
Skolitelsky posudek prâce Mgr. Pavliny Sipové 

Apologia mimorum od Chorikia z Gazy 

a problematika kontinuity reckého divadla 

Aëkoli puvodnfm cflem bylo pouze zprfstupnit sirsf divadelnf obei 

nesmfrne dulezity a dosud vetsinou opomfjeny text reckého rétora 

Chorikia z Gazy znamy pod latinskym nazvem Apologia mimorum, kter9 

je vyznamnym dokumentem divadla v pozdnf antice, behem studia se 

ukazalo, ze je souëasne treba zabyvat se moznou kontinuitou reckého 

divadla jake takového. Pro takové studium mela Mgr. Pavlfna Sfpova 

vsechny predpoklady- vystudovala totiz nejen klasickou, ale i modern! 

reëtinu, coz ji umoznilo vyrovnat se s nesmfrnym mnozstvfm 

novoreckych pracf, které dfky jazykové obtfznosti nejsou v evropském 

badanf vu bec znamy, a zahrnout je do své prace. 

Chorikiuv text, neprilis znamy i odbornfkum specializovanym na 

antickou kulturu, Mgr. Sfpova prelozila a prvnf verzi publikovala 

v Divadelnf revui 2007. Zasadila Chorikiovo dilo do souvislostf 

prelomové doby konce vychodorfmské rfse, v nfz si divadlo - a pod tfmto 

slovem je treba videt predevsfm mimas, nejstarsf a nejvytrvalejsf anticky 

divadelnf zanr - stale udrzovalo jakési postavenf, které v zapadorfmské 

risi jiz davno ztratilo. Je signifikantnf, ze znamé obrany divadla (Lukianuv 

spis 0 tan ci a Chorikiova Apologie) nejsou psany latinsky, ale recky. 

Postupny presun mimu z divadel mezi dobové podfvané (hral se napr. 

jake mezihra pri jezdeckych zapasech) svedëf samozrejme o promene 

nazfranf na divadlo a jeho ûstupu z kulturnfho zivota. 

V dalsf ëasti prace Mgr. Sfpova ukazuje, jakym zpusobem si novy 

svet privlastnoval bohatstvf antické kultury a vyuzfval svych znalostf 

antické literatury. Poukazuje nejprve na tzv. dialogické texty, které 

vznikajf jiz od tretfho stoletf a uplatnovaly se az do stoletf dvanactého a 



trinactého (Methodios, Symposion desrti panen aneb 0 cistotë; 

Diakonos, Verse na Adama; Prodromes a Aplocheiros, Kockomysf valka; 

Grassovy dialogy s mrtvymi, dialogické basnë Manuela Filise), pozornost 

vënuje i podivuhodnému textu Christos Paschon, coz je cento, které je 

vsak vysostnë literarnfm dflem. Pokud je oznacovano za tragédii, pak 

toto oznacenf ma stejnë malou vahu jako stejné oznacenf Medey Hosidia 

Gety na druhé stranë svëta. Neda se predpokladat, ze by tyto texty byly 

hrany, pakli vsak byly cteny, musfme s jistym druhem performance, 

kter}lm se vyznacuje verejné ctenf v antice, pocftat. 

Kromë zprfstupnënf Chorikiovy Apologie, spisu, stojfcfho na 

prelomu divadelnfch dëjin na stranë jedné, je nejvëtsfm ziskem prace 

pojednanf o Kyperském paschalnfm cyklu, kdesi na usvitu stredovëkého 

divadla na stranë druhé. Sfpova vsak dokazuje, ze Fecké liturgické 

divadlo nevzniklo samostatnë, ale rozvfjelo se pod vlivem zapadnfho 

liturgického divadla, jehoz znalosti sebou prinesli Ffmskokatolictr mnisi. 

To samozrejmë cenu tohoto cyklu nikterak nesnizuje, jen prinasr dalsf 

zajfmavy dukaz o stycfch mezi zapadem a vychodem v této oblasti, které 

vice zname jen z aktivit Philippa de Mezières. Zajfmavé a u nas zcela 

neznamé informace prinasf rovnëz prflohy. 

Domnfvam se, ze disertacnf prace Mgr. Pavlfny Sfpové je prvnfm 

ceskym pokusem o vyplnënf jedné velké lakuny v badanf o pozdnë 

antickém a byzantském divadle. Bylo by treba poznamenat, ze mimo 

uzemf Recka je to pokus naprosto ojedinëly a zaslouzf si publikovanf 

v jazyce, které mezinarodnf badatelska komunita ovladà 

V Praze 27. unora 2009 

Prof. PhDr. Eva Stehlfkova 
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