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Seznam příloh 

Příloha č. 1 

Jarmila Loukotková v době vydání Není římského lidu 

 

 

 

 

Valouch, J. Jarmila Loukotková, obrázková příloha. 
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Příloha č. 2 

Recenze na román Pod maskou smích: 

Nová historická freska z římských dějin 

Jarmila Loukotková e vrací ve svém posledním románu Pod maskou smích (Melantrich) ke 

svému již tradičnímu žánru – historické fresce z dějin antiky. Tentokrát je to období mezi 

druhou a třetí punskou válkou, kdy žil a působil oblíbený latinský dramatik Publius Terentius 

Afer (190–159 př. n. l.), který přišel do Říma v svých šesti letech se skupinou chlapců ze 

vznešených kartaginských rodin darovaných římskému senátu na důkaz uznání římské moci. 

Dostal se do domu vzdělaného a pokrokového Terentia Lukána, který rozpoznal jeho nadání, 

umožnil mu studium a propustil ho nakonec z otroctví. Podle tehdejších mravů získal bývalý 

otrok jméno svého pána. Osou tabule románu učinila Jarmila Loukotková rozpor mezi 

Terentiovým původem, jeho příslušenství k národu, s nímž vedl Řím po řadu desetiletí válku, 

a skutečností, že se někdejší punský otrok mohl stát v nenáviděném a nepřátelském Římě 

slavným básníkem a osobním přítelem výkvětu římské intelektuální společnosti. Loukotková 

vytvořila bohatě strukturovaný obraz politických a kulturních poměrů v Římě druhého století 

př. n. l. a v jeho rámci vylíčila osudy mnoha historických osobností. 

 V prvé části knihy autorka zobrazila plasticky společenský život hospodářsky rychle 

se vzmáhajícího Kartága, které svými obchodními styky ve Středozemním moři ohrožovalo 

zájmy římského impéria. Na pozadí nesmírného bohatství se však udržovaly barbarské 

mravy; lidský život tu neměl žádný význam. Punský chlapec, pocházející z nejvyšších 

úřednických kruhů Kartága, je ohromen vyspělostí nepřátelského Říma. Uvědomí si 

obrovský rozdíl mezi přepychovým, avšak surovým životem svého rodného města a 

kultivovanou prostotou životního stylu v Římě. Vyšší kultura se neprojevuje v bohatství a 

rozmařilosti, ale ve větší úctě k lidské osobnosti a jejím tvořivým schopnostem. Terentius 

plně využije možnosti dostat se do okruhu římské umělecké a intelektuální společnosti 

soustřeďující se kolem Scipióna Mladšího. Stane se váženým občanem, oblíbeným autorem 

komedií píšícím vytříbenou latinou Zůstane mu však odepřena možnost se oženit s dívkou 

z řad římského patriciátu. V poslední části svého románu se Loukotková soustředila na 

hlubinný konflikt Terentiova lidského svědomí. Terentius, který se kdysi odmítl vrátit do 

Kartága, protože věděl, že by tam nemohl být sám sebou, protože jeho vlast si neváží 
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svobodné lidské osobnosti a pohrdá poezií a uměním, se odhodlává k návratu do rodného 

města v chvíli, kdy se je Řím rozhone zničit. Loukotková při tom využila historiky nejasných 

okolností kolem Terentiova lidského osudu, zejména jeho smrti (podle historických pramenů 

zemřel na studijní cestě do Řecka). A tak muž, který kdysi přijal za svou vlast Řím, jenž mu 

poskytl vzdělání a svobodu a učinil ho tak teprve člověkem, se nakonec rozhodne vrátit do 

Kartága, aby zahynul v troskách svého někdejšího domova, s lidem, k němuž patřil.  

 K samotnému pojetí ústředního konfliktu románu a jeho řešení (city etnického 

patriotismu vítězí na nabytou kulturní sounáležitostí a hlubokými přátelskými svazky) je 

možno míti výhrady. To však neubírá na ceně tomuto románu Loukotkové, která předvedla 

čtenáři pomocí sugestivního líčení historických reálií své vyspělé umění vypravěčské, 

dokázala skloubit rozmanité lidské osudy a plně vystihnout dějinnou scénu, na níž se 

formovaly základy evropské civilizace a kultury. Není divu, že se autorka tak rozsáhlé 

historické fresky lecdke neubránila opakování a vypomohla si občas konvenčními 

dramatickými efekty (zejména v transponování ženských postav – Favilla, Popília, 

Flammea). Jistě nezanedbatelnou zásluhu románu Pod maskou smích – stejně jako 

v předchozích románů J. Loukotkové s antickou tematikou – je obnovování a prohlubování 

vědomostí o antice a antické kultuře v širokých čtenářských vrstvách. 

MOURKOVÁ, Jarmila: Nová historická freska z římských dějin. [Románová biografie 

dramatikaTerentia.] Praha: Tvorba, 1978, č. 22, s. 18.  
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Příloha č. 3 

 

Srovnání toho, jak Petroniův skon popisuje Tacitus, Sienkiewicz a Loukotková. 

 

„Přece však nezbavil se života rázem, nýbrž nařízl si žíly a dával si je několikrát podle libosti 

podvázat a zase otevřít, hovořil s přáteli, ne však vážné řeči nebo ve snaze získat slávu pevné 

povahy. Poslouchal je také, když přednášeli, ale nic o nesmrtelnosti duše a filosofických 

zásadách, nýbrž rozmarné básně a hravé verše. Některé otroky štědře obdaroval, jiné dal 

zmrskat. Ještě ulehl k hostině, ještě si popřál spánku, aby se smrt, třebas vynucená, podobala 

přirozené.“ 

TACITUS. Letopisy, s. 467. 

„Petronius a Euniké leželi, opírajíce se o lokty, krásní jako dva bozi, a poslouchali, 

usmívajíce se a blednouce. Když píseň dozněla, nařídil Petronius, aby dále roznášeli víno a 

jídla, a pak začali rozmlouvat s hosty sedícími poblíž o různých nedůležitých, ale příjemných 

věcech, o jakých se obyčejně na hostinách hovořívalo. Konečně zavolal Řeka, aby mu na 

chvíli podvázal žíly, protože se cítí ospalý a rád by se ještě dříve, než ho na věky uspí 

Thanatos, oddal bohu Spánku.“ 

SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis. přeložil Erich Sojka. Praha: Odeon. 1983, s. 591. 

„Nařízl si žíly v zápěstí, sezval hosty, přednášel hravé verše a popíjel víno. Žíly si dal opět 

ovázat a předčítal přátelům závěť; odměnil svoje služebnictvo bohatými dary. Všichni 

plakali, všichni, čeleď i přátelé. Jen Arbiter se usmíval a v očích mu plál oheň.“ 

LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 403. 

 

 


