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ABSTRAKT
Úvodní studie souhrnně představuje Apollónia Dyskola, nejvýznamnějšího řeckého
antického gramatika. Pojednává o jeho osobě, o důležitých technických otázkách jeho díla a
zejména o jeho gramatické nauce se zaměřením na základní gramatické klasifikace a
myšlenkové konstrukce. Studie je doprovázena překladem úvodních částí (GG II,1,1,3.117.17) Apollóniova spisu Περὶ ἀντωνυμίας (Peri antōnymias, O zájmenech) a odborným
komentářem k překladu.

ABSTRACT
The introductory study presents overall Apollonius Dyscolus, the most significant ancient
greek grammarian. It deals with his person, important technical issues of his work, and
particularly with his grammar study, focusing on fundamental grammar classifications and
thougt structure. The introductory study is accopanied by the translation of a few
introductory chapters (GG II,1,1,3.1-17.17) of Apollonius´ treatise Περὶ ἀντωνυμίας (Peri
antonymias, On Pronouns), and by scholarly commentary to the translation.
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SEZNAM ZKRATEK
NP = Der neue Pauly (ed. Cancik, H. & Schneider, H. & Landfester, M.), Stuttgart, J. B.
Metzler, 2003.
Frag. = Librorum Apollonii deperditorum fragmenta, collegit disposuit explicavit
indices omnium librorum confecit R. Schneider, Lipsiae, B. G. Teubner, 1910 (GG II,3).
GG = Grammatici Graeci. Recogniti et apparatu critico instructi, Lipsiae, B. G.
Teubner, 1867-1910.
LSJ = A Greek-English Lexicon compiled by Henry George Liddell and Robert Scott –
Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of
Roderick McKenzie and with cooperation of many scholars - With a revised supplement,
Oxford, Clarendon Press, 19969 (1. vydání 1843).
Prisc. = Priscianus
RE = Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: neue
Bearbeitung (ed. Pauly, A. & Wissowa, G. & Kroll, W. & Witte, K. & Mittelhaus, K. & Zigler,
K.), Stuttgart, J. B. Metzler, 1894-1980.
SchChoerNom = Georgii Choerobosci scholia in canones nominales, excerpta
recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit A. Hilgard, Lipsiae, B. G. Teubner, 1894
(GG IV,1).
SchChoerVerb = Georgii Choerobosci scholia in canones verbales, excerpta recensuit
et apparatum criticum indicesque adiecit A. Hilgard, Lipsiae, B. G. Teubner, 1894 (GG IV,2).
SchDT = Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam, recensuit et apparatum
criticum indicesque adiecit A. Hilgard, Lipsiae, B. G. Teubner, 1901 (GG I,3).
V ostatních zkratkách jmen starověkých autorů a jejich spisů dodržuji úzus dle LSJ.
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1. ÚVODNÍ STUDIE

1.1 Úvodní slovo
Apollónios Dyskolos je dnes obecně považován za nejvýznamnějšího antického
řeckého gramatika a reprezentanta vědeckého přístupu k jazyku. Protože se česká klasická
filologie danou problematikou zatím nezabývala, je cílem předkládané diplomové práce
především širší úvod k dílu tohoto významného učence, jenž svou dobu předešel o stovky
let. Předmětem úvodní studie bude jak osoba samotného gramatika, tak zejména kapitoly
týkající se jeho gramatického učení a v neposlední řadě „technické“ otázky spojené s
Apollóniovými spisy, jako je problematika dochování a chronologie spisů. Druhou částí
diplomové práce je komentovaný překlad nejstaršího a ve středověku zřejmě nejméně
studovaného Apollóniova spisu, pojednání Περὶ ἀντωνυμίας. Překlad s odborným
komentářem mají poskytnout praktickou ukázku Apollóniova velmi komplikovaného
myšlení.

1.2 Stručný přehled literatury k Apollóniu Dyskolovi
Oddíly 1.2.1 a 1.2.2 stručně seznamují s primární i sekundární literaturou k dané
problematice. Oddíl 1.2.1 je řazen chronologicky a zahrnuje primární literaturu a komentáře, oddíl
1.2.2, řazený chronologicko-tematicky, obsahuje nejdůležitější literaturu sekundární. V obou oddílech
budu explicitně upozorňovat, které práce jsem neměl k dispozici.

1.2.1 Edice, překlady, komentáře
Editio princeps spisu Περὶ συντάξεως a vůbec nejstarší edici spisu Apollónia Dyskola
pořídil MANUTIUS (1495). Na začátku 16. století vznikly další dvě edice téhož spisu, jejichž
autory jsou BONINUS (1515)1 a CHERADAMUS (1535),2 ani jedna z těchto edic však není
ničím významná. Cheradamova edice obsahuje jen knihu I.,3 v edici Boninově chybí, stejně
jako v editio princeps, velká část knihy II.4 V 16. století se částečnými úpravami editio princeps

BONINUS, E. (ed.), 1515, Ἀπολλωνίου ἀλεξανδρέως περὶ συντάξεως. Apollonii alexandrei de
constructione, Florentiae. Tato edice je prakticky jen nekvalitním reprintem editio princeps, srv.
BUTTMANN (1877:XX). Edici jsem neměl k dispozici. UHLIG (1910:XIV) ji označuje termínem Iuntina.
2 CHERADAMUS, I. (ed.), 1535, Ἀπολλωνίου Ἀλεξανδρέως περὶ συντάξεως, Dionysiae. Edici
jsem neměl k dispozici.
3 Srv. EGGER (1854:5); UHLIG (1910:XV).
4 Synt. 191.4-246.3, srv. UHLIG (1910:XV). Názvy Apollóniových spisů uvádím v odkazech
zkratkami latinských názvů, což je obvyklý úzus (Pron. = Περὶ ἀντωνυμίας [De pronomine]; Adv. =
Περὶ ἐπιῤῥημάτων [De adverbiis]; Coni. = Περὶ συνδέσμων [De coniunctionibus]; Synt. = Περὶ
συντάξεως [De syntaxi]). V číslování textu rovněž dodržuji kanonický úzus, tedy strana[tečka]řádek
1

6

zabývali dva významní doboví učenci, Belgičan Nicaise van Ellebode a Řek pocházející
z Chiu Michael Sophianus, kteří navrhli mnoho korektur.5
Velmi zdařilá je edice spisu Περὶ συντάξεως, kterou pořídil SYLBURGIUS (1590). Byla
pokládána za výbornou ještě v 19. století6 a je dodnes velmi užitečná, zahrnuje totiž seznam
Apollóniem citovaných básníků i gramatiků, velice detailní soupis obsahu a spolu s řeckým
textem paralelní volný překlad do srozumitelné latiny. V období zhruba dvou staletí po
Sylburgiovi se bádání o textech Apollóniových spisů odmlčelo a nevznikla žádná edice,
nicméně několik učenců pořizovalo kusé opisy a překlady (Ioannes Vossius, Ioannes
Caperonnerius aj.).7
Na začátku 19. století vydal všechny Apollóniovy dochované spisy BEKKER. Περὶ
ἀντωνυμίας bylo vydáno roku 1811, Περὶ συνδέσμων a Περὶ ἐπιῤῥημάτων roku 1816 a
Περὶ συντάξεως roku 1817. Immanuel Bekker byl nezpochybnitelným průkopníkem bádání
o Apollóniových spisech, nicméně edice, které vydal, byly již v 19. století vnímány poněkud
rozporuplně a dnes se prakticky neužívají. Jejich zásadní slabinou je nedokonalý
textověkritický aparát.8
Autorem vůbec prvního celkového9 překladu Apollóniova spisu do národního jazyka
je BUTTMANN (1877), který přeložil Περὶ συντάξεως do němčiny. Silnou stránkou tohoto
překladu je velmi přehledné zpracování a mnozí současní badatelé jej dodnes citují, nicméně

příslušného dílu (pars), svazku (volumen), příp. i sešitu (fasciculus) v rámci GG (platí pro vše, co je
v GG obsaženo).
5 Srv. UHLIG (1910:XLVIIn.).
6 Srv. BUTTMANN (1877:XXI).
7 Srv. UHLIG (1910:XXI).
8 Zdrcující kritice podrobil Bekkerovu ediční práci již DRONKE (1854b:583-613). Jeho výtky
lze shrnout následovně: (1) Bekker nedostatečně označuje, které přízvuky do textu doplnil a které
pocházejí z rukopisu. (2) Bekker vyzdvihuje kvalitu rukopisu A, v praxi však věnuje příliš pozornosti
lakunovitému a nespolehlivému rukopisu B, což vede k mnoha chybám. (3) Poznámky psané
v rukopisu in margine Bekker někdy zohledňuje, jindy ne, a to bez uvedení exaktních argumentů.
Naopak velmi pozitivně hodnotí Bekkerovy edice BUTTMANN (1877:IV,VII). Smířlivě se na jeho
adresu vyjadřuje i SCHNEIDER (1878:XI). Ať už je z objektivního hlediska kvalita Bekkerových edic
jakákoli, nelze ignorovat skutečnost, že v době Bekkerova působení byla textová kritika jako vědecká
disciplína v plenkách a pořízení prvních edic Apollóniových menších spisů je samo o sobě mimořádně
významné. BRANDENBURG (2005:5) uvádí, že hlavní Bekkerovou zásluhou bylo uveřejnění dobře
čitelného textu s minimálními editorskými zásahy.
9 Překlady vybraných úryvků Apollóniových spisů však uveřejnil již EGGER (1854),
BRANDENBURG (2005:8) uvádí přehlednou tabulku s odkazy na místa, která Egger překládal.

7

již v 19. století byl Buttmann kritizován za své těxtověkritické pokusy a obecně za příliš
preskriptivní přístup k Apollóniovi.10
V současnosti jsou za nejlepší a kanonická vydání všech Apollóniových děl
pokládány edice pořízené v rámci rozsáhlé řady Grammatici Graeci. Tři menší spisy vydal
SCHNEIDER (GG II,1,1; 1878), který je také autorem samostatného komentáře k menším
spisům (GG II,1,2; 1902). 11 Spis Περὶ συντάξεως vydal UHLIG (GG II,2; 1910). Příslušná
edice bohužel neobsahuje plnohodnotný komentář, tento nedostatek je však částečně
kompenzován užitečnými latinskými parafrázemi. Dlužno říci, že na zpracování prvních tří
knih má velkou zásluhu významný dobový učenec J. Guttentag, jenž se však definitivního
uveřejnění edice nedožil. Konečně SCHNEIDER (GG II,3; 1910) vydal také fragmenty
Apollóniových děl a užitečný index Apollóniovy terminologie. Vydání Apollóniových textů
v rámci GG bylo (a je) velmi významným počinem, na němž participovala řada dobových
učenců.12
MAAS (1911) pořídil druhou edici spisu Περὶ ἀντωνυμίας, nevydal však spis celý,
nýbrž pouze první část, tzv. pars generalis.13 Edice, která byla původně zamýšlena ad usum
scholarium, je dnes považována za poměrně zdařilou a instruktivní, vyznačuje se nicméně
velkým množstvím diskutabilních zásahů do textu.
Podobně jako sekundární literatura (viz 1.2.2) se i primární literatura v období velké
části 20. století odmlčela. Další edice, překlady a komentáře vznikaly až od 80 let 20. století.
HOUSEHOLDER (1981)14 přeložil Περὶ συντάξεως do angličtiny, BÉCARES BOTAS (1987)15
do španělštiny. Oba tyto překlady zahrnují i komentář, nejsou ale pokládány za příliš

Srv. např. UHLIG (1910:LV).
BLANK (1993:711) pokládá za jeden ze zásadních nedostatků Schneiderovy edice absenci
komentáře k textovým lakunám. BRANDENBURG (2005:5) zdůrazňuje, že Schneider rezignoval na
snahu rozpoznat poškozená místa textu.
12 H. L. Ahrens, G. Dronke, R. Skrzeczka, A. de Velsen a mnoho jiných.
13 Pron. 3.1-49.7.
14 HOUSEHOLDER, F. W. 1981, The Syntax of Apollonius Dyscolus, Amsterdam Studies in the
Theory and History of Ling. Sciences, Series III – Studies in the History of Linguistics 23, Amsterdam,
J. Benjamins. Publikaci jsem neměl k dispozici. Jak konstatuje SWIGGERS (1982:723), byl až do vydání
Householderova překladu spis Περὶ συντάξεως v klasické filologii anglicky mluvících zemí relativně
neznámý.
15 BÉCARES BOTAS, V. 1987, Apolonio Díscolo: Sintaxis, Introducción, traducción y notas, Madrid,
Gredos. Publikaci jsem neměl k dispozici.
10
11
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kvalitní.16 Householderův překlad je nicméně badateli dosti užíván (nepochybně zde hraje
roli jazyk překladu), jeho slabinou je však (mimo jiné) dnes zcela nevhodné členění textu
podle Bekkera, nikoli dle GG.17 Velmi dobře byl přijat francouzský překlad Περὶ συντάξεως,
jehož autorem je LALLOT (1997). Daný překlad je součástí obsáhlé práce zahrnující také
úvodní studii, edici textu a poznámkově zpracovaný komentář. BEDNARSKI (2000) 18 je
autorem polského překladu.
U menších Apollóniových spisů však zůstává situace špatná i v moderní době.
Existují pouze dva překlady, oba vznikly jako disertační práce a oba také obsahují vlastní
edici textu. Autorkou francouzského komentovaného překladu pojednání Περὶ συνδέσμων
je DALIMIERová (2001). BRANDENBURG (2005) je autorem německého, velmi rozporuplně
přijatého

překladu

spisu

Περὶ

ἀντωνυμίας.

19

Brandenburgova

práce

neobsahuje

plnohodnotný komentář, 20 pouze velmi stručné parafráze obsahu jednotlivých úseků a
recenzenti 21 jí vytýkají enormní množství typografických chyb, chyby v překladu i jeho
těžkopádný styl, nezájem o textověkritické otázky, absenci výkladu ke gramatice
Apollóniova textu a konečně i přílišnou obecnost úvodní studie (zabývá se spíše antickou
gramatikografií obecně než Apollóniem). Anglický překlad Περὶ ἀντωνυμίας připravuje
SCHMIDHAUSER.

22

Pojednání

Περὶ

ἐπιῤῥημάτων

dosud

nikdy

přeloženo

ani

komentováno nebylo, S. BROCQUET však podle všeho připravuje francouzský překlad.23
1.2.2 Sekundární literatura
Množství sekundární literatury k Apollóniovi je stále nedostatečné. Problémem je
především naprostá absence rozsáhlejších, syntetizujících prací. Jedinou existující monografii

Srv. např. JANSE (2002:233), také DICKEY (2006:73), která zdůrazňuje, že Lallotův překlad
(viz dále) je mnohem lepší. Naopak SWIGGERS (1982:723) hodnotí Householderovu práci celkem
příznivě.
17 Srv. BLANK (1993:711 s pozn. 25).
18 BEDNARSKI, M. 2000a, Apollonios Dyskolos: O skladni, Kraków, Polska Akademia
Umieteności (Biblioteka Przekladów z Literatury Staroźytnej 12). Publikaci jsem neměl k dispozici.
19 ECO
CONTI (2009:3) mylně uvádí, že Brandenburg zpracoval pojednání Περὶ
ἐπιῤῥημάτων.
20 Jak nicméně BRANDENBURG (2005:10) sám přiznává.
21 Viz např. FERRI (2006) a SCHMIDHAUSER (2007).
22 Viz http://schmidhauser.us/apollonius/bibliography/translations/.
23 Srv. DICKEY (2006:74).
16
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sepsal francouzský učenec É. EGGER (1854), jehož práce byla v 19. století hodnocena
příznivě, dnes je však již zcela překonaná a je považována za nedostačující.24
Centrem zájmu o Apollónia bylo v 19. stol. především Německo. Prvním badatelem,
který se Apollóniem zabýval na skutečně vědecké úrovni, byl SKRZECZKA, zpracovávající
formou článků problematiku slovních druhů a slovesných kategorií. 25 Posléze vyšla řada
kratších studií, pojednávajících především o „filologických“ otázkách v užším slova smyslu.
SCHNEIDER (1845), DRONKE (1854), a HOERSCHELMANN (1880) se zabývají především
textověkritickými problémy Apollóniových spisů. DRONKE (1857) a UHLIG (1870) řeší
otázku, zda byly Apollóniovy spisy původně součástí rozsáhlého, spojitého gramatického
korpusu.
Mimoto vznikaly již i rozsáhlejší, teoretičtěji orientované práce. LANGE (1852)
shrnuje ve své čtyřicetistránkové studii Das System der Syntax des Apollonios Dyskolos
Apollóniův výklad obsažený ve spisu Περὶ συντάξεως. SCHOEMANN (1862) zpracoval
pod názvem Die Lehre von den Redetheilen nach den Alten pojednání o slovních druzích,
v němž často odkazuje na Apollónia. STEINTHAL (1890/91) sepsal výbornou, dodnes
užitečnou deskriptivní práci Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern mit
besonderer Rücksicht auf die Logik, v jejímž prvním díle je Apollóniovi a souvisejícím
problémům věnováno přes sto stran.
Zhruba v první polovině 20. století zájem o Apollónia citelně zeslábl. Mezi lety 1915
až 1970 vznikly k tématu jen dvě důležitější práce. THIERFELDER (1935)26 se v relativně
objemné studii nazvané Beiträge zur Kritik und Erklärung des Apollonius Dyscolus zabývá
především textověkritickými problémy menších Apollóniových spisů27 a HAHNová (1951)
zpracovává z poněkud neortodoxního hlediska problematiku slovesných modů u Apollónia.

Srv. např. BLANK (1993:713); JANSE (2002:233 s odkazy na další literaturu).
Např. (1) SKRZECZKA, R. F. L. 1837, De pronominibus propter locum, quem obtinent,
orthotonumenis, Programm Königl. Friedrichs-Gymnasium zu Gumbinnen, str. 1-14; (2) SKRZECZKA,
R. F. L. 1853, Die Lehre des Apollonius Dyscolus von den Redetheilen und kritische Bemerkungen zu
Apollonius de adverbio, Programm Kneiphöfisches Stadt-Gymnasium zu Königsberg, str. 1-28; aj.
Žádnou z jeho prací jsem neměl k dipozici.
26 THIERFELDER, A. 1935, Beiträge zur Kritik und Erklärung des Apollonius Dyscolus,
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der sächsischen Akademie der Wissenschaften
43/2, 1935, str. 1-91. Tuto údajně výbornou práci – např. BLANK (1993:712 s pozn. 27) ji označuje jako
„excellent“ - jsem neměl k dispozici.
27 Srv. také ROSE (1936).
24
25
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V posledních čtyřiceti letech zažívá naopak bádání o Apollóniovi určitou renesanci.
Z modernějších prací asi nejcitovanější je pojednání Ancient Philosophy and Grammar: The
Syntax of Apollonius Dyscolus, jehož autorem je americký filosof a lingvista D. L. BLANK. 28
Recenze, které jsem měl k dispozici,29 se o této práci vyjadřují v superlativech. Jedná se o
obsáhlejší studii (134 stran), která pojednává především o teoretických základech
Apollóniovy gramatické teorie (zejména s ohledem na princip καταλληλότης).
K dispozici je dnes také několik dalších obecněji orientovaných prací, v nichž lze
nalézt základní poučení o Apollóniovi, viz např. SLUITERová (1990), BLANK (1993),
SCHENKEVELD (1994), KEMP (1996). Zapomínat nelze také na úvodní studie obsažené
v edicích.
Vznikají rovněž speciálnější studie. Problematiku slovesných časů u Apollónia řeší
SCHÖPSDAU (1978); některým terminologickým otázkám se věnují NICKAU (1994),
BEDNARSKI (1994)30 a VAN OPHUIJSEN (1993). Otázku citování vlastních spisů detailně
analyzuje SCHMIDHAUSER (2005). Vybraným problémům slovních druhů se věnují
SLUITERová (1992), JANSE (2002), BASSET (2002) a ECO CONTI (2009). O aplikaci
moderních lingvistických přístupů na Apollóniovu nauku se pokoušejí AX (2003), HYMAN
(2003), LAMBERT (2003) a ALLAN (2006).

1.3 Osoba Apollónia Dyskola
1.3.1 Jméno
Apollónios Dyskolos je uváděn také jako Apollónios Alexandrijský (Ἀπολλώνιος
Ἀλεξανδρεύς, lat. Apollonius Alexandrinus).31 Protože učenců jména Apollónios, působících
v Alexandrii, bylo více, není toto označení příliš vhodné, může svádět k záměně s jinou
osobou. 32 Běžně je Apollónios uváděn s přízviskem Dyskolos (Δύσκολος, lat. Dyscolus).

BLANK, D. L. 1982. Ancient Philosophy and Grammar: The Syntax of Apollonius Dyscolus [Diss.
Princeton 1982], Chico, CA, Scholars Press. Publikaci jsem neměl k dispozici.
29 Viz LLOYD (1984), LANGSLOW (1986).
30 BEDNARSKI, M. 1994, Studia nad grecka terminologia gramaticzna Apolloniosa Dyskolosa
[Studies on the Greek grammatical terminology of Apollonius Dyscolus], Uniw. Jagielloński, Rozprawy
habilitacyjne 278, Kraków. Tuto práci jsem neměl k dispozici.
31 Uvádí jej takto např. SYLBURGIUS (1590). Také Apollóniovy spisy byly v rukopisech
nadepisovány Ἀπολλωνίου Ἀλεξανδρέως Περὶ…, viz např. Pron. 3.1-2; Synt. 1.1-2.
32 Srv. DICKEY (2006:73, pozn. 1).
28
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Původ tohoto jména, které by bylo možno přeložit jako Obtížný či Protivný, Mrzutý apod. 33
byl nejasný již ve starověku. 34 Existovalo několik teorií, které reprodukuje již Βίος, 35
anonymní Apollóniův životopis, a které uvádějí i moderní badatelé. 36 Jméno mohlo být
odvozeno:
(a) od Apollóniovy arogantní povahy. Sekundární literatura

37

upozorňuje na

nelichotivá adjektiva, která Apollónios užívá, když hodnotí názory jiných gramatiků:
εὐήθης (naivní, hloupý), ληρώδης (užvaněný), οὐχ ὑγιῆς (nenormální, [mentálně] nezdravý),
γελοῖος (směšný) apod.
(b) od jeho záliby v kladení a řešení obtížných otázek;
(c) od komplikovanosti jazykového stylu jeho děl.
Poslední z hypotéz byla pokládána za nejpravděpodobnější již v 19. století a i dnes je
jí dávána přednost.
1.3.2 Biografie
Spolehlivé informace o životě Apollónia Dyskola téměř neexistují. Dochovaly se dvě
nepříliš odlišné verze38 krátkého Apollóniova životopisu, sepsaného anonymním autorem.
Tento životopis je v sekundární literatuře označován zpravidla jen Βίος. Pravděpodobně byl
původně součástí Héródiánova pojednání Περὶ προσωδίας (O přízvuku).39 Bývá vydáván,
popř. i překládán, v edicích Apollóniových spisů, jedna z verzí je přetištěna již v editio
princeps.40 Informační hodnota textu je však velmi sporná, badatelé tyto životopisy pokládají
za přinejmenším částečně smyšlené, na důvěryhodnosti jim nepřidává ani přílišná
stručnost. 41 Heslo ve slovníku Suda 42 obsahuje neúplný soupis děl a není pramenem pro

Výraz δύσκολος, užitý o osobě, překládá LSJ, s. v. δύσκολος, jako hard to please, discontended,
fretful, peevish. EGGER (1854:8) překládá le difficile, DICKEY (2006:74) užívá ekvivalent troublesome,
SANDYS (1906:319) i ROSE (1982:723) crabbed, BLANK (1993:709) grouch, MÁRSICO (2000:82) difícil.
34 Srv. např. BUTTMANN (1877:III).
35 GG II,3,XI.11-14. Citovat jej zde budu jako GG II,3, strana[tečka]řádek.
36 Srv. COHN (1895), BRANDENBURG (2005:14), DICKEY (2006:74), SANDYS (1906:319).
37 Srv. BRANDENBURG (2005:14), SCHÖPSDAU (1978:281), KEMP (1996:316).
38 SCHNEIDER (1910:XI-XII).
39 Srv. např. UHLIG (1910:IX).
40 Alespoň jednu z verzí vydává také SYLBURGIUS (1590), SCHNEIDER (1910:XI), reprint i
překlad poskytují LALLOT (1997:14) a BRANDENBURG (2005:13). KEMP (1996:316) mylně uvádí, že
v GG II,3 - SCHNEIDER (1910) jsou přetištěny obě verze, ve skutečnosti jde pouze o jednu verzi +
začátek druhé verze v Bekkerově vydání.
41 Takové výhrady má např. UHLIG (1910:XI), jehož názor cituje také KEMP (1996:316).
42 Přetiskuje např. SYLBURGIUS (1590); GRAEFENHAHN (1843:70 s pozn. 66).
33
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biografii, uvádí pouze Apollóniovo přízvisko „Dyskolos“ a skutečnost, že byl otcem
gramatika Héródiána.
Apollóniova životní data jsou nejistá, narodil se snad kolem roku 80 n. l. v Alexandrii,
zemřel kolem roku 160 n. l. 43 v rodném městě. Jeho rodiče nejsou známi jinak než jménem,44
matka se jmenovala Ariadné, otec Mnésitheos, jak nás informuje Βίος,45 jenž nás zpravuje i o
tom, že Apollónios byl pohřben v Alexandrijské čtvrti Brúcheion.46 Pravděpodobně zde tedy
strávil většinu života. Vrchol Apollóniova působení spadá snad do doby kolem roku 140 n.
l.47 Možná se živil jako učitel. 48 Lze takto interpretovat dvě poznámky v jeho spisech:
(1) Ἡ προκατειλεγμένη σύνταξις περὶ συνδέσμων ὑπὸ πλειόνων γραμματικῶν […] τοὺς
συνεχέστερον ἡμῖν ἐν ταῖς σχολικαῖς συγγυμνασίαις συνιόντας οὐκ ἔπειθε… (Coni. 213.13). 49
„Dřívější výklady mnohých gramatiků o syntaxi spojek […] nepřesvědčily ty, kteří se se mnou trvale
účastnili školních cvičení (akademických rozprav?).“ 50
(2) Ἐν ταῖς προεκδοθείσαις ἡμῖν σχολαῖς ἡ περὶ τὰς φωνὰς παράδοσις […] κατείλεκται
(Synt. 1.3-4).
„V dřívějších přednáškách (rozpravách? spisech?) byly probrány výklady o hláskách.“

Ani jedna z citací však není podle mého názoru dostatečným dokladem, v případě
citace (1) je problémem přesný význam konstrukce ἐν ταῖς σχολικαῖς συγγυμνασίαις,
v případě citace (2) mohou být substantivem σχολαῖς myšleny psané výklady = spisy. Tuto
interpretaci podporuje také slovesný tvar προεκδοθείσαις (dříve uveřejněné?). Zda
Apollónios skutečně učitelem byl, tedy nelze určit.51
Je možné, že za vlády Antonina Pia navštívil Apollónios Řím.52 Někdy bývá jako
argument pro Apollóniovu návštěvu Říma (později, za Marka Antonia) chápána také jedna
formulace, kterou poskytuje Βίος, z níž však není jasné, zda Řím navštívil sám Apollónios či

43

Tato data uvádí ALLAN (2006:2), většina sekundární literatury se omezuje na údaj o 2. stol.

n. l.
Srv. BRANDENBURG (2005:13).
GG II,3,XI.7.
46 GG II,3,XI.10.
47 Srv. SCHMIDHAUSER (2010:2).
48 Byl o tom přesvědčen např. UHLIG (1910:X).
49 Srv. také BLANK (1993:709-710). LSJ, s. v. σχολικός, cituje toto místo a překládá academic.
50 Autorem všech překladů je diplomand, nebude-li uvedeno jinak.
51 Za neprůkaznou pokládá Apollóniovu učitelskou dráhu také BLANK (1993:709-710).
52 Srv. SANDYS (1906:319).
44
45
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jeho syn Héródianos, přičemž druhá možnost se jeví jako mnohem pravděpodobnější
(Apollóniův životopis je spojen s životopisem Héródiana).53
(3) Ἐπαίδευσε δὲ τὸν υἱὸν αὑτοῦ Ἡρωδιανὸν τοσοῦτον ὅσον τὰ τέλη τῆς παιδεύσεως
εἰληφότα ἀποστῆναι ἀπ’ αὐτοῦ […]. Ἀφίκετο δὲ ἐς Ῥώμην… (GG II,3,XI.18-21).
„Apollónios svého syna Héródiana vychovával takovým způsobem, že když dospěl, od otce odešel […].
Dorazil do Říma…[podmětem je spíšehéródianos].

Otázkou také je, zda Apollónios ovládal latinu. Zdá se to pravděpodobné, neexistují
ale žádné důkazy, v Apollóniových dochovaných spisech se nikde neprojevuje vliv možné
znalosti latiny.54
Další informace, které uvádí Βίος, jsou již zcela bulvární a úsměvné. Apollónios byl
údajně tak chudý, že musel psát na ostraka,55 což je však při množství jeho tvorby zhola
nemožné.56 Proto je nutno brát s rezervou i tvrzení o Apollóniově extrémní chudobě.57 Dále
se lze dovědět, že na Héródianův odchod od otce možná zapříčinila skutečnost, že
Apollónios do domu přivedl macechu.58

1.4 Apollóniovy spisy
1.4.1 Základní fakta
Celkový počet Apollóniem sepsaných pojednání se odhaduje na 20 až 30. Šíře jeho
tvorby nemá mezi starověkými gramatiky obdoby. Zahrnovala pravděpodobně spisy ke
slovním druhům, gramatickým kategoriím (slovesný čas, jmenný rod) i ke zvukové stránce
jazyka (přízvuky, hláskosloví) a k řeckým dialektům. Z velkého množství Apollóniových
spisů se však největší část ztratila zřejmě již ve starověku.59 Nejvýznamnějšími60 tituly byly
pravděpodobně Ὀνοματικόν (Pojednání o jménech) a Ῥηματικόν (Pojednání o slovesech). Ani

Srv. k tomu např. KEMP (1996:317), BLANK (1993:709). Že Apollónios cestoval do Říma na
studia, uvádí GRAEFENHAHN (1843:70-71), není ale jasné, odkud tuto informaci čerpá.
54 Za velmi pravděpodobnou pokládají Apollóniovu znalost latiny UHLIG (1910:VIII) a KEMP
(1996:317).
55 GG II,3,XI.17-18.
56 BRANDENBURG (2005:14) správně uvádí, že se zřejmě jedná o topický příběh.
57 Toto tvrzení však bez dalšího vysvětlení přejímá SANDYS (1906:319).
58 GG II,3,XI.20.
59 Srv. SANDYS (1906:319), KEMP (1996:318).
60 Srv. DICKEY (2006:74).
53
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jeden z těchto dvou spisů se bohužel nedochoval,61 dnes jsou k dispozici pouze fragmenty.
Pro určení počtu a titulů Apollóniových spisů existují dva hlavní prameny:62
(I) slovník Suda, v němž je uveden neúplný seznam Apollóniových spisů;63
(II) odkazy:
(IIa) (především) autorovy odkazy na vlastní spisy;
(IIb) (okrajově) odkazy pozdějších gramatiků na díla samotného Apollónia.
Doklady u dalších antických autorů za zásadní pramen považovat nelze, neboť jsou
citovány pouze spisy známé také ze Sudy a z Apollóniových vlastních odkazů.64 Snaha o
přesné určení bibliografie Apollónia Dyskola v případě obou pramenů naráží na závažné
potíže – seznam ve slovníku Suda je nespolehlivý, neuvádí např. ani jeden ze tří menších,
dnes dochovaných spisů, a odkazy (jak Apollóniovy, tak cizí) často neuvádějí konkrétní titul,

Dochoval se nicméně jeden gramatický papyrus (P.S.I. 7.849) pocházející z 2. stol. n. l., který
má s velkou pravděpodobností jistý vztah ke spisu Ῥηματικόν, srv. BLANK (1993:729).
62 Βίος nelze za pramen pro „Apollóniovu bibliografii“ pokládat, jedna verze neuvádí spisy
vůbec, v druhé verzi (GG II,3,XII.11-13) nacházíme formulaci: Ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς οὗτος υἱὸς γέγονεν
Ἀπολλωνίου τοὐπίκλην Δυσκόλου τοῦ καὶ εἰς τὰ ὀκτὼ μέρη συγγραψαμένου καὶ εἰς τὴν
σύνταξιν. („Tento Héródianos byl synem Apollónia s přízviskem Dyskolos, jenž psal o osmi částech a o
syntaxi.“). Míněny jsou pravděpodobně spisy Περὶ μερισμοῦ τῶν τοῦ λόγου μέρων (O klasifikaci
slovních druhů) a Περὶ συντάξεως.
63 Heslo Ἀπολλώνιος Ἀλεξανδρεύς přetiskuje také např. BUTTMANN (1877:XXXVII) a
DRONKE (1857a:572-574), některé tituly a jejich překlady uvádí také EGGER (1854:12nn.) Suda hovoří
o následujících spisech (v tomto pořadí): Περὶ μερισμοῦ τῶν τοῦ λόγου μέρων - Περὶ συντάξεως –
Περὶ ῥήματος ἤτοι Ῥηματικόν – Περὶ τῶν εἰς μι ληγόντων ῥημάτων παραγώγων (O odvozených
slovesech končících na –mi) – Περὶ ὀνόματος ἤτοι Ὀνοματικόν – Περὶ ὀνομάτων κατὰ διάλεκτον (O
jménech podle dialektů) – Περὶ τῆς θηλυκοῖς ὀνόμασιν εὐθείας (O nominativu jmen ženského rodu) –
Περὶ παρωνύμων (O přízviskách) – Περὶ συγκριτικὼν καὶ περὶ διαλέκτων Δωρίδος, Ἰάδος, Αἰολίδος,
Ἀτθίδος (O komparativech a dialektu dórském, iónském, aiolském a attickém) – Περὶ σχημάτων Ὁμηρικῶν
(O homérských formách) – Περὶ κατεψευσμένης ἱστορίας (O lživých příbězích) – Περὶ παθῶν (O
transformacích) – Περὶ παθῶν κατηναγκασμένων (O nutných transformacích) – Περὶ τόνων σκολιῶν
(O chybných přízvucích) – Περὶ προσωιδιῶν (O přízvukování) – Περὶ στοιχείων (O hláskách) – Περὶ
προθεσέων (O předložkách) – Περὶ τῶν τοῦ Διδύμου πιθανῶν (O Didymově přesvědčivosti /?/) – Περὶ
συνθέσεως (O skládání slov) – Περί διφορουμένων (O tvarech, které se vyslovují dvojím způsobem) – Περὶ
τοῦ τις (O tvaru ´tis´) – Περὶ γένων (O rodech) – Περὶ πνευμάτων (O přídeších) – Περὶ κτητικῶν (O
přivlastňovacích tvarech) – Περὶ συζυγίας (O konjugaci). Pod kterými z uvedených titulů se skutečně
skrývají samostatná pojednání a pod kterými jen nadpisy částí jiných spisů, není známo. U mnoha
spisů je rovněž zcela nejasné, co bylo jejich obsahem. Takovým případem je např. spis Περὶ
κατεψευσμένης ἱστορίας. SCHNEIDER (1904:587) uvažuje, že jeho obsahem mohl být soupis pověstí
a příběhů, které se zásadně odlišovaly od běžného podání, takže na ně bylo pohlíženo jako na lživé či
mylné.
64 Srv. BRANDENBURG (2005:15).
61
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nýbrž pouze část spisu,65 odkazují tedy na „nadpis“ určité části pojednání, jehož název dnes
může, ale nemusí být znám.
Z množství Apollóniových spisů se jen čtyři dochovaly vcelku nebo z větší části.
Jedná se o tři menší „monografie“ o jednotlivých slovních druzích: Περὶ ἀντωνυμίας, Περὶ
συνδέσμων, Περὶ ἐπιῤῥημάτων a o rozsáhlé syntetizující pojednání Περὶ συντάξεως.
Z ostatních spisů jsou některé známy z fragmentů, jiné jen titulem.
(1) Περὶ ἀντωνυμίας je z dochovaných děl pravděpodobně nejstarší, k tomu viz
oddíl 1.4.3 Relativní chronologie. K obsahu spisu viz oddíl 1.7 Obsah spisu. Pojednání má
rozsah zhruba 95 normostran, je tedy ze tří menších spisů nejrozsáhlejší. Spis se
pravděpodobně nedochoval celý (chybí konec). Poslední část dochovaného textu (113.17116.14) byla zřejmě původně součástí spisu Ῥηματικόν.66
(2) Περὶ συνδέσμων. Strukturálně je spis poněkud odlišný od zbylých dvou menších
pojednání, protože obecná část výkladu je zde velmi potlačena (zahrnuje v podstatě jen
předmluvu o autorových zásadách a o terminologii, 213.1-215.13), valná většina spisu je
věnována rozboru konkrétních problémů (215.14-258.17). Těžce poškozená je bohužel pasáž
o spojkách, jejichž klasifikace je pokládána za nejistou.67 Strukturálně lze druhou část spisu
rozdělit do šesti úseků, přičemž v každém je analyzován určitý typ spojek, jejich význam,
způsoby užití, případně i hlásková podoba. Spis je specifický také relativně malým
rozsahem, jenž činí přibližně 43 normostran (necelá polovina rozsahu v porovnání s oběma
dalšími menšími spisy), a konečně silným vlivem stoické gramatiky, z níž zde Apollónios
vychází. 68 Absence obecnějšího výkladu je zřejmě důvodem, proč je pojednání Περὶ
συνδέσμων relativně nejméně reflektováno badateli.
(3) Περὶ ἐπιῤῥημάτων. Spis je strukturálně podobný pojednání Περὶ ἀντωνυμίας.
Skládá se ze dvou částí, v první části (119.1-145.25) jsou řešeny obecné otázky: definice
adverbií, jejich syntax a problematika slov, u nichž není zcela jasné, zda jsou příslovci.
V druhé části (146.1-200.32) pak autor systematicky vykládá o jednotlivých příslovcích,
kritériem pro řazení výkladu je především hlásková podoba („koncovka“ adverbia, přízvuk).

Srv. DRONKE (1857a:576), SCHMIDHAUSER (2005:3).
Srv. SCHNEIDER (1869:592,599; 1878:261).
67 214.26-215.13, tematika ztracené pasáže je uvozena v 213.17-18: …ἐπικριθήσεται […]
προσέτι καὶ τὰ δόξαν ἐσχηκότα συνδέσμων, οὐ μὴν ὄντα („…budou posouzeny tvary, které jsou za
spojky považovány, ve skutečnosti však jimi nejsou), srv. také SLUITER (1997a:233).
68 Srv. SLUITER (1988:57).
65
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Rozsah pojednání činí dnes přibližně 88 normostran, předpokládá se však, že poslední úsek
spisu (201.1-210.5) byl původně koncovou částí pojednání Περὶ συντάξεως. Prvním, kdo
systematicky pojednal o nesrovnalostech ve struktuře tohoto spisu a byl přesvědčen, že jeho
konec představoval původně část jiného pojednání, byl O. SCHNEIDER (1845).69 Schneider
uváděl tři zásadní argumenty: (I) koncové části Περὶ ἐπιῤῥημάτων obsahují odkazy na
tentýž spis;70 (II) mezi první a druhou polovinou daného spisu jsou nepochopitelné shody ve
výkladech, kdy je o jednom problému pojednáváno dvakrát i vícekrát. Tyto shody se týkají
především problematiky adverbií končících na –δε, -ζε, -ω, -σε a -ου; (III) z postupu výkladu
ve spisu Περὶ συντάξεως je jasné, že poslední kniha původně zahrnovala problematiku
spojek a příslovcí, nikoliv jen předložek. Schneiderův názor je dnes communis opinio, bez
odpovědi však zůstala jeho výzva, aby byl konec Περὶ ἐπιῤῥημάτων od zbytku spisu
oddělen. V edicích v rámci GG, vydaných o třicet let později, je spis vydán včetně koncových
částí.
S jistou mírou licence lze stanovit relativně jednotný obsahový rámec menších spisů.71
Výklad se zpravidla dělí do dvou základních částí:
1. význam (περὶ τῆς ἐννοίας, pars generalis),
2. forma (περὶ τοῦ σχήματος τῆς φωνῆς, pars specialis).
Nejprve pojednává Apollónios o významové stránce příslušného slovního druhu.
Osvětluje terminologii (κλῆσις) a představuje definice (ὅρος), rozebírá syntaktické otázky
(σύνταξις), případně klasifikaci a její kritéria. V druhé části spisu autor předkládá poněkud
mechanický výklad týkající se hláskových podob slov, přízvuků, jazykových užití a
významů konkrétních výrazů, morfologických zákonitostí atd. Druhé části menších spisů
jsou vždy delší.
(4) Περὶ συντάξεως. Nejrozsáhlejší, nejmladší a obsahově nejméně jednotný
z dochovaných Apollóniových spisů podává ve čtyřech knihách vědecký rozbor syntaxe
(především syntaxe věty jednoduché 72 ) a souvisejících sémantických problémů. Svým

Viz SCHNEIDER (1845:446nn.), srv. také BUTTMANN (1877:X).
Viz např. Adv. 202.33; 207.27-28 aj.
71 Srv. např. DRONKE (1857a:551), SCHNEIDER (1878:259-264), BLANK (1993:719).
72 Syntax je v Apollóniově pojetí vždy syntaxí elementů fungujících na stejné úrovni.
Apollónios nerozlišuje mezi syntaktickou hypotaxí a parataxí a nepracuje s principem subordinace.
Proto zpracovává především problematiku syntaxe větných členů v rámci jedné věty, zatímco
souvětná syntax je v největším z jeho spisů silně upozaděna (a ani v menších spisech nenacházíme
zásadní výklady na toto téma). SLUITER (1990:137) v souvislosti s kauzálními větami v Apollóniově
69
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významem dílo Περὶ συντάξεως dalece převyšuje menší spisy a je předmětem největšího
zájmu badatelů, což je dáno jednak rozsahem, jednak skutečností, že teze obsažené
v menších spisech jsou v Περὶ συντάξεως často reprodukovány. Spis je dnes členěn na čtyři
knihy, jeho celkový rozsah činí přibližně 225 normostran. Tradiční dělení na kapitoly
nepochází od Apollónia,73 je však zachováváno všemi edicemi.
(I) První kniha74 (1.1-128.2) začíná teoretickým úvodem o struktuře jazyka a
slovních druzích, celý zbytek knihy zahrnuje problematiku syntaxe členu, autor přitom
většinu pozornosti věnuje členu prepozičnímu, otázky postpozičního členu jsou probírány
mnohem stručněji ke konci knihy.
(II) Druhá kniha (129.1-266.3) se zabývá zájmeny, výklad je však výrazně
méně systematický, než v pojednání Περὶ ἀντωνυμίας. Poněkud promiscue jsou probírány
otázky přívukování zájmen, jejich morfologie a syntaxe.
(III) Třetí kniha (267.1-433.9) v úvodu znovu odkazuje k některým problémům
zájmen a členů. Představuje také Apollóniův koncept jazykové shody (καταλληλότης) a
zabývá se otázkami správnosti (καταλληλία) a nesprávnosti (άκαταλληλία) jazykových
užití. Největší část třetí knihy však zabírá slovesná syntax. Apollónios pojednává nejprve o
slovesných způsobech, poté o rodech, konec knihy je věnován pádové syntaxi sloves.
(IV) Čtvrtá kniha (434.1-497.11) pojednává o hláskosloví a syntaxi předložek.
Koncová část, pojednávající o příslovcích, je dnes přičleněna k pojednání Περὶ ἐπιῤῥημάτων,
jak již bylo zmíněno, další část koncové pasáže pojednávající o spojkách je ztracena.75

1.4.2 Dochování spisů
Pojednání Περὶ ἀντωνυμίας se, podobně jako zbylé dva Apollóniovy menší spisy,
dochovalo pouze v jediném rukopise,76 obsaženém v kodexu Parisinus 2548, jenž se od dob I.
Bekkera označuje pro účely textové kritiky Apollóniových spisů písmenem A. Text spisu

pojetí uvádí „There is absolutely no trace here [sc. v Apollóniových spisech – pozn. J. H.] of the conception
that the causal subordinate clause stands on a different level from the main clause.“ Podobně KEMP
(1996:330) podotýká, že Apollónios vůbec nehovoří o principu řízenosti v jazyce.
73 Srv. LANGE (1852a:2 s pozn. 1); O. SCHNEIDER (1845:453).
74 Srv. k obsahu Περὶ συντάξεως také např. SYLBURGIUS (1590:II-VIII); BUTTMANN
(1877:XXXVIII-XLII); STEINTHAL (1890:343nn.); UHLIG (1910:530-537); LALLOT (1997,I:29-41,88-95).
75 Srv. BLANK (1993:712).
76 Rukopisy uložené ve Vatikánu, Ottobonianus 173 fol. 183r (z 16. století) a Urbinas 150 fol. 45v
(ze 14. století) neobsahují spis Περὶ ἀντωνυμίας, nýbrž část druhé knihy spisu Περὶ συντάξεως, která
se však primárně zabývá zájmeny, srv. SCHNEIDER (1878:VI).
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jako takový je zachován relativně dobře (až na nedochovaný konec), je však zřejmě citelně
ovlivněn interpolacemi. 77 V dobrém stavu je rovněž text Περὶ συντάξεως, naopak texty
zbylých dvou menších spisů jsou ve výrazně horším, v případě Περὶ συνδέσμων, témeř
v žalostném stavu.
Kodex je vyroben z pergamenu, datace není zcela jasná, uvádí se 10.,78 11.,79 12.80 či
14.81 století. Má 194 folií, která jsou číslována vždy po sedmi.82 Písaři psali černým inkoustem
a jejich grafický styl silně kolísá. Někde se téměř blíží způsobu scriptio continua, 83 jinde jsou
však patrné mezery či dokonce interpunkční znaménka mezi slovy i písmeny. 84 Psaní
přízvuků a přídechů rovněž silně kolísá.85 Rukopis je značně lakunovitý a vykazuje stopy
poškození vlivem vlhkosti,86 přesto je však poškozených míst méně než u dalších rukopisů
s Apollóniovými spisy. Kromě vyloženě poničených míst je text bez problémů čitelný87 a jeho
„původnost“ prokazuje i znění Apollóniových citací u Prisciana.88
Obsah kodexu: folium 1 obsahuje soupis nadpisů prvních dvaatřiceti kapitol první
knihy;89 folia 2r – 92r obsahují pojednání Περὶ συντάξεως, text má však dvě velké lakuny,
z toho jednu hned na začátku (oddíl 25.4-91.6 je editován na základě apografu),90 folia 92r –
93r obsahují začátek spisu Περὶ συνδέσμων, fol. 94 je prázdné, fol. 95r – 113v obsahují zbytek

K některým možným interpolacím v textu srv. MAAS (1973b:124nn.), jehož názory jsou však
v mnoha ohledech extrémní a nepředstavují communis opinio. Maas např. pokládá za pozdější dodatek
celý úsek 35.20-36.7, kde se hovoří o slovosledu orthotonických a enklitických tvarů zájmen. Podle
Maase se s ohledem na kontext a některé terminologické nejednoznačnosti jedná o nesmyslnou
odbočku. Problém je, že v případě textů Apollónia Dyskola (podle RE [COHN 1895] nejobtížnějšího
starořeckého autora) je taková argumentace velice pochybná.
78 Srv. MAAS (1973b:124).
79 Srv. MAAS (1911:II), BRANDENBURG (2005:5).
80 Srv. COHN (1895). UHLIG (1910:XXIII); BLANK (1993:710) a LALLOT (1997,I:86) uvádějí
XI-XII. stol.
81 SCHNEIDER (1878:VIII) a UHLIG (1910:XXIII) uvádějí, že BEKKER (1813:149) původně
pokládal za datum vzniku 14. století, později však svůj názor změnil na 12. století. Bekkerova původní
datace mohla být údajně odvozena od data, které kdosi napsal na fol. 1. Bekkerův původní názor
nicméně bez výhrad přejímá BUTTMANN (1877:XXI).
82 Srv. BUTTMANN (1877:X).
83 Srv. BEKKER (1813:149).
84 Srv. UHLIG (1910:XXVI).
85 Srv. BEKKER (1813:149); UHLIG (1910:XXXIII).
86 Srv. BUTTMANN (1877:XX).
87 Srv. SCHNEIDER (1878:VIII).
88 Srv. DRONKE (1854b:604).
89 Srv. UHLIG (1910:XXIII). Podobné soupisy jsou pak připojeny i k dalším třem knihám,
nejsou však obsahově přesné.
90 Srv. BLANK (1993:711).
77
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spisu Περὶ συνδέσμων, který je lakunovitý a citelně poškozený vhlkem. Chybí fol. 99. Na
fol. 114r – 145v

a fol. 177r – 183v je zaznamenáno ve dvou částech pojednání Περὶ

ἐπιῤῥημάτων. Spis Περὶ ἀντωνυμίας je roztroušen na fol. 146r – 176v (prostřední část spisu),
fol. 184 (začátek spisu) a fol. 185r – 194v (koncová část spisu).91
FOLIUM
MÍSTA TEXTU DLE GG
1
----------------------------------r
v
2 –7
Synt. 2.12 - 25.6
8r – 92r
Synt. 91.6 - 497.11
94; 99
----------------------------------92v - 93v; 95r - 98v; 100r - 113v
Coni. 213.9 - 258.26
r
v
114 – 145
Adv. 119.1 - 194.17
146r – 176v
Pron. 5.16 - 88.2
r
v
177 – 183
Adv. 194.17 – 210.5
184
Pron. 3.1 – 5.16
r
v
185 – 194
Pron. 88.2 – 116.13
Tabulka 1: Obsah kodexu Parisinus 2548 podle folií a odkazy na text podle edic v rámci GG92

Poněkud chaotická kompozice kodexu je poměrně snadno vysvětlitelná: kodex
původně nebyl jednotný, vznikl postupným svázáním několika „sešitů“ s Apollóniovými
spisy. Folia 146r – 176v původně náležela za fol. 184, ale nedopatřením byla při vázání kodexu
umístěna na špatné místo. Podobně fol. 177r – 183v původně náležela za fol 145v. 93 Některá
folia byla také vlivem nedbalosti při vázání přehozena (fol. 3 a 4, fol. 5 a 6, fol. 97 a 98).
Hlavní text byl sepisován minimálně dvěma až třemi písaři. Začátek pojednání Περὶ
συντάξεως94 a možná i začátek spisu Περὶ συνδέσμων byly psány jinou rukou, než zbytek
hlavního textu, oba písaři však zjevně vycházeli z jednoho archetypu a oba psali zhruba ve
stejnou dobu. První písař (lze jej označit A1) „poškodil“ text především četným
vynecháváním slov a písmen, druhý písař (A2) množstvím rasur.95 Oba rovněž opisovali
určité množství poznámek in margine, jejich hodnota je ovšem nevalná.96 Tyto poznámky jsou
zřejmě již starověkého původu a odrážejí velký zájem o Apollóniovy spisy.97 Pozoruhodné je
rozmístění daných poznámek – minimálně jeden z písařů jich vypsal poměrně velké
K obsahu kodexu A srv. SCHNEIDER (1878:IX) a DRONKE (1854b:583), který však neuvádí
prázdné fol. 94 ani chybějící fol. 99.
92 Na základě údajů z UHLIG (1910:XXIII-XXIV).
93 Srv. BUTTMANN (1877:XI); UHLIG (1910:XXIII).
94 2.12 – 25.6, tj. celá první část po největší lakunu.
95 Třetí písař (A3) je poněkud sporný, od A 2 jej odlišuje především tmavší barva inkoustu, srv.
UHLIG (1910:XXXIII-XXXV).
96 Srv. DRONKE (1854b:600) a SCHNEIDER (1878:X).
97 Srv. BUTTMANN (1877:V).
91
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množství ke spisu Περὶ συντάξεως, naopak Περὶ ἀντωνυμίας poznámky takřka
neobsahuje, 98 což zřejmě znamená, že dané pojednání nebylo ve středověku předmětem
příliš velkého zájmu. Některé poznámky jsou psány latinsky.99
Hlavní text je silně poznamenán zásahy více či méně diletantských korektorů.100 Co se
však týče ortografie, vykazuje rukopis celkem běžné znaky řeckých středověkých rukopisů,
zejména záměny ι / η / ει, ε / αι, υ / οι, ο / ω101 apod., které samozřejmě reflektují tehdejší
výslovnost.
Pojednání Περὶ συντάξεως se jako jediný z Apollóniových spisů dochovalo ve více
rukopisech (v žádném ale kompletně), za kanonický text se však považuje také Parisinus
2548. Nejznámějšími z dalších kodexů obsahujících rukopisy pojednání Περὶ συντάξεως
jsou: (II) Parisinus (Regius) 2547 (označován B), papírový kodex, který pochází z konce 15.
století, o velikosti 19 x 13 cm, mající 206 folií a pořízený jakýmsi Ioachimem na pokyn
Konstantina Laskarise, textověkriticky nepříliš významný, protože do textu bylo silně
zasahováno za účelem zjednodušování, jeho hojné užívání I. Bekkerem bylo předmětem
kririky; (III) Parisinus (Regius) 2549 (C), látkový kodex pocházející ze 14. století, formátu 23 x
14 cm, mající 78 folií, pro textovou kritiku mnohem významnější než B – text je lépe
zachován a není zde rozsáhlá lakuna v knize II., kterou trpí rukopis A; (IV) Vaticanus 1410
(D), 102 papírový kodex z 15. století, poskytující značně poškozený text a proto nepříliš
významný; (V) Laurentianus LX 26 (L), látkový kodex ze 14. století, formátu 12 x 15 cm, mající
138 folií, který je rukopisu A příbuznější, než B a C;103 (VI) Ambrosianus R 44, papírový kodex,
pocházející ze začátku 15. století, formátu přibližně 23 x 17 cm, mající 119 folií; (VII) Vaticanus
graecus 2226 ze 14. století; (VIII) Urbinas 150 rovněž ze 14. století; (IX) Ottobonianus graecus
173; (X) Marcianus X 1; (XI) Marcianus VIII 2; (XII) Laurentianus LXXXXI ze 14.–15. století a
konečně také (XIII) Ambrosianus VIII 16, s nímž v 16. století pracoval významný dobový
učenec M. Sophianus. 104 Existují rovněž apografy částí rukopisu A, které jsou však pro
textovou kritiku bezvýznamné.

Srv. SCHNEIDER (1878:X).
Srv. UHLIG (1910:36).
100 Srv. SCHNEIDER (1878:VIII), také UHLIG (1910:XXVI).
101 Srv. MAAS (1911:II).
102 Jemu velmi podobný je bezvýznamný Vaticanus Palatinus 156, poskytující text pouze
úvodní části Περὶ συντάξεως (po 74.3).
103 Srv. UHLIG (1910:XLII).
104 K alternativním rukopisům srv. SCHNEIDER (1878:X); UHLIG (1910:XXXVInn.).
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Vzájemné vztahy rukopisů je možno znázornit dvěma způsoby následovně (podle
toho, zda je zahrnut také rukopis L):105
(I) [archetyp]
A

(II) [archetyp]
[X]

C

A
[Y]

B

(X)
L

D

(Y)
C

(Z)
B

D

Komentář: Z původního archetypálního rukopisu je přímo odvozen rukopis A i další,
dnes již neexistující rukopis, označený zde (X). Ten dal vzniknout buď rukopisu C nebo L a
dalšímu dnes ztracenému (Y), z něhož byly odvozeny rukopisy B a D, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím předpokládaného třetího dnes již neexistujícího rukopisu (Z). Rukopis C
může být chápán jako odvozenina od (X) i (Y). Výrazný kvalitativní rozdíl mezi rukopisem
A a rukopisy ostatními je dán předpokládanou lakunovitostí rukopisu (X). Rukopisy C a L
lze považovat za „nejpříbuznější“ rukopisu A a za první volbu kontroly v případě, že
rukopis A neposkytuje dostatečnou oporu pro konkrétní čtení.
Kromě rukopisů jsou dalšími prameny pro rekonstrukci textu Apollóniových spisů
především autoři, které Apollónios významně ovlivnil, zejména Priscianus (5. stol.),
Macrobius (5. stol.), Stefanos Byzantský (6. stol.), různí scholiasté komentující Dionysia
Thráckého, Michael Syncellus (9. stol.), Maximos Planúdés (2. pol. 13. stol.), Theodoros Gaza
(15. stol.), Konstantinos Laskaris (15. / 16. stol.) a další. 106
1.4.3 Relativní chronologie spisů
Relativní chronologie Apollóniových dochovaných spisů představuje dodnes ne zcela
vyřešený problém. Pokusy stanovit relativní chronologii se objevily již v 19. století. Za
základní pramen pro řešení této otázky jsou považovány Apollóniovy odkazy na vlastní
spisy. Apollónios užívá různé typy odkazů na vlastní spisy poměrně často z de facto
„ekonomických“ důvodů, ve snaze využít v aktuálním výkladu výsledky, k nimž došel

Podle DRONKEho (1854b:585) – starší schéma (I) a UHLIGa (1910:XLII) – mladší schéma
zahrnující rukopis L (II). K dochování spisu Περὶ συντάξεως viz také LALLOT (1997,I:73nn.).
106 Existují rovněž staré anonymní překlady spisu Περὶ συντάξεως do latiny, jeden je obsažen
v kodexu Cod. Ambr. C 274, pocházejícím snad ze 16. století, druhý v Cod. Ambr. D 464, který je o
století mladší, srv. SCHNEIDER (1869:586).
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v jiném spise, či na jiném místě stejného spisu, a pokračovat v argumentaci bez nutnosti
zdržovat se opakováním výkladu.107 Pro problematiku relativní chronologie dochovaných
děl jsou daleko nejdůležitějšími explicitní odkazy typu Daný problém byl / je / bude řešen ve
spise X.108 Základními body analýzy odkazů jsou: 1. celkové množství odkazů mezi jednotlivými
spisy; 2. užití slovesných časů v odkazech.
1. Dá se předpokládat, že nejvíce odkazů se vztahuje na spisy již dokončené.
Obsahuje-li spis A řadu odkazů na spis B, ale naopak to neplatí, lze s velkou mírou
pravděpodobnosti usuzovat, že spis B je starší. Což platí i obecně: spisy s celkově větším
množstvím odkazů na jiné spisy téhož autora budou spíše mladší, než spisy, které odkazy
neobsahují, nebo jich obsahují jen málo.
2. Mnohem závažnějším kritériem jsou však slovesné časy, které Apollónios v těchto
odkazech užívá. Postulujeme-li, že reference v minulém čase (včetně perfekta) odkazuje na
spis již dokončený, reference ve futuru na spis, který ještě dokončen není,109 a že odkaz
v prézentu může být ambivalentní,110 lze rekonstruovat vnitřně velmi koherentní referenční
systém mezi Apollóniovými spisy, jak ilustruje následující přehled.

Pron.
O
D
K
A
Z
U
J
E

Pron.
prét. / préz. / fut.
seznam odkazů
Coni.
prét. / préz. / fut.
seznam odkazů
Adv.
prét. / préz. / fut.
seznam odkazů

JE PŘEDMĚTEM ODKAZU
Coni.
Adv.
_
_
_

1
1/-/Coni. 224.27
4
2/2/Adv. 141.19;
198.25 / 147.16;
180.1

3
2/1/Adv. 133.13;
133.20 / 154.27

Synt.
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
5
(1) / 1 / 3
Adv. (122.12) /
122.33 / 121.5;
125.20; 132.12.

Srv. SCHMIDHAUSER (2005:3)
Nebude-li uvedeno jinak, budou v tomto pododdílu termínem odkaz myšleny nadále vždy
reference tohoto typu.
109 Významy slovesných časů v odkazech však zcela relativizovali např. LANGE (1852:12),
DRONKE (1857a:562nn.), méně radikální byl UHLIG (1870:71), který se domíval, že vnitřní odkazy je
nutno chápat spíše jako odkazy na Apollóniovy myšlenky o daném spise, nikoliv na fyzicky existující
spis, a že významy slovesných časů tedy není potřeba natolik relativizovat. Srv. také
SCHMIDHAUSER (2005:7-8). Poměrně skeptický je rovněž BRANDENBURG (2005:16), který však
mylně uvádí, že podobně ambivalentní jako prézens je v Apollóniových odkazech také perfektum.
Různé typy Apollóniových odkazů na vlastní spisy přehledně shromažďuje SCHMIDHAUSER
(2005:10nn.).
110 Srv. např. UHLIG (1910:XIII).
107
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3
2
3/-/2/-/Synt. 117.9;
Synt. 285.4;
379.1; 457.9
333.15
Tabulka 2: Přehled explicitních referenčních vztahů mezi dochovanými spisy Apollónia Dyskola
pro účely jejich relativní chronologie – počet odkazů, užité slovesné časy, seznam odkazů. 111
Synt.
prét. / préz. / fut.
seznam odkazů

_
_
_

Komentář: odkazuje-li Apollónios v pojednání Περὶ συντάξεως explicitně na spisy
Περὶ συνδέσμων či Περὶ ἐπιῤῥημάτων, užívá výhradně minulé časy, naopak ve spise Περὶ
συνδέσμων není na Περὶ συντάξεως žádný odkaz, v Περὶ ἐπιῤῥημάτων nacházíme odkazy
na Περὶ συντάξεως převážně ve futuru, jednou v prézentu (a teoreticky jednou v perfektu,
viz dále). Právě onen jeden odkaz v perfektu (Adv. 122.12) představuje „výjimku“, která
může vést k závěru, že určování relativní chronologie pomocí odkazů je neprůkazné. 112
Samotná výjimka je ovšem sporná, v manuskriptu A zde sice stojí perfektum ἐκτεθείμεθα,
které však Uhlig navrhuje opravit na prézens ἐκτιθέμεθα,113 byť Schneider původně v textu
zvolil variantu podle manuskriptu A. Příslušná pasáž zároveň stojí v rukopisu v závorce, což
by napovídalo, že se jedná buď o Apollóniův pozdější dodatek k výkladu, nebo přímo o cizí
interpolaci. 114 Oba tyto menší spisy jsou s velkou pravděpodobností starší, než Περὶ
συντάξεως.115
Problematičtější je časové zařazení spisu Περὶ ἀντωνυμίας. Naprostá absence
explicitních odkazových vztahů mezi daným spisem a Περὶ συντάξεως je pozoruhodná.
Zároveň se struktura spisu jeví uspořádanější a vyjadřování uhlazenější, než je tomu v druhé
knize Περὶ συντάξεως, pojednávající o zájmenech.116 Tato skutečnost by mohla podporovat
názor, že spis Περὶ ἀντωνυμίας je mladší, než Περὶ συντάξεως. Proti takové hypotéze však
Tabulka je zpracována na základě údajů z: LANGE (1852a:12 s pozn. 16), DRONKE
(1857a:564), UHLIG (1870:69-71; 1910:XI-XII), BUTTMANN (1877:XVI-XIX) a SCHMIDHAUSER
(2005:20-22, 24, 27-28, 31-32). Do tabulky zahrnuji ve snaze přidržovat se exaktního přístupu pouze
odkazy obsažené v určitém spise a explicitně odkazující na spis jiný. Nezahrnuji odkazy v rámci
jednoho spisu, které pro dané téma nejsou relevantní, ani odkazy, u nichž není na odkazovaný spis
explicitně poukázáno, neboť takové reference nejsou dostatečně spolehlivým dokladem a vedou
pouze ke spekulacím, který spis měl autor svým nejednoznačným odkazem na mysli (jedná se o
odkazy typu: Jak jsem ukázal jinde). Horizontální členění tabulky uvádí, na které z jiných děl daný spis
odkazuje, vertikálně je uváděno, kde je daný spis předmětem odkazování. Perfektum je zahrnuto do
minulých časů.
112 Srv. LANGE (1852a:12 s pozn. 16), který se na základě tohoto odkazu domníval, že
nejmladším spisem je Περὶ ἐπιῤῥημάτων.
113 Srv. UHLIG (1910:XII).
114 Srv. také UHLIG (1870:70), jehož názor reprodukuje i SCHMIDHAUSER (2005:5).
115 Takto již BUTTMANN (1877:XVII).
116 Srv. BUTTMANN (1877:XVIII).
111
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zásadně svědčí odkazy v Περὶ συνδέσμων a Περὶ ἐπιῤῥημάτων, které se k Περὶ
ἀντωνυμίας vztahují minulým či přítomným časem. Bylo by tedy nutno označit všechny tyto
odkazy za nepůvodní nebo předpokládat, že kromě Περὶ ἀντωνυμίας sepsal Apollónios
ještě další, dnes nedochované pojednání o zájmenech, na které odkazuje slovy ἐν τῶι περὶ
ἀντωνυμιῶν. Takové přístupy by byly krajně nevěrohodné a vyvolávaly by více otázek, než
kolik by jich mohly vyřešit. 117 Pravděpodobnost, že všechny explicitní odkazy na Περὶ
ἀντωνυμίας jsou nepůvodní, je mizivá, a zároveň není žádný důvod domnívat se, že
Apollónios sepsal dvě pojednání o zájmenech, přičemž všechny odkazy v Περὶ συντάξεως
jsou čirou náhodou na to, které dnes nemáme k dispozici.
Byl vysloven také názor, že Apollónios mohl svůj spis Περὶ ἀντωνυμίας přepracovat
poté, co dokončil druhou knihu Περὶ συντάξεως.118 To však nelze nijak dokázat, a i kdyby
byl takový názor pravdivý, nijak by se nezměnila skutečnost, že Περὶ ἀντωνυμίας je
z dochovaných děl nejstarší, byť ne v přesně té podobě, kterou dnes máme k dispozici.
Kromě toho Περὶ ἀντωνυμίας neobsahuje žádné explicitní odkazy ani na zbylá dvě
menší pojednání,119 ve kterých opačné odkazy nacházíme, což je jasným argumentem pro
skutečnost, že Περὶ ἀντωνυμίας je oproti oběma menším pojednáním starší. Vzhledem
k tomu, že Περὶ συνδέσμων a Περὶ ἐπιῤῥημάτων jsou zároveň prokazatelně starší, než Περὶ
συντάξεως, musí nutně platit, že Περὶ ἀντωνυμίας je z dochovaných děl nejstarší.
Další podpůrný argument pro tuto tezi souvisí se stylistikou. Významný badatel
zajímající se o problematiku textové kritiky Apollóniových spisů Paul Maas120 zaznamenal,
že mezi pojednáním Περὶ ἀντωνυμίας a ostatními třemi dochovanými spisy je zásadní
rozdíl ve způsobu užívání partikule γε. V Περὶ ἀντωνυμίας je totiž γε užíváno téměř
výhradně ve spojení s εἰ, μήν, ἐπεί, τοι nebo ἀλλά, zatímco v ostatních spisech se vyskytují
také konstrukce s καί, ὡς, οὐ γὰρ δή, ὅπου, δέ apod. nebo také samostatné γε. Je tedy
racionální předpokládat, že Περὶ ἀντωνυμίας je nejstarší.121
Uplatňuje je však např. BUTTMANN (1877:XVI-XIX) ve snaze obhájit svůj dojem (založený
na stylistice a struktuře spisů), že Περὶ ἀντωνυμίας je mladší, než Περὶ συντάξεως.
118 Rovněž BUTTMANN (1877:XVI-XIX).
119 Obsahuje však tři explicitní odkazy na některé nedochované spisy: 57.6 (na spis Περὶ
πνευμάτων), 63.4 (na spis Περὶ σχημάτων), 32.9 (na spis Περὶ συνθετῶν).
120 Viz MAAS (1973a).
121 SCHMIDHAUSER (2005:6-7) upozorňuje také na určité rozdíly v terminologii uplatňované
v jednotlivých spisech: termíny ἀντανακλᾶσθαι (mít reflexivní platnost), ἀντανακλασμός (reflexivita,
zvratnost) se vyskytují především v Περὶ ἀντωνυμίας, naopak καταγίνεσθαι (podstupovat nějaký
proces, vyjadřovat určitou kategorii) a κατάλληλος (shodný, správný) se v Περὶ ἀντωνυμίας neobjevují,
117
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KOLOKACE
Coni.
Adv.
Synt.
δέ + γε
------------------------------- 40
119
καί + γε
6
7
83
ὅπου + γε
9
20
32
οὐ γὰρ δή + γε
9
41
64
ὡς + γε
15
14
52
Tabulka 3: Četnost kolokací partikule γε, které se nevyskytují v Περὶ ἀντωνυμίας, ve spisech
Περὶ συνδέσμων, Περὶ ἐπιῤῥημάτων a Περὶ συντάξεως.122

Nejpravděpodobněji lze tudíž relativní chronologii dochovaných spisů stanovit
následovně (řazeno od nejstaršího k nejmladšímu):
1. Περὶ ἀντωνυμίας > 2. Περὶ συνδέσμων > 3. Περὶ ἐπιῤῥημάτων > 4. Περὶ συντάξεως.123
Skutečnost, že Apollóniovy odkazy si takto, celkem bezproblémově, odpovídají a že
až na jednu spornou výjimku umožňují stanovit relativní chronologii dochovaných spisů, lze
pokládat za možný důkaz Apollóniova systematického přístupu k práci: Apollónios zřejmě
zpracovával své knihy jednu po druhé a nepracoval tedy na několika dílech zároveň.124
Takový názor, podpořený však poněkud jinými argumenty, se objevil již v 19. století. 125
Apollóniovy vnitřní odkazy totiž „nelžou“, tzn., že pokud Apollónios v určitém spise
avizuje, že konkrétní problém byl / je / bude řešen jinde, je toto jeho tvrzení, nakolik lze
soudit z dochovaných spisů, zpravidla pravdivé, což svědčí o tom, že Apollónios zřejmě
před započetím prací na svých spisech musel mít vyhotoven jakýsi plán či seznam otázek,
které bude zpracovávat, a poté zpracoval svá pojednání jedno po druhém. S tím lze
souhlasit, nicméně někteří dřívější badatelé, např. Gustav Dronke, tuto skutečnost pokládali
zcela nepřesvědčivě za jeden z argumentů pro existenci Apollóniovy Technē grammatikē (viz
1.4.4). Apollónios mohl stejně tak provádět přípravné práce pro sepsání určité série
samostatných studií.

jen okrajově je nacházíme v dalších dvou menších spisech, zatímco v Περὶ συντάξεως jsou častější.
Tyto skutečnosti mohou být chápány jako další nepřímý argument pro tezi, že spisy Περὶ
ἀντωνυμίας a Περὶ συντάξεως představují krajní body chronologie Apollóniových dochovaných
spisů.
122 Podle MAAS (1973a:120), upraveno.
123 Srv. zejména SCHMIDHAUSER (2005:9), také EGGER (1854:34). Někteří badatelé, např.
DRONKE (1857a:566), BLANK (1993:710) a BRANDENBURG (2005:14) uplatňují opačné pořadí spisů
Περὶ συνδέσμων a Περὶ ἐπιῤῥημάτων. Takové pořadí je v zásadě communis opinio, neodpovídá však
systému odkazů, jak ukázala tabulka uvedená výše a jiné argumenty pro ně neexistují. Pořadí Περὶ
συνδέσμων a Περὶ ἐπιῤῥημάτων však nepředstavuje příliš relevantní problém.
124 Srv. SCHMIDHAUSER (2005:6).
125 Viz DRONKE (1857a:565;568-570).
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1.4.4 Spor o Τέχνη γραμματική
V polovině 19. století vyslovil významný německý filolog a autor několika dobových
článků o Apollóniovi Gustav Dronke hypotézu, že veškeré Apollóniovy spisy byly původně
součástí rozsáhlého, systémově řazeného a celý obor bádání o jazyku obsahujícího
gramatického korpusu, tzv. Τέχνη γραμματική (Technē grammatikē). Původní argumentaci,
která měla tento názor podpořit, lze shrnout do několika bodů:126
(1) Nejvýznamnější latinský gramatik Priscianus otevřeně přiznává závislost svého díla na
Apollóniovi a Héródianovi. 127 Z mnoha Priscianem užitých Apollóniových děl však dnes
známe toliko titul. Priscianus se předlohy držel velmi věrně, jak je patrné ze srovnání jeho
spisu s některými pasážemi dochovaných Apollóniových pojednání.128
(2) Scholia k Dionysiovi Thráckému rovněž čerpají z Apollóniových spisů.129 Existují přitom
nápadné podobnosti některých pasáží Priscianovy gramatiky a daných scholií, což
potvrzuje, že zdrojem obou textů byl Apollónios.130 Tyto podobnosti se přitom vztahují i na
pasáže pojednávající o problematice slabik, hlásek aj.131
(3) Domníváme-li se, že se dochovaly tituly všech Apollóniových děl, je nutno uznat, že
Priscianus pojednával i o tématech, která Apollónios, zdá se, nezpracoval (problematika
hlásek, slabik). Vyvstává však otázka, odkud v takovém případě Priscianus čerpal.
(4) Pravděpodobnost, že by Priscianus čerpal ve větší míře i z jiných gramatiků, je mizivá,
v takovém případě by totiž příslušného gramatika nepochybně jmenoval, podobně jako
Apollónia. Héródiános jako zdroj nepadá v úvahu, nezpracovával totiž danou tematiku.
Nedá se ani předpokládat, že autorem příslušných pasáží je sám Priscianos, který byl
nepochybně spíše zdatným kompilátorem, než samostatným myslitelem.
(5) Na základě výše uvedeného lze předpokládat existenci Apollóniových spisů Περὶ φωνῆς
(O hlásce), Περὶ συλλαβῆς (O slabice), Περὶ λέξεως (O slově).

Podrobněji srv. DRONKE (1857a:549-585), velmi stručně také UHLIG (1910:X).
Viz např. Prisc. II,1.9-10; II,54.20; II,61.18; II,195.9; II,439.22-23; II,548.6-7; II,584.20-21;
III,24.6-7; III,107.25 aj., srv. také SCHNEIDER (1910:III). Priscianovy Institutiones jsou v této práci
citovány dle stran a řádků edice v rámci řady Grammatici Latini (vol. II – knihy I-XII: HERTZ 1855; vol.
III – knihy XIII-XVIII: HERTZ 1858).
128 Viz např. Prisc. II,584.10nn. = Pron. 18.19nn. aj.
129 Např. Apollóniova definice adverbií (Adv. 119.5n.) je doslovně reprodukována ve SchDT
95.9-11, což je také argumentem pro vyvozování dalších nedochovaných Apollónových definic
z těchto scholií, srv. BRANDENBURG (2005:172).
130 Viz např. SchDT 269.1nn. a Prisc. III,24.1nn. aj.
131 Viz např. SchDT 181.33nn. a Prisc. II,5.1nn.; SchDT 204.23nn. a Prisc. II,44.1nn. aj.
126
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(6) Priscianus ve svém výkladu postupuje velmi systematicky od základních jednotek jazyka
po složitější struktury. Je pravděpodobné, že kopíroval postup vytyčený Apollóniem.
(7) Zdánlivě chybné užití slovesného času v jednom odkazu z Περὶ ἐπιῤῥημάτων (Adv.
122.12) ve skutečnosti napovídá, že Apollóniova pojednání byla součástí rozsáhlého
korpusu, s nímž měl čtenář pracovat jako s jedním spisem, odkazy fungují v rámci jednoho
celku a absolutní význam slovesných časů v odkazech je tak nerelevantní.
(8) Scholia k Dionysiu Thráckému označují Apollónia slovem τεχνόγραφος.

132

Jeho

gramatický korpus musel nést název Technē grammatikē.133
Dronke nebyl s tímto názorem zcela osamocen. O něco později se k jeho pojetí, byť na
základě zcela jiných argumentů, připojil Gustav Uhlig, editor spisu Περὶ συντάξεως a jeden
z tvůrců řady GG, který poněkud revidoval 134 původní argumentaci, 135 aby však došel ke
stejnému závěru:

Viz SchDT 89.25; srv. také UHLIG (1864:38; 1910:XI).
DRONKE (1857a:549-585) rekonstruoval soubor Apollóniových spisů následovně (spisy
pouze předpokládané na základě Prisciana jsou označeny hranatými závorkami, pořadí je v podstatě
chronologicko-tematické): [Περὶ φωνῆς] – Περὶ στοιχείων – [Περὶ συλλαβῆς] – [Περὶ λέξεως] – Περὶ
προσωιδιῶν (jehož částmi měly být Περὶ τόνων, Περὶ τόνων σκολιῶν, Περὶ κατηναγκασμένων
τόνων (O nutných přízvucích), Περὶ διεψευσμένων τόνων (O chybných přízvucích)), Περὶ χρόνων (O
slovesných časech), Περὶ πνευμάτων - Περὶ παθῶν – Περὶ σχημάτων (O formách) – Περὶ συνθέσεως Περὶ μερισμοῦ τῶν τοῦ λόγου μέρων – Περὶ ὀνόματος ἤτοι Ὀνοματικόν (jehož částmi měly být
Περὶ τοῦ τις, Περὶ κτητικῶν, Περὶ συγκριτικὼν, Περὶ παρωνύμων, Περὶ γένων, Περὶ πτώσεως (O
pádech), Περὶ τῆς ἐν θηλυκοῖς ὀνόμασιν εὐθείας) – Περὶ ῥήματος ἤτοι Ῥηματικόν (jehož částmi
měly být Περὶ συζυγίας, Περὶ παρωιχημένων (Ο minulých časech), Περὶ προστακτικῶν (O
imperativech), Περὶ τῶν εἰς μι ληγόντων ῥημάτων παραγώγων) – Περὶ μετοχῶν (O participiích) –
Περὶ ἄρθρων (O členech) – Περὶ ἀντωνυμίας – Περὶ προθεσέων – Περὶ ἐπιῤῥημάτων – Περὶ
συνδέσμων – Περὶ συντάξεως. Srv. také COHN (1895).
SCHNEIDER (1910:VIInn.) rekonstruuje na základě známých titulů a citací u Apollónia i jinde
soubor spisů následovně (řazení tematické): Εἰσαγωγή (Úvodní spis) – Περὶ φωνῆς – Περὶ στοιχείων –
Περὶ ὀρθογραφίας (O ortografii) – Περὶ συλλαβῶν – Περὶ χρόνων – Περὶ προσωιδιῶν – Περὶ τόνων
σκολιῶν – Περὶ τόνων σκολιῶν / Περὶ διεψευσμένων τόνων – Περὶ πνευμάτων – Περὶ παθῶν Περὶ μερισμοῦ τῶν τοῦ λόγου μέρων – Περί διφορουμένων – Περὶ ὀνόματος – Περὶ κτητικῶν –
Περὶ συγκριτικὼν – Περὶ παρωνύμων – Περὶ τοῦ τις – Περὶ γένων – Περὶ σχημάτων – Περὶ
σχημάτων Ὁμηρικῶν – Περὶ συνθέσεως - Περὶ τῆς θηλυκοῖς ὀνόμασιν εὐθείας – Περὶ ῥήματος –
Περὶ παρωιχημένων – Περὶ προστακτικῶν – Περὶ ὑποτακτικῶν (O subordinativech) - Περὶ συζυγίας
+ Περὶ τῶν εἰς μι ληγόντων ῥημάτων παραγώγων – Περὶ μετοχῶν – Περὶ ἄρθρων – Περὶ
ἀντωνυμίας – Περὶ προθεσέων – Περὶ ἐπιῤῥημάτων – Περὶ συνδέσμων – Περὶ ὀνομάτων κατὰ
διάλεκτον + Περὶ διαλέκτων – Περὶ συντάξεως – Περὶ τῶν τοῦ Διδύμου πιθανῶν + Περὶ
κατεψευσμένης ἱστορίας.
134 UHLIG (1870:68) přehodnocuje řazení spisů v rámci Technē a uvádí následující: Περὶ φωνῆς
– Περὶ στοιχείου – Περὶ συλλαβῆς – Περὶ λέξεως – Περὶ λόγου – Περὶ ὀνόματος – Περὶ ῥήματος –
Περὶ μετοχῆς – Περὶ ἄρθρου – Περὶ ἀντωνυμίας – Περὶ προθέσεως – Περὶ ἐπιῤῥημάτων – Περὶ
συνδέσμου – Περὶ συντάξεως. Zároveň opravuje identifikace některých neexplicitních odkazů
(1870:69).
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(1) V hamburském manuskriptu se scholii k Dionysiovi Thráckému se praví, že Apollónios
Dyskolos začal (své gramatické zkoumání) hláskou.
(4) Ζητεῖται [...] τίνος ἕνεκα τῶν τεχνικῶν διαφόρως ἀρξαμένων – οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ μερῶν
λόγου, οἱ δὲ ἀπὸ λέξεως [...] οἱ δὲ ἀπὸ φωνῆς, ὡς καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Δύσκολος... (SchDT
4.20-23).
„Zkoumá se […] proč gramatikové začínali (sc. své výklady) různě – někteří totiž začali slovními
druhy, jiní slovem […] další začali hláskou, tak jako Apollónios Dyskolos...“

Podobně nacházíme konstatování, že začít hláskou je vhodnější.
(5) Τῶν τεχνογράφων οἱ μὲν ἀπὸ λόγου ἤρξαντο [...] εἰσι δὲ καὶ ἀπὸ φωνῆς ἀρξάμενοι,
ὅπερ καὶ ἄμεινον... (SchDT 165.2) 136
„Někteří z gramatiků začali (sc. své výklady) větou […] jsou i tací, kteří začali hláskou, což je
vhodnější.“

To samo o sobě nestačí jako důkaz, ale podobnost některých scholií a kapitoly De voce
v Priscianových Institutiones již lze považovat za dostatečně přesvědčivý argument.
(2) Apollónios užívá množství neexplicitních odkazů na vlastní spisy, obsahujících formulace
typu ἐδείχθη (bylo ukázáno, ukázal jsem), ἐν ἄλλοις ἐδείχθη (jinde jsem ukázal) atd. 137 Pokud
by jeho spisy nebyly zamýšleny jako jeden celek, takové odkazy by se v nich zřejmě
nevyskytovaly.138
(3) Odkaz Adv. 122.12 lze bez jakéhokoli poškození textu odebrat, a dá se předpokládat, že
byl Apollóniem doplněn později, což také dokazuje, že Apollónios svou Technē vydal až po
dokončení všech částí.
Teorie o existenci Apollóniovy Technē byla radikálně odmítnuta již v 19. století.
Argumenty, které nabízejí Dronke a Uhlig, byly shledány nepřesvědčivými:139
(1) Z ničeho neplyne, že by výrazy τέχνη a τεχνογράφος musely nutně implikovat
gramatický korpus.140 Významy těchto slov mohou být mnohem obecnější.

Podrobněji srv. UHLIG (1870:66-74).
Jako první na toto scholion upozornil Dronke, srv. UHLIG (1910:X).
137 Tyto odkazy se takřka nevyskytují ve spisech Περὶ ἀντωνυμίας a Περὶ συνδέσμων, ve
zbylých dvou pojednáních jsou však velmi časté, některé z nich reprodukují UHLIG (1870:68) a
SCHMIDHAUSER (2005:10nn.). Viz např. Synt. 19.7; 38.11; 125.3; 175.12; 193.7; 229.10; 237.6; 250.1;
327.13; 446.9; 457.13; 465.7; 471.3; 481.3; 495.4; 496.2; 497.1; Adv. 141.11; 160. 8, 22; 165.28; 166.26; 170.17
aj.
138 Srv. také UHLIG (1910:XI).
139 Neměl jsem bohužel k dispozici článek, který detailně argumentuje proti existenci
Apollóniovy Technē: SKRZECZKA, R. F. L. 1871, Ueber die τέχνη γραμματική des Apollonius.
Jahrbücher für classische Philologie 17, str. 630-636. Nicméně argumentaci contra stručně shrnují např.
UHLIG (1870:72); COHN (1895); SCHNEIDER (1910:VI); SCHMIDHAUSER (2005:8).
140 Srv. UHLIG (1910:XI); KEMP (1996:318).
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(2) Možnost, že Priscianus převzal od Apollónia celou koncepci pro svůj spis Institutiones
grammaticae je pouze neprůkaznou spekulací vzhledem k tomu, jak málo se z Apollóniova
díla dochovalo. Navíc Priscianus nikde nedkazuje na Apollóniovy spisy jako na Technē, ani
své vlastní dílo nikde neoznačuje analogickým latinským termínem Ars grammatica.141 Že
Apollónios sepsal pojednání Περὶ φωνῆς neznamená, že koncipoval Technē.142
(3) Jeden z původních Dronkeho stěžejních argumentů, odkaz v Adv. 122.12, byl nucen
revidovat sám Uhlig, autor kanonické edice Περὶ συντάξεως (viz výše).
(4) Pokud by Apollónios skutečně sepisoval Technē grammatikē, nepojednával by
pravděpodobně o jednom problému na více místech svých spisů.143
Objevil se také kompromisní názor. T. Matthias144 se domníval, že Apollónios sice
žádnou Technē sám nekoncipoval, že však byly jeho spisy do Technē seřazeny pozdějšími
kompilátory.

145

Daná Technē pak měla ovlivnit jednak scholiasty píšící komentáře

k Dionysiovi Thráckému, jednak Prisciana. Tento názor se příliš neprosadil. Není totiž
známo, že by jakýkoli jiný gramatik či kompilátor sdružoval takto rozsáhlou tvorbu do
jednotného korpusu.146
Dodnes lze za communis opinio považovat názor, který byl vysloven již v 19. století,
tedy že Apollóniovy spisy jsou „pouze“ sérií pojednání k různým jazykovým problémům.147

1.5 Apollóniův jazykový styl a terminologie
1.5.1 Jazykový styl
Jazyk Apollóniových spisů je mimořádně komplikovaný.148 Jak již bylo uvedeno výše,
je podle RE149 Apollónios Dyskolos nejobtížnějším antickým řeckým autorem. Nejde jen o
jazyk v užším slova smyslu, nýbrž i o výkladový styl jako takový. Editoři Apollóniových
Srv. např. KEMP (1996:318).
Srv. také SCHNEIDER (1910:VI).
143 Viz např. Adv. 145.15nn. a 167.14nn. (problematika adverbií končících na –ω) aj.
144 Ve mně nedostupné práci MATTHIAS, T. 1887, Zu alten Grammatikern, Jahrbücher für
classische Philologie 15 – Supplementband, str. 591-640. Srv. také UHLIG (1910:XII).
145 Podobného názoru je BRANDENBURG (2005:15).
146 Srv. SCHNEIDER (1910:VII).
147 Srv. např. COHN (1895) a SANDYS (1906:320). BLANK (1993:713 s pozn. 33) však
zachovává agnostikem a konstatuje, že na základě dostupných důkazů nelze daný spor rozhodnout.
148 Sám Apollónios o stylistice příliš nehovoří. Omezuje se v zásadě na určité vymezování
rozdílů mezi básnickým a nebásnictkým jazykem, také lze nalézt poznámky o jazykovém stylu
v dopisech, viz Synt. 155.5-156.7; 329.3nn; AX (2003:74).
149 COHN (1895).
141
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spisů150 se pozastavovali nad jeho chaotickou syntaxí, nad slovoslednými zvláštnostmi151 (i
na poměry řečtiny), nad velkým množstvím odboček narušujících tematickou linii i nad
Apollóniovou myšlenkovou nekonzistentností – Apollónios často bez explicitní zmínky
„přeskakuje“ od jednoho pojetí ke druhému, vyvrací názory, které nijak nepředstavil,
zmateně reprodukuje cizí myšlenky apod. Moderní badatelé se pozastavují nad temností a
eliptičností jeho jazykového stylu,152 nad velkým množstvím anakolutů, pleonasmů, elips a
nezvyklých slovosledných konstrukcí 153 a konečně nad celkově obskurním a cizorodým
vzezřením jeho spisů.154 Je pravděpodobné, že právě komplikovanost Apollóniova stylu je
důvodem, proč k danému tématu neexistuje žádná monografie z moderní doby.

155

V nejobecnější rovině lze Apollóniův jazyk charakterizovat jako eliptický, poměrně
nesrozumitelný, avšak působící poněkud hovorově a zvláštní co do některých konkrétních
gramatických jevů (viz dále).
I. Eliptičnost. Časté elipsy a celkově velmi koncizní způsob vyjadřování lze považovat
za nejvýraznější rys Apollóniova jazyka. Elipse nejčastěji podléhají slovesa.156 Kromě εἶναι,157
které je vypouštěno běžně i u jiných autorů, zejména tvary sloves γίγνεσθαι, λέγειν a
παραλαμβάνειν158 i další, méně běžná slovesa. 159 Speciálním případem, kdy jsou slovesa
často vypouštěna, je konstrukce ἐπὶ + gen. (u něčeho, v případě něčeho [je, děje se atd.]).160
Běžné jsou rovněž elipsy některých neohebných výrazů, zejména slov καί, ἤ, τε a ὡς,161 a
také substantiv i zájmen ve funkci předmětu.162
II. Hovorovost. Apollóniův jazyk přes veškerou svou konciznost a nesrozumitelnost
vykazuje určité prvky, které by snad bylo možné očekávat spíše v hovorovém jazyce.
Souvětná syntax působí leckdy chaoticky, strukturálně je však poměrně jednoduchá a
vyznačuje se zejména vysokou mírou parataxe. Mimořádně časté je u Apollónia parataktické
Srv. např. SCHNEIDER (1902:12,69), UHLIG (1910:LVII, LXVIII).
Viz např. Synt. 177.13; 179.5; 191.13n.; 253.5; 247.7n.; 332.13 aj.
152 Srv. DICKEY (2006:74). Již DRONKE (1854b:595) „Apollonius cum enim studiosissimus esset
brevitatis…“
153 Srv. KEMP (1996:316).
154 Srv. ATHERTON (1995:443).
155 Srv. BLANK (1993:713).
156 K elipsám sloves srv. SCHNEIDER (1902:12-13).
157 Viz např. Pron. 3.9; 3.14; 4.3; 5.14; 6.23; 14.25 aj.
158 Viz např. Pron. 5.5; 5.7; 8.12; 8.30; 13.9; 13.13 aj.
159 Viz např. Pron. 16.9-10; 54.5; Coni. 224.11 aj.
160 Viz např. Pron. 6.24; 6.26; 50.7; 83.6; Synt. 14.1; 19.2; 93.3 aj.
161 Viz např. Pron. 8.24; 14.6; 78.4; Adv. 161.3; 164,3-4; srv. SCHNEIDER (1902:14).
162 Viz např. Pron. 3.17; 4.18-19; 9.7 aj.
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navazování prostou juxtapozicí, někdy zdůrazněnou pomocí καί nebo ἀλλά, naopak se
příliš nevyskytují rozsáhlejší hypotaktické struktury. Běžné je hromadění paratakticky
spojených krátkých vět v různých výčtech,163 což místy činí Apollóniův text velmi obtížným
pro stylisticky kvalitní překlad. Za dialogismus lze také považovat hojné užívání
nelichotivých adjektiv hodnotících cizí názory.164
III. Další gramatické zvláštnosti.
III. a) Zvláštnosti v užívání předložek, spojek, partikulí a členů.165 Předložky ἀπό a ἐξ jsou
někdy užívány zcela redundantně tam, kde by postačoval genitiv,166 podobně ἐν s dativem
je, zejm. v některých slovesných konstrukcích, užíváno namísto prostého dativu.167 Παρά se
nikdy neužívá s genitivem, 168 πρός se naopak objevuje s genitivem neoznačujícím živou
entitu ve významu v případě něčeho, v něčem, vzhledem k něčemu, s ohledem na něco.169 Spojky ὡς
ἄν nebo ὡσεί uvádějí v kombinaci s genitivem absolutním zpravidla objektivní příčinu.170
Úzus záporek οὐ a μή se překrývá,171 μή se často užívá tam, kde klasická školní gramatika
předpokládá οὐ a naopak. Partikule γε se užívá zpravidla v kombinaci s jinou partikulí,
zejm. γε μήν (vskutku, spíše)172 a γε οὖν > γοῦν (vskutku, totiž, ale).173 Konečně člen je někdy
užíván poněkud pleonasticky spolu s genitivem jména tam, kde by jméno stačilo > τὰ τοῦ
γένους = τὸ γένος (rod).174 Užívání členu je u Apollónia celkově velmi nejednotné, člen je
v podobných situacích někdy užíván, jindy ne, aniž by bylo možné stanovit pravidla, jimiž
se Apollónios řídí.175
III. b) Zvláštnosti v užívání sloves. 176 Minulé časy, zejména imperfektum, jsou často
užívány v popisech různých jazykových dějů, příkladů apod.,177 což působí velice nezvykle a
v překladu je nutné užívat prézens. Apollónios tímto způsobem v podstatě odkazuje na
Viz např. Pron. 11.9-15; 17.6-17 aj.
Viz např. Pron. 7.8; 11.18; 12.19 aj.
165 Srv. k tomu zejména SCHNEIDER (1902:14;1910:148-153); UHLIG (1910:LVII).
166 Viz např. Synt. 19.3; 148.2; 375.6 aj.
167 Viz např. Pron. 3.17; 32.4; Adv. 133.3 aj.
168 Podobně u Héródiana.
169 Viz např. Pron. 82.26 aj.
170 Viz např. Synt. 14.3; 19.4; 61.5-6; 392.9-10 aj.
171 Viz např. Adv. 157.17; Synt. 185.18; 441.6; 467.13-468.1 aj.
172 Viz např. Synt. 148.2; 199.3; 288.1; 297.1 aj.
173 Viz např. Synt. 46.5; 151.1; 193.19; 409.3; SCHNEIDER (1910:154-155).
174 Viz např. Pron. 31.17; 60.7; Synt. 82.17; 393.2 aj.
175 Viz např. Pron. 8.14; 9.12; 10.4; 16.19; 39.2; Adv. 128.25; 184.18; Synt. 11.11-21; 306.11-12 aj.
176 Srv. k tomu zejména SCHNEIDER (1910:150,156,160).
177 Viz např. Synt. 342.1; 470.9; 495.8 aj.
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dřívější výklady, dříve uvedená exempla atd. Tvary optativu bez ἄν mají velmi široké pole
působnosti. Užívají se jako optativ potenciální (synonymně s optativem s ἄν), což platí pro
jednoduché věty i podmínkové konstrukce.178 Rovněž se objevuje v obsahových propozicích
oznamovacích po ὡς a ὅτι tam, kde sloveso řídící věty je v prézentu či perfektu, tj.
synonymně s indikativem, jedná se vlastně o optativ zástupný po řídícím slovesu v hlavním
čase. 179 Finitní tvary sloves jsou někdy nahrazovány příslušným participiem, někdy
doplněným tvarem ἐστίν, např. ἔστιν ἔχον = ἔχει.180 Velmi výrazným rysem Apollóniova
jazyka je futurum užívané v modálním významu (synonymně s optativem v potenciální
funkci).181
III. c) Zvláštnosti v Apollóniově práci s uváděnými příklady. 182 Po prvním uvedení
několika příkladů jsou dále často reprodukovány jen některé z nich.183 Často se stává, že
slovo uvedené jako příklad není v dalším výkladu opakováno ani zastoupeno zájmenem,
nýbrž se s ním zachází se s ním jako s nevyjádřeným podmětem. 184 Příklady a pozdější
odkazy na ně bývají často syntakticky i významově nepříliš koherentní.185
III. d) Ostatní zvláštnosti.186 Kolísá úzus jednotného a množného čísla ve vztahu ke
stejnému referentu na daném místě textu.187 Zvratné zájmeno 3. osoby je někdy užíváno ve
smyslu 1. osoby, 188 tj. Apollóniův úzus je v takových případech vlastně podobný češtině.
Komparativy bývají užívány jako sémanticky zcela synonymní s pozitivem. 189 Akuzativy
vztažných zájmen ὅ, ὅπερ, ἅ, ἅπερ jsou užívány v různých spojkových významech: s ohledem
na, pročež, a proto, ve skutečnosti však, ale, naopak atd.190

Viz např. Pron. 115.19; Coni. 200.3; Adv. 127.25; 157.22-23; Synt. 64.4; 68.12; 141.9; 227.1 aj.
Viz např. Coni. 257.10; Synt. 478.12.
180 Viz např. Synt. 339.5-6; 341.13-14.
181 Srv. Pron. 4.13; 5.1 aj. V češtině není dané užití futura tak časté a může v některých
kontextech působit nezvykle, v překladu je možné kromě ind. fut. uplatnit i kondicionál či konstrukce
se slovesem moci, příp. i ind. préz.
182 Srv. k tomu SCHNEIDER (1902:10-15).
183 Viz např. Pron. 6.18; 30.10; 56.23 aj.
184 Viz např. Pron. 8.28: Ἀλλ᾽ ἐμπίπτει εἰς τὸ γενικόν, τὸ ἀντ᾽ ὀνόματος παραλαμβάνεσθαι,
τό τε τὰ πρόσωπα πάντοτε ὁρίζειν τοῦ κτησαμένου, τὸ οὐσίας παραστατικὸν εἶναι – podmětem
slovesa ἐμπίπτει je výše uvedené zájmeno ἐμός (8.27), pro překlad viz 2.2.
185 Viz např. Pron. 26.13; 27.15; Adv. 133.22; 149.21; 162.5; Synt. 169.2; 175.1; 220.12-16; 490.8 aj.
186 Srv. k tomu SCHNEIDER (1910:149,159).
187 Viz např. Pron. 26.9; 27.15; Adv. 128.14 aj.
188 Viz např. Synt. 258.21-22; 331.9 aj.
189 Viz např. Adv. 159.27; Synt. 88.8; 111.10; 112.4; 217.17 aj.
190 Viz např. Pron. 51.9; 79.27; 116.5; Adv. 205.12 aj.
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1.5.2 Terminologie
Terminologickým otázkám se Apollónios věnuje na mnoha místech svých spisů, což
lze považovat za jednu z jeho velkých zásluh. Z Apollóniových výkladů se zdá, že byl
prvním, kdo usiloval o stanovení jednotné terminologie a že úzus dřívějších gramatiků byl
velmi nejednotný.191
Apollóniova gramatická terminologie bývá někdy označována jako výstřední.192 Toto
označení se však jeví jako příliš radikální, protože základní gramatická terminologie, jako jsou
názvy slovních druhů a slovesných i jmenných kategorií, je u Apollónia v zásadě konvenční
a dosti podobná terminologickému systému, který nacházíme např. v Technē grammatikē (D.
T.).
(a) Základní gramatická terminologie. 193
TERMINOLOGICKÝ
OKRUH
JAZYKOVÉ
JEDNOTKY

SLOVNÍ DRUHY

JMENNÝ ROD

PÁD

ŘECKY

ČESKY

στοιχεῖον

hláska, písmeno

VYBRANÝ
ODKAZ
Synt. 2.3

συλλαβή
λέξις
λόγος
μέρος λόγου
μόριον
ὄνομα
ῥῆμα
μετοχή
ἄρθρον
ἀντωνυμία
πρόθεσις
ἐπίρρημα
συνδεσμός
γένος, τό
ἀρσενικόν
θηλυκόν
οὐδέτερον
πτῶσις, ἡ
εὐθεία, ἡ

slabika
slovo
věta
slovní druh
slovo, slovní druh
jméno
sloveso
participium
člen
zájmeno
předložka
příslovce
spojka
jmenný rod
mužský, masculinum
ženský, femininum
střední, neutrum
pád
nominativ

Synt. 2.6
Pron. 3.12
Synt. 2.11
Pron. 6.14
Pron. 8.4
Pron. 9.8
Pron. 10.8
Synt. 23.8
Pron. 7.18
Pron. 3.13
Synt. 26.10
Adv. 119.5
Coni. 213.1
Pron. 11.26
Synt. 355.2
Pron. 5.31
Synt. 16.3
Pron. 11.22
Pron. 17.15

Srv. DRONKE (1854b:608).
Srv. např. DICKEY (2006:74).
193 Dodatečné poznámky k některým termínům jsou uvedeny buď za tabulkou, nebo
v komentáři (kap. 3.), pokud se jedná o termín doložený v také Pron. 3.1-17.17. Odkaz uvádím vždy
jeden, vybírány jsou především s ohledem na srozumitelnost kontextu, pokud to jde, snažím se dávat
přednost odkazům na Περὶ ἀντωνυμίας. Uvádím základní technické (gramatické) významy. Tento
soupis vznikl nezávisle na indexu Apollóniovy slovní zásoby uvedeném na konci GG II,3
(SCHNEIDER 1910).
191
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SLOVESNÝ MOD

SLOVESNÝ ROD

SLOVESNÝ ČAS

DALŠÍ VYBRANÉ
OBECNÉ TERMÍNY

γενική [sc. πτῶσις]
δοτική [sc. π.]
αἰτιατική
κλητική
ἔγκλισις
ἀπαρέμφατον, τό
ὁριστική [sc. ἔγκλισις]
εὐκτική [sc. ἔ]
ὑποτακτική
προστακτική
ὑποθετική
διάθεσις, ἡ
ἐνεργετική [sc.
διάθεσις], ἐνεργεῖα
μέση [sc. δ.], μεσότης
παθητική, πάθος
χρόνος
ἐνεστώς [sc. χρόνος]
μέλλων [sc. χ.]
παρωιχημένος
παρατατικός
ἀόριστος
ὑπερσυντέλικος
παρακειμένος
ἀκολουθία

ἀνακόλουθος
ἀντιδιαστολή
ἀπόφασις

δασύνομαι
δηλῶ
δίχρονος
ἐκφορά
ἔννοια 194
ἐπαγγέλλομαι
θέμα
θεματικός
καταλληλότης
παρεπόμενα
περισπῶμαι
πρᾶγμα

194

genitiv
dativ
akuzativ
vokativ
slovesný mod
infinitiv
indikativ
optativ
subordinativ, subjunktiv
imperativ
exhortativ
slovesný rod
činný rod, aktivum

Pron. 17.15
Pron. 11.10
Pron. 11.9
Pron. 14.18
Synt. 44.2
Synt. 44.1
Synt. 44.4
Synt. 350.3
Synt. 348.10
Synt. 44.6
Synt. 362.11
Synt. 206.16
Synt. 345.11

střední rod, medium
trpný rod, pasivum
slovesný čas
prézens
futurum
minulý čas (obecně)
imperfektum
aorist
plusquamperfektum
perfektum
(1) pravidelnost, korelace,
shoda
(2) slovosled; pořadí
nepravidelný
opozice, distinkce, kontrast
(1) negace, zápor; (2) záporka,
negační partikule; (3)
výpověď, promluva
mít ostrý přídech
označovat, znamenat
obojetný (o délce slabik)
vyjadřování, jazykový úzus
význam, myšlenkový obsah
znamenat, označovat
kmen
neodvozený, mající vlastní
kmen
jazyková správnost (formálně
i sémanticky)
accidentia, jazykové kategorie
mít průtažný přízvuk
(1) činnost; (2) obecněji:
jednání, stav, děj, proces,
podmínka, poměry, okolnost.

Synt. 297.15
Synt. 297.2
Adv. 123.17
Adv. 124.1
Synt. 96.6
Adv. 123.17
Adv. 124.1
Adv. 124.21
Adv. 124.18
Adv. 124.19
(1) Pron. 10.28;
(2) Pron. 42.9;
Pron. 11.10
Pron. 8.24
(1) Synt. 97.9;
(2) Synt. 348.11;
(3) Pron. 18.20
Pron. 5.2
Pron. 5.11
Pron. 11.19
Pron. 4.27
Pron. 14.8
Pron. 9.9
Pron. 11.21
Pron. 3.19
Synt. 2.1
Synt. 145.9
Pron. 11.9
(1) Synt. 325.1;
(2) Synt. 456.2

K termínu ἔννοια u Apollónia srv. VAN OPHUIJSEN (1993:755nn.).
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σημαινόμενον, τό
σημαίνω
σημαντικός (+ gen.)

význam
Pron. 5.12;
znamenat, mít význam
Pron. 6.27
označující, mající význam
Pron. 7.2
něčeho
σημασία
význam
Pron. 14.3
σημείω
označovat, poukazovat na
Pron. 4.1
σημείωσις
označení, poukaz na
Pron. 4.2
σύμπαραλαμβάνω
užívat / užívat (se) společně s
Synt. 23.6
něčím
τόνος
přízvuk
Pron. 8.8
φωνή
morfologická podoba slova,
Pron. 11.24
flektivní tvar
φώνηεν, τό
vokál, samohláska
Pron. 5.4
ψίλον [sc.πνεῦμα]
jemný přídech
Pron. 4.21
ψιλοῦμαι
mít jemný přídech
Tabulka 4: Nejzákladnější gramatická terminologie u Apollónia Dyskola. Originál, překlad do
češtiny a vybrané odkazy na řecký text.

Pozn. 1.: Ve významu hláska či písmeno (tyto dva významy nelze v rámci antické řecké
gramatické nauky zřetelně oddělit) se u Apollónia objevuje zpravidla termín στοιχεῖον,
případně φωνή, nikdy γράμμα. To je poměrně pozoruhodné, protože u stoiků i v Technē
grammatikē se στοιχεῖον a γράμμα objevují synonymně. 195 Sám výraz στοιχεῖον může
samozřejmě i u Apollónia nést obecný význam (jednotka, prvek, část).196
Pozn. 2.: Stoikové užívali pro předložky termín σύνδεσμοι προθετικοί, doslovně
prepoziční spojky, jak nás Apollónios informuje.
(6) [kontext: předložky se zpravidla užívají prepozičně] ἔνθεν γὰρ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς
προθετικοὺς ἐκάλουν συνδέσμους τὰς προθέσεις, ἄμεινον ἡγησάμενοι ἀπὸ τῆς ἐξαιρέτου
συντάξεως τὴν ὀνομασίαν θέσθαι ἤπερ ἀπὸ τῆς δυνάμεως, καθάπερ οἵ τε συναπτικοὶ καὶ
συμπλεκτικοὶ καὶ οἱ ὑπόλοιποι (Synt. 436.13-437.2).197
„Proto také stoikové nazývali předložky prepozičními spojkami, domnívali se totiž, že je vhodnější, aby
byly nazývány dle své inherentní syntaxe, spíše než dle významu, jako je tomu u spojek
´kontinuativních´ (sc. podmínkových), ´kopulativních´ a dalších.

Kategorie spojek tak byla v jejich pojetí mnohem širší než u Dionysia Thráckého či
samotného Apollónia. Z Apollóniových výkladů rovněž plyne, že termín πρόθεσις zřejmě
užíval také Aristofanés Byzantský.198

Srv. BLÁHOVÁ (2007:27).
Viz např. Synt. 449.1nn.; srv. také BRANDENBURG (2005:58).
197 Srv. také Coni. 214.4-8 (pojetí předložek podle Poseidónia, který je pokládal za jeden slovní
druh spolu se spojkami); Synt. 457.12-458.2; SchDT 519.26-32; 520.13-14; STEINTHAL (1891:216);
SCHENKEVELD (1993:74); DE JONGE (2008:124); BRANDENBURG (2005:83); MATTHAIOS
(2002:181).
198 Srv. k tomu souhrnně Synt. 443.7-444.8, srv. také SCHENKEVELD (1994:275); LALLOT
(1997,II:286-287); DE JONGE (2008:88 s pozn. 42).
195
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Pozn. 3.: Že byl termín ἐπίρρημα v řecké gramatické tradici užíván nejpozději od
Tryfóna, je známo na základě Apollóniových odkazů na Tryfónův spis Περὶ ἐπιῤῥημάτων.199
Pozn. 4.: K termínu οὐδέτερον Apollónios explicitně poznamenává, že označuje jen
negaci zbylých dvou rodů.
(7) …ἔν τε γένεσι τὸ ἀρσενικόν, μεθ᾽ ὃ τὸ θηλυκὸν καὶ τρίτον τὸ τούτων ἀποφατικὸν
οὐδέτερον…(Synt. 16.2-3).
„Co se rodů týče, existuje rod mužský, také rod ženský a třetí je rod střední, který neguje oba
předchozí…“

Pozn. 5.: Termín ἀπαρέμφατον etymologicky souvisí s výrazy παρεμφάινω (mít
dodatečný význam), παρεμφατικός (označující dodatečný význam, indikující něco) a παρέμφασις
(dodatečný význam), které jsou u Apollónia také, i když nepříliš často, doloženy. 200 Daný
termín je doložen i u jiných gramatiků a má označovat, že infinitiv na rozdíl od sloves
v určitém tvaru nevyjadřuje žádné dodatečné kategorie, které nejsou nezbytně nutné k jeho
klasifikaci jako slovesa – označuje pouze čas a rod.201 Apollónios nás informuje, že stoikové
užívali pro infinitiv termín ῥῆμα, pro určité slovesné tvary (v různých modech) termíny
κατηγόρημα či σύμβαμα (přísudek).202
Pozn. 6.: Termín ὑποτακτική podle Apollónia pochází ze skutečnosti, že se daný
modus ve větě vyskytuje za spojkou. Apollónios však hovoří i o jiných názvech daného
modu: ἀποτελεστική, διαστατική či αἰτιολογική.

203

Všechny názvy mají souvislost

s postavením subordinativu ve vedlejší větě. Velkou pozornost věnuje Apollónios termínu
διαστατική (dubitativní). 204 Daný termín měl vycházet ze skutečnosti, že v některých
případech konstrukcí se subordinativem (např. ἐὰν γράφω) je vyjadřována určitá nejistota.
Podle Apollónia je však tato nejistota dána primárně spojkou, nikoliv slovesným modem,
pročež je tento termín nevhodný.
Pozn. 7.: Termín διάθεσις se kromě technického významu slovesný rod užívá u
Apollónia i obecně ve smyslu význam, distinkce či nejobecněji stav. 205 Lze říci, že právě

Např. Adv. 146.15-16; MATTHAIOS (2002:166 s pozn. 20); BRANDENBURG (2005:93).
Viz např. Pron. 63.10; Adv. 180.20; 205.3-4; VAN OPHUIJSEN (1993:764nn.); DE JONGE
(2008:273 s pozn. 243).
201 Srv. STEINTHAL (1891:286); LALLOT (1997,II:192 s pozn. 143); SLUITER (1990:86n.); DE
JONGE (2008:273).
202 Srv. Synt. 43.15-16 (in extenso bude citováno dále, viz 1.6.4 Vybrané slovesné kategorie);
BRANDENBURG (2005:157).
203 Srv. DRONKE (1854b:611).
204 Srv. k tomu souhrnně Synt. 374.8-379.4; STEINTHAL (1890:289-290); HAHN (1951:32).
205 Viz např. Synt. 354.11 χρονική διάθεσις = časový význam, časová distinkce, stav co do času atd.
199
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z obecného významu (stav či vztah) vzešel specifický odborný význam: stav či poměr osoby k
činnosti vyjadřované slovesem (zda je osoba agens či patiens) > slovesný rod. Entity, které
konají činnost, jsou nazývány διατιθέντα, ἐνεργούμενα a δρῶντα, entity, na které se
vztahuje trpnost, jsou označovány διατιθέμενα, διατεθέντα, ἐνεργούμενα či δρώμενα.206
Pozn. 8.: Pro prézens užil Apollónios na dvou místech

207

termín ἐνεστὼς

παρατεινόμενος (průběhový prézens). Nepochybně se jedná o vliv stoiků.208
Pozn. 9.: Termín ἀπόφασις užívá Apollónios jak ve smyslu odvozeniny od ἀπόφημι
(popírat), tak od ἀποφαίνω (vyjevovat, vypovídat). Poněkud problematická je textová podoba
významu výpověď, Bekker v rámci Περὶ συντάξεως navrhoval psát ἀπόφανσις (doloženo u
Aristotela), nicméně v GG je striktně preferována ortografie ἀπόφασις (takto u attických
autorů).209
Pozn. 10.: Pro accidentia užívá Apollónios zpravidla termín παρεπόμενα, který je
zřejmě poměrně pozdní a je v tomto významu kromě Apollónia doložen také v Technē
grammatikē a na gramatických papyrech. 210 Starší synonymní211 termín συμβεβήκοτα se u
Apollónia nevyskytuje.
Pozn. 11.: Termín πρᾶγμα označuje jednak činnost jako vlastnost, kterou vyjadřují
některá slovesa, někdy je však význam silně zobecněn a πρᾶγμα znamená spíše skutečnost,
vztahující se k určitému objektu, který je z jazykového hlediska zpravidla podmětem
slovesa.212
Pozn. 12.: Ve významu užívat (se) společně s něčím se kromě συμπαραλαμβάνω
objevuje také προσλαμβάνω, σύνειμι, συνοδεύω či σύν τινι λέγομαι.213

(b) Gramatická terminologie v počátečních úsecích spisu Περὶ ἀντωνυμίας.214

Srv. STENTHAL (1890:278, 293); také VAN OPHUIJEN (1993:739nn.).
Viz Synt. 356.3; 358.1.
208 Srv. SCHÖPSDAU (1978:291, 293).
209 Srv. SCHNEIDER (1910:143).
210 Srv. SCHENKEVELD (1994:279); LALLOT (1997,II:347); DE JONGE (2008:134 s pozn. 291).
211 Srv. STEINTHAL (1891:243n.); DE JONGE (2008:137).
212 Srv. VAN OPHUIJSEN (1993:737nn., zejména 741).
213 Srv. MÁRSICO (2000:91).
214 Protože předmětem této práce je také překlad a komentář k vybranému úseku spisu Περὶ
ἀντωνυμίας (3.1-17.17), provedl jsem na daném úseku textu excerpci gramatické terminologie, kterou
shrnuje následující přehled. Neuvádím nejobecnější termíny zahrnuté v tabulce (4). Veškeré odkazy
jsou na spis Περὶ ἀντωνυμίας. Řecké termíny jsou řazeny dle alfabéty, špičatými závorkami (< >) jsou
označeny ty termíny, jejichž užití Apollónios připisuje jiným gramatikům a sám je pro deskripci
206
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ŘECKY

ČESKY

ἀδιαστολός

nevyjadřující, nerozlišující (určitou kategorii)

αἰτιώδης σύνδεσμος
**ἀκλισία

důvodová spojka
flektivní nepravidelnost (v širokém slova smylu,
zahrnuje i nesklonnost)
flektivně nepravidelný, nesklonný
tvořit významovou nejasnost, být nejasný, být
dvojznačný
dvojznačnost
dvojznačné slovo
anaforicky odkazovat
anaforicky odkazovat
anafora
anaforický
nepříklonný
užívat namísto něčeho / ve funkci něčeho
zájmeno (alternativní termín)

7.18
12.4

konkrétní tvar zájmena
nevymezený, neidentifikovaný, neurčitý
nerozlišující, nevyjadřující (určitou kategorii)
nepřibírající člen, nepojící se s členem

4.5; 4.8
5.14
17.13
13.6; 13.19

**ἀσυνταξία
*αὐτοτέλεια

agramatická konstrukce, chybná konstrukce
úplná věta, kompletní význam

14.3
8.14

γενικόν, τό
δεῖξις
δεικτικός
διακριτικός

rod, rodový pojem, generikum
deixe, ukazování
deiktický, ukazovací
rozlišující, vyjadřující (určitou kategorii)

4.7; 4.10;
9.8
5.19; 9.17
12.16

διαστέλλω
διαστολή
*<διπρόσωπος>
διωνυμία
διώνυμον, τό
*ἐγκλίνομαι
*ἔγκλισις
ἐλλειπής (+ dat.)

11.25; 12.13
11.28
17.1
4.11
4.11; 4.28
17.6
8.7
14.21; 14.23

ἐμφαντικός 215
ἐπέκτασις

vyjadřovat, rozlišovat (určitou kategorii)
rozlišení, distinkce
vyjadřující dvě osoby
dvojjmennost, dvě jména
objekt mající dvě jména
chovat se příklonně
příklonnost, příklonka, příklonný tvar
neschopný něco (zcela) vyjádřit / identifikovat,
defektivní v nějaké vlastnosti
vyjadřující, označující (určitou kategorii)
prodloužení, odvozování prodloužením

**ἐπιδέχομαι
ἐπίτασις
ἰδικόν, τό

vyjadřovat, rozlišovat, označovat (určitou kategorii)
zesílení (významu)
druh, druhový pojem

6.23
8.25
4.7; 4.9; 4.15

**ἄκλιτος
ἀμφιβάλλομαι
ἀμφιβολία
**ἀμφίβολον, τό
**ἀναπολῶ
**ἀναφέρω
**ἀναφορά
**ἀναφορικός
*ἀνέγκλιτος
*ἀνθυπάγω
<ἀντωνομασία>
(psáno také ἀντονομασία)
***<ἀντώνυμον, τό>
ἀοριστώδης
ἀπαρέμφατος
ἀσυνάρθρος

VYBRANÉ
ODKAZY
16.20

12.5
10.13
4.10
4.10
14.4; 14.6
14.24; 16.8
5.21
5.20; 9.17
8.11
5.20; 14.8
4.18; 5.10

8.9
6.14

jazyka neužívá či užívá jen minimálně. Termíny, které vůbec nejsou v LSJ, označuji (***), termíny,
které LSJ neuvádí v tomto významu, značím (**), termíny, pro které v daném významu cituje LSJ jen
Apollónia (ať už uvedené místo textu nebo jiné), označuji (*). Doplňující poznámky k některým
termínům jsou uvedeny v komentáři (kap. 3.) k místu textu, kde se daný termín vyskytuje poprvé.
215 Srv. k termínům ἔμφασις, ἐμφαντικός, ἐμφατικός VAN OPHUIJSEN (1993:761-762).
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ἰσοδυναμῶ
*<ἰσωνυμία>
ἰσοσυλλαβῶ
ἰσοσύλλαβος
κτητική [sc. ἀντωνυμία]
μακροκατάληκτος
μεταλαμβάνομαι
μετάληψις
μονοπροσωπέω
<μονοπρόσωπος>
μονοσύλλαβος
ὀθνεῖον, τό
*ὁμοτονῶ
ὁμοφωνῶ
**ὁμοφωνία
ὁμωνυμία
ὁμώνυμον
ὀξύνομαι
*ὀρθότονος
ὁριστικός
ὁρίζω
ὅρος
οὐσία
παράγω
παραγωγός [sc. ἀντωνυμία]
παρακολουθῶ (+ dat.)

mít stejný význam
slovo stejné jako jméno
mít stejný počet slabik
stejnoslabičný
přivlastňovací zájmeno
končící dlouhým vokálem
být zaměnitelný s něčím; měnit se v něco
zaměnitelnost s něčím; změna v něco
vyjadřovat jednu osobu
vyjadřující jednu osobu
jednoslabičný
cizí slovo
mít stejný přízvuk
mít stejné tvary, být homonymní
stejnost (některých) tvarů, homonymie
homonymie
homonymní výraz, homonymum
mít ostrý přízvuk
mající regulérní přízvuk
definující, vymezující, určující
definovat, vymezit, určit
definice, výměr
existence, podstata
odvozovat
odvozené zájmeno
být inherentní (jazykovou) vlastností něčeho

8.18
9.7
11.20
11.8
3.19; 16.15
11.10
8.19; 15.11
8.17
6.18
17.2
11.11
4.20
11.8
7.25
7.23; 8.2
4.11
4.11
11.9; 11.10
8.9
10.16
4.1
3.14; 4.7
9.9
11.31
14.14; 16.15
4.3; 9.7; 15.15

παραλαμβάνω
ve významu 2. (*)
παραστατικός
παρέλκω
παρίστημι (i med.)

1. užívat (jazykově); 2. odvozovat

1. 5.9; 7.9
2. 3.18
7.26; 9.12
6.16
4.2; 4.4; 6.22

*παρονομάσια
παρονομάζω
ποιότης
πρόσωπον
προτακτικός
πρωτότυπος (ἡ)
πύσμα
σύγκρισις
*σύγχυσις
**συμπίπτω
σύναπτικος [sc. σύνδεσμος]
σύναρθρος
σύνθεσις
σύνθετος [sc. λέξις]
συντάσσομαι
σύνταξις

užívaný nějak, zastupující něco
být odvozen
vyjadřovat [určitou kategorii], poukazovat na [něco],
reprezentovat, zastupovat
odvozené slovo, odvozenina
odvozovat
jakost, kvalita, charakter
kategorie osoby, osoba
prepoziční
základní zájmeno [jako subst.];
neodvozený, mající vlastní kmen [jako adj.]
doplňovací otázka, tázací slovo
rozlišení, distinkce
synkretismus, nerozlišitelnost
podstupovat synkretismus
podmínková spojka
schopný přibírat člen, pojící se s členem
skládání slov
složené slovo, složenina, kompozitum
pojit se s něčím
syntaktická konstrukce

3.16
3.17
9.8
3.12; 6.8
5.22
3.19; 16.14
14.8
7.6
12.15; 12.25
16.24
7.14
13.6; 13.18
5.3
13.4
13.17; 14.19
16.27
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συνωνυμία
synonymie
4.10
συνώνυμον, τό
synonymní výraz, synonymum
4.10
σχήμα
forma slova, tvar
7.21
*τέλος
koncovka
12.25
ὑποτακτικός
postpoziční
5.28
ὡρισμένος
vymezený, identifikovaný, určitý
5.14
Tabulka 5: Apollóniova gramatická terminologie excerpovaná z počátečních úseků spisu Περὶ
ἀντωνυμίας (3.1-17.17). Originál, překlad do češtiny a vybrané odkazy na řecký text.

1.6 Teoretický úvod k Apollóniově nauce o jazyku
1.6.1 Struktura jazyka
Apollóniovo gramatické216 učení je orientováno značně teoreticky a jeho cílem bylo
postihnout skrytá, vnitřní pravidla fungování jazyka a výzkumem těchto pravidel
poskytnout rámec pro řešení jazykových problémů.217 Jazyk má v Apollóniově pojetí dvě
úrovně – úroveň myšlenkovou (významovou) a úroveň formální. Apollónios v zásadě převzal
stoickou distinkci mezi označujícím (σήμαινον, vlastně vnější podoba) a označovaným
(σημαινόμενον či λέκτον, vnitřní význam),

218

i když neužívá zcela jednoznačnou

terminologii. Vnější podoba, tj. forma, je označována (kromě výše uvedených stoických
termínů) také jako ἐκφόρα, φωνή či σχῆμα τῆς φωνῆς, vnitřní význam bývá označován
ἔννοια, δηλούμενον nebo τὸ νοητόν.219
Pro Apollóniovu nauku o jazyku je symptomatické, že úroveň významová je kladena
nad úroveň formální. Slovo (λέξις) nepojímá Apollónios primárně jako formální část věty,
nýbrž jako element reprezentující určitý myšlenkový koncept (τὸ νοητόν), resp. část
celkového vniřního významu. Úplná věta (αὐτοτελὴς λόγος)220 je tak v Apollóniově pojetí

Na rozdíl od Technē grammatikē nenacházíme u Apollónia nikde definici gramatiky jako
takové. Je možné, že Apollónios pokládal za kanonickou a obecně známou definici tu, kterou obsahuje
začátek Technē, srv. ROBINS (1996:4); BLÁHOVÁ (2007:22).
217 Srv. LANGE (1852a:3 nn.); SLUITER (1990:41); DICKEY (2006:73).
218 Srv. STEINTHAL (1891:221); SLUITER (1990:43nn.); BRANDENBURG (2005:213); DE
JONGE (2008:49); LALLOT (1997,II:10); JANSE (2002:235 s pozn. 7). BLANK (1993:722-3) užívá velmi
příhodnou terminologickou dichotomii intelligible component of speech / sensible component of speech.
219 Srv. KEMP (1996:317); SCHENKEVELD (1994:294). BLANK (1983:59) hovoří o dvou
základních strukturách ve stoické dialektice: 1. περὶ φωνῆς (o formě); 2. περὶ τῶν πράγματων καὶ τῶν
σημαινομένων (o skutečnostech a významech). Je pravděpodobné, že také z toho vychází základní
schéma Apollóniva pojetí.
220 DE JONGE (2008:46,151 s pozn. 11) upozorňuje na v jistém smyslu podobné vyjádření u
Dionysia z Halikarnássu (Comp. 2.7.17-18), který tvrdí, že periody τελειοῦσι λόγον, tzn. „vytvářejí
určitou kompletní promluvu (či diskurz)“ (pozn. - u Dionysia nemá λόγος význam věta).
216
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kombinací myšlenek / významů reprezentovaných slovy.221 Větu lze tedy u Apollónia chápat
jako jednotku myšlenkovou (úroveň noetická) i formální (úroveň λέξεις).222
(8) τὸ γὰρ ἐξ ἑκάστης λέξεως παρυφιστάμενον νοητὸν τρόπον τινὰ στοιχεῖόν ἐστι τοῦ
λόγου, καὶ ὡς τὰ στοιχεῖα τὰς συλλαβὰς ἀποτελεῖ κατὰ τὰς ἐπιπλοκάς, οὕτω καὶ ἡ
σύνταξις τῶν νοητῶν τρόπον τινὰ συλλαβὰς ἀποτελέσει διὰ τῆς ἐπιπλοκῆς τῶν λέξεων.
καὶ ἔτι ὃν τρόπον ἐκ τῶν συλλαβῶν ἡ λέξις, οὕτως ἐκ τῆς καταλληλότητος τῶν νοητῶν ὁ
αὐτοτελὴς λόγος (Synt. 2.10-3.2). 223
„Myšlenka inherentně obsažená v každém slově je určitým způsobem prvkem věty a právě tak jako
hlásky tvoří svými svazky slabiky, také skládání myšlenek určitým způsobem vytváří slabiky
prostřednictvím svazků slov. Stejným způsobem, jímž ze slabik vzniká slovo, vzniká také ze vzájemné
kompatibility myšlenek úplná věta.“

V Apollóniově pojetí však samozřejmě nemusí platit, že jedno slovo reprezentuje jednu
myšlenku, příkladem je tmesis, kdy jeden myšlenkový koncept je reprezentován de facto
dvěma slovy.224
Jednotlivé části věty se syntakticky skládají do určitých celků (ἐπιπλοκαί) podobně
jako písmena do slabik a slabiky do slov – není možná libovolná kombinace, nýbrž existují
určitá nutná pravidla, k procesu dochází κατὰ τὸ δέον (podle nutných pravidel).225
(9) ῎Ηδη γὰρ καὶ ἡ πρώτη ῥηθεῖσα ἀμερὴς ὕλη τῶν στοιχείων τοῦτο πολὺ πρότερον
κατεπηγγείλατο, οὐχ ὡς ἔτυχεν ἐπιπλοκὰς ποιησαμένη τῶν στοιχείων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ κατὰ
τὸ δέον συντάξει, ἐξ ἧς σχεδὸν καὶ τὴν ὀνομασίαν εἴληχεν. ἥ τε ἐπαναβεβηκυῖα συλλαβὴ
ταὐτὸν ἀνεδέξατο, εἴγε αἱ ἐκ τούτων συντάξεις ἀναπληρούμεναι κατὰ τὸ δέον
ἀποτελοῦσι τὴν λέξιν. καὶ σαφὲς ὅτι ἀκόλουθόν ἐστι τὸ καὶ τὰς λέξεις, μέρος οὔσας τοῦ
κατὰ σύνταξιν αὐτοτελοῦς λόγου, τὸ κατάλληλον τῆς συντάξεως ἀναδέξασθαι (Synt. 2.32.10). 226
„Dále nedělitelná hlásková materie, o níž hovořím hned napoprvé, byla takto na začátku zmíněna proto,
že svazky hlásek nevytváří nahodile, nýbrž v konstrukcích podle nutných pravidel, podle nichž snad
získala i své pojmenování (slovo στοιχεῖον je odvozeno od στείχειν = [pravidelně]
pochodovat 227 ). Tentýž proces podstupuje následující prvek, slabika, protože konstrukce slabik,
vytvořené v souladu s nutností, vytvářejí slovo. Zjevně z toho plyne, že i slova, která jsou částí
syntakticky zkonstruované úplné věty, získávají vzájemnou syntaktickou kompatibilitu.

Jazyk je tedy jev hierarchicky uspořádaný (hlásky > slabiky > slova > věty)228 a isomorfický,229
jelikož jevy (πάθη), které pozorujeme na nižších úrovních jazyka (u slabiky skládající se
Srv. STEINTHAL (1890:228); JANSE (2002:235); LAMBERT (2003:134).
Srv. BRANDENBURG (2005:21).
223 Srv. také BRANDENBURG (2005:21).
224 Srv. SCHMIDHAUSER (2010:13).
225 Srv. LANGE (1852a:4); STEINTHAL (1890:227); KEMP (1996:329); SLUITER (1990:44); DE
JONGE (2008:151 s pozn. 11).
226 Srv. také SchDT 211.27nn.
227 Srv. BRANDENBURG (2005:21), který στείχειν překládá marschieren.
228 Srv. také DE JONGE (2008:44).
229 Tento termín zavedla pro deskripci Apollóniovy jazykové teorie SLUITER (srv. např.
1990:4;43-46;50). Pokládám jej za velmi vhodný, vystihuje totiž jak Apollóniovu koncepci paralelity
různých jazykových vrstev (myšlenková úroveň – úroveň konkrétní jazykové produkce), tak i
221
222
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z hlásek a u slova, které se skládá ze slabik), se projevují i na úrovních vyšších (u věty, která
se skládá ze slov). Sem patří např. zdvojení určitého prvku (διπλασιασμός); pleonasmus
(πλεονασμός); vynechání určitého prvku (ἔλλειψις, ἔνδεια); chyba (ortografická chyba na
úrovni slova odpovídá solecismu na úrovni věty); přesmyk (μετάθεσις) aj. Celé věty tedy
mohou podstoupit proces zdvojení, elipsy, přesmyku apod. 230 Tato symetrie jazykového
systému umožňuje Apollóniovi porovnávat jazykové jevy vyskytující se na různých
jazykových úrovních.231 Snad nejmarkantnějším příkladem takového postupu jsou některé
počáteční kapitoly spisu Περὶ συντάξεως, kde Apollónios porovnává pořadí slovních druhů
s pořadím pádů a jmenných rodů, přičemž vzájemné vztahy jsou pojímány jako existující
κατὰ λόγον (v souladu s přirozeným řádem), nikoliv κατὰ τύχην (nahodile).232
Právě inherentní řád či rozum je přítomen na všech jazykových úrovních 233 a
determinuje vztahy jednotlivých elementů. Proto lze Apollónia chápat jako gramatika, který
se do jisté míry vymezuje vůči empiristickým tezím, že jazyku lze porozumět pouhým
pozorováním jazykového úzu.234 Sám však není striktním anti-empiristou, spíše teoretikem,
který však ve vztahu k empirismu učinil výrazné kompromisy.235 Podle Apollónia je správné
snažit se zkoumat a vysvětlovat vnitřní, abstraktní jazykový systém, nikoliv jen pozorovat a
přejímat.
(10) Ἡ δὴ προκειμένη σύνταξις αὐτάρκης καταστήσεται τοῖς προαιρουμένοις
ἁπλούστερον τὰς παραδόσεις τῶν λόγων παραλαμβάνειν· τοῖς μέντοι γε μετὰ πάσης
ἀκριβείας ἐπεξιοῦσιν τὰ τῆς συντάξεως τοῦ λόγου προσγενήσεται ἐπιστῆσαι, τίνα τῶν
ῥημάτων γενικὴν ἀπαιτεῖ καὶ τί τούτου τὸ αἴτιον… (Synt. 404.16-405.3). 236
„Výše uvedený syntaktický výklad bude dostatečný pro ty, kteří dávají přednost prostému přejímání
(pravidel) jazykového úzu. Avšak těm, kteří s veškerou akribií zkoumají to, co se týká syntaxe věty,
přijde vhod dovědět se, která ze sloves vyžadují genitiv a co je toho příčinou…“

Nejobecněji lze říci, že pro Apollónia je jazyk především systémem založeným na
skrytých pravidlech a přirozené shodě (φυσίκη ἀκολουθία) a gramatika je tedy

paralelitu prvků v rámci jedné úrovně (hláska – slabika – slovo – věta). Nicméně SCHMIDHAUSER
(2010:13) poznamenává, že termín isomorfismus zde není zcela přesný vzhledem k existenci takových
jevů, jako tmesis (viz výše), kdy jeden prvek určité úrovně odpovídá dvěma prvkům úrovně jiné apod.
230 Srv. k tomu souhrnně Synt. 2.3-15.5; LANGE (1852a:4); STEINTHAL (1890:229-230); AX
(2003:71), BRANDENBURG (2005:39).
231 Srv. SLUITER (1990:49).
232 Srv. k tomu souhrnně Synt. 15.6-27.16; SCHENKEVELD (1993:87).
233 Srv. BLANK (1993:715).
234 Srv. BLANK (1993:721), podobně ALLEN (2006:2).
235 Srv. LLOYD (1984:219).
236 Srv. také UHLIG (1910:VI).
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v Apollóniově pojetí oborem zabývajícím se zcela přirozenými, principiálně danými
fenomény.237
(11) ἀμφιβαλλομένων γάρ τινων τὰ τοῦ λόγου ἐγγενόμενα μετά τινος φυσικῆς
παρακολουθήσεως ἀποστήσει τὸ οὐ δέον τῆς συντάξεως (Synt. 52.4-5).
„Přestože některé otázky jsou pochybné, přirozeným pozorováním může dojít k vyloučení jevů, které
neodpovídají správným konstrukcím, z jazyka.“
(12) [kontext: výklad o přízvukování zájmen] προφανὲς ὡς ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων ὁ
λόγος καταστήσει τὸ δέον τῆς συντάξεως (Synt. 177.3-4).
„Je zjevné, že ve všech takových případech jazyk sám ustanoví správnou syntaktickou konstrukci.“
(13) [kontext: sloveso k sobě v některých situacích nepotřebuje přibírat zájmeno, protože samo
v jistém smyslu vyjadřuje kategorii osoby a čísla] ἰδοὺ γὰρ καὶ τὰ προκατειλεγμένα
ἀνάγκης ποτὲ οὔσης τῆς κατὰ τὸν λόγον συμπαραλαμβάνει τὰ μόρια τὰ
παρυφιστάμενα… (Synt. 165.6-8).
„Všimněme si, že tvary, o nichž byla řeč, se užívají v kombinaci s určitými inherentními prvky (tj.
např. sloveso se užívá včetně kategorie osoby), protože to vyžaduje jakási jazyková nutnost.“

1.6.2 Princip καταλληλότης
Vedle dichotomie význam / forma je druhým základním konceptem Apollóniovy
jazykové teorie princip tzv. καταλληλότης. Tento termín, objevující se především ve 3. knize
Περὶ συντάξεως, není nikde explicitně definován. Obecně lze říci, že se jedná o princip
správnosti ve vztahu jednoho elementu k druhému (etymologicky κατά + ἀλλήλους, princip
shody každého jednoho prvku s jiným prvkem) či jazykové shody v širším slova smyslu.238 Jinými
slovy, jde o pravidlo syntaktické a sémantické kompatibility jednotlivých jazykových
elementů 239 a rámec, v němž syntax a sémantika představují určitou jednotu. 240 Vnitřní,
myšlenková struktura jazyka je vždy v souladu s καταλληλότης,241 s přirozenými pravidly,
tato abstraktní struktura však podléhá při konstituování reálné promluvy transformacím
(πάθη či μεταλήψεις) a jazyková jednotka v rámci formální struktury tak vypadá jinak, než
její myšlenkový základ ve struktuře vnitřní = významové.
(14) τὰ μέντοι ἐντελῆ ὄντα, καὶ ἀποκοπτόμενα καὶ ἀφαιρούμενα, φυλάσσει τὸ
δηλούμενον· τῶν γὰρ φωνῶν τὰ πάθη, καὶ οὐ τῶν σημαινομένων (Adv. 158.13-15).
„Slova, která mají regulérní podobu, si zachovávají svůj význam stejně, jako slova, která podlehla
apokopě či aferezi. Transformace se totiž týkají roviny forem, nikoliv roviny významů.

Srv. také ATHERTON (1995:462).
Srv. LANGE (1852a:27-8).
239 Srv. SLUITER (1990:50nn.); LALLOT (1997,I:45nn.,II:8); JANSE (2002:235); DE JONGE
(2008:230).
240 Podobně SLUITER (1990:50).
241 Srv. SLUITER (1990:24-25); DE JONGE (2008:49 s pozn. 40).
237
238
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Transformací je dále např. přeskupení částí věty (ὑπερβατόν); vložení určitého
πρωκθ (ἐπένθεσις) apod. Transformace podobného typu postihují, jak již bylo uvedeno
výše, všechny jazykové jednotky, od hlásek přes slabiky až po slova a věty. Původnější a
správnější struktura je vždy ta, která má v sobě méně transformací oproti struktuře
myšlenkové.242 Lze si kupříkladu představit větu: světlo je, pokud je den. Přestože ve formální
struktuře tohoto souvětí je podmínkový konstituent /pokud je den/ na druhém místě, ve
vnitřní, významové struktuře musí být zákonitě první, protože lidská mysl musí nejprve
„uchopit“ podmínku, a teprve poté skutečnost, která je následkem splnění či nesplnění této
podmínky. Element, který předchází jinému elementu na myšlenkové úrovni jazyka, by mu
měl teoreticky předcházet i na úrovni konkrétní jazykové produkce. Myšlenková struktura
věty zní: pokud je den, pak je světlo.
(15) [kontext: je nesmyslné chápat podmínkové spojky jako prepoziční tvary, stojí-li na
začátku konstrukce] …εἰ φαίημεν φῶς ἐστιν, εἰ ἡμέρα ἐστίν. αὐτὸ γὰρ μόνον τῇ συνθέσει
τὸ εἰ ἡμέρα ἐστίν δευτερεύει, οὐ μὴν τῇ διεξοδικῇ ἐπαγγελίᾳ· πρῶτον μὲν γὰρ ἐπιδέχεται
ἡ διάνοια τὸ εἰ ἡμέρα ἐστίν, καὶ τότε ἐπιδέχεται τὸ φῶς ἐστιν… (Synt. 184.8-12). 243
„…jestliže řekneme ´světlo je, pokud je den´, pak je člen ´pokud je den´ na druhém místě jen z hlediska
konstrukce, nikoliv z hlediska přesného významu. Myšlení totiž nejprve uchopí konstituent ´pokud je
den´, teprve pak konstituent ´světlo je´.

Protože je jazyk systémem založeným na nutných pravidlech, lze v Apollóniově
pojetí i odchylky od gramatických pravidel, od ideální myšlenkové podoby apod. vysvětlit
opět jistými pravidelnostmi. Nebylo-li by tomu tak, nemohli bychom vůbec pokládat některá
jazyková užití za špatná, jiná za správná.244 Apollóniův přístup ke správnosti a pravidelnosti
jazykových užití je poněkud relativistický: nepravidelnost ve skutečnosti není sama o sobě
nepravidelná, nýbrž je sama řízena určitými principy pravidelnosti, podobně nesprávnost
nelze vždy a priori odsuzovat. 245 Vše, co „se děje v jazyce“, má totiž určitou inherentní a
principiální racionalitu.
V konkrétním jazykovém užití se samozřejmě může vyskytovat a vyskytuje celá řada
odchylek od καταλληλότης. Jinými slovy, καταλληλότης na myšlenkové rovině se někdy
nepromítne do roviny konkrétní produkce jazyka. Slova získávají své formální podoby
v promluvě prostřednictvím formování tvaru co do kategorií vyjadřovaných příslušným
slovním druhem. Toto „formování“ označuje Apollónios termínem μετασχηματισμός.

Srv. BLANK (1983:60-1; 1993:715; 725).
Srv. také ALLAN (2006:1-3).
244 Srv. BLANK (1993:715, 721); ALLAN (2006:2).
245 Srv. ATHERTON (1996:244).
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Pokud je možný pouze jeden tvar, je slovo μονοσχηματιστόν či καθ’ ἕνα σχηματισμὸν
ἐκφερόμενον (mající stále jednu a tutéž podobu = nepodléhající flexi).246 Takové slovo se může
stát nesprávně užitým s mnohem menší pravděpodobností než slovo ohebné, protože
z principu je hlavním zdrojem zásadních chyb flexe.247 U neohebných slov je nutno zohlednit
především lexikální význam, proto nemůže být dle Apollónia např. libovolná spojka
v libovolné větě, podobně některé příslovce se pojí pouze s určitými časy.
(16) ἐδείξαμεν ἐν τοῖς προκειμένοις ὡς οὐδὲν μέρος λόγου γίνεται ἀκατάλληλον ἐν ᾧ μὴ
διεκρίθη, ὡς τὰ ἐπιρρήματα ἐν ἀριθμῷ, χωρὶς εἰ μὴ αὐτὰ δηλώσειεν ἀριθμόν, οὐδ᾽ ἐν
διαφόροις χρόνοις, χωρὶς εἰ μὴ αὐτὰ πάλιν διαστείλειε χρόνον, ὡς ἐν τῷ χθές, αὔριον καὶ
ἄλλοις οἷς παρεθέμεθα (Synt. 316.10-317.4).248
„V předchozím výkladu jsem ukázal, že žádný slovní druh nemůže být nesprávně užit v kategorii,
kterou nerozlišuje, např. adverbia nemohou být nesprávná v kategorii čísla, leda že by snad sama číslo
vyjadřovala, ani nemohou být nesprávná v kategorii času, leda že by snad čas sama vyjadřovala, což
platí pro adverbia ´včera´, ´dnes´ a jiná, která užíváme.

Princip ὰκαταλληλότης se v zásadě může projevovat buď na rovině jednoho slova,
nebo na rovině skupiny slov. Apollónios tedy rozlišuje mezi chybou na úrovni λέξις a
chybou na úrovni λόγος, což je distinkce zavedená zřejmě stoiky.249 Dojde-li k situaci, kdy
jednotlivé slovo nezíská podobu takovou, aby byla v souladu s podobami slov ostatních
(vlastně spolu tedy nekorelují jednotlivé μετασχηματισμοί v rámci věty, konstrukce atd.),
vzniká chyba v jednom slově, označovaná přímo ἀκαταλληλότης, ἀκαταλληλόν či κακία.250
Nakupením více chybných slov vzniká σολοικισμός (chybná struktura).

251

Příkladem

solecismu může být dle Apollónia chyba ve shodě přísudku s podmětem. Zásadní otázka
však zní, je-li taková odchylka nutná, tzn., že neexistuje alternativa, nebo je možno odchylku
nahradit jinou konstrukcí či výrazem, který bude ve větším souladu s καταλληλότης.

Srv. STEINTHAL (1891:224).
Srv. k tomu souhrnně Synt. 279.5-302.2.
248 Srv. také Coni. 218.7nn.; SLUITER (1990:49-51).
249 Srv. SLUITER (1990:23); HYMAN (2003:181 s pozn. 10).
250 Srv. LANGE (1852a:29-31). Ve SchDT (170.23; 446.35nn.) i u Dionysia Laertského (VII.59) se
ve stejném významu vyskytuje výraz βαρβαρισμός, srv. také HYMAN (2003:180 s pozn. 5).
Apollónios sám tento výraz pro specifický typ chyby neužívá, z jedné jeho poznámky však plyne, že
se jednalo o obecně příjimaný termín, Synt. 273.9-11: Οὐδὲ ἐκεῖνο δέ με λέληθεν, ὥς τινες
ἐπετάραξαν τὴν παρὰ πᾶσιν συμφώνως πιστευθεῖσαν δόξαν, ὡς μιᾶς λέξεως κακία ἐστὶν ὁ
βαρβαρισμός, ἐπιπλοκῆς δὲ λέξεων ἀκαταλλήλων ὁ σολοικισμός, αὐτοὶ εἰσηγησάμενοι τὸ καὶ ἐν
μιᾷ λέξει καταγίνεσθαι σολοικισμόν… („Neuniklo mi, že někteří lidé vnášejí svým tvrzením, že
solecismus vzniká i v jednom slově, zmatek do všemi obecně příjimaného názoru, že chyba v jednom slově je
barbarismus, zatímco konstrukce více nesprávných slov je solecismus….“).
251 Srv. k tomu souhrnně Synt. 274.1-278.1.
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Neexistuje-li jiná možnost, jak příslušnou promluvu vyjádřit, nelze považovat
odchylku od καταλληλότης za vyloženě chybnou, protože žádné jazykové užití, k němuž
neexistuje lepší alternativa, není možno považovat za nesprávné. Kromě toho výpověď plní
příslušnou funkci, i pokud obsahuje řadu odchylek: stane se λέληθος, tedy zapomene, že došlo
k určitým transformacím / zapomene na svou původní podobu v myšlenkové rovině jazyka.252
(17) εἰς γὰρ τὸ τοιοῦτο τὰ τῆς συντάξεως ἀπεδείχθη, ἵνα καὶ τὰ λεληθότα τῶν ὑπερβατῶν,
ὄντα καὶ κατὰ τὸ σύνηθες, ἔχηται τοῦ ἀκολούθου λόγου (Synt. 183.14-15).
„…syntax funguje takovým způsobem, aby hyperbata, která „zapomněla“ na svou původní podobu (sc.
v myšlenkové úrovni jazyka) a jsou běžná, byla (chápána jako) v souladu s obvyklým
vyjadřováním.“

Takovým případem je užívání sloves v jednotném čísle, pokud podmětem je množné
číslo neutra.253 Apollónios uznává, že takové konstrukce nelze odmítat, protože jsou v jazyce
běžně pokládány za jediné možné, a jejich vznik vysvětluje jako následek skutečnosti, že
neutra mají stejné tvary v nominativu i v akuzativu. To v praxi způsobuje, že konstrukce
slovesný tvar + neutrum má sama o sobě často dva významy. Neutrum totiž může fungovat
jako podmět slovesa, i jako jeho tranzitivní předmět, což je důvodem, proč konstrukci typu
„λέγει τὰ παιδία“ nevnímáme jako chybnou. I kdybychom ji totiž ve významu „děti mluví“
(τὰ παιδία podmětem) jako chybnou uznali, přesto by stále mohla nést význam „[někdo]
mluví o dětech“ (τὰ παιδία předmětem).
Pokud naopak existuje k odchylce lepší alternativa, je nutné ji považovat za chybu.
Homér ještě neznal reflexivní zájmena a užívání primárně nereflexivních zájmen
v reflexivním významu je tedy v jeho poezii omluvitelné. V pozdějších dobách to již neplatí,
neboť vznikla reflexiva, takže homérský úzus je již nepřijatelný.
(18) [kontext: Homér užíval konstrukce typu ἐμὲ λύσομαι] Τὰ τῆς τοιαύτης χρήσεως
ἀρχαϊκώτερα ὄντα παρεφθάρη μεταγενέστερον ἐπινοηθείσης τῆς ἀντ᾽ αὐτῶν συνθέτου
μεταλήψεως […] σαφὲς γὰρ ὅτι, εἰ ἀντὶ τοῦ τοιούτου ἐπενοήθησαν αἱ σύνθετοι, περισσόν
ἐστιν συγχρῆσθαι τῇ ἁπλῇ συντάξει· κακία γὰρ τὸ τοιοῦτον…(Synt. 193.17-194.2).254
„Takové užití vymizelo jakožto velmi archaické poté, co byla objevena možnost jeho nahrazení užitím
reflexiv […] Je jasné, že jestliže byla reflexivní zájmena vytvořena, aby nahradila takové (archaické)
konstrukce, je zbytečné dále užívat kosntrukce nereflexivní. Takové užití by bylo chybné...

Věta, která je zcela v souladu s καταλληλότης, se u Apollónia někdy nazývá τὸ ἑξῆς
(pořádek, pravidelnost) či δέουσα / κατὰ φύσιν ἀκολουθία, na jednom místě (Synt. 184.2) též

Srv. SLUITER (1990:51-53,55).
Srv. k tomu souhrnně Synt. 315.16-317.14.; UHLIG (1910:VI) a zejména SCHENKEVELD
(1994:295-298), který Apollóniův zajímavý výklad srozumitelně shrnuje.
254 Srv. také Synt. 288.9nn., kde Apollónios vysvětluje, že je nesprávné užít pro dativ zájmena
3. osoby tvar ἐμοί, protože zde existuje správnější možnost – οἷ, srv. také STEINTHAL (1890:346).
252
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δέουσα κατάστασις. 255 Taková věta musí sestávat z elementů, které v rámci vzájemných
vztahů odpovídají jistým vzorcům pravidelnosti (správná flexe, slovosled apod.).
V Apollóniově pojetí existují tři hlavní kritéria, 256 na jejichž základě je určitý
gramatický jev pokládán za normálních okolností za správný (což neznamená nutně
dokonalý soulad s καταλληλότης): 1. běžný úzus u básníků, básníci mají v rámci své volnosti
(ἄδεια) určité výjimky z nutnosti psát zcela správně; 257 2. běžný úzus v nebásnické řeči; 3.
rozumová správnost, logická odůvodněnost dané konstrukce (λόγος). Mimoto je častým
Apollóniovým argumentem pro „normalitu“ některých jazykových užití snaha vyhnout se
dvojsmyslnosti. 258
Apollónios pojednává o jazyku básníků i prózy, přičemž oba tyto typy jazykového
úzu vycházejí z podpovrchové, myšlenkové struktury, avšak pro básníky je dle Apollónia
typické, že transformací provádějí více než běžný jazyk či próza.259
(19) [kontext: existuje názor, že sloveso by mělo vždy přibírat zájmeno] ἐγὼ μέντοι οὐχ
ὑπολαμβάνω ἐν τῷ καθόλου τὸ τοιοῦτον ἀληθὲς εἶναι, πιστούμενος οὐκ ἐκ ποιητικῶν
παραθέσεων, εἴγε τῇ ποιητικῇ συντάξει ἐφεῖται καὶ λείπειν καὶ πλεονάζειν, ἐκ μέντοι τῆς
κοινῆς φράσεως ἁπάσης καὶ τῆς τῶν συγγραφέων ἀκριβοῦς συνθέσεως καὶ τὸ μεῖζον ἐκ
δυνάμεως τῆς τοῦ λόγου, ἣν καὶ δέον ἐστὶ παραθέσθαι τῶν ἄλλων συντάξεων προδήλων
οὐσῶν (Synt. 162.4-10).
„Já si však nemyslím, že tento názor je veskrze pravdivý. Nesoudím tak na základě básnické tradice,
vždyť básnické syntaxi jsou dovoleny elipsy i pleonasmy, nýbrž na základě veškerého obecného
vyjadřování, přesného jazyka prozaiků a především na základě logického významu, jenž musí být
zohledněn i tam, kde ostatní syntaktické otázky jsou jasné.“

Vedle této dichotomie však Apollónios rozlišuje mezi syntaxí v běžné řeči, v níž se
mohou vyskytovat odchylky od správnosti, a „ideální“ syntaxí gramatickou či
pravidelnou.260 Právě zájem o běžně užívaný jazyk je jedním z rysů oddělujících Apollónia –
gramatika od starších filologů v užším slova smyslu, kteří se zaobírali především rozborem
básnických textů, obzvláště Homéra. Apollónios již patřil k „technickým“ gramatikům, kteří
se komentováním ani editováním textů nezabývali,261 nýbrž zaměřovali svou pozornost na

Srv. SLUITER (1990:61-2); DE JONGE (2008:230).
Srv. SCHENKEVELD (1994:298), SLUITER (1990:60).
257 Srv. BRANDENBURG (2005:40).
258 Srv. ATHERTON (1996:249).
259 Srv. ALLAN (2006:2).
260 Srv. BLANK (1993:722).
261 V této souvislosti je však zajímavé, že Apollónios sám v úvodu Περὶ συντάξεως zahajuje
svůj výklad konstatováním, že syntax je nejdůležitější pro výklad básnických textů, Synt. 1.5-2.2: ἡ δὲ
νῦν ῥηθησομένη ἔκδοσις περιέξει τὴν […] σύνταξιν […] ἀναγκαιοτάτην οὖσαν πρὸς ἐξήγησιν
τῶν ποιημάτων („Výklad, který nyní předložím, bude zahrnovat […] syntax […], jež je nejdůležitější pro
výklad básní); srv. také VAN OPHUIJSEN (1993:768 s pozn. 182), JANSE (2002:234), BRANDENBURG
255
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rozbor konkrétních jazykových problémů. 262 U Apollónia jsou navíc jazykové problémy
řešeny často z velmi teoretických pozic.
Správnost a nesprávnost jazykového úzu je podle Apollónia nutno posuzovat z čistě
jazykového hlediska, nikoliv s ohledem na kontext a objektivní realitu. Tuto skutečnost jasně
ilustruje jeden z Apollóniových výkladů o solecismu. Apollónios se vymezuje vůči názoru
některých gramatiků, že solecismus, ačkoliv je jinak chápán jako chyba ve víceslovné
konstrukci, může být i v jednom slově, pokud je např. k entitě ženského pohlaví odkazováno
pomocí zájmene v mužském rodě. Apollónios takový názor odmítá s poukazem na to, že
zájmeno samo o sobě není chybné. Odkazuje sice k jinému rodu, ale tvar zájmena je sám o
sobě správný. Aby dodal své tezi na důvěryhodnosti, uvádí vtipný, ale trefný argument:
pokud by mělo být klasifikováno jako zcela správné jen odkazování na entitu, která je téhož
rodu jako odkazovací zájmeno, bylo by nutno zároveň zahrnout do definice denní dobu,
protože za tmy nelze provést správnou identifikaci pohlaví jiného člověka. Apollóniovu
myšlenku lze shrnout tak, že nelze jazykovou správnost a nesprávnost posuzovat na základě
mimojazykového světa.263 Apollónios zde de facto rozlišuje mezi chybou syntaktického rázu
(skutečná jazyková chyba) a chybou, která spočívá pouze v určitém narušení vztahu mezi
slovem a jeho referentem.264
Ze všeho, co bylo v tomto a předchozím oddílu uvedeno, zřetelně plyne, že u
Apollónia hraje stěžejní roli sémantika. Již v 19. století se objevilo pojetí, že pro Apollónia je
jazyk vlastně spojením pojmů tvořících určitý úsudek.265 Moderní lingvisté jdou mnohem
dál, byl vysloven názor, že tzv. syntaktická teorie se v očích Apollónia zřejmě nijak
(2005:18-19). Na jiném místě vysvětluje, že básnické texty jsou (implicite: prostřednictvím gramatiků)
činěny srozumitelnějšími a pravidelnějšími, viz Adv. 200.8-9: ἀεὶ γὰρ τὰ μεταλαμβανόμενα πρὸς
ποιητῶν ἀνάγεται εἰς σαφήνειαν καὶ συνήθη προφοράν. („Transformacemi básnických textů se vždy
dosáhne srozumitelnosti a obvyklého úzu“); srv. také ATHERTON (1995:464). Sám Apollónios se místy
zabývá přepisováním básnického jazyka do standardnější řeči, SLUITER (1990:67-68) poznamenává,
že cílem těchto transformací bylo v Apollóniově pojetí především ukázat skutečný význam daných
básnických textů, srv. také DE JONGE (2008:49-50 s pozn. 43).
262 Srv. např. SCHMIDHAUSER (2010:2); SCHENKEVELD (1994:293); SLUITER (1990:40-1);
LANGE (1852:3 nn). ATHERTON (1996:243 s odkazy na další literaturu) hovoří o Apollóniovi jako o
učenci, v němž se snoubí provinční gramatik, zabývající se především školní výukou žáků,
s technickým gramatikem par excellence, jenž studuje vztahy a jazykové chování slovních druhů a
pilířem gramatiky je pro něho teorie jazykové správnosti.
263 Srv. k tomu souhrnně Synt. 273.5-276.9 a zejména HYMAN (2003:284-287), který
Apollóniův výklad shrnuje a uzavírá danou problematiku slovy: „What is in issue is not knowledge about
the world…but knowledge about language; in other words: acceptability, not truth.“
264 Srv. KEMP (1996:329).
265 Srv. STEINTHAL (1891:228).
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podstatně nelišila od toho, co bychom mohli nazvat „sémantickou teorií“, jelikož syntax není
vlastně nic jiného než vnějškově projevovaná kombinatorika myšlenek, čehož si Apollónios
byl velmi dobře vědom.266 Sémantická kritéria Apollónios obecně pokládá za důležitější, než
kritéria formální a v případě, kdy jsou tyto dva modely v rozporu, dostává sémantika
přednost. 267 Gramatická struktura souvisí v Apollóniově pojetí spíše s myšlením, než
s formálními podobami slov.268
Přestože Apollónios převzal oba ústřední koncepty své jazykové teorie od stoiků,269
byl na rozdíl od nich spíše analogistou. 270 Silný vliv stoické filosofie na Apollóniovu
jazykovou teorii je neoddiskutovatelný. V Apollóniových spisech nicméně nenacházíme
žádné stopy peripatetické filosofie a ani stoičtí filosofové nejsou u Apollónia téměř nikdy
explicitně jmenováni.
1.6.3 Slovní druhy
1.6.3.1 Úvod
Slovních druhů (τὰ τοῦ λόγου μέρη či μέρη λόγου) vymezoval Apollónios osm,
pevně také stanovil jejich pořadí: ὄνομα (jméno), ῥῆμα (sloveso), μετοχή (participium), ἄρθρον
(člen), ἀντωνυμία (zájmeno), προθέσις (předložka), ἐπίῤῥημα (příslovce), συνδεσμός (spojka).
Za tvůrce klasifikace spočívající v osmi slovních druzích je někdy pokládán Aristarchos, zda
jím však skutečně byl, není zcela jisté. Je možné, že daný systém zavedl až Tryfón, 271

Srv. SLUITER (1990:41);
Srv. SLUITER (1990:64).
268 Srv. BLANK (1993:714).
269 Srv. např. LUHTALA (2003:221,223). Již BERNHARDY (1829:37) konstatoval, že Apollónios
„entdeckte zuerst den philosophisch-grammatischen Standpunkt und Zusammenhang seiner Sprache…“.
SLUITER (1990:40) označuje Apollónia za gramatika, jehož práce je založena na vědeckých principech
vycházejících z filosofie a uvádí odkaz na Coni. 213.8-214, kde Apollónios sám přiznává, že ze stoiků
částečně vychází. LLOYD (1984:219) konstatuje, že Apollónios je často pokládán za autora, díky
kterému lze rekonstruovat stoickou syntaktickou teorii. BLANK (1993, passim) volá po nutnosti
integrovat práci filosofů a gramatiků za účelem bádání o Apollóniovi. Ještě mnohem radikálnější byl
v podobném smyslu GILDERSLEEVE (1910:75), který pokládal Apollónia za silně psychologizujícího
autora s tím, že by měl být mnohem více zkoumán psychology, nikoliv pouze gramatiky, kteří jsou „as
crabbed as he [sc. Apollónios - pozn. J. H.] and not so penetrating“.
270 Např. BLANK (1993:714) označuje Apollóniovy spisy jako „masterworks of ancient analogical
grammar“. Za analogistu označuje Apollónia také ROSE (1935:148). Je ale otázkou, nakolik lze dnes
operovat s vymezenou dichotomií analogisté / anomalisté.
271 Srv. k Aristarchovi a Tryfónovi 3.1 a 3.12.
266
267
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významný zdroj Apollóniova učení. V době mezi Aristarchem a Apollóniem nepochybně
existovaly různorodé systémy.272
Stoikové, kteří jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů Apollóniovy gramatické
nauky, vymezovali původně slovní druhy pouze čtyři, a sice ὄνομα (jméno), ῥῆμα (sloveso),
συνδεσμός (spojka), ἄρθρον (člen), a jejich původní klasifikace v podstatě navazovala na
Aristotela. Postupně svou klasifikaci rozšiřovali o další slovní druhy, nejdůležitější je
kategorie προσηγορία (apellativum), kterou připojil Chrýsippos. 273 Stoickou dichotomii
ὄνομα / προσηγορία (προσηγoρικόν) = proprium / apellativum však Apollónios zrcadlí ve
velmi pozměněném smyslu, v Apollóniově pojetí jsou propria jednou ze subkategorií velmi
široce chápaných jmen, viz dále. 274 Z pozdně stoického pojetí vychází významný teoretik
(nikoli však gramatik v užším slova smyslu) Dionysios z Halikarnássu. Hovoří o devíti
slovních druzích a koncepce, o níž se zmiňuje, zachovává dichotomii proprium (κύριον) /
apellativum (προσηγoρικόν), což je prvním zásadním rozdílem oproti pozdějšímu
Apollóniovu systému. Tato dichotomie se projevuje také terminologicky, výraz ὄνομα u
Dionysia z Halikarnássu běžně nese význam slovo jako synonymum k λέξις, které je v tomto
významu u gramatiků běžnější. O takovém významu termínu ὄνομα se zmiňuje i Apollónios
(viz. 3.2). Druhá zásadní odlišnost mezi Apollóniem a Dionysiem z Halikarnássu je
terminologická: pro zájmena je užíván termín ἀντωνομασία, o němž Apollónios hovoří jako
o výrazu, který zavedl Komanos.275 Nakolik přesně Dionysios Apollónia ovlivnil, nelze jasně
určit.
Apollóniův systém slovních druhů je velmi podobný koncepci, kterou nalézáme
v Technē grammatikē. Tradičně byl Dionysios Thrácký (dříve obecně pokládaný za autora
Technē) považován za žáka Aristarchova a předpokládalo se, že jím byl ovlivněn.
V současnosti zřejmě nelze stanovit ohledně autenticity Technē a osoby Dionysia Thráckého
žádné communis opinio276 a i proto nelze jasně říci, jaký je mezi Technē a Apollóniem vztah.
Zásadní rozdíl v přístupu ke slovním druhům mezi Apollóniem a Technē je skutečnost, že

Srv. SCHOEMANN (1862:12); DE JONGE (2008:82-83).
Srv. D. L. VII.57; BRANDENBURG (2005:22), BLÁHOVÁ (2007:3;33 s odkazy na další
literaturu).
274 Srv. HUBBELL (1933:193); MATTHAIOS (2002:171); BRANDENBURG (2005:67); také Frag.
33.31-37.13; SchDT 356.7-23. Podle některých scholií se tato distinkce určitým způsobem zrcadlí i
v Technē grammatikē, srv. BLÁHOVÁ (2007:6), DI BENEDETTO (1990:27).
275 Srv. Pron. 4.18nn. a 3.2.2; srv. také Pap. Yale 446, lin. 22.
276 Srv. k tomu podrobněji MUCHNOVÁ (2009); BLÁHOVÁ (2007:5-8).
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v Technē jsou slovní druhy pojímány velmi normativně, jsou chápány jako víceméně
uzavřené, ohraničené, jasně definované jednotky. Apollónios naproti tomu věnuje velkou
pozornost popisu jejich vzájemných interakcí a rozborům nejrůznějších sporných otázek.277
K definitivnímu ustanovení systému osmi slovních druhů zhruba v té podobě, v jaké jej
vidíme u Apollónia, došlo zřejmě až po éře římského gramatika Donata (kol. 350 n. l.).278
Pořadí slovních druhů (τάξις), které Apollónios stanovil (viz výše), souvisí v jeho
pojetí s mnoha faktory.279 Jde o vzájemné vztahy jednotlivých elementů, o chronologii jejich
vzniku280 a zejména o jejich důležitost pro utvoření úplné věty (αὐτοτελής λόγος).281
(20) Ἔστιν οὖν ἡ τάξις μίμημα τοῦ αὐτοτελοῦς λόγου, πάνυ ἀκριβῶς πρῶτον τὸ ὄνομα
θεματίσασα, μεθ᾽ ὃ τὸ ῥῆμα, εἴγε πᾶς λόγος ἄνευ τούτων οὐ συγκλείεται (Synt. 16.12-17.1).
„Toto pořadí, v němž se klade na první místo jméno a po něm sloveso, je jakousi napodobeninou úplné
věty, jelikož bez jména a slovesa žádná úplná věta nevznikne.“

Toto pořadí tedy není nahodilé, nýbrž racionální.282 Celý výklad v Περὶ συντάξεως,
pojednávající o pořadí slovních druhů,283 je však poněkud nekoherentní a pravděpodobně je
přepracováním jiného pramene, který nepochází přímo od Apollónia.284
Úplnou větu (αὐτοτελής λόγος či αὐτοτέλεια) Apollónios nikde jasně nedefinuje,
obecně lze říci, že se v jeho pojetí jedná o samostatnou výpověď, která může mít ve své
minimalistické formě tři podoby: (1) jen sloveso v 1. či 2. osobě (v takovém případě je totiž
podmět jasně identifikovaný); (2) sloveso s podmětem vyjádřeným pomocí zájmena (v 1. a 2.
osobě poněkud pleonastická situace); (3) skupina jméno + sloveso, přičemž jméno by jako
Srv. AX (2003:65).
Srv. DE JONGE (2008:83).
279 BRANDENBURG (2005:124) shrnuje Apollóniova kritéria pro řazení slovních druhů jako
ontologická, syntaktická i morfologická.
280 Apollónios se totiž místy zmiňuje i o problému „stáří“ větných členů, tzn. o otázce, které
větné členy v jazyce existovaly dříve, než jiné, srv. SCHENKEVELD (1993:88); DE JONGE (2008:276).
281 Srv. LANGE (1852a:7). Někteří badatelé uvažují, že jistým kritériem je také formální
podoba normativní věty v běžném jazyce, srv. např. BLANK (1993:716 s pozn. 48); JANSE (2002:241).
BRANDENBURG (2005:118) příhodně poznamenává, že Apollónios nemá na mysli slovosled, jak
ukazuje také uvedený Apollóniův příklad v Synt. 17.4-5, který má představovat jakousi normativní
větu: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας σήμερον κατέπεσεν („Tentýž člověk dnes uklouzl a upadl“).
Slovosled této věty samozřejmě naprosto nesouhlasí s Apollóniem stanovovaným pořadím slovních
druhů, je tedy evidentní, že Apollónios klade důraz spíše na jejich syntaktickou důležitost.
282 Srv. KEMP (1996:319).
283 Srv. k tomu souhrnně Synt. 16.12-27.16.
284 Srv.
BRANDENBURG (2005:115). Na konci tohoto úseku výkladu Apollónios
poznamenává, že o pořadí slovních druhů by se dalo hovořit podrobněji, že to však není jeho cílem,
Synt. 27.14-16: Ἔστι δὲ καὶ διὰ πλειόνων τὰ τῆς τάξεως ἀποδεῖξαι· ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐ περὶ ταύτης
σκοπὸς ἡμῖν πρόκειται, αὐτοῦ που περιγραπτέον τὸν λόγον. („Bylo by možné toto pořadí doložit
rozsáhlejším výkladem. Protože však zkoumání dané věci nemám v plánu, výklad je zde nutno ukončit“); srv.
také LANGE (1852a:8).
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důležitější slovní druh mělo slovesu předcházet (viz dále), což platí částečně o slovosledu
v rámci věty i o pořadí slovních druhů obecně. Naopak sloveso ve 3. osobě až na výjimky
(neosobní slovesa typu βροντᾶι „hřmí“ apod.) úplnou větu samo netvoří, protože 3. osoba
jako taková zpravidla neoznačuje jasně vymezený referent.
(21) Ἐπὶ τρίτου οὐ συντείνει τὰ τοῦ λόγου. πάντοτε γὰρ δεῖ τῷ τρίτῳ τὴν ἀντωνυμίαν ἢ τὸ
ὄνομα ἐπιφέρεσθαι, δι᾽ οὗ τὸ λειπόμενον ἀναπληρωθήσεται. γράφει γάρ· τίς
ἐπιζητοῦμεν, καὶ ἐν διαστήματι ἐκεῖνος, ἐν δὲ ἐγγύτητι οὗτος, ἢ ἐν ἀναφορᾷ αὐτός, ἢ ἐν
ὀνόματι περιπατεῖ Σωκράτης. οὐκ ἀντίκειται τὸ ὕει ἢ βροντᾷ ἢ ἀστράπτει, αὐτοτελῆ ὄντα·
ὑπακούεται γὰρ πάντως ὁ Ζεύς, εἴγε αὐτοῦ ταῦτα ἴδια (Pron. 24.1-6).
„Ve 3. osobě není výpověď úplná. Vždy je třeba, aby se ke 3. osobě (sc. sloves) vztahovalo zájmeno či
jméno, jejichž prostřednictvím bude neúplnost doplněna. Říkáme totiž např. ´píše´ a ptáme se, kdo.
Pokud je podmět vzdálený, užíváme zájmeno ´onen´, pokud je blízký, říkáme ´ten´, pokud se na něho
odkazuje anaforicky, užíváme tvar ´on´, a konečně užíváme také jména, např. ve větě ´Sókratés chodí´.
Slovesa jako ´prší´, ´hřmí´ či ´blýská se´ proti tomuto pojetí nesvědčí, protože jsou významově úplná.
Podmětem se totiž veskrze rozumí Zeus, jemuž náleží způsobování takových jevů.“

Aby Apollónios potvrdil svou tezi o ústředním významu sloves a jmen pro utvoření
úplné věty, vysvětluje na konkrétním příkladu, jakým způsobem lze ostatní slovní druhy
z věty vypouštět, aniž by věta začala být neúplnou. Neúplná je totiž pouze v případě, že
dojde k vypuštění jména a slovesa.285
Nejdůležitějšími slovními druhy jsou tedy jméno a sloveso, představují totiž životnější
a důležitější (ἐμψυχώτερα, θεματικωτερά) elementy, participium zaujímá třetí místo jakožto
slovní druh sdílející charakteristiky prvních dvou (viz dále).286 Následují další slovní druhy,
které se vztahují (ἀνάγονται) ke jménu či slovesu a svůj syntaktický význam získávají skrze
tento vztah.287
(22) Ἐντελέστερον μέντοι δεδείξεται ἐν τῷ περὶ συντάξεως, ὡς τὰ μὲν θεματικώτερα μέρη
τοῦ λόγου ὀνόματά ἐστι καὶ ῥήματα, τὰ δ᾽ ὑπόλοιπα τῶν μερῶν τοῦ λόγου ὡς πρὸς τὴν
τούτων εὐχρηστίαν ἀνάγεται, τὰ μὲν ἄρθρα πρὸς τὰ πτωτικὰ ἢ ὡς πτωτικά, τὰ δὲ
ἐπιρρήματα ὡς πρὸς τὰ ῥήματα, αἵ τε προθέσεις πρὸς ἀμφότερα (Adv. 121.4-9). 288
„Ve spise O Syntaxi podrobněji ukáži, že důležitějšími slovními druhy jsou jména a slovesa, zatímco
zbylé slovní druhy se k nim vztahují, aby jim jakoby „přispěly“. Členy se vztahují ke skloňovaným
slovům, nebo k těm, která se jako skloňovaná chovají (sc. např. substantivizovaná neohebná slova),
adverbia se vztahují ke slovům, která se chovají slovesně, a konečně předložky k obojím.“

Člen je kladen jako čtvrtý, protože se může pojit se všemi předchozími slovními
druhy, tj. se jménem, slovesem v infinitivu i participiem, a jeho přednost před zájmenem je
Srv. k tomu souhrnně Synt. 17.3-17.15; také BRANDENBURG (2005:119) a zejména
LUHTALA (2003:208-209, 219-220).
286 Ovšem skutečnost, že Apollónios výrazně vytýká jméno a sloveso jako důležité slovní
druhy, neznamená, že lze očekávat podobně jasný výklad k ostatním slovním druhům, srv. LANGE
(1852a:13). Je však nutno brát v potaz, že se dochoval jen zlomek Apollóniovy tvorby.
287 LANGE (1852a:12-13); BUTTMANN (1877:XXXV).
288 Srv. také Synt. 33.9-11.
285

53

zdůrazněna také „chronologickým“ argumentem: člen se užívá spolu se jménem a jako
takový s ním koexistuje (tj. vnikl ve stejné době), zatímco zájmeno se užívá namísto jména,
předpokládá tedy jeho existenci a samo muselo vzniknout později. 289 Zajímavý a velmi
logický je rovněž argument, jímž Apollónios odůvodňuje přednost předložek před adverbii:
(23) Κἀπειδὴ τὸ ἐπίρρημα δυνάμει ἐστὶ ῥήματος ἐπιθετικὴ σύνταξις, ὡς καὶ ἡ ἐγγενομένη
θέσις τοῦ ὀνόματος μαρτυρεῖ, δεύτερον δὲ τὸ ῥῆμα τοῦ ὀνόματος, δεύτερον ἄρα καὶ τὸ
ἐπίρρημα προθέσεως τῆς κατὰ σύνθεσιν καὶ παράθεσιν προτιθεμένης τῶν ὀνομάτων
(Synt. 27.6-9). 290
„Protože adverbium představuje svým významem přídatný syntaktický prvek ke slovesu, jak svědčí i
pojmenování (ἐπί + ῥῆμα), jehož se mu dostalo, a protože sloveso je na druhém místě po jménu, je také
adverbium za předložkou, která se synteticky (tj. vzniká složené slovo) i paratheticky (tj. klade se
vedle = vzniká předložková vazba) klade před jména.“

Nutno podotknout, že až na třetí knihu, zabývající se slovesem, Apollónios ve spisu Περὶ
συντάξεως vytčené pořadí kopíruje i ve svém výkladu.
Každý slovní druh na úrovni konkrétní jazykové produkce odpovídá v Apollóniově
pojetí jistému ideálnímu slovnímu druhu na úrovni významové / myšlenkové.291 Také proto
Apollónios přiřazuje každé slovnědruhové kategorii samostatný význam a pole působnosti a
odmítá možné pojetí, že slovní druhy jsou negativně vymezeny, tzn., že každý slovní druh je
vymezen pouze tím, že se liší od ostatních.292
(24) Πρῶτον ὅτι οὐδὲν μέρος λόγου ἐπενοήθη εἰς διάκρισιν ἀμφιβολίας ἑτέρου μέρους
λόγου, ἕκαστον δὲ αὐτῶν ἐξ ἰδίας ἀνάγεται, ὡς δεδείξεται ἐν τοῖς ἑξῆς (Synt. 35.10-12).
„Základní skutečností je, že žádný slovní druh nevznikl proto, aby rozlišoval, že není jiným slovním
druhem, nýbrž každý slovní druh existuje na základě vlastního významu, jak bude vyloženo dále.

Významová stránka je tedy pro Apollónia i u slovních druhů výrazně důležitější než stránka
formální a zařazení slova do určité kategorie je především otázkou významu:293
(25) οὐ γὰρ φωναῖς μεμέρισται τὰ τοῦ λόγου μέρη, σημαινομένοις δέ (Pron. 67.6-7).
„Slovní druhy se nečlení dle své formy, nýbrž na základě významů.“
(26) [kontext: problematika slovnědruhové platnosti tvaru ὦι]…ἐκεῖνό γε ἀληθεύσει, ὡς τὰ
ἐκτὸς γινόμενα τῆς ἰδίας ἐννοίας, κἂν πάνυ τῆς δεούσης ἀκολουθίας ἔχηται κατὰ φωνήν,
ὡς ἔχει τὰ τῆς ὁμοφωνίας, οὐκ εἰς τὸν αὐτὸν μερισμὸν καταλήψεται (Synt. 65.9-11).
„…bude zřejmě pravdou, že větné členy, pokud se odchýlí od principiálního významu, už za tytéž větné
členy nebude možné považovat, a to ani tehdy, pokud budou stále odpovídat co do formy, podobně jako
je tomu u slov, mezi nimiž panuje homonymie“.

Srv. k tomu souhrnně Synt. 24.11-26.9; také STEINTHAL (1890:236); BLÁHOVÁ (2007:39).
Synt. 27.6-9; srv. také BRANDENBURG (2005:122); STEINTHAL (1890:237); KEMP
(1996:319-320).
291 Srv. také SCHMIDHAUSER (2010:12).
292 Srv. BLANK (1993:719 s pozn. 79).
293 Srv. také BLANK (1993:719); SLUITER (1990:67; 1997a:234), VAN OPHUIJSEN (1993:756),
BRANDENBURG (2005:150).
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To lze pokládat za výrazný rozdíl oproti Dionysiovi Thráckému, který ve svých definicích
široce užíval formální kritéria.294 Pokud např. neutrum adjektiva stojí u slovesa, nezůstává
podle Apollónia zpravidla adjektivem, nýbrž stává se z něj adverbium. 295 Zároveň však
Apollónios vždy klade důraz na to, aby spříslušné slovo splňovalo stanovenou definici.
Správné zařazení slova do slovnědruhové kategorie je tak zároveň správným popisem jeho
jazykových funkcí.296 Důraz na významovou stránku věci Apollóniovi umožňuje uznávat
mezi jednotlivými slovními druhy homonymní vztahy, uvědomuje si, že některá zájmena
jsou homonymní s členy nebo spojky s adverbii.297
Na formální kritéria Apollónios samozřejmě nezapomíná, všímá si příbuznosti
některých slovních druhů ve vyjadřování určitých gramatických kategorií zájmen a zejména
rozlišuje slovní druhy dle schopnosti a typu flexe:
(27) Τῶν μερῶν τοῦ λόγου ἃ μὲν μετασχηματίζεται εἰς ἀριθμοὺς καὶ πτώσεις, ὡς τὸ ὄνομα
καὶ τὰ ἄλλα ὅσα δύναται ἀριθμὸν μετὰ πτώσεως ἐπιδέξασθαι· ἃ δὲ εἰς πρόσωπα καὶ
ἀριθμόν, ὡς τὰ ῥήματα καὶ αἱ ἀντωνυμίαι· ἃ δὲ εἰς γένη, ὡς τὰ προκατειλεγμένα ὀνόματα
καὶ ὅσα δύναται γένους διάκρισιν ποιήσασθαι· τινὰ δὲ οὐδὲ ἓν τοιοῦτον ἐπιδέχεται, ὡς τὰ
καθ᾽ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφερόμενα, ὥσπερ οἱ σύνδεσμοι καὶ αἱ προθέσεις καὶ σχεδὸν
ἅπαντα τὰ ἐπιρρήματα (Synt. 279.6-12). 298
„Některé ze slovních druhů mění své podoby v číslech a pádech, např. jméno a další slovní druhy, které
mohou číslo a pád vyjadřovat. Jiné mění své tvary v osobě a čísle, jako slovesa a zájmena, jiné v rodě,
např. již zmíněná jména a vůbec ty slovní druhy, které rozlišují rod. Některé slovní druhy však
nevyjadřují žádnou z uvedených kategorií, což platí pro slova, která mají stále jednu a tutéž formu, jako
např. spojky, předložky a téměř všechna adverbia.

1.6.3.2 Jméno (ὄνομα)
Apollónios nikde v dochovaných spisech ani ve fragmentech jméno explicitně
nedefinuje. Z některých dílčích poznámek v jeho spisech a ze svědectví jiných pramenů se
usuzuje, že je chápal především jako slovo, které jednak označuje podstatu či existenci (οὐσία,
tj. indikuje, že něco existuje) a kvalitu (ποιότης, tj. charakter, typ entity atd.), jednak postrádá
deixi (schopnost deikticky či anaforicky odkazovat). Kategorie ποιότης (kvalita) v podstatě
rozvíjí kategorii οὐσία (podstata, bytí). Zatímco zájmeno vyjadřuje podstatu, tedy indikuje, že
něco existuje, jméno označuje kromě podstaty také kvalitu, tedy způsob bytí (= jak něco existuje
či jaké to je).

Srv. KEMP (1996:319).
Srv. k tomu souhrnně Synt. 46.8-48.6; STEINTHAL (1890:223).
296 Srv. SLUITER (1990:70, 141).
297 Srv. STEINTHAL (1891:223).
298 Srv. také BRANDENBURG (2005:147).
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(28) οὐσίαν σημαίνουσιν αἱ ἀντωνυμίαι, τὰ δὲ ὀνόματα οὐσίαν μετὰ ποιότητος (Pron. 27.910). 299
„Zájmena označují existenci, zatímco jména značí existenci spolu s kvalitou“.

SchDT uvádějí, že Apollóniovi žáci užívali následující definici:
(29)
ὄνομα ἐστι μέρος λόγου πτωτικόν, ἑκάστωι τῶν ὑποκειμένων σωμάτων ἤ
πραγμάτων κοινὴν ἤ ἰδίαν ποιότητα ἀπονέμον (SchDT 524.9-10). 300
„Jméno je slovní druh podléhající pádové flexi, který každému označovanému objektu či skutečnosti
přiřazuje obecnou nebo zvláštní kvalitu“.

Zcela identickou definici nacházíme ve SchChoerNom.301 Nakolik lze tuto evidentně
z jednoho zdroje pocházející definici vztáhnout přímo k Apollóniovi, není určit. Nicméně
Priscianova definice je jejím takřka doslovným překladem a vzhledem k míře, jíž se
Priscianus Apollóniem inspiroval, je pravděpodobné, že přímo z Apollónia vychází.302
(30) Nomen est pars orationis, quae unicuique subiectorum corporum seu rerum communem vel
propriam qualitatem distribuit (Prisc. II,56.29-57.1).

Existují proto poměrně radikální názory, 303 že pokud definice ve SchDT a SchChoerNom
z Apollónia přímo vychází, je podobnost mezi ní a definicí jména u Dionysia Thráckého
(31) ὄνομα ἐστι μέρος λόγου πτωτικόν, σῶμα ἤ πρᾶγμα σημαῖνον, σῶμα μὲν οἷον λίθος,
πρᾶγμα δε οἷον παιδεία, κοινῶς τε καὶ ἰδίως λεγόμενον, κοινῶς μέν οἷον ἄνθρωπος ἵππος,
ἰδίως δε οἷον Σωκράτης (D. T. 24.3-6). 304
„Jméno je část věty, která podléhá pádové flexi a označuje těleso, např. kámen, nebo něco netělesného,
např. výchova, a používá se buď obecně, např. člověk, kůň, anebo jednotlivě, např. Sókratés.“

dokladem, že Apollónios Dionysia v tomto směru ovlivnil (s uvážením, že Technē je s určitou
pravděpodobností mladší než Apollóniovy spisy), přičemž sám Apollónios – což je velmi
plausibilní – vycházel ve své definici do jisté míry ze stoické dichotomie mezi obecnými a
vlastními jmény.

Srv. také Pron. 9.7-10; Synt.142.1-4.
Termíny πρᾶγμα / σῶμα jsou dosti vágní. Souhlasím s interpretací, kterou navrhuje VAN
OPHUIJSEN (1993:735-736): chápat πρᾶγμα ve zcela obecném smyslu odvozeniny od πράττω jako
určitou skutečnost (proces, činnost, děj, stav atd…) vztahující se na σῶμα, které Van Ophuijsen
parafrázuje výrazem body (tělesná entita). Tuto interpretaci potvrzuje také znění dané definice u
Prisciana (viz dále), kde jako ekvivalent řeckého πρᾶγμα je užito lat. res s analogicky vágním
významem (označuje mj. skutečnost, stav, poměry atd.). Nicméně σῶμα nepochybně nemusí mít tělesný
charakter ve striktním smyslu, spíše se jedná o entitu, která je chápána jako tělesná (např. abstraktní
bytosti apod.), proto překládám σῶμα výrazem objekt, který je dle mého soudu poněkud vhodnější
než výrazy typu těleso.
301 105.23-25 a 106.5-7; srv. také SCHNEIDER (1904:581), BRANDENBURG (2005:155);
ROBERTSON (2002:6).
302 Srv. také STEINTHAL (1890:238).
303 Srv. např. LUHTALA (2002:263nn.).
304 Uvádím překlad, který pořídila BLÁHOVÁ (2007:12). V této definici se rovněž objevují
problematické termíny πρᾶγμα / σῶμα, k jejich interpretaci na tomto místě viz BLÁHOVÁ (2007:29).
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Základní jmenné kategorie jsou v Apollóniově pojetí stejné, jako v Technē grammatikē:
εἶδος (druh), γένος (rod), σχῆμα (forma), ἀριθμός (číslo), πτῶσις (pád).305
Jedna z nejdůležitějších sémantických vlastností jména je, jak už bylo zmíněno výše,
kvalita. Ta může být buď zvláštní (ἰδία), která je znakem pouze jediné entity, nebo obecná
(κοίνη), která se může týkat více entit. Příkladem zvláštní kvality jsou vlastní jména (κύρια
ὀνόματα). 306 Obecná kvalita se týká obecných substantiv (προσηγορικά, v dnešním pojetí
apelativa), pokud neoznačují konkrétní entitu, i adjektiv (ἐπίθετα).307
Adjektiva představují v Apollóniově pojetí jakási neplnohodnotná jména. Postrádají
totiž jistý prvek nezávislosti: adjektivum k sobě vždy cosi vyžaduje (ἐπιζητεῖ) a k něčemu se
vztahuje (φέρεται ἐπί), 308 protože na rozdíl od jmen jiného typu neoznačuje samostatné
kvality, nýbrž jen kvality, které na něčem závisí (de facto kvality vztahující se k jiným,
nadřazeným kvalitám), tzv. ἐπισυμβαίνοντα či συμπαρεπόμενα (vlastnosti), 309 např.
velikost či duševní rozpoložení. Podobně jako u Dionysia Thráckého a jinde v antické
gramatikografii tedy nejsou adjektiva chápána jako samostatný slovní druh, ale jako
subkategorie jmen.310
(32) ἀλλὰ μὴν τἀπιθετικὰ ἢ πηλικότητα ἢ ποσότητα ἢ διάθεσιν ψυχῆς δηλοῖ ἤ τι τοιοῦτον·
αἱ δὲ ἀντωνυμίαι οὐδενὸς τούτων παραστατικαί, μόνον δὲ οὐσίας (Pron. 26.12-13).
„Adjektivní výrazy znamenají velikost, četnost či duševní rozpoložení nebo něco takového. Naopak
zájmena nic z těchto vlastností nezastupují, vyjadřují pouze existenci“.
(33) [kontext: výklad o konstrukcích se dvěma členy] οἷόν τε γάρ ἐστιν φάναι ὁ ἄνθρωπος ὁ
ἀγαθός, οὐ μὴν ὁ ἀγαθὸς ὁ ἄνθρωπος […] καὶ σαφὲς ὅτι αἰτία ἐστὶν τοιαύτη. ἐπεὶ γὰρ τὰ
ἐπιθετικώτερον ἀκουόμενα φέρεται ἐπὶ τὰ ὑποκείμενα. οὐ μὴν τὰ ὑποκείμενα πάντως ἐπὶ

Srv. KEMP (1996:322). Kategorie druhu se primárně vztahuje k tomu, zda slovo je či není od
něčeho odvozené, rozlišuje se tedy v jejím rámci mezi primárním (πρώτοτυπος) a odvozeným
(παραγωγός); kategorie formy souvisí s tím, zda je dané slovo složené či nesložené, rozlišuje se mezi
jednoduchým (ἁπλοῦς) a složeným (σύνθετος), srv. např. BRANDENBURG (2005:129;131).
306 Dionysios Thrax přisuzoval vlastním jménům pouze podstatu (οὐσία), srv. ROBERTSON
(2002:3), kterou v Apollóniově pojetí mají jak zájmena, tak veškerá jména; k problematice pojetí
vlastních jmen u Apollónia souhrnněji srv. také ROBERTSON (2002:3-9).
307 Apollónios byl pravděpodobně tím, kdo takto široké pojetí kategorie jmen (tzn. vlastní
jména + obecná jména) definitivně prosadil, srv. MATTHAIOS (2002:168). BASSET (2002:225 s odkazem
na další literaturu) podotýká, že v Apollóniově spisu Περὶ συντάξεως je implicitně přítomna opozice
substantivum – adjektivum. Sám termín ἐπίθετα se u pozdějších gramatiků příliš neprosadil a adjektiva
byla nazývána spíše podobným výrazem ἐπιθετικά, jak poznamenávají SCHNEIDER (1902:49) a
BASSET (2002:228). BRANDENBURG (2005:40) podotýká, že i tam, kde ὄνομα označuje adjektivum,
je potřeba překládat obecným jméno (jinak by se v podstatě jednalo o anachronismus, antická
gramatikografie adjektiva nelišila).
308 Srv. BASSET (2002:226).
309 Srv. STEINTHAL (1890:254); DE JONGE (2008:113).
310 Srv. DE JONGE (2008:113).
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τὰ ἐπιθετικά, εἴγε τὸ ἄνθρωπος οὐκ ἐπιζητεῖ τὸ λόγιος, τό γε μὴν λόγιος τὸ
ἄνθρωπος…(Synt. 111.6-12).
„Lze např. říci ´ho anthrōpos ho agathos´ (dobrý člověk), ale nikoliv ´ho agathos ho anthrōpos´ […]. Je
jasné, že příčina je taková: tvary, které jsou chápány adjektivně, se vztahují na určité objekty, v žádném
případě se však objekty nevztahují na adjektivní tvary, vždyť např. slovo ´člověk´ nevyžaduje nutně
doplnění ´moudrý´, avšak tvar ´moudrý´ vyžaduje doplnění ´člověk´…

Konkrétní jmenná forma přitom může spadat do více kategorií v závislosti na
kontextu – kupříkladu slovo σοφός může dle Apollónia fungovat jako κύριον ὄνομα,
προσηγορικόν i ἐπίθετον.311
Další ze základních vlastností jména je jeho schopnost vykonávat určité jednání, resp.
působit na něco, anebo být předmětem tohoto působení. Proto má jméno přednost před
slovesem, které ono působení vyjadřuje. Jinými slovy, primární je to, co koná určitou činnost
nebo je objektem jistého působení, přičemž činnost či působení samy jsou sekundární.312
(34) Καὶ τοῦ ῥήματος δὲ ἀναγκαίως πρόκειται τὸ ὄνομα, ἐπεὶ τὸ διατιθέναι καὶ τὸ
διατίθεσθαι σώματος ἴδιον, τοῖς δὲ σώμασιν ἐπίκειται ἡ θέσις τῶν ὀνομάτων, ἐξ ὧν ἡ
ἰδιότης τοῦ ῥήματος, λέγω τὴν ἐνέργειαν καὶ τὸ πάθος (Synt. 18.5-8). 313
„Před slovesem má nutně přednost jméno, protože působit na něco nebo být předmětem působení je
vlastní objektům, jimž přináleží, že jsou v jazyce reprezentovány jmény, z nichž teprve vzniká to, co je
vlastní slovesu, tj. činnost a trpnost.

K takovému vysvětlení přednosti jména se uchylovali i pozdější gramatikové. 314
Zároveň však Apollónios zdůrazňuje, že to, co aktivně koná jistou činnost (tedy vlastně
podmět agens v nominativu) má jistou logickou přednost před objektem působení (což může
být podmět jako patiens v nominativu).315
(35) Κἀκεῖνο γὰρ ὁμόλογόν ἐστιν, ὅτι ἡ ἐνεργητικὴ διάθεσις προτέρα τῆς παθητικῆς· τότε
γὰρ πέπονθεν, ὅτε καὶ ἀναδέδεκται τὴν ἐνεργητικὴν διάθεσιν, ὥς γε καὶ τὰ τούτων
ἀποφατικὰ ὁμολογεῖ (Synt. 345.10-12).
„Je samozřejmé, že činný rod má přednost před rodem trpným. Trpný rod se totiž užívá tam, kde
zároveň dochází k přijetí určité činnosti, jak vyplývá z tvarů, které tyto významy vyjadřují“.

1.6.3.3 Sloveso (ῥῆμα)
I když samostatný spis Ῥηματικόν je dnes ztracen, představuje Apollónios jeden z
hlavních zdrojů pro poznání nauky o slovesu u starověkých gramatiků. 316 Apollóniova

Srv. STEINTHAL (1890:254).
Srv. také STEINTHAL (1890:233); JANSE (2002:241); LUHTALA (2002:268). Ve
velmi podobném duchu se o vztahu jména a slovesa vyjadřuje rovněž Dionysios z Halikarnássu, srv.
SCHENKEVELD (1993:88) a poněkud nejasnou formulací také SchDT 358.20.
313 Srv. také BRANDENBURG (2005:120).
314 Srv. LALLOT (1989:127); BLÁHOVÁ (2007:28).
315 Srv. ATHERTON (1995:450).
316 Dalšími zásadními zdroji jsou 1. Technē grammatikē; 2. scholia k Technē (SchDT); 3. scholia
psaná Georgiem Choiroboskem (SchChoerVerb), srv. ECO CONTI (2009:1-2).
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definice slovesa se dochovala u Georgia Choiroboska a její pravost potvrzuje znění u
Prisciana:
(36) Ρῆμα τοίνυν ἐστὶ μέρος λόγου ἄπτωτον ἐν ἰδίοις μετασχηματισμοῖς διαφόρους
χρόνους δηλοῦν μετ’ ἐνεργείας ἤ πάθους ἤ οὐδετέρου τούτων, προσώπων <τε καὶ
ἀριθμῶν> σημαντικόν, ὅτε καὶ τὰς τῆς ψυχῆς διαθέσεις δηλοῖ (Frag. 70.28-71.1 =
SchChoerVerb 3.22-25). 317
„Sloveso je slovní druh, který nemá kategorii pádu, vyjadřuje však morfologickými tvary různé slovesné
časy a dále značí činnost, trpnost, nebo je v tomto indiferentní, a v případech, kdy vyjadřuje duševní
rozpoložení, značí také osobu a číslo.“
(37) Verbum est pars orationis cum temporibus et modis, sine casu, agendi vel patiendi
significativum (Prisc. II,369.2-3).
„Sloveso je slovní druh vyjadřující časy a mody, nevyjadřující pád a označující činnost či trpnost.“

Slovesných kategorií (παρεπόμενα, accidentia) stanovil Apollónios osm, podobně
jako autor Technē grammatikē, řadil je ovšem jinak: 1. διάθεσις (slovesný rod), 2. χρόνος
(slovesný čas), 3. ἔγκλισις (slovesný způsob), 4. εἷδος (druh), 5. σχῆμα (forma, podoba tvaru), 6.
συζυγία (konjugace), 7. πρόσωπον (osoba), 8. ἀριθμός (číslo). 318 K některým slovesným
kategoriím viz 1.6.4 Vybrané slovesné kategorie.
Základními vlastnostmi slovesa jsou podle Apollónia vyjadřování času a rodu.319
(38) Ἴδιον οὖν ῥήματός ἐστιν ἐν ἰδίοις μετασχηματισμοῖς διάφορος χρόνος διάθεσίς τε ἡ
ἐνεργητικὴ καὶ παθητικὴ καὶ ἔτι ἡ μέση (Synt. 325.12-14).
„Slovesu jsou v jeho tvarových změnách vlastní jednak různé časy, jednak slovesný rod, a to činný,
trpný a také střední.“

Sloveso dle Apollónia utváří spolu se jménem či zájmenem úplnou větu. Apollónios
si přitom všímá rozdílů v charakteru sémantiky přísudku, který je slovesem vyjádřen.
Většina sloves označuje určitou činnost (πρᾶγμα). Menší množství sloves však označuje
místo činnosti spíše jen puzení k činnosti (προαίρεσις ψυχῆς), např. βούλομαι, další slovesa
označují pouze duševní nebo tělesný stav (χαίρω) nebo proces inherentně spojený s určitou
osobou (γηρᾶν), případně proces získávání něčeho (πλουτεῖν).320
(39) τῶν ῥημάτων ἃ μέν ἐστιν ἐμπεριεκτικὰ πραγμάτων […] ὡς τὸ γράφω, ἐρέσσω, τύπτω·
ἃ δὲ αὐτὸ μόνον προαίρεσιν ψυχῆς ὁρίζεται, ἐλλείποντα τῷ πράγματι, ὡς τὸ θέλω,

Velice podobná definice (s několika málo formulačními změnami) se pod Apollóniovým
jménem dochovala rovněž ve SchDT 71.24-27; srv. také SCHNEIDER (1904:582); BRANDENBURG
(2005:158). MATTHAIOS (2002:193) se domnívá, že je tato definice stoického původu, srv. také
SCHOEMANN (1862d:16nn.), STEINTHAL (1891:269nn.), HAHN (1951:37); ERBSE (1980:253 nn.).
318 Srv. KEMP (1996:323); LALLOT (1989:160-161); BLÁHOVÁ (2007:34).
319 Srv. také STEINTHAL (1890:270). LALLOT (1989:160) vymezuje jako základní distinktivní
rysy sloves v Apollóniově pojetí také vyjadřování osoby, čísla a absenci kategorie pádu, přičemž
všechny tyto rysy v podstatě nacházíme rovněž v Technē grammatikē, srv. také BLÁHOVÁ (2007:34).
320 Srv. např. STEINTHAL (1890:271-272), VAN OPHUIJSEN (1993:733 s odkazy na další
literaturu).
317
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βούλομαι, προθυμοῦμαι, ἃ δὴ ὡσπερεὶ κενὰ ὄντα ἀναπληροῦνται τῇ τοῦ πράγματος
παραθέσει […] θέλω περιπατεῖν, βούλομαι γράφειν (Synt. 323.9-324.5). 321
„Některá ze sloves zahrnují činnosti […], např. ´píši´, ´vesluji´, ´biji´. Jiná vymezují pouze určité
puzení k činnosti, zatímco činnost samu nevyjadřují, např. ´chci´, ´hodlám´, ´toužím po něčem´. Tato
slovesa jsou jakoby ´prázdná´ a doplňují se přidáním slova vyjadřujícího činnost […] např. ´hodlám se
procházet´, ´chci psát´.

Slovesa, která se mohou pojit se dvěma nominativy (např. καλοῦμαι – jmenuji se
atd.), nevyjadřují dle Apollónia žádnou činnost, nýbrž stav či bytí (ὕπαρξις, οὐσία), a jsou
označována jako ὑπαρκτικά ῥήματα.322
Apollónios si rovněž všímá vztahu mezi významem slovesa a jeho formou, hovoří o
slovesech s aktivními koncovkami, ale pasivním významem a naopak.323 Obecně však v jeho
výkladech o rozdílech mezi slovesy poněkud splývají charakteristiky významové
s formálními, např. otázka, zda sloveso vyjadřuje činnost či stav, je probírána dohromady
s otázkou rekce slovesa.
Slovesa „vidění“ (tj. některá verba percipiendi) podle Apollónia přibírají akuzativ,
protože akuzativ je jaksi „aktivnější“ pád, užívaný v tranzitivních konstrukcích, a „vidění“ je
v Apollóniově pojetí kontrolovaná činnost (člověk totiž může oči zavřít). Naopak jiné
smyslové vjemy, zejména slyšení, jsou nekontrolované, a slovesa, která tyto akce / děje
označují, přibírají spíše genitiv jako pád pasivního vnímání.324
Podobný princip se podle Apollónia uplatňuje v rozdílu mezi rekcemi sloves φιλεῖν a
ἐρᾶν. Přestože jsou si tato slovesa do jisté míry sémanticky podobná, liší se v míře
kontrolovanosti vyjadřovaného děje: φιλεῖν označuje spíše „aktivní“ lásku (mít někoho rád,
tedy podmět je spíše konatel, protože člověk může ovlivnit, koho má rád), ἐρᾶν představuje
lásku pasivní (být zamilován do někoho, což znamená, že podmět je, sémanticky vzato, spíše
patiens nekontrolovaného děje, neboť člověk neovlivňuje, do koho je zamilován).325
(40) φαίνεται δ᾽ ὅτι καὶ τὸ φιλεῖν τοῦ ἐρᾶν διοίσει, καθότι ἡ μὲν ἐκ τοῦ φιλεῖν ἐγγινομένη
διάθεσις ἐνεργείας ὄνομα σημαίνει· οἱ γοῦν φιλοῦντες παιδεύουσιν, πάλιν τῆς διαθέσεως
κοινῆς τοῖς προκειμένοις ἐπ᾽ αἰτιατικὴν συντεινούσης […] τό γε μὴν ἐρᾶν ὁμολογεῖ τὸ
προσδιατίθεσθαι ὑπὸ τοῦ ἐρωμένου. […] καὶ σαφές ἐστιν ὡς συνετοῦ μέν ἐστι καὶ ἀγαθοῦ
τὸ φιλεῖν, καθάπερ καὶ πατέρες παῖδας φιλοῦσιν, οὐ μὴν συνετοῦ τὸ ἐρᾶν, ἀλλ᾽ ἤδη

Srv. také 89.14-90.4; 159.13-160.1; 397.1-8 aj.
Tato slovesa nejsou nikde jasně vymezena a hovoří se o nich v souvislosti s otázkami
zájmen a členů. Že je však Apollónios chápe v tomto smyslu, je zřejmé, srv. např. Synt. 89.14-93.4;
207.7-15; SCHMIDHAUSER (2010:14).
323 Srv. k tomu souhrnně např. Synt. 397.6-400.7. KEMP (1996:307) poznamenává, že v Technē
grammatikē naopak tuto problematiku nenacházíme.
324 Srv. k tomu souhrnně Synt. 416.4-418.7; UHLIG (1910:VI).
325 Srv. UHLIG (1910:VI); GILDERSLEEVE (1910:75).
321
322

60

παρεφθορότος τὸ λογιστικόν. Οὐ χρὴ ἄρα ἀπορεῖν ἕνεκα τίνος τὸ μὲν φιλῶ ἐπ᾽ αἰτιατικὴν
φέρεται, τὸ δὲ ἐρῶ ἐπὶ γενικήν (Synt. 418.9-419.8).
„Zdá se, že sloveso ´filein´ (´mít rád´) se liší od slovesa ´eran´ (´milovat´), protože inherentním
významem slovesa ´filein´ je, že se jedná o tvar vyjadřující činnost. Ti, kteří někoho mají rádi, jej
vlastně vychovávají, přičemž tento význam se vztahuje na akuzativ, podobně jako u jiných sloves, o
kterých již byla řeč […] Je také zřejmé, že ´mít rád´ je známkou rozumného a dobrého člověka, např.
když rodiče mají rádi své děti, zatímco ´milovat´ nenáleží rozumnému člověku, nýbrž někomu, kdo se
neovládá. Není tedy nutné tápat, proč se ´filō´ pojí s akuzativem, ´erō´ s genitivem.

Akuzativ je tedy chápán jako pád, který přibírají slovesa vyjadřující určitou aktivitu.
Apollónios se pozastavuje nad tím, že slovesa typu φοβοῦμαι, τρέμω, φεύγω apod. jsou
konstruována s akuzativem. Že se však nejedná o zcela regulérní akuzativ, dokazuje
skutečnost, že se tato slovesa nemohou transformovat v pasivní konstrukce. Apollónios
vysvětluje akuzativ u těchto sloves jako elipsu z původního διά (kvůli, skrze) + akuzativ.326
(41) λείπειν φαμὲν τὸ ὁρμήσει πεδίοιο {Ν 64} τῇ διά προθέσει […] ἔστι δὴ οὖν καὶ ἡ
προκειμένη σύνταξις ἐν πλήρει λόγῳ καθισταμένη οὕτω τρέμω διὰ σέ, φεύγω διὰ σέ· ὁ
αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ φρίσσω, φοβοῦμαι καὶ τῶν ὁμοίων (Synt. 413.14-415.1).
„Tvrdím, že ve verši ´řítil se rovinou´ chybí předložka ´skrze´. Také konstrukce, o nichž byla řeč výše,
jsou v úplnosti takové: ´bojím se skrze tebe´, ´prchám kvůli tobě´. Stejně tomu je u sloves ´třesu se´,
´mám strach´ a podobných.“

1.6.3.4 Participium (μετοχή).327
Participium není v dochovaných Apollóniových dílech předmětem definice ani
systematického pojednání. Důvodem může být skutečnost, že syntakticky je participium
velice podobné slovesu a Apollónios tak v rámci svého spisu Περὶ συντάξεως nepociťoval
potřebu věnovat participiu samostatné pojednání. Samostatný spis Περὶ μετοχῶν je ztracen.
Podle Apollónia vznikla participia v jazyce proto, že v některých situacích je potřeba
slovesa vyjadřujícího některé jmenné kategorie, aby bylo možno vytvořit zcela správnou
konstrukci.328
(42) …ἐν τῷ περὶ μετοχῆς διὰ πλειόνων παρεστήσαμεν ὡς ἀναγκαίως αἱ μεταλήψεις τῶν
ῥημάτων ἐγίνοντο εἰς πτωτικὰ σχήματα σὺν τοῖς παρεπομένοις γένεσι, τῶν ῥημάτων οὐ
δυναμένων τὴν καταλληλότητα παραστῆσαι (Synt. 23.10-24.1).
„…ve spise O Participiu jsem podrobněji ukázal, že nutně dochází k transformacím slovesných tvarů na
tvary skloňované, včetně kategorie rodu, a to v případech, kdy sloveso není schopno vyjádřit zcela
správnou konstrukci.
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Srv. SLUITER (1990:67 s pozn. 113); LALLOT (1997,II:259 s pozn. 403); DE JONGE

(2008:209).
Podobně jako u Apollónia je participium chápáno jako samostatný slovní druh také
v Technē grammatikē, naopak stoikové je nevymezovali, srv. BLÁHOVÁ (2007:39). Skutečnost, že je
participium považováno u některých antických gramatiků za samostatný slovní druh, pokládá
BRANDENBURG (2005:40) za doklad toho, jak velký význam přisuzovali antičtí gramatikové
morfologii
328 Srv. DE JONGE (2008:153).
327
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Apollónios si tedy všímá příbuznosti participia se jménem i se slovesem, tedy
skutečnosti, že participium sdílí některé jejich gramatické kategorie.
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Pokud totiž

participium funguje ve větě primárně jako jméno, může mít při sobě člen. Zároveň je však
rozvíjeno adverbiem, což náleží primárně slovesu. Vztah participium-sloveso pojímá
Apollónios podobně, jako vztah zájmeno-jméno: participium může být užito namísto slovesa i
spolu se slovesem. 330 Protože participiím chybí některé slovesné kategorie (mod, osoba),
hovoří Apollónios často o participiích v souvislosti s infinitivem,331 který taktéž představuje
sloveso postrádající některé zásadní kategorie.
(43) [kontext: některé slovesné kategorie chybí infinitivům i participiím] Παρὸν καὶ ἐκ τῶν
μετοχῶν αὐτὸ πιστώσασθαι, αἷς προσδίδωσι μὲν ἡ ἐκ τῶν ῥημάτων μετάληψις γένος καὶ
πτῶσιν καὶ τὸν ἐν τούτοις ἀριθμόν, ἀφαιρεῖται δ᾽ αὖ τὴν προσώπου διάκρισιν καὶ ψυχικὴν
ἔννοιαν. ἕνεκα τούτου παρὰ τὰ ἀφῃρημένα οὐχ ἁμαρτάνομεν, ἐν μὲν προσώποις γράψας
ἀνέστην, γράψας ἀνέστης…(Synt. 292.9-13).
„O těchto jevech se lze přesvědčit i u participií, kterým transformace ze slovesa dodává rod, pád a také
číslo, které v předchozích dvou kategoriích spočívá, odebírá jim však rozlišení osob a kategorii
´duševního významu´ (sc. duševního rozpoložení souvisejícího se slovesným modem). Proto také
ve vypuštěných kategoriích neděláme chyby, např. co se osoby týče, můžeme říci ´napsav to jsem vstal´ i
´napsav to jsi vstal´ (tzn. osoba participia je v obou případech různá, tvar je však stejný)…
(44) [kontext: slovesa se pojí s nepřímými pády] Ἀλλ᾽ οὐδὲ αἱ μετοχαὶ τὸ τοιοῦτον
ἀποκλίνουσιν, κἂν ἀποβάλωσι τὸν τῶν προσώπων μερισμὸν τάς τε παρεπομένας
ψυχικὰς διαθέσεις τοῖς ῥήμασιν. ὡς γὰρ προείπομεν, ἐπὶ τὰς αὐτὰς πτώσεις φέρονται,
καίτοι τῶν ἄλλων πτωτικῶν, λέγω δὲ τῶν ἀπὸ ῥήματος γεγονότων, οὐκ εἰς τὸ αὐτὸ τῆς
συντάξεως φερομένων […] αὐλεῖ μὲν τοῦτον, αὐλητὴς δὲ τούτου […] δι᾽ οὗ δείκνυται ὅτι
πάντα μὲν ἐπὶ γενικὴν φέρεται τὰ πτωτικά, οὐ μὴν τὰ ἐν μετοχῇ γενόμενα. συντάξεως
γὰρ τῆς αὐτῆς ἔχεται τοῖς ῥήμασιν, καὶ διὰ τοῦτο συνέχεται τοῦ ἔτι ῥήματος μετέχειν
ἰδιότητα· γυμνάζων γὰρ τοῦτον καὶ αὐλῶν τοῦτον (Synt. 432.14-433.7).
„Ani participia se takovým konstrukcím nevyhýbají, přestože nevyjadřují rozlišení osob ani duševní
rozpoložení, které je slovesnou kategorií. Jak už jsem uvedl, pojí se participia se stejnými pády, jako
příslušné sloveso, ačkoliv ostatní skloňovaná slova, mám na mysli odvozená od sloves, se syntakticky se
slovesem neshodují […], říká se ´píská tuto melodii´ (acc.), ale ´pištec této melodie´ (gen). […] To je
dokladem, že všechna skloňovaná slova se pojí s genitivem. Neplatí to však striktně pro slova, která mají
formu participií. Ta se syntakticky chovají jako slovesa, a proto si také udržují určitý podíl slovesného
významu. Říká se ´cvičící toho člověka´ (acc. jako u slovesa ´cvičit´) a ´pištící tuto melodii´.

Apollónios uznává, že participium by bylo možné pokládat také za sloveso či za
slovesný modus (podobně jako infinitiv). Reprodukuje argumenty, které mohou takový
názor podpořit: infinitiv nevyjadřuje podobně jako participium psychiké diathesis, číslo ani
osobu, přičemž participium je na základě těchto skutečností klasifikováno jako samostatný

Podobné pozorování nacházíme v Technē grammatikē (D. T. 60.1-3).
Za zmínku stojí, že podobně někteří scholiasté komentující Technē Grammatikē dávali do
souvislosti vztah adverbium-sloveso a vztah adjektivum-substantivum: adverbium má označovat jakési
adjektivum ke slovesu, srv. BLÁHOVÁ (2007:41).
331 Srv. HAHN (1951:39).
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slovní druh, zároveň však infinitiv i participium vyjadřují čas, slovesnou kategorii an sich, za
sloveso je však považován jen infinitiv.

332

Apollónios tyto možné argumenty přímo

nevyvrací, vzápětí však hovoří o některých specifických vlastnostech infinitivu (viz dále).
Mimořádně moderní je Apollóniovo pojetí vyjadřování času u participií. Ta podle
Apollónia sama o sobě někdy nevyjadřují konkrétní čas a jsou v určitých kontextech vlastně
jen transformacemi finitních tvarů v různých slovesných časech: např. part. préz. může plnit
funkci prézentu i imperfekta.333
(45) τὸ λέγων μετάληψίς ἐστιν ἐνεστῶτος καὶ παρατατικοῦ […] ἀλλ᾽ ἡνίκα μέν φαμεν
ἐχθὲς λέγων Δίων ἥμαρτεν ἢ ἐχθὲς Δίων λέγων ἐτιμήθη, τὸ τηνικαῦτα τὸ λέγων μόνον
παρατατικοῦ ἐστιν (Adv. 123.27-214.4). 334
„Tvar ´legōn´ (´mluvící´) představuje transformaci prézentu i imperfekta […], pokud však řekneme
např. ´včera mluvící Dión udělal chybu´ či ´včera mluvící Dión byl poctěn´, pak participium zastupuje
pouze imperfektum.“

1.6.3.5 Člen (ἄρθρον)
Definice členu se dochovala jako fragment.
(46) Ἄρθρον ἐστὶ μέρος λόγου συναρτώμενον πτωτικοῖς κατὰ παράθεσιν προτακτικῶς ἤ
ὑποτακτικῶς μετὰ τῶν συμπαρεπομένων τῶι ὀνὀματι εἰς γνῶσις προυποκειμένην, ὅπερ
καλεῖται ἀναφορά (Frag. 130.32-35 = SchDT 74.9-12). 335
„Člen je slovní druh, který se juxtapozičně pojí se skloňovanými slovy, buď prepozičně, nebo
postpozičně, vyjadřuje stejné kategorie jako jméno a slouží k označování poznání, které již proběhlo,
čemuž se říká anafora“.

Apollónios člen pojímá úžeji, než bylo obvyklé u stoických gramatiků. Nezahrnuje
totiž do kategorie členu zájmena. Stoický argument, že člen a zájmeno představují jeden
slovní druh vzhledem k tomu, že člen může zájmeno zastupovat, nepokládá Apollónios za
přesvědčivý.336
Apollónios rozděluje člen na postpoziční (ὑποτακτικός), kam patří relativum ὅς,337 a
prepoziční (προτακτικός), což je „standardní“ člen ὁ, ἡ, τό. Postpoziční člen je dle Apollónia
velmi specifický co do správnosti svého jazykového užití. Jeho morfologická podoba se totiž

Srv. EGGER (1854:168) a zejména HAHN (1951:42).
Srv. SCHÖPSDAU (1978:283). K pojetí participií u Apollónia souhrnně srv. také LANGE
(1852a:15-17).
334 Srv. také Synt. 294.13-295.4.
335 Srv. také BRANDENBURG (2005:164). Stoikové zřejmě člen definovali jako slovní druh
označující podstatu, protože člen v jejich pojetí měl právě ty funkce, které Apollónios připisuje
zájmenům – zájmeno naznačuje existenci něčeho, ale nevypovídá nic o kvalitě, vyjadřuje deixi atd.,
srv. DE JONGE (2008:196,269).
336 Srv. k tomu souhrnně Pron. 5.13-9.6 a 3.2.3-3.2.7; také STEINTHAL (1891:223).
337 ATHERTON (1995:442) konstatuje, že v tomto smyslu Apollónios nerozlišuje mezi syntaxí
členu a zájmena, nýbrž mezi postpoziční a prepoziční syntaxí členu.
332
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shoduje nikoliv se jmenným antecedentem, na který člen anaforicky odkazuje, (viz dále)
nýbrž je v pádu, který vyžaduje sloveso ve větě, jíž postpoziční člen uvozuje. Zdánlivě je
tedy postpoziční člen užit nesprávně, tvoří však správnou konstrukci.338
Na mnoha místech Apollóniových spisů je člen uváděn jako slovo s anaforickou
funkcí v širším slova smyslu, tedy jako slovo odkazující na něco, co již bylo řečeno, na něco
známého apod.339 Podrobněji k anafoře srv. 1.8.4. Vztah členu ke jménu je tedy do jisté míry
podobný vztahu zájmena ke jménu. Zatímco zájmeno vlastně dodává jménu kategorii osoby,
člen jménu přispívá svou anaforickou platností.
(47) Ἔστιν οὖν, καθὸ καὶ ἐν ἄλλοις ἀπεφηνάμεθα, ἴδιον ἄρθρου ἡ ἀναφορά... (Synt. 38.1112). 340
„Vlastností členu je, jak už jsem uvedl na jinde, anafora…“
(48) [kontext: zájmena se užívají nejen namísto samostatných jmen, nýbrž i namísto jmen se
členem] ἀλλὰ καὶ ἀναφέρεται, ὅπερ οὐκ ὀνομάτων ἴδιον, εἰ μὴ προσλάβοιεν τὰ ἄρθρα
(Synt. 134.9-10).
„…zájmena se totiž užívají také anaforicky, což jménům není vlastní, leda snad tehdy, pokud přiberou
člen.“

Apollónios odmítá teorie některých gramatiků, že člen v jazyce vznikl proto, aby
rozlišoval rod.
(49) Οὐ μετρίως δέ τινες ἐσφάλησαν ὑπολαβόντες τὴν παράθεσιν τῶν ἄρθρων εἰς γένους
διάκρισιν παρατίθεσθαι τοῖς ὀνόμασι. πρὸς οὓς ἀντείρηται διὰ πλειόνων ἐν τῷ περὶ
γενῶν (Synt. 35.5-9).
„Někteří učenci velice chybovali, když uvažovali, že člen se ke jménům klade za účelem rozlišování
rodu. Obsáhle proti nim argumentuji ve spise O jmenných rodech.“

Podrobněji argumentuje obecným principem, podle něhož nejsou slovní druhy jen
negativně vymezeny, a skutečností, že rodovou víceznačnost zpravidla eliminuje deixe, tj. v
tomto případě vlastně kontext. Uvádí také příklady, kde člen danou funkci nepochybně mít
nemůže. Sem patří jednak situace, kdy člen sám nerozlišuje rod (genitivy plurálu τῶν),
jednak situace, kdy je člen užit, přestože jméno, k němuž patří, rod jasně rozlišuje. Kromě
toho je dle Apollónia taková funkce členu nesmyslná vzhledem ke shodě mezi členem a
příslušným jménem co do flektivních kategorií. 341

Srv. k tomu souhrnně Synt. 119.15-121.4; MÁRSICO (2002:63); LALLOT (2003b:154).
Srv. BUTTMANN (1877:20), SANDYS (1906:320), KEMP (1996:322), LALLOT (1997,II:101),
AX (2003:66); STEINTHAL (1890:313).
340 Srv. také Synt. 38.13-40.7; 120.2-4.
341 Srv. např. Pron. 16.19-23 a komentář 3.14; srv. k tomu dále také Synt. 35.10-38.10; 72.6-73.3;
UHLIG (1910:VIII); BRANDENBURG (2005:41); ATHERTON (1995:456).
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Na rozdíl od zájmena může člen odkazovat i na neurčitou entitu a v konstrukcích
typu ὁ περιπατῶν κινεῖται je chápán jako nevymezená transformace vymezeného členu.342
(50) [kontext: člen někdy funguje jako zájmeno, např. u Homéra] Καὶ ἡ μὲν τοιαύτη σύνταξις
προϋφεστώτων ὀνομάτων, καθ᾽ ὧν ἀναφέρεται τὰ ἄρθρα, ποιεῖται ἀντωνυμικὴν
μετάληψιν· ἡ μέντοι μὴ οὕτως ἔχουσα, αὐτόθεν δὲ ἐν προλήψει του ἐσομένου προσώπου,
ἀόριστον μετάληψιν τῶν ἄρθρων ποιεῖται, ὡς τὰ τοιαῦτα ἔχει, ὁ περιπατῶν κινεῖται, καὶ
ἔτι ἐν ὑποτακτικοῖς ὃς ἂν παραγένηται ἀναγινωσκέτω, πάνυ εὐλόγως· […] ὑγιῶς ἄρα τὰ
ἄρθρα ἢ εἰς ὡρισμένα πρόσωπα παραλαμβάνεται, τὰς ἀντωνυμίας, ἢ εἰς τὸ
ἀοριστότατον, λέγω τὸ τίς (Synt. 149.8-150.2).
„Taková syntax s výše uvedenými jmény, na která členy anaforicky odkazují, vytváří zájmennou
transformaci členu. Konstrukce, která nemá tyto vlastnosti, jakoby prolépticky odkazuje na budoucí
osobu a vytváří nevymezenou transformaci členů, jak je tomu ve konstrukcích ´kdo chodí, hýbe se´, a to
zcela správně i u postpozičního členu, např. ´kdo přijde, ať čte´. […] Přirozeně se tedy členy užívají ve
vztahu k vymezeným osobám ve smyslu zájmen, i ve vztahu k nejméně vymezené osobě ve smyslu tvaru
´kdo´.“

Apollónios si uvědomuje, že člen může stát u kteréhokoli jiného slovního druhu,
přičemž se daný slovní druh stává jménem. Moderní gramatika by hovořila o
zpodstatňovací funkci členu. Infinitiv se členem se stává jménem slovesa, ὄνομα ῥήματος;
ostatní větné členy se v takové situaci stávají substantivizovanými, Apollónios užívá termín
ὀνόμα τῆς φωνῆς (doslovně jméno slovního druhu). 343 Otázce, která slova za normálních
okolností člen přibírají, je v Περὶ συντάξεως věnována poměrně značná pozornost. Hovoří
se o třech situacích: (1) některé typy slov a konstrukcí se vyskytují především se členem;344
(2) některé bez členu; 345 (3) v některých případech člen může i nemusí být: takovým
případem jsou především obecná jména, u nichž je přítomnost či nepřítomnost členu závislá
na jeho anaforické platnosti. Pokud apellativum označuje něco již známého, člen se klade,
v opačném případě se vypouští. Podobná situace je u sloves tvořících doplňkové konstrukce
(γενέσθαι apod.). Tato slovesa totiž označují jistou budoucí vlastnost, takže člen,
poukazující na minulé poznání, se v takových konstrukcích z logiky věci neužívá. 346
Apollónios se vymezuje vůči názoru prosazovanému Tryfónem, že infinitiv, který má
při sobě člen, je jménem jen tehdy, je-li člen v nominativu. Jindy je údajně infinitiv slovesem,

Srv. DRONKE (1854b:612); ATHERTON (1995:471).
Srv. k tomu LANGE (1852a:23-24).
344 Srv. k tomu souhrnně např. Synt. 40.13-42.3 (názvy písmen); 49.1-50.16 (genitivy partitivní);
56.3-59.8 (některé konstrukce v jazyce dopisů).
345 Srv. k tomu souhrnně např. Synt. 59.12-62.5 (vespolné zájmeno); 74.8-78.2 (tvary ὁποῖος,
ὁπόσος atd.).
346 Srv. k tomu souhrnně Synt. 87.18-89.13; MATTHAIOS (2003:124).
342
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přestože má člen. Podle Apollónia je však infinitiv se členem vždy jménem, podobně jako
jméno (adjektivum), chová-li se adverbiálně, se stává adverbiem a neohebným slovem.347
Zájmeno (ἀντωνυμία). K zájmenům souhrnně viz 1.8.
1.6.3.6 Předložka (πρόθεσις)
Předložku chápe Apollónios jako slovo, které v případě prepozičního užití 348 buď
předchází nominativu jména, zájmena či participia, a tvoří tedy složené slovo (tj. předložka =
prefix, v Apollóniově = pojetí syntetické užití), nebo se pojí s genitivem, dativem či
akuzativem jména, čímž tvoří předložkovou vazbu (parathetické užití). Předložka je tedy u
Apollónia chápána spíše formálně.349 V rámci parathetického užití mohou stát předložky před
(běžná situace) i za (zřídkavé případy) výrazem, s nímž se pojí. Takové pojetí předložek
vyplývá kromě výkladů v dochovaných spisech také z definice obsažené ve SchDT, která
zřejmě pochází od Apollónia.
(51) [kontext: výklad o pořadí slovních druhů] ἔνθα γοῦν καὶ τῆς τάξεως ἔτυχεν, εἴγε ὁτὲ
μὲν κατὰ σύνθεσιν, ὁτὲ δὲ κατὰ παράθεσιν προτίθεται τῶν κατειλεγμένων μορίων, ὥστε
μεταγενεστέρα μέν ἐστι τῇ φύσει, τῇ δὲ συντάξει ἀρκτική…(Synt. 26.14-27.2). 350
„(předložka) získala tuto pozici v pořadí slovních druhů, protože se někdy syntheticky, někdy
paratheticky klade před slovní druhy, které jsem již zmínil, takže zatímco svou podstatou je až následná
(tj. předložka je ontologicky sekundární, protože její existence je závislá na existenci jiných
slovních druhů), syntakticky stojí na začátku.“
(52) Πρόθεσίς ἐστι μέρος λόγου καθ’ ἕνα σχηματισμὸν λεγόμενον, προθετικὸν <πάντων>
τῶν τοῦ λόγου μέρων ἐν παραθέσει ἤ συνθέσει, ὅτε μὴ κατὰ ἀναστροφὴν ἐκφέρεται
(SchDT 91.20-22 = Frag. 133.2-10). 351
„Předložka je slovní druh, který se užívá jen v jednom tvaru (tj. nepodléhá flexi) a klade se před
všechny ostatní slovní druhy buď paratheticky nebo synteticky, pokud se neužívá postpozičně“.

Dichotomii synthese / parathese věnuje Apollónios hlavní pozornost. Velká část původního
výkladu o předložkách v Περὶ συντάξεως se bohužel ztratila, stejně jako samostatný spis
Περὶ προθέσεων. V dochovaných spisech nenacházíme prakticky žádný výklad věnovaný
např. významům předložek, jejich vazbám s pády apod. O Apollóniově přístupu
k předložkám tak nelze říci nic bližšího.
1.6.3.7 Adverbium (ἐπίῤῥημα)
Srv. k tomu souhrnně Synt. 43.5-46.2; SLUITER (1990:67 s pozn. 113;74), KEMP (1996:319).
Apollónios pravděpodobně chtěl později probírat také problematiku postpozičního užití
předložek, srv. LANGE (1852a:39 s pozn. 76).
349 Podobně jako u jiných starověkých gramatiků, srv. STEINTHAL (1890:319).
350 Srv. také Synt. 444.9-449.1.
351 Srv. také SCHNEIDER (1904:585); BRANDENBURG (2005:170).
347
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Definici adverbií (53) obsahuje spis Περὶ ἐπιῤῥημάτων:
(53) Ἔστιν οὖν ἐπίρρημα μὲν λέξις ἄκλιτος, κατηγοροῦσα τῶν ἐν τοῖς ῥήμασιν ἐγκλίσεων
καθόλου ἢ μερικῶς, ὧν ἄνευ οὐ κατακλείσει διάνοιαν (Adv. 119.5-6). 352
„Adverbium je nesklonné slovo, které zcela nebo částečně 353 předznamenává slovesný tvar a zároveň
bez něho netvoří vlastní kompletní význam.“
(54) …ἔστιν ἐπινοῆσαι ῥῆμα μὲν δίχα ἐπιρρήματος συγκλεῖον λόγον, ἐπίρρημα δὲ οὐ μὴν
δίχα ῥήματος ἢ μετοχῆς, ἥ τις δυνάμει ἰδίωμα ἔχει τὸ τοῦ ῥήματος. καὶ οὐ τοῦτό φημι, ὅτι
αἱ μετοχαὶ ἀπαρτίζουσι διάνοιαν, ἀλλ᾽ ὅτι τὰ ἐπιρρήματα καὶ ἐπὶ μετοχὰς φέρεται (Adv.
121.1-4).
„…je nutné si uvědomit, že sloveso bez adverbia vytváří úplnou větu, nikoliv však adverbium bez
slovesa či participia, které má shodný význam jako sloveso. Netvrdím sice, že participia utvářejí celkový
význam, ale že adverbia se pojí i s participii.“

Adverbium tedy samo o sobě (bez slovesa či participia) netvoří plnovýznamovou
strukturu,354 přičemž zvolání typu „καλῶς“ vysvětluje Apollónios elipsou slovesa, k němuž
se adverbium vztahuje.355 Kritéria pro řazení příslovcí při výkladu jsou u Apollónia poněkud
překvapivě především formální („koncovka“ adverbia), přestože Apollónios hovoří o
sémantických typech adverbií, např. o adverbiích místa, času, způsobu. 356 Věnuje také
pozornost adverbiím, která jsou kompatibilní pouze s určitými časy a mody, podobně hovoří
i o adverbiích, která jsou schopna zpřesnit význam sloves a odstranit tak případnou
významovou víceznačnost, např. ustrnulý imperativ ἄγε musí stát u jiného imperativu,
takže ve větě ἄγε λέγετε je slovo λέγετε zřejmým rozkazem, byť by mohlo znamenat i
indikativ, pokud by stálo samostatně.357
(55) Φαμὲν δὲ ἢ καθολικῶς συνεῖναι τοῖς ῥήμασι τὰ ἐπιρρήματα ἢ μερικῶς, ἐπεί τινα μὲν
σύνοιστά ἐστι, σημασίας οὐκ ἀντικειμένης, ἁπάσαις ταῖς ἐγκλίσεσιν, ἅπασι τοῖς χρόνοις,
ἅπασι τοῖς προσώποις […] τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καί τινα τῶν ἐπιρρημάτων εἴργεται τῆς
συντάξεως ἕνεκα τοῦ σημαινομένου. τὸ ἄγε παρακελευστικὸν οὐ τετάξεται σὺν ὁριστικῇ
προφορᾷ, ἀλλ᾽ οὐδὲ εὐκτικῇ ἢ ἄλλῃ τινὶ ἢ μόνῃ τῇ προστακτικῇ, οὕτως ὥστε καὶ τὰ
ἀμφίβολα τῶν ῥημάτων τῇ ἰδιότητι τῆς συντάξεως ἀπολύεσθαι τῆς ἀμφιβολίας διὰ τῆς
ἰδίας αὐτοῦ παραθέσεως. τὸ λέγετε ὁριστικόν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ ἄγε λέγετε […]. τὰ χρονικὰ
ἐπιρρήματα συμφωνοῦσαν τοῖς τοῦ ῥήματος χρόνοις ποιεῖται σύνταξιν. οἷον τὸ ἐχθές
παρῳχημένῳ συντετάξεται […] τὸ γὰρ αὔριον ἀντικείμενον τῷ παρῳχημένῳ, οὐ
συντετάξεται ἢ πάλιν τοῖς ὁμολογοῦσι τὸ μὴ παρῳχῆσθαι […] τὰ μέντοι οὐ διορίζοντα
τὸν χρόνον, κοινὴν δὲ παράτασιν δηλοῦντα τοῦ παντὸς χρόνου, συμπαραλαμβάνεται
κατὰ πάντα χρόνον…(Adv. 123.1-22). 358

Obsáhlý rozbor této definice poskytuje SLUITER (1990:45-103).
Ve smyslu, že určité adverbium může předznamenávat jen některé anebo všechny formy
daného slovesa, srv. SLUITER (1990:73).
354 Srv. také LANGE (1852:16).
355 Srv. k tomu souhrnně Adv. 121.14-26; STEINTHAL (1891:320).
356 Srv. SLUITER (1990:131).
357 Srv. SLUITER (1990:95-6); ATHERTON (1995:454).
358 Srv. také Synt. 282.5-285.5.
352
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„Tvrdím, že adverbia se se slovesy shodují buď zcela, nebo částečně, protože některá se pojí se všemi
mody, všemi časy a všemi osobami, aniž by tomu jejich význam odporoval […] a stejně tak některá
adverbia kvůli svému významu určité konstrukce nevytváří. Rozkazovací ´age´ se nemůže pojit
s indikativním vyjádřením ani s optativním či jakýmkoli jiným než jen s imperativním. Proto se také
slovesné tvary se sporným významem mohou prostřednictvím specifické syntaxe a užitím dané
partikule zbavit nejednoznačnosti: tvar ´legete´ (mluvíte / mluvte) může být indikativní, tvar ´age
legete´ (nuže mluvte) nikoliv […]. Časová adverbia tvoří konstrukce, které jsou v souladu s časem
slovesa. Např. ´echthes´ (včera) se pojí s minulým časem […]. Naopak ´aurion´ (zítra) má význam,
který minulosti odporuje, a nevytváří konstrukce s jinými tvary než s těmi, které se s ním shodují
v neminulé platnosti […]. Adverbia, která čas nevymezují a označují určité trvání v jakémkoliv čase, se
užívají se všemi časy…

Za adverbia Apollónios pokládá mnoho slov, která by moderní jazykověda
klasifikovala jako partikule, např. γάρ. 359 Rovněž citoslovce, 360 např. bakchické pokřiky
εὐοἵ,361 jsou pokládány za adverbia.
1.6.3.8 Spojka (σύνδεσμος)
Spojky nejsou nikde v dochovaných dílech předmětem jasné definice, protože část
spisu Περὶ συνδέσμων, v níž byla zřejmě definice obsažena, je těžce poškozená.362 Nicméně
lze předpokládat, že z Apollónia vychází Priscianova definice, která se rovněž shoduje
s definicí ve SchDT.
(56) Coniunctio est pars orationis indeclinabilis, coniunctiva aliarum partium orationis, quibus
consignificat, vim vel ordinationem demonstrans (Prisc. III,93.2-3). 363
„Spojka je nesklonný slovní druh spojující jiné slovní druhy, s nimiž vytváří společný význam a
označuje určité pořadí či přispívá k významu.“

Apollónios rozlišoval mnoho druhů spojek.

364

O některých však hovořil v těch

částech svých spisů, které se ztratily. Za spojky jsou pokládány některé výrazy, které by dnes
byly klasifikovány jako partikule. 365 Na základě dochovaných Apollóniových spisů lze

Srv. k tomu souhrnně Coni. 239.9-241.29; AX (1982:103). Podobně i v Technē grammatikē jsou
některé partikule pokládány za adverbia.
360 Citoslovce nebyly nikdy v rámci stoické ani alexandrijské gramatické školy uznány za
samostatný slovní druh, srv. BRANDENBURG (2005:89).
361 Srv. LALLOT (1989:226); BLÁHOVÁ (2007:42).
362 Jedná se pravděpodobně o úsek Coni. 214.26-215.13. Stoikové (srv. D. L. VII.58), z nichž
Apollónios mohl vycházet, užívali definici Σύνδεσμος δέ ἐστι μέρος λόγου ἄπτωτον, συνδοῦν τὰ
μέρη τοῦ λόγου („Spojka je nesklonný slovní druh spojující části věty / slovní druhy“), srv. také BLÁHOVÁ
(2007:42).
363 Srv. také SchDT 102.15-18; 435.40-436.1; BRANDENBURG (2005:174).
364 KEMP (1996:328) mylně uvádí, že Apollónios rozlišuje pouze spojky expletivní, tázací,
účelové a rozlučovací.
365 Srv. také BRANDENBURG (2005:40).
359
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vymezit následující typy spojek:366 a) spojky disjunktivní (διαζευκτικοί) vyznačují, že platí
jedna z více možností (ἤ-ἤ ve smyslu striktního buď-anebo, A a B nemůže platit zároveň,
možnosti se vzájemně vylučují, např. Je den nebo noc); 367 b) spojky subdisjunktivní
(παραδιαζευκτικοί) uvozují, že může platit více možností (ἤ-ἤ ve smyslu ať tak-nebo tak,
přičemž možnosti se vzájemně nevylučují, např. Ať přijde mladík či stařec [sc. nezáleží na
tom]); 368 c) spojky účelové (ἀποτελεστικοί); d) spojky ozřejmující (διασαφητικοί)
zahrnující spojku ἤ ve konstrukcích s μᾶλλον / ἧττον (více než / méně než): v takových
případech totiž spojka v Apollóniově pojetí ozřejmuje jednu z více možností, resp.
determinuje reálnost jednoho prvku, zatímco druhý prvek je eliminován; 369 e) spojky
příčinné (αἰτιολογικοί);370 f) spojky expletivní (παραπληρωματικοί), kam patří např. δέ,
sice podle Apollónia nejsou zcela bez vlastního významu, ale jejich hlavní funkce je
stylistická: kladou se zpravidla bez konkrétního syntaktického či sémantického určení, často
z metrických důvodů či pro účely eufonie a jejich název vznikl ze skutečnosti, že „vyplňují“
řeč; 371 g) spojky podmínkové (συναπτικοί); h) spojky anairetické (ἀναιρετικοί), kam patří
κεν a ἄν, pokud stojí u indikativu minulého času (v takovém případě spojky označují
irealitu, jakousi eliminovanou možnost); ch) spojky potenciální (δυνητικοί), kam patří
rovněž κεν a ἄν, pokud ovšem stojí u optativu; i) spojky navazovací (ἐπιζευκτικοί)
představují obecnou kategorii spojek, které se pojí v nějakém kontextu s konjunktivem;372 j)
spojky

slučovací

(συμπλεκτικοί),

např.

καί;

k)

spojky

pseudopodmínkové

Zdaleka ne všechny typy spojek jsou předmětem systematičtějšího výkladu, mnohé lze
vymezit jen na základě občasně užitého termínu. Pro podrobnější odkazy na místa, kde jsou dané
termíny užity viz SCHNEIDER (1910:261-263) = GG II,3, index vocabulorum, s. v. σύνδεσμος.
367 Srv. k disjunktivním spojkám souhrnně Coni. 215.14-219.11.
368 Srv. k subdisjunktivním spojkám souhrnně Coni. 219.12-221.15; srv. také NICKAU
(1994:217).
369 Srv. k ozřejmujícím spojkám zejména Coni. 221.16-26; srv. také SLUITER (1988:56-7).
370 Srv. k příčinným spojkám souhrnně Coni. 231.4-23.
371 Srv. k expletivním spojkám souhrnně Coni. 247.22-258.17; Synt. 378.4-381.4; srv. také
SLUITER (1997a:234;238;245), KEMP (1996:328); DRONKE (1854b:611); STEINTHAL (1890:323); DE
JONGE (2008:182 s pozn. 160); NICKAU (1994:213). Termín παραπληρωματικοί je dle Apollónia
opodstatněný, protože na rozdíl od jiných spojek neoznačují expletivní spojky konkrétní jednotný
význam, a proto je nelze podle významu pojmenovat. Dionysios Thrácký a Tryfón zřejmě tyto spojky
pokládali za sémanticky zcela prázdné tvary, jak plyne z Apollóniových poznámek. Tryfón údajně
přirovnával dané spojky k jakýmsi vycpávkám nádobí, které zabraňují skřípání. Podobným způsobem
fungují expletiva, která podle Tryfónova názoru vlastně „zjemňují řeč“. Apollónios však zdůrazňuje,
že de facto každý slovní druh může být užit v kontextu, kde bude působit jako expletivum, a že to
v žádném případě není důvod pro změnu klasifikace daného slovního druhu.
372 Srv. STEINTHAL (1890:325).
366
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(παρασυναπτικοί), které vlastně představují jakýsi hybrid významu podmínkového,
slučovacího a příčinného, např. ἐπεί, ἐπειδήπερ apod;

373

l) spojky potvrzovací

(βεβαιωτικοί), kam patří především ὅτι v kontextech, kde nemá příčinný význam (slovy
moderní

gramatiky

ὅτι

v obsahových

propozicích);

374

m)

spojky

odporovací

(ἐναντιωματικοί); n) spojky dubitativní (διαπορητικοί), např. ἆρα uvozující otázku. 375
Spornou otázkou je, zda a nakolik připisoval Apollónios spojkám jako slovnímu
druhu vlastní význam. Jeho vyjádření jsou nejasná. Na jedné straně konstatuje, že spojky
samy o sobě nic neznamenají,
(57) σύνδεσμος […] οὐδὲν δυνάμενος ἰδίᾳ παραστῆσαι χωρὶς τῆς τῶν λέξεων ὕλης…(Synt.
27.10-12). 376
„Spojka […] není schopna bez materie jiných slov sama o sobě nic vyjadřovat…“
(58) οἱ δὲ σύνδεσμοι οὔποτε κατ᾽ ἰδίαν σημαίνουσί τι, συνδέουσι δὲ τοὺς λόγους, ἑξῆς
τάσσοντες καὶ οὕτως ἐπισυνδέοντες καὶ ἑνοῦντες (Adv. 133.25-26).
„Spojky nikdy samy o sobě nic neoznačují, nýbrž spojují věty - uspořádávají je, čímž je připojují k sobě
a sjednocují.“

na druhé straně však nesouhlasí se stoickým klasifikováním spojek a předložek do
jednoho slovního druhu a je proto nucen implicitně přiznat, že spojky jistý význam mají.
(58) [kontext: Apollónios nás informuje o stanovisku jakéhosi Poseidónia (snad stoický filosof
žijící v letech 135-50 př. n. l.), který se vymezoval vůči názoru, že spojky žádný význam nemají
a pouze spojují jazykové elementy, a byl přesvědčen, že spojky a předložky jsou jeden slovní
druh. Apollónios následně uvádí příklady, kde slovo ἵνα, které je běžně chápáno jako
adverbium, má význam účelové spojky. Vyvozuje z toho, že i spojek se může týkat
homonymie.] τί οὖν κωλύει [καὶ] κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ τὰ ἴσην δύναμιν
ἀναδεδεγμένα συνδέσμοις μόρια καλεῖν συνδέσμους ὁμοφωνοῦντας προθέσεσιν, οὐ μήν,
ὡς ἐδόκει τῷ Ποσειδωνίῳ, καὶ τὰς ἐν τῷ τοιούτῳ δηλουμένῳ συνδέσμους καλεῖν,
ἐπιδοῦναι, ἀποδοῦναι; (Coni. 214.17-20). 377
„Co nám tedy brání, abychom také v rámci tohoto pojetí nazývali ´spojkami homonymními
s předložkami´ tvary, které získaly stejný význam jako spojky, a abychom na rozdíl od Poseidónia
odmítli nazývat spojkami tvary s takovými významy, jaké se objevují ve slovech ´epidūnai´ či
´apodūnai´.“

Kompromisně lze říci, že základní charakteristikou spojek v Apollóniově pojetí snad
bylo to, že konkrétní význam vyjadřují pouze v kombinaci s jiným slovem: spojky tedy

Apollóniovy výklady jsou bohužel k této problematice jen velmi stručné, viz např. Coni.
220.13-18; 234.13-16.
374 Srv. k potvrzovacím spojkám Coni. 235.26-29; Synt. 347.1-11.
375 Dále k problematice členění spojek u Apollónia srv. SCHNEIDER (1902:220,266-268);
STEINTHAL (1890:322-5); SLUITER (1988, 1997a).
376 Srv. také BRANDENBURG (2005:122).
377 Srv. také Coni. 214.4-215.13 (text je však místy silně poškozen); DE JONGE (2008:124).
373
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„συσσημαίνει“. 378 Takové pojetí v zásadě vyplývá z dochovaných definic u Prisciana a ve
SchDT (viz výše).
Jak ukazují některé další Apollóniovy poznámky a jiné zdroje, byla v jeho pojetí
hlavní syntaktickou funkcí spojek spíše schopnost spojovat věty než slova či části vět. Právě
kvůli této funkci spojek je podle Apollónia nelze pokládat za plnohodnotné větné členy,
spojka je totiž svým způsobem jen indikátor, že navazuje další věta. 379
(59) [kontext: Apollónios uvádí normativní větu ukazující důležitost jednotlivých slovních
druhů] ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας σήμερον κατέπεσεν· ἔγκειται τὰ μέρη τοῦ λόγου
παρὰ τὸν σύνδεσμον, ἐπεὶ προστεθεὶς ἕτερον λόγον ἀπαιτήσει (Synt. 17.5-6).
„´Ten stejný člověk uklouznuv dnes upadl´. V dané větě jsou zahrnuty všechny slovní druhy kromě
spojky, neboť ta, kdyby byla vložena, by vyžadovala další větu.“

S Apollóniovým přístupem ke spojkám souvisí specifický problém zasahující i do
moderního bádání o staré řečtině. Apollónios se na několika místech svých spisů zmiňuje o
příčinném významu spojky ἵνα a jeho výklady představují důležitý pramen pro řešení této
otázky. Tradiční gramatika nikdy nebrala „kauzální ἵνα“ jako normativní užití. Apollónios
uvádí, že spojka ἵνα může fungovat účelově i důvodově a probírá také užívání časů a modů
v takových konstrukcích: podle Apollónia se ἵνα v účelové funkci nepojí s minulými časy,
naopak ve funkci přičinné se s minulými časy pojit může, protože příčina je principiálně
minulá.
(60) Ἔχει δὲ καὶ τὰς συνδεσμικὰς διαφορὰς δύο οὔσας, μίαν μὲν αἰτιολογικήν, ἑτέραν δὲ
ἀποτελεστικήν. ἐν γὰρ αἰτία τοῦ ἀναγνῶναί φαμεν οὕτως, ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην, ἵνα
λοιδορήσω ἐπεπλήχθην· οὐκέτι δὲ τὸ αὐτὸ παρέπεται ἐν τοῖς τοιούτοις, δὸς ἵνα γράψω…
(Coni. 234.19-23).
„Má (sc. slovo ἵνα) dva odlišné spojkové významy: jednak význam přičinný, jednak účelový. Jetliže
např. děj čtení je něčeho příčinou, říkáme ´byl jsem poctěn, protože jsem četl´, podobně např. ´dostal
jsem pohlavek, protože jsem mluvil sprostě´. Jiné vlastnosti mají takové konstrukce, jako např. ´dej mi
něco, abych mohl psát´...“
(61) Μηδὲ ἐκεῖνο δὲ παραλειπτέον, ὡς ὁ ἵνα καὶ οἱ ἰσοδυναμοῦντες σύνδεσμοι παρὰ τὸ
διάφορον τῆς συντάξεως, λέγω τὸ ἀποτελεστικὸν καὶ αἰτιολογικόν, καὶ διαφόρους ἕξουσι
τοὺς συντασσομένους χρόνους, ὥστε τὸν μὲν ἀποτελεστικὸν καὶ μέλλουσι συντάσσεσθαι,
τὸν δὲ αἰτιολογικὸν λεγόμενον παρῳχημένοις· τὰ γὰρ γεγονότα αἰτιολογεῖται (Coni.
244.24-28). 380
„Je nutné neopomenout, že spojky jako ´hina´ (aby; protože) mají kromě odlišné konstrukce (účelové a
příčinné) také odlišné slovesné časy, s nimiž se pojí. Účelové ´hina´ se pojí i s budoucím časem, zatímco
´hina´, jemuž se říká ´příčinné´, se pojí s časy minulými. Pouze to, co se již stalo, může být totiž
chápáno jako příčina.“
Srv. také STEINTHAL (1890:230-231; 324).
Viz také např. Synt. 11.3-10, kde jsou spojky chápány jako tvary spojující λόγους – věty);
srv. dále SchDT 102.13-18; SCHNEIDER (1902:218); AX (2003:69-70).
380 Srv. také Synt.
381.10-394.6 (podrobný výklad k některým otázkám slovesných časů a
modů u spojek ἵνα a ἐάν).
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Apollónios bohužel nepředkládá žádné literární doklady, pouze vlastní příklady.
Nizozemská badatelka I. SLUITERová 381 nalezla další příklady takových užití a došla
k závěru, že Apollóniova teorie je správná. Ve velmi pozdní staré řečtině (všechny literární
doklady jsou ze 4-5. století n. l.) se kauzální ἵνα skutečně vyskytovalo jako kolokviální rys
řeči vzdělaných vrstev. Apollónios se o daném užití tedy zmiňuje mnohem dříve, než se
stačilo rozšířit.
1.6.4 Vybrané slovesné kategorie
Do této práce zahrnuji pouze kategorie slovesné, protože pojetí jmenných kategorií u Apollónia je
velmi obtížné rekonstruovat, badatelé jsou odkázáni výhradně na kusé poznámky. Pojednat lze snad
jen o kategorii osoby u zájmen, k tomu srv. 1.8.3. Kategorie čísla (ať už slovesného či jmenného)
v Apollóniových spisech předmětem žádného výkladu není. K pádům v Apollóniově pojetí lze říci jen
několik obecných slov: nominativ a akuzativ jsou chápány jako korelativní dvojice sémantické i
syntaktické činnosti a trpnosti, genitiv je především pádem vlastnění a pád stojící u sloves
označujících spíše trpný děj než činnost (slovesa smyslového vnímání); dativ označuje sdílení něčeho
či zacílenost na něco a konečně vokativ je chápán jako pád oslovování a volání.382

1.6.4.1 Slovesný modus (ἔγκλισις)
Skutečně systematické pojetí slovesných modů se nikde u Apollónia neobjevuje, na
základě poněkud disparátního výkladu v Περὶ συντάξεως383 však lze Apollóniovu nauku o
slovesných modech částečně rekonstruovat. Kritéria klasifikace modů nejsou u Apollónia
striktně morfologická, spíše významová. Rozlišuje se sedm modů – infinitiv, indikativ, tázací
způsob, optativ, subordinativ, exhortativ a imperativ. 384 Základní význam slovesného modu
(např. u optativu εὐχή – přání, u indikativu ὁρισμός – vymezování určité skutečnosti atd.) je
nazýván πρᾶγμα.385
S kategorií slovesného modu souvisí kategorie tzv. duševního rozpoložení (ψυχῆς
διάθεσις, ψυχική διάθεσις). Tento Apollóniem příležitostně užívaný termín je obtížné
exaktně přeložit a lingvisticky interpretovat. Většina badatelů daný termín interpretuje
psychologizujícím způsobem, obraty ψυχῆς διάθεσις, ψυχική διάθεσις mají označovat
Srv. k tomu podrobněji SLUITER (1990:143nn.; 1992:39-55).
Srv. k této problematice srv. např. Synt. 85.19-86.10 a 216.8-217.3 (přivlastňovací význam
genitivu); 415.13-416.3 (akuzativ v tranzitivních konstrukcích); 417.6-423.5 (některé konstrukce
genitivu, dativu a akuzativu); stručně také BERNHARDY (1829:75nn); STEINTHAL (1891:266-267).
383 Indikativ je probírán v Synt. 346.3-350.2; optativ v 350.3-357.10; imperativ v 357.11-374.7;
konjunktiv v 374.8-394.6.
384 V Technē grammatikē se vymezuje pouze pět slovesných modů: indikativ, imperativ, optativ,
subordinativ a infinitiv (47.3-4); pozdější gramatikové jako Choiroboskos vymezovali dokonce jen
čtyři, neboť vyloučili infinitiv, srv. HAHN (1951:33 s pozn. 11).
385 Srv. STEINTHAL (1890:284), tento termín se objevuje např. v Synt. 346.4.
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určité duševní rozpoložení osoby konající činnost vyjádřenou slovesem. 386 Proti těmto
přístupům se však vymezuje HAHNová.387 Upozorňuje, že termín διάθεσις je u Apollónia
užíván velmi vágně v porovnání s Dionysiem Thráckým a že jeho konkrétní význam lze
zjistit spíše podle „modifikátoru“ (tj. adjektiva), které jej doprovází. Vágnost termínu
διάθεσις si Apollónios sám uvědomuje, jak plyne ze začátku výkladu o slovesech (Synt.
319.5-8), kde na rozdíl od termínů ἔγκλισις i χρόνος má Apollónios potřebu termín διάθεσις
(zde ve významu slovesný rod) explicitně definovat. U gramatiků obecně jsou běžně
používaná slova užívána v technickém významu, a Hahnová se domnívá, že obrat ψυχική
διάθεσις nelze v tomto případě interpretovat na základě běžného významu slova ψυχή,
podobně jako např. termín πρόσωπον nelze interpretovat jako masku či osobu v doslovném
smyslu (což ale neznamená, že v jiných případech daná slova u Apollónia tento význam mít
nemohou). Zároveň Hahnová upozorňuje na významový rozdíl mezi konstrukcemi typu ἡ
μέλλοντος διάθεσις (futurální význam, futurální rozlišení) a prostým μέλλων χρόνος (budoucí
čas v technickém smyslu). Hahnová tedy chápe termíny ψυχῆς διάθεσις, ψυχική διάθεσις jako
modální rozlišení, rozlišení co do modu či modální význam. Ve svém názoru však zůstala
osamocena.388
Podle Apollónia vyjadřuje jistou ψυχική διάθεσις každý slovesný tvar v určitém
modu kromě infinitivu, protože infinitiv sám o sobě nezahrnuje kategorii osoby (tj. osoby
podmětu), a proto nemůže označovat duševní rozpoložení. Jedná se tedy o jazykovou
vlastnost určitých tvarů sloves, která se však čistě technicky vzato nevztahuje ke slovesnému
tvaru jako celku, ale k osobě slovesa.
(62) εἴγε οὐκ ἔχει [sc. infinitiv] ψυχικὴν διάθεσιν, ὅτι μηδὲ εἰς πρόσωπα ἀνεκυκλήθη, ἅπερ
ἔμψυχα ὄντα τὴν ἐν αὑτοῖς διάθεσιν τῆς ψυχῆς ἐπαγγέλλεται (Synt. 44.11-13). 389
„Infinitiv nemá kategorii duševního rozpoložení, protože nemění své tvary ani podle kategorie osoby,
přičemž osoby jakožto živé entity v sobě rozpoložení duše zahrnují.“

EGGER (1854:147-149 a passim) užívá ekvivalenty la disposition de l´âme a l´état de l´ âme;
BUTTMANN (1877:170 a passim) překládá daný termín jako das seelische Verhalten; VAN OPHUIJSEN
(1993:740) mental disposition; KEMP (1996:323) užívá ekvivalent mental attitude; ALLAN (2006, passim)
daný termín chápe jako illocutionary force (ilokuční platnost, ilokuce), což je však jednak anachronistické,
jednak se to vzhledem k silné vazbě termínu ψυχική διάθεσις na „duševní rozpoložení“ osoby, která
je podmětem (tj. nikoliv nutně osoby mluvčího), jeví jako nepřesné, viz také např. Encyklopedický
slovník češtiny, s. v. ilokuce.
387 Viz HAHN (1951, zejména 31;34-35;43).
388 VAN OPHUIJSEN (1993:740) trefně konstatuje, že je nepravděpodobné, aby výraz
bezprostředně odvozený od substantiva ψυχή neoznačoval nic než gramatický termín a
„psychologický“ význam získal až později.
389 Srv. také Synt. 320.4-321.2; 324.10-325.12; STEINTHAL (1890:268); HAHN (1951:38;41).
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(a) Infinitiv (ἀπαρεμφατόν) chápe Apollónios jako γενικώτατον ῥῆμα (nejpůvodnější
slovesný tvar),390 který zároveň slouží k pojmenovávání slovesné činnosti (ὄνομα πράγματος,
ὄνομα ῥήματος).
(63) ἅπαξ γὰρ ἐκεῖνο ἔστι διαλαβεῖν, ὡς πᾶν ἀπαρέμφατον ὄνομά ἐστι ῥήματος, εἴγε καὶ
οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς αὐτὸ μὲν καλοῦσι ῥῆμα, τὸ δὲ περιπατεῖ ἢ γράφει κατηγόρημα ἢ
σύμβαμα, καὶ ἔτι τὰς ἀπὸ τούτων ἐγκλίσεις (Synt. 43.14-44.1). 391
„Ještě jednou je potřeba zdůraznit, že každý infinitiv je ´jménem slovesa´, přestože stoikové nazývali
infinitiv ´slovesem´ a naopak tvary jako ´chodí´ či ´píše´ a různé jejich mody ´výpovědí´ nebo
´přísudkem´.“ (tj. mezi Apollóniem a stoiky jsou terminologické odlišnosti, stoikové užívali pro
slovesa v určitém tvaru termíny ´katēgorēma´ či ´symbama´, termín ´rēma´ u nich označoval
infinitiv).

Infinitiv je uznáván za základní slovesný způsob, přičemž všechny ostatní slovesné
mody jsou jistými jeho odvozeninami a lze je parafrázovat užitím infinitivu a dalšího slovesa
ve finitním, indikativním tvaru. Optativ lze takto parafrázovat pomocí infinitivu a indikativu
sémanticky ekvivalentního slovesa εὔχομαι, imperativ pomocí infinitivu a indikativního
tvaru slovesa προστάττω apod.392
(64) [kontext: každý infinitiv je jménem slovesa] Διὰ τοῦτο καὶ ὡς ἐπὶ γενικὸν ὄνομα τὸ
ἀπαρέμφατον πᾶσα ἔγκλισις ὑποστρέφει. εἰ γάρ τις τῇδε ἀποφαίνοιτο, περιπατεῖ
Τρύφων, μεταβάλοι δέ τις τοῦτο εἰς ἀφήγησιν τοῦ εἰρημένου προσθεὶς τὸ ἐγκείμενον τῇ
ὁριστικῇ ἐγκλίσει, λέγω τὸ ὡρίσατο, οὕτως ἂν εἴποι, ὡρίσατο περιπατεῖν Τρύφωνα· καὶ
ἐπὶ εὐκτικῆς προφορᾶς, περιπατοίη Τρύφων, πάλιν τὸ ἐγκείμενον τῆς εὐχῆς
συμπαραλαβὼν φαίη ἂν ηὔξατο περιπατεῖν Τρύφωνα· καὶ ἔτι ἐπὶ προστακτικῆς
ἐγκλίσεως,περιπατείτω Τρύφων, εἴποι ἂν προσέταξε περιπατεῖν Τρύφωνα (Synt. 44.1-8).
„Proto se také každý slovesný modus může měnit na infinitiv jakožto na obecný tvar. Pokud by někdo
říkal např. ´Tryfón chodí´, mohl by to kdokoli změnit na výpověď o tom, že daná věta byla pronesena,
přičemž by musel dodat význam inherentně přítomný v indikativu (tj. v modu oznamovacím), mám
na mysli tvar ´oznámil´. Výpověď by pak zněla ´někdo oznámil, že Tryfón chodí´ (v řeč. inf.
konstrukce). Podobně u přacích výpovědí, např. ´kéž Tryfón chodí´, by někdo mohl dodat význam
inherentně přítomný v přání a říci ´někdo si přál, aby Tryfón chodil´. Rovněž u imperativu by namísto
´ať Tryfón chodí´ mohlo být řečeno ´někdo přikázal Tryfónovi chodit´.
(65) Καὶ δὴ πᾶσα ἔγκλισις οὐκ εἰς ἄλλο τι μεταλαμβάνεται ἢ εἰς ἀπαρέμφατον μετὰ
λέξεως τῆς σημαινούσης ταὐτὸν τῇ ἐγκλίσει, ὅτε οὕτως φαμέν, περιπατῶ — ὡρισάμην
περιπατεῖν, περιπατοῖμι — ηὐξάμην περιπατεῖν, περιπάτει — προσέταξα περιπατεῖν
(Synt. 327.7-12).
„Každý slovesný modus se mění výhradně v infinitiv kombinovaný se slovem, které je s významem
daného modu shodné, např. když říkáme ´chodím´, může se tento tvar měnit na ´oznámil jsem, že
chodím´, podobně ´kéž chodím´ – ´přál jsem si chodit´ a ´jdi´ – ´přikázal jsem ti jít´.

Tento termín se uplatňuje např. v Synt. 325.14; 326.2 aj.
Srv. také Adv. 129.16-19; 131.24.
392 Srv. STEINTHAL (1891:277), HAHN (1951:43); KEMP (1996,323-4). DE JONGE (2008:275).
ALLAN (2006:3) uvádí, že Apollónios vysvětluje funkční substitucí infinitivu za jiný modus také u
Homéra doložené užívání infinitivu v imperativním smyslu.
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Vztah infinitivu a jiného modu lze tedy porovnat se vztahem výchozího slova a jeho
odvozeniny, proto je infinitiv pojímán jako slovesný způsob, který má před ostatními mody
přednost.393
Apollónios si je vědom, že infinitiv od slovesa v určitém tvaru odlišuje především
jeho neschopnost vyjadřovat osobu, číslo, modus a duševní rozpoložení. Kategorii čísla
(podobně jako kategorii duševního rozpoložení, viz výše) nevyjadřuje infinitiv proto, že
činnost sama je jednotným číslem, a proto, že číslo jako takové se vztahuje spíše k osobám,
které danou činnost vykonávají. 394 Protože však infinitiv vyjadřuje rod a čas, slovesné
kategorie par excellence, jedná se nutně o sloveso.395
(66) [kontext: Apollónios uvádí argumenty, které by podle jeho názoru mohly podpořit tezi,
že infinitiv není slovesem] Τοῖς ῥήμασιν ἐξαίρετος παρέπεται ἡ ψυχικὴ θιάθεσις, ὅπερ οὐ
σύνεστι τοῖς ἀπαρεμφάτοις, καὶ τὸ ἐν ἀριθμοῖς καὶ προσώποις καταγίνεσθαι, ὧν τῆς
διαφορᾶς οὐκ ἔτυχεν τὸ ἀπαρέμφατον…(Synt. 320.4-321.2). 396
„Inherentní kategorií sloves je ´duševní rozpoložení´, které však neoznačují infinitivy, a dále
vyjadřování čísel a osob, jejichž rozlišování taktéž není vlastností infinitivu.
(67) …ἡ τῶν ἀπαρεμφάτων ἔγκλισις, ἀναγκαίως λείπουσα […] τοῖς προσώποις καὶ τῷ
παρεπομένῳ ἀριθμῷ, ὃς οὐ φύσει παρέπεται τῷ ῥήματι, παρακολούθημα δὲ γίνεται
προσώπων τῶν μετειληφότων τοῦ πράγματος. αὐτὸ γὰρ τὸ πρᾶγμα ἕν ἐστιν, τὸ γράφειν,
τὸ περιπατεῖν (Synt. 324.10-325.2).
„…infinitivní modus nutně nevyjadřuje osobu a související kategorii čísla, protože číslo svou
přirozeností není kategorií slovesa, nýbrž vlastností osob, které na slovesné činnosti participují. Činnost
sama je totiž jednotlivá, např. ´psát´, ´chodit´.
(68) [kontext: principiální slovesné kategorie jsou rod a čas] ὧν πάντων μετέλαβεν τὸ
γενικώτατον ῥῆμα, λέγω τὸ ἀπαρέμφατον, ἐπεὶ εἴπερ τῇ φύσει ἦν ἀπαρέμφατον, πῶς
ταῦτα παρεμφαίνει (Synt. 325.14-326.2).
„Všechny tyto kategorie vyjadřuje nejpůvodnější slovesný tvar, mám na mysli infinitiv, protože pokud
by tento tvar byl zcela infinitivem i svou přirozeností, jak by mohl vyjadřovat tyto kategorie?“

(b) Indikativ (ὁριστική ἔγκλισις - definující způsob, vymezující způsob; ἀποφατική 397
ἔγκλισις - affirmativní způsob).398 Základní vlastností indikativu v Apollóniově pojetí je jeho
schopnost definování (ὅρισμος) skutečnosti, že probíhá určitý děj označovaný slovesem.
Sémantickým rysem indikativu je affirmativní platnost (κατάφασις).399

Srv. také SCHENKEVELD (1993:88).
Srv. také STEINTHAL (1890:268); HAHN (1951:39).
395 Srv. také STEINTHAL (1890:270); DE JONGE (2008:273-274).
396 Srv. také Synt. 290.9-292.8; 325.8-12.
397 Odvozeno od ἀποφαίνω (vypovídat, vyjevovat).
398 SLUITER (1990:79) pokládá za vhodnější termín ὁριστική, neboť lépe vystihuje deklarativní
význam indikativu.
399 Srv. také ALLAN (2006:4); STEINTHAL (1891:288).
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(69) καὶ δὴ ἐν τοῖς ῥήμασιν πάμπολλά ἐστι παρυφιστάμενα, ἐν μὲν τοῖς ὁριστικοῖς αὐτὸς ὁ
ὁρισμὸς καὶ ἡ ἐξ αὐτοῦ νοουμένη κατάφασις…(Synt. 164.7-9). 400
„Slovesa mají různé inherentní rysy, např. tvary indikativu inherentně obsahují ´definování´ a z něho
významově vyplývající affirmativní platnosti.“

Ve spisu Περὶ συντάξεως je indikativ prezentován jako modus, z něhož vzniká
konjunktiv a další mody např. prostřednictvím spojky, která je vlastně důvodem příslušné
transformace. Skutečnost, že indikativ je základní způsob, z něhož jsou ostatní mody
odvozovány, je zdůrazňována i morfologickými argumenty, tedy podobností tvarů. 401 To
samozřejmě nekoresponduje s pojetím infinitivu (viz výše) jako základního modu. Svou
názorovou nekonzistentnost si Apollónios sám uvědomuje a přiznává, že důkladné
zkoumání jej přimělo k určité změně názoru: infinitiv by měl být skutečně chápán jako
základní forma, nicméně v rámci výkladů je lepší klást na první místo indikativ, protože je
svým způsobem nejjednodušší a nejčastější.402
(70) Οὐ λέλησμαι ὡς ἐν ἑτέροις συμφερόμενός τισι τὴν ὁριστικὴν ἔγκλισιν παρεδεχόμην
ὡς πρωτεύουσαν τῶν ἄλλων. ἀλλ᾽ οὖν γε ἡ ἀκριβὴς ἐξέτασις τοῦ λόγου κατηνάγκασε τὸ
μεταθέσθαι, συγχωρουμένου ἐκείνου, ὡς δεόντως ἀπὸ τῆς ὁριστικῆς ἐγκλίσεως
ἀρχόμεθα, οὐχ ὡς πρώτης οὔσης, ὡς δὲ ἐκφανεστάτης οὔσης καὶ πολλῆς καὶ δυναμένης
διδάξαι καὶ τὰς ἐγγενομένας συνεμπτώσεις καὶ τὰ ἐγγενόμενα πάθη καὶ παραγωγάς,
οὐδὲ τοῦ τοιούτου μαχομένου, καθὸ ἐν τοῖς τοιούτοις ἐλλειπεστέρα ἡ ἀπαρέμφατος
ἔγκλισις, εἴγε καὶ τὰ πρωτότυπα τῶν λέξεων ἐν ἐλάττονι καταγίνεται ὕλῃ τῶν
παραγωγῶν (Synt. 327.13-328.6). 403
„Jsem si vědom, že na jiném místě výkladu pojímám v souladu s názory některých učenců indikativ jako
způsob, který má před ostatními přednost. Podrobné zkoumání této věci mě však donutilo změnit názor.
Souhlasím však s tím, že indikativem máme nutně začínat při výkladu, ne proto, že by měl před
ostatními mody přednost, ale proto, že je nejjednodušší, běžný, a lze se jej snadno naučit stejně jako
různé homonymie, tvarové změny a odvozeniny z něho. Ani to, že infinitiv tolik daných procesů
nepodstupuje, nesvědčí proti mému pojetí, protože výchozí tvary slov zpravidla podstupují méně
procesů než tvary odvozené.“

(c) Optativ (ἐυκτική ἔγκλισις) má dle Apollónia svou sémantiku přání společnou
s některými adverbii (např. εἴθε), a zároveň tuto sémantiku aplikuje na konkrétní slovesný
děj.404
(71) Χρὴ μέντοι νοεῖν ὡς διαφέρει ἡ ἐκ τῶν ῥημάτων εὐκτικὴ ἔγκλισις τῆς ἐπιρρηματικῆς
τῷ τὰ μὲν ῥήματα μετὰ τοῦ συνόντος πράγματος σημαίνειν τὴν εὐκτικὴν διάθεσιν· τὸ γὰρ
Srv. také Synt. 347.12. Výraz κατάφασις může u Apollónia znamenat také affirmativní
partikule (sc. ναί).
401 Srv. k tomu souhrnně Synt. 384.14-386.14; SCHÖPSDAU (1978:282-284).
402 Srv. UHLIG (1910:IX); LALLOT (1997,II:193n.); BRANDENBURG (2005:115); DE JONGE
(2008:275 s pozn. 254).
403 Toto
místo textu je zřejmě Apollóniovým pozdějším dodatkem vzniklým při
přepracovávání spisu, protože slovesem παρεδεχόμην se zde vlastně odkazuje na výklad, který bude
teprve následovat (Synt. 384.14-386.14). Proto také παρεδεχόμην překládám přítomným časem.
404 Srv. také STEINTHAL (1890:269).
400
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γράφοιμι εὐχή ἐστιν πράγματος τοῦ γράφειν […] τό γε μὴν εἴθε σχεδὸν ὄνομά ἐστιν
εὐχῆς (Synt. 351.8-12).
„Je nutné si uvědomovat, že optativ slovesný se liší od optativu adverbiálního tím, že slovesa označují
přací význam v souvislosti s určitou inherentní činností. Např. ´grafoimi´ (kéž píši) je přání týkající se
činnosti psaní […], zatímco slovo ´eithe´ (kéž) je téměř jen přacím slovem.“

Apollónios částečně optativům připisuje možnou temporální platnost dle časového
zařazení děje, který je obsahem přání, a slučuje tuto temporální platnost s otázkou
aspektuálního významu. Neužívá však specifickou terminologii. Vymezuje se vůči názoru
některých gramatiků, že optativ minulého času by ve skutečnosti neměl vůbec existovat,
jelikož přání se principiálně týká něčeho, co ještě není realizováno. To je však podle
Apollónia omyl, protože existují situace, kdy je nutné přání do minulosti, např. tehdy, pokud
nevíme, jak dopadl určitý děj, který již byl realizován. Optativ (Apollónios uvádí příklad
s optativem perfekta) má v takovém případě jednak platnost minulého času, jednak označuje
dokonání (τελείωσις).405
Apollónios konstatuje, že přání se týká něčeho, co není přítomno406 (a implicitně tedy
především realizovanosti, nikoliv času). Proto se také optativy, které se nevztahují přímo
k minulosti, užívají dvěma hlavními způsoby: (1) buď pro přání vztahující se k ději, který
sice již probíhá, ale má pokračovat, (2) nebo ve vztahu k realizaci děje, který ještě není
vykonán. V prvním případě pokládá Apollónios za prototypickou formu optativ prézentu,
který označuje průběh, nedokončenost, pokračování (παράτασις). V druhém případě se užívá
optativ aoristu, který indikuje jednak dokonání, jednak přání, aby myšlený děj již byl
minulý.407
(72) Ἔστι καὶ οὕτως φάναι, ὡς ἀληθεύει ὅτι ἐπὶ τοῖς μὴ συνοῦσιν αἱ εὐχαὶ γίνονται· […] οὐ
συνόντος τοῦ πλουτεῖν τὸ πλουτοῖμι· χρὴ μέντοι νοεῖν ὡς τὸ ἐξαιτούμενον ἐκ τοῦ
εὐκτικοῦ ἢ εἰς παράτασιν τοῦ ἐνεστῶτος παραλαμβάνεται, ἵνα ἐν αὐτῷ διαγίνηται, ὡς εἴ
τις φαίη ζώοιμι ὦ θεοί, ἢ εἰς τελείωσιν τῶν μὴ ὄντων πραγμάτων, ὡς ὁ Ἀγαμέμνων
εὔχεται, εἴθε ὦ θεοὶ πορθήσαιμι τὴν Ἴλιον· εὐχὴ γὰρ νῦν γίνεται εἰς τὸ παρῳχημένον καὶ
συντελὲς τοῦ χρόνου (Synt. 356.6-357.3).
„Jinými slovy, pravdou je, že přání vznikají ve vztahu k něčemu, co není přítomno. […] jestliže např.
není přítomno bohatství, říkáme ´kéž jsem bohatý´. Je nutné si uvědomovat, že to, co je obsahem přání,
se vztahuje buď na pokračování přítomnosti, tj. aby děj trval, pokud by např. někdo říkal ´při bozích,
kéž jsem živ´, anebo se vztahuje na vykonání něčeho, co ještě neexistuje, např. když si Agamemnón přál
´kéž při bozích obsadím Ílion´. V takovém případě se totiž přání vztahuje k tomu, aby děj již byl minulý
a ukončený v čase.“

Srv. k tomu souhrnně Synt. 354.11-356.5; srv. také UHLIG (1864:39); SCHÖPSDAU
(1978:284), SCHENKEVELD (1993:84).
406 Srv. také DE JONGE (2008:211).
407 Srv. také STEINTHAL (1890:303); ECO CONTI (2009:3-7).
405
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(d) Imperativ (προστακτική ἔγκλισις). Základní vlastností imperativu je dle Apollónia
přenos určitého příkazu od jedné osoby ke druhé408 a jeho časová platnost je z principu vždy
futurální, jeho rozdíl oproti indikativu futura je skutečně modální, nikoliv časový.409
(73) πᾶν γὰρ προστακτικὸν ἐκ προσώπου ἐπικρατοῦντος συνέστηκεν ὡς πρὸς
ἐπικρατούμενον (Synt. 360.4-5). 410
„Každý imperativní tvar se jakoby vztahuje od osoby, která přikazuje, k osobě, jíž je přikazováno.“
(74) [kontext: někteří se domnívají, že existují speciální imperativy budoucího času, což je však
mylné] ἐπὶ γὰρ μὴ γινομένοις ἢ μὴ γεγονόσιν ἡ πρόσταξις· τὰ δὲ μὴ γινόμενα ἢ μὴ
γεγονότα, ἐπιτηδειότητα δὲ ἔχοντα εἰς τὸ ἔσεσθαι, μέλλοντός ἐστιν, […] εἰς τὸ γίνεσθαι
οὖν ἢ γενέσθαι ἡ πρόσταξις γίνεται, ἀποφασκομένη μετὰ τῆς τοῦ μέλλοντος ἐννοίας, εἰς
μὲν παράτασιν, σκαπτέτω τὰς ἀμπέλους, εἰς δὲ συντελείωσιν, σκαψάτω τὰς ἀμπέλους
(Synt. 97.6-14).
„Příkaz se totiž vztahuje na něco, co není, nebo se nestalo. A pokud něco, co není, nebo se nestalo, se má
stát v budoucnu, náleží to nutně budoucímu času. […] Příkaz směřuje k tomu, aby se něco stávalo či
stalo a je vyjadřován tvary s budoucím významem, buď ve vztahu k pokračování, např. ´okopávej
vinici´, nebo ve vztahu k dokonání děje, např. ´okopej vinici´.

Apollóniův obecný výklad o imperativu je bohužel jen velmi krátký a má jisté
paralely s výkladem o optativu.

411

Většinu pozornosti věnuje Apollónios rozboru

konkrétních morfologických problémů (otázka existence imperativů pro 1. osobu, různé
homonymie atd.). 412 Apollónios se podobně jako u optativů vymezuje vůči názoru, že
nemůže existovat imperativ minulého času. Imperativu perfekta připisuje silnější význam
než imperativu prézentu, protože jím přikazujeme činnost, která se měla stát již dávno.
Problematiku temporální a aspektové platnosti optativů a imperativů lze stručně
shrnout následovně: Apollónios bádal nad na první pohled zvláštním užíváním optativů a
imperativů ve vztahu k minulosti, přičemž došel k závěru, že zde nejde jen o čas, ale i o
aspekt. Takový závěr je velmi moderní a má blízko k některým názorům v dnešní
normativní gramatice řečtiny, podle nichž temporálně-aspektuální kmeny vyjadřují spíše
aspekt než čas. U optativů i imperativů je rozdíl mezi tvary jednotlivých časů dle Apollónia
spíše aspektuální než temporální.
Ustrnulé imperativy nepokládá Apollónios za slovesa, spíše za adverbia. Např. ἄγε
neoznačuje žádný děj, pouze inherentní rozkazovací význam a představuje tedy rozkazovací
slovo.413
Srv. také STEINTHAL (1890:279).
Srv. HAHN (1951:35).
410 Srv. také Synt. 362.7-9.
411 Srv k tomu souhrnně Synt. 357.11-358.13; také ECO CONTI (2009:7-13).
412 Srv. k tomu souhrnně Synt. 358.14-374.7.
413 Srv. STEINTHAL (1890:269).
408
409
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(75) [kontext: se slovesnými mody se pojí některá pomocná slova sloužící např. k zesílení
významu] οὕτως ἔχει καὶ τὸ γράψον ὡς πρὸς τὸ ἄγε· πάλιν γὰρ μόνον ὄνομα προστάξεώς
ἐστι τὸ ἄγε, τὸ δὲ γράψον μετὰ τῆς ἐγκειμένης προστάξεως καὶ τὸ πρᾶγμα ὑπαγορεύει
καὶ τοὺς συνόντας ἀριθμούς, ἔτι καὶ τὰ πρόσωπα (Synt. 353.1-4).
„Takový je i vztah např. slov ´napiš´ a ´nuže´ (ἄγε). Slovo ´nuže´ je opět jen rozkazovacím slovem,
zatímco slovo ´napiš´ vyjadřuje spolu s inherentním rozkazem také slovesnou činnost a související
kategorie čísla a osoby.“

(e) Subordinativ (ὐποτακτική ἔγκλισις) chápe Apollónios především jako způsob užívaný
po spojkách ἐάν a ἵνα. Z hlediska dnešní normativní gramatiky jde tedy o konjunktiv
užívaný

v některých

vedlejších

větách

podmínkových

a

účelových.

Předmětem

samostatného výkladu subordinativ není, je probírán právě jen v souvislosti s některými
spojkami. Podobně jako u optativu i imperativu hovoří o Apollónios o aspektuálním
významu: subordinativ prézentu vyjadřuje παράτασις (trvání), subordinativ aoristu
συντέλεια (dokončenost). S imperativem i optativem pojí subordinativ také jeho zaměření do
budoucna.414
Nejasná je otázka, zda a jakým způsobem připisoval Apollónios subordinativům
časovou platnost. V pojednání Περὶ συνδέσμων Apollónios vyvozuje existenci konjunktivu
futura s futurální platností ve větách s účelovým ἵνα, pokud slovesný tvar označuje událost,
která se ještě nestala (τὸ μὴ γεγονὸς). Vzápětí však své pojetí reviduje a slovesný tvar
v takových případech identifikuje jako konjunktiv aoristu, sloužící k vyjádření dokonání
(τελείωσις). 415
(76) [kontext: problematika spojky ἵνα] τὸ μέντοι οὕτω λεγόμενον δὸς ἵνα γράψω οὔπω
γέγονε, τὸ δὲ μὴ γεγονὸς μέλλοντός ἐστιν ἀποτελεστικόν· μέλλοντι ἄρα συν- τάσσεται. —
χωρὶς εἰ μὴ οὕτω νοήσαιμεν, δὸς ἵνα ἐν τελειώσει γένηται τὸ γράψαι. ὅπερ οἶμαι βέλτιον.
καὶ γὰρ ὁ ἀπὸ τῶν φωνῶν κανὼν ὁμολογεῖ τὸν ἀόριστον, τουτέστι τὸν παρῳχημένον, εἴγε
κερῶ μὲν ὁ μέλλων, ἔκειρα δὲ ὁ ἀόριστος, καὶ οὔ φαμεν δὸς ἵνα κερῶ ἀλλ᾽ ἵνα κείρω (Coni.
245.2-8). 416
„Konstrukce ´dej mi něco, abych napsal´ vyjadřuje děj, který se ještě nestal a vykonání něčeho, co se
ještě nestalo, náleží budoucnosti. Proto se v takových konstrukcích spojka pojí s budoucím časem. Mohli
bychom však uvažovat také jinak: ´dej mi něco, aby byla dokončena činnost psaní´. Takové pojetí
pokládám za lepší. Rovněž tvarové paradigma svědčí, že se jedná o aorist, tj. minulý čas, protože např.
´keró´ (budu stříhat) je budoucí čas, zatímco ´ekeira´ (ostříhal jsem) je aorist, neříkáme však ´dos
hina kerō´, nýbrž ´dos hina keirō´ (dej mi něco, abych [někoho] ostříhal).“
Srv. k tomu souhrnně Synt. 387.1-394.6 (problematika spojek ἐάν a ἵνα); ECO CONTI
(2009:13-17).
415 Srv. k této problematice také SCHÖPSDAU (1978, zejména 274-275); STEINTHAL
(1890:303-304).
416 Je však nutno poznamenat, že Apollónios uvádí takový příklad, kde řídícím slovesem
v hlavní větě je imperativ, tedy forma s futurálním významem. Jak by se Apollónios stavěl
k případům, kde účelová věta s ἵνα navazuje na hlavní větu se slovesem v minulém čase, je nejasné,
protože o takových případech nehovoří, jak poznamenává SCHÖPSDAU (1978:275)
414
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Apollónios si byl tedy zjevně vědom aspektového rozdílu mezi konj. préz. a konj. aor.
Časovou platnost konjunktivů však explicitně neodmítá. Ve spise Περὶ συντάξεως se
Apollónios rovněž příležitostně zabývá otázkou rozdílu mezi konjunktivem prézentu a
aoristu (viz výše, problematika optativů a imperativů) a dochází k poznání, že zde existuje
rozdíl v aspektu, nikoliv v čase: konjunktiv prézentu vyjadřuje trvání (παράτασις), zatímco
konjunktiv aoristu vyjadřuje ukončenost, dokonání (συντέλεια). Futurální význam vyjadřují
samy o sobě spojky, takže není nutné pokládat příslušný konjunktiv za tvar budoucího času.
Na své původní pojetí tedy Apollónios postupně zcela rezignoval. Budeme-li
vycházet z některých odkazů u Makrobia a Choiroboska, dá se předpokládat, že Apollónios
existenci konjunktivů aoristu ve tvarech jako γράψω vyvozoval i ve spisu Ῥηματικόν, nelze
to však určit s naprostou jistotou.417
(f) Exhortativ (ὐποθετική ἔγκλισις) je z dnešního hlediska konjunktiv adhortativní. Užívá
se pro 1. osobu sg. i pl. V Apollóniově pojetí je tento modus jakýmsi doplňkem imperativu,
který se naopak užívá ve 2. a 3. osobě.418
(g) Tázací způsob není označován samostatným termínem, podle Apollónia vzniká
z indikativu při pronesení otázky, a v odpovědi na ni se opět mění v indikativ.
(77) Ἡ δὴ οὖν προκειμένη ἡ ὁριστικὴ ἔγκλισις τὴν ἐγκειμένην κατάφασιν ἀποβάλλουσα
μεθίσταται καὶ τοῦ καλεῖσθαι ὁριστική. εἰς γὰρ ἐπερώτησιν τῶν πραγμάτων ἐγχωρεῖ,
ἡνίκα φαμὲν γέγραφας; λελάληκας; καὶ εἰ μὲν μὴ εἴη τὸ τοιοῦτον ἀληθές, φαμὲν οὔ· εἰ δὲ
ἀληθὲς εἴη τὸ γεγραφέναι, φαμὲν ναί. καὶ οὕτως ἡ ἐπερώτησις ἀναπληρωθεῖσα διὰ τῆς
καταφάσεως ὑποστρέφει εἰς τὸ εἶναι ὁριστική (Synt. 349.1-6).
„V případě, že výše uvedený indikativní způsob ztratí svou inherentní affirmativní platnost, ztrácí i své
jméno ´indikativ´. Mění se v takovém případě na ´způsob, který se po něčem táže´, např. říkáme-li ´Psal
jsi?´ nebo ´Mluvil jsi?´. Pokud to není pravda, odpovídáme ´ne´. Pokud však je pravda, že někdo psal,
říkáme ´ano´. Takto, je-li otázka zodpovězena afirmativní partikulí, se opět mění na indikativ.“

Z Apollóniovy formulace je zřejmé, že tázací způsob je slovesným modem an sich, přestože
nenacházíme explicitní terminologii. 419

417
418

Srv. UHLIG (1864:38nn., zejména 42; 44); SCHÖPSDAU (1978:280-281).
Srv. k tomu souhrnně Synt. 361.7-365.8. Srv. k subordinativu a exhortativu také KEMP

(1996:324)
ALLAN (2006:10) sice konstatuje „Apollonius does not discuss interrogatives in terms of
mood…“, což ale neznamená (jak se Allan zřejmě domnívá), že by tázací způsob nebyl chápán jako
samostatný modus. Je nutno mít na paměti, že ani subordinativ a exhortativ nejsou předmětem
žádného samostatného výkladu, nepochybně však jsou považovány za samostatné mody. Např.
HAHN (1951:33 s pozn. 11) byla toho názoru, že Apollónios rozlišuje pouze šest slovesných modů
(mody u Dionysia Thráckého + exhortativ). Takové pojetí zřejmě vychází z nejasné editorovy
419
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1.6.4.2 Slovesný rod (διάθεσις)
Slovesný rod rozlišuje Apollónios trojí: činný (ἐνεργετική), trpný (παθητική) a střední
(μέση).420 Ústřední postavení mají činný a trpný rod, které jsou na rozdíl od středního rodu
(viz dále) chápány jako jasně vymezené kategorie. Činný rod je charakterizován inherentním
přecὅδεm slovesné činnosti od jedné osoby ke druhé, trpný rod je vnímán jako určitá
transformace rodu činného.
(78) χρὴ γὰρ νοεῖν ὅτι ἡ ἐνέργεια ὡς πρὸς ὑποκείμενόν τι διαβιβάζεται, ὡς τὸ τέμνει,
τύπτει, τὰ τούτοις παραπλήσια· ἧς καὶ τὸ παθητικὸν ἐκ προϋφεστώσης ἐνεργητικῆς
διαθέσεως ἀνάγεται, δέρεται, τύπτεται (Synt. 395.13-16).
„Je nutné si uvědomovat, že činný rod jakoby přechází na určitý objekt, např. u tvarů ´řeže´ či ´bije´ a
podobných. Trpný rod vyplývá z výše uvedeného rodu činného, např. ´je trhán´ nebo ´je bit´.

V Apollóniově pojetí je slovesný rod kategorií především formální, rozlišuje se na
základě podoby flektivního tvaru. Apollónios si však všímá i některých speciálních případů,
kdy sémantika slovesa zcela neodpovídá vyjadřovanému rodu. Příkladem mohou být
slovesa, která nevyjadřují činnost stricto sensu nebo slovesa, v nichž forma a význam jsou ve
zcela evidentním rozporu (μάχομαι s pasivní formou a aktivním významem).421 Apollónios
si všímá i rozdílů mezi slovesy ve schopnosti tvořit pasivum: slovesa, která nevyžadují
žádné doplnění nebo jim stačí nominativ (tedy podmět), pasivum zpravidla netvoří, zatímco
slovesa s doplněním ve formě nepřímých pádů mohou přecházet ve své pasivní formy,
přičemž podmět je vyjadřován pomocí předložky ὑπό.422
(79) [navazuje na cit. (77)] οὐ δὴ τούτοις ὅμοιά ἐστιν τὸ ὑπάρχω, τὸ ζῶ, τὸ εἰμί, τὸ πνέω, τὸ
φρονῶ, τὰ ὅμοια. τῶν δὴ τοιούτων ἀναλόγως ἡ παθητικὴ ἔγκλισις ὑποσταλήσεται, ὅτι
μηδὲ διὰ τῆς ἐνεργητικῆς ἐγκλίσεως τὰ ἐνεργούμενα πρόσωπα παρέστησαν, ἃ πάντως
διατεθέντα τὸ παθεῖν ὁμολογήσει (Synt. 395.16-396.4).
„Ani s jedním z těchto dvou typů (sc. „standardní“ aktivum a pasivum) se neshodují slovesa jako
´existuji´, ´žiji´, ´jsem´, ´dýchám´, ´myslím´ a podobná. Ta jsou zbavena možnosti vyjadřovat trpný rod,
protože ani činným rodem nevyjadřují činné osoby, které by mohly vyjadřovat trpný rod, pokud by se
samy staly objektem působení.“

poznámky in margine (UHLIG 1910:349), která zní De indicativo interrogativo et affirmativo. Tuto
poznámku lze přeložit jako O tázacím a afirmativním indikativu (čili ve smyslu neexistence
samostatného tázacího způsobu, který by měl být jen subkategorií indikativu), nicméně v rozporu
s tím konstatuje Uhlig na téže straně v poznámce: „ex modo definitivo fit interrogativus“ (z definujícího
způsobu [sc. indikativ] vzniká způsob tázací).
420 Srv. např. Synt. 325.12. Ke slovesným modům se vyjadřuje rovněž Technē grammatikē, v níž
jsou rozlišovány také tři rody: aktivum (ἐνεργεία), pasivum (πάθος) a medium (μεσότης), srv. D. T.
48.1-49.3. Naopak Dionysios z Halikarnássu nevymezuje medium, srv. DE JONGE (2008:140).
421 Podobných nekompatibilit si Apollónios všímá i jinde: slovo παίδιον označuje entity
mužské nebo ženské, je však středního rodu, názvy měst mohou být v plurálu, přestože označují
jedno město apod., srv. k tomu např. Coni. 215.20-216.2 aj.; DE JONGE (2008:205).
422 Srv. KEMP (1996:325).
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(80) φαμὲν τὸ μάχομαι παθητικόν, καὶ δῆλον ὅτι τῷ τύπῳ τῆς φωνῆς· εἰ γὰρ ἀπὸ τοῦ
δηλουμένου, δῆλον ὅτι ἐνεργητικόν (Coni. 215.18-19).
„Tvrdím, že sloveso ´machomai´ (bojovat) je trpné, a to s ohledem na formální podobu slova. Pokud
bychom však měli soudit z významu, je evidentně činné.“

Střední rod má poněkud specifické postavení: v Apollóniově pojetí, na rozdíl od
moderní gramatiky, představuje kategorii pouze formální, nikoliv však sémantickou. Je
chápán jen jako synkretismus rodu činného a trpného. V některých případech má tedy podle
Apollónia význam činný, jindy trpný, nebo může mít oba významy.423 Apollónios je však
zřejmě prvním antickým gramatikem, který mu věnoval samostatný – byť jen krátký výklad.424
(81) τὰ γὰρ καλούμενα μέσα σχήματα συνέμπτωσιν ἀνεδέξατο ἐνεργητικῆς καὶ
παθητικῆς διαθέσεως […] τὸ γὰρ ἐλουσάμην […] ἔχει ἐκδηλοτάτην τὴν σύνταξιν ὁτὲ μὲν
ἐνεργητικήν, ὁτὲ δὲ παθητικήν… (Synt. 296.1-6).
„Takzvané ´slovesné tvary středního rodu´ podstoupily synkretismus rodu činného a trpného […],
např. tvary jako ´elūsamēn´ (umyl jsem se / byl jsem umyt) se zcela zjevně syntakticky užívají někdy
jako činné, někdy jako trpné…“

1.6.4.3 Slovesný čas (χρόνος)
O problematice slovesných časů Apollónios pojednal ve spise Ῥηματικόν, z něhož se
však dochovaly pouze fragmenty. Informace ve čtyřech dochovaných dílech jsou velmi kusé
a rekonstruovat autorovu nauku o slovesných časech lze jen v hrubých rysech, především na
základě fragmentů, částečně ze spisu Περὶ ἐπιῤῥημάτων. Apollónios rozlišuje šest
slovesných časů: 425 a) prézens (ἐνεστώς), vyjadřující přítomný děj; b) futurum (μέλλων),
vyjadřující děj budoucí; c) komplex minulých časů (παρωιχημένοι): imperfektum
(παρατατικός), vyjadřující částečný děj (ἀπὸ μέρους γεγόνοτα, viz dále); perfektum
(παρακείμενος),

vyjadřující

děj

ukončený

v okamžiku

konstrukce

promluv;

plusquamperfektum (ὑπερσυντέλικος), vyjadřující činnost, která se děla již dávno; a aorist

Srv. také STEINTHAL (1890:295).
Srv. DE JONGE (2008:140).
425 Stoikové, z nichž Apollónios nepochybně vycházel, rozlišovali časů rovněž šest, přičemž je
rozdělovali na dvě základní skupiny: nedokonavé (παρατατικοί, ἀτελεῖς) a dokonavé (συντελικοί,
τέλειοι). Kategorii dokonavých časů pak dále dělili na časy vymezující (ὁρίζοντες) a nevymezené
(ἀόριστοι). Vzniklé tři subkategorie byly ještě podrobeny členění podle časového významu. Prézens
byl tedy v jejich pojetí čas nedokonavý-přítomný, imperfektum nedokonavý-minulý, perfektum dokonavývymezující-přítomný, plusquamperfektum dokonavý-vymezující-minulý, aorist dokonavý-nevymezenýminulý a konečně futurum dokonavý-nevymezený-budoucí, srv. SCHÖPSDAU (1978:293), který uvádí
přehledné schéma. Terminologie sama o sobě zcela jasná není. O rekonstrukci stoické teorie
slovesných časů se pokoušel také scholiasta Stefanos, k tomu srv. LALLOT (1989:171nn.) a zejména
BLÁHOVÁ (2007:38), která danou problematiku přehledně shrnuje. Je patrné, že Apollóniovo pojetí je
stoikům v mnohém dlužno.
423
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(ἀόριστος), vlastně čas, který „nevymezuje“ minulost (α + ὁρίζω), tedy čas, který má
v porovnání s jinými minulými časy relativně nejméně vyhraněný vlastní význam, neboť
zahrnuje význam perfekta i plusquamperfekta.426
(82) [kontext: užívání adverbií se slovesnými časy] οἷόν τε μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ ὑπερσυντελικοῦ
τοῦτο φάναι, πάλαι ἐγεγράφειν […] οὐ μὴν ἔτι ἐπὶ τοῦ παρακειμένου, ἐπεὶ τὸ ἅμα
νοήματι ἠνυσμένον δι᾽ αὐτοῦ νοεῖται, τὸ δὲ πάλαι ἠνυσμένης πράξεώς ἐστι
παραστατικόν. ὁ γοῦν καλούμενος ἀόριστος, προσλαβὼν τὸ πάλαι, ὑπερσυντελικὸς
μᾶλλον ἀκούεται. ἐμπεριέχει γὰρ τὸ παρῳχημένον τοῦ παρακειμένου καὶ τοῦ
ὑπερσυντελικοῦ […] ἔνθεν καὶ τῆς ὀνομασίας ἔτυχε, κατὰ ἀπόφασιν εἰρημένος τοῦ μὴ
ὁρίζειν τὸν παρῳχημένον (Adv. 124.17-25).
„Lze např. v plusquamperfektu říci ´dříve jsem psal´ […], nikoliv však v perfektu, protože perfektem se
myslí něco, co je ukončeno v okamžiku promluvy, zatímco plusquamperfektum vyjadřuje činnost, která
se děla již dávno. Proto také čas nazývaný ´aorist´, pokud přibere adverbium ´dříve´, je chápán spíše ve
smyslu plusquamperfekta. Význam minulého času obecně zahrnuje perfektum i plusquamperfektum
[…], z toho také získal aorist své pojmenování – vypovídá se o něm, že nevymezuje minulost.“
(83) τὸ μὲν γὰρ ἔγραψα ἢ τὸ ἔγραφον ἢ τὸ ἐγεγράφειν ἢ ἀπὸ μέρους γεγονότα ἐστὶν ἢ καὶ
ἔκπαλαι γεγονότα (Synt. 286.9-287.1).
„Tvary jako ´napsal jsem´, ´psal jsem´ či ´dříve jsem psal´ označují buď částečný 427 děj či děj, k němuž
došlo již dávno.“
(84) πειθόμεθα ὅτι οὐ παρῳχημένου συντέλειαν σημαίνει ὁ παρακείμενος, τήν γε μὴν
ἐνεστῶσαν, ὅθεν οὐδὲν δυνησόμενον γενέσθαι παρεδέξατο καὶ διὰ τοῦτο ἀπροσδεὴς τοῦ
ἄν συνδέσμου ἐγεγόνει (Synt. 287.5-288.3). 428
„Jsem přesvědčen, že perfektum neoznačuje minulou dokonanost, nýbrž dokonanost přítomnou. Proto
také nevyjadřuje nic, co ´by se mohlo stát´ a tudíž ani nevyžaduje spojku ´an´“.

Způsob, jímž Apollónios rozděluje minulé časy, je u pozdních gramatiků běžný.
Perfektum, které formálně patří do minulých časů, je však u Apollónia přeci jen chápáno
spíše jako čas s neminulým významem, jak lze soudit mimo jiné z poznámky, že adverbium
πάλαι se může pojit s plusquamperfektem, s perfektem však nikoliv, i z konstatování, že
perfektum označuje přítomné dokonání. 429 Distinkce mezi jednotlivými minulými časy je
celkově neostrá, Apollónios relativizuje zejména význam aoristu, který pokládá v určitých
kontextech za pouhý ekvivalent plusquamperfekta. Nikde se také neobjevuje vymezení
rozdílů mezi aoristem a imperfektem. Jako velmi silný vnímá naopak Apollónios aspektový
Srv. STEINTHAL (1890:303); SCHÖPSDAU (1978:287).
Apollóniův obrat ἀπὸ μέρους γεγονότα mi není zcela jasný jasný. Možná se vztahuje
primárně k dokončenosti děje, tj. ἀπὸ μέρους ve smyslu částečně, z části, neúplně. V tomto smyslu jej
chápe SCHÖPSDAU (1978:287), který překládá teilweise geschehen. Druhá možnost je, že se vztahuje
především k průběhu děje, tj. ἀπὸ μέρους ve smyslu po částech = postupně. Ani jeden z těchto významů
by nebyl v rozporu se vztahem daného obratu k imperfektu a podle mého názoru jsou zřejmě oba
implicite přítomny.
428 Takové pojetí perfekta je pravděpodobně Apollóniovou přejímkou od stoiků, kteří
perfektum označovali jako ἐνεστώς συντελικός, srv. také SchDT 249.16-19 (myšlenka určité
příbuznosti prézentu s perfektem) a 251.4 (termín ἐνεστώς συντελικός pro perfektum).
429 Srv. také SLUITER (1990:81-2 s pozn. 148).
426
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rozdíl mezi prézentem a aoristem, jak zřetelně vyplývá z pojetí optativu, imperativu i
subordinativu (viz výše).430
Podobně jako u některých vlastností zájmen (srv. 1.8) se i u slovesných časů projevuje
určitá opozice vymezenost / nevymezenost. Futurum je chápáno jako méně vymezené,
protože budoucí události jsou méně jasné než události přítomné či minulé.431
1.7 Obsah a struktura spisu Περὶ ἀντωνυμίας
Jakým způsobem členil spis sám Apollónios, je nejasné. V dochovaném manuskriptu
je pojednání zřetelně rozčleněno na čtyři části: 1. část od začátku cca do 34.30; 2 část 35.160.17; 3. část 60.17-85.5; 4. část 86.6-konec spisu. Toto členění je pravděpodobně starší než
sám manuskript, nelze však říci, o kolik.
Určitý způsob členění vycházející z údajů v manuskriptu zavedl BEKKER (1811,1813),
který text členil na oddíly označované číslem a každý oddíl na tři pododdíly značené velkým
písmenem, tzn. např. 15A > 15B > 15C > 16A atd. Dnes se již takové členění neužívá a
neodkazuje se dle něho. SCHNEIDER (1878), autor kanonické edice v rámci řady GG, na
jakékoli vnitřní členění spisu rezignoval a citace je tak nutno uvádět dle strany, příp. i řádku
edice. Nejnovější edice, BRANDENBURG (2005), rovněž text nijak nečlení.
Podobně jako pojednání Περὶ ἐπιῤῥημάτων se i spis Περὶ ἀντωνυμίας zřetelně
rozpadá na dvě části. (1) Úvodní, kratší část, zpracovávající obecnější problematiku, se
obvykle nazývá pars generalis a lze ji rozdělit na sedm hlavních oddílů (+ předmluva); (2)
druhá, delší, ale pro badatele poněkud méně zajímavá část spisu, obsahující mechanický
rozbor formálních otázek, je nazývána pars specialis.432
(1) Pars generalis (3.1-49.7) začíná předmluvou (3.3-3.8) a doxografií 433 (3.9-9.10)
alternativních termínů a parafrází pro zájmena. Některá z alternativních označení jsou
připisována konkrétním gramatikům (např. Tyranniónův termín σημείωσις, Dionysodórovo

Srv. k problematice časů a aspektů dále také STEINTHAL (1891:302-3); SCHÖPSDAU
(1978:273-294); ECO CONTI (2009).
431 Srv. k tomu souhrnně Synt. 96.3-9; ATHERTON (1996:471).
432 Hranice mezi oběma částmi spisu je poněkud pochybná, k tomu srv. BRANDENBURG
(2005:30). V rámci GG je začátek druhé části stanoven již v 35.6, kde začíná výklad o problematice
přízvukování zájmen. To je však problematické vzhledem k tomu, že tento oddíl má spíše charakter
obecného výkladu než mechanického výčtu formálních tvarů jako ve zbylé části pars specialis. Proto
souhlasím podobně jako Brandenburg s pojetím, které stanovil MAAS (1911:44), spočívajícím
v posunutí pars generalis až po 49.7.
433 SLUITER (1990:71) hovoří o „critical doxology of earlier grammarians“, srv. také JANSE
(2002:237).
430
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označení παρονομασία), některá jsou anonymní. Daleko největší pozornost (více než
polovina příslušného úseku) je věnována stoickému pojetí (5.13-9.6), v jehož rámci byla
zájmena zahrnuta do jedné kategorie spolu se členy. Apollónios toto pojetí odmítá.
Po obsahově velmi nevyvážené doxografii následuje oddíl věnovaný Apollóniově
definici zájmen a jejímu rozboru (9.11-13.3). Struktura tohoto rozboru je však obsahově
nekoherentní se samotnou definicí: zatímco schopnost zájmen zastupovat jména není
podrobněji probrána, největší pozornost věnuje Apollónios otázce nepravidelnosti zájmen,
která nerozlišují rod (11.22-13.3), přestože tato vlastnost zájmen je v rámci definice uvedena
až na konci a v definici by v podstatě nebyla nutná, jelikož se nevztahuje na všechna
zájmena.
Následuje poměrně zmatený úsek spisu (13.4-17.7), který bývá tradičně označován
jako oddíl, v němž je probírána terminologie pro přivlastňovací zájmena.434 To je však velmi
zjednodušené. O těchto zájmenech se sice také mluví, nicméně spíše v souvislosti
s některými vybranými problémy zájmen obecně. Nejvhodnější je podle mého názoru
neuplatňovat příliš preskriptivní přístup a chápat tento oddíl jako jakousi vsuvku.
Apollónios nejprve odmítá dělení zájmen na zájmena se členem a bez členu (13.4-14.24), poté
jeho

výklad

přechází

k problematice

syntaktické

přináležitosti

členu

v některých

problematických konstrukcích (14.25-16.13). Krátce je představena zásadní dichotomie
zájmen základních a odvozených (16.14-18), je vyvrácen názor, že člen slouží k rozlišení rodu
(16.19-27), a konečně je prezentováno Drakontovo pojetí přivlastňovacích zájmen včetně
výčtu jejich rozdílů oproti zájmenům základním (17.1-17).
Dalším úsekem výkladu je krátké, ale poměrně ucelené pojednání o kategorii osoby
(17.19-22.23). Apollónios tuto problematiku zařadil za výklad o odvozených zájmenech
zřejmě proto, že odvozená zájmena jsou co do kategorie osoby komplikovanější, vyjadřují
jednak tzv. vnější osobu, jednak osobu vnitřní (k tomu viz dále).
V následujícím oddílu Apollónios ve stručnosti shrnuje některé otázky syntaktického
chování zájmen: konstrukce zájmen a sloves, rozdíly v syntaxi zájmen a jmen (22.25-26.21),
nicméně celkově lze říci, že syntaktická problematika je dosti upozaděna. Je pravděpodobné,
že již v době sepisování Περὶ ἀντωνυμίας měl Apollónios v plánu spis Περὶ συντάξεως a
nepociťoval potřebu tuto problematiku rozebírat do větších detailů.
SCHNEIDER (1878:259) v přehledu obsahu nadepisuje tuto pasáž spisu Possessiva quo
nomine appellanda sint, BRANDENBURG (2005:XI) Die Benennung der Possessiva.
434
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Na syntaktickou problematiku navazuje tematický okruh týkající se klasifikace
sporných případů (26.23-35.5), tj. slov, která mohou i nemusejí být chápána jako zájmena.
Nejvíce prostoru dává Apollónios argumentům, které potvrzují, že tvary τις (26.23-29.10),
τηλικοῦτος a τοιοῦτος (29.11-31.12) a ἄλλος (33.6-34.18) jsou jmény.
Předposlední, poměrně rozsáhlá, část pars generalis je věnována problematice
přízvukování zájmen (35.7-43.31). Apollónios zde představuje velmi důležitou formální i
významovou dichotomii tvarů orthotonických a příklonných a jejich základní vlastnosti (35.737.12). Většinu výkladu však zabírá rozbor různých speciálnějších případů a zvláštních
pravidel (37.13-43.31).
Poslední částí pars generalis je výklad o vybraných otázkách souvisejících s reflexivní
platností zájmen (43.33-49.7). Jako první je probírána reflexivita základních zájmen (43.3347.8), poté reflexivita zájmen odvozených (47.9-49.7). Tradičně435 bývá tato pasáž zařazována
pod předchozí úsek týkající se přízvuků, protože některé otázky reflexivity jsou probírány
v souvislosti s přízvukem, nicméně podle mého názoru by tento poměrně rozsáhlý oddíl měl
být členěn jako samostatný.
(2) V rámci pars specialis (49.8-116.14) lze výklad rozčlenit do dvou základních úseků:
(a) tvary zájmen základních (49.8-101.5); (b) tvary zájmen přivlastňovacích (101.6-113.16).
Hlavním vodítkem při výkladu o tvarech základních zájmen jsou pro Apollónia kategorie
čísla, pádu a osoby (v tomto pořadí).436
(2a) Výklad o základních zájmenech začíná nominativem singuláru, přičemž
Apollónios poskytuje nejprve komentář k danému tvaru zájmena ἐγώ, poté σύ, ἵ, následují
nominativy ostatních základních zájmen včetně demonstrativ (49.9-64.24). Následné výklady
o dalších pádech jsou neúplné, někdy však zahrnují zajímavé odbočky. V pasáži o genitivu
(64.25-80.23) je pojednáváno o osobních zájmenech, reflexivech a některých demonstrativech
(chybí ὅδε), připojen je však značně chaotický výklad o některých rozporech mezi zájmeny
reflexivními a nereflexivními. Výklad o dativu a akuzativu již zahrnuje jen osobní zájmena
(80.24-85.11). Vokativ pochopitelně předmětem žádného výkladu není. Analogickým
způsobem pokračuje Apollónios ve výkladu o pádech duálových (85.12-92.19) a plurálových
(92.20-101.5) tvarů.

