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Abstrakt  

Tato práce pojednává o obsahových propozicích, které následují po vybraných slovesech 

declarandi v klasické řečtině. Soustředí se především na formu a četnost obsahových propozic 

řízených predikáty ἀγγέλλω, ἀποφαίνω, δείκνυμι a δηλόω v dílech historiografů klasického 

období: Hérodota, Thúkýdida a Xenofónta s cílem ověřit, zda je převládajícím typem obsahová 

propozice ve formě participiální konstrukce. Práce také shrnuje dosavadní stav bádání na poli 

obsahových propozic ve formě participiální konstrukce.  

 

Klíčová slova  

Obligatorní doplnění; obsahová propozice; obsahová věta; obsahová propozice ve formě 

participiální konstrukce; obsahová propozice ve formě infinitivní konstrukce; obsahová 

propozice s ὅτι a ὡς; konkurenční prostředek; řídící predikát; verba declarandi; dicendi; 

percipiendi; sentiendi; cognoscendi; affectuum; ἀγγέλλω; ἀποφαίνω; δείκνυμι; δηλόω; 

Hérodotos; Thúkýdidés; Xenofón.  

  



5 

Abstract  

The thesis analyses obligatory complementations conditioned by some selected 

predicates of verba declarandi in ancient Greek. It focuses especially on the types 

and frequency of obligatory complementations governed by verbs ἀγγέλλω, ἀποφαίνω, 

δείκνυμι and δηλόω in the writings of ancient greek historians: Herodotus, Thucydides 

and Xenophon with the aim to verify whether the supplementary participle as an obligatory 

constituent of these verbs is mostly following. The thesis also summarizes the current status 

of research in this field.  

 

Keywords  

Complement construction; complementation device; complementizer; content clause; 

dependent statement; formal device conditioned by the governing verb; formal device 

of complementation; obligatory complementation to the governing verb; an obligatory 

constituent with verb; subordinate construction; subordinate sentence with that; subordinate 

substantive clause; subordinating device; substantive sentence; participle as a complement; 

participle as the complement of a verbal idea; the participle as an obligatory constituent of the 

main verb; participle in indirect discourse; predicate participle; the supplementary participle 

in indirect discourse; infinitive in indirect discourse; indirect statement introduced by ὅτι or ὡς; 

that clause, verbs taking a participle or an infinitive; verbs taking both participles and ὅτι/ὡς 

clauses, verbs of saying and thinking; verbs of perceiving; verbs of knowing and showing; verbs 

of finding and detecting; verbs of intellectual perception; personal and impersonal expressions; 

ἀγγέλλω, ἀποφαίνω, δείκνυμι, δηλόω, Herodotus, Thucydides, Xenophon.  

  



6 

Obsah  

Seznam řeckých, latinských a českých termínů a zkratek ................................................... 8 

Ostatní cizojazyčné termíny .................................................................................................... 9 

1. Úvod .......................................................................................................................... 10 

2. Teoretická část ......................................................................................................... 12 

2.1. Definice a teoretické základy obsahových propozic ................................................. 12 

2.2. Charakteristika participiálních obsahových propozic ................................................ 14 

2.3. Pádová syntax participiálních konstrukcí .................................................................. 16 

2.4. Konkurenční prostředky participia ve funkci obs. propozice po pred. declarandi ... 19 

2.5. Významové posuny řídících pred. declarandi v závislosti na použité konstrukci .... 22 

2.6. Charakteristika predikátů declarandi ........................................................................ 27 

2.7. Charakteristika predikátů dicendi .............................................................................. 32 

3. Praktická část ........................................................................................................... 34 

3.1. Metodika .................................................................................................................... 34 

3.2. Vyhodnocení praktické části – tabulky ..................................................................... 36 

3.2.1. Počet výskytů a druhy obsahových propozic po vybraných slovesech podle autorů 36 

3.2.2. Počet výskytů obsahových propozic po vybraných slovesech za všechny autory .... 38 

3.2.3. Zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech za všechny autory v % .. 38 

3.2.4. Zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech podle autorů v % .......... 39 

3.2.5. Počet výskytů a druhy obsahových propozic po slovese λέγω u Thuc. .................... 39 

3.2.6. Zastoupení obsahových propozic po slovese λέγω u Thuc. v % ............................... 39 

3.3. Vyhodnocení praktické části – grafy ......................................................................... 40 

3.3.1. Zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech za všechny autory v % .. 40 

3.3.2. Zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech podle autorů v % .......... 40 

3.3.3. Poměrné zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech podle autorů ... 41 

3.4. Rozbor příkladů ......................................................................................................... 42 

3.4.1. ἀγγέλλω ..................................................................................................................... 42 

3.4.1.1. Participium ............................................................................................................. 42 

3.4.1.2. Infinitiv .................................................................................................................. 44 

3.4.1.3. VV s ὅτι/ὡς ............................................................................................................ 46 

3.4.2. ἀποφαίνω ................................................................................................................... 49 

3.4.2.1. Participium ............................................................................................................. 49 

3.4.2.2. Infinitiv .................................................................................................................. 51 



7 

3.4.2.3. VV s ὅτι/ὡς ............................................................................................................ 51 

3.4.3. δείκνυμι ...................................................................................................................... 53 

3.4.3.1. Participium ............................................................................................................. 53 

3.4.3.2. Infinitiv .................................................................................................................. 54 

3.4.3.3. VV s ὅτι/ὡς ............................................................................................................ 54 

3.4.4. δηλόω ......................................................................................................................... 56 

3.4.4.1. Participium ............................................................................................................. 56 

3.4.4.2. Infinitiv .................................................................................................................. 59 

3.4.4.3. VV s ὅτι/ὡς ............................................................................................................ 59 

3.5. Shrnutí ....................................................................................................................... 61 

3.5.1. Zhodnocení teoretické části ....................................................................................... 61 

3.5.2. Shrnutí praktické části ............................................................................................... 62 

4. Závěr ......................................................................................................................... 64 

5. Bibliografie ............................................................................................................... 65 

5.1. Prameny ..................................................................................................................... 65 

5.2. Gramatické příručky, studie a slovníky ..................................................................... 66 

  



8 

Seznam řeckých, latinských a českých termínů a zkratek  

κτλ. καὶ τὰ λοιπά (et cetera) 

acc. accusativus (akuzativ) 

AcI accusativus cum infinitivo (akuzativ s infinitivem) 

c. inf. cum infinitivo (s infinitivem) 

c. part. cum participio (s participiem) 

cf. confer (viz) 

dat. dativus (dativ) 

Dosl. doslova 

et a 

gen. genitivus (genitiv) 

i.e. id est (tj.) 

inf. decl. infinitiv deklarativní 

Kom. komentář 

nom. nominativus (nominativ) 

NcI nominativus cum infinitivo (nominativ s infinitivem) 

OO oratio obliqua (nepřímá řeč) 

OP obsahová propozice 

part. participium 

pred. predikátů 

sc. scilicet (totiž) 

verba affectuum slovesa emocionální reakce a duševního rozpoložení 

verba cognoscendi slovesa poznávání a vědění 

verba declarandi slovesa oznamování 

verba dicendi slovesa mluvení 

verba interrogandi slovesa tázání 

verba percipiendi slovesa bezprostředního smyslového vnímání 

verba putandi slovesa myšlení 

verba sentiendi slovesa smyslového a dušev. vnímání, Kühner-Gerth (1904: II, 50) 

VV vedlejší věta 
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Ostatní cizojazyčné termíny 

V gramatikách použitých pro účely této práce není pojem „obsahová propozice“ 

používán jednotně a svým významem mu nejblíže odpovídají pojmy: „participle as the 

complement of a verbal idea“, „participle as a complement“, „substantive or a subordinate 

sentence with that“, (Kühner-Millard 1844); „Partizip als Ergänzung eines Verbalbegriffs“ 

(Kühner-Gerth 1904); „feste Verbindungen“ (Schwyzer-Debrunner 1950); „content clause“ 

(Peňáz 1983); „subordinate substantive clause“, „obligatory complementation to the governing 

verb“, „complementizer“, „formal device conditioned by the governing verb“, „subordinating 

device“, „formal device of complementation“, „complementation device“, „subordinate 

construction“ (Crespo 1984); „the supplementary participle (in indirect discourse)“, „dependent 

statement“ (Smyth 1984); „la proposition complétive“ (de Boel 1992); „participio predicativo 

ausiliare“ (Basile 1998); „participle in indirect discourse“ (Goodwin 1998); „les complétives“, 

„proposition participiale“ (Basset 1999); „les complétives participiales“, „la proposition 

participiale complétive“ (Duhoux 1999); „la proposition participiale complétive“ (Duhoux 

2000); „the participle as an obligatory constituent of the main verb“ (Rijksbaron 2002); 

„completivas de participio en función de complemento directo“ (Crespo 2003); „the 

supplementary participle – as an obligatory constituent with verbs.“ (Boas – Rijksbaron – 

Huitink – Bakker 2019).  
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1. Úvod  

Předkládaná práce si klade za cíl ověřit, zda je oprávněné vyčlenit v klasické řečtině 

skupinu sloves declarandi. Soustředí se proto především na vyhodnocení počtu výskytů 

jednotlivých forem obsahových propozic, které následují po řídících predikátech tohoto 

sémantického typu. V jistém předběžném porozumění jsou na začátku tohoto zkoumání 

kladeny otázky, zda po uvedených slovesech převažují obsahové propozice v podobě 

participiální konstrukce, jaké jsou motivace pro volbu jejich konkurenčních prostředků a jaké 

obsahové propozice jsou řízeny slovesem λέγω ze sémanticky blízké skupiny sloves dicendi. 

Obě skupiny sloves totiž také řídí obsahové propozice ve formě vedlejší věty s ὅτι a ὡς. Má-li 

však mít vyčlenění skupiny sloves declarandi v klasické řečtině smysl, pak je potřeba doložit, 

že participiální konstrukce po slovesech dicendi následují stejně ojediněle, jako infinitivní 

konstrukce po slovesech declarandi. Zároveň je potřeba vzít v úvahu, že forma obsahové 

propozice není sensu stricto dána řídícím predikátem určitého sémantického typu, ale též 

komunikačním záměrem mluvčího.  

Mluvnice řecké syntaxe tradičně uvádějí tři základní použití participií. Participium jako 

obligatorní doplnění je nutné pro doplnění smyslu řídícího predikátu, participium jako 

adverbiální doplnění fakultativně určuje bližší okolnosti slovesného děje a ve jmenném použití 

má funkci adjektiva či substantiva (Smyth 1984: 455, Rijksbaron 2002: 116-117, Boas – 

Rijksbaron – Huitink – Bakker 2019: 606-607). Pro účely této práce je zkoumáno participium 

ve funkci obligatorního doplnění.  

Jako obligatorní doplnění řídícího predikátu se obsahové propozice vyskytují jen po 

slovesech, která po sémantické stránce charakterizuje nakládání s informací. V tomto prvotním 

a nejširším smyslu jde o třídu sloves dicendi. Teprve další sémantické rysy, které význam 

predikátu blíže určují, umožňují jeho zařazení do podtřídy predikátů podobného významového 

zabarvení. U sloves affectuum je to emocionální reakce, u sloves cognoscendi intelektuální 

percepce, u sloves percipiendi bezprostřední smyslová percepce atd. Tyto sémantické podtřídy 

nemají pevné hranice a mohou se částečně překrývat, protože jejich vymezení je do jisté míry 

subjektivní (cf. Muchnová 2005: 16). Předmětem zájmu v této práci je podtřída sloves 

declarandi vyčleněná na základě sémantického rysu „oznamování“ a sloveso λέγω z podtřídy 

sloves dicendi v užším slova smyslu, kterou charakterizuje sémantický rys „mluvení“.  

Při výběru sloves reprezentujících tuto sémantickou skupinu jsem vycházel z jejich 

klasifikací v gramatikách: Kühner-Millard (1844: 227), Kühner-Gerth (1904: II, 52), Basile 

(1998: 526, 532) a (Muchnová 2005: 16, 18, 71). Crespo (1984: 3) s odkazem na blíže neurčené 

gramatiky rovněž uvádí toto sémantické vymezení. Při výběru autorů pro shromáždění korpusu 
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příkladů jsem vycházel z jejich žánrové blízkosti a poměrného zastoupení sloves declarandi 

v jejich dílech, jak je podrobněji uvedeno v kap. 3.1. Ve výsledku jsem k analýze zvolil slovesa: 

ἀγγέλλω, ἀποφαίνω, δείκνυμι a δηλῶ u historiografů klasického období: Hérodota, Xenofónta 

a Thúkýdida.  

Zkratky autorů a jejich děl uvádím podle Montanariho (2015). Zkratky autorů a jejich 

děl v citacích z gramatik jsou ponechány v původní podobě.  
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2. Teoretická část  

2.1. Definice a teoretické základy obsahových propozic  

„Obsahová propozice“ je obligatorní doplnění predikátu nadřazené věty, sémanticky 

nutně kompletuje nadřazenou větu tím, že jí dává smysl. Ze syntaktického hlediska má 

nejčastěji funkci podmětu nebo předmětu. Pro její označení se používají také výrazy 

„doplňková, substantivní, kompletivní nebo obsahová věta“ (completive clause, 

substantivsätze, propositions complétives), jelikož však může mít i jinou formu než větnou, 

jako participiální nebo infinitivní konstrukce, je vhodnější používat termín obsahová propozice. 

Ze sémantického hlediska má roli sdílení informace (Crespo 1984:1, Duhoux 1999: 293, 

Muchnová 2005: 14-16). De Boel (1992: 53) charakterizuje obsahovou propozici 

ze syntaktického hlediska funkcí substantiva a ze sémantického hlediska funkcí argumentu 

řídícího slovesa.  

Peňáz (1983: 268) ve studii o rozdílném použití infinitivu a participia v řečtině a latině 

uvádí, že obsahové věty vznikají vnořením jednoduchých deklarativních, imperativnich 

a tázacích vět do větného celku, ve kterém jsou větným doplněním slovesa hlavní věty, odtud 

odvození třech základních forem doplnění. Konstrukce tohoto typu jsou ze syntaktického 

hlediska dány sémantickými třídami predikátů, které vyžadují doplnění pro svoji sémantickou 

úplnost. V nejrůznějších jazycích obsahové věty získávají užitím infinitivu nebo participia 

jmenný charakter, takže je ve výsledku namísto podřadného souvětí v případě deklarativních 

a imperativních doplnění užito jediné věty: vidím ho přicházet, ὁρῶ αὐτὸν ἐρχόμενον; video 

eum venire; I saw him come, I commanded him to come. Věty tázací podobné ekvivalenty 

nemají.  

Predikáty nutně spojené s deklarativními doplněními jsou obvykle klasifikovány do tříd 

sloves vnímání, vědění, myšlení a dal. a v těchto vazbách vyjadřují různý stupeň závaznosti, 

který subjekt dává pravdivosti výroku. Na takovéto pomyslné stupnici stojí nejvýše slovesa 

vnímání, vědění a poznání následovaná slovesy mínění, myšlení a představování si. Syntakticky 

je tato závaznost vyjádřena vazbou slovesa a formy jeho doplnění. Slovesa vnímání prakticky 

dovolují pouze participiální konstrukce, věty s ὅτι následují v těch případech, které nekladou 

důraz na bezprostřední percepci: ὁρῶ αὐτὸν ἐρχόμενον; ὁρῶ ὄτ’ ἔρχεται. Slovesa vědění 

připouští participia i obsahové věty bez podstatného rozdílu ve významu: οἶδ’ αὐτὸν ἐρχόμενον, 

οἶδα ὅτ’ ἔρχεται. Slovesa mínění váží infinitiv, případně větu s ὡς, když označují subjektivní 

postoj mluvčího ve výroku: νομίζω αὐτὸν ἔρχεσθαι1; νομίζω ὡς ἔρχεται. Slovesa mluvení 

 
1 Peňáz (1983: 270) však jako příklad uvádí participium: Νομίζω αὐτὸν ἐρχόμενον. 
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odkazují na tvrzení s rozdílným stupněm závaznosti ohledně pravdivosti výroku a podle toho 

přijímají vhodné konstrukce – infinitiv, participium a vedlejší věty s ὅτι/ὡς: λέγω αὐτὸν 

ἔρχεσθαι; λέγω αὐτὸν ἐρχόμενον; λέγω ὅτ’ ἔρχεται; λέγω ὡς ἔρχεται (Peňáz 1983: 269-270).  

Rovněž de Boel (1992: 53-54) poukazuje na schopnost afirmativních sloves vnášet 

do přímého diskurzu výpovědi charakterizované třemi hlavními ilokučními silami: 

deklarativní, jusivní a tázací a na zřejmou korespondenci mezi ilokuční silou nepřímé řeči 

a formou obsahové propozice, kdy VV s ὅτι/ὡς nepřímo vyjadřuje deklarativní výrok a infinitiv 

odkazuje na jusivní výrok (imperativ nebo zákaz). De Boel odmítá, že by se měly sémantické 

odstíny přisuzovat jenom samotnému řídícímu slovesu. Na příkladu slovesa λέγω vysvětluje, 

že by pak bylo nutné jej rozdělit na několik homonym s různým lexikálním významem jako 

„říkám“, „odpovídám“, „nařizuji“ apod., avšak pro tyto údajně rozdílné lexémy je i v jiných 

jazycích používáno stejné sloveso řídící různé konstrukce. Významový posun je tudíž nutné 

přičíst konstrukci predikátu a obsahové propozice. Sémantická jednota řídícího slovesa je tak 

zachována (de Boel 1992: 55). Podle de Boela (1992: 64) můžeme celý systém obsahových 

propozic v klasické řečtině vysvětlit pomocí pojmů presupozice a ilokuční síla.  

Obsahová propozice může mít v řečtině jak formu větnou s určitým slovesným tvarem: 

VV s ὅτι/ὡς, VV s ὅπως + fut. (konj. ἄν) (VV snahová), VV s partikulí μή + konjunktiv/optativ 

(VV obavná), VV uvozená nepřímo tázacím relativem po slovesech dicendi a nepřímá otázka 

po slovesech interrogandi, tak formu infinitivní nebo participiální konstrukce (Muchnová 2005: 

17, de Boel 1992: 53, Crespo 1984:1). Jakmile mluvčí použije některé ze sloves jako jsou ὁρῶ, 

φημί, κελεύω, δύναμαι, ἔχω, ἡγοῦμαι nebo λέγω, je nucen přidat doplnění, pokud již nevyplývá 

z kontextu, aby jeho výrok byl úplný a dával smysl. Se zřetelem na volbu slovesa řídící věty je 

tudíž jeho konstrukce s obligatorním doplněním do jisté míry předvídatelná (Crespo 1984: 2). 

Forma obsahové propozice se však neřídí jen sémantickými rysy řídícího predikátu. Po φημί 

a slovesech putandi je sice infinitivní konstrukce pravidlem, ale je potřeba brát v úvahu i další 

faktory, zejména komunikační záměr mluvčího, např. po slovese λέγω může následovat vedlejší 

věta s ὅτι/ὡς nebo infinitiv deklarativní ve významu „říkám, že …“ nebo infinitiv dynamický 

ve významu „říkám, aby …“ (Muchnová 2005: 17). Také Crespo (1984: 13) zastává názor, 

že forma obsahové propozice není dána jen volbou řídícího predikátu, ale je určena 

též komunikačním záměrem mluvčího.  
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2.2. Charakteristika participiálních obsahových propozic  

Duhoux (1999: 294) definici participiální obsahové propozice, kromě toho, že není 

uvozena relativem a že by její odstranění učinilo zprávu zjevně neúplnou, posiluje o další 

hlediska: 1) možnost záměny participiální propozice podmětem, přímým předmětem 

nebo doplňkem; 2) zjevná nemožnost analyzovat participiální propozici jako adverbiální 

nebo relativní doplnění; 3) zjevně neadverbiální povaha participiální propozice po zavedení 

negace do řídící věty; 4) uvození participiální propozice neadverbiální podřadící spojkou ὡς.  

Ze sémantického hlediska má obsahová propozice ve formě participia vysvětlující 

význam, tj. blíže určuje situaci založenou v ději nadřazené věty nebo slouží k doprovodnému 

rozvinutí děje vyjádřeného řídícím slovesem. Participium zde vyjadřuje druhou predikaci 

ve větě – vypovídá něco o podmětu nebo o předmětu (Schwyzer-Debrunner 1950: 387, Smyth 

1984: 455, 465, Rijksbaron 2002: 116-117, Crespo 2003: 396, Muchnová 2005: 70).  

Podobně také již Kühner-Millard (1844: 226) charakterizují participium jako doplnění 

myšlenky vyjádřené řídícím slovesem: χαίρω τὸν φίλον ὠφελήσας ~ raduji se, že jsem prospěl 

příteli.  

Z hlediska klasické české syntaxe má participium funkci doplňku, protože rozvíjí 

a doplňuje podmět a přísudek (participium doplňkové podmětné) nebo předmět a přísudek 

(participium doplňkové předmětné), v češtině tudíž odpovídá doplňkovým větám: Κῦρος 

φαίνεται ἀπορῶν (participium doplňkové podmětné). ~ Je patrno, že Kýros je v nesnázi. Ὁρῶ 

Κῦρον ἀποροῦντα (participium doplňkové předmětné) ~ Vidím, že Kýros je v nesnázi; (Niederle 

1974: 264–265).  

o Dem. 24. 29 ὅλην ἀδικῶν φανήσεται τὴν πόλιν. ~ Ukáže se, že křivdí celé obci. „ὅλην 

ἀδικῶν τὴν πόλιν“ je doplnění predikátu φανήσεται; (Boas – Rijksbaron – Huitink – 

Bakker 2019: 606). 

Participiální propozice vyjadřuje čas relativně, tj. ve vztahu k času řídícího slovesa. 

Participium futura vyjadřuje děj následný po ději řídícího slovesa, zpravidla jako akt 

očekávaného nebo zamýšleného jednání. Čistému vyjádření budoucího času je nejblíže 

po predikátech skupin cognoscendi a percipiendi (Smyth 1984: 454).  

Pro zdůraznění nebo vyjádření protikladu může být předmět vyjádřen zvratným 

zájmenem:  

o D. 22. 29 δεῖξον οὐ πεποιηκότα ταῦτα σαυτόν. ~ Ukaž, že jsi to sám neudělal; (Smyth 

1984: 465).  

Podle Goodwina (1998: 361) je participium ὤν v nepřímé řeči někdy vynecháno:  
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o Eur. Hec. 423 Ἄγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην ἐμέ (sc. οὖσαν). ~ Oznam, že jsem ze všech 

nejubožejší.  

Participiální konstrukce s partikulí ἄν má význam možnosti nebo ireality (Muchnová 

2005: 75).  

Záporka je až na výjimky οὐ (Rijksbaron 2002: 116).  

Duhoux (1999: 295) na základě studia díla attického řečníka Lysii uvádí predikáty 

s nejvyšším počtem participiálních obsahových propozic z celkového počtu 204 jím 

studovaných výskytů. Nejčastějšími řídícími predikáty jsou: φαίνω (36), ὁράω (32), 

ἀποδείκνυμι (21), τυγχάνω (16) a περιοράω (12). Těchto pět sloves představuje více 

než polovinu jím studovaných tvarů. Slovesa, která nesou charakteristiku declarandi, mají tato 

zastoupení: φαίνω (36), ἀποδείκνυμι (21), ἀποφαίνω (5), εὐρίσκω (3), ἐξελέγχω (6), ἐλέγχω 

(1); ze sloves dicendi λέγω (2).  
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2.3. Pádová syntax participiálních konstrukcí 

Kühner-Gerth (1904: II, 48) uvádějí, že participium a předmět jsou ve stejném pádu, 

s jakým se obvykle pojí řídící sloveso: χαίρω σοι ἐλθόντι ~ raduji se, že jsi přišel; ὁρῶ 

ἄνθρωπον τρέχοντα ~ vidím běžícího člověka. Je-li podmět zároveň předmětem řídícího 

slovesa: οἶδα (ἐγὼ) ἐμαυτὸν θνητὸν ὄντα, akuzativ osobního zájmena je vynechán a participium 

je ve stejném pádu jako podmět, tj. v nominativu: οἶδα θνητὸς ὤν ~ vím, že jsem smrtelný.  

Schwyzer-Debrunner (1950: 392-397) systematicky člení participiální konstrukce podle 

pádů. Participium v nominativu se vyskytuje především v konstrukcích s predikáty typu 

τυγχάνω, affectuum a s adjektivními predikáty typu δῆλός ἐστιν ~ zdá se, že on.  

o Soph. Ai. 326 δῆλός ἐστιν ὥς τι δρασείων κακόν. ~ Bylo zřejmé, že strojí něco zlého.  

o Hdt. III 26 ἀπικόμενοι φανεροί εἰσι ἐς Ὄασιν πόλιν. ~ Je známo, že dorazili do města 

Oasis.  

o Thuc. I 140 Λακεδαιμόνιοι δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν. ~ Bylo jasné už dřív, 

že Lakedaimoňané chovají vůči nám nepřátelské úmysly. 2 

Participium v genitivu vyjadřuje bezprostřední smyslové vnímání. Participium v dativu 

se vyskytuje po některých slovesech affectuum a συγγιγνώσκω a σύνοιδα.  

Konstrukce s akuzativem participia tvoří kromě sloves sentiendi a affectuum také 

slovesa declarandi – ukázat, prokázat, představovat, vylíčit, vyložit, popsat, stanovit (zeigen, 

darstellen, machen):  

o Dem. 29, 5 ἐπιδείξω τοῦτον οὐ μόνον ὡμολογηκότα κτλ. ~ Dokáži, že souhlasím nejen 

s tímto.  

o Plat. conv. 174 c (Ὅμηρος) ἄκλητον ἐποίησεν ἐλθόντα τὸν Μενέλεων ἐπὶ τὴν θοίνην. ~ 

(Homér) vylíčil, jak Meneláos přišel nepozván na hostinu.  

A vzácně také slovesa dicendi:  

o Soph. OC 1580 λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα. ~ Když jsem řekl, že Oidipus je mrtev.  

o Xen. hell. VII 5, 10 ἐξήγγειλε τῷ Ἀγησιλάῳ προσιὸν τὸ στράτευμα. ~ Oznámil 

Agésiláovi, že vojsko se blíží.  

o Plat. Crit. 49 e ἃ ἄν τις ὁμολογήςῃ τῳ δίκαια ὄντα … ~ Když někdo ve shodě s někým 

uzná spravedlnost něčeho, …  

Participium v nominativu následuje po intransitivních slovesech v mediu a pasivu:  

o Plat. Phaed. 107 c ἡ ψυχὴ ἀθάνατος φαίνεται οὖσα. ~ Duše, zdá se, je nesmrtelná.  

 
2 Příklady se v různých gramatikách často opakují, zde viz také Kühner-Gerth (1904: II, 53).  



17 

o Hdt. II, 121 ὡς αὐτῷ ἀπηγγέλθη τοῦ φωρὸς ὁ νέκυς ἐκκεκλεμμένος ... ~ Když králi 

oznámili, že někdo zlodějovu mrtvolu ukradl, …  

A obdobně po transitivních slovesech při shodě podmětu řídícího slovesa a participia, 

po slovesech dicendi však jen u básníků:  

o Xen. hell. VI 3, 8 ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον ἢ πολιτείαις ἡδόμενοι. ~ Zřejmě dáváte 

přednost spíše tyranidám než demokratickému způsobu vlády.  

Smyth (1984: 465) uvádí, že obsahová propozice ve formě participiální konstrukce 

kompletuje svým doprovodným jednáním řídící predikát a je ve shodě buď s jeho podmětem 

nebo předmětem. Je-li řídící sloveso v pasivu nebo intransitivní, je ve shodě s jeho podmětem, 

je-li transitivní, je ve shodě s jeho předmětem:  

o D. 18. 136 ἀδικοῦντα Φίλιππον ἐξήλεγξα. ~ Dokázal jsem, že Filip jednal nespravedlivě.  

Jestliže je předmět stejný jako podmět, není zpravidla vyjádřen a participum je ve shodě 

s podmětem:  

o And. 4. 14 ἐδήλωσε τῶν νόμων καταφρονῶν. ~ Ukázal, že pohrdá zákony.  

Sloveso ἔοικα v osobním užití zpravidla řídí participium v dativu:  

o P. R. 414 c ἔοικας ὀκνοῦντι λέγεινy. ~ Zdá se, že váháš mluvit.  

Také Rijksbaron (2002: 116, 119) dokládá, že participium ve funkci obligatorního 

doplnění řídícího slovesa (i.e. argument) je v nominativu, pokud je podmět participia a řídícího 

slovesa stejný (koreferenční): οἶδα θνητὸς ὤν ~ vím, že jsem smrtelný; ἔχαιρε παροῦσα ~ 

radovala se, že byla přítomna.  

o Th. 3.64.1 δῆλον … ἐποιήσατε … μόνοι οὐ μηδίσαντες. ~ Jediní jste ukázali, 

že Peršanům nepochlebujete.  

o Hdt. 2.79.2 φαίνονται δὲ αἰεί … τοῦτον ἀείδοντες. ~ Zdá se, že stále zpívají tu píseň.  

Avšak mají-li různé podměty, jsou participium a jeho podmět ve stejném pádu, 

se kterým se pojí řídící predikát: οἶδα τὸν ἄνδρα θνητὸν ὄντα ~ vím, že člověk je smrtelný; 

ἔχαιρον τῇ γυναικὶ παρούςῃ ~ radoval jsem se z přítomnosti ženy. 

Muchnová (2005: 73-74) podle shody podmětu řídícího slovesa a participia rozlišuje 

dva typy participiálních konstrukcí. Tautoagentní konstrukci charakterizuje shoda podmětu 

řídícího slovesa a participia, podmět participia není vyjádřen a participium je v nominativu. Je-

li však podmět participia vyjádřen reflexivním zájmenem, jsou participium i zájmeno 

v akuzativu:  

o Dem. 22, 29 δεῖξον οὐ πεποιηκότα ταῦτα σεαυτόν. ~ Ukaž, že jsi to neudělal.  
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Participium v nominativu následuje rovněž po řídícím predikátu v pasivu. Po slovesech 

σύνοιδα a συγγιγνώσκω ἐμαυτῷ – jsem si vědom, je participium buď v dativu nebo 

v nominativu, podle toho, zda se shoduje se zvratným zájmenem nebo podmětem:  

o Plat. Apol. 21 b ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὤν. ~ Já si 

totiž ani dost málo nejsem vědom, že jsem moudrý; cf. Kühner-Millard (1844: 228): 

σύνοιδα (συγγιγνώσκω) ἐμαυτῷ εὖ ποιήσας nebo σύνοιδα ἐμαυτῷ εὖ ποιήσαντι ~ jsem 

si vědom, že jsem dobře učinil.  

V heteroagentní konstrukci má participium vlastní podmět, který musí být vyjádřen, 

a který je odlišný od podmětu řídícího predikátu. Participium i jeho podmět jsou v pádu, 

se kterým se pojí řídící sloveso nebo v akuzativu:  

o Plat. Apol. 34 b συνίσασι Μελήτῳ μὲν ψευδομένῳ, ἐμοὶ δὲ ἀληθεύοντι … ~ Vědí, 

že Melétos lže, já že však mluvím pravdu …  
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2.4. Konkurenční prostředky participia ve funkci obs. propozice po pred. declarandi  

Po slovesech declarandi a dicendi (ἀγγέλλω, λέγω) následuje obsahová propozice 

v podobě VV s ὅτι/ὡς, participiální a infinitivní konstrukce. Forma obsahové propozice však 

není dána pouze volbou řídícího predikátu, ale je určena též komunikačním záměrem mluvčího. 

Významový posun mezi obsahovými propozicemi ve formě participiální a infinitivní 

konstrukce lze mj. doložit po slovesech φαίνομαι, δείκνυμι, ἀποφαίνω, δηλῶ, ὁμολογῶ, ποιῶ, 

ἔοικα (s participiem objevit se, s infinitivem jevit se), ἀγγέλλω (s participiem ohlášení 

skutečnosti, s infinitivem ohlášení fámy). Užití obsahové propozice ve formě participiální 

konstrukce slouží k vyjádření skutečnosti, zatímco ve formě infinitivní konstrukce má význam 

potenciální, neskutečný či nejednoznačný (Crespo 1984: 5, 13). Také Smyth (1984:465) uvádí, 

že řada sloves, která doplňují svůj význam participiem, umožňuje rovněž vazbu s infinitivem 

a VV s ὅτι/ὡς, avšak v odlišném významovém zabarvení. Na toto rozlišení však ukazují již 

Kühner–Gerth (1904, II, 48, § 481,1), když charakterizují významový rozdíl mezi infinitivní 

a participiální konstrukcí: „Während der Infinitiv etwas ausspricht, was erst mit dem 

regierenden Verb eintritt, bezeichnet das Partizip etwas, was zugleich mit dem regierenden 

Verb da ist.“ Dále uvádějí, že o volbě mezi participiální či infinitivní konstrukcí rozhoduje 

význam, který má řídící sloveso mít. Slovesa, která vyjadřují účinek nebo cíl nějaké činnosti, 

jež má původ v nich samých, řídí infinitivní konstrukci: νομίζω; λέγω σε εὐδαίμονα εἶναι ~ 

říkám, že jsi šťastný; δύναμαι γράφειν; διδάσκω γράφειν; ἐπιθυμῶ γράφειν; ἥκω μανθάνειν. 

Naopak slovesa, která nabývají významu tím, že vyjadřují činnost, jež se vztahuje k jinému 

objektu, mají participiální vazbu: ὁρῶ τὸν ἄνθρωπον τρέχοντα ~ vidím člověka, který běží; 

χαίρω τῷ φίλῳ ἐλθόντι ~ raduji se, že přišel přítel; οἶδα ἄνθρωπον θνητὸν ὄντα ~ vím, že člověk 

je smrtelný; ἀκούω αὐτοῦ λέγοντος ~ slyším ho mluvit; παύω αὐτὸν γράφοντα ~ bráním mu 

psát. Nejjasněji takový rozdíl vynikne u sloves, která řídí obě konstrukce, ale pokaždé v jiném 

významu: γιγνώσκω τούς ἀγῶνας τοῖς στρατιώταις ἀγαθοὺς εἶναι (ὄντας). ~ Soudím, že měření 

sil je pro vojáky užitečné (εἶναι). ~ Uznávám, že měření sil je pro vojáky užitečné (ὄντας); 

Kühner-Gerth (1904: II, 48).  

Schwyzer-Debrunner (1950: 395) uvádějí, že participiální a infinitivní konstrukce 

následují často po stejném slovese, kterému však dávají odlišné významové zabarvení. 

Participium označuje skutečné a názorné, zatímco infinitiv abstraktní, domnělé, zamýšlené 

nebo možné. V některých případech se participiální konstrukce vyskytuje ve dvojí pádové 

formě, takže ve výsledku jsou možné až tři různé interpretace významu řídícího slovesa.  

Rovněž de Boel (1992: 60) charakterizuje infinitiv jako formu doplnění, 

která se vyznačuje absencí předpokladu existence, tj. jistou „virtualitou“, která je dána faktem, 
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že vyjadřuje čistý slovesný pojem, stav věcí v možných světech bez určení jeho vztahu 

k aktuálnímu světu. Slovesa ἀναγκάζω, ἐπιτάττω, κελεύω, κωλύω a dal. v jím zkoumaném 

korpusu příkladů z Aristofanových komedií jsou konstruována výhradně s infinitivem, protože 

vzhledem k jejich jusivnímu charakteru není možná konstrukce s obsahovou propozicí 

vyjadřující již existující stav věcí. VV s ὅτι/ὡς z téhož hlediska charakterizuje jako formu 

doplnění, která vyjadřuje skutečný a na ději vyjádřeném hlavním slovesem nezávislý stav věcí. 

Výjimkou jsou VV s ὅτι/ὡς řízené deklarativními slovesy, která jsou, jak s ohledem na 

pravdivost, tak ilokuční sílu svých doplnění, neutrální. Různé druhy jimi řízených obsahových 

propozic proto vyjadřují různou míru pravdivosti. Participium je forma doplnění, která 

odkazuje na stav věcí existující nezávisle na stavu věcí vyjádřeném hlavním slovesem (de Boel 

1992:63).  

Basile (1998: 526) uvádí, že většina sloves, která tvoří vazbu s participiem, umožňuje 

rovněž vazbu s infinitivem, zvláště verba sentiendi, a s VV ὅτι/ὡς, zvláště verba declarandi:  

o Hdt. VII. 173. 3 σφι εὔνος ἐφαίνετο ἐὼν ὁ Μακεδών. ~ Makedonce považovali za svého 

příznivce.  

Infinitivní konstrukce oproti participiální představuje závislou výpověď vyjadřující něčí 

vůli či mínění:  

o Hdt. VII 137, 1 τοῦτό μοι ἐν τοῖσι θειότατον φαίνεται γενέσθαι. ~ Vidím v tom řízení 

boží.  

Podle Goodwina (1998: 359, 361) participium tvoří konstrukci se slovesy smyslového 

vnímání a vědění: vidím, slyším, vnímám, dovídám se, vím, neznám, pamatuji si, zapomínám, 

ukazuji, vyjevuji, dokazuji, uznávám a s ἀγγέλλω – oznamuji v podobném významu, jaký má 

infinitivní obsahová propozice. Po neosobních konstrukcích řízených predikáty δῆλόν ἐστιν 

a φανερόν ἐστιν je vedlejší věta s ὅτι/ ὡς pravidlem:  

o Xen. An. i. 3, 9 Δῆλον (sc. ἐστίν) ὅτι οὕτως ἔχει. ~ Je jasné, že je to tak.  

Basset (1999:33) na příkladech z Lysiacum corpus dokazuje, že slovesa smyslového 

vnímání spolu s participiem označují bezprostřední individuální smyslovou percepci určitého 

objektu. Participum má v těchto konstrukcích roli druhého predikátu ve větě. Jde-li však 

o rozumovou percepci obsahu nějakého výroku, nabývají slovesa vnímání významu vědění.  

Také Muchnová (2005: 16, 18, 56, 62, 75-77) uvádí, že v rámci jedné sémantické 

skupiny mohou řídící predikáty vázat různé druhy obsahových propozic, přitom dochází 

k mírnému výnamovému posunu řídícího predikátu: slovesa declarandi a percipiendi jsou 

běžné řídící predikáty obsahových propozic typu participiální konstrukce nebo VV s ὅτι/ῶς. 

Konkurenčními prostředky participiální konstrukce jsou VV s ὅτι/ὡς a infinitivní konstrukce. 
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Participiální konstrukce vyjadřuje děj skutečně probíhající, zatímco infinitivní konstrukce děj 

zamýšlený či známý jen z doslechu.  

Smyth (1984: 476) po slovesech αἰσθάνομαι, ἀκούω, πυνθάνομαι, ἀγγέλλω, καθίζω 

a καθίστημι, παρασκευάζομαι, ὁμολογῶ, πειρῶμαι, ἐπιτρέπω a νομίζω (participium vzácně), 

ἀποκάμνω (infinitiv vzácně), θαυμάζω – podivuji se, τίθημι – předpokládám, πυνθάνομαι 

(infinitiv i participium u Hdt.) uvádí jak participiální, tak infinitivní konstrukci v OO bez 

podstatného rozdílu ve významu.  

Boas – Rijksbaron – Huitink – Bakker (2019: 611, 619) rovněž poukazují na to, že řada 

sloves může vedle obsahové propozice ve formě participiální konstrukce řídit i další druhy 

obsahových propozic. Základní charakteristikou participiální obsahové propozice však je, 

že blíže upřesňuje nebo odkazuje na skutečný děj či jednání nebo vyjadřuje či blíže upřesňuje 

pravdivý výrokový obsah. Tento rys se projeví zvláště v případech, kdy jako konkurenční 

prostředek participiální konstrukce lze použít infinitiv. Ten totiž vyjadřuje děj, který může nebo 

nemusí nastat a výrokový obsah, který může nebo nemusí být pravdivý:  

o Hdt. 1. 140. 2 μάγους μὲν γὰρ ἀτρεκέως οἶδα ταῦτα ποιέοντας ἐμφανέως γὰρ δὴ ποιεῦσι. 

~ Vím jistě, že Mágové to učinili, neboť tak učinili zjevně (veřejně). Ποιέοντας vyjadřuje 

Herodotovu znalost věci, kterou tu představuje jako fakt.  

Boas – Rijksbaron – Huitink – Bakker (2019: 622-623) uvádějí, že slovesa rozumového 

vědění a emocionální reakce mohou být doplněna obsahovou propozicí jak ve formě 

participiální konstrukce, tak VV s ὅτι/ὡς, sémantický rozdíl je však nepatrný: participiální 

konstrukce obecně vyjadřuje informaci již známou a o sobě nijak význačnou a VV s ὅτι/ὡς 

obecně vyjadřuje informaci novou a tudíž významnou:  

o Pl. Phd. 87 a τί οὖν … ἔτι ἀπιστεῖς, ἐπειδὴ ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τό γε 

ἀσθενέστερον ἔτι ὄν; ~ Proč tedy ještě nevěříš, když vidíš, že po smrti člověka slabší 

(duše) ještě existuje? Skutečnost, že duše pokračuje ve své existenci po smrti těla, byla 

již stanovena dříve, proto ὁράω + part.;  

o Pl. Grg. 456 a καὶ ὅταν γέ τις αἵρεσις ᾖ … ὁρᾷς ὅτι οἱ ῥήτορές εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες 

καὶ οἱ νικῶντες τὰς γνώμας. ~ A kdykoliv je nějaká volba, vidíš, že jsou to řečníci, kteří 

radí a přemáhají mínění. Přáním mluvčího je ukázat v tomto momentu diskuse fakt, 

že řečníci jsou ve volbách vlivní, proto ὁράω + VV s ὅτι.  
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2.5. Významové posuny řídících pred. declarandi v závislosti na použité konstrukci  

Tab. 1. Podle Kühner-Millarda (1844: 229)  

Sloveso c. part. c. inf. 

φαίνεσθαι jevit se, vypadat: ἐφαίνετο κλαίων zdát se: ἐφαίνετο κλαίειν 

ἀγγέλλειν oznámení skutečné události oznámení nejisté či pouze zamýšlené věci 

δεικνύναι, 

ἀποφαίνειν 

ukázat, dokázat učit 

 

o ὁ Ἀσσύριος εἰς τὴν χώραν ἐμβάλλων ἀγγέλλεται. ~ Asyřan vpadl do země (jde o fakt).  

o … ἐμβάλλειν ἀγγέλλεται ~ zda skutečně vpadl Asyřan do země, je nejisté.  

o ἔδειξά σε ἀδικήσαντα. ~ Dokázal jsem, že škodíš.  

o ἡ βουλὴ Αἰσχίνην καὶ προδότην εἶναι καὶ κακόνουν ὑμῖν ἀπέφαινεν. ~ Rada nás učila, 

že Aischinés je zrádce a zlomyslník.  

Tab. 2. Podle Kühner-Gertha (1904: II, 71-72) 

Sloveso c. part. c. inf. 

ἐοικέναι (c. nom. part.) objevit se zdát se, jevit se 

 (c. dat. part.) podobat se  

δεικνύναι, ἀποφαίνειν, δηλοῦν prokázat skutečnost vyslovit, říci 

  naznačit mínění 

  uložit někomu něco udělat 

εὑρίσκειν nalézt usuzovat, shledat 

ἀγγέλλειν oznámení skutečnosti oznámení fámy 

ποιεῖν ztvárnit, líčit přijmout, osvojit si 

 

o X. Hier. 7, 1 ἔοικε μέγα τι εἶναι ἡ τιμή. ~ Podobá se, že čest je něco velkého.  

o Cy. 1. 4, 9 ποίει, ὅπως βούλει σὺ γὰρ νῦν γε ἡμῶν ἔοικας βασιλεὺς εἶναι. ~ „Dělej, 

jak myslíš, vždyť jsi teď jako náš král.“  

o Ap. 29 οὐκ ἔοικεν εἰδέναι … ~ Zdá se, že si vůbec neuvědomuje, ….  

o Ar. Pl. 269 δηλοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχοντα. ~ Neboť je zřejmé, 

že přichází s kupou bohatství.  

o Hdt. 1, 125 φροντίζων δὲ εὕρισκε ταῦτα καιριώτατα εἶναι. ~ Uvažoval a hledal, co bude 

nejvhodnější. 
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o Pl. leg. 699, b ηὕρισκον καταφυγὴν αὑτοῖς εἰς αὑτοὺς μόνους εἶναι καὶ τοὺς θεούς. ~ 

Nalézali, že mají útočiště jedině u sebe samých a u bohů.  

o X. Cy. 5. 3, 30 ὀ Ἀσσύριος εἰς τὴν χώραν ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται. ~ Nyní přichází zpráva, 

že asyrský král vpadl do země.  

Tab. 3. Podle Schwyzer-Debrunnera (1950: 395)  

Sloveso nom./gen./dat. c. ptc. acc. c. ptc. AcI 

ἀγγέλλω  oznamuji skutečnost oznamuji fámu 

δείκνυμι, 

(ἀποφαίνω, 

dηλόω) 

 dokazuji naznačuji 

φαίνομαι ukazuji se (nom.)  zdám se 

ἔοικα podobám se (nom.)  zdám se 

ποιῶ  představuji, znázorňuji způsobuji 

εὑρίσκω  nalézám usuzuji 

 

Tab. 4. Podle Smytha (1984: 475-476) 

Sloveso c. part. c. inf. 

δείκνυμι ukazuji, že něco je (ἀπο~) instruuji 

δηλῶ ukazuji, že něco je nařizuji, dávám najevo 

ἔοικα (c nom. part.) zdám se, jevím se zdám se 

 (c. dat. part.) podobám se, vypadám  

εὑρίςκω objevuji, že něco je soudím 

ποιῶ představuji, líčím konám, předpokládám 

φαίνομαι jsem jasně zdám se, zdá se že já 

 

o X. A. 2. 3. 14 ἀπέδειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. ~ Velitelé nařídili, 

aby vzali potraviny.  

o X. Ag. 1. 33 κηρύγματι ἐδήλου τοὺς ἐλευθερίας δεομένους ὡς πρὸς σύμμαχον αὐτὸν 

παρεῖναι. ~ Nařizoval výnosem, aby ti, kteří žádají svobodu, se dostavili jako jeho 

spojenci.  

o X. H. 6. 3. 8 ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον ἢ πολιτείαις ἡδόμενοι. ~ Zřejmě dáváte přednost 

spíše tyranidám než demokratickému způsobu vlády.  

o P. R. 527 d ἔοικας δεδιότι τοὺς πολλούς. ~ Vypadáš, jako by ses bál množství.  
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o X. Ap. 29 οὐκ ἔοικεν εἰδέναι. ~ Zdá se, že neví.  

o S. Ph. 317 ἔοικα ἐποικτίρειν σε. ~ Mám dojem, že s tebou soucítím.  

o Hdt. 1. 125 εὕρισκε ταῦτα καιριώτατα εἶναι. ~ Usoudil, že to je nejvhodnější.  

o Hdt. 7. 129 ἀνωνύμους τοὺς ἄλλους εἶναι ποιεῖ. ~ Působí, že ostatní jsou beze jména.  

o P. R. 581 d ποιώμεθα τὸν φιλόσοφον νομίζειν κτλ. ~ Předpokládejme, že jej můžeme 

pokládat za filosofa.  

o Φαίνεται τἀληθῆ λέγων. ~ Zjevně mluví pravdu. Φαίνεται τἀληθῆ λέγειν. ~ Zdá se, 

že mluví pravdu (tj. může také lhát). Uvedené rozlišení však není vždy zcela dodržováno.  

o X. S. 1. 15 τῇ φωνῇ … κλαίειν ἐφαίνετο. ~ Zdálo se podle hlasu, že pláče 

(ale ve skutečnosti neplakal).  

Tab. 5. Podle Rijksbarona (2002: 121) 

Sloveso c. part. c. inf. decl. 

φαίνομαι objevuji se (v zor. poli) zdám se, že 

ἀγγέλλω oznamuji (jako fakt) oznamuji, že (jako fámu) 

 

Tab. 6. Podle Muchnové (2005: 76) 

Sloveso c. part. c. inf. 

οἶδα vím (οἶδα ὀρθῶς διδάσκων) umím (οἶδα ὀρθῶς διδάσκειν) 

φαίνομαι zdá se, že jsem (skutečně) zdá se, že jsem (ale nejsem) 

ἔοικα zdá se, že zjevně zdá se, že 
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Tab. 7. Podle Montanariho (2015)  

Sloveso Participium ὡς a participium VV s ὅτι/ὡς Infinitiv 

ἀγγέλλω + + + + (Il. 8.517, Od. 16.350)  

αποφαίνω + 
 

+ + (Plat. Rp. 388e) 

δείκνυμι + 
 

+ + (Pind. O. 9.74) 

δηλόω + 
 

+ + (Soph. O.T. 792) 

φαίνομαι + 
  

+ 

ἔοικα + 
  

+ 

εὑρίσκω + 
  

+ 

ποιῶ 
   

+ 

(ἐξ)ελέγχω + 
 

(s ὡς) + 

κηρύττω 
   

+ 

φανερός εἰμι + 
 

s ὅτι 
 

δῆλός εἰμι + + s ὅτι 
 

λέγω vzácně 
 

+ + 

 

Tab. 8. Podle Boas – Rijksbaron – Huitink – Bakkera (2019: 620-621) mají některá ze sloves 

cognoscendi použití buď jako slovesa rozumového poznání – ve vazbě s participiální 

konstrukcí, anebo jako slovesa vyjadřující mínění či přesvědčení – ve vazbě s deklarativním 

infinitivem. Rozdíl je v přisuzovaném stupni jistoty:  

Sloveso c. part. c. inf. 

εὑρίσκω zjišťuji, že shledávám, že 

φαίνομαι ukazuje se, že zdá se, že 

ἄγγέλλω oznamuji (fakt), že oznamuji (fámu), že 

 

o Hdt. 1.56.2 ἱστορέων δὲ εὕρισκε Λακεδαιμονίους τε καὶ Ἀθηναίους προέχοντας, τοὺς 

μὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος, τοὺς δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ~ Během pátrání zjistil, že Lakedaimonští 

i Athéňané všechny předčí, jedni z kmene Dórů a druzí z Iónů. Participium tu odkazuje 

na vědomost, kterou Hérodotos považuje za jistou.  

o Hdt. 1.125.1 φροντίζων δὲ εὕρισκέ τε ταῦτα καιριώτατα εἶναι. ~ Po úvaze shledal, 

že tyto věci (opatření) budou nejvhodnější. Deklarativní infinitiv tu vyjadřuje mínění 

subjektu.  
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o Lys. 20.17 καὶ οἱ κατήγοροι … οὐδαμῇ εὖνοι ὄντες ἐφαίνοντο τῷ δήμῳ. ~ A ukázalo se, 

že žalobci nejsou nijak nakloněni lidu.  

o Hdt. 7.177.1 οἱ … χῶροι οὗτοι τοῖσι Ἕλλησι εἶναι ἐφαίνοντο ἐπιτήδεοι. ~ Ty kraje 

se Řekům zdály příhodné. Ἐφαίνοντο s inf. vyjadřuje mínění, které Hérodotos připisuje 

Řekům.  

o Isae. 9.3 ἐπειδὴ τάχιστα ἠγγέλθη Ἀστύφιλος τετελευτηκώς … ~ Jakmile bylo 

co nejrychleji oznámeno, že Astyfilos je mrtev … Astyfilova smrt je oznámena jako fakt.  

o Pl. Menex. 241 d μετὰ δὲ τοῦτο … ἠγγέλλετο βασιλεὺς διανοεῖσθαι ὡς ἐπιχειρήσων 

πάλιν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. ~ Po této události … bylo oznámeno, že král uvažuje o tom, 

jak znovu napadnout Řeky. O Xerxových plánech kolovaly pověsti, ve skutečnosti 

k další invazi do Řecka již nedošlo.  
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2.6. Charakteristika predikátů declarandi 

Kühner-Millard (1844: 227-229) uvádějí, že obsahovou propozici ve formě participiální 

konstrukce řídí mj. verba declarandi – slovesa ukazování, odhalování, vyjevování a slovesa 

známého či zřejmého: φαίνεσθαι, ἀγγέλλειν, δεικνύναι a ἀποφαίνειν. Namísto neosobních 

spojení δῆλόν ἐστι, φανερόν ἐστι, φαίνεται, dává řečtina přednost osobním konstrukcím, 

ve kterých je participium ve shodě s podmětem: δῆλός εἰμι, φανερός εἰμι, φαίνομαι τὴν πατρίδα 

εὖ ποιήσας.  

Kühner-Gerth (1904: II, 52) také uvádějí obsahovou propozici ve formě participiální 

konstrukce po slovesech declarandi, která vyčleňují jako samostatnou skupinu již 

charakterizuje to, že z činnosti, kterou vyjadřují, vyplývá smyslové nebo duševní vnímání „die 

Verben, aus deren Thätigkeit eine sinnliche oder geistige Wahrnehmung hervorgeht“: 

δεικνύναι, δηλοῦν, δῆλον ποιεῖν, φαίνειν, φανερὸν ποιεῖν, φαίνεσθαι – ukázat se, ἰνδάλλεσθαι 

= φαίνεσθαι, δῆλον a φανερὸν εἶναι, ἐπάιστον γίνεσθαι – stát se známým, ἐοικέναι – podobat 

se, ὅμοιον εἶναι, někdy ὁμολογεῖν – uznat, ἀγγέλλειν, ἐλέγχειν, ἐξελέγχειν, ποιεῖν ve smyslu 

představovat, líčit a dal.:  

o Pl. Phaed. 107, c ἡ ψυχὴ ἀθάνατος φαίνεται οὖσα. ~ Zdá se, že duše je nesmrtelná.  

o Hell. 7. 5, 10 ἐξήγγειλε τῷ Ἀγησιλάῳ προσιὸν τὸ στράτευμα. ~ Oznámil Agésiláovi, 

že vojsko se blíží.  

o Th. 1, 140 Λακεδαιμόνιοι δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν. ~ Bylo jasné už dřív, 

že Lakedaimoňané mají vůči nám nepřátelské úmysly.  

Podle Peňáze (1983: 270) slovesa mluvení odkazují na tvrzení s rozdílným stupněm 

faktivity a podle toho v řečtině přijímají infinitiv, participium a vedlejší věty s ὅτι/ὡς.  

Crespo (1984: 3, 13) s odkazem na mluvnice řecké syntaxe uvádí tradiční rozdělení, 

podle kterého následuje po slovesech declarandi a dicendi (ἀγγέλλω, λέγω) obsahová propozice 

v podobě věty s ὅτι/ὡς, participiální nebo infinitivní konstrukce. Rozlišení významu podle 

vazby s participiální nebo infinitivní konstrukcí lze nalézt po slovesech φαίνομαι, δείκνυμι, 

ἀποφαίνω, δηλῶ, ὁμολογῶ, ποιῶ, ἔοικα (s participiem objevit se, s infinitivem jevit se), 

ἀγγέλλω (s participiem ohlášení skutečnosti, s infinitivem ohlášení fámy).  

Smyth (1984: 470) uvádí participium v nepřímé řeči po slovesech vědění a ukazování 

„verbs of knowing and showing“, ke kterým vedle: οἶδα, γιγνώσκω, ἐπίσταμαι, ἐννοῶ, 

μανθάνω, (οὐκ) ἀγνοῶ, μέμνημαι, ἐπιλανθάνομαι, řadí také: δηλῶ, (ἐπι) δείκνυμι, φαίνω, 

ἀποφαίνω, φαίνομαι, ἔοικα, (ἐξ-) ἐλέγχω, ὁμολογῶ (vzácně), ἀγγέλλω, ποιῶ – představuji, 

líčím:  

o T. 2. 13 ἔγνω τὴν ἐσβολὴν ἐσομένην (= ἔσται). ~ Poznal, že nastane invaze.  
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o D. 21. 160 δειχθήσεται τοῦτο πεποιηκώς (= πεποίηκε). ~ Ukáže se, že to udělal.  

o P. Ph. 107 c ἡ ψυχὴ ἀθάνατος φαίνεται οὖσα (= ἐστί). ~ Zdá se, že duše je nesmrtelná.  

o D. 18. 136 ἀδικοῦντα (= ἀδικεῖ) Φίλιππον ἐξήλεγξα. ~ Usvědčil jsem Filipa, že jednal 

nespravedlivě.  

o D. 27. 19 ῥᾳδίως ἐλεγχθήσεται ψευδόμενος (= ψεύδεται). ~ Snadno bude usvědčen, 

že lže.  

o X. A. 2. 3. 19 αὐτῷ Κῦρον ἐπιστρατεύοντα (= ἐπιστρατεύει) πρῶτος ἤγγειλα. ~ První 

jsem mu podal zprávu o Kýrově tažení proti němu. 

Slovesa mluvení a myšlení, s výjimkou ἀγγέλλω – oznamuji něco jistého, tvoří vazbu 

s participiem v próze jen vzácně.  

Po osobních konstrukcích δῆλός εἰμι, φανερός εἰμι – zdá se, že já (neosobní konstrukce: 

δῆλόν a φανερόν ἐστιν ὅτι) následuje obsahová propozice ve formě participia:  

o X. M. 1. 1. 2 θύων φανερὸς ἦν πολλάκις (= φανερὸν ἦν ὅτι θύοι) ~ Bylo zřejmé, že často 

obětoval.  

o X. C. 2. 2. 3 ἀνιαθεὶς δῆλος ἦν (= δῆλον ἦν ὅτι ἀνιαθείη). ~ Ukázal svou nespokojenost.  

Slovesa nalézání a objevování: εὑρίσκω, (κατα) λαμβάνω, pass. ἁλίσκομαι, co do jejich 

významu jakožto sloves percipiendi, rovněž řídí participium:  

o T. 2. 6 κῆρυξ ἀφικόμενος ηὗρε τοὺς ἄνδρας διεφθαρμένους. ~ Když posel přišel, shledal, 

že muži jsou zahubeni.  

o Hdt. 1. 5 διὰ τὴν Ιλίου ἅλωσιν εὑρίσκουσι σφίσι ἐοῦσαν τὴν ἀρχὴν τῆς ἔχθρης. ~ 

Shledali, že začátek jejich nepřátelství nastal skrze dobytí Tróje.  

Pro zdůraznění nebo vyjádření protikladu může být předmět vyjádřen zvratným 

zájmenem.  

o D. 22. 29 δεῖξον οὐ πεποιηκότα ταῦτα σαυτόν. ~ Ukaž, že jsi to sám neudělal.  

Sloveso ἔοικα v osobním užití zpravidla řídí participium v dativu:  

o P. R. 414 c ἔοικας ὀκνοῦντι λέγειν. ~ Zdá se, že váháš mluvit.  

Podle de Boela (1992: 62-64) jsou deklarativní slovesa (les verbes déclaratifs) neutrální 

jak s ohledem na pravdivost, tak s ohledem na ilokuční sílu jejich doplnění. Různé typy jimi 

řízených obsahových propozic vyjadřují různou míru pravdivosti a potřebnou ilokuční sílu, 

proto VV s ὅτι/ὡς řízené deklarativními slovesy uvozují nepřímou řeč bez nutného předpokladu 

její pravdivosti. Ve všech ostatních případech může být tento typ propozice nahrazen 

participiem, které odkazuje na stav věcí existující nezávisle na stavu věcí vyjádřeném hlavním 

slovesem.  
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Basile (1998: 527, 532-533) uvádí, že participium ve funkci podmětu následuje 

po predikátech: τυγχάνω; ὑπάρχω; λανθάνω; φθάνω; διάγω, διαγίγνομαι, διατελέω, διαβίοω; 

φύω; φαίνομαι; ἔοικα; οἴχομαι; δῆλος, πρόδηλος, φανερός εἰμι (γίγνομαι); ἀναγκαῖός εἰμι; 

δίκαιός εἰμι etc.:  

o Lys. IX. 10 εἰ γὰρ φανερὸς μὴ ἐλθὼν εἰς τὸ συνέδριον, ὁ δὲ νόμος τοὺς ἐντὸς 

πλημμελοῦντας ἀγορεύει τὴν ζημίαν ὀφείλειν, ἠδικηκὼς μὲν οὐδεν φαίνομαι. ~ Neboť 

pokud je zřejmé, že jsem nepřišel k soudu, a zákon nařizuje pokutu těm, kteří se tam 

špatně chovají, je očividné, že jsem neudělal nic špatného.  

Participium ve funkci podmětu, předmětu či doplňku následuje po predikátech dicendi 

či declarandi, které vyjadřují nějaký způsob reálné komunikace: δηλόω, δείκνυμι, (ἀπο)φαίνω; 

ἀγγέλλω; μηνύω; ὁμολογέω; (ἐξ)ελέγχω; ἁλίσκομαι etc.:  

o Thuc. II. 62. 2 οἴεσθε μὲν γὰρ τῶν ξυμμάχων μόνων ἄρχειν, ἐγὼ δὲ ἀποφαίνω δύο 

μερῶν τῶν ἐς χρῆσιν φανερῶν, γῆς καὶ θαλάσσης, τοῦ ἑτέρου ὑμᾶς παντὸς 

κυριωτάτους ὄντας. ~ Vy se totiž domníváte, že vládnete jen svým spojencům, já vám 

však dokáži, že ze dvou částí světa, které se nabízejí lidem k využití, země a moře, jedna 

je pod vaší neomezenou svrchovaností.  

o And. I. 11 Ἀλκιβιάδην δὲ τὸν στρατηγὸν ἀποδείξω ὑμῖν τὰ μυστήρια ποιοῦντα ἐν οἰκίᾳ 

μεθ’ ἑτέρων. ~ A já vám ukáži, že vojevůdce Alkibiadés doma pořádá spolu s druhými 

tajné obřady.  

A rovněž po predikátech sentiendi a percipiendi: které označují nějaké smyslové či 

rozumové vnímání: ἀκούω, ἀκροάομαι; ὁράω; θεάομαι; αἰσθάνομαι; μανθάνω, πυνθάνομαι; 

οἶδα, ἐπίσταμαι; λογίζομαι; ἀγνοέω; μιμνέσκομαι; εὑρίσκω etc.  

Goodwin (1998: 359) představuje obsahové propozice ve formě participiální konstrukce 

v rámci kapitoly „Participium v nepřímé řeči“. V konstrukcích se slovesy smyslového vnímání 

a vědění: vidím, slyším, vnímám, dovídám se, vím, neznám, pamatuji si, zapomínám, ukazuji, 

vyjevuji, dokazuji, uznávám a s ἀγγέλλω – oznamuji, má participium stejný čas jako 

odpovídající slovesný tvar v indikativu nebo v optativu a je závislé buď na řídícím predikátu 

nebo na jeho předmětu, se kterým je v pádové shodě:  

o Μέμνημαι αὐτὸν τοῦτο ποιήσαντα (ἐποίησεν). ~ Pamatuji si, že to udělal.  

o Μέμνημαι τοῦτο ποιήσας (ἐποίησα). ~ Pamatuji si, že jsem to udělal.  

o Οἶδε τούτους εὖ πράξοντας. ~ Ví, že se jim bude dařit.  

Pokud některé z uvedených sloves má jako předmět zvratné zájmeno v akuzativu, 

je participium ve shodě s tímto zájmenem:  
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o Δείξω ἐμαυτὸν τοῦτο πεποιηκότα, nebo Δείξω τοῦτο πεποιηκώς. ~ Ukáži, že jsem 

to učinil.  

Participiální vazbu mají rovněž osobní konstrukce řízené predikáty δῆλός εἰμι a φανερός 

εἰμι – zdá se, že já:  

o Hdt. iii. 26 Ἀπικόμενοι μὲν φανεροί εἰσι ἐς Ὄασιν πόλιν. ~ Je zřejmé, že přišli do města 

Oasis.  

Participium ὤν je někdy v nepřímé řeči vynecháno:  

o Eur. Hec. 423 Ἄγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην ἐμέ (sc. οὖσαν). ~ Oznam, že jsem ze všech 

nejubožejší.  

Goodwin (1998: 365) věnuje zvláštní pozornost participiu uvozenému ὡς. Tato vazba 

signalizuje, že myšlenka vyjádřená participiem je ve shodě se záměrem, který vyjadřuje řídící 

predikát či nějaká významná osoba ve větě:  

o Xen. An. i. 5, 9 Δῆλός ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων. ~ Kýros dal najevo, že spěchá.  

o Soph. O. T. 956 Πατέρα τὸν σὺν ἀγγελῶν ὡς οὐκ ἔτ’ ὄντα. ~ (Přichází) aby oznámil, 

že tvůj otec již není.  

V neosobních konstrukcích je tvar singuláru neutra, po predikátech δῆλόν ἐστιν 

a φανερόν ἐστιν je vedlejší věta s ὅτι/ ὡς pravidlem:  

o Xen. An. i. 3, 9 Δῆλον (sc. ἐστίν) ὅτι οὕτως ἔχει. ~ Je jasné, že je to tak.  

Basset (1999: 35) ke slovesům smyslového vnímání řadí: ἀκούειν, αἰσθάνεσθαι, ἰδεῖν 

a ὁρᾶν a ke slovesům vědění: εἰδέναι, ἐπίστασθαι, γιγνώσκειν / ἀγνοεῖν, μανθάνειν, δῆλος / 

δηλοῦν, εὑρίσκειν, πυνθάνεσθαι, (ἀπο/ἐπι) δεικνύναι, φανερός / φαίνεσθαι / ἀποφαίνειν, 

(ἐξ)ελέγχειν.  

Duhoux (2000: 303-304) uvádí mj. následující slovesa, která řídí obsahovou propozici 

ve formě participiální konstrukce: slovesa vyjadřující různé způsoby bytí: δῆλός εἰμι uvozené 

ὡς, λανθάνω, τυγχάνω, φαίνομαι:  

o Plat. Criton 49 b Τηλικοίδε γέροντες ἄνδρες … ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὲν 

διαφέροντες; ~ Že my, tak staří muži, … se tedy už dávno ničím nelišíme od malých 

dětí?  

o Eschine 1.3 Τοῦ μὲν οὖν ὅλου ἀγῶνος φανήσεται οὔθ’ ἡ πόλις αἰτία οὖσα Τιμάρχῳ. ~ 

Jasně se tedy ukáže, že ani obec není Timarchovi příčinou celé rozepře.  

Mezi slovesy vyjadřujícími smyslové vnímání a porozumění či znalost uvádí také 

εὑρίσκω – nalézám a mezi slovesy mluvení (dicendi) uvádí také ἀγγέλλω – oznamuji uvozené 

ὡς, δείκνυμι – ukazuji, (ἐξ)ελέγχω – usvědčuji a λέγω – říkám uvozené ὡς.  
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o D. 29.5 Ἐπιδείξω δὲ τοῦτον οὐ μόνον ὡμολογηκότ’. ~ Dokáži, že souhlasím nejen 

s tímto.  

Crespo (2003:396) jako řídící predikáty participiální obsahové propozice uvádí slovesa 

smyslového vnímání (ὁράω, ἀκούω), vědění (οἶδα, ἐπίσταμαι) a jen zřídka mluvení, mezi která 

řadí vedle λέγω – říkám i ἀγγέλλω – oznamuji. Záporka je οὐ.  

Rijksbaron (2002: 117) mezi predikáty participiálních doplnění řadí: slovesa 

smyslového vnímání a vědění: ὁρῶ; ἀκούω; πυνθάνομαι; μανθάνω, αἰσθάνομαι; δείκνυμι – 

ukazuji; εὑρίσκω – zjišťuji; φαίνομαι, δῆλός εἰμι – zdá se, že já; μέμνημαι; οἶδα, ἐπίσταμαι; 

σύνοιδα; γιγνώσκω; κατανοῶ a příležitostně také slovesa mluvení, zejména ἀγγέλλω – 

oznamuji.  

Muchnová (2005: 16, 18, 70-72) mezi predikáty uvozující participiální obsahovou 

propozici řadí slovesa: percipiendi (sentiendi) a cognoscendi: ὁρῶ, ἀκούω, πυνθάνομαι, 

μανθάνω, αἰσθάνομαι, εὑρίσκω – odhaluji, zjišťuji, μέμνημαι, ἐπιλανθάνομα, οἶδα, ἐπίσταμαι, 

σύνοιδα, γιγνώσκω, κατανοῶ, ἐννοῶ, (οὐκ) ἀγνοῶ; declarandi: ἀγγέλλω – oznamuji, δείκνυμι 

– ukazuji, vyjevuji, δηλῶ – objasňuji, ukazuji, φαίνομαι – ukazuji se, zdám se, ἀποφαίνω – 

odhaluji, ἔοικα – zdá se, že já, εὑρίσκω – konstatuji, zjišťuji, ποιῶ – líčím, (ἐξ)ελέγχω – 

usvědčuji, κηρύττω – ohlašuji a osobní konstrukce φανερός, δῆλός εἰμι – zdá se, že já a slovesa 

affectuum. Názory na zařazení slovesa φαίνομαι a osobních konstrukcí φανερός a δῆλός εἰμι 

mezi predikáty, které uvozují obsahové propozice, se však mezi badateli různí. Muchnová 

(2005: 71) řadí jimi uvozená participia spíše na rozhraní mezi obsahovými propozicemi 

a (kvazi)perifrastickými konstrukcemi.  

Boas – Rijksbaron – Huitink – Bakker (2019: 613-614) do skupiny sloves rozumového 

poznání, která řídí participium ve funkci obligatorního doplnění, řadí rovněž slovesa 

s významem „vyjasnit“, „je zřejmé“, „je jasné“, jimiž subjekt vyjadřuje mínění, že něco je 

pravdivé nebo správné: ἀγγέλλω – oznamuji, že, podávám zprávu, že; δείκνυμι – objasňuji, 

ozřejmuji, že; δῆλός εἰμι – je zřejmé, že jsem …; φαίνομαι – jsem jasně, očividně; φανερός εἰμι 

– jsem jasně, je zřejmé, že jsem …  

o Lys. 25.14, πῶς ἂν φανερώτερον ἢ οὕτως ψευδομένους ἀποδείξαιμι τοὺς κατηγόρους; 

~ Jak bych to mohl jasněji dokázat než tak, že žalobci jsou lháři?  

o Ar. Av. 125 ἀριστοκρατεῖσθαι δῆλος εἶ ζητῶν. ~ Zjevně žiješ jako aristokrat (= jsi 

očividně aristokrat).  
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2.7. Charakteristika predikátů dicendi 

Podle Kühner-Gertha (1904: II, 53, 72) slovesa mluvení, mínění a popírání tvoří v próze 

většinou vazbu s infinitivem, která je v básnické řeči vzácná, a jen zřídka s participiem, když je 

předmět slovesa představen jako reálně existující:  

o S. OC. 1580 λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα. ~ Když jsem řekl, že Oidipus je mrtev.  

o El. 676 θανόντ’ Ὀρέστην νῦν τε καὶ πάλαι λέγω. ~ Orestés zemřel, to jsem řekl a říkám.  

Schwyzer-Debrunner (1950: 394) uvádějí po slovesech dicendi infinitivní konstrukci, 

konstrukce s akuzativem participia se vyskytují vzácně u Homéra, později spíše u básníků:  

o Soph. OC 1580 λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα.  

Ale rovněž v próze:  

o Xen. hell. VII 5, 10 ἐξήγγειλε τῷ Ἀγησιλάῳ προσιὸν τὸ στράτευμα. ~ Oznámil 

Agésiláovi, že vojsko se blíží.  

Smyth (1984: 473) upozorňuje, že participium s ὡς může být řízeno i slovesy myšlení 

a mluvení, ačkoliv predikáty z těchto skupin vazbu s participiem obvykle netvoří:  

o X. A. 1. 3. 15 ὡς στρατηγήσοντ’ ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω. ~ 

Ať nikdo z vás neříká, že já povedu tuto výpravu (budu velet) (cf. Muchnová 2005: 74).  

Rovněž podle Goodwina (1998: 361, 366) také po predikátech, které pravidelně řídí 

obsahové propozice ve formě infinitivní konstrukce či věty vedlejší s ὅτι/ ὡς, může příležitostně 

následovat participiální konstrukce:  

o Soph. El. 676 Θανόντ’ Ὀρέστην νῦν τε καὶ πάλαι λέγω.  

o Plat. Phil. 22 E καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον οὔτ’ ἂν τῶν πρωτείων οὐδ’ αὖ τῶν δευτερείων 

ἡδονῇ μετὸν ἀληθῶς ἄν ποτε λέγοιτο·~ A že podle toho by nemohla býti slasti právem 

přisouzena ani první cena a dále ani druhá.  

Po slovesech mluvení a myšlení, která neváží obsahovou propozici ve formě 

participiální konstrukce, může následovat vazba ὡς s participiem v nominativu či akuzativu, 

která má v některých případech charakter obsahové propozice, ale v jiných spíše fakultativní – 

příslovečný:  

o Aesch. Ag. 672 Λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας. ~ Mluví o nás jako o zahubených.  

Také podle Muchnové (2005: 16, 18, 56, 71) mohou řídící predikáty téže sémantické 

skupiny vázat různé druhy obsahových propozic, přitom dochází k mírnému výnamovému 

posunu řídícího predikátu: slovesa dicendi: λέγω – říkám, διηγοῦμαι – vyprávím, ἀποκρίνομαι 

– odpovídám, ἔοικα – zdá se mi, δοκῶ – zdá se mi, γράφω – píši, ὁμολογῶ – uznávám, διδάσκω 

– učím, informuji, ἀρνοῦμαι – popírám, odporuji, uvozují především infinitivní konstrukce, 
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VV s ὅτι/ὡς, VV s ὥστε a VV adverbiální, zatímco participiální konstrukce řídí jen vzácně, 

a to u básníků.  

Montanari (2015) po slovese λέγω uvádí infinitiv a VV s ὅτι/ὡς a rovněž participium, 

avšak vzácně.  
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3. Praktická část  

3.1. Metodika  

Pro zjištění počtu výskytů participiální obsahové propozice a jejích konkurenčních 

prostředků po slovesech sémantických typů declarandi a dicendi bylo potřeba zvolit určitou 

reprezentativní skupinu řídících predikátů a autory, z jejichž děl by byl shromážděn vhodný 

korpus příkladů.  

V prvním kroku jsem shromáždil slovesa, která jsou v gramatikách nejčastěji 

přiřazována k sémantickému typu declarandi, a která definuje sémantický rozdíl: ukazuji, 

představuji, ztvárňuji, vyjevuji, líčím apod., přestože mohou nabývat i významu, který 

do tohoto sémantického vymezení nepatří, např. ποιέω – konám, ale také líčím-popisuji. 

Syntakticky jsou vymezena řízením obsahové propozice ve formě VV s ὅτι/ὡς a participia. 

Podkladem mi byly zejména tyto práce: Kühner-Millard (1844: 227-229), Kühner-Gerth (1904: 

II, 52-53), Basile (1998: 526, 532), Muchnová (2005: 16, 18, 71). U slovesa λέγω byla situace 

jednodušší, protože bylo jako srovnávací ukazatel ze sémantického typu sloves dicendi zvoleno 

již při zadání práce. Orientační představu o počtech výskytů poskytují následující tabulky 

zpracované za pomoci statistických nástrojů poskytovaných digitální knihovnou Thesaurus 

Linguae Graecae, dále jen TLG (TLG – Home /Abridged TLG/Statistics). 

Tab. 9. Četnost výskytu sloves se sémantickým rysem declarandi v 5. st. př. Kr.  

V. declarandi Celkem 

ποιέω 6 832 

φαίνω 2 376 

ἔοικα 1 620 

εὑρίσκω 933 

δηλόω 462 

δείκνυμι 298 

αποφαίνω 269 

ἀγγέλλω 204 

ελέγχω 188 

ἐξελέγχω 109 

κηρύσσω 86 
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Tab. 10. Četnost výskytu sloves declarandi a slovesa λέγω u autorů klasického období  

Autor V. declarandi V. dicendi 

 ἀγγέλλω ἀποφαίνω δείκνυμι δηλόω εὑρίσκω ἔοικα φαίνω ποιέω λέγω 

Aesch. 10 2 12 2 24 26 31 5 285 

Aristoph. 13 13 28 8 46 67 82 316 784 

Aristot. 1 83 214 178 126 545 1378 2873 6316 

Eur. 61 2 54 2 102 71 97 30 933 

Hdt. 24 21 22 47 110 65 174 1220 1555 

Isoc. 0 37 20 61 154 46 152 879 928 

Lys. 0 27 3 19 16 36 45 382 374 

Plat. 15 117 73 152 235 900 1231 1630 7423 

Soph. 19 0 29 27 34 57 103 51 499 

Thuc. 43 19 19 60 43 105 101 534 485 

Xen. 27 22 47 70 175 227 372 1737 2324 

 

Ve druhém kroku jsem počet sledovaných sloves omezil s ohledem na smysl výsledného 

porovnání na čtyři nejreprezentativnější, kterými jsou pro jejich rovnoměrné zastoupení 

u autorů téhož žánrového okruhu slovesa: ἀγγέλλω, ἀποφαίνω, δείκνυμι a δηλῶ u historiografů 

klasického období Hérodota, Thúkýdida a Xenofónta.  

Ke shromáždění korpusu příkladů do programu Word jsem použil texty poskytované 

TLG (TLG – Home/ Abridged TLG/ Author/ Select to search/ Go to Text Search/ Lemma/ 

ἀγγέλλω/ Go.). K překladům jsem použil u Hérodota Šonkův překlad (Praha 1972), 

u Thúkýdida Bahníkův překlad (Praha 1977) a u Xenofónta texty z edice Antická knihovna. 

U Xenofóntových děl: Cyn., Hip. a Hippar. jsem použil vlastní překlad, protože český jsem 

neměl k dispozici. V komentářích jsem některé texty mírně upravil tak, aby co nejlépe vynikl 

zkoumaný gramatický jev. K vyhodnocení a závěrečné analýze dat jsem použil excelové 

tabulky.  
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3.2. Vyhodnocení praktické části – tabulky  

3.2.1. Počet výskytů a druhy obsahových propozic po vybraných slovesech podle autorů  

Sloveso Autor Dílo Výskyt Part. VV ὅτι/ὡς Inf. OP není 

ἀγγέλλω Hdt. 
 

24 2 6 1 15 
 

Thuc. Hist. 43 2 15 6 20 
 

Xen. Ag. 1 0 1 0 0 
 

Xen. An. 4 1 0 0 3 
 

Xen. Ap. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Cyn. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Cyr. 6 1 0 1 4 
 

Xen. Hel. 16 2 8 0 6 
 

Xen. Hier. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Hip. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Hippar. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Lac. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Mem. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Oec. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Symp. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Vect. 0 0 0 0 0 
 

Xen. 
 

27 4 9 1 13 

ἀποφαίνω Hdt. 
 

21 3 1 0 17 
 

Thuc. Hist. 19 8 2 0 9 
 

Xen. Ag. 1 0 0 0 1 
 

Xen. An. 2 0 0 0 2 
 

Xen. Ap. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Cyn. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Cyr. 3 0 0 0 3 
 

Xen. Hel. 1 0 0 0 1 
 

Xen. Hier. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Hip. 2 0 0 0 2 
 

Xen. Hippar. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Lac. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Mem. 7 0 0 1 6 
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Xen. Oec. 6 1 1 0 4 

 
Xen. Symp. 0 0 0 0 0 

 
Xen. Vect. 0 0 0 0 0 

 
Xen. 

 
22 1 1 1 19 

δείκνυμι Hdt. 
 

22 0 0 0 22 
 

Thuc. Hist. 19 3 4 0 12 
 

Xen. Ag. 0 0 0 0 0 
 

Xen. An. 7 1 0 0 6 
 

Xen. Ap. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Cyn. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Cyr. 19 0 0 1 18 
 

Xen. Hel. 6 0 1 0 5 
 

Xen. Hier. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Hip. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Hippar. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Lac. 1 0 0 0 1 
 

Xen. Mem. 6 2 0 0 4 
 

Xen. Oec. 8 0 1 0 7 
 

Xen. Symp. 0 0 0 0 0 
 

Xen. Vect. 0 0 0 0 0 
 

Xen. 
 

47 3 2 1 41 

δηλόω Hdt. 
 

47 4 13 0 30 
 

Thuc. Hist. 60 6 21 1 32 
 

Xen. Ag. 3 0 1 0 2 
 

Xen. An. 12 0 2 0 10 
 

Xen. Ap. 1 0 1 0 0 
 

Xen. Cyn. 2 0 1 0 1 
 

Xen. Cyr. 19 1 4 0 14 
 

Xen. Hel. 9 0 2 0 7 
 

Xen. Hier. 3 0 0 0 3 
 

Xen. Hip. 4 0 0 0 4 
 

Xen. Hippar. 2 0 0 0 2 
 

Xen. Lac. 4 0 3 0 1 



38 

 
Xen. Mem. 3 0 0 0 3 

 
Xen. Oec. 3 0 0 0 3 

 
Xen. Symp. 3 0 1 0 2 

 
Xen. Vect. 2 0 0 0 2 

 
Xen. 

 
70 1 15 0 54 

 

Kom.: tabulka 3.2.1. shrnuje všechna data shromážděná pro zpracování praktické části.  

3.2.2. Počet výskytů obsahových propozic po vybraných slovesech za všechny autory  
 

Part. VV ὅτι/ὡς Inf. Celkem 

ἀγγέλλω 8 30 8 46 

ἀποφαίνω 12 4 1 17 

δείκνυμι 6 6 1 13 

δηλόω 11 49 1 61 

 

3.2.3. Zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech za všechny autory v %  
 

Part. VV ὅτι/ὡς Inf. 

ἀγγέλλω 17 % 65 % 17 % 

ἀποφαίνω 71 % 24 % 6 % 

δείκνυμι 46 % 46 % 8 % 

δηλόω 18 % 80 % 2 % 

 

Kom.: participium je převládajícím typem obsahové propozice pouze po slovese 

ἀποφαίνω (12 výskytů, 71 %), po slovese δείκνυμι je jeho zastoupení shodné s VV s ὅτι/ὡς 

(po 6 výskytech, 46 %). Po slovesech ἀγγέλλω a δηλόω významně převládá VV s ὅτι/ὡς 

(65 % a 80 %). Za pozornost stojí rovnoměrné zastoupení participia a infinitivu po slovese 

ἀγγέλλω (17 %). Viz. také graf 3.3.1. 
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3.2.4. Zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech podle autorů v %  
 

OP ἀγγέλλω ἀποφαίνω δείκνυμι δηλόω 

Hdt. Participium 22 % 75 % 0 % 24 % 
 

VV ὅτι/ὡς 67 % 25 % 0 % 76 % 
 

Infinitiv 11 % 0 % 0 % 0 % 

Thuc. Participium 9 % 80 % 43 % 21 % 
 

VV ὅτι/ὡς 65 % 20 % 57 % 75 % 
 

Infinitiv 26 % 0 % 0 % 4 % 

Xen. Participium 29 % 33 % 50 % 6 % 
 

VV ὅτι/ὡς 64 % 33 % 33 % 94 % 
 

Infinitiv 7 % 33 % 17 % 0 % 

 

Kom.: participium je převládajícím typem obsahové propozice po slovese ἀποφαίνω 

u Hdt. a Thuc., zatímco po δείκνυμι u Xen. U všech autorů je po slovesech ἀγγέλλω a δηλόω 

převládajícím typem obsahové propozice VV s ὅτι/ὡς. Zajímavé je shodné zastoupení 

participia, VV s ὅτι/ὡς a infinitivu po slovese ἀποφαίνω u Xen. Infinitivní konstrukce je 

nejčastěji zastoupena (i absolutně) po slovese ἀγγέλλω u Thuc. (26 %). Viz. také grafy 3.3.2. 

a 3.3.3.  

 

3.2.5. Počet výskytů a druhy obsahových propozic po slovese λέγω u Thuc.  

Sloveso Autor Dílo Výskyt Part. VV ὅτι/ὡς Inf. OP není 

λέγω Thuc. Hist. 485 0 62 84 339 

 

Kom.: tabulka shrnuje všechna data shromážděná pro zpracování praktické části 

za sloveso λέγω.  

 

3.2.6. Zastoupení obsahových propozic po slovese λέγω u Thuc. v %  

Sloveso Autor Dílo Part. VV ὅτι/ὡς Inf. 

λέγω Thuc. Hist. 0 % 42 % 58 % 

 

Kom.: tabulka potvrzuje předpoklad, že převládajícím typem obsahové propozice 

po slovese λέγω je infinitivní konstrukce.  

  



40 

3.3. Vyhodnocení praktické části – grafy  

3.3.1. Zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech za všechny autory v %  

 

 

3.3.2. Zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech podle autorů v %  
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3.3.3. Poměrné zastoupení obsahových propozic po vybraných slovesech podle autorů  
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3.4. Rozbor příkladů  

Obsahová propozice ve formě participiální konstrukce je ze sledovaných predikátů 

systematicky a významně zastoupena pouze po slovese ἀποφαίνω (71 %). Po slovese δείκνυμι 

je zastoupena shodně s VV s ὅτι/ὡς (46 %). Po slovesech ἀγγέλλω a δηλόω výrazně převládá 

VV s ὅτι/ὡς (65 % a 80 %). Komentáře příkladů jsou proto zaměřeny také na její konkurenční 

prostředky: VV s ὅτι/ὡς a infinitiv.  

Participiální konstrukce jsou uvedeny ve všech svých výskytech, VV s ὅτι/ὡς a infinitiv 

jsou uvedeny v případech, které nejlépe vystihují sledovaný gramatický jev. Po příkladech 

s participiální konstrukcí následují infinitivní konstrukce, aby vynikl případný protiklad 

ve významu mezi sdělením na řídícím predikátu nezávislé skutečnosti a sdělením možného, 

tj. zamýšleného a fakticky nejsoucího. V některých komentářích je rovněž posuzován 

komunikační záměr mluvčího s ohledem na zvolenou formu obsahové propozice.  

Řídící predikát může být ve všech typech propozic jak ve finitním, tak v nefinitním 

slovesném tvaru.  

3.4.1. ἀγγέλλω  

3.4.1.1. Participium  

Participiální konstrukce po slovese ἀγγέλλω má srovnatelné zastoupení u Hdt. 22 % 

a Xen. 29 %, zatímco u Thuc. se vyskytuje pouze v 9 % případů; ἀγγέλλω tu má význam: 

„oznamuji, ohlašuji, podávám, přináším zprávu“, přitom oznamovaná zpráva je mluvčím 

či vypravěčem považována za skutečnou událost, nezávislou na ději řídícího slovesa.  

(1) Hdt. Hist. 6,69,4  

Τῇ δέ σεο μάλιστα κατάπτονται οἱ ἐχθροί, λέγοντες ὡς αὐτὸς ὁ Ἀρίστων, ὅτε αὐτῷ σὺ ἠγγέλθης 

γεγενημένος, πολλῶν ἀκουόντων οὐ φήσειέ σε ἑωυτοῦ εἶναι …  

A to, čeho tvoji nepřátelé proti tobě nejvíce používají, že sám Aristón řekl před mnoha svědky, 

že nejsi jeho syn, když mu oznámili, že ses narodil …  

Kom.: part. γεγενημένος vyjadřuje nezávislou skutečnost – narození dítěte.  

(2) Hdt. Hist. 7,37,1  

Ὡς … αὐτὴ ἡ διῶρυξ παντελέως πεποιημένη ἀγγέλλετο, ἐνθαῦτα … ὁ στρατὸς 

ἐκ τῶν Σαρδίων ὁρμᾶτο ἐλῶν ἐς Ἄβυδον.  

Když … bylo oznámeno, že je průplav zcela dokončen, vyrazilo vojsko … ze Sard do Abydu.  

Kom.: part. πεποιημένη vyjadřuje nezávislou skutečnost – dokončení průplavu.  
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(3) Thuc. Hist. 3,16,2  

… καὶ ἠγγέλλοντο καὶ αἱ περὶ τὴν Πελοπόννησον τριάκοντα νῆες τῶν Ἀθηναίων 

τὴν περιοικίδα αὐτῶν πορθοῦσαι, …  

… a bylo také hlášeno, že těch třicet athénských lodí plujících kolem Peloponnésu plení kraj 

kolem Sparty; …  

Kom.: part. πορθοῦσαι vyjadřuje nezávislou skutečnost – plenění nepřátelským loďstvem.  

(4) Thuc. Hist. 8,79,5  

καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μελλόντων αὐτῶν ἐπιπλεῖν τῇ Σάμῳ ἀγγέλλεται ὁ Στρομβιχίδης ταῖς ἀπὸ 

τοῦ Ἑλλησπόντου ναυσὶν ἀφιγμένος· καὶ εὐθὺς ἀπέπλεον πάλιν ἐπὶ τῆς Μιλήτου.  

Když se příštího dne chystají plout proti Samu, dostanou zprávu, že přijel Strombichides 

s loďmi od Helléspontu, proto se okamžitě vrátili do Miléta.  

Kom.: part. ἀφιγμένος vyjadřuje nezávislou skutečnost – příjezd Strombichida.  

(5) Xen. Hel. 4,3,13  

μεταβαλὼν ἔλεγεν ὡς ἀγγέλλοιτο ὁ μὲν Πείσανδρος τετελευτηκώς, νικῴη δὲ τῇ ναυμαχίᾳ.  

… rozhodl se (sc. Agésiláos) tuto zprávu změnit a oznámil, že prý byl Peisandros zabit, že však 

zvítězil v námořní bitvě.  

Dosl.: … a řekl, že bylo (prý) oznámeno (ὡς ἀγγέλλοιτο), že Peisandros byl zabit, 

ale že (zřejmě) je vítězem (νικῴη) v námořní bitvě. Kom.: part. τετελευτηκώς vyjadřuje 

nezávislou skutečnost – zabití námořního velitele Peisandra.  

(6) Xen. Hel. 6,4,16  

τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἦν ὁρᾶν, ὧν μὲν ἐτέθνασαν οἱ προσήκοντες, λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς 

ἐν τῷ φανερῷ ἀναστρεφομένους, ὧν δὲ ζῶντες ἠγγελμένοι ἦσαν, ὀλίγους ἂν εἶδες, τούτους 

δὲ σκυθρωποὺς καὶ ταπεινοὺς περιιόντας.  

Příštího dne bylo možno vidět, že se pohybují na veřejnosti s jasnou a veselou tváří ti, jejichž 

příbuzní padli, kdežto jen zřídka bys mohl vidět občany, jejichž příbuzní podle zpráv žili. Tito 

lidé chodili zachmuřeně a s pocitem ponížení.  

Dosl.: o nichž přišly zprávy, že jsou naživu … Kom.: part. ζῶντες vyjadřuje nezávislou 

skutečnost – přežití některých občanů. Řídící predikát je v indikativu plusquamperfekta.  

(7) Xen. An. 2,3,19  

ταῦτα δὲ γνοὺς ᾐτούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι δικαίως ἄν μοι χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῷ Κῦρόν 

τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα καὶ βοήθειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικόμην, …  
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Když jsem se takto rozhodl, prosil jsem krále za vás. Řekl jsem mu, že by mě tím mohl 

spravedlivě odměnit za to, že jsem mu první podal zprávu o Kýrově tažení proti němu, že jsem 

kromě zprávy přivedl i pomoc …  

Dosl.: podal zprávu, že Kýros vede vojsko proti němu … Kom.: part. ἐπιστρατεύοντα – 

vyjadřuje nezávislou skutečnost – Kýrovo tažení.  

(8) Xen. Cyr. 6,2,15  

ὢ πρὸς θεῶν, ἔφη, τί δῆτα ἂν ἐποιήσατε οἱ νῦν δεδοικότες, εἰ ἤγγελλόν τινες τὰ παρ’ ἡμῖν νῦν 

ὄντα ταῦτα ἀντίπαλα ἡμῖν προσιόντα, …  

Když už teď máte strach, co byste proboha dělali, kdyby vám někdo přinesl zprávu, že ti, co jsou 

teď na naší straně, postupují nepřátelsky proti nám?  

Kom.: part. προσιόντα vyjadřuje skutečnost nezávislou na ději vyjádřeném řídícím slovesem – 

spojenci se obrátí proti vlastním, mluvčí situaci podává jako reálnou.  

3.4.1.2. Infinitiv  

Infinitivní konstrukce po slovese ἀγγέλλω se nejčastěji vyskytuje u Thuc. (26 %), u Hdt. 

a Xen. pouze jednotlivě; ἀγγέλλω tu má vždy význam „oznamuji, ohlašuji, podávám zprávu“. 

Stejně jako v případě VV s ὅτι/ὡς a participiální konstrukce je tu děj vyjádřený infinitivní 

konstrukcí představen ve většině případů jako skutečný.  

(1) Hdt. Hist. 8,50,1: AcI (nezávislá skutečnost)  

Ταῦτα τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατηγῶν ἐπιλεγομένων ἐπῆλθε ἀνὴρ Ἀθηναῖος ἀγγέλλων 

ἥκειν τὸν βάρβαρον ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ πᾶσαν αὐτὴν πυρπολέεσθαι.  

Zatímco vojevůdci z Peloponnésu o těchto věcech debatovali, přišel posel z Athén a oznámil, 

že barbar už je v Attice a že ji celou ohněm pustoší.  

Kom.: inf. konstrukce ἥκειν τὸν βάρβαρον … πυρπολέεσθαι vyjadřuje nezávislou skutečnost – 

barbar je v Attice a pustoší ji ohněm.  

(2) Thuc. Hist. 1,91,3: AcI (nezávislá skutečnost)  

ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ περὶ αὐτῶν ὁ Θεμιστοκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις κρύφα πέμπει κελεύων 

ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισθῶσιν (ἤδη γὰρ καὶ 

ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, Ἁβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους καὶ Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου 

ἀγγέλλοντες ἔχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος) ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε σαφῶς 

ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν.  

Lakedaimoňané je tedy vyšlou; Themistoklés potají vzkáže do Athén, aby je zdrželi co nejméně 

nápadně a nenechali je odejít, dokud se oni sami nevrátí domů – přišli už totiž za ním další 

vyslanci, Habrónichos, syn Lysikleův, a Aristeidés, syn Lysimachův, a oznámili mu, že hradba 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html


45 

už je dostačující. Obával se totiž, že by je Lakedaimoňané už nepustili, až by se dověděli, 

jak to přesně je.  

Kom.: inf. konstrukce ἔχειν τὸ τεῖχος vyjadřuje nezávislou skutečnost – hradba už je dostačující.  

(3) Thuc. Hist. 3,110,1: AcI (nezávislá skutečnost)  

… τῷ δὲ Δημοσθένει καὶ τοῖς Ἀκαρνᾶσιν ἀγγέλλεται τοὺς Ἀμπρακιώτας τοὺς ἐκ τῆς πόλεως 

πανδημεὶ κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν Ὀλπῶν ἀγγελίαν ἐπιβοηθεῖν διὰ τῶν Ἀμφιλόχων, 

βουλομένους τοῖς ἐν Ὄλπαις ξυμμεῖξαι, εἰδότας οὐδὲν τῶν γεγενημένων.  

Mezitím dostane Démosthenés a Akarnanové hlášení, že na základě první zprávy z Olp táhnou 

Ampračané z města s celou svou mocí územím Amfilochů a chtějí se spojit s obyvateli Olp, 

protože nevědí nic o tom, co se stalo.  

Kom.: inf. konstrukce τοὺς Ἀμπρακιώτας ἐπιβοηθεῖν vyjadřuje nezávislou skutečnost – 

Ampračané táhnou na pomoc.  

(4) Thuc. Hist. 4,25,7: infinitiv  

Καὶ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι, Καμαρίνης ἀγγελθείσης προδίδοσθαι Συρακοσίοις ὑπ’ Ἀρχίου καὶ τῶν 

μετ’ αὐτοῦ, ἔπλευσαν ἐκεῖσε· Μεσσήνιοι δ’ ἐν τούτῳ πανδημεὶ κατὰ γῆν καὶ ταῖς ναυσὶν ἅμα 

ἐστράτευσαν ἐπὶ Νάξον τὴν Χαλκιδικὴν ὅμορον οὖσαν.  

Protože bylo Athéňanům hlášeno, že se Archias a jeho stoupenci chystají vydat zradou 

Kamarinu Syrakusanům, vypluli směrem k ní; v té době podnikli Messéňané se všemi svými 

silami pozemními i námořními výpravu proti sousednímu Naxu, který byl chalkidskou kolonií.  

Kom.: inf. προδίδοσθαι vyjadřuje zamýšlené, dosud neuskutečněné – Archias se chystá zradit.  

(5) Thuc. Hist. 5,63,2: infinitiv (nezávislá skutečnost)  

ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ Ὀρχομενοῦ ἠγγέλλετο ἑαλωκέναι, πολλῷ δὴ μᾶλλον ἐχαλέπαινον 

καὶ ἐβούλευον εὐθὺς ὑπ’ ὀργῆς παρὰ τὸν τρόπον τὸν ἑαυτῶν ὡς χρὴ τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ 

κατασκάψαι καὶ δέκα μυριάσι δραχμῶν ζημιῶσαι.  

A když bylo oznámeno dobytí Orchomenu, popudilo je to ještě víc a v prvním návalu hněvu 

rozhodli zbořit jeho dům a uložit mu pokutu sto tisíc drachem, což bylo proti jejich zvyklostem.  

Dosl.: bylo oznámeno, že Orchomenos je dobyt. Kom.: inf. perfekta ἑαλωκέναι vyjadřuje 

nezávislou skutečnost – dobytí Orchomenu.  

(6) Thuc. Hist. 8,26,1: AcI  

ἐν τούτῳ δὲ περὶ δείλην ἤδη ὀψίαν ἀγγέλλεται αὐτοῖς τὰς ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ Σικελίας 

πέντε καὶ πεντήκοντα ναῦς ὅσον οὐ παρεῖναι.  

Už navečer dostanou zprávu, že lze brzy očekávat příjezd pětapadesáti lodí z Peloponnésu 

a ze Sicílie.  
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Kom.: inf. konstrukce τὰς ναῦς παρεῖναι vyjadřuje dosud neuskutečněné a má nižší stupeň 

jistoty – příjezd lodí lze očekávat, není však jistý.  

(7) Thuc. Hist. 8,94,1: NcI (nezávislá skutečnost)  

ἐπειδὴ δὲ ἐπῆλθεν ἡ [ἐν Διονύσου] ἐκκλησία καὶ ὅσον οὐ ξυνειλεγμένοι ἦσαν, ἀγγέλλονται αἱ 

δύο καὶ τεσσαράκοντα νῆες καὶ ὁ Ἀγησανδρίδας ἀπὸ τῶν Μεγάρων τὴν Σαλαμῖνα παραπλεῖν· 

καὶ πᾶς τις [τῶν πολλῶν ὁπλιτῶν] αὐτὸ τοῦτο ἐνόμιζεν εἶναι τὸ πάλαι λεγόμενον 

ὑπὸ Θηραμένους καὶ τῶν μετ’ αὐτοῦ, ὡς ἐς τὸ τείχισμα ἔπλεον αἱ νῆες, καὶ χρησίμως ἐδόκει 

καταπεπτωκέναι.  

Přišel den sněmu, už byli skoro všichni pohromadě, a tu je ohlášeno, že těch dvaačtyřicet lodí 

připlouvá pod velením Agésandridovým od Megar kolem Salaminy. Každý si myslil, 

že se uskutečňuje to, co Théramenes a jeho druzi už dávno říkali, že míří na opevnění, a soudili, 

že je dobře, že bylo zbořeno.  

Kom.: inf. konstrukce αἱ νῆες παραπλεῖν vyjadřuje nezávislou skutečnost – dvaačtyřicet lodí 

připlouvá.  

(8) Xen. Cyr. 5,3,30: NcI (nezávislá skutečnost)  

νῦν δὲ ὁ Ἀσσύριος εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται, δῆλον ὅτι ἅμα μὲν τιμωρεῖσθαι 

αὐτὸν βουλόμενος, ὅτι δοκεῖ ὑπ’ αὐτοῦ μεγάλα βεβλάφθαι· ἅμα δὲ ἴσως κἀκεῖνο ἐννοεῖται 

ὡς εἰ οἱ μὲν πρὸς ἡμᾶς ἀφιστάμενοι μηδὲν ὑπ’ ἐκείνου κακὸν πείσονται, οἱ δὲ σὺν ἐκείνῳ ὄντες 

ὑφ’ ἡμῶν ἀπολοῦνται, ὅτι τάχα οὐδένα εἰκὸς σὺν αὐτῷ βουλήσεσθαι εἶναι.  

Nyní přichází zpráva, že asyrský král vpadl do jeho země. Zřejmě ho chce jednak potrestat za to, 

že bezpochyby jeho přičiněním utrpěl velkou škodu, jednak si možná rozvážil, že nepotrestá-li 

ty, kteří od něho odešli k nám, a budeme-li my ničit ty, kteří mu zůstali věrni, brzy 

ho pravděpodobně opustí všichni.  

Kom.: inf. konstrukce ὁ Ἀσσύριος ἐμβαλεῖν vyjadřuje nezávislou skutečnost – asyrský král 

vpadl do země.  

3.4.1.3. VV s ὅτι/ὡς  

VV s ὅτι/ὡς je po slovese ἄγγέλλω u všech autorů převažujícím a rovnoměrně 

zastoupeným typem obsahové propozice: Hdt. 67 %, Thuc. 65 %, Xen. 64 %; ἀγγέλλω tu má 

vždy význam: „podávám, oznamuji, ohlašuji, přináším, posílám zprávu, pluji se zprávou“. 

Oznamovaná zpráva je mluvčím či vypravěčem představena jako přímá nebo zprostředkovaná 

nezávislá skutečnost.  

VV s ὅτι představují bezprostřední sdělení, které mají vypravěč nebo mluvčí z první 

ruky, tj. informaci buď sami sdělují nebo je za daných okolností obecně známa: 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
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(1) Thuc. Hist. 4,93,2: ὅτι  

τῷ δὲ Ἱπποκράτει ὄντι περὶ τὸ Δήλιον ὡς αὐτῷ ἠγγέλθη ὅτι Βοιωτοὶ ἐπέρχονται, πέμπει 

ἐς τὸ στράτευμα κελεύων ἐς τάξιν καθίστασθαι, …  

Když bylo Hippokratovi, který byl u Délia, podáno hlášení, že Boióťané jdou na něho, pošle 

k vojsku posla s rozkazem, aby zaujalo bojové postavení.  

Kom.: ἠγγέλθη ὅτι – vypravěč líčí faktické události kolem bitvy.  

Zdá-se, že objektivita či subjektivita předávané informace nehraje při volbě mezi 

spojkami ὅτι/ὡς tak zásadní roli, jak je vidět na oznámeních týkajících se věšteb a podobenství. 

Následující subjektivní, avšak bezprostřední sdělení je uvozeno spojkou ὅτι:  

(2) Hdt. Hist. 7,162,3: ὅτι  

Ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν ὑπιέντες ἔχειν τὸ πᾶν ἐθέλετε, οὐκ ἂν φθάνοιτε τὴν ταχίστην ὀπίσω 

ἀπαλλασσόμενοι καὶ ἀγγέλλοντες τῇ Ἑλλάδι ὅτι ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ ἔαρ αὐτῇ ἐξαραίρηται.  

Když v ničem nepovolíte a chcete mít všechno, pak nemeškejte, pospěšte zpátky a oznamte 

Řecku, že se mu z celého roku ztratilo jaro.  

VV uvozené spojkou ὡς v sobě často nesou nižší stupeň jistoty sdělované informace, 

která je vypravěčem či mluvčím tlumočena jako zprostředkovaná, a tudíž méně věrohodná:  

(3) Hdt. Hist. 2,152,16: ὡς  

… ἐκβάντας δὲ ἐς γῆν καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ ἀγγέλλει τῶν τις Αἰγυπτίων ἐς τὰ ἕλεα 

ἀπικόμενος τῷ Ψαμμητίχῳ, ὡς οὐκ ἰδὼν πρότερον χαλκῷ ἄνδρας ὁπλισθέντας, ὡς χάλκεοι 

ἄνδρες ἀπιγμένοι ἀπὸ θαλάσσης λεηλατέουσι τὸ πεδίον.  

Když vystoupili na souš a byli oděni v bronzové zbroji, tu přišel kdosi z Egypťanů do bažin 

a podal Psammétichovi zprávu, že přišli z moře bronzoví muži (neboť neviděl předtím lidi 

oděné bronzovou zbrojí) a že pustoší krajinu.  

Kom.: ἀγγέλλει τις …, ὡς – vypravěč se nestaví za věrohodnost tvrzení, protože je oznámil 

někdo neurčitý a řídící predikát spolu s neurčitým zájmenem a spojkou ὡς ukazují na jeho 

zprostředkovaný charakter.  

(4) Hdt. Hist. 3,30,8: ὡς  

Ἀποιχομένου ὦν ἐς Πέρσας τοῦ Σμέρδιος ὄψιν εἶδε ὁ Καμβύσης ἐν τῷ ὕπνῳ τοιήνδε· ἐδόκεέ 

οἱ ἄγγελον ἐλθόντα ἐκ Περσέων ἀγγέλλειν ὡς ἐν τῷ θρόνῳ τῷ βασιληίῳ ἱζόμενος Σμέρδις 

τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρανοῦ ψαύσειε.  

Když tedy Smerdis odešel do Persie, měl Kambýsés sen. Zdálo se mu, že k němu přišel posel 

z Persie a oznámil mu, že na královském trůnu sedí Smerdis a hlavou se dotýká nebe.  
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Kom.: ἀγγέλλειν ὡς – vypravěč popisuje zprostředkovaně událost, která se odehrála 

v Kambýsově snu. Vzhledem ke sdělované informaci je tu vypravěč až na třetím místě – 

za postavou posla ze snu a Kambýsa.  

Zřejmě je pro interpretaci použití spojek ὅτι a ὡς vhodnější namísto rozlišovacího 

kritéria objektivní/subjektivní uvažovat o sdělované informaci v rozlišení bezprostřední 

(VV s ὅτι) /zprostředkovaná (VV s ὡς). Existuje však ještě hledisko stylistické preference 

autora (cf. Niederle 1974: 244). U Xenofónta totiž spojka ὅτι uvozuje i zprávu 

zprostředkovanou či neurčitou:  

(5) Xen. Hel. 2,2,18: ὅτι  

Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, 

φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης 

καὶ πολέμου.  

Zatím Lýsandros poslal po boku jiných Lakedaimoňanů athénského vyhnance Aristotela 

se zprávou pro efory: odpověděl Théramenovi v tom smyslu, že jen jim náleží jednat o válce 

a míru.  

Kom.: ἀγγελοῦντα …, ὅτι – vypravěč přibližně podává Lýsandrovu zprávu eforům ohledně 

pravomocí, kterou oznámil Lýsandros Théramenovi.  

(6) Xen. Hel. 4,3,18: ὅτι  

κἀνταῦθα οἱ μέν τινες τῶν ξένων ἐστεφάνουν ἤδη τὸν Ἀγησίλαον, ἀγγέλλει δέ τις αὐτῷ ὅτι 

οἱ Θηβαῖοι τοὺς Ὀρχομενίους διακόψαντες ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴησαν.  

A tu již někteří žoldnéři zdobili Agésiláa vítěznými věnci, vtom však mu někdo přinesl zprávu, 

že se Thébané probili řadami Orchomenských a že jsou již mezi doprovodnými vozy.  

Kom.: ἀγγέλλει τις ὅτι – vypravěč líčí zprávu někoho neurčitého o napadení zásobovacích 

oddílů Thébany.  
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3.4.2. ἀποφαίνω  

3.4.2.1. Participium  

Participiální konstrukce po slovese ἀποφαίνω má významné a srovnatelné zastoupení 

u Hdt. (75 %) a Thuc. (80 %), zatímco u Xen. je pouze v jednom případě; ἀποφαίνω tu má 

význam: „prohlašuji, oznamuji, ukazuji, dokazuji, upozorňuji, vysvětluji“, ale i „poučuji“, 

přitom oznamovaná zpráva je mluvčím či vypravěčem považována za skutečnou událost, 

nezávislou na ději řídícího slovesa.  

(1) Hdt. Hist. 1,129,8  

Ἀστυάγης δέ μιν ἀπέφαινε τῷ λόγῳ σκαιότατόν τε καὶ ἀδικώτατον ἐόντα πάντων ἀνθρώπων,  

Astyagés ho za to prohlásil za nejpošetilejšího a nejnespravedlivějšího ze všech lidí; …  

Kom.: part. ἐόντα vyjadřuje nezávislou skutečnost – Harpagos je pro svůj čin nejpošetilejší 

z lidí.  

(2) Hdt. Hist. 6,65,17  

Τούτου δὴ ἐπιβατεύων τοῦ ῥήματος ὁ Λευτυχίδης ἀπέφαινε τὸν Δημάρητον οὔτε ἐξ Ἀρίστωνος 

γεγονότα οὔτε ἱκνεομένως βασιλεύοντα Σπάρτης, …  

O tato slova se Leutychidés opíral a oznámil, že Démaratos není synem Aristónovým 

a že se tedy nesluší, aby ve Spartě kraloval.  

Kom.: part. γεγονότα vyjadřuje nezávislou skutečnost – Démaratos není Aristónův syn, (byť je 

Leutychidovo oznámení ohledně Démarata věcně nepravdivé).  

(3) Hdt. Hist. 7,99,3  

Τῶν δὲ κατέλεξα πολίων ἡγεμονεύειν αὐτὴν τὸ ἔθνος ἀποφαίνω πᾶν ἐὸν Δωρικόν,  

Národ ve všech městech, nad nimiž, jak jsem uvedl, vládla, prohlašuji celý za dórský.  

Kom.: part. ἐὸν vyjadřuje skutečnost – samotným prohlášením se celý národ stal dórským 

(deklarativní performativ).  

(4) Thuc. Hist. 2,13,5  

… ἀπέφαινε δ’ ἔχον τὸ ἄγαλμα τεσσαράκοντα τάλαντα σταθμὸν χρυσίου ἀπέφθου, 

καὶ περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν.  

 – ukazoval, že na soše je čtyřicet talentů ryzího zlata a všechno že lze sejmout.  

Kom.: part. ἔχον vyjadřuje nezávislou skutečnost – zlato na soše.  

(5) Thuc. Hist. 2,62,2  

οἴεσθε μὲν γὰρ τῶν ξυμμάχων μόνων ἄρχειν, ἐγὼ δὲ ἀποφαίνω δύο μερῶν τῶν ἐς χρῆσιν 

φανερῶν, γῆς καὶ θαλάσσης, τοῦ ἑτέρου ὑμᾶς παντὸς κυριωτάτους ὄντας, …  
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Vy se totiž domníváte, že vládnete jen svým spojencům, já vám však dokáži, že ze dvou částí 

světa, které se nabízejí lidem k využití, země a moře, jedna je pod vaší neomezenou 

svrchovaností, …  

Kom.: part. ὄντας vyjadřuje nezávislou skutečnost – jedna část světa je pod neozmezenou 

svrchovaností posluchačů mluvčího.  

(6) Thuc. Hist. 3,38,6  

… θαυμάζω δὲ καὶ ὅστις ἔσται ὁ ἀντερῶν καὶ ἀξιώσων ἀποφαίνειν τὰς μὲν Μυτιληναίων 

ἀδικίας ἡμῖν ὠφελίμους οὔσας, τὰς δ’ ἡμετέρας ξυμφορὰς τοῖς ξυμμάχοις βλάβας 

καθισταμένας.  

… Divil bych se také tomu, kdo by mi chtěl odporovat a dokazovat mi, že provinění Mytiléňanů 

nám přináší prospěch a že naše zkáza bude znamenat škodu pro spojence.  

Kom.: part. οὔσας vyjadřuje nezávislou skutečnost – provinění Mytiléňanů nepřináší prospěch.  

(7) Thuc. Hist. 3,39,1  

‘Ὧν ἐγὼ πειρώμενος ἀποτρέπειν ὑμᾶς ἀποφαίνω Μυτιληναίους μάλιστα δὴ μίαν πόλιν 

ἠδικηκότας ὑμᾶς.  

Od takových zvyků bych vás chtěl odvrátit, a proto vás upozorňuji na to, že jedno město se proti 

vám provinilo nejvíce – Mytiléné.  

Kom.: part. perfekta ἠδικηκότας vyjadřuje nezávislou skutečnost – Mytiléňané ukřivdili.  

(8) Thuc. Hist. 3,44,2  

ἤν τε γὰρ ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας αὐτούς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτεῖναι κελεύσω, …  

Kdybych vám dokázal, že se dopustili velkého bezpráví, nevybízel bych proto, abyste je dali 

popravit, …  

Kom.: part. ἀδικοῦντας vyjadřuje nezávislou skutečnost – Mytiléňané se dopustili bezpráví.  

(9) Thuc. Hist. 4,3,2  

καὶ ὁ Δημοσθένης εὐθὺς ἠξίου τειχίζεσθαι τὸ χωρίον (ἐπὶ τοῦτο γὰρ ξυνεκπλεῦσαι), καὶ 

ἀπέφαινε πολλὴν εὐπορίαν ξύλων τε καὶ λίθων, καὶ φύσει καρτερὸν ὂν καὶ ἐρῆμον αὐτό τε …  

Démosthenés žádal, aby se to místo okamžitě opevnilo (proto prý s nimi vyplul), ukazoval 

na velkou zásobu stavebního dříví i kamení i na to, že to místo je pevné už od přírody a že je 

prázdné, …  

Kom.: part. ὂν vyjadřuje nezávislou skutečnost – místo je pevné. Přímý předmět (věcné 

doplnění) je souřadně spojený s OP ve formě participiální konstrukce.  

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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(10) Thuc. Hist. 8,45,6  

Τόν τε Τισσαφέρνην ἀπέφαινε νῦν μέν, τοῖς ἰδίοις χρήμασι πολεμοῦντα, εἰκότως φειδόμενον,  

Vysvětloval, že je přirozené, jestliže Tissafernes šetří, když nyní vede válku za své vlastní peníze;  

Kom.: part. φειδόμενον vyjadřuje nezávislou skutečnost – Tissafernes šetří prostředky.  

(11) Thuc. Hist. 8,85,2  

… εἰδὼς τούς τε Μιλησίους πορευομένους ἐπὶ καταβοῇ τῇ αὑτοῦ μάλιστα καὶ τὸν Ἑρμοκράτη 

μετ’ αὐτῶν, ὃς ἔμελλε τὸν Τισσαφέρνην ἀποφαίνειν φθείροντα τῶν Πελοποννησίων 

τὰ πράγματα μετὰ Ἀλκιβιάδου καὶ ἐπαμφοτερίζοντα.  

… protože věděl, že Miléťané odešli do Lakedaimonu především proto, aby si na něho stěžovali, 

a s nimi Hermokrates, který chtěl ukázat, že Tissafernes v dohodě s Alkibiadem poškozuje 

zájmy Peloponnésanů a chová se obojetně.  

Kom.: part. φθείροντα vyjadřuje nezávislou skutečnost – Tissafernes škodí.  

(12) Xen. Oec. 9,18  

ὅτῳ οὖν καὶ σῳζομένων μεγίστη ὄνησις καὶ φθειρομένων μεγίστη βλάβη, τούτῳ καὶ 

τὴν ἐπιμέλειαν μάλιστα προσήκουσαν ἀπέφαινον.  

„… Proto ten, kdo má největší užitek, když je jeho majetek bez úhony, a trpí největší škodu, 

když je majetek ničen, musí se o něj také nejvíce starat.“  

Dosl.: poučoval jsem, že tomu přísluší největší péče …  Kom.: part. προσήκουσαν vyjadřuje 

nezávislou skutečnost – příslušnost k péči o majetek.  

3.4.2.2. Infinitiv  

Infinitivní konstrukce po slovese ἀποφαίνω má pouze jeden výskyt u Xen.  

(1) Xen. Mem. 1,7,4: infinitiv  

ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πλούσιον καὶ τὸ ἀνδρεῖον καὶ τὸ ἰσχυρὸν μὴ ὄντα δοκεῖν ἀλυσιτελὲς 

ἀπέφαινε· …  

Sókratés pak dokazoval, že by podobně neměl ze svého počínání žádný užitek ten, kdo by platil 

za bohatého, statečného nebo silného, kdyby takový nebyl.  

Kom.: inf. δοκεῖν vyjadřuje zamýšlené – užitek by neměl ten, kdo by …  

3.4.2.3. VV s ὅτι/ὡς  

Obsahová propozice ve formě VV s ὅτι/ὡς po slovese ἀποφαίνω je u všech autorů 

zastoupena rovnoměrně, avšak ojediněle; ἀποφαίνω tu má význam: „odpovídám, připomínám, 

dokazuji, vysvětluji“ a vypravěč nebo mluvčí jím vyjadřují své mínění, nejčastěji ospravedlnění 
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se. Spojka ὡς, která následuje ve všech takových případech, může značit nižší míru jistoty 

ohledně pravdivosti výroku vzhledem k jeho subjektivnímu charakteru.  

(1) Hdt. Hist. 5,84,3: ὡς  

… πέμψαντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι ἐμήνιον τοῖσι Ἐπιδαυρίοισι· οἱ δὲ ἀπέφαινον λόγῳ ὡς οὐκ 

ἀδικέοιεν· ὅσον μὲν γὰρ χρόνον εἶχον τὰ ἀγάλματα ἐν τῇ χώρῃ, ἐπιτελέειν τὰ συνέθεντο, …  

Athéňané dali po poslech Epidaurským najevo svou nelibost. Ti však odpověděli, 

že se nedopouštějí bezpráví; pokud měli sochy ve své zemi, že závazek plnili.  

Kom.: vypravěč tlumočí mínění Epidaurských ohledně jejich údajného bezpráví, spojka ὡς 

může vyjadřovat subjektivitu jejich mínění a rovněž značit určitý odstup vypravěče daný 

zprostředkovaným charakterem sdělení.  

(2) Thuc. Hist. 3,63,2: ὡς  

‘Καὶ τὰ μὲν ἐς τὸν μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπολογούμεθα· ὡς δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν τε ἠδικήκατε 

τοὺς Ἕλληνας καὶ ἀξιώτεροί ἐστε πάσης ζημίας, πειρασόμεθα ἀποφαίνειν.  

Tolik na obranu proti výtce, že jsme byli na straně Peršanů. Pokusíme se teď dokázat, že vy jste 

se víc provinili proti Řekům a spíš si zasluhujete nejvyšší trest.  

Kom.: mluvčí vyjadřuje mínění ohledně provinění obou stran, protistranu obviňuje, vlastní 

ospravedlňuje, odkaz na tuto subjektivitu může vyjadřovat užití spojky ὡς.  

  

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
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3.4.3. δείκνυμι  

3.4.3.1. Participium  

Participiální konstrukce po slovese δείκνυμι se u Hdt. nevyskytuje. U Thuc. následuje 

ve 43 % a u Xenofónta v 50 % výskytů; δείκνυμι tu má význam: „dávám najevo, ukazuji, 

poukazuji“ a opět platí, že oznamovaná zpráva je mluvčím či vypravěčem považována 

za skutečnou událost, nezávislou na ději řídícího slovesa.  

(1) Thuc. Hist. 4,73,2  

καλῶς δὲ ἐνόμιζον σφίσιν ἀμφότερα ἔχειν, ἅμα μὲν τὸ μὴ ἐπιχειρεῖν προτέρους μηδὲ μάχης καὶ 

κινδύνου ἑκόντας ἄρξαι, ἐπειδή γε ἐν φανερῷ ἔδειξαν ἑτοῖμοι ὄντες ἀμύνεσθαι, καὶ αὐτοῖς 

ὥσπερ ἀκονιτὶ τὴν νίκην δικαίως ἂν τίθεσθαι, ἐν τῷ αὐτῷ δὲ καὶ πρὸς τοὺς Μεγαρέας ὀρθῶς 

ξυμβαίνειν· …  

Domnívali se, že obě možnosti jsou pro ně příznivé, jednak to, že nezačali první a nepodstoupili 

ze své vůle nebezpečí bitvy (přitom však jasně dali najevo, že jsou připraveni se bránit, 

a tak by jim muselo být právem přisouzeno vítězství bez boje), jednak že to bylo vhodné 

vzhledem k Megařanům; …  

Kom.: part. ὄντες vyjadřuje nezávislou skutečnost – připravenost bránit se.  

(2) Thuc. Hist. 5,9,10  

ἀλλὰ μήτε ὑμεῖς μαλακισθῆτε, ὁρῶντες περὶ ὅσων ὁ ἀγών ἐστιν, ἐγώ τε δείξω οὐ παραινέσαι 

οἷός τε ὢν μᾶλλον τοῖς πέλας ἢ καὶ αὐτὸς ἔργῳ ἐπεξελθεῖν.’  

„… Nuže, ani vy nebuďte zbabělí, vždyť vidíte, o jaké věci se bojuje, a já vám ukážu, že tak jako 

umím jiné povzbuzovat, umím i sám zasáhnout činem.“  

Kom.: dokáži vám, že …; part. ὤν vyjadřuje nezávislou skutečnost – stejně jako umí mluvčí 

povzbuzovat, umí i zasáhnout činem.  

(3) Thuc. Hist. 5,72,2  

ἀλλὰ μάλιστα δὴ κατὰ πάντα τῇ ἐμπειρίᾳ Λακεδαιμόνιοι ἐλασσωθέντες τότε τῇ ἀνδρείᾳ 

ἔδειξαν οὐχ ἧσσον περιγενόμενοι.  

Třebaže však Lakedaimoňané byli zkušeností v každém ohledu daleko horší, přesto tenkrát 

ukázali, že nejsou horší, pokud jde o statečnost.  

Kom.: part. περιγενόμενοι vyjadřuje nezávislou skutečnost – Lakedaimoňané nejsou horší, 

pokud jde o statečnost.  

(4) Xen. Mem. 1,2,17  

οἶδα δὲ καὶ Σωκράτην δεικνύντα τοῖς συνοῦσιν ἑαυτὸν καλὸν κἀγαθὸν ὄντα καὶ διαλεγόμενον 

κάλλιστα περὶ ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρωπίνων.  
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Vím, že se i Sókratés svým posluchačům ukazoval v nejlepším světle a že s nimi velmi krásně 

rozmlouval o ctnosti a ostatních věcech, které dělají člověka člověkem.  

Dosl.: … ukazoval svým posluchačům, že je καλὸν κἀγαθὸν. Kom.: part. ὄντα vyjadřuje 

nezávislou skutečnost – Sókratovu ctnost.  

(5) Xen. Mem. 3,8,2  

ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν ἤρετο εἴ τι εἰδείη ἀγαθόν, ἵνα, εἴ τι εἴποι τῶν τοιούτων, οἷον ἢ σιτίον ἢ ποτὸν 

ἢ χρήματα ἢ ὑγίειαν ἢ ῥώμην ἢ τόλμαν, δεικνύοι δὴ τοῦτο κακὸν ἐνίοτε ὄν.  

Aristippos se ho zeptal, zda zná něco, co je dobré; kdyby Sókratés jmenoval některou 

z obvyklých věcí, jako je jídlo, pití, peníze, zdraví, síla, odvaha, chtěl poukázat na to, že i tyto 

věci jsou někdy špatné.  

Kom.: part. ὄν vyjadřuje nezávislou skutečnost – o žádné věci nelze tvrdit, že je sama o sobě 

jenom dobrá nebo jenom špatná.  

(6) Xen. An. 7,4,12  

ὁ δὲ θαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἔδειξεν ὁμήρους παρόντας αὐτῶν.  

Seuthés ho vyzval, aby byl dobré mysli, a ukázal mu, že se již dostavili rukojmí.  

Kom.: part. παρόντας vyjadřuje nezávislou skutečnost – rukojmí se již dostavili.  

3.4.3.2. Infinitiv  

Infinitivní konstrukce po slovese δείκνυμι má pouze jeden výskyt u Xen.  

(1) Xen. Cyr. 3,3,53: AcI  

… ἔπειτα διδασκάλους οἶμαι δεῖ καὶ ἄρχοντας ἐπὶ τούτοις γενέσθαι οἵ τινες δείξουσί τε ὀρθῶς 

καὶ διδάξουσι καὶ ἐθιοῦσι ταῦτα δρᾶν, ἔστ’ ἂν ἐγγένηται αὐτοῖς τοὺς μὲν ἀγαθοὺς καὶ εὐκλεεῖς 

εὐδαιμονεστάτους τῷ ὄντι νομίζειν, τοὺς δὲ κακοὺς καὶ δυσκλεεῖς ἀθλιωτάτους ἁπάντων 

ἡγεῖσθαι.  

Dále by, myslím, měli být pro takové lidi určeni učitelé a vedoucí, aby je svým příkladem, 

poučováním a navykáním přiváděli k takovému správnému jednání, až by se pro ně stalo 

samozřejmostí pokládat řádné občany s dobrou pověstí za nejšťastnější a špatné a bezectné lidi 

za nejnešťastnější ze všech.“  

Kom.: inf. δρᾶν vyjadřuje zamýšlené – jak by správné jednání mělo vypadat.  

3.4.3.3. VV s ὅτι/ὡς  

Po slovese δείκνυμι následuje pouze VV s ὅτι. Vyskytuje se u Thuc.: 57 % a Xen.: 33 % 

vždy ve významu: „ukazuji, dokazuji“.  
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(1) Thuc. Hist. 1,143,5; OP: VV s ὅτι  

καὶ εἰ ᾤμην πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς ἂν ἐξελθόντας ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶσαι καὶ δεῖξαι 

Πελοποννησίοις ὅτι τούτων γε ἕνεκα οὐχ ὑπακούσεσθε.  

Kdybych věřil, že vás přemluvím, vyzval bych vás, abyste vyšli z města a sami je zpustošili 

a ukázali tak Peloponnésanům, že kvůli tomu se jim nepoddáte.  

Kom.: mluvčí bezprostředně oznamuje posluchačům vlastní sdělení.  
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3.4.4. δηλόω  

3.4.4.1. Participium  

Participiální konstrukce po slovese δηλόω má srovnatelné zastoupení u Hdt. 24 % 

a Thuc. 21 %, zatímco u Xen. má pouze jeden výskyt; δηλόω tu má význam: „je patrno, známo, 

naznačuji, objasňuji, ukazuji, dokazuji“, přitom oznamovaná zpráva je mluvčím či vypravěčem 

opět považována za skutečnou událost, nezávislou na ději řídícího slovesa. Nejčastější 

participiální konstrukcí po δηλόω je participium slovesa εἰμί a v tomto spojení vyjadřuje 

nezávislou skutečnost.  

(1) Hdt. Hist. 2,5,2  

Πρῶτα μὲν προσπλέων ἔτι καὶ ἡμέρης δρόμον ἀπέχων ἀπὸ γῆς, κατεὶς καταπειρητηρίην πηλόν 

τε ἀνοίσεις καὶ ἐν ἕνδεκα ὀργυιῇσι ἔσεαι· τοῦτο μὲν ἐπὶ τοσοῦτο δηλοῖ πρόχυσιν τῆς γῆς 

ἐοῦσαν.  

Přirozená povaha půdy v Egyptě je taková: když člověk k němu připlouvá a je ještě na den cesty 

od něho vzdálen, může spustit olovnici a vytáhne bahno ještě i z hloubky jedenácti sáhů. Z toho 

je patrno, jak daleko je země splavována  

Dosl.: kde je naplavenina země. Kom.: part. ἐοῦσαν vyjadřuje nezávislou skutečnost – 

naplaveniny sahají daleko do moře.  

(2) Hdt. Hist. 2,44,5  

Τὰ μέν νυν ἱστορημένα δηλοῖ σαφέως παλαιὸν θεὸν Ἡρακλέα ἐόντα· καὶ δοκέουσι δέ μοι οὗτοι 

ὀρθότατα Ἑλλήνων ποιέειν, οἳ διξὰ Ἡράκλεια ἱδρυσάμενοι ἔκτηνται, καὶ τῷ μὲν ὡς ἀθανάτῳ, 

Ὀλυμπίῳ δὲ ἐπωνυμίην θύουσι, τῷ δὲ ἑτέρῳ ὡς ἥρωι ἐναγίζουσι.  

Výsledek pátrání zřetelně naznačuje, že je Héraklés pradávným bohem. Myslím, že nejsprávněji 

jednají ti z Řeků, kteří postavili dvojí chrámy Héraklovy a obětují jednak Héraklovi příjmím 

Olympskému, jako nesmrtelnému bohovi, jednak oslavují druhého Hérakla jako héróa.  

Kom.: part. ἐόντα vyjadřuje nezávislou skutečnost – Héraklés je pradávným bohem.  

(3) Hdt. Hist. 4,42,2  

Λιβύη μὲν γὰρ δηλοῖ αὐτὴ ἐοῦσα περίρρυτος, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν Ἀσίην οὐρίζει, Νεκῶ 

τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέος πρώτου τῶν ἡμεῖς ἴδμεν καταδέξαντος, ὃς ἐπείτε τὴν διώρυχα 

ἐπαύσατο ὀρύσσων τὴν ἐκ τοῦ Νείλου διέχουσαν ἐς τὸν Ἀράβιον κόλπον, ἀπέπεμψε Φοίνικας 

ἄνδρας πλοίοισι, ἐντειλάμενος ἐς τὸ ὀπίσω δι’ Ἡρακλέων στηλέων διεκπλέειν [ἕως] ἐς τὴν 

βορηίην θάλασσαν καὶ οὕτω ἐς Αἴγυπτον ἀπικνέεσθαι.  

O Libyi je známo, že ji obtéká voda, kromě místa, kde hraničí s Asií. Jako první to dokázal, 

pokud víme, egyptský král Nekós. Když zastavil kopání průplavu z Nilu do Arabského zálivu, 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
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vyslal na lodích Foiničany a uložil jim, aby nazpátek propluli Sloupy Héraklovými 

až do severního moře a tudy aby se vrátili do Egypta.  

Kom.: part. ἐοῦσα vyjadřuje nezávislou skutečnost – Libyi obtéká voda.  

(4) Hdt. Hist. 9,27,1: + infinitiv  

Οἱ μὲν ταῦτα ἔλεγον, Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς ταῦτα ὑπεκρίναντο τάδε· «Ἐπιστάμεθα μὲν σύνοδον 

τήνδε μάχης εἵνεκα συλλεγῆναι πρὸς τὸν βάρβαρον, ἀλλ’ οὐ λόγων· ἐπεὶ δὲ ὁ Τεγεήτης 

προέθηκε παλαιά τε καὶ καινὰ λέγειν τὰ ἑκατέροισι ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ κατέργασται χρηστά, 

ἀναγκαίως ἡμῖν ἔχει δηλῶσαι πρὸς ὑμέας ὅθεν ἡμῖν πατρώιόν ἐστι, ἐοῦσι χρηστοῖσι αἰεί, 

πρώτοισι εἶναι μᾶλλον ἢ Ἀρκάσι.  

Na jejich řeč odpověděli Athéňané takto: „Je nám známo, že jsme se tu sešli kvůli bitvě proti 

barbarům, a ne kvůli řečem. Když však si zástupce Tegejských vzal do hlavy vykládat staré 

i nové činy statečnosti, které obě strany za všechen čas vykonaly, nezbývá nám nežli objasnit, 

odkud jsme podědili to, že jsme stateční a že jsme vždy spíše my první nežli Arkadové.  

Kom.: konstrukce participia a infinitivu, zatímco participium ἐοῦσι vyjadřuje nezávislou 

skutečnost – statečnost Athéňanů, infinitiv εἶναι vyjadřuje tvrzení s menším stupněm jistoty 

(εἶναι μᾶλλον – jsme spíše).  

(5) Thuc. Hist. 1,11,2  

ἀλλὰ δι’ ἀχρηματίαν τά τε πρὸ τούτων ἀσθενῆ ἦν καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα, ὀνομαστότατα τῶν πρὶν 

γενόμενα, δηλοῦται τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα ὄντα τῆς φήμης καὶ τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς 

ποιητὰς λόγου κατεσχηκότος· ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ Ἑλλὰς ἔτι μετανίστατό τε καὶ 

κατῳκίζετο, ὥστε μὴ ἡσυχάσασαν αὐξηθῆναι.  

Avšak pro nedostatek peněz byla období předcházející slabá, a i tyto události, slavnější 

než všechno, co bylo předtím podniknuto, se ukázaly (že jsou) ve skutečnosti méně významné 

než jejich pověst a než představa, která se o nich zásluhou básníků vytvořila. I po trojské válce 

docházelo v Řecku ke stěhování a zakládání nových sídel, takže nebylo dost klidu k rozvoji.  

Kom.: part. ὄντα vyjadřuje nezávislou skutečnost – jisté události byly méně významné 

než jejich pověst.  

(6) Thuc. Hist. 1,21,2  

καὶ ὁ πόλεμος οὗτος, καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ μέγιστον 

κρινόντων, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων, ἀπ’ αὐτῶν τῶν ἔργων σκοποῦσι 

δηλώσει ὅμως μείζων γεγενημένος αὐτῶν.  

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
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Abych se však vrátil k této válce: třebaže lidé považují za největší vždy tu válku, na níž mají 

účast, ale když se skončí, obdivují víc to, co je dávné, pouhý pohled na činy samé prozradí, 

že tato válka je větší než všechny předcházející.  

Kom.: part. γεγενημένος vyjadřuje nezávislou skutečnost – tato válka je větší než všechny 

předcházející.  

(7) Thuc. Hist. 2,42,2  

δοκεῖ δέ μοι δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν πρώτη τε μηνύουσα καὶ τελευταία βεβαιοῦσα ἡ νῦν τῶνδε 

καταστροφή.  

Zdá se mi, že nám nyní jejich smrt ukazuje, kam až může dojít mužná zdatnost, ať už je u někoho 

jejím prvním dokladem, nebo posledním potvrzením.  

Kom.: participia μηνύουσα a βεβαιοῦσα vyjadřují nezávislou skutečnost – smrt hrdinů ukazuje, 

kam až může dojít zdatnost.  

(8) Thuc. Hist. 2,50,1  

γενόμενον γὰρ κρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος τῆς νόσου τά τε ἄλλα χαλεπωτέρως ἢ κατὰ 

τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν προσέπιπτεν ἑκάστῳ καὶ ἐν τῷδε ἐδήλωσε μάλιστα ἄλλο τι ὂν ἢ τῶν 

ξυντρόφων τι· τὰ γὰρ ὄρνεα καὶ τετράποδα ὅσα ἀνθρώπων ἅπτεται, πολλῶν ἀτάφων 

γιγνομένων ἢ οὐ προσῄει ἢ γευσάμενα διεφθείρετο.  

Slova jsou slabá na to, aby mohla vystihnout ráz té nemoci. Koho napadla, trpěl hůř, než jsou 

schopny snést lidské síly. Že je to něco úplně odlišného od ostatních nemocí, to dokazuje nejvíc 

toto. Ačkoliv bylo všude plno nepohřbených mrtvol, přesto se k nim ptáci a čtvernožci, 

kteří se mrtvolami živí, vůbec nepřibližovali, a když už některý okusil, zahynul.  

Kom.: part. ὄν vyjadřuje nezávislou skutečnost – odlišnost nemoci.  

(9) Thuc. Hist. 3,84,2  

ξυνταραχθέντος τε τοῦ βίου ἐς τὸν καιρὸν τοῦτον τῇ πόλει καὶ τῶν νόμων κρατήσασα 

ἡ ἀνθρωπεία φύσις, εἰωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἀδικεῖν, ἀσμένη ἐδήλωσεν ἀκρατὴς μὲν 

ὀργῆς οὖσα, κρείσσων δὲ τοῦ δικαίου, πολεμία δὲ τοῦ προύχοντος· οὐ γὰρ ἂν τοῦ τε ὁσίου 

τὸ τιμωρεῖσθαι προυτίθεσαν τοῦ τε μὴ ἀδικεῖν τὸ κερδαίνειν, ἐν ᾧ μὴ βλάπτουσαν ἰσχὺν εἶχε 

τὸ φθονεῖν.  

Tyto události převrátily naruby běžný způsob života ve městech a lidská povaha, 

která si navykla dopouštět se nesprávného jednání i vůči zákonům, zlomila jejich sílu a ráda 

ukázala, že není schopná ovládat své vášně, že je silnější než spravedlnost a že chová 

nepřátelství ke všemu, co vyniká. Jinak by přece nedávali přednost pomstě před zbožností 

a zisku před spravedlivým jednáním, kdyby bylo pravda, že závist nemá škodlivý účinek.  
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Kom.: part. οὖσα vyjadřuje nezávislou skutečnost – lidská povaha navyklá jednat nesprávně, 

je neschopna ovládat své vášně.  

(10) Thuc. Hist. 5,65,2  

καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι εὐθὺς αὐτοῖς ἐπῇσαν· καὶ μέχρι μὲν λίθου καὶ ἀκοντίου βολῆς ἐχώρησαν, 

ἔπειτα τῶν πρεσβυτέρων τις Ἄγιδι ἐπεβόησεν, ὁρῶν πρὸς χωρίον καρτερὸν ἰόντας σφᾶς, 

ὅτι διανοεῖται κακὸν κακῷ ἰᾶσθαι, δηλῶν τῆς ἐξ Ἄργους ἐπαιτίου ἀναχωρήσεως τὴν παροῦσαν 

ἄκαιρον προθυμίαν ἀνάληψιν βουλόμενον εἶναι.  

Lakedaimoňané okamžitě postupovali proti nim a přiblížili se až na takovou vzdálenost, 

co by dohodil kamenem nebo oštěpem. Pak jeden ze starších, když viděl, že postupují proti 

opevněnému místu, křikl na Agida, že chce léčit zlo zlem; naznačoval tím, že Agis chce, 

aby nynější nemístná horlivost byla náplastí na jeho ústup od Argu, který se mu kladl za vinu.  

Kom.: part. βουλόμενον vyjadřuje nezávislou skutečnost – Agis svou horlivostí chce dát 

zadostiučinění za ústup od Argu.  

(11) Xen. Cyr. 8,1,7  

ὡς δ’ ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται Κῦρος καταστησάμενος εἰς τὸ διαφυλάττειν αὑτῷ τε καὶ Πέρσαις 

τὴν ἀρχήν, ταὐτὰ καὶ οἱ μετ’ ἐκεῖνον βασιλεῖς νόμιμα ἔτι καὶ νῦν διατελοῦσι ποιοῦντες.  

Rovněž Kýrova opatření směřující k tomu, aby zajistil sobě a všem Peršanům vládu, 

jak už o tom byla řeč, zachovávají dodnes jeho nástupci jako zákon.  

Dosl.: … jak už o tom byla řeč, že Kýros ustanovil sobě … Kom.: part. καταστησάμενος 

vyjadřuje nezávislou skutečnost – Kýrova ustanovení jsou pro jeho nástupce zákonem.  

3.4.4.2. Infinitiv  

(1) Thuc. Hist. 4,38,1: AcI  

οἱ δὲ ἀκούσαντες παρῆκαν τὰς ἀσπίδας οἱ πλεῖστοι καὶ τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν, δηλοῦντες 

προσίεσθαι τὰ κεκηρυγμένα.  

Když to Lakedaimoňané uslyšeli, většina z nich odhodila štíty, zvedla ruce a zamávala 

na znamení, že návrh přijímají.  

Kom.: inf. konstrukce προσίεσθαι τὰ κεκηρυγμένα vyjadřuje účinek jednání vyjádřeného 

řídícím slovesem – Lakedaimoňané dávají najevo, že přijímají návrh.  

3.4.4.3. VV s ὅτι/ὡς  

VV s ὅτι/ὡς je po slovese δηλόω nejčastější formou obsahové propozice: Hdt. 76 %, 

Thuc. 75 %, Xen. 94 %; δηλόω tu má význam: „ozřejmuji, uvádím, naznačuji, dokazuji, 

je jasné, oznamuji, ukazuji, upozorňuji, najevo dávám, prohlašuji, zmiňuji, připomínám, 

poukazuji, vysvětluji, objasňuji“.  
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Užitím spojky ὡς vypravěč může naznačovat, že jde o jeho vlastní mínění, zatímco 

užitím ὅτι, že jde o nezávislou skutečnost:  

(1) Hdt. Hist. 2,116,2: ὡς  

Δοκέει δέ μοι καὶ Ὅμηρος τὸν λόγον τοῦτον πυθέσθαι· ἀλλ’, οὐ γὰρ ὁμοίως τὴν ἐποποιίην 

εὐπρεπὴς ἦν τῷ ἑτέρῳ τῷ περ ἐχρήσατο, [ἐς ὃ] μετῆκε αὐτόν, δηλώσας ὡς καὶ τοῦτον 

ἐπίσταιτο τὸν λόγον.  

Myslím, že i Homér se o této historce dozvěděl, ale nehodila se mu do jeho eposu stejně dobře 

jako druhá verze, které použil; proto ji nechal stranou. Naznačil však, že i tuto zprávu zná.  

(2) Hdt. Hist. 2,116,23: ὅτι  

Ἐν τούτοισι τοῖσι ἔπεσι δηλοῖ ὅτι ἠπίστατο τὴν ἐς Αἴγυπτον Ἀλεξάνδρου πλάνην· ὁμουρέει 

γὰρ ἡ Συρίη Αἰγύπτῳ, οἱ δὲ Φοίνικες, τῶν ἐστι ἡ Σιδών, ἐν τῇ Συρίῃ οἰκέουσι.  

V těchto slovech Homér dává najevo, že ví o Alexandrově zbloudění do Egypta. Sýrie totiž 

sousedí s Egyptem a Foiničané, jimž patří Sidón, sídlí v Sýrii.  

Ovšem v jiných případech tomu může být právě naopak:  

(3) Hdt. Hist. 5,78,1: ὡς  

Δηλοῖ δὲ οὐ κατ’ ἓν μοῦνον ἀλλὰ πανταχῇ ἡ ἰσηγορίη ὡς ἐστὶ χρῆμα σπουδαῖον, …  

Je z toho patrno, že svoboda je věc užitečná nejen v jednom ohledu, nýbrž po všech stránkách.  

(4) Hdt. Hist. 9,68,1: ὅτι  

Δηλοῖ τέ μοι ὅτι πάντα τὰ πρήγματα τῶν βαρβάρων ἤρτητο ἐκ Περσέων, εἰ καὶ τότε οὗτοι πρὶν 

ἢ καὶ συμμεῖξαι τοῖσι πολεμίοισι ἔφευγον, ὅτι καὶ τοὺς Πέρσας ὥρων.  

Je mi jasné, že celá situace barbarů závisela na Peršanech a že spojenci utíkali, ještě, 

než se střetli s nepřáteli, protože viděli utíkat Peršany.  
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3.5. Shrnutí  

3.5.1. Zhodnocení teoretické části  

Gramatický diskurs na poli řeckých obsahových vět je od počátku veden snahou 

systematizovat řídící predikáty do sémantických skupin. Je veden úvahou, že predikáty podle 

svého sémantického zařazení na sebe váží odpovídající druhy obsahových propozic. Tento 

přístup však v sobě má přinejmenším dvě slabiny. Rozdělení predikátů podle jejich lexikálního 

významu jim předem přisuzuje význam, který však vzniká až ve společné konstrukci predikátu 

a propozice, a který uděluje mluvčí, když volí konstrukci nejlépe odpovídající jeho záměru. 

Např. slovesa percipiendi jsou často užívána v podobném významu jako slovesa cognoscendi: 

ὁράω, ἀκούω mohou být použita nejen ve významu bezprostřední smyslové percepce, 

ale mohou rovněž odkazovat na rozumovou znalost ve smyslu „dovídám se nějaký fakt“, 

kdy předmět smyslové percepce reálně přítomen není (Boas – Rijksbaron – Huitink – Bakker 

2019: 617-619). Samo rozdělení predikátů do sémantických tříd je subjektivní, protože se 

i mezi badateli často liší. Zájmová slovesa ἀγγέλλω, φαίνω, δείκνυμι a δηλόω řadí Kühner-

Gerth (1904: II, 52) mezi verba declarandi; Smyth (1984: 470) ke slovesům „… of knowing 

and showing“; Goodwin (1998: 359-362) mezi slovesa vědění; Basile (1998: 532) mezi verba 

dicendi či declarandi, která označují nějaký způsob reálné komunikace; Basset (1999: 35) mezi 

slovesa vědění a Boas – Rijksbaron – Huitink – Bakker (2019: 613-614) mezi slovesa 

rozumového poznání s významem „vyjasnit“, „je zřejmé“, „je jasné“. Oproti tomu Montanari 

(2015) představuje význam lexému v konstrukci s obsahovou propozicí a příslušnost 

do sémantických skupin nezmiňuje. Ukazuje se, že definovat sémantickou skupinu sloves 

na základě samotných lexémů je pro účely klasifikace obsahových propozic nepostačující a je 

potřeba nalézt hledisko s širší platností.  

Obsahové propozice jsou nositeli svého vlastního významu. Na to ukazují již Kühner–

Gerth (1904, II 1, s. 48, § 481,1), když, co do předpokladu reálné existence tvrzené události, 

kladou do opozice infinitivní a participiální propozici. Je to tudíž mluvčí, který volbou 

propozice vyjadřuje významové odstíny svého sdělení. Austin (2000: 101) akt „říkání něčeho“ 

označuje jako performanci lokučního aktu, který je eo ipso aktem ilokučním, když vyjadřuje 

způsob užití řeči v dané situaci – otázku, oznamování, jmenování, popisování a dal. De Boel 

(1992: 53-54) u afirmativních sloves rozlišuje výpovědi charakterizované třemi hlavními 

ilokučními silami: deklarativní, jussivní a tázací a poukazuje na souvislost mezi ilokuční silou 

nepřímé řeči a formou obsahové propozice na jedné straně a mezi formou obsahové propozice 

a presupozicí na straně druhé. Těmito pojmy lze podle de Boela (1992: 64) vysvětlit celý systém 

obsahových propozic v klasické řečtině.  
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3.5.2. Shrnutí praktické části  

Skupina sloves declarandi je definována sémantickým rozdílem: ukazuji, představuji, 

ztvárňuji, vyjevuji, líčím apod. Ze syntaktického hlediska je vymezena řízením obsahových 

propozic ve formě VV s ὅτι/ὡς a participia. U sloves, která jsou v gramatikách nejčastěji 

přiřazována k tomuto sémantickému typu, jsem nejprve zjistil absolutní četnost jejich výskytů 

v 5. st. př. Kr. (tab. 9), tj. včetně těch, která nabývají i jiných sémantických odstínů (např. ποιέω) 

pro získání jisté základní představy o velikosti analyzovaných dat. Z těchto jsem vyčlenil 

všechna slovesa s počtem nad 200 výskytů: ποιέω (6832), φαίνω (2376), ἔοικα (1620), εὑρίσκω 

(933), δηλόω (462), δείκνυμι (298), αποφαίνω (269) a ἀγγέλλω (204), u kterých jsem následně 

porovnal jejich zastoupení v dílech klasických autorů podle žánrových okruhů (tab. 10). Jako 

reprezentativní skupinu zástupců sloves declarandi jsem s ohledem na rovnoměrnost jejich 

zastoupení u historiografů klasického období Hérodota, Thúkýdida a Xenofónta zvolil slovesa: 

ἀγγέλλω (24,43,27), ἀποφαίνω (21,19,22), δείκνυμι (22,19,47) a δηλῶ (47,60,70). Sloveso 

λέγω jako srovnávací ukazatel ze sémantického typu sloves dicendi bylo určeno již v zadání 

práce s cílem porovnat četnost forem jím řízených OP a forem OP řízených zástupci sloves 

declarandi. U Hérodota, Thúkýdida a Xenofónta má 1555, 485 a 2324 výskytů (tab. 10). 

Ke shromáždění příkladů jsem zvolil Thúkýdida, u něhož počet výskytů nejlépe odpovídá 

záměru zpracovat vždy všechny výskyty za autora, podrobněji viz. kap. 3.1. Veškerá data 

shromážděná z korpusu příkladů pro zpracování praktické části pak představují tabulky 3.2.1. 

a 3.2.5. 

U zájmové skupiny sloves je participium převládající formou OP pouze po slovese 

ἀποφαίνω u Hdt. (75 %) a Thuc. (80 %), u Xen. je rovnoměrně zastoupeno se zbývajícími druhy 

OP (33 %). Po slovese δείκνυμι je participium převažující formou OP pouze u Xen. (50 %). 

VV s ὅτι/ὡς významně převládá po slovesech ἀγγέλλω a δηλόω (nejméně 64 %) u všech autorů. 

Infinitivní konstrukce není převládajícím typem OP po žádném ze zájmových sloves. 

Za zmínku stojí její častější výskyt po slovese ἀγγέλλω u Thuc. (26 %), podrobněji viz grafy 

3.3.2. a 3.3.3. U slovesa λέγω je převládající formou OP infinitivní konstrukce (58 %), zatímco 

participiální OP se nevyskytuje, podrobněji viz tab. 3.2.6. 

Po slovesech ἀγγέλλω, δείκνυμι a δηλῶ participium není převažující formou OP, 

a přestože se potvrdil předpoklad, že infinitivní konstrukce je převažující formou OP po slovese 

λέγω, pro účely klasifikace řídících predikátů nelze skupinu sloves declarandi vyčlenit jako 

samostatnou skupinu.  

V komentářích příkladů jsou uvedeny participiální konstrukce ve všech svých 

výskytech, VV s ὅτι/ὡς a infinitiv jsou uvedeny v případech, které nejlépe vystihují sledovaný 
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gramatický jev. Komentáře uvádí, zda predikace vyjádřená OP vyjadřuje nezávislou skutečnost 

nebo něco jenom zamýšleného, tato opozice syntakticky vyjádřená vazbou řídícího predikátu 

s participiální nebo infinitivní OP však není pravidlem, jak ukazuje příkl. 3.4.1.2./2 a dal.  

Ἀγγέλλω v konstrukci s participiální OP má význam: „oznamuji, ohlašuji, podávám, 

přináším zprávu“; ἀποφαίνω: „prohlašuji, oznamuji, ukazuji, dokazuji, upozorňuji, vysvětluji, 

poučuji“; δείκνυμι: „dávám najevo, ukazuji, poukazuji“; δηλόω: „je patrno, známo, naznačuji, 

objasňuji, ukazuji, dokazuji“, přitom oznamovaná zpráva je mluvčím či vypravěčem 

představena jako nezávislá skutečnost. Nejčastější participiální konstrukcí po δηλόω je 

participium slovesa εἰμί.  

Ἀγγέλλω v konstrukci s infinitivní OP má význam: „oznamuji, ohlašuji, podávám 

zprávu“, přitom oznamovaná zpráva je mluvčím či vypravěčem často představena rovněž jako 

nezávislá skutečnost. Podle řady autorů však tento typ konstrukce vyjadřuje sdělení fámy 

(Kühner-Gerth 1904: II, 72, Schwyzer-Debrunner 1950: 395, Rijksbaron 2002: 121, Boas – 

Rijksbaron – Huitink – Bakker 2019: 621). Oproti tomu Smyth (1984: 476) po slovese ἀγγέλλω 

uvádí jak participiální, tak infinitivní konstrukci v OO téměř bez rozdílu ve významu a stejně 

tak Goodwin (1998: 359): participium tvoří konstrukci se slovesem ἀγγέλλω v podobném 

významu, jaký má infinitivní obsahová propozice. Oba uvedené závěry potvrzuje i tato práce.  

Ἀγγέλλω v konstrukci s VV s ὅτι/ὡς má význam: „podávám, oznamuji, ohlašuji, 

přináším, posílám zprávu, pluji se zprávou“, oznamovaná zpráva je mluvčím či vypravěčem 

představena jako přímá nebo zprostředkovaná nezávislá skutečnost. VV s ὅτι představuje 

bezprostřední sdělení, které mají vypravěč nebo mluvčí z první ruky, tj. informaci buď sami 

sdělují nebo je za daných okolností obecně známa, jak ukazuje příkl. 3.4.1.3./1. Naopak VV 

uvozené spojkou ὡς v sobě často nesou nižší stupeň jistoty sdělované informace, která je 

vypravěčem či mluvčím tlumočena jako zprostředkovaná, a tudíž méně věrohodná, jak ukazují 

příklady 3.4.1.3./3-4. U Xenofónta však spojka ὅτι uvozuje i zprávu zprostředkovanou 

či neurčitou, jak ukazuje příkl. 3.4.1.3./6. Ἀποφαίνω se v konstrukci s VV s ὅτι/ὡς vyskytuje 

ojediněle a má zde význam: „odpovídám, připomínám, dokazuji, vysvětluji“. Vypravěč 

nebo mluvčí jím vyjadřují nejčastěji vlastní ospravedlnění se. Spojka ὡς, která následuje 

ve všech takových případech, může vyjadřovat subjektivní charakter tvrzení. Δείκνυμι se 

vyskytuje v konstrukci s VV s ὅτι a vždy ve významu: ukazuji, dokazuji. Δηλόω v konstrukci 

s VV s ὅτι/ὡς má význam: „ozřejmuji, uvádím, naznačuji, dokazuji, je jasné, oznamuji, ukazuji, 

upozorňuji, najevo dávám, prohlašuji, zmiňuji, připomínám, poukazuji, vysvětluji, objasňuji“.  

Jak ukazují příklady 3.4.4.3./1-4 zdá se, že užití spojek ὅτι a ὡς je libovolné.  
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4. Závěr  

Skupinu sloves declarandi v klasické řečtině nelze vyčlenit jako samostatnou 

sémantickou skupinu predikátů, protože participium není po zkoumaných slovesech 

u historiografů klasického období převažující formou obsahové propozice.  

  



65 

5. Bibliografie  

5.1. Prameny  

Hérodotos. Dějiny, překl. J. Šonka, Praha, Odeon (1. vyd. 1972).  

Thukydides. Dějiny peloponnéské války, překl. V. Bahník, Praha, Odeon (1. vyd. 1977).  

Xenofón. Agésiláos, in: Vzpomínky na Sókrata, překl. V. Bahník, Praha, Svoboda, ed. Antická 

knihovna (1. vyd. 1972).  

Xenofón. Anabaze, překl. J. Šonka, Praha, Odeon (Světová četba sv. 445 1974).  

Xenofón. Hierón neboli Kniha o tyranidě, in: Vzpomínky na Sókrata, překl. V. Bahník, Praha,  

Svoboda, ed. Antická knihovna (1. vyd. 1972).  

Xenofón. Hostina, in: Vzpomínky na Sókrata, překl. V. Bahník, Praha, Svoboda, ed. Antická  

knihovna (1. vyd. 1972).  

Xenofón. Lakedaimonské zřízení, in: Řecké dějiny, překl. A. Frolíková, Praha, Svoboda, ed.  

Antická knihovna (1. vyd. 1982).  

Xenofón. O hospodaření, in: Vzpomínky na Sókrata, překl. V. Bahník, Praha, Svoboda, ed.  

Antická knihovna (1. vyd. 1972).  

Xenofón. O Kýrově vychování, překl. V. Bahník, Praha, Svoboda, ed. Antická knihovna  

(1. vyd. 1970).  

Xenofón. O státních příjmech, in: Řecké dějiny, překl. V. Bahník, Praha, Svoboda, ed. Antická 

knihovna (1. vyd. 1982).  

Xenofón. Řecké dějiny, překl. J. Hejnic, Praha, Svoboda, ed. Antická knihovna (1. vyd. 1982).  

Xenofón. Sókratova obhajoba, in: Vzpomínky na Sókrata, překl. V. Bahník, Praha, Svoboda,  

ed. Antická knihovna (1. vyd. 1972).  

Xenofón. Vzpomínky na Sókrata, překl. V. Bahník, Praha, Svoboda, ed. Antická knihovna  

(1. vyd. 1972).  

Perseus Digital Library: https://www.perseus.tufts.edu/hopper/  

Thesaurus Linguae Graecae: http://stephanus.tlg.uci.edu/  

  

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://stephanus.tlg.uci.edu/


66 

5.2. Gramatické příručky, studie a slovníky  

Austin, J. L. 2000. Jak udělat něco slovy, překl. A. Bakešová, Praha, Filosofia.  

Basile, N. 1998. Sintassi storica del greco antico, Bari, Levante.  

Basset, L. 1999. Des participiales parmi les complétives. In Jacquinod, B. (Ed.), Les 

complétives en grec ancien: actes du colloque international de Saint-Étienne : (3-

5 septembre 1998) (pp. 33-44). Saint-Étienne: Publications de l’Université de Saint-

Étienne.  

https://www.persee.fr/search?ta=article&q=compl%C3%A9tives+an+grec+ancien  

Boas, E. – Rijksbaron, A. – Huitink, L. – Bakker, M. 2019. The Cambridge Grammar 

of Classical Greek, New York, Cambridge University Press.  

Crespo, E. 2003. Sintaxis del griego clásico, Madrid, Gredos.  

Crespo, E. 1984. On the System of Substantive Clauses in Ancient Greek. A Functional 

Approach, Glotta 62, 1-16.  

De Boel, G. 1992. La complétive : au carrefour de la syntaxe, de la sémantique et de la 

pragmatique. In Biraud, M. (Ed.), Etudes de syntaxe du grec classique : recherches 

linguistiques et applications didactiques: actes du premier colloque international de 

didactique de la syntaxe du grec classique, 17, 18, 19 avril 1991, Université de Nice (pp. 

53-64). Nice: Association des publications de la Faculté des Lettres de Nice.  

Duhoux, Y. 2000. Le verbe grec ancien, Louvain-la-Neuve, Peeters (1. vyd. 1992).  

Duhoux, Y. 1999. Les complétives participiales chez Lysias: typologie – choix aspectuel. In 

Jacquinod, B. (Ed.), Les complétives en grec ancien: actes du colloque international de 

Saint-Étienne : (3-5 septembre 1998) (pp. 293-301). Saint-Étienne: Publications de 

l’Université de Saint-Étienne.  

https://www.persee.fr/search?ta=article&q=Les+compl%C3%A9tives+participiales+chez+Ly

sias  

Goodwin, W. W. 1889. Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb, London, 

MacMillan (reprint 1998 London, Bristol Classical Press).  

Kühner, R. – Gerth, B. 1904. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 

Satzlehre II, 2, Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung. Index locorum 

zpracoval W. M. Calder, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2015 (reprint 

3. vyd. 1898/1904).  

Kühner, R. 1844. An Elementary Grammar of the Greek Language, překl. John H. Millard, 

London, Longman, Brown, Green, and Longmans.  

Montanari, F. 2015. The Brill Dictionary of Ancient Greek, Boston, Ma, Brill.  

Muchnová, D. 2005. Syntax klasické řečtiny. I. Vedlejší věty, Praha, Karolinum.  

Niederle, J. – Niederle V. – Varcl L. 1974. Mluvnice řeckého jazyka, Praha, SPN. 

Peňáz, P. 1983. Infinitives and participles as equivalents of the content clauses in Latin and 

Greek, II. In Oliva, P. & Frolíková, A. (Eds.), Concilium Eirene XVI. Proceedings of 

the 16th International Eirene Conference Prague 31.8-4.9 1982 (pp. 268-273). Praha: 

Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV.  

Rijksbaron, A. 2002. The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek, Amsterdam, 

Gieben (1. vyd. 1984).  

https://www.persee.fr/search?ta=article&q=compl%C3%A9tives+an+grec+ancien
https://www.persee.fr/search?ta=article&q=Les+compl%C3%A9tives+participiales+chez+Lysias
https://www.persee.fr/search?ta=article&q=Les+compl%C3%A9tives+participiales+chez+Lysias


67 

Schwyzer, E. – Debrunner, A. 2013. Griechische Grammatik II. Syntax und syntaktische 

Stilistik, München, Beck (6. nezměněné vydání).  

Smyth, H. W. 1984. Greek Grammar. Revised by G. M. Messing. Cambridge (Mass.), Harvard 

Univ. Press. (1. vyd. 1920).  


