se 

mylnou analogií dále a dále; to znamená, že interpretace „Quid X?“ má ve  skutečnosti 

historickou prioritu před interpretací „Quid? X?“. 

Ná základě těchto indikátorů se domnívám, že jen u Cicerona musí být opravena editace 

229 míst ve všech prestižních míst (a sjednocena editace 88 dalších míst, která v  edicích 

kolísají): jedná-li se o uvozovací quid, otazník nesmí stát mezi slovem quid a tzv. uvozovacím 

členem, naopak po uvozovaném členu interpunkční znaménko následovat musí (nejlépe 

otazník, akceptovatelná je i čárka, následuje-li po uvozovacím quid otázka či zvolání, tzv. ES). 

Mezi slovem quid a uvozovaným členem v žádném případě nesmí následovat ani čárka, má-li 

uvozovaný člen podobu jmenné skupiny; čárku tu nemohu doporučit ani v případě, že má 

uvozovací quid podobu věty vedlejší, protože stejně tak nepíšeme čárku v ekvivalentních 

konstrukcích „A co kdyby X?“ nebo „What if X?“. Kromě Cicerona bude nezbytné upravit 

editace podobných míst také u dalších autorů (zejm. Seneky, Quintiliana, Tacita či Plauta).  

V kapitole 3 jsou popsány formálně podobné konstrukce (obsahující slovo quid a zpravidla 

neobsahující sloveso), které nesmí být s konstrukcí uvozovacího quid zaměňovány; dvě 

z funkcí slova quid jsou v této kapitole popsány vůbec poprvé: je to jednak SLOVO QUID 

V PLATNOSTI TÁZACÍ ČÁSTICE; jednak tzv. KONSTRUKCE „VYTÝKACÍHO QUID“, která slouží k vytknutí a 

předsazení některého členu otázky před tuto otázku. Slovo quid ve funkci tázací částice bývá 
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– podobně jako uvozovací quid – editory mylně izolováno do samostatné výpovědi „Quid?“. 

Pro existenci této funkce však svědčí jednak synonymita takovýchto quid s jinými tázacími 

částicemi (quid je synonymní s num, quid non je synonymní s nonne), jednak jejich výskyty 

v kontextech, které jsou málo nakloněné přítomnosti interakčních (adresáta k odpovědi 

pobízejících) „Quid?“, např. v monolozích, nepřímých řečech, dekontextualizovaných citacích 

apod.; pozoruhodná je také pasáž Cic. Phil. 5,7, v níž se takovýchto quid objevuje pět krátce 

za sebou (frekvence běžná pro tázací částice, ale naprosto bez paralel pro subsidiární 

komunikační akt typu „Quid?“). Druhá nově popsaná konstrukce – konstrukce „vytýkacího 

quid“ – se formálně podobá uvozovacímu quid (skládá se ze slova quid a vytýkaného členu, 

který je zároveň součásti další následující otázky), liší se od něj však tím, že zatímco 

v uvozovacím quid bývá uvozovaný člen nezapojený v bezprostředním kontextu, vytýkaný 

člen ve vytýkacím quid naopak bývá kontextuálně zapojený. Také vytýkací quid bývá v edicích 

Ciceronových textů zaměňováno za „Quid?“; je však pozoruhodné, že v edicích Plautových 

textů bývá editováno správně. 

Dále je nutné uvozovací quid lišit od dvouslovných výpovědi sestávajících ze slov quid a 

diskurzní částice (ergo, igitur aj.) Pro některé kombinace („Quid igitur?“, „Quid ergo?“, „Quid 

enim?“, „Quid tandem?“) se podařilo dohledat formálně jasné příklady, které prokazují 

existenci těchto výpovědi (nelze je připojit k předcházející či následující výpovědi). 

Neznamená to však, že každá sekvence těchto slov je automaticky dvouslovnou výpovědi: 

diskurzní částice mohou obohacovat i uvozovací quid nebo otázky s tázací částicí quid, proto 

je nutné u každé takovéto sekvence vždy znovu rozhodovat mezi všemi možnými 

interpretacemi.  Pro kombinace quid + diskurzně adverzativní (diskontinuitní) částice jako 

např. autem či vero se průkazné doklady dohledat nepodařilo; v klasické latině neexistuje 

výpověď „Quid vero?“ a velmi pravděpodobně ani výpověď „Quid autem?“, což znamená, že 

po kombinaci slov „quid vero“ či „quid autem“ v edicích otazník nikdy stát nemá.  

V části deskriptivní (kapitola 4) jsou popsány formální a sémanticko-pragmatické aspekty 

uvozovacího quid. Zaprvé je na případech jako Cic. Phil. 7,24 prokázáno, že uvozovací quid 

sestává skutečně pouze ze dvou explicitně vyjádřených složek a neobsahuje (ani latentně, 

kdesi v hloubkové struktuře) slovesný predikát: stabilní prvek konstrukce, slovo quid, není 

předmět/podmět domněle vypuštěného predikátu, nýbrž stojí na místě predikátu a blokuje 

jeho pozici. Uvozovaný člen může mít různé strukturní podoby, a to v podstatě jakoukoli 

podobu, kterou může mít latinský větný člen (s výjimkou přísudku): může mít podobu 
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jmenné skupiny, předložkové skupiny, infinitivu nebo vedlejší věty. Volba té či oné formy 

vyplývá buď ze sémantiky uvozovaného tématu (nová entita > jmenná skupina, nová 

alternativa > vedlejší věta se spojkou si), nebo může být ovlivněna předcházejícím či 

následujícím kontextem (replikace formy, anticipace formy). Konstrukce je často 

doprovázena druhou výpovědí, která první výpověď zpřesňuje, tzv. „explicitní 

specifikací“ (ES). Tato ES mívá nejčastěji podobu otázky, ale může jít také např. o zvolání či o 

větu oznamovací s ironickou vsuvkou credo (tj. „myslím, samozřejmě“). 

Uvozovací quid může ojediněle být také nepřímou otázkou. Častěji se vyskytují případy, 

kdy je uvozovací quid obohacené o sloveso myšlení: v těchto případech nemohu zatím 

rozhodnout, zda se jedná o uvozovací quid v akuzativu s infinitivem (tj. uvozovací quid závislé 

na slovese myšlení), nebo zda je v takovýchto případech sloveso myšlení prostě jen 

pře(d)sunuté z explicitní specifikace do první výpovědi. 

V části teoretické (kapitola 5) jsem se zaměřil na otázku, jaký je status uvozovacího quid 

jakožto jednotky a kde je jeho místo v gramatickém popisu. Zdá se, že moderní latinská 

lingvistika je „věto-centrická“, tzn., že věty (abstraktní systémové vzorce obsahující pozici 

predikátu, podle nichž mluvčí tvoří své skutečné výpovědi) považuje za ústřední a vpravdě 

jediný předmět syntaxe a výpovědi bez predikátu klasifikuje jako elipsy větných výpovědí. 

Uvozovací quid – stejně jako např. vokativ či odpověďové částice – však nejsou eliptické 

větné konstrukce a nemohou být do tohoto rámce správně začleněny, proto také zůstávají 

na okraji pozornosti.  

V závěru (kapitola 6) jsou představeny některé implikace této práce: v první řadě je 

zapotřebí opravit editace stovek míst v klasických latinských textech (a podobný ediční 

problém jako v latině se navíc objevuje také v řečtině; předpokládám, že jen u Platóna půjde 

o vyšší desítky míst); dále je pro popis latinské gramatiky zavést pojem „ne-vět“ / „větných 

ekvivalentů“ / „non-sententials“, s nímž se pracuje při popisu jiných jazyků a částečně také 

v obecné lingvistice; a konečně tato práce ovlivňuje také práce o latinském slovosledu, 

protože přehodnocení a přesunutí mezivýpovědních hranic má nutně dopad na statistická 

data uváděná v slovosledných pracích. 
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Plaut. mil. 1183.......................................... 65 
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Sen. nat. quaest. 2,27,4...............................93 
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Verg. Aen. 3,339 .......................... 34, 101, 139 
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Verg. Aen. 10,77 ................................108, 136 
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10.  Apendix – Přehled editací uvozovacího quid v prestižních edicích 

Níže se nachází tabulka zachycující všechna uvozovací quid v mém základním korpusu. 

V prvním sloupci se nachází průběžné číslování výskytů (modré podbarvení značí, že se 

jedná o uvozovací quid se slovesem myšlení, srov. oddíl 4.6.2 výše), ve druhém sloupci 

zkratka citované pasáže, ve třetím případné rozlišení několika výskytů uvozovacího quid 

v jedné pasáži, ve čtvrtém potom citace uvozovacího quid nebo jeho části; pátý až jedenáctý 

sloupec zachycuje editace v jednotlivých ediích, přičemž:  

 Zeleně vybarvené políčko s nápisem „ok“ označuje podle mého názoru správnou 

editaci (po quid nestojí otazník; má-li uvozovaný člen podobu VV, může po quid 

stát čárka). 

 Červeně vybarvené políčko s nápisem „Q?“ nebo „čárka“ „bez ot.“ označuje editaci 

mylnou, tj. a) když po quid stojí otazník; b) když po quid stojí čárka a uvozovaný 

člen má podobu jmenné skupiny či infinitivu); c) když uvozovací quid se slovesem 

myšlení není odděleno od následující otázky žádným interpunkčním znaménkem. 

 Žlutě vybarvené políčko znamená, že edice se liší zněním daného místa nebo že 

toto místo je porušené. 

Konečně ve dvanáctém sloupci je uvedeno průběžné číslování pasáží podle toho, zda jsou 

editovány ve všech zkoumaných edicích správně (zelené políčko s  kladným číslováním), 

mylně (červené políčko se záporným číslováním) nebo zda jejich editace kolísá (modré 

políčko s nápisem „kolísá“). 
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LCL, 

Watts 
(1965 

[1923]) 

Teub., 
Reis 

(1932) 

LBL 

(Gafiot 
1989 

[1938]) 

Oxf., 

Clark 
(1978 

[1911])       

 

vše 
špatn

ě /  
vše 

dobře 

1 Arch. 15   Quid illi ipsi Q? Q? Q? Q?       
 

-1 

2 Arch. 24   

Quid noster hic 

magnus Q? Q? Q? Q?       
 

-2 

3 Arch. 26   Quid a Metello Pio Q? Q? Q? Q?       
 

-3 

  Cic. Balb.     

LCL, 
Gardner 

(1965 
[1958]) 

Teub., 

Maslows
ki (2007) 

LBL, 
Cousin 

(1969 
[1962]) 

Oxf., 
Peterson 

(1990 
[1911])       

 

  

4 Balb. 50 a Quid Cn. Pompeius Q? Q? Q? Q?       
 

-4 

5 Balb. 50 b Quid cohortis duas Q? Q? Q? Q?       
 

-5 

6 Balb. 50 c Quid Heracliensem Q? Q? Q? Q?       
 

-6 

7 Balb. 50 d Quid Massiliensem  Q? Q? Q? Q?       

 

-7 

8 Balb. 50 e 
Quid (quoniam [...]) 
idem Q? Q? Q? Q?       

 
-8 

9 Balb. 50 f Quid vir sanctissimus Q? Q? Q? Q?       
 

-9 

10 Balb. 50 g Quid hic, qui adest Q? Q? Q? Q?       

 

-10 

  Cic. Caecin.     

LCL, 
Grose 

Hodge 
(1927) 

Teub., 

Schoell 
(1921) 

LBL, 
Boulange

r (1973 
[1929]) 

Oxf., 
Clark 

(1978 
[1909]) 

Teub., 

Müller 
(1911)     

 
  

11 Caecin. 24   Quid testes? čárka  Q? Q? Q? Q?     
 

-11 

12 Caecin. 49 a Quid si fuisset ok Q? Q? Q? Q?     

 

kol ísá  

13 Caecin. 49 b Quid detrusum? čárka  Q? Q? Q? Q?     
 

-12 

14 Caecin. 60   Quid igitur si glebis Q? Q? Q? Q? Q?     

 

-13 

15 Caecin. 89   Quid si qui iam ok Q? Q? Q? Q?     
 

kol ísá  

16 Caecin. 98   Quid quem pater ok Q? Q? Q? Q?     
 

kol ísá  

  Cic. Cael.     0 0 0 0       
 

0 

  Cic. Catil.     

LCL, 
Macdona

ld (1977) 

Teub., 
Maslows

ki (2003) 

LBL, 
Borneco

ue – 

Bailly 
(1985 

[1926]) 

Oxf., 
Clark 

(1905) 

Cambr., 

Dyck 
(2010 

[2008])     
 

  

17 Catil. 1,8   Quid cum te Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-14 

18 Catil. 1,14   Quid vero nuper, cum Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-15 

19 Catil. 1,16   Quid quod adventu ok Q,q ok ok ok     

 

1 

20 Catil. 1,19   Quid quod tu te ok Q,q ok ok ok     
 

2 

  Catil. 2     0 0 0 0 0     

 

0 

21 Catil. 3,22   Quid vero ut Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-16 

  Catil. 4     0 0 0 0 0     
 

0 

  Cic. Cato     

LCL, 
Falconer 
(1923) 

Teub. 
Simbeck 

(1997 
[1917]) 

LBL, 
Wuilleu

mier 
(1989 

[1961]) 

Oxf., 
Powell 
(2006)       

 
  

22 Cato 22 a Quid iurisconsulti ok Q? Q? ok       

 

kol ísá  
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23 Cato 22 b quid pontifices ok Q? Q? ok       
 

kol ísá  

24 Cato 22 c quid augures ok Q? Q? ok       
 

kol ísá  

25 Cato 22 d quid philosophi senes ok Q? Q? ok       
 

kol ísá  

26 Cato 26   
Quid qui etiam 
addiscunt ok Q? Q? ok       

 
kol ísá  

27 Cato 50   
Quid in levioribus 
studiis ok ok ok ok       

 
3 

28 Cato 83   
Quid quod 
sapientissimus ok Q? Q? ok       

 
kol ísá  

  Cic. Cluent.     

LCL, 

Grose 
Hodge 

(1927) 

Teub., 
Früchtel 

(1931) 

LBL, 

Boyancé 
(1974 

[1953]) 

Oxf., 
Clark 

(1905) 

Teub., 
Müller 

(1911)     
 

  

29 Cluent.36   Quid illa caedes Q? Q? Q? Q? Q?     

 

-17 

30 Cluent.40   Quid aviam tuam Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-18 

31 Cluent.70   

Quid tandem (nihil 

enim[...]) si ok Q? Q? Q? Q?     
 

kol ísá  

32 Cluent.82   Quid Albiana pecunia  čárka  Q? Q? Q? Q?     

 

-19 

33 Cluent.99   Quid quod ok ok ok ok ok     
 

4 

34 Cluent.147 a Quid M. Plaetori ok ok ok ok ok     
 

5 

35 Cluent.147 b Quid C. Ochivi ok ok ok ok ok     
 

6 

36 Cluent.147 c Quid mea ok ok ok ok ok     

 

7 

37 Cluent.147 d Quid C. Aquii ok ok ok ok ok     
 

8 

38 Cluent.147 e 
Quid reliquae 
quaestiones ok ok ok ok ok     

 
9 

  Cic. de or.     

LCL, 
Sutton – 

Rackham 
(1976 

[1942]) & 
Rackham 

(1982 
[1942]) 

Teub., 
Kumanie

cki 
(1969)  

LBL, 
Courbau
d (1985 

[1922]) & 
Courbau
d (1966 

[1928]) & 
Bornecq

ue – 
Courbau
d (1971 
[1930]) 

Oxf., 
Wilkins 
(1902) 

Cambr.,
Mankin 
(2011)     

 
  

39 de or. 1,37 a Quid de Numa Q? Q? Q? Q?       
 

-20 

40 de or. 1,37 b Quid in Servio Q? Q? Q? Q?       
 

-21 

41 de or. 1,37 c Quid in ceteris Q? Q? Q? Q?       
 

-22 

42 de or. 1,37 d Quid exactis regibus Q? Q? Q? Q?       
 

-23 

43 de or. 1,39 a Quid leges Q? Q? Q? Q?       
 

-24 

44 de or. 1,39 b Quid auspicia Q? Q? Q? Q?       

 

-25 

45 de or. 1,39 c Quid religiones Q? Q? Q? Q?       
 

-26 

46 de or. 1,39 d Quid haec iura Q? Q? Q? Q?       

 

-27 

47 de or. 1,79   Quid censes si ok ok ok ok       
 

10 

48 de or. 1,168   Quid in his Q? Q? Q? Q?       
 

-28 

49 de or. 1,171   Quid vero ille ok ok ok ok       
 

11 
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50 de or. 1,175   Quid si ok Q? Q? Q?       
 

kol ísá  

51 de or. 1,176   Quid qua de re Q? Q? Q? Q?       
 

-29 

52 de or. 1,177   Quid quod Q? Q? Q? Q?       
 

-30 

53 de or. 1,178   Quid nuper, cum Q? Q? Q? Q?       
 

-31 

54 de or. 1,180   Quid vero clarissima Q? Q? Q? Q?       

 

-32 

55 de or. 1,183 a Quid de libertate Q? Q? Q? Q?       
 

-33 

56 de or. 1,183 b Quid quod ok Q? Q? Q?       
 

kol ísá  

57 de or. 1,206   Quid si ok Q? Q? ok       
 

kol ísá  

58 de or. 2,49   Quid si Q? Q? Q? ok       

 

kol ísá  

59 de or. 2,231   Quid si ok ok ok ok       
 

12 

60 de or. 2,253   Quid Decius ok ok ok ok       
 

13 

61 de or. 2,303   Quid illud ok Q? Q? ok       
 

kol ísá  

62 de or. 2,304 a Quid cum ok Q? Q? ok       
 

kol ísá  

63 de or. 2,304 b Quid si ok Q? Q? ok       

 

kol ísá  

64 de or. 2,305 a Quid si ok Q? ok ok       
 

kol ísá  

65 de or. 2,305 b Quid si ok Q? Q? ok       
 

kol ísá  

66 de or. 2,367   Quid quod dixisti ok Q? ok ok 
 

    
 

kol ísá  

67 de or. 3,30   Quid noster hic čárka  čárka  čárka  čárka  čárka      

 

-34 

68 de or. 3,102   Quid ille alter ok Q? Q? ok čárka      
 

kol ísá  

69 de or. 3,138   Quid Pericles? ok ok ok ok ok     
 

14 

70 de or. 3,139 a Quid Critias? ok ok ok ok ok     
 

15 

71 de or. 3,139 b Quid Alcibiades? ok ok ok ok ok     
 

16 

72 de or. 3,179   in eis arboribus Q? ok Q? Q? ok     

 

kol ísá  

73 de or. 3,225   Quid ad auris čárka  Q? Q? čárka  Q?     
 

-35 

  Cic. Deiot.     

LCL, 

Watts 
(1964 

[1931]) 

Teub. 
(Klotz 

1914b) 

LBL, Lob 
(1968 

[1952]) 

Oxf., 
Clark 

(1900) 

Teub., 
Müller 

(1909) 

Gotoff 

(1993)   
 

  

74 Deiot.19   Quid postea? ok ok ok ok ok ok   
 

17 

  Cic. div.     

LCL, 
Falconer 
(1923) 

Teub., 
Giomini 
(1975) LBL Oxf. 

Pease 
(1973)     

 

  

75 div. 1,16   Quid de fulgurum vi Q? Q?     Q?     
 

-36 

76 div. 1,18   Quid vero Phoebi fax ok ok     ok     

 

18 

77 div. 1,24   Quid gubernatores? Q? Q?     Q?     
 

-37 

78 div. 1,30   Quid lituus iste Q? Q?     Q?     
 

-38 

79 div. 1,31   Quid multis annis post Q? Q?     Q?     

 

-39 

80 div. 1,36 a 
Quid qui inridetur 
partus Q? Q?     Q?     

 
-40 

81 div. 1,36 b Quid Ti. Gracchus Q? Q?     Q?     
 

-41 

82 div. 1,53   
Quid singulari vir 
ingenio Q? Q?     Q?     

 
-42 

83 div. 1,56   Quid illa duo somnia Q? Q?     Q?     
 

-43 

84 div. 1,74   Quid Lacedaemoniis? Q? Q?     Q?     
 

-44 

85 div. 1,77   
Quid bello Punico 
secundo? Q? Q?     Q?     

 

-45 

86 div. 1,79   Quid amores Q? Q?     Q?     
 

-46 
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87 div. 1,80 a Quid vestra oratio Q? Q?     Q?     
 

-47 

88 div. 1,80 b Quid ipsa actio ok Q?     Q?     
 

kol ísá  

89 div. 1,89 a Quid Asiae rex Priamus Q? Q?     Q?     
 

-48 

90 div. 1,89 b Quid Polydium Q? Q?     Q?     
 

-49 

91 div. 1,98 a Quid cum Q? Q?     Q?     

 

-50 

92 div. 1,98 b Quid ortus Q? Q?     Q?     
 

-51 

93 div. 1,98 c 

Quid cum fluvius 

Atratus Q? Q?     Q?     
 

-52 

94 div. 1,98 d 
Quid quod/cum saepe 
lapidum Q? Q?     Q?     

 
-53 

95 div. 1,98 e Quid cum in Capitolio Q? Q?     Q?     

 

-54 

96 div. 1,100   Quid quod in annalibus ok ok     ok     
 

19 

97 div. 1,109   Quid si etiam ratio ok ok     ok     

 

20 

98 div. 2,11 a Quid de officio Q? Q?     Q?     
 

-55 

99 div. 2,11 b Quid quae a dialecticis Q? Q?     Q?     
 

-56 

100 div. 2,11 c Quid cum quaeritur Q? Q?     Q?     
 

-57 

101 div. 2,23   Quid vero Caesarem bez ot. bez ot.     bez ot.     

 

-58 

102 div. 2,38   Quid cum Q? Q?     Q?     
 

-59 

103 div. 2,49   Quid in nubibus Q? Q?     Q?     
 

-60 

104 div. 2,52   Quid ipse Caesar Q? Q?     Q?     

 

-61 

105 div. 2,83   Quid quod Q? Q?     Q?     
 

-62 

106 div. 2,92   Quid cum Q? Q?     Q?     

 

-63 

107 div. 2,94   Quid quod Q? Q?     Q?     
 

-64 

108 div. 2,95   Quid quod Q? Q?     Q?     
 

-65 

109 div. 2,96   Quid dissimilitudo Q? Q?     Q?     
 

-66 

110 div. 2,97   Quid qui ingenio Q? Q?     Q?     

 

-67 

111 div. 2,109   Quid quod ok ok     ok     
 

21 

112 div. 2,114   
Quid (inquies) remex 
ille Q? Q?     Q?     

 
-68 

113 div. 2,144   
Quid ipsorum 
interpretum Q? Q?     Q?     

 
-69 

  

Cic. div. in 
Caec.     

LCL, 

Greenwo
od 

(1966–
1967 

[1928–

1935]) 

Teub. 
(Klotz 

1923) 

LBL, De 
la Ville 

de 
Mirmont 

(1984 

[1922]) 

Oxf., 
Peterson 

(1907) 

Teub. 
(Müller 

1908)     
 

  

114 

div. in 
Caec.35   Quid illa, Caecili? Q? Q? Q? Q? Q?     

 
-70 

115 

div. in 
Caec.45 a 

Quid cum accusations 

tuae Q?c Q? Q? Q? Q?     
 

kol ísá  

116 

div. in 

Caec.45 b 
Quid cum unum 
quidque Q?c Q? Q? Q? Q?     

 
kol ísá  

117 

div. in 
Caec.46   Quid cum commiserari Q?c Q? Q? Q? Q?     

 
kol ísá  

118 

div. in 
Caec.51   Quid mihi? Q? Q? Q? Q? Q?     

 
-71 
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  Cic. dom.     

LCL, 
Watts 
(1965 

[1923]) 

Teub., 
Maslows
ki (1981) 

LBL, 
Wuilleu

mier 
(1952) 

Oxf., 
Peterson 

(1990 
[1911])       

 
  

119 dom. 12   Quid si utrumque fuit Q? Q? Q? Q?       
 

-72 

120 dom. 14   
Quid operarum illa 
concursatio nocturna ok Q? Q? Q?       

 
kol ísá  

121 dom. 23 a 

Quid homini post 
homines natos 
turpissimo Q? Q? Q? Q?       

 
-73 

122 dom. 23 b 

Quid homini 

taeterrimo Q? Q? Q? Q?       
 

-74 

123 dom. 24   
Quid tandem si quae 
tum in illis  Q? Q? Q? Q?       

 
-75 

124 dom. 26   

Quid de me quod 

tulisse te dicis Q? Q? Q? Q?       
 

-76 

125 dom. 34   
Quid sacra Clodiae 
gentis Q? Q? Q? Q?       

 
-77 

126 dom. 50 a 
Quid si iis verbis 
scripta est ok ok ok ok       

 

22 

127 dom. 50 b 
Quid si etiam pluribus 
de rebus ok Q? Q? Q?       

 

kol ísá  

128 dom. 51 a 
Quid operum 
publicorum exactio Q? Q? Q? Q?       

 
-78 

129 dom. 51 b Quid nominis inscriptio Q? Q? Q? Q?       
 

-79 

130 dom. 51 c Quid hoc ipsum quod Q? Q? Q? Q?       

 

-80 

131 dom. 52   
Quid si eidem 
negotium dedisset Q? Q? Q? Q?       

 
-81 

132 dom. 53   Quid si per vim tulisti Q? Q? Q? Q?       
 

-82 

133 dom. 55   

Quid cum Gabinio 

Syria dabatur Q? Q? Q? Q?       
 

-83 

134 dom. 56 a Quid illa tot ok Q? Q? Q?       
 

kol ísá  

135 dom. 56 b Quid nostri equites ok Q? Q? Q?       
 

kol ísá  

136 dom. 56 c Quid senatus? ok Q? Q? Q?       

 

kol ísá  

137 dom. 56 d Quid  denique omnes ok Q? Q? Q?       
 

kol ísá  

138 dom. 58   
Quid  si vocatae tribus 
essent Q? Q? Q? Q?       

 
-84 

139 dom. 82   

Quid si ne scriptum 

quidem umquam Q? Q? Q? Q?       
 

-85 

140 dom. 120   Quid si qui similis istius Q? Q? Q? Q?       
 

-86 

141 dom. 125   
Quid exemplo tuo 
bona tua Q? Q? Q? Q?       

 

-87 

142 dom. 136   
Quid cum Licinia, virgo 
Vestalis Q? Q? Q? Q?       

 
-88 

  Cic. fat.     

LCL, 
Rackham 

(1982 

[1942]) 

Teub., 
Giomini 

1975) 

LBL, Yon 
(1991 

[1933]) OX       
 

  

143 fat. 10   Quid Socratem? Q? Q? Q?         

 

-89 
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  Cic. fin.     

LCL, 
Rackham 

(2006 
[1914]) 

Teub., 
Moreschi
ni (2005) 

LBL, 
Martha – 

Lévy 
(1990 

[1928]) & 
Martha – 
Rambaux 

(1989 
[1930]) 

Oxf., 
Reynolds 

(1998)       
 

  

144 fin. 1,6 a Quid si ok Q? ok Q?       
 

kol ísá  

145 fin. 1,6 b Quid Theophrastus? Q? Q? Q? Q?       

 

-90 

146 fin. 1,6 c Quid Epicurei? Q? Q? Q? Q?       
 

-91 

147 fin. 1,24   Quid T. Torquatus Q? Q? Q? Q?       

 

-92 

148 fin. 2,8   Quid idem iste Q? Q? Q? Q?       
 

-93 

149 fin. 2,28   Quid quod res  ok ok ok ok       
 

23 

150 fin. 2,62   Quid enim te Q? Q? Q? Q?       
 

-94 

151 fin. 2,74   Quid illud, Torquate Q? Q? Q? Q?       
 

-95 

152 fin. 2,75   Quid si efficio ok Q? ok ok       
 

kol ísá  

153 fin. 2,79   Quid si non modo ok ok ok ok       
 

24 

154 fin. 2,105   Quid si etiam iucunda ok ok ok ok       

 

25 

155 fin. 2,109   Quid si etiam bestiae ok ok ok ok       
 

26 

  fin. 3     0 0 0 0       

 

  

156 fin. 4,9 a Quid quod ok ok ok ok       
 

27 

157 fin. 4,9 b Quid ea, quae Q? Q? Q? Q?       
 

-96 

158 fin. 4,32   Quid, de quo ok ok ok ok       
 

28 

159 fin. 4,57   Quid de ipsa Q? Q? Q? Q?       
 

-97 

160 fin. 4,61   Quid si ok ok ok ok       
 

29 

161 fin. 4,69   Quid quae Q? Q? Q? Q?       
 

-98 

162 fin. 4,70   Quid Zeno ok ok ok ok       

 

30 

163 fin. 5,40   
Quid si non sensus 
modo ok ok Q? ok       

 
kol ísá  

164 fin. 5,47   Quid in motu Q? Q? Q? Q?       
 

-99 

165 fin. 5,48   Quid vero qui ingenuis Q? Q? Q? Q?       

 

-100 

166 fin. 5,52 a 
Quid cum fictas 
fabulas ok ok ok ok       

 

31 

167 fin. 5,52 b 
Quid cum volumus 
nomina ok ok ok ok       

 
32 

168 fin. 5,52 c 
Quid quod homines 
infima fortuna ok ok ok ok       

 
33 

169 fin. 5,85   Quid tuum Q? Q? Q? Q?       

 

-101 

  Cic. Lael.     

LCL, 

Falconer 
(1923) 

Teub. 
Simbeck 

(1997 
[1917]) 

LBL, 

Combès 
(1993) 

Oxf., 

Powell 
(2006)       

 
  

170 Lael.25   Quid amicitiam Q? Q? Q? ok       
 

kol ísá  

171 Lael. 50   

Quid si illud etiam 

addimus ok ok Q? ok       
 

kol ísá  



 

190 
 

  Cic. leg.     

LCL, 
Keyes 
(1988 

[1928]) Teub 

LBL, De 
Plinval 
(1968 

[1959]) 

Oxf., 
Powell 
(2006)       

 
  

172 leg. 1,9   Quid ad cetera ok   Q? ok       
 

kol ísá  

173 leg. 1,48   Quid liberalitas Q?   Q? ok       

 

kol ísá  

174 leg. 2,13   
Quid quod multa 
perniciose ok   Q? ok       

 
kol ísá  

175 leg. 2,15   
Quid quod Zaleucum 
istum negat ok   ok ok       

 
34 

176 leg. 2,58   Quid qui/quod post XII  ok   ok ok       
 

35 

177 leg. 3,48   

Quid de iure populi 

Romani Q?   Q? ok       
 

kol ísá  

  Cic. Lig.     

LCL, 
Watts 
1964 

[1931]) 

Teub. 
(Klotz 

1914b) 

LBL, Lob 
(1968 

[1952]) 

Oxf., 
Clark 

(1900) 

Teub., 
Müller 
(1909) 

Gotoff 
(1993)   

 

  

178 Lig. 18   
Quid tu, cum pacem 
esse cupiebas Q? Q? Q? Q? Q? Q?   

 

-102 

179 Lig. 23   Quid si essetis ok ok ok ok ok ok   
 

36 

180 Lig. 28   Quid cum ista res Q? Q? Q? Q? Q? Q?   

 

-103 

  Cic. Man.     

LCL, 
Grose 

Hodge 
(1927) 

Teub 

(Reis, 
1927) 

LBL, 
Boulange

r (1973 
[1929]) 

Oxf., 

Clark 
(1905) 

Teub 

(Müller 
1911)     

 
  

181 Man. 12   Quid quod salus Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-104 

182 Man. 36   Quid ceterae, quas Q? Q? Q? Q? Q?     

 

-105 

183 Man. 46   Quid idem iste Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-106 

  Cic. Marcell.     

LCL, 

Watts 
(1964 

[1931]) 

Teub. 
(Klotz 

1914b) 

LBL, Lob 
(1968 

[1952]) 

Oxf., 
Clark 

(1900) 

Teub., 
Müller 

(1909) 

Gotoff 

(1993)   
 

  

184 Marcell. 25   Quid si istud ne  ok ok ok ok ok ok   
 

37 

  Cic. Mil.     

LCL, 
Watts 
(1964 

[1931]) 

Teub. 
(Klotz 

1914a) 

LBL, 
Boulange

r (1978 
[1949]) 

Oxf., 
Clark 

(1900) 

Teub., 
Müller 
(1909) 

Poynton 
(1902 

[1892])   
 

  

185 Mil. 35   Quid si haec Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-107 

186 Mil. 36   Quid ego, iudices? Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-108 

187 Mil. 40   Quid privato Milone Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-109 

188 Mil. 41   Quid comitiis in campo Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-110 

189 Mil. 43   Quid quod caput Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-111 

190 Mil. 45   Quid si ut  Q? ok ok ok ok ok   

 

kol ísá  

191 Mil. 64   Quid quae postea Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-112 

192 Mil. 78   Quid ea, quae Q? Q? Q? Q? Q? Q?   

 

-113 

193 Mil. 79   Quid si ipse Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-114 

194 Mil. 101   Quid vos, iudices? ok Q? Q? Q? Q? Q?   
 

kol ísá  



 

191 
 

  Cic. Mur.     

LCL, 
Macdona

ld (1977) 

Teub., 
Kasten 

(1972)  

LBL, 

Boulange
r (1967 

[1943]) 

Oxf., 
Clark 

(1905) 

Fantham 

(2013)     
 

  

195 Mur. 33   Quid illam pugnam Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-115 

196 Mur. 41   Quid in ipsa praetura Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-116 

197 Mur. 42   Quid tua sors? ok ok ok ok ok     

 

38 

198 Mur. 59   Quid Ser. Galbam Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-117 

199 Mur. 69 a Quid si etiam illud Q? Q? Q? Q? Q?     

 

-118 

200 Mur. 69 b Quid si omnes Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-119 

201 Mur. 69 c Quid si multi homines Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-120 

202 Mur. 69 d 
Quid si illa 
officiosissima Q? Q? Q? Q? Q?     

 

-121 

203 Mur. 77 a Quid quod habes ok ok ok ok ok     
 

39 

204 Mur. 77 b 

Quid quod, cum 

admoneris ok ok ok ok ok     
 

40 

205 Mur. 77 c Quid postea quam… ok ok jiný text ok ok 

 

  

 

41 

  Cic. off.     

LCL, 
Miller 
(1975) 

Teub., 
Atzert 
(1971) 

LBL, 
Testard 
(1984 

[1970]) 

Oxf., 
Winterb
ottom 
(1994)       

 

  

  off. 1     0 0 0 0       
 

0 

206 off. 2,25 a Quid enim censemus bez ot. bez ot. Q? bez ot.       

 

-122 

207 off. 2,25 b 
Quid Alexandrum 
Pheraeum bez ot. bez ot. Q? bez ot.       

 

-123 

208 off. 2,26 a Quid Macedones Q? Q? Q? Q?       
 

-124 

209 off. 2,26 b Quid Lacedaemonios Q? Q? Q? Q?       

 

-125 

210 off. 2,76   Quid qui eius collega Q? Q? Q? Q?       
 

-126 

211 off. 2,80   Quid nostros Gracchos Q? Q? Q? Q?       
 

-127 

212 off. 2,89 a Quid faenerari? ok ok ok ok       
 

42 

213 off. 2,89 b Quid hominem, inquit ok ok ok ok       

 

43 

214 off. 3,29   Quid si Q? Q? Q? Q?       
 

-128 

215 off. 3,82   Quid qui omnia Q? Q? Q? Q?       
 

-129 

216 off. 3,89   Quid dominus navis Q? Q? Q? Q?       

 

-130 

217 off. 3,90 a Quid si una tabula Q? Q? Q? Q?       
 

-131 

218 off. 3,90 b Quid si haec ok Q? ok ok       

 

kol ísá  

219 off. 3,90 c Quid si pater Q? Q? Q? Q?       
 

-132 

220 off. 3,90 d Quid si tyrannidem Q? Q? Q? Q?       
 

-133 

221 off. 3,93   Quid si Q? Q? Q? Q?       
 

-134 

222 off. 3,94   Quid quod ok Q? ok ok       

 

kol ísá  

223 off. 3,95 a 
Quid 
quod/Agamemnon ok ok ok ok       

 

44 

224 off. 3,95 b Quid si Q? Q? Q? Q?       
 

-135 



 

192 
 

  Cic. orat.     

LCL, 
Hubbell 

(1971 
[1939]) 

Teub., 

Westma
n (1980) 

LBL, Yon 
(1964) 

Oxf., 
Wilkins 

(2012 
[1903])       

 
  

225 orat. 154   
illud - non olet unde sit 
- quod čárka  čárka  čárka  čárka        

 
-136 

226 orat. 157   quod sic loqui  ok ok ok ok       
 

45 

227 orat. 158   quod etiam abfugit ok ok ok ok       
 

46 

228 orat. 159   in verbis iunctis? čárka  čárka  čárka  ok       
 

kol ísá  

229 orat. 169   

si antiquissima illa 

pictura ok ok ok ok       
 

47 

  Cic. parad.     

LCL, 
Rackham 

(1982 
[1942]) Teub. 

LBL, 
Molager 
(1971) Oxf.       

 
  

230 parad. 11   Quid a Numa Pompilio Q?   Q?         
 

-137 

231 parad. 12 a 
Quid duo 
propugnacula ok   ok         

 
48 

232 parad. 12 b Quid Africanus minor ok   ok         
 

49 

233 parad. 12 c 
Quid inter aetates 
interiect. ok   ok         

 
50 

234 parad. 40 a Quid iam illa cupiditas Q?   Q?         
 

-138 

235 parad. 40 b Quid cum cupiditatum Q?   Q?         
 

-139 

236 parad. 42 a 
Quid si ne dives 
quidem? ok   ok         

 
51 

237 parad. 42 b Quid si pauper etiam? ok   ok         
 

52 

  Cic. Phil.     

LCL, 

Shacklet
on Bailey 

(2009) 

Teub., 

Fedeli 
(1986 

[1982]) 

LBL, 

Boulange
r – 

Wuilleu
mier 

(1972 
[1959]) & 
Wuilleu

mier 
(1973 

[1960]) 

Oxf., 
Clark 

(1900) 

Teub., 
Müller 
(1909) 

Cambr., 
Ramsey 
(2003) 

WdG, 

Manu
wald 

(2007) 
 

  

238 Phil. 1,14   Quid de reliquis Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-140 

239 Phil. 1,18   Quid Pompei tertius Q? Q? Q? Q? Q? Q?   

 

-141 

240 Phil. 1,19   Quid lege, quae Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-142 

241 Phil. 1,23   Quid quod obrogatur ok ok ok ok ok ok   
 

53 

242 Phil. 1,36 a 
Quid enim 
gladiatoribus  ok ok Qe? ok Qe? ok   

 
kol ísá  

243 Phil. 1,36 b Quid populi versus ok ok Q? ok Q? ok   
 

kol ísá  

244 Phil. 1,36 c 
Quid Pompei statuae 
plausus infiniti ok ok Q? ok Q? ok   

 
kol ísá  

245 Phil. 1,36 d 

Quid duobus tribunis 
pl., qui vobis 
adversantur? ok ok Q? ok Q? ok   

 

kol ísá  



 

193 
 

246 Phil. 1,36 e 
Quid Apollinarium 
ludorum Q? Q? Q? Q? Q? Q?   

 
-143 

247 Phil. 2,26   Quid C. Cassius ok Q? Q? Q? Q? ok   
 

kol ísá  

248 Phil. 2,27   Quid duos Servilios bez ot. bez ot. Q? bez ot. Q? ok   

 

kol ísá  

249 Phil. 2,99   
Quid eundem in 
septemviratu Q? Q? Q? Q? Q? Q?   

 
-144 

250 Phil. 2,101 a Quid si te sanasset ok ok ok ok ok ok   
 

54 

251 Phil. 2,101 b Quid si te disertum ok ok ok ok ok ok   

 

55 

252 Phil. 2,104   Quid si etiam scripsit Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-145 

253 Phil. 2,106   Quid Anagnini ok ok ok ok ok ok   
 

56 

254 Phil. 3,27   Quid illud nonne ok Q? Q? ok Q?   Q? 

 

kol ísá  

255 Phil. 4,5   Quid legio Martia Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

-146 

256 Phil. 4,7 a Quid Municipia  Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 

 

-147 

257 Phil. 4,7 b 
Quid Decimi Bruti 
iudicium Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 

 

-148 

258 Phil. 5,4 a Quid legio Martia Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

-149 

259 Phil. 5,4 b Quid quarta Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 

 

-150 

260 Phil. 5,9   Quid quod cum eo Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

-151 

261 Phil. 5,11   Quid illi immanes Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

-152 

262 Phil. 5,21   Quid vero quod ok ok Q? ok Q?   ok 
 

kol ísá  

263 Phil. 5,48   
Quid Macedo 
Alexander cum  Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 

 
-153 

264 Phil. 6,6   Quid quod a senatu ok ok Q? ok Q?   ok 
 

kol ísá  

265 Phil. 6,10   Quid ipse si velit Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

-154 

266 Phil. 7,11 a Quid cum Brutum Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 

 

-155 

267 Phil. 7,11 b Quid cum decrevistis Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

-156 

268 Phil. 7,13   
Quid cum dilectus 
haberi Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 

 
-157 

269 Phil. 7,21   Quid  ii/ei, qui Q? Q? ok Q? Q?   Q? 

 

kol ísá  

270 Phil. 7,24 a Quid C. Caesari ok Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

kol ísá  

271 Phil. 7,24 b Quid D. Bruto ok Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

kol ísá  

272 Phil. 8,9    Quid nos? Num ok Q? Q? ok Q?   Q? 

 

kol ísá  

273 Phil. 8,10   
Quid nos nostris 
exercitibus? ok Q? Q? Q? Q?   Q? 

 
kol ísá  

274 Phil. 8,14   Quid nos a patribus? Q? Q? Q? Q? Q?   Q? 
 

-158 

275 Phil. 8,20   Quid si ille 
jiný text ok jiný text jiný text ok   

jiný 
text  57 

  Phil. 9     0 0 0 0 0     
 

0 

  Phil. 10     0 0 0 0 0     
 

0 

276 Phil. 11,11 a Quid Censorinum? ok ok ok ok ok     
 

58 

277 Phil. 11,11 b Quid Bestiam? ok ok ok ok ok     
 

59 

278 Phil. 11,13   Quid illa castrorum Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-159 

279 Phil. 11,25   Quid si etiam ok Q? ok ok ok     
 

kol ísá  

280 Phil. 11,28   Quid C. Cassius  Q? Q? Q? Q? Q?     

 

-160 

281 Phil. 11,36   Quid D. Brutum? Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-161 

282 Phil. 12,7 a Quid si etiam obfutura ok ok Q? ok ok     

 

kol ísá  

283 Phil. 12,7 b Quid si iam nocuit ok ok Q? ok ok     
 

kol ísá  
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284 Phil. 12,7 c 
Quid municipia 
censetis ok ok Q? ok Q?     

 

kol ísá  

285 Phil. 12,7 d Quid colonias ok ok Q? ok Q?     
 

kol ísá  

286 Phil. 12,7 e Quid cunctam Italiam ok ok Q? ok Q?     

 

kol ísá  

287 Phil. 12,8   
Quid legionum 
nostrarum Q? Q? čárka  Q? Q?     

 

-162 

288 Phil. 12,9   Quid Galliam Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-163 

289 Phil. 12,11   
Quid si ne potest 
quidem ok ok ok ok ok     

 
60 

290 Phil. 12,13   Quid censetis, cum ok ok ok ok ok     

 

61 

291 Phil. 12,21   Quid vitae Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-164 

292 Phil. 12,22   Quid censetis, cum ok ok ok ok ok     

 

62 

293 Phil. 12,23   Quid si Anconam ok ok Q? ok Q?     
 

kol ísá  

294 Phil. 12,29   Quid veteranos? ok Q? Q? Q? Q?     
 

kol ísá  

295 Phil. 13,6   Quid sapientia ok ok ok ok ok     
 

63 

296 Phil. 13,32   Quid si omnibus suis Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-165 

297 Phil. 14,25   Quid Caesarem Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-166 

  Cic. prov.     

LCL, 
Gardner 

(1965 
[1958]) 

Teub. 

Maslows
ki (2007) 

LBL, 
Cousin 

(1969 
[1962]) 

Oxf., 
Peterson 

(1990 
[1911])       

 
  

298 prov. 12   qui se Q? Q? Q? Q?       

 

-167 

299 prov. 20   si ipsas Q? Q? Q? Q?       
 

-168 

300 prov. 22   Q. Metellus Nepos Q? Q? Q? Q?       
 

-169 

  

Cic. p. red. in 
sen.     

LCL, 

Watts 
(1965 

[1923]) 

Teub., 
Maslows
ki (1981) 

LBL, 

Wuilleu
mier 

(1952) 

Oxf., 

Peterson 
(1990 

[1911])       

 

  

301 
p. red. in sen. 
21   M. Cispius ok ok ok ok       

 

64 

302 
p. red. in sen. 
27 a ut agerentur Q? Q? Q? Q?       

 
-170 

303 

p. red. in sen. 

27 b ut ad illam diem Q? Q? Q? Q?       
 

-171 

304 

p. red. in sen. 

27 c denique ok ok ok Q?       
 

kol ísá  

  

Cic. p. red. ad 
Quir     0 0 0 0       

 
  

  

Cic. Rab. 

Post.     

LCL, 
Watts 

(1965 
[1923]) 

Teub 

(Müller 
1909) 

LBL, 
Boulange

r (1978 
[1949]) 

Oxf., 
Clark 

(1978 
[1909])       

 

  

305 Rab. Post. 14   Quid vos ok Q? Q? Q?       
 

kol ísá  

  Cic. Sest.     

LCL, 
Gardner 

(1966 
[1958]) 

Teub., 

Maslows
ki (1986) 

LBL, 

Cousin – 
Moreau 

(1995 
[1966]) 

Oxf., 
Peterson 

(1990 
[1911]) 

Teub., 

Müller 
(1909)     

 
  

306 Sest. 44   Quid si in prima ok ok ok ok ok     
 

65 

307 Sest. 75   Quid illi, quorum Q? Q? Q? Q? Q?     

 

-172 

308 Sest. 113–4   

Quid populares illi 

duo? Q? Q? Q? Q? Q?     
 

-173 



 

195 
 

  Cic. S. Rosc.     

LCL, 
Freese 
(1930) 

Teub., 
Kasten 
(1968) 

LBL, 
Hinard – 
Benferha
t (2006) 

Oxf., 
Clark 

(1905) 

Cambr., 
Dyck 

(2010) 

LBL, De 
la ville de 
Mirmont 

– 
Humbert 

(1973 
[1921])   

 
  

309 S. Rosc. 44   Quid si constat Q? Q? Q? Q? Q? Q?   

 

-174 

310 S. Rosc. 49   Quid censes hunc bez ot. bez ot. bez ot. bez ot. bez ot. bez ot.   
 

-175 

311 S. Rosc. 86 a Quid si accedit eodem ok ok ok ok ok ok   
 

66 

312 S. Rosc. 86 b Quid si ut avarus ok ok ok ok ok ok   

 

67 

313 S. Rosc. 86 c Quid si ut audax ok ok ok ok ok ok   
 

68 

314 S. Rosc. 86 d Quid si ut illius ok ok ok ok ok ok   
 

69 

315 S. Rosc. 92   Quid tu, T. Rosci Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-176 

316 S. Rosc. 94   Quid postea, si ok ok ok ok ok ok   

 

70 

317 S. Rosc. 104   Quid tu, vir optime Q? Q? Q? Q? Q? Q?   
 

-177 

  Cic. Tusc.     

LCL, King 

(1945 
[1927]) 

Teub., 
Pohlenz 

(1976 
[1918]) 

LBL, 
Fohlen – 
Humbert 

(1970 
[1931]) a 

(1968 
[1931]) Oxf.       

 
  

318 Tusc. 1,14   Quid qui vivimus Q? Q? Q?         

 

-178 

319 Tusc. 1,17   Quid si Q? ok ok         
 

kol ísá  

320 Tusc. 1,25 a Quid hoc ok Q? ok         
 

kol ísá  

321 Tusc. 1,25 b Quid si ok ok ok         

 

71 

322 Tusc. 1,28 a Quid Ino Q? Q? Q?         
 

-179 

323 Tusc. 1,28 b Quid totum Q? Q? Q?         

 

-180 

324 Tusc. 1,32   Quid illud ok Q? Q?         
 

kol ísá  

325 Tusc. 1,34 a Quid poetae ok Q? Q?         
 

kol ísá  

326 Tusc. 1,34 b Quid nostri philosophi ok Q? ok         
 

kol ísá  

327 Tusc. 1,46   Quid quod Q? ok ok         

 

kol ísá  

328 Tusc. 1,56   Quid illa Q? Q? Q?         
 

-181 

329 Tusc. 1,61   Quid illa vis Q? Q? Q?         
 

-182 

330 Tusc. 1,102   Quid Cyrenaeum Q? Q? Q?         

 

-183 

331 Tusc. 2,32   Quid fortitudini Q? Q? Q?         
 

-184 

332 Tusc. 2,37 a Quid exercitatio Q? Q? Q?         

 

-185 

333 Tusc. 2,37 b Quid ille cursus Q? Q? Q?         
 

-186 

334 Tusc. 2,56   Quid qui volunt Q? Q? Q?         
 

-187 

335 Tusc. 2,60 a Quid in pace? ok ok ok         
 

72 

336 Tusc. 2,60 b Quid domi? ok ok ok         

 

73 

337 Tusc. 2,60 c Quid lectulo? ok ok ok         
 

74 

338 Tusc. 3,4   Quid qui Q? Q? Q?         
 

-188 

339 Tusc. 3,26   Quid illum Q? Q? Q?         

 

-189 

340 Tusc. 3,64   Quid ipsa Q? Q? Q?         
 

-190 

341 Tusc. 3,65 a Quid ille Terentianus ok ok ok         

 

75 
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342 Tusc. 3,65 b Quid quos res ipsa ok ok ok         
 

76 

343 Tusc. 3,69   Quid ex ceteris Q? Q? Q?         
 

-191 

344 Tusc. 3,70   Quid qui non ok ok ok         
 

77 

345 Tusc. 3,78   Quid illa Lyconis Q? Q? Q?         
 

-192 

346 Tusc. 4,40   Quid si cum Q? ok ok         

 

kol ísá  

347 Tusc. 4,40   Quid si deinde Q? ok ok         
 

kol ísá  

348 Tusc. 4,43   Quid quod idem Q? ok ok         
 

kol ísá  

349 Tusc. 4,50   Quid Herculem Q? Q? Q?         
 

-193 

350 Tusc. 4,54 a Quid Stoici Q? Q? Q?         

 

-194 

351 Tusc. 4,54 b Quid ista bellatrix Q? Q? Q?         
 

-195 

352 Tusc. 4,55   Quid cum iam Q? Q? Q?         
 

-196 

353 Tusc. 5,12   Quid ad recte Q? Q? Q?         
 

-197 

354 Tusc. 5,15   Quid si idem Q? ok ok         
 

kol ísá  

355 Tusc. 5,16 a Quid qui ok ok ok         

 

78 

356 Tusc. 5,16 b Quid vero illum Q? Q? Q?         
 

-198 

357 Tusc. 5,16 c Quid elatus Q? Q? Q?         
 

-199 

358 Tusc. 5,36   
Quid vero in 
Epithaphio Q? Q? Q?         

 
-200 

359 Tusc. 5,42   
Quid ad hanc (abl. 
Abs.) Q? Q? Q?         

 
-201 

360 Tusc. 5,50   Quid cum fatentur Q? Q? Q?         

 

-202 

361 Tusc. 5,79   Quid bestiae ok Q? Q?         
 

kol ísá  

362 Tusc. 5,98   Quid victum Q? Q? Q?         
 

-203 

363 Tusc. 5,100   Quid quod ok ok ok         

 

79 

364 Tusc. 5,105   Quid Aristides Q? Q? Q?         
 

-204 

365 Tusc. 5,108   Quid T. Albucius ok ok Q?         
 

kol ísá  

  Cic. Verr.     

LCL, 
Greenwo

od 
(1966–
1967 

[1928–
1935]) 

Teub., 
Klotz 

(1923) 

LBL, De 
la Ville 

de 

Mirmont 
(1984 

[1922]) & 
(1960 

[1923]) & 
De la 

Ville de 
Mirmont 
– Martha 

(1960 
[1925]) 

Oxf., 
Peterson 
(1907)       

 
  

366 Verr. 1,20 a Quid igitur quod Q? Q? Q? Q?       

 

-205 

367 Verr. 1,20 b Quid iudices? Q? Q? Q? Q?       
 

-206 

368 Verr. 2,1,83   Quid, si doceo ok ok ok ok       

 

80 

369 Verr. 2,1,110   Quid si plus legarit ok ok ok ok       
 

81 

370 Verr. 2,2,6   Quid illa, quae  Q? Q? Q? Q?       
 

-207 

371 Verr. 2,2,107   
Quid si omnium 
mortalium Sthenio Q? Q? Q? Q?       

 
-208 

372 Verr. 2,2,143   
Quid si eundem 
populum  Q? Q? Q? Q?       

 
-209 
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373 Verr. 2,2,144   
Quid vero modum 
statuarum haberi  Q? Q? Q? Q?       

 

-210 

374 Verr. 2,2,145   
Quid si hoc voluntate 
sua nulla  Q? Q? Q? Q?       

 
-211 

375 Verr. 2,2,149   Quid si hoc non dicant Q? Q? Q? Q?       
 

-212 

376 Verr. 2,2,166   
Quid qui agros 
immunis Q? Q? Q? Q?       

 
-213 

377 Verr. 2,3,7   Quid illa, quae leviora Q? Q? Q? Q?       
 

-214 

378 Verr. 2,3,27   Quid qui singulis iugis Q? Q? Q? Q?       

 

-215 

379 Verr. 2,3,40   Quid si praeco Q? Q? Q? Q?       
 

-216 

380 Verr. 2,3,49 a Quid si doceo Q? ok Q? Q?       
 

kol ísá  

381 Verr. 2,3,49 b 
Quid si duabus 
partibus Q? Q? Q? Q?       

 

-217 

382 Verr. 2,3,60   Quid si equitibus ok ok ok ok       
 

82 

383 Verr. 2,3,66   Quid publice civitates Q? Q? Q? Q?       
 

-218 

384 Verr. 2,3,70   Quid si minus dedisset ok ok ok ok       
 

83 

385 Verr. 2,3,79   Quid de hordeo Q? Q? Q? Q?       
 

-219 

386 Verr. 2,3,86   
Quid vero a 
Tissensibus Q? Q? Q? Q?       

 

-220 

387 Verr. 2,3,88   
Quid Amestratini 
miseri Q? Q? Q? Q?       

 

-221 

388 Verr. 2,3,91   Quid Halicyenses Q? Q? Q? Q?       
 

-222 

389 Verr. 2,3,96   Quid cum senatore Q? Q? Q? Q?       

 

-223 

390 Verr. 2,3,111 a Quid si ostendo ok ok ok ok       
 

84 

391 Verr. 2,3,111 b Quid si cc ok ok ok ok       
 

85 

392 Verr. 2,3,111 c Quid si ccc ok ok ok ok       
 

86 

393 Verr. 2,3,111 d Quid si cccc milia ok ok ok ok       
 

87 

394 Verr. 2,3,111 e Quid si doceo Q? Q? ok ok       
 

kol ísá  

395 Verr. 2,3,120 a Quid anno tertio? Q? ok Q? Q?       
 

kol ísá  

396 Verr. 2,3,120 b Quid tertio anno? Q? ok Q? Q?       

 

kol ísá  

397 Verr. 2,3,123   Quid si testimonio  Q? Q? Q? Q?       
 

-224 

398 Verr. 2,3,124   Quid id ipsum, quod Q? Q? Q? Q?       

 

-225 

399 Verr. 2,3,128 a Quid ceteri Siculi? ok Q? ok ok       
 

kol ísá  

400 Verr. 2,3,128 b Quid ille maximus ok Q? ok ok       
 

kol ísá  

401 Verr. 2,3,130   Quid illud? Q? Q? Q? Q?       
 

-226 

402 Verr. 2,3,132   Quid cum palam Q? Q? Q? Q?       
 

-227 

403 Verr. 2,3,152   Quid si haec, quae Q? Q? Q? Q?       
 

-228 

404 Verr. 2,3,172   Quid ipse? Q? Q? Q? Q?       
 

-229 

  
         

  
 

  

  Plaut. Amph.     

LCL, De 
Melo 

(2011–
2013) 

Oxf., 
Lindsay 
(1904–
1905) 

LBL, 
Ernout 
(1944) 

      405 Amph. 313   Quid si ego ok ok ok 
      406 Amph. 392   Quid si falles ok ok ok 

      407 Amph. 802   Quid postquam lavi ok ok ok 
      408 Amph. 849   Quid si adduco ok ok ok 
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  Plaut. asin.     

LCL, De 
Melo 

(2011–
2013) 

Oxf., 
Lindsay 
(1904–
1905) 

LBL, 
Ernout 
(1944) 

      409 asin. 195   Quid si non est ok ok ok 
      410 asin. 393   Quid eius atriensis ok ok Q? 

      411 asin. 442   Quid relicuom ok ok ok 
      412 asin. 537   Quid si hic animus ok ok ok 

      413 asin. 720   Quid si optaro ok ok ok 
      

414 

asin. 901 

(900)   Quid quom (cum) ades ok ok ok 
      

  Plaut. merc.     

LCL, De 

Melo 
(2011–

2013) 

Oxf., 

Lindsay 
(1904–

1905) 

LBL, 
Ernout 

(1956) 
      415 merc. 174   Quid alia armamenta ok ok ok 
      416 merc. 564   Quid si visam ok ok ok 
      

417 merc. 578   
Quid si igitur unum 
faciam ok ok ok 

      
418 merc. 890   

Quid si mi animus 
fluctuat ok ok ok 

      419 merc. 908   Quid si optabo ok ok ok 
      420 merc. 948   Quid parentes mei ok ok ok 
      

  Plaut. mil.     

LCL, De 
Melo 

(2011–
2013) 

Oxf., 
Lindsay 

(1904–
1905) 

LBL, 

Ernout 
(1956) 

      421 mil. 36   Quid illuc quod dico ok ok ok 
      422 mil. 52   Quid in Cappadocia ok ok ok 
      423 mil. 341   Quid nunc si ea Qn? Qn? Qn? 
      424 mil. 698   Quid nutrici Q? Q? Q? 

      425 mil. 1021   Quid ego ok ok ok 
      426 mil. 1066   Quid ego ok ok ok 
      427 mil. 1183   Quid ubi ero Q? Q? Q? 
      428 mil. 1417   Quid si id ok ok ok 
      

  Plaut. most.     

LCL, De 

Melo 
(2011–
2013) 

Oxf., 

Lindsay 
(1904–
1905) 

LBL, 
Ernout 
(1961) 

      429 most. 393   Quid si igitur ok ok ok 
      

430 most. 450   Quid vos ok ok ok 
       