Srv. SCHNEIDER (1878:260); BRANDENBURG (2005:XII).
BRANDENBURG (2005:32) poznamenává, že v moderní gramatice je naopak „an die Spitze
der Hierarchie“ stavěna u zájmen kategorie osoby.
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(2b) V úvodu druhé části pars specialis (101.6-105.30) pojednává autor nejprve o
některých obecných vlastnostech posesiv, jako je vyjadřování dvou osob a zaměnitelnost
s genitivy zájmen osobních. Následuje systematický výklad o tvarech (105.31-113.16)
podobně jako v první části. Nejprve jsou rozebírány tvary singuláru ἐμός, σός, ὅς a problém
homonymie tvaru ἐμοῦ, který může označovat genitiv zájmena osobního i přivlastňovacího.
Následují výklady o tvarech duálu a plurálu.437
Na základě výše uvedeného navrhuji následující způsob desetinného členění obsahu
Περὶ ἀντωνυμίας:438
Apollónios Dyskolos – O zájmenech
1. Pars generalis (3.1-49.7)
1.1 Předmluva (3.3-3.11)
1.2 Doxografie (3.12-9.10)
1.2.1 Terminologie u Aristarcha, Dionysodóra a Tyrannióna (3.12-4.4)
1.2.2 Významový rozdíl termínů ´antōnymia´ a ´antōnymon´ (4.5-17)
1.2.3 Komanovo pojetí a související otázka hláskových změn (4.18-5.12)
1.2.4 Stoické pojetí členů a zájmen (5.13-9.6)
1.2.5 Termín ´isónymia´ (9.7-10)
1.3 Definice zájmen a její rozbor (9.11-13.3)
1.3.1 Odkazovací platnost a vymezování osob (9.11-11.21)
1.3.2 Nepravidelnost u zájmen nerozlišujících rod (11.22-13.3)
1.4 Vsuvka (13.4-17.7)
1.4.1 Odmítnutí klasifikace zájmen dle jejich konstrukcí se členem (13.4-14.24)
1.4.2 Syntaktická přináležitost členů a zájmen v některých konstrukcích (14.25-16.13)
1.4.3 Představení dichotomie zájmen základních / odvozených (16.14-18)
1.4.4 Člen neslouží k rozlišení rodu (16.19-27)
1.4.5 Drakontovo pojetí a výčet rozdílů mezi hlavními typy zájmen (17.1-17)
1.5 Kategorie osoby (17.19-22.23)
1.6 Vybrané syntaktické problémy (22.25-26.21)
1.7 Sporné případy klasifikace zájmen (26.23-35.5)
1.8 Přízvuky (35.7-43.31)
1.8.1 Obecný úvod: základní klasifikace dle přízvukování (35.7-37.12)
1.8.2 Souhrn méně prototypických situací (37.13-43.31)
1.9 Reflexivita u zájmen (43.33-49.7)
1.9.1 Reflexivita u zájmen základních (43.33-47.8)
1.9.2 Reflexivita u zájmen odvozených (47.9-49.7)
2. Pars specialis (49.8-113.16)
2.1. Tvary základních zájmen (49.8-101.5)
2.1.1 Tvary singuláru (49.8-85.11)
2.1.2 Tvary duálu (85.12-92.19)
2.1.3 Tvary plurálu (92.20-101.5)
2.2 Tvary odvozených zájmen (101.6-113.16)
2.2.1 Obecný úvod k tvarům odvozených zájmen (101.6-105.30)
2.2.2 Přehled tvarů (105.31-113.16)
K obsahu Περὶ ἀντωνυμίας srv. také BRANDENBURG (2005:30-33); BUTTMANN
(1877:XV s pozn. 7); SCHNEIDER (1878:258-261).
438 Překlad (kap. 2) budu rovněž členit dle tohoto soupisu.
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1.8 Pojetí zájmen u Apollónia439
1.8.1 Úvod
Kromě monografického spisu Περὶ ἀντωνυμίας věnuje Apollónios zájmenům také
velkou část druhé ze čtyř knih rozsáhlého kompendia Περὶ συντάξεως. Výklad ve starším
spise Περὶ ἀντωνυμίας není zcela tematicky koherentní (podrobněji viz 1.7 Obsah a
struktura spisu), přesto se však jeví poměrně uspořádaný. V druhé knize Περὶ συντάξεως
předkládá Apollónios značně chaotický výklad, ve kterém lze nicméně vymezit několik
základních tematických okruhů: vybrané problémy zájmenné syntaxe, přízvukování zájmen
a problematiku složených zájmen typu ἐμαυτοῦ. Pro účely této kapitoly budu brát v potaz
oba dané spisy.
Apollónios poskytuje dvě definice zájmen, z nichž starší, obsažená ve spise Περὶ
ἀντωνυμίας, je orientována především na morfologická a formální kritéria, mladší, která je
součástí spisu Περὶ συντάξεως, je pokládána za spíše sémantickou než syntaktickou:440
(85) Ὁριστέον οὖν τὴν ἀντωνυμίαν ὧδε· λέξιν ἀντ᾽ ὀνόματος προσώπων ὡρισμένων
παραστατικήν, διάφορον κατὰ τὴν πτῶσιν καὶ ἀριθμόν, ὅτε καὶ γένους ἐστὶ κατὰ τὴν
φωνὴν ἀπαρέμφατος (Pron. 9.11-13). 441
„Zájmeno je nutno definovat následovně: je to slovo, které se užívá namísto jména, reprezentuje
vymezené osoby a v případech, kdy není tvarově rozlišován rod (tj. u osobních zájmen), vyjadřuje
nepravidelnými tvary pád a číslo.“
(86) Ἐκεῖνο οὖν ἀντωνυμία, τὸ μετὰ δείξεως ἢ ἀναφορᾶς ἀντονομαζόμενον, ᾧ οὐ
σύνεστιν τὸ ἄρθρον (Synt. 138.10-11). 442
Zájmeno je slovo, které se užívá anaforicky či deikticky namísto jména a u něhož nestojí člen.

Pozice zájmena v pořadí slovních druhů. Apollónios uznává, že vzhledem
k vlastnostem zájmen (především zastupování jmen) by bylo možné klást na druhé místo
zájmeno, přičemž až poté by následovaly sloveso a participium. Podle Apollónia však
zájmena vznikla také proto, aby doplňovala sloveso. Proto je dle něho výše uvedený názor
mylný. Ve skutečnosti mají před zájmeny přednost slovesa, která jsou zájmeny jen

Tento pododdíl představuje upravenou a rozšířenou verzi článku Charakteristiky zájmen u
Apollónia Dyskola (Auriga LIV /2012/), který byl psán pod vedením doc. PhDr. Dagmar Muchnové,
CSc. v rámci tzv. Projektového účelového stipendia pro 2. polovinu roku 2011 (žádost č. 1807/A11).
440 Srv. JANSE (2002:237). Poněkud překvapivé je, že ani jedna z Apollóniových definic
neobsahuje explicitně formulované kritérium označování podstaty bez kvality, na což jinak Apollónios
často poukazuje, srv. STEINTHAL (1890:312), SCHNEIDER (1902:19), BRANDENBURG (2005:184).
441 Srv. také BRANDENBURG (2005:575).
442 Srv. také LALLOT (1997,I:87 s pozn. 28).
439
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doplňována. 443 Skutečnost, že před zájmenem má přednost i člen, je zdůvodňována
chronologicky.
(87) Οὐκ ἀλόγως δὲ ἐκείνῳ οἶμαί τις ἐπιστήσει, τί δή ποτε οὐχὶ μετὰ τὴν τοῦ ὀνόματος
θέσιν τὸ ἀντὶ τούτου μόριον παραλαμβανόμενον ὑπετάγη, λέγω δὴ τὴν ἀντωνυμίαν, εἴγε
κατὰ ἀμοιβὴν τοῦ ὀνόματος πάλιν σὺν τῷ ῥήματι συνέχει τὸν λόγον. Περὶ οὗ ἂν
προφανὴς ἀπόδειξις γένοιτο ἥδε, ὡς ἕνεκα τῆς τῶν ῥημάτων συνόδου ἐπενοήθησαν αἱ
ἀντωνυμίαι (Synt. 20.1-6).
„Myslím si, že by nebylo nemoudré, zkoumal-li by někdo, proč za jméno nebyl zařazen element, kterým
je jméno nahrazováno, mám na mysli zájmeno. Vždyť zájmeno užité namísto jména vytváří spolu se
slovesem úplnou větu. Zjevně by však bylo možné dokázat, že zájmena vznikla proto, aby doprovázela
sloveso.“
(88) καὶ εἰ τὸ ἄρθρον μετὰ ὀνόματος καὶ ἡ ἀντωνυμία ἀντ᾽ ὀνόματος, δέδοται ὅτι τὸ
συνυπάρχον ἄρθρον τῷ ὀνόματι πρεσβύτερόν ἐστι τῆς ἀντωνυμίας (Synt. 25.7-9). 444
„Jestliže člen se užívá spolu se jménem a zájmeno namísto jména, je dáno, že člen, který nutně existuje
spolu se jménem, je starší než zájmeno.

1.8.2 Klasifikace
V klasických normativních gramatikách staré řečtiny je klasifikace zájmen poměrně
členitá, zároveň však systematická. 445 Naproti tomu Apollóniův způsob členění je velmi
obecný. Apollónios uplatňuje několik dichotomií, z nichž nejdůležitější je rozdělení zájmen
na (1) zájmena základní (πρωτότυποι) a (2) zájmena odvozená / přivlastňovací (παράγωγοι /
κτητικαί).446 Všechny typy zájmen rozlišované v dnešní normativní gramatice buď spadají
do jedné z těchto dvou skupin, nebo nejsou Apollóniem vůbec považovány za zájmena, což
platí pro zájmena tázací, neurčitá a vztažná.
Základní zájmena. Termín πρωτότυποι (dosl. mající základní formu – πρῶτος τύπος)
označuje zájmena, která v Apollóniově pojetí nejsou odvozena od jiných tvarů. Mezi
základní zájmena patří, řečeno dnešní terminologií, osobní zájmena 1. a 2. osoby (ἐγώ, σύ +
příslušné tvary duálu a plurálu); osobní zájmeno 3. osoby ἵ;447 demonstrativa 3. osoby (ὅδε,
οὗτος, ἔκεινος); polyfunkční αὐτός a zvratná zájmena (především tvary zájmena ἐμαυτοῦ).
Pouze zvratná zájmena jsou jako subkategorie zájmen základních označována specifickým

Srv. STEINTHAL (1890:236); SCHENKEVELD (1993:89); LANGE (1852a:25 s pozn. 44)
Srv. BRANDENBURG (2005:121).
445 Srv. KÜHNER-BLASS (1890:579-621), SMYTH (1956:90-98) aj.
446 Tyto dva termíny jsou jako opozitum k πρωτότυποι užívány zcela promiscue, nejsou ale
přesně synonymní, Apollónios se zmiňuje o odvozených zájmenech, která nejsou přivlastňovací, srv.
k tomu souhrnně např. Synt. 257.8nn. a Pron. 31.13nn.
447 Daný nominativní tvar není mimo spisy gramatiků téměř vůbec doložen.
443
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termínem: ἀντανακλώμεναι či αὐτοπαθεῖς, pro ostatní kategorie v rámci základních
zájmen Apollónios žádnou specifickou terminologii neužívá.448
Apollónios má však termínem πρωτότυποι často na mysli jen osobní zájmena. O
zájmenech, která dnes označujeme jako demonstrativa 3. osoby, pojednává také, ale spíše
sporadicky.449 Apollónios v podstatě chápe osobní zájmena 1. a 2. osoby jako prototypická
zájmena a proto hovoří o ostatních tvarech spíše příležitostně. 450
V rámci výkladů o základních zájmenech klade Apollónios velký důraz na
problematiku přízvukování pádových tvarů. 451 Rozděluje pádové tvary na orthotonické
(ὀρθότονοι, tzn. mající regulérní přízvuk, nazývané někdy také ὑγιεῖς - správné, ἐντελεῖς –
úplné) a příklonné (označované ἐγκλιτικαί).452
(89) Συμβέβηκε τῶν ἀντωνυμιῶν ἃς μὲν ὀρθοτονεῖσθαι, τουτέστι τὸν κατὰ φύσιν τόνον
ἔχειν, ἃς δὲ ἐγκλίνεσθαι…(Pron. 35.7-8). 453
„U zájmen je tomu tak, že některá jsou orthotonická, tj. mají přirozený přízvuk, některá se však chovají
jako příklonky…“
(90) Καλοῦνται αἱ ἐντελεῖς κατὰ τὴν φωνὴν καὶ τὸν διεγηγερμένον τόνον ὀρθοτονούμεναι
[…] αἱ δὲ τὸν τόνον μετατιθεῖσαι ὡσπερεὶ βάρος ἀπὸ τῶν ἐγκλινόντων τὰ βάρη ἐφ᾽ ἕτερον
σῶμα ἐγκλιτικαί (Synt. 133.9-12).
„Úplná zájmena se nazývají podle své formy a vzniklého přízvuku zájmeny orthotonickými, […] druhá
zájmena, která svůj přízvuk přesouvají jako břemeno, se nazývají zájmeny příklonnými podle těles,
která své břímě překlánějí na jiné těleso.“

V nominativu existují pouze orthotonické tvary, jelikož nominativ označuje podmět.
V podmětu má zájmeno smysl pouze pro zdůraznění, resp. vyjádření kontrastu, neboť
příslušnou sémantiku, tj. označování osoby, nese i slovesný tvar, a zájmeno je tak do jisté
míry nadbytečné.454
(91) πῶς οὖν αἱ τῆς εὐθείας πτώσεως ἀντωνυμίαι τὸ ἐγκλινόμενον πρόσωπον οὐ
παρεδέχοντο; ἢ ὅτι προϋφεστώτων τῶν ῥημάτων καὶ ἀναπληρούντων τὸ τῆς εὐθείας
ἀπόλυτον πρόσωπον εἰς οὐδὲν χρειῶδες ἐπενοοῦντο αἱ τῆς εὐθείας ἐγκλιτικαὶ
ἀντωνυμίαι… (Synt. 22.13-16). 455
„Proč tedy zájmena v nominativu nevyjadřují osobu příklonným tvarem? Snad proto, že příklonné
tvary zájmen by byly chápány jako zcela zbytečné, neboť slovesa, která vznikla dříve, než zájmena, sama
vyjadřují absolutní osobu v nominativu.“

448
449

Srv. také LALLOT (1997,II:65); MÁRSICO (2002:56 s pozn. 7).
Že jsou tato zájmena chápána jako základní, nikoliv jako odvozená, je velmi překvapivé,

srv. 3.2.6.
Srv. BRANDENBURG (2005:212).
Souhrnně k této problematice srv. také JANSE (2002).
452 Tato terminologická dichotomie byla u gramatiků běžná, srv. BRANDENBURG (2005:35).
453 Srv. také Synt. 177.17-178.2.
454 Srv. také JANSE (2002:239).
455 Srv. také Pron. 24.14-16; Synt. 167.5-168.1; BRANDENBURG (2005:118).
450
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Orthotonické tvary se tedy vyskytují primárně tam, kde je mezi slovesem a zájmenem
shoda v osobě. Mohou mít kontrastivní platnost 456 (jsou ἀντιδιασταλτικαί či πρός τι),
přičemž utvářejí opozici (ἀντιδιαστόλη) či zdůraznění (ἔμφασις). 457 Za kontrast však
Apollónios pokládá pouze opozici vůči prvku označujícímu konkrétní individuum, nikoliv
vůči prvku, jehož referentem je neurčité množství.458
(92) Ὀρθοτονοῦνται μόνως καὶ ὅσαι ἐν τῷ αὐτῷ προσώπῳ τὸ ῥῆμα ἔχουσιν (Synt. 192.1920).
„Orthotonické tvary jsou jen ty, které označují stejnou osobu jako příslušné sloveso“.
(93) [kontext: uvedení příkladů dokazujících, že v nom. se vždy užívají orthotonensia]
ἐδείχθη γὰρ ἐντελέστερον ὡς ἀδύνατόν ἐστιν τὰς ἀντωνυμίας ἐγκλιθῆναι συνερχομένας
τοῖς ῥήμασιν κατὰ τὸ αὐτὸ πρόσωπον. καὶ ἕνεκά γε τούτου μόνως αἱ τῆς εὐθείας
ὠρθοτονοῦντο, ἐπεὶ πάντοτε συμφέρονται τοῖς ῥήμασιν κατὰ τὸ αὐτὸ πρόσωπον (Synt.
193.7-10).
„Bylo dostatečně ukázáno, že je nemožné, aby byla příklonně užívána zájmena, která se se slovesem
shodují v osobě. Proto se také nominativy mají výhradně orthotonický přízvuk – vždyť přispívají
slovesu vyjadřováním téže osoby.
(94) Ἀπόλυτοι αἱ ἐγκλινόμεναι, αἱ δὲ πρός τι ἐν ὀρθοτονήσει λέγονται, δὸς ἐμοί, οὐκ
ἀναστρέφοντος τοῦ λόγου (Pron. 36.5-7). 459
„Příklonná zájmena jsou uvolněná z opozice, zatímco orthotonicky se užívají zájmena, která jsou
s něčím v kontrastu, např. ´dos ἐμοί´ (mně dej, [sc. ne jinému]), aniž by bylo možné slovosled změnit.

Apollónios si uvědomuje, že principy užití orthotonických tvarů jsou spíše tendencí
než absolutně platným pravidlem. Orthotonický tvar může být totiž užit totiž i
nekontrastivně v pozici, kde by jinak byl spíše tvar příklonný.
Tvary příklonné stojí mimo explicitní opozici, fungují jako

ἀπόλυτοι či

ἀπολελυμέναι (uvolněné z opozice),460 a užívají se ve tvarech nepřímých pádů, protože ve
konstrukcích slovesa se zájmenem v nepřímém pádu není nutně mezi slovesem a zájmenem

Za kontrast však Apollónios pokládá pouze opozici vůči prvku označujícímu konkrétní
individuum, nikoliv vůči prvku, jehož referentem je neurčité množství, srv. BRANDENBURG
(2005:199).
457 Termíny ἀντιδιαστόλη a ἔμφασις jsou u Apollónia prakticky synonymní, srv. také JANSE
(2002:240). Výraz ἀντιδιαστόλη totiž neznamená nutně opozici ve smyslu explicitně vyjádřeného
protikladu, jde spíše o zesílení významu, které vede k většímu vymezení (opozici) určitého
jazykového prvku vůči jiným prvkům podobného typu.
458 Srv. BRANDENBURG (2005:199).
459 Srv. také Synt. 24.4-7; 132.12-133.3.
460 Termín aus der Opposition ausgelöst zavedl B. Laum (ve mně nedostupné publikaci LAUM,
B. 1928, Das Alexandrinische Akzentuationssystem unter Zugrundelegung der theoretichen Lehren der
Grammatiker und mit Heranziehung der praktischen Verwendung in den Papyri, Paderborn, Schöningh).
456
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shoda ve smyslu kategorie osoby.461 Zároveň u příklonných tvarů nemůže dle Apollónia
snadno docházet ke změně pozice ve větě:
(95) Κἀκεῖνο δ᾽ ἔτι ἔστι παραστῆσαι, ὡς ταῖς μὲν ὀρθοτονουμέναις ἀρκτικαῖς οὔσαις
παρείπετο καὶ μετατίθεσθαι τοῦ ἰδίου τόπου, καθὸ καὶ ἐν τάσει καὶ ἐν τῇ παρεπομένῃ
γραφῇ ἀνελλειπεῖς οὖσαι οὐκ ἐκωλύοντο τῆς μεταθέσεως· ἔκ γε μὴν τῶν ἐναντίων αἱ
ἐγκλιτικαὶ προσαπηρεισμέναι προκειμένῳ τινὶ μορίῳ, ἐφ᾽ ὃ καὶ τὴν τάσιν μετέθηκαν, οὐκ
εἶχον ἐν δέοντι τὰ τῆς μεταθέσεως. ἐστέροντο γὰρ τοῦ παρεπομένου αὐταῖς ἰδιώματος·
πρὸς οὐδὲν γὰρ εἶχον τὰ τῆς ἐγκλίσεως μεταθέσθαι (Synt. 182.12-183.4).
„Je ještě nutné vyložit, že orthotonická zájmena jakožto tvary, které stojí na začátku, mají také
schopnost změnit svou pozici, protože v rámci přízvuku i souvisejícího písemného záznamu jsou
samostatné a nebrání se přesunu. Naopak příklonné tvary jsou přičleněny k nějakému předchozímu
slovu, s nímž sdílí také přízvuk a jejich nezbytnou vlastností není změna pozice. Této vlastnosti byla
zbavena. Příklonným elementům by totiž schopnost přesunu k ničemu nesloužila.“

Zatímco orthotonické tvary stojí spíše na začátku věty / konstrukce, i když mohou
stát i jinde, jsou příklonné tvary především postpoziční. Apollónios jako příklad uvádí
možnost utvořit konstrukce ἐμοὶ ἔδωκας i ἔδωκας ἐμοί, avšak pouze ἔδωκε μοι, nikoliv *μοι
ἔδωκε.462
(96) Αἱ μὲν οὖν ὀρθοτονούμεναι καὶ προτάσσονται καὶ ὑποτάσσονται, ἐμοὶ ἔδωκεν,
ἔδωκεν ἐμοί· αἱ δὲ ἐγκλινόμεναι μόνως εἰσὶν ὑποτακτικαί (Pron. 35.20-22). 463
„Orthotonické tvary se kladou prepozičně i postpozičně, např. ´ἐμοί edōken´ a ´edōken ἐμοί´ (mně dal
/ dal mně), zatímco příklonné tvary jsou pouze postpoziční.

Apollónios tedy chápe prepozici a postpozici zájmen především ve vztahu ke slovesu
a uvědomuje si paralelní vztah mezi syntaktickou a fonetickou rovinou v takových
konstrukcích - příklonné tvary jsou závislé foneticky i syntakticky, 464 jsou principiálně
postpoziční a tvoří fonetickou jednotu s předcházejícím výrazem, u orthotonických tvarů je
tomu naopak. Podobně jako orthotonické tvary však bývají i tvary příklonné užívány méně
typickými způsoby.465

Apollónios nezohledňuje větněčlenskou platnost zájmena. Relevantní je pouze to, kterou
zastupuje osobu a zda je jeho osoba ve shodě s osobou slovesa v dané větě, nikoliv, zda zájmeno samo
funguje jako podmět či předmět. Podobná zmatenost výkladu se projevuje v Apollóniových
poznámkách k infinitivním vazbám, kde v podstatě není rozlišováno mezi předmětem infinitivu a
předmětem řídícího slovesa, srv. STEINTHAL (1890:288).
462 Tato skutečnost se projevuje také terminologicky. Zatímco příklonné tvary jsou označovány
termínem ὑποτακτικός ve smyslu povinně postpoziční, tvary orthotonické termínem ὑποτασσόμενος
ve smylu někdy postpoziční, schopné postpozice. Tento rozdíl je reflektován v LSJ i v parafrázích v rámci
GG, srv. např. SCHNEIDER (1878:35); UHLIG (1910:277); ΜΑΑS (1973b:126); JANSE (2002:244).
463 Srv. také Pron. 40.16-25; Synt. 175.9-14; 183.9-184.7.
464 Srv. JANSE (2002:244-5), který hovoří o fonologické závislosti. Vhodnější je však chápat tuto
závislost jako fonetickou.
465 Tuto problematiku zde s ohledem na rozsah práce nebudu probírat detailněji, viz k tomu
např. Pron. 40.17-25; Synt. 175.10-14; 179.7nn.; 184.1-10 a BRANDENBURG (2005:203-205).
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Jako uvolněný z opozice je chápán také zájmenný význam (osoba) inherentně obsažený
ve slovesech:
(97) Τὸ δὲ μεῖζον, τὰ ῥήματα προσώπων τῶν κατ᾽ εὐθεῖαν νοουμένων ἐστὶ παραστατικά,
ἅπερ ἀπολύτως νοεῖται (Synt. 21.14-22.1).
„Velmi důležité je, že slovesa zastupují také osoby v nominativu, které jsou chápány jako uvolněné
z opozice.“

V této souvislosti stojí za pozornost způsob, jímž Apollónios vysvětluje výhradně
orthotonickou podobu archaických tvarů typu ἐμεῖο (ἐμοῦ). Jde podle něho o pleonastické
tvary (tzn., tvary mající „něco navíc“, v tomto případě ι), které musejí být nutně
orthotonické, neboť pleonastický tvar musí být odvozen od tvaru základního, resp. úplného
(ἐντελής), a regulérními základními tvary jsou tvary s orthotonickým přizvukováním,
přičemž odvozený tvar si tuto vlastnost uchovává.466
Odvozená zájmena. Do Apollóniovy kategorie odvozených zájmen patří především
zájmena, která jsou dnes označována jako přivlastňovací. Jejich základním sémantickým
rysem je u Apollónia posesivní platnost (κτῆσις), která může být i zdvojená, pokud určitý tvar,
jenž je sám posesivní, přenáší svou posesivitu i na další výraz. Příkladem jsou situace, kdy
posesivní zájmeno je v posesivním genitivu, který se vztahuje k určitému substantivu taktéž
v genitivu. Jako příklad uvádí Apollónios větu τοῦ ἐμοῦ δούλου παῖδα ἔτυψα (udeřil jsem
syna svého otroka), kde genitiv ἐμοῦ indikuje jednak skutečnost, že otrok je vlastněn („já mám
otroka“), jednak to, že otrok sám něco vlastní, zde παῖδα.467
Apollónios pokládá odvozená zájmena za tvary vzniklé odvozením od zájmen
základních. K tomu jej vedla nepochybně lexikální podobnost některých tvarů obou typů
zájmen. Za výchozí pád označuje genitiv kvůli jeho posesivnímu významu a vzájemné
zaměnitelnosti odvozených zájmen s genitivy zájmen základních i genitivy substantiv.468
Dalším důvodem pro takové vymezení odvozených zájmen je podle mého názoru
Apollóniem

velmi

často

připomínaná

nepravidelnost

(tedy

z dnešního

hlediska

různokmennost) zájmena ἐγώ, kde možnost odvození přivlastňovacího tvaru od genitivu je
nasnadě (ἐγώ – gen. ἐμοῦ >>> záj. ἐμός).
Specifickým problémem klasifikace zájmen je homonymie tvaru ἐμοῦ469 (může být
genitivem od ἐγώ i ἐμός). Stojí-li tento tvar jako jednotlivé slovo (není součástí složeniny),
Srv. k tomu souhrnně Pron. 38.20-28.
Srv. k tomu souhrnně Pron. 68.27-69.5.
468 Srv. k tomu zejména Pron. 16.14-18 a 3.2.14; srv. také Pron. 17.15-17; Synt. 86.6-8.
469 Srv. k této problematice souhrnně Synt. 217.3-222.12.
466
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rozlišuje jeho platnost syntax. Pokud je daný tvar syntakticky konstruován se slovesem,
jedná se o genitiv zájmena osobního, je-li konstruován se jménem označujícím vlastněnou
věc, je odvozen od zájmena přivlastňovacího.470
(98) Ἁπάντοτε μὲν οὖν ἡ γενικὴ φερομένη ἐπὶ ῥῆμά ἐστι πρωτότυπος, ἐμοῦ ἀκούει Θέων,
σοῦ ἤκουσα… (Synt. 218.5-6).
„Vždy platí, že genitiv vztahující se ke slovesu náleží základnímu zájmenu, např. ´emū akūei Theōn´
(Theón mne [v řeč. gen] slyší)…“
(99) Ὁμολόγως οὖν τῶν κτητικῶν ἁπάντοτε ἐπὶ κτῆμα φερομένων… (Synt. 222.7-8).
„Přirozeně se přivlastňovací tvary vztahují vždy na věc, která je předmětem vlastnictví…“

Apollónios poznamenává, že v některých dialektech existuje mezi těmito dvěma
tvary formální distinkce a že Homér tyto dva tvary rozlišoval pomocí dialektových variant:
tam, kde tvar ἐμοῦ měl sloužit jako zájmeno osobní, jej Homér zpravidla nahrazoval tvary
ἐμέθεν, ἐμέο, ἐμεῖο, ἐμεῦ, zatímco pokud se jednalo o genitiv zájmena přivlastňovacího,
užívala se forma ἐμοῦ, případně ἐμοῖο.471
(100) Οὐ λέληθεν δέ με ὡς παρὰ ταῖς ἄλλαις διαλέκτοις καὶ διὰ τῆς φωνῆς ἐστιν ἡ
διάκρισις· ὅθεν ὑπολαμβάνω τὸν ποιητὴν συνειδότα τὸ ἀμφίβολον τοῦ σχήματος τὴν μὲν
πρωτότυπον […] ἐμέθεν λέγοντα ἢ ἐμέο ἢ ἐμεῖο ἢ ἐμεῦ, οὐ μὴν ἐμοῦ […] τήν γε μὴν
κτητικὴν ἀκολούθως κλιθεῖσαν κατὰ τὸ τέλος ἀπ᾽ εὐθείας τῆς εἰς ος ληγούσης (Synt.
217.3-10). 472
„Neuniklo mi, že u jiných dialektů existuje i formální distinkce. Proto si myslím, že Homér si byl
vědom dvojznačnosti tohoto tvaru a ve funkci základního zájmena užíval tvary ´emeo´, ´emeio´ či
´emeu´, nikoliv však ´emū´, neboť tvar pravidelně skloňovaný v koncovkách odvozených od nominativu
končícího na –os byl užíván jako přivlastňovací zájmeno.“

Alternativní klasifikace. Další dva způsoby dělení zájmen, které Apollónios
stanovuje, nejsou příliš významné. Klasifikuje zájmena také na složená (σύνθετοι), kam patří
reflexivum typu ἐμαυτοῦ, protože se vlastně jedná o složeninu ἐμοῦ + αὐτοῦ, a jednoduchá
(ἅπλαι), kam patří v podstatě všechna ostatní zájmena. 473 Další způsob spočívá v dělení
podle schopnosti mít reflexivní platnost: zájmena zvratná (αὐτοπαθεῖς, ἀντανακλώμεναι,
ἀμετάβατα) a nezvratná (ἀλλοπαθεῖς, μεταβατικαί).474
Tyto dva alternativní způsoby dělení se v Apollóniově pojetí téměř překrývají:
složená zájmena jsou zároveň zájmeny reflexivními, zájmena jednoduchá nereflexivními.

Srv. také ATHERTON (1995:455,460).
Srv. také ATHERTON (1995:460).
472 Srv. také Pron. 64.25-28.
473 Tato terminologie je užívána např. v Pron. 34.12; 43.32-33; 44.12; 44.17-18; 67.25; Synt.
208.10-209.9.
474 Tato terminologie je užívána např. v Pron. 34.12; 44.17-18; 67.27; 70.24-25.
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Proto se u Apollónia někdy stává výraz σύνθετοι téměř termínem pro zájmena s reflexivní
platností.475
(101) Τὰς δὲ συνθέτους τῶν ἀντωνυμιῶν τὴν μετάβασιν ποιεῖσθαι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ
προσώπου εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον, ἐμαυτὸν ἔπαισα, ἐμαυτῷ ἐλάλησα. (διὸ καὶ
ἀντανακλώμεναι καλοῦνται… (Pron. 67.25-28). 476
„Složená zájmena vytvářejí přechod (sc. určité činnosti) od osoby k téže osobě, např. ´udeřil jsem se´ či
´mluvil jsem si pro sebe´. (Proto se nazývají také ´zvratná zájmena´…“

To platí i v případě, že reflexivní platnost nese zájmeno běžně nereflexivní (např.
akuzativní tvar od ἐγώ ve vazbě ἐμέ λύσομαι). 477 Z hlediska moderní normativní gramatiky
by samozřejmě bylo možné namítnout, že reflexivní platnost mohou mít i některá zájmena
nesložená, např. zájmeno 3. osoby ἵ, tudíž Apollóniova terminologie je někdy zavádějící.
Zájmena složená / reflexivní tedy zahrnují především tvary od ἐμαυτοῦ, v menší
míře tvary jiných zájmen, a jsou tak podkategorií zájmen základních, zatímco zájmena
nesložená / nereflexivní jsou velmi širokou kategorií a překrývají se jak se zájmeny
základními, tak odvozenými.
Appendix – reflexivita. Reflexivita u zájmen podle Apollónia spočívá v tom, že
nedochází k přenosu slovesem vyjádřeného děje od jedné osoby ke druhé, nýbrž slovesný
děj zasahuje osobu, od níž vychází (cit. 102). Mezi podmětem (zájmeno v nominativu) –
slovesem – předmětem (zájmeno v nepřímém pádě) dochází tedy v takových případech ke
shodě v kategorii osoby. Mnohá zájmena mohou být reflexivní i nereflexivní. 478
V Homérově době podle Apollónia ještě neexistovalo formální rozlišení zájmen
reflexivních a nereflexivních a např. tvary zájmen osobních tak mohou být užity reflexivně i
nereflexivně, 479 přičemž tvar sám o sobě vypadá jako nereflexivní.
(102) τὰ γοῦν Ὁμηρικά, ἀρχαϊκώτερα ὄντα, ἀεὶ ἐν ἁπλαῖς ταῖς ἀντωνυμίαις καὶ τὰ
ἀμετάβατα τῶν προσώπων ἔχει καὶ τὰ μεταβατικά· ἐμὲ γὰρ λύσομαι εἷς καὶ ὁ αὐτός, ἐμὲ
δ᾽ ἔγνω μεταβατικῶς, ἕτερος ὁ [τε] γνωσθεὶς καὶ ὁ γνούς (Pron. 44.11-14). 480
„Homérské texty vzhledem ke své archaičnosti užívají nereflexivní formy pro význam zvratný i
nezvratný, např. ve vazbě ´eme lysomai´ (osvobodím se) je myšlena jedna a tatáž osoba, naopak
konstrukce ´eme egnō´ (poznal mne) je nezvratná, neboť poznaný a ten, kdo jej poznal, nejsou
totožní.“

Srv. také SCHNEIDER (1902:126), BRANDENBURG (2005:189).
Srv. také Pron. 34.12-13; 43.32-33; 44.6-11; 45.2-4.
477 Srv. k tomu souhrnně Synt. 190.8-193.16.
478 Pro
odkazy na místa v Apollóniově textu, kde jsou řešeny tyto případy, viz
HOERSCHELMANN (1880:385).
479 Srv. také ATHERTON (1995:452); BRANDENBURG (2005:205).
480 Srv. také Synt. 193.17-197.9.
475
476

95

U některých odvozených zájmen, která mohou být podobně jako základní zájmena
reflexivní i nereflexivní, přichází v úvahu test reflexivity založený na kategorii osoby.
Protože odvozená zájmena označují osoby dvě (viz dále), může být příslušné sloveso ve
shodě s osobou vnitřní i vnější nebo s žádnou z nich. Platí přitom, že reflexivní platnost má
zájmeno tehdy, pokud je ve shodě s osobou slovesa zájmenná osoba vnitřní, v jiném případě
je zájmeno nereflexivní. Jako příklad uvádí Apollónios větu τὸν ἐμὸν ἀγρὸν ἔσκαψα
(„okopal jsem své pole“), v níž je zájmeno ἐμὸν reflexivní, protože osoba slovesa ἔσκαψα (já –
1. osoba) je shodná s vnitřní osobou zájmena ἐμόν, podobně je tomu dle Apollónia ve větě
τὸν ἐμὸν υἱὸν διδάσκω („učím svého syna“).481
Ostatní zájmena. Tvary, které jsou dnes pokládány za zájmena tázací, označuje
Apollónios jako často jen jako ἐρωτηματικά či πευστικά (tázací slova) a pokládá je za jména.
Rozděluje je přitom na jmenná (ὀνοματικά), která slouží k dotazu na jméno, resp. na
konkrétní entitu, a adverbiální (ἐπιρρηματικά), jimiž se tážeme spíše na slovesný děj a jeho
okolnosti.482
(103) Κἀκεῖνό γε πρῶτον ἐπιστατέον […] τί δή ποτε τὰ πευστικὰ τῶν μορίων εἰς δύο μέρη
λόγου ἐχώρησε, λέγω τὸ ὀνοματικὸν καὶ τὸ ἐπιρρηματικόν, καὶ διὰ τί οὐκ εἰς ἓν
ὀνοματικὸν καὶ ἓν ἐπιρρηματικόν, ἀλλ᾽ εἰς πλείονα, οἷον τίς, ποῖος, πόσος, […] — πῶς,
πότε… (Synt. 28.1-5).
„Nejprve je nutno zkoumat, proč tvary, které se užívají k tázání po nějakém prvku, se vztahují jen na
dva slovní druhy, mám na mysli tázací slova jmenná a adverbiální, a proč také vzniklo více těchto slov a
nikoliv jen jedno jmenné a jedno adverbiální, např. ´kdo´, ´jaký´ […] a ´jak´, ´kdy´…“

Za jména jsou pokládána také zájmena neurčitá, označovaná někdy obecným
termínem ἀόριστα, tj. neurčité výrazy.
Velká pozornost je věnována tvaru τις. 483 Apollónios nejprve představuje argumenty,
které by teoreticky mohly potvrzovat klasifikaci daného tvaru jako zájmena. Nejzásadnějšími
argumenty pro takové pojetí: (1) daný tvar je příklonný; (2) neodpovídá běžné podobě jmen
– je-li jméno velmi krétké a končí na –ς, je vnitřní vokál zpravidla dlouhý; (3) podobně jako
zájmena označuje τις pouze podstatu, nikoliv však kvalitu. Poté Apollónios uvádí vlastní
argumentaci ve prospěch klasifikace daného tvaru jako jména: (1) v rozporu se základní
definicí zájmen nevymezuje τις osoby; (2) argument týkající se příklonného chování je lichý,

Srv. k tomu souhrnně Synt. 205.18-208.10; BRANDENBURG (2005:208).
Srv. také STEINTHAL (1890:317); LAMBERT (2003:137).
483 Srv. k tomu souhrnně Pron. 27.13 – 29.10 a zejména STEINTHAL (1890:316-317), který
Apollóniův výklad přehledně shrnuje.
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neboť žádné zájmeno není příklonné v nominativu a i kdyby bylo, chovají se takto i jiné
slovní druhy; (3) krátkost vnitřního vokálu je pohou nepravidelností.
Relativum ὅς je u Apollónia zpravidla klasifikováno jako postpoziční člen
(ὑποτακτικὸν ἄρθρον), 484 neboť se členu podobá jak formálně, tak i významově, tedy
anaforickou platností v Apollóniově pojetí.485
Souhrnný přehled:
Současné normativní členění zájmen
Apollóniova klasifikace
personalia (osobní z.)
základní z. (ἀντωνύμιαι πρωτότυποι)
possessiva (přivlastňovací z.)
odvozená / přivlastňovací z. (ἀ. παράγωγοι / κτητικαί)
relativa (vztažná z.)
postpoziční člen (ἄρθρον ὑποτακτικόν)
interrogativa (tázací z.)
tázací jména (ἐρωτηματικὰ / πευστικά ὀνόματα)
indefinita (neurčitá z.)
neurčitá jména (ἀόριστα ὀνόματα)
demonstrativa (ukazovací z.)
základní z. (ἀ. πρωτότυποι)
Tabulka 6: Normativní dělení zájmen v klasických gramatikách řečtiny a jejich klasifikace u
Apollónia

1.8.3 Flexe
Flexe zájmen (κλίσις) je v Apollóniově pojetí kategorií morfologickou i lexikální.486
Apollónios hovoří o zájmenech jako o slovech, která mají dvojitou flexi. Prvnímu typu flexe
podléhá koncovka, jedná se tedy o „standardní“ pádovou flexi (πτωτική κλίσις) typu ἐμοῦ ἐμοί - ἐμέ. Pádová flexe zájmen má vztah ke schopnosti zájmen zastupovat jméno, zájmeno
musí vyjadřovat kategorii pádu stejně plnohodnotně jako jméno, aby bylo možné jakýkoliv
jmenný tvar zájmenem nahradit. Druhému typu flexe podléhá začátek slova, de facto
lexikální základ. Tento druhý typ flexe slouží k vyznačování změny osoby, tj. ἐμοῦ (1. osoba)
- σοῦ (2. osoba) apod.487 Zájmena osobu nevyjadřují - na rozdíl od sloves - koncovkou, neboť
v takovém případě by mohlo dojít k zastření vyjadřovaného pádu nebo naopak zastření
kategorie osoby v případě, že by byl pád vyjadřován začátkem slova.
(104) Καὶ σαφές ἐστιν ὅτι ἕνεκα τοῦ τοιούτου καὶ πτώσεων ἐγένοντο δεκτικαί, ἵνα κατὰ
παντὸς τοῦ ὀνόματος ἀνθυπέλθωσιν, καὶ προσώπων ἁπάντων διακριτικαί, ἵνα τὸ
ἐλλειπὲς τοῦ ὀνόματος, λέγω τὴν τῶν προσώπων διάκρισιν, αὗται ἀνθυπενεχθεῖσαι

O vlastnostech postpozičního členu hovoří Apollónios např. v Synt. 116.3-118.6.
Řecký člen je členem určitým, resp. je srovnatelný se členem určitým, indikuje tedy, že
substantivum, k němuž patří, je nějak určeno, je již známo apod., srv. např. KÜHNER-GERTH
(1963:589); LALLOT (1989:189). V tomto smyslu přisuzuje Apollónios členu anaforický význam,
podrobněji k anafoře viz dále.
486 V malé míře je flexe u Apollónia dokonce i sémantickou kategorií, pokud totiž neohebné
slovo vyjadřuje např. čas, nelze jej důsledně klasifikovat jako neflektivní, neboť čas je primárně
flektivní kategorií, srv. SLUITER (1990:46).
487 Srv. také STEINTHAL (1890:315).
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485

97

ἀναπληρώσωσιν, καὶ τοῦ μὲν ὀνόματος ἔχωσι τὴν πτῶσιν, τοῦ δὲ ῥήματος τὸ πρόσωπον
(Synt. 129.6-10).
„Je evidentní, že zájmena se stala slovy vyjadřujícími pád proto, aby mohla zastoupit každé jméno, a že
zájmena vyjadřují všechny osoby, aby mohla při nahrazení jména doplnit to, co jménu chybí, mám na
mysli rozlišení osob, a aby tudíž vyjadřovala jak pád jména, tak osobu slovesa.“
(105) Ἔνθεν δι᾽ ὅλου κλίνονται, δύο τὰς γενικωτάτας κλίσεις ἀποσπάσασαι, καὶ οὐ κατὰ
σύγχυσιν, ἀλλὰ κατὰ μερισμὸν τὸν δέοντα· τῷ μὲν γὰρ τέλει ἐνῆκε τὴν πτωτικὴν κλίσιν,
τῷ δὲ ἄρχοντι τὸν τῶν προσώπων ἐπιμερισμόν· σαφὲς γὰρ ὅτι, εἰ κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος αἱ
δύο κλίσεις ἐνεγένοντο, συνέβη ἂν τῆς μὲν πτώσεως τὸ ἑτεροιούμενον ἀποτρίβεσθαι τὸ
τοῦ προσώπου διακριτικόν, καὶ ἔμπαλιν […]. δι᾽ ὃ πτῶσιν μὲν διακρίνουσα ἀποτελεῖ τὸ
ἐμοῦ καὶ ἐμοί καὶ ἐμέ, πρόσωπον δὲ τὸ ἐμοῦ — σοῦ πρόσωπον δὲ καὶ πτῶσιν τὸ ἐμοῦ —
σοί (Synt. 130.1-131.1). 488
„Zájmena se skloňují celá, protože mají vlastnost dvojí flexe, a to nikoliv tak, že by se obě flexe
přkrývaly, nýbrž existuje mezi nimi nutná distinkce. Koncovkou totiž zájmeno vyjadřuje pádovou flexi,
zatímco začátkem slova rozlišení osob. Je evidentní, že kdyby se oba typy flexe realizovaly v téže části
slova, odstranila by pádová alternace rozlišení osob a naopak […]. Pokud tedy zájmeno rozlišuje pouze
pád, tvoří se tvarové řady ´emū´ - ´ἐμοί´ - ´eme´ (gen. – dat. – acc. v 1. os. sg.), rozlišuje-li pouze
osoby, tvoří se tvary ´emū´ - ´sū´ (gen. v 1. a 2. os. sg.), a konečně pokud rozlišuje osobu i pád,
řekneme ´emū´ - ´soi´ (gen. v 1. os. / dat. v 2. os. sg.).“

V Apollóniových názorech na dvojitou flexi u zájmen lze pozorovat jistý vývoj jak
s ohledem na tvarosloví i na sémantiku. Ve svém starším pojetí, které je prezentováno
především ve spise Περὶ ἀντωνυμίας, totiž nepřisuzoval dvojitou flexi základním
zájmenům, nýbrž pouze zájmenům odvozeným, a vysvětloval ji jako přirozený důsledek
významu odvozených zájmen, která vyjadřují dvě osoby. Původně tedy Apollónios chápal
dvojitou flexi odvozených zájmen především jako funkci sloužící k rozlišení vnitřní osoba /
vnější osoba (viz dále). Později však své pojetí revidoval, působnost dvojité flexe rozšířil i na
základní zájmena a za její hlavní funkci pokládal vyjadřování osoby a čísla.
Osoba (πρόσωπον) je v Apollóniově pojetí poměrně širokou kategorií, představuje
synkretismus morfologicky označované slovesné kategorie s kategorií zájmenné osoby, tedy
osoby, na níž odkazuje (ať už anaforicky, či deikticky, viz dále) zájmeno a rovněž s osobou
jako mimojazykovým elementem, tedy moderní terminologií referentem. 489 Tyto koncepty
nejsou nikde jasně rozlišeny. V moderní gramatice je osoba u flektivních jazyků zpravidla
chápána jako morfologická kategorie sloves a morfologicko-lexikální kategorie osobních
zájmen.490
Apollóniovo synkretické pojetí se projevuje i terminologicky. Apollónios užívá pro
oba základní „typy osoby“ (pro osobu slovesnou i zájmennou) stejné konstrukce. Hovoří-li o
Srv. také Pron. 103.26-104.16.
Především jako mimojazykový objekt chápali osobu stoikové, do gramatiky toto pojetí
zavedli pravděpodobně Aristarchos a Tryfón, srv. MATTHAIOS (2002:177).
490 Viz Encyklopedický slovník češtiny, s. v. osoba.
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osobě jako kategorii příslušného slovního druhu, užívá formulace typu první / druhé / třetí
osoby sloves / členů / zájmen (τὰ πρῶτα (sc. πρόσωπα) τῶν ῥημάτων atd.), zatímco moderní
gramatika hovoří o osobách sloves, ale o zájmenech pro první / druhou / třetí osobu).
Dochovala se Apollóniova vlastní charakteristika kategorie osoby, v níž se rovněž
srozumitelně zrcadlí pojmová trichotomie, kterou termín πρόσωπον označuje. Rovněž
máme k dispozici definice jednotlivých osob.
(106) ἡ δὲ ἐν τοῖς ῥήμασι καὶ ἀντωνυμίαις μετάβασις πρόσωπον. ἐπιτήδειον γὰρ τοῦτο
δεῖξιν σωματικὴν καὶ ψυχικὴν διάθεσιν παραστῆσαι (Pron. 18.16-18). 491
„Změna (μετάβασις, tzn. kategorie, která nějak mění své hodnoty – 1. os. / 2. os. / 3. os.) u
sloves i zájmen je osoba“. Toto slovo [sc. πρόσωπον znamenající řecky také ´maska´] je vhodné
k vyjádření tělesné deixe [tj. poukazu na nějaký mimojazykový objekt – osoba ve smyslu
referentu] nebo duševního rozpoložení [jedna ze sémantických vlastností určitých tvarů sloves,
viz 1.6.4].“
(107) Ὅπερ ῥητέον ἐν μὲν τῇ περὶ ἑαυτοῦ ἀποφάσει, πρῶτον […]· ἐν δὲ τῇ πρὸς ὃν ὁ λόγος
ὑπὲρ αὐτοῦ, δεύτερον· ἐν δὲ τῇ μήτε προσφωνούσῃ μήτε προσφωνουμένῃ, τρίτον (Pron.
18.19-22). 492
„Je nutno říci, že ve výpovědi o sobě samém se užívá osoba první, jestliže je výpověď směřována k osobě
a zároveň se o ní mluví, jde o osobu druhou. Třetí osoba je ta, která sama k nikomu nemluví, ani se
nemluví o ní.“

Apollónios obecně nevnímá kategorii osoby jako lineárně se dělící do tří
rovnocenných proměnných, nýbrž 1. a 2. osobu staví poněkud blíže k sobě, protože jejich
vlastnosti jsou podobné a zároveň odlišné od 3. osoby: 1. a 2. osoba se chovají výhradně
deikticky (viz dále) a jsou proto více vymezeny než 3. osoba. To znamená, že jejich referent je
více identifikovaný - kdo je myšlen první či druhou osobou je vždy jasné, zatímco
identifikace referentu třetí osoby má různé stupně.493 Zároveň je 2. osoba vymezenější než 3.
osoba, protože vyznačuje, že se mluví k někomu, zatímco 3. osoba označuje, že se hovoří
(pouze) o někom. Tezi o vymezenosti 1. a 2. osoby v kontrastu s 3. osobou přejal Apollónios
zřejmě od stoiků.494 Podle Apollónia nevymezenosti 3. osoby odpovídá také skutečnost, že
pro ni existují různorodé lexikální zájmenné tvary podle referentu:

Srv. také BRANDENBURG (2005:141).
Nejstarší informace o chápání osoby u gramatiků pocházejí již od Aristarcha, který
interpretoval 1. osobu jako osobu mluvčího, 2. osobu jako osobu adresáta a 3. osobu jako osobu, o níž
se mluví, srv. MATTHAIOS (2002:16).
493 Srv. k tomu souhrnně Synt. 157.4-159.7; také Synt. 18.8-19.2 (kde je tato myšlenka
vyadřována ve vztahu ke slovesné osobě). SCHNEIDER (1902:32) uvádí za důvod dané Apollóniovy
distinkce také skutečnost, že k jasnému vymezení 3. osoby se kromě zájmen užívají i jména (což u 1. a
2. osoby nepřipadá v úvahu). Srv. však SchDT 259.29nn., kde je jako rozdíl mezi zájmeny a slovesy
prezentována skutečnost, že zájmeno vymezuje i 3. osobu.
494 Srv. LUHTALA (2003:209).
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(108) Καὶ ἔτι ἐξαιρέτως καὶ τὰ τρίτα πρόσωπα ἐν διαφόροις φωναῖς διάφορα τρίτα
ἀποτελοῦσιν, τῶν ῥημάτων διὰ μιᾶς φωνῆς ἐπὶ πλείονα πρόσωπα συντεινόντων, γράφει
Διονύσιος ἢ Τρύφων ἤ τις ἄλλος τῶν δυναμένων τὸ πρᾶγμα παραδέξασθαι. οὐ μὴν ἐπὶ
τῶν ἀντωνυμιῶν, εἴγε ἀναφορικὴ μὲν ἡ αὐτός, δεικτικὴ δὲ ἡ ἐκεῖνος καὶ ἔτι ἡ οὗτος,
διαφέρουσα τῷ διαστήματι τῆς δείξεως. ὁ αὐτὸς λόγος κἀπὶ τῆς ὅδε (Synt. 135.6-10).
„Z principu platí, že zájmenné tvary ve 3. osobě vyjadřují různé 3. osoby různými formami, zatímco
slovesa se jednou formou vztahují na více 3. osob, např. ´Dionysios píše´ nebo ´Tryfón píše´ nebo
kdokoliv jiný, kdo by tuto činnost mohl vykonávat. U zájmen tomu tak není, vždyť např. zájmeno
´αὐτός´ je anaforické, ´ἐκεῖνος´ a ´hūtos´ jsou deiktická a liší se od sebe vzdáleností deixe. Podobně by
šlo hovořit o zájmenu ´ὅδε´.“

Ve spise Περὶ ἀντωνυμίας pokládá Apollónios osobu za kategorii typičtější spíše
pro slovesa, než pro zájmena, protože konkrétní zájmeno se ve všech svých tvarech užívá
pouze pro jednu určitou osobu (např. zájmeno σύ je ve všech tvarech 2. osoba atd.), přičemž
tvary daného zájmena často ani nejsou lexikálně pravidelné. Naopak konkrétní sloveso
podle Apollónia vyjadřuje různými pravidelnými flektivními tvary všechny osoby. 495
Apollónios se v tomto ohledu samozřejmě mýlí, nehovoří např. o neosobních slovesech,
která mohou mít pouze tvary 3. osoby. Apollónios přitom neosobní slovesa typu χρή za
slovesa skutečně pokládá a vymezuje se vůči tvrzení, že se jedná o adverbia.496 Nicméně při
své poznámce o spíše slovesném charakteru kategorie osoby nebere tyto skutečnosti v potaz
a nehovoří ani o problematice supletivních tvarů (sloveso mající supletivní tvary totiž do
důsledků vzato také nevyjadřuje všechny osoby lexikálně pravidelnými tvary).
Dané pojetí nelze pokládat za definitivní. V rozporu s ním uvažuje Apollónios ve
spise Περὶ συντάξεως, že osoba v pravém slova smyslu jazykovou kategorií sloves není,
protože na jednotlivé osoby (1. / 2. / 3.) lze vlastně klasifikovat konatele slovesné činnosti,
nikoliv sloveso samo, které může odkazovat k jakýmkoliv osobám, resp. k jejich vyjadřování
pouze přispívá. 497
(109) [kontext: číslo není stricto sensu kategorií slovesa, neboť se vztahuje k osobě] Οὐδὲ γὰρ
ἐκεῖνο ἀληθεύσει, ὡς τὸ ῥῆμα δεκτικόν ἐστιν προσώπων· […] τὰ γὰρ μετειληφότα
πρόσωπα τοῦ πράγματος εἰς πρόσωπα ἀνεμερίσθη, περιπατῶ, περιπατεῖς, περιπατεῖ·
αὐτό γε μὴν ἐκτὸς ὂν προσώπων καὶ ἀριθμῶν συμφέρεται ἅπασιν ἀριθμοῖς καὶ ἅπασι
προσώποις (Synt. 325.4-8).
„Pravdou asi není ani to, že sloveso (myšlen je slovesný význam v nejužším smyslu, podstatě
slovesný čas + slovesný rod) vyjadřuje osoby. Teprve osoby podílející se na slovesem vyjadřované
činnosti se člení na osobu 1., 2., 3. Naopak sloveso samo osoby ani čísla nevyjadřuje, pouze všem číslům
a osobám přispívá.“

Srv. Pron. 3.13-15 a 3.1.
Srv. k tomu souhrnně Adv. 128.10-133.12.
497 Srv. také STEINTHAL (1890:268); HAHN (1951:40).
495
496

100

Zřetelně se zde projevuje Apollóniova názorová nekonzistentnost. Argument (tj. že
sloveso odkazuje svými tvary na všechny osoby), který původně (viz výše) užil jako
potvrzení, že osoba je kategorií spíše sloves, je nyní zcela relativizován. Protože se však
v této souvislosti již Apollónios nezmiňuje o zájmenech, lze se stěží dobrat odpovědi na
otázku, zda osoba je v Apollóniově pojetí kategorií spíše slovesnou nebo zájmennou.
Zájmena osobní vyjadřují jen jednu osobu, jejíž číslo je patrné z formální podoby
zájmena, naopak odvozená (přivlastňovací) zájmena vyjadřují osoby dvě, jednak osobu
vnitřní (τὸ ἐντὸς πρόσωπον), tzn. osobu vlastníka, jednak osobu vnější (=osobu vlastněné
věci, τὸ ἐκτὸς πρόσωπον).498
(110) Αἱ κτητικαὶ ἀντωνυμίαι δύο πρόσωπα παριστᾶσαι, λέγω τό τε τοῦ κτήματος καὶ τὸ
τοῦ κτήτορος ,[…] αἱ τούτων πρωτότυποι μονοπρόσωποι οὖσαι… (Synt. 205.15-17).
„Přivlastňovací zájmena vyjadřují dvě osoby, mám na mysli osobu vlastněné věci a vlastníka, […]
zájmena základní vyjadřují jednu osobu…

Vyjadřování osoby však není možné ztotožňovat s její naprostou identifikací: vnější
osobu identifikují odvozená zájmena méně, než osobu vnitřní. Objekt, který je předmětem
vlastnictví vyjádřeného odvozeným zájmenem, je totiž zpravidla identifikován méně, než
vlastník.499
Že vnitřní osobou je myšlena osoba vlastnící, zatímco vnější osobou vlastněná věc,
prozrazuje také Apollóniova terminologie. Místo obratu τὸ ἐντὸς πρόσωπον je často užíván
výraz κτήτωρ, místo τὸ ἐκτὸς πρόσωπον výraz κτῆμα. Terminologie však není zcela
jednotná. 500 Konečně je potřeba říci, že i na pojetí odvozených zájmen se projevuje
synkretismus v Apollóniově přístupu ke kategorii osoby – zatímco vnější osoba je vlastně
osoba spíše „reálná“ a zájmeno na ni odkazuje pouze koncovkou, vnitřní osoba je do značné
míry osoba „jazyková“, identifikovaná lexikálním tvarem zájmena.
Číslo. Podobný ne zcela lineární vztah, jaký Apollónios vnímá v rámci kategorie
osoby (1. osoba + 2. osoba /// 3. osoba), se v jeho pojetí uplatňuje i ve spojitosti s kategorií
čísla. Singulár a duál 2. osoby jsou pokládány za vymezenější, než plurál, neboť tento může
označovat jak osoby druhé, tak i třetí (tzn. vy [pl.] = ty + ty nebo ty + on).
(111) ὁ δὲ λέγων ὑπὲρ ἀπόντων πολιτῶν πρὸς πολίτας, ἡμεῖς τῆς μάχης αἴτιοί ἐσμεν, καὶ
δευτέρων σύλληψιν ποιεῖται, ἐν ᾧ πρὸς αὐτοὺς ἀποφαίνεται, καὶ τρίτων, ἐν ᾧ ὑπὲρ

Srv. také BRANDENBURG (2005:142;200).
Srv. Pron. 14.21-22 a 3.12.
500 Srv. např. HOERSCHELMANN (1880:375).
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ἀπόντων διαλέγεται, ὅπερ ἴδιον ἦν τρίτου. τὸ δὲ δεύτερον ἢ [καὶ] δευτέρων σύλληψιν ἢ
δευτέρων καὶ τρίτων (Pron. 19.18-21). 501
„Pokud někdo např. řekne spoluobčanům o nepřítomných spoluobčanech větu ´my jsme strůjci
vítězství´, zahrnuje 2. osoby tím, že k nim mluví, zároveň však 3. osoby tím, že mluví o nepřítomných
spoluobčanech, což je vlastní význam 3. osoby. Naopak 2. osoba (sc. plurálu) zahrnuje buď jen 2.
osoby, nebo 2. osoby i 3. osoby.“

Podle mého názoru klade Apollónios na aspekt nevymezenosti plurálu v 2. osobě
důraz právě proto, že 2. osoba je jinak pokládána za relativně vymezenou. Dalším důvodem
je identifikace počtu osob – zatímco singulár označuje jednu a duál dvě osoby, není u plurálu
zcela jasné, kolik osob označuje.
Přestože „vymezenost“ není žádným jednotným konceptem ani termínem, je
implicitně přítomna v Apollóniově uvažování o jazykových kategoriích.

(Relativní) vymezenost
(Relativní) nevymezenost

OSOBA
1. + 2. osoba
3. osoba

ČÍSLO
sg. + du.
pl.

ČAS
futurum
ostatní slovesné časy

Tabulka 7: Apollóniovo implicitní členění kategorií osoby, čísla a času dle vymezenosti

Číslo obou vyjadřovaných osob je u odvozeného zájmena patrné z jeho formální
podoby: u zájmena ἐμός je vnitřní osoba (ἐγώ) v singuláru, stejně jako vnější osoba, což lze
poznat z koncovky, která vyjadřuje rovněž rod a pád. Implicitně Apollónios rozlišuje mezi
kmenem a sufixem. 502 Vyjadřování čísla je však morfologicky pravidelné jen ve vztahu
k vnější osobě. Např. zájmeno ἐμός je v singuláru ne proto, že „vlastník = vnitřní osoba“ je
jednotného čísla, nýbrž proto, že jednotného čísla je „vlastněná věc = vnější osoba“. Podobně
u tvaru ἡμέτερος je osoba vlastníka v plurálu, ale vlastněná věc v singuláru, jak napovídá
koncovka -ος. Odvozená zájmena nepoukazují na vnitřní osobu svou koncovkou, nýbrž
lexikálním základem tvarů, tj. „začátkem slova“. Ve vyjadřování vnitřní osoby jsou tedy
odvozená zájmena stejně nepravidelná, jako zájmena základní.503
Ke kategorii čísla se jinak nedochoval žádný Apollóniův systematický výklad, pouze
krátká „definice“ plurálu:
(112) …ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν ἡ μετὰ τὸν δυϊκὸν αὔξησις πληθυντικὴ καλεῖται… (Pron. 17.19).
„Co se týče čísel, je rozšíření duálu nazýváno ´plurál´.“

1.8.4 Referenční platnost

Apollónios však hovoří v tomto smyslu pouze o plurálu, přestože 2. osoba duálu má
podobnou vlastnost.
502 Srv. KEMP (1996:321).
503 Srv. Pron. 11.23-12.3 a komentář 3.9; 3.10.
501
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Mladší definice zájmen, dochovaná v rámci spisu Περὶ συντάξεως, poukazuje
zejména na jejich referenční funkci. Tento apekt zřejmě nahradil původní poznámku o
vymezování osob.504 Apollónios zájmena rozděluje na deiktická (subst. δεῖξις, adj. δεικτικός) a
anaforická (subst. ἀναφορά, adj. ἀναφορικός). 505 Uvedená dichotomie není nijak striktní,
každé zájmeno však musí být deiktické, anaforické či obojí. Referenční platnost je tedy
„kategorií“, kterou zájmeno musí povinně vyjadřovat. V Apollóniově pojetí zahrnuje
referenční platnost zájmen jak odkazy v rámci textu, tak odkazy k mimojazykovému světu
(viz dále).
V moderní lingvistice je reference chápána jako odkazování na objekty mimojazykové i
jazykové (textové) reality. Bývají uplatňovány dichotomie anafora (odkaz zpět v textu) /
katafora (odkaz dopředu v textu) a exofora (odkaz mimo text) / endofora (odkaz v rámci
textu).506 Apollóniovo poněkud vágní členění anafora / deixe vychází z několika kritérií a nelze
je s žádnou z výše uvedených dichotomií ztotožňovat, je však zřejmé, že se mohlo stát
základem pro vytvoření moderních dichotomií. O katafoře v dnešní smyslu Apollónios
vůbec nehovoří, anafora a endofora v dnešním smyslu jen částečně odpovídají anafoře v jeho
pojetí, exofora do jisté míry odpovídá Apollóniově deixi.
Mezi (a) čistě deiktická zájmena počítá Apollónios veškeré tvary 1. a 2. osoby;507 (b)
čistě anaforická jsou reflexiva 3. osoby; osobní zájmeno 3. osoby ἵ a samostatně stojící αὐτός;
(c) k zájmenům, která mohou být deiktická i anaforická, patří demonstrativa 3. osoby a
homérské ὅς v přivlastňovací funkci.508
Exaktně vymezit deixi a anaforu na základě Apollóniových spisů nelze, jasné definice
chybí a výklad není systematický. Obecně lze říci, že anafora představuje spíše vztah ke světu
jazykovému, další odkaz na něco, co již bylo identifikováno (δευτερὰ γνῶσις, druhé [a každé
další] poznání), a co je vnímáno prostřednictvím přemýšlení (nad jazykem), nikoli
prostřednictvím smyslů.509 Anaforická zájmena jsou chápána jako velmi podobná členu.510
Deixe označuje spíše vztah k mimojazykovému světu, odkaz na něco neznámého, co bude /
Srv. BRANDENBURG (2005:168).
Tato dichotomie se objevuje např. v Pron. 9.17; Synt. 135.3.
506 Viz např. Encyklopedický slovník češtiny, s. v. reference.
507 U těchto zájmen je deixe chápána jako jejich nejdůležitější funkce, srv. JANSE (2002:238).
508 Srv. k tomu např. Pron. 9.17-10.4; STEINTHAL (1890:316); BRANDENBURG (2005:198).
509 Srv. SCHNEIDER (1902:86); STEINTHAL (1890:313); BRANDENBURG (2005:182nn).
SANDYS (1906:321) poněkud zjednodušeně uvádí, že anaforický odkaz v Apollóniově pojetí je
odkazem na již známou entitu nebo obecně známou třídu.
510 Srv. STEINTHAL (1890:316).
504
505
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právě je poznáváno (πρῶτη γνῶσις), a to zejména prostřednictvím smyslového vnímání.
Deixe v užším slova smyslu poukazuje na cosi velmi blízkého (τὰ ὑπ´ ὄψιν > δεῖξις τῆς
ὄψεως) a označuje první poznání (πρῶτη γνῶσις).
(113) [kontext: vlastností členu je anafora]…ἡ ἀναφορά, ἥ ἐστι προκατειλημμένου
προσώπου παραστατική (Synt. 38.12). 511
„…anafora vyjadřuje osobu, která již byla zmíněna.
(114) [kontext: doplňující výklad k definici zájmen v Περὶ συντάξεως] καὶ γὰρ
ἀναφερόμεναι ὁρίζονται, καθὸ τὰ πρόσωπα ἐγνώσθη, καὶ δεικνύμεναι, καθὸ τὰ πρόσωπα
ὑπ᾽ ὄψιν ἐστί. (Synt. 138.12-14). 512
„Anaforické zájmeno vymezuje svůj referent, protože příslušné osoby již byly poznány, a deiktické
zájmeno také, protože osoby jsou před očima (fyzicky přítomny).
(115) πρώτη γὰρ ἡ διὰ τῶν δεικτικῶν ἀντωνυμιῶν γνῶσις (Pron. 61.8).
„Deiktickými zájmeny se vyjadřuje ´první poznání´.

Termín anafora souhrnně označuje tři typy odkazů: 1. intratextuální odkaz na něco, o
čem již byla řeč; 2. odkaz na entitu, jejíž budoucí existence je jistá a která je tudíž chápána jako obecně
známá, byť nebyla v předchozím úseku textu explicitně zmíněna; 513 3. odkaz spočívající
v myšlenkovém přenosu určitého děje z minulosti do přítomnosti. 514 Termín deixe má v rámci
Apollóniových spisů dva základní významy: (1) schopnost odkazovat deikticky na mimojazykový
kontext;515 (2) referenční platnost v širším slova smyslu, tzn. schopnost určitého výrazu chovat se
buď deikticky ve smyslu významu (1) nebo anaforicky.
Širší význam (2) termínu δεῖξις Apollónios zdůrazňuje ve spise Περὶ συντάξεως.
Uznává, že anaforický vztah je vlastně také jistým typem deixe. Deixe v širším slova smyslu
může odkazovat na něco, co je přítomno jen v naší mysli - δεῖξις τοῦ νοῦ a zahrnuje tedy jak
deixi v užším smyslu, tak i anaforu.516
(116) ὁπηνίκα μέντοι τὸ ἐκεῖνος καὶ τὸ οὗτος οὐ δεικνῦσιν τὰ ὑπ᾽ ὄψιν, ἀναφέρουσι δέ, δεῖ
νοεῖν ὅτι ἡ ἐκ τούτων δεῖξις ἐπὶ τὸν νοῦν φέρεται, ὥστε τὰς μὲν τῆς ὄψεως εἶναι δείξεις,
τὰς δὲ τοῦ νοῦ (Synt. 135.12-136.3).
„Pokud zájmena ´ἐκεῖνος´ (´onen´) a ´hūtos´ (´ten´) neodkazují na něco, na co je vidět (sc. co je
fyzicky přítomno), nýbrž odkazují anaforicky, je nutné si uvědomovat, že jejich deixe se v takovém

Srv. také Pron. 7.1-3 (anafora vždy označuje proběhnuvší poznání); LAMBERT (2003:136).
Srv. také Synt. 134.1-2 (anafora odkazuje na jména, která již byla zmíněna a 134.11-12
(rysem anafory je druhé poznání osoby, která již byla zmíněna).
513 Srv. Pron. 10.18-22.
514 Srv. Pron. 10.22-26 a 3.2.8.
515 Srv. BRANDENBURG (2005:576). Dichotomie anafora / deixe v užším smyslu se objevuje
např. v Pron. 9.17; Synt. 135.3.
516 Srv. Synt. 134.12; JANSE (2002:237); SCHNEIDER (1902:31; 86); MÁRSICO (2002:59nn.).
Termín deixe v tomto „zastřešujícím“ významu je doložen také na jednom gramatickém papyru z 1.
stol př. n. l. (P. Yale 1.25), srv. BRANDENBURG (2005:168), takže se zjevně nejedná o Apollóniovo
novum.
511
512
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případě vztahuje k myšlenkovému světu, takže existuje na jedné straně ´zraková deixe´ (sc. deixe
stricto sensu), na straně druhé ´myšlenková deixe´ (sc. anafora).“

Deixi v širším smyslu vnímá Apollónios jako kategorii spojenou s kategorií osoby,
neboť zájmeno vyjadřující deixi musí jejím prostřednictvím vždy poukazovat na jistou osobu
(jinak by sám termín deixe byl nesmyslný) a ta je jasně určitelná na základě formy zájmena.
Deixe tedy zároveň slouží k jistému zpřesnění zájmenného významu. 517 Jinými slovy,
zájmeno označující určitou podstatu odkazuje svou deixí i na některé vlastnosti této podstaty,
což zájmenu umožňuje odkazovat také na konkrétní individuum, přestože na rozdíl od
jména zájmeno nevyjadřuje kvalitu.518 U zájmen přivlastňovacích nicméně deixe nezpřesňuje
obě vyjadřované osoby, nýbrž pouze osobu vnitřní.
(117) Λέληθε γὰρ ὡς μᾶλλον ὥρισται τὸ τοῦ κτήτορος πρόσωπον διὰ τῆς δείξεως καὶ
ἀναφορᾶς. […] τῶν κτημάτων ἀδήλων ὄντων κατὰ τὴν ποιότητα. τῷ γὰρ ἐμός τί μᾶλλον
ὑπακούεται οἶκος ἢ ἵππος ἢ δοῦλος ἤ τι τῶν τοιούτων (Pron. 101.26-102.4).
„Ještě zůstalo stranou, že osoba vlastníka je deixí i anaforou vymezována více. […] vlastněné věci jsou
co do svého charakteru nejasné. Pokud např. řekneme ´můj´, oč více se může rozumět dům než kůň,
otrok nebo cokoli takového?“

Deixe v širším slova smyslu je pro Apollónia jazykovou kategorií pouze zájmen a
členů,519 protože její charakteristikou je gramatická shoda mezi výrazem, který odkazuje, a
slovem (resp. myšlenou jazykovou podobou mimojazykového objektu) na které se odkazuje.
Jména sice mohou také suo modo odkazovat, ale v Apollóniově pojetí se nejedná o deixi jako
takovou, protože jmenné odkazování může být velmi volné, odkazuje se např.
prostřednictvím synonymního výrazu, který je ale jiného rodu, v jiném pádu apod.520 Deixe
jmen je tedy spíše zdánlivá.
OSOBA
ZÁJMENA

CHARAKTER
REFERENČNÍ PLATNOSTI

1. + 2. os.
3. os.

δεῖξις τῆς ὀψέως
δεῖξις τοῦ νοῦ

TYP REFERENČNÍ
PLATNOSTI V UŽŠÍM
SMYSLU
deixe
anafora i deixe

TYP REFERENČNÍ
PLATNOSTI V ŠIRŠÍM
SMYSLU
deixe
deixe

Tabulka 8: Shrnutí problematiky referenční platnosti zájmen u Apollónia521

1.8.5 Funkce nahrazování jmen

Srv. Pron. 9.9-10.
Srv. STEINTHAL (1890:313).
519 Člen má však samozřejmě pouze schopnost anafory, tedy deixe v širším slova smyslu. Tuto
skutečnost reflektují i některá scholia, srv. LALLOT (1989:189); BLÁHOVÁ (2007:39).
520 Srv. HOERSCHELMANN (1880:383-384).
521 Podle MÁRSICO (2002:62), upraveno.
517
518
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V obou definicích je kladen důraz na funkci zastupování / nahrazování jmen, 522 jíž má
Apollónios alespoň u některých zájmen na mysli i zastupování konstrukcí jméno + člen.
(118) Ἐπεδείξαμεν ἐν τοῖς προεκδοθεῖσιν ὡς αἱ τοιαῦται τῶν ἀντωνυμιῶν [sc. zájmena 3.
osoby] οὐχ ὡς ἔτυχον ἀνθ᾽ ἁπλῶν ὀνομάτων παρειλημμέναι εἰσίν, ἀλλὰ δυνάμει ἀντὶ τῶν
μετὰ ἄρθρων παραλαμβανομένων. (Synt. 134.5-7). 523
„V dřívějších výkladech jsem již ukázal, že taková zájmena se neužívají jen namísto samostatných jmen,
nýbrž díky svému významu zastupují i jména užitá se členem.“

„Zástupná“ funkce zájmen plyne především z Apollóniova konceptu úplných vět
(αὐτοτελής λόγος). Protože jádro úplné věty tvoří za normálních okolností jméno + sloveso,
mělo by být jméno tam, kde chybí, pro účely utvoření plnovýznamové věty adekvátně
nahrazeno. K tomu slouží zájmeno, které má spolu se slovesem stejnou schopnost
plnovýznamovou větu utvořit. Zájmeno v jazyce vzniklo mimo jiné právě proto, aby sloveso
v 1. či 2. osobě vůbec mohlo mít jakédi kvazi-jmenné doplnění.524
(119) …διὰ τοῦτο προσεπενοεῖτο ἡ ἀντωνυμία ἐν προσώποις ὡρισμένοις καταγινομένη,
ἀνταναπληροῦσα καὶ τὴν θέσιν τοῦ ὀνόματος καὶ τὴν τάξιν τοῦ ῥήματος, ὡς ἐν τοῖς
τοιούτοις ἐγὼ γράφω… (Synt. 21.4-7). 525
„…zájmeno vyjadřující různé vymezené osoby bylo [ke slovesu] vymyšleno proto, aby zaplňovalo
pozici jména a slovosled u slovesa, např. ve větě ´já píši´…“

Užití zájmena chápe Apollónios jako povinné – zájmena zastupují jména v případech,
kdy jméno z nějakého důvodu užít nelze, nebo nelze opakovat jméno již jednou uvedené;
první případ platí především pro deiktická zájmena (jména nelze užít v 1. a 2. osobě, viz
dále), druhý případ především pro zájmena anaforická.526
(120) [kontext: zájmena se dělí na deiktická a anaforická] ἢ γὰρ μὴ δυναμένων τῶν
ὀνομάτων αὗται παραλαμβάνονται, ἢ εἰρημένων μέν, πάλιν δὲ μὴ δυναμένων
παραλαμβάνεσθαι (Synt. 135.5-6). 527
„Buď se užívají [sc. zájmena] tam, kde jméno užít nelze, nebo tam, kde jméno už bylo dříve vyjádřeno
a nemůže být užito znovu.“

Osoba má totiž v procesu nahrazování jména zájmenem podobnou roli, jako pád.
Zatímco pád umožňuje zájmenu zastupovat jméno v jakémkoli tvaru, osoba slouží k doplnění
(ἀναπληροῦν) významu tohoto jména nahrazovaného zájmenem, neboť jméno jako takové
osobu nevyjadřuje (viz výše). Zatímco zájmena mohou být ve všech třech osobách, jména se

BRANDENBURG (2005:178) s odkazy na Synt. 98.23; 99.5 a 101.8 podotýká, že pro
vyjádření této funkce zájmen je často užíváno sloveso ἀντονομάζειν.
523 Srv. také Synt. 80.6-13.
524 Srv. DE JONGE (2008:152-153).
525 Srv. také Synt. 17.15-18.4.
526 Srv. MÁRSICO (2002:60nn.), BRANDENBURG (2005:182); LALLOT (1989:196); BLÁHOVÁ
(2007:40).
527 Srv. také Synt. 156.8-158.4.
522
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užívají pouze ve smyslu 3 osoby. 528 Proto se také jména pojí téměř jen se slovesy ve 3.
osobě.529
(121) Ἔστιν οὖν αἴτιον τοῦ μὴ δύνασθαι τὰ ὀνόματα παραλαμβάνεσθαι κατὰ πρῶτον καὶ
δεύτερον τὸ τὰς θέσεις τῶν ὀνομάτων μήτε ἐν πρώτῳ μήτε ἐν δευτέρῳ προσώπῳ
δύνασθαι καταγίνεσθαι. (Synt. 156.8-10). 530
„Příčinou skutečnosti, že jména nemohou být užívána ve smyslu 1. a 2. osoby, je to, že jména nemohou
v rámci syntaxe nijak měnit podle 1. a 2. osoby své tvary.“

Nelze však říci, že by z tohoto důvodu bylo nadbytečným zájmeno 3. osoby. Právě
v takovém případě se totiž uplatňuje jistá vymezující či identifikační sémantika zájmena –
jméno 3. osoby je často relativně nevymezené a zájmeno tak jménu dodává určitý díl
vymezenosti, přičemž podobná situace může někdy nastat i u zbylých dvou osob. Jednou
z vlastností zájmena je totiž schopnost vymezovat či určovat konkrétní věc.531
(122) ὁριζόμενα [sc. slovesa] γὰρ κατὰ πρῶτον καὶ δεύτερον ἀοριστοῦται κατὰ τὸ τρίτον
[…] παρηκολούθησεν γὰρ τὸ καὶ αὐτὰς [sc. zájmena] ἐν τρίτοις ἀοριστοῦσθαι, εἴγε μία
λέξις πλείονα σημαίνουσα ἀορίστου παρεμπτώσεως αἰτία γίνεται (Synt. 138.15-139.5). 532
„Slovesa jsou vymezená v 1. a 2. osobě, avšak nevymezená ve 3. osobě […] Vyplývá z toho, že i zájmena
by ve třetí osobě mohla být nevymezená, protože pokud jeden tvar vyjadřuje více významů, stává se to
příčinou nevymezeného vyjádření [sc. ale není tomu tak, zájmena ve třetí osobě nejsou zcela
nevymezená, protože existují různé lexémy, které příslušnou osobu identifikují poněkud
více]“

Je nutno zdůraznit, že funkce nahrazování jmen zájmeny je u Apollónia pojímána
především sémanticky. Zájmeno nenahrazuje jméno ve smyslu „slovo jako formální
jednotka“, nýbrž nahrazuje – alespoň do jisté míry – význam jména, což je zřetelně vidět na
Apollóniových poznámkách o zájmenném nahrazování konkrétních typů jmen. Standardně
zájmeno nahrazuje jméno označující nějakou vymezenou entitu. Apollónios si je vědom, že
zájmeno může v některých případech zastupovat zvláštní kvalitu či individuální vlastnost (ἰδία
ποιότης) a může nahrazovat také vlastní jméno. Má také schopnost zastupovat jiné zájmeno

Srv. STEINTHAL (1890:314). Výjimku však představuje vokativ. Podle Apollónia má
vokativ u jmen de facto platnost druhé osoby, což je také důvodem, proč je u samotného zájmena pro
2. osobu (σύ) vokativ shodný s nominativem. Tryfón se naopak domníval, že tvar σύ je vokativem
vždy, srv. k této problematice souhrnně Synt. 302.2-308.10; LANGE (1852a:32); DRONKE (1854b:601).
529 Srv. také HAHN (1951:40 s pozn. 46), která zároveň upozorňuje na některé problematické
případy: (1) Konstrukce sloves typu εἰμί či καλοῦμαι s predikátovým jménem pokládá Apollónios za
výjimku z pravidla, že jméno se pojí se slovesem ve 3. osobě. Neuvědomuje si však rozdíl mezi
podmětem a predikátovým jménem. (2) Apollónios explicitně odmítá konstrukce typu Ἀπολλώνιος
γράφω (píši jako Apollónios, píši jsa Apollóniem atd…), přestože podobné konstrukce jsou v řečtině
zřídkavě doloženy (viz např. Thuc. 1,137.4 Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σἐ = Přicházím k tobě jako
Themistoklés / Já Themistoklés přicházím k tobě), srv. také EGGER (1854:80-81).
530 Srv. také Synt. 154.9-10; 159.9-10.
531 Srv. STEINTHAL (1890:313-315).
532 Srv. také Synt. 102.6-12.
528
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(tuto funkci plní především zájmeno αὐτός), nemůže však zastupovat adjektiva označující
na rozdíl od zájmena určité vlastnosti, ani jména, která označují pouze rodový pojem.533
(123) Αἱ ἀντωνυμίαι οὔτε ἀντὶ τῶν προσηγορικῶν ὀνομάτων, οὔτε ἀντὶ ἐπιθετικῶν, εἴγε αἱ
μὲν ὁρίζουσιν ἕν τι, τὸ δὲ προσηγορικὸν διήκει κατὰ πλειόνων, ἄνθρωπος, ἵππος. τὸ δὲ
ἐγώ εἰμι ὁ ταῦτα δρῶν ἀντὶ ὀνόματος κυρίου τοῦ Τρύφων ἢ Δίων (Pron. 26.9-12). 534
„Zájmena se neužívají namísto generik ani adjektiv, protože zatímco zájmena vymezují jednotlivost,
generika mají velký rozsah, např. ´člověk´, ´kůň´. A ve větě ´já jsem ten, kdo toto činí´ je zájmeno
namísto vlastního jména, např. ´Tryfón´ či ´Dión´.“
(124) καὶ γὰρ δυνάμει κύριον ὄνομα νοεῖται διὰ τῆς ἀντωνυμίας, οὔ φημι τὸ τῆς φωνῆς
ὄνομα, τὸ δὲ ἐξ αὐτῆς δεικνύμενον, τουτέστιν ἡ ἰδία ποιότης τοῦ ὑποκειμένου (Synt. 155.35).
„Z významového hlediska může být zájmenem myšleno vlastní jméno. Nemám na mysli formu
vlastního jména, ale jeho význam, tj. zvláštní kvalitu objektu, který je daným jménem označován.“
(125) [kontext: výklad o tvarech zájmena αὐτός] τὸ δὲ μεῖζον· αἱ [sc. zájmena] κατὰ τὸ τρίτον
εἰς αὐτὴν μεταλαμβάνονται, ὅπερ οὐκ ἐνδεχόμενον, εἰ μὴ καὶ αὐτὴ τρίτου προσώπου
καθειστήκει. (Pron. 63.13-15). 535
„Důležité je, že zájmena 3. osoby mohou přecházet v zájmeno ´αὐτός´, což by se nedělo, kdyby samo
zájmeno ´αὐτός´ nezastupovalo 3. osobu.“

Srv. STEINTHAL (1890:313); BRANDENBURG (2005:181); LALLOT (1997,II:97-98).
Srv. také Synt. 102.3-5.
535 Srv. také Pron. 8.17-19; Pron. 60.20-23.
533
534
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2. PŘEKLAD
2.1 Úvodní poznámka k překladu
Překlad vychází z textu, který vydal SCHNEIDER (1878) v rámci GG (II,1,1). Číslován je dle
stran a řádků výchozí edice, členěn je desetinným číslováním na jednotlivé tematické oddíly
(způsobem, který jsem navrhl v oddílu 1.7) s nadpisy v hranatých závorkách. Striktně zachovávám
ediční členění na odstavce.
Překlad je primárně koncipován tak, aby byl srozumitelný a významově přesný, formálně je
však místy volnější, protože jeho cílem nemůže být česká transformace Apollóniova místy velmi
eliptického jazyka. Snažím se ale částečně zachovat poněkud hovorový výkladový styl.
Variabilita uváděných příkladů i citací a jejich kontextů prakticky neumožňuje dodržovat
zcela jednotný úzus pro zpracování v překladu. Pokud je to možné, překládám příklady do češtiny. Jeli však význam příkladu do češtiny nepřevoditelný, např. je-li relevantní hlásková podoba řeckého
výrazu nebo jde-li o problematiku členu atd., ponechávám zpravidla originál v alfabétě a orientační
překlad uvádím v závorce. Řecký člen, pokud to považuji za nutné, překládám českým
demonstrativem ten. Při převodu citací z Homéra se inspiruji českými oficiálními překlady. 536
Gramatické termíny se, je-li to možné, snažím překládat, v některých případech je zvýrazňuji
kurzívou a doplňuji originální znění, nečiním to však důsledně, protože Apollóniova gramatická
terminologie je v rámci této práce předmětem samostatného přehledu (viz oddíl 1.5.2, zejména
tabulka 5).
Řecký text je zrcadlově přiložen k překladu a je graficky upraven tak, aby odpovídal podobě
v knižní verzi GG. Uvozovky jsou značeny << >>.
Do češtiny nebyl spis Περὶ ἀντωνυμίας ještě nikdy přeložen. Existuje jeden překlad do
němčiny: BRANDENBURG (2005). Tento překlad je velmi technický, doslovný, místy velmi
nesrozumitelný a orientovaný podle mého soudu spíše na teoretické lingvisty než klasické filology.
Při svém překládání jsem k němu nepřihlížel, prostudoval jsem jej zpětně a s některými
Brandenburgovými přístupy polemizuji v komentáři.

(1) HOMÉR, Ílias. Přeložil Rudolf Mertlík. Praha, Odeon, 1980; (2) HOMÉR, Odysseia.
Přeložil Rudolf Mertlík. Praha, Odeon, 1984.
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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ1
Παντί τῳ προῦπτόν ἐστιν, ὡς ἡ σύντομος ἑρμηνεία μετὰ τῆς δεούσης
σαφηνείας πολλῷ κρείττων καθέστηκε2 τῆς οὐχ οὕτως ἐχούσης φράσεως.

5

ὅθεν κατὰ δύναμιν τὴν ἰδίαν πειρασόμεθα, τὸν περὶ τῶν ἀντωνυμιῶν
λόγον διεξιόντες, τὰ μὲν παρέλκοντα παραπέμπεσθαι, τὰ δὲ ἐλλείποντα
προσαναπληρῶσαι, τὰ δὲ μακροπεριοδεύτως ὑπ᾽ ἐνίων εἰρημένα ἀνελλιπῶς ἐπιτομώτερον φράσαι.3
Ἀρκτέον δὲ ἀπὸ τῆς κλήσεως,4 ἐπεὶ παρά τισι διάφορος. Τὸ μὲν

10

οὖν πάντας παρατίθεσθαι διεψευσμένου ἐστὶ τὸ ἐπάγγελμα, τὸ δὲ τοὺς
ἐλλογίμους οὐκέτι.5
Ἀρίσταρχος6 λέξεις7 κατὰ πρόσωπα συζύγους8 ἐκάλεσε τὰς ἀντωνυμίας. Ὧι καὶ ἀντίκειται τὸ μὴ ἴδιον εἶναι τοῦτο τῶν ἀντωνυμιῶν·9 ἰδοὺ
γὰρ καὶ τὰ ῥήματα. μᾶλλον γὰρ αὐτῶν ὁ ὅρος· καὶ γὰρ κατὰ πᾶν πρό-

15

σωπον ἀκολουθεῖ, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι οὐχ οὕτως, ὡς εἰρήσεται.10
Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατὰ τὸν τοῦ Τροιζηνίου Διονυσοδώρου11 λόγον12 παρονομασίας κλητέον, ἐπεὶ καὶ ἄλλα ἔν τισι παρονομάζεται· πετρώδης
τε γὰρ καὶ ἐργατίνης.13 καὶ ἴσως14 οὐκ ἄλλαι τινὲς παραληφθήσονται15
ἢ αἱ κτητικαί, ἐπεὶ ἡ ἐγώ καὶ ἡ νῶι16 καὶ πᾶσαι αἱ πρωτότυποι θεματικαί.17
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APOLLÓNIOS Z ALEXANDRIE
POJEDNÁNÍ O ZÁJMENECH
[1. Pars generalis, 3.1-49.7]
[1.1 Předmluva, 3.3-3.11]

Každému je jasné, že stručný výklad, který má potřebnou srozumitelnost, je mnohem
poučnější než vyjadřování postrádající tyto přednosti. Proto se při výkladu o zájmenech
pokusím podle svých schopností jednak opomíjet zbytečnosti, jednak doplnit, co jinde chybí,
jednak stručněji vyjádřit, o čem jiní hovořili zdlouhavě, aniž však něco vynechám.
[1.2 Doxografie, 3.12-9.10]
[1.2.1 Terminologie u Aristarcha, Dionysodóra a Tyrannióna, 3.12-4.4]

Začít je nutno terminologií, protože u některých učenců je odlišná. Jen člověk žijící v
omylu by sliboval, že bude citovat všechny učence, pokud však slibuje, že uvede ty
nejznámější, jedná správně.
Aristarchos nazval zájmena ´slovy, jejichž společným rysem je formální vyjadřování
osoby´. Vyjadřování osoby však není vlastní jen zájmenům, což svědčí proti takovému pojetí,
viz slovesa. Aristarchova definice je spíše definicí sloves, ta totiž vyjadřují pravidelnými
tvary každou osobu, zájmena však ne, jak bude řečeno dále.
Zároveň je však nevhodné nazývat zájmena odvozeninami (παρονομασίαι) dle pojetí
Dionysodóra z Troizény, protože i jiná slova než zájmena se od něčeho odvozují, např.
výrazy ´πετρώδης´ (´skalnatý´) a ´ἐργατίνης´ (´dělník´). Na druhé straně se žádná zájmena,
kromě přivlastňovacích, neodvozují, vždyť neodvozené jsou např. tvary ´ἐγώ´ (´já´) a ´νῶι´
(´my dva´) a podobně všechna základní zájmena.
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Εἰ τὰ ὡρισμένα σεσημείωται, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι ὡρισμένα πρόσωπα
παριστᾶσιν, οὐκ ἀπιθάνως ὁ Τυραννίων18 σημειώσεις αὐτὰς ἐκάλεσεν.19
Ἀλλ᾽ ἴσως ἐλλειπὲς τὸ τοιοῦτον· οὐδὲν γὰρ τῶν παρακολουθούντων20
αὐταῖς παρίστησιν.

5

Οὐδὲ μὴν συγκαταθετέον ἐστὶ τοῖς ὁριζομένοις· <<ἀντώνυμόν21 ἐστι
μέρος λόγου ἀντ᾽ ὀνόματος22 παραλαμβανόμενον.>> Οἱ γὰρ ὅροι τῶν
γενικῶν ἐμπεριεκτικοί εἰσιν, οὐ μὴν τῶν ἰδικῶν.23 ὁ γοῦν ὅρος ὁ τοῦ
ἀνθρώπου οὐ τὸν ἰδικόν, τὸν δὲ γενικὸν σημαίνει. καὶ νῦν ἀντώνυμόν
ἐστι τὸ ἰδικόν, τὸ ἐγώ, τὸ σύ, ἀντωνυμία δὲ τὸ ὅλον, τουτέστι τὸ

10

γενικόν· ὥσπερ ἀμφιβολία καὶ ἀμφίβολον, συνωνυμία καὶ συνώνυμον,
διωνυμία καὶ διώνυμον, ὁμωνυμία καὶ ὁμώνυμον. τὸ γὰρ οὐκερῶ24
ἀμφίβολον· τό τε Αἴας, ἐπὶ τοῦ Λοκροῦ παραλαμβανόμενον καὶ τοῦ
Τελαμωνίου, ὁμώνυμον. — Ἀλλ᾽ ἴσως φήσει τις παράλογον τὸ λέγειν
ἀντωνυμίαν τὸ ἐγώ· <<δέον γὰρ ἀντώνυμον.>> Ἦν δ᾽ ἂν παράλογον,

15

εἰ μὴ τοῖς γενικοῖς πολλάκις συνεχρώμεθα ἀντὶ τῶν ἰδικῶν, τὸ <ζῷον>
τιθέντες ἐπ᾽ ἀνθρώπου, καὶ ἐπὶ τοῦ φοίνικος τὸ φυτόν. τοιοῦτον οὖν
καὶ τὸ προκείμενον.
Ἐκφεύγοντάς φασι τὸ Αἰολικὸν τοὺς περὶ Κομανὸν25 ἀντωνομασίας
καλεῖν, εἴγε τὸ μὲν ὄνυμα οὐ κοινόν, τὸ δὲ ὄνομα.26 Ναί, ἀλλά, φασι,

20

καὶ ἄλλα κατὰ τὸ ἔθος ὀθνεῖα παρεισῆλθεν, ὡς <τὸ> Εὔξεινος πόντος
Ἰακῶς τῷ ι πλεονάσαν· ὅ τε ἀπηλιώτης διὰ ψιλοῦ συναλειφθείς, ὅπερ
συνεχὲς παρ᾽ Ἴωσι· τό τε ξενοδοκεῖον καὶ πανδοκεῖον·27 ἄλλα μυρία.28
Ἀλλὰ καὶ τοῦτο εὐδιάσειστον.29 εἰ γὰρ τὰ παρεισδύοντα τῶν διαλέκτων30
οὐκ ἐν τῷ καθόλου, ἅπαξ δέ που (ἰδοὺ γὰρ κακόξενος καὶ φιλόξενος,

25

ἄξενος, ἓν δέ ἐστι τὸ εὔξεινος·31 καὶ ἄφοδος καὶ ἀφορισμός καὶ ἀφορία,
ἓν δὲ τὸ ἀπηλιώτης), χρῆ<ν> ἄρα καὶ τὴν ἀντωνυμίαν ἅπαξ εἰρῆσθαι,
καὶ τὰ ὑπολειπόμενα ἔχειν κατὰ τὴν κοινὴν ἐκφοράν,32 λέγω δὲ διὰ τοῦ ο.
νῦν δὲ οὐδαμῶς ἔστιν ἐπινοῆσαι·33 πολυώνυμος γὰρ καὶ διώνυμος. πῶς
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Jestliže vymezení určité věci znamená její označení a zároveň zájmena reprezentují

vymezené osoby, nazval Tyrannión zájmena nikoliv nevěrohodně označeními (σημειώσεις).
Přesto je ale takové pojetí neúplné: neprezentuje totiž nic z jazykových vlastností zájmen.
[1.2.2 Významový rozdíl termínů ἀντωνυμία a ἀντώνυμoν, 4.5-17]

Není možné souhlasit ani s těmi, kteří užívají následující definici: „ἀντώνυμoν
(antōnymon) je slovo, které se užívá namísto jména.“ Předmětem definic je totiž rod, nikoliv
druh. Např. výměr obsažený ve slově ´člověk´ neoznačuje druh, nýbrž rod. Druhovým
termínem je ἀντώνυμoν, např. ´já´, ´ty´, kdežto celkovým, tj. rodovým termínem, je
ἀντωνυμία (zájmeno). Podobně je tomu u výrazů ´ambivalence´ a ´ambivalentní slovo´,
´synonymie´ a ´synonymum´, ´schopnost mít dvě jména´ a ´věc mající dvě jména´,
´homonymie´ a ´homonymum´. Výraz ´οὐκερῶ´ (´nemiluji´ / ´nebudu stříhat´ / ´nebudu
říkat´ / ´nemísím´) je ambivalentní; slovo ´Aias´, užívané pro Aianta z Lokridy i Aianta
z Telamónu, je homonymem. Stejně by ale někdo mohl říci, že je nesmyslné nazývat slovo
´já´ zájmenem. Oponoval by: „Nutně se jedná o ἀντώνυμoν!“ Nesmyslné by to bylo,
kdybychom často neužívali rodové pojmy namísto pojmů druhových, např. slovo ´živočich´
pro člověka, slovo ´rostlina´ pro palmu. Takovým případem je i výše uvedená situace.
[1.2.3 Komanovo pojetí a související otázka hláskových změn, 4.18-5.12]

Ve snaze vyhnout se užití aiolského výrazu prý Komanos a učenci kolem něho
nazývají zájmena přejmenováními (ἀντωνομάσιαι), protože tvar ´ὄνυμα´ (´jméno´) není
obecně řecký, tvar ´ὄνομα´ však ano. Na to jim někteří odpovídají: „Ano, ale přešly k nám,
jak je obvyklé, i jiné cizí výrazy, např. název ´Εὔξεινος πόντος´ (´Černé moře´) je podle
iónštiny rozšířen hláskou i. Ve složenině ´ἀπηλιώτης´ (´východní vítr´) došlo při složení slov
ke ztrátě aspirace, což je běžné u Iónů, např. ´ξενοδοκεῖον´ (´hostinec´) a ´πανδοκεῖον´
(´hostinec´). A takových případů je nespočet“. Tento argument lze však také snadno vyvrátit,
pokud platí, že vliv dialektů se neprojevuje plošně, ale pouze izolovaně. Viz slova
´κακόξενος´ (´nepřátelský k cizincům´), ´φιλόξενος´ (´přátelský k cizincům´), ´ἄξενος´
(´nehostinný´), kdežto slovo ´εὔξεινος´ (´pohostinný´) je jen jedno. Τaké ´ἄφοδος´
(´odchod´), ´ἀφορισμός´ (´ohraničení´) i ´ἀφορία´ (´neúrodnost´), kdežto slovo ´ἀπηλιώτης´
je jen jedno. Zajisté tedy slovo ´ἀντωνυμία´ vzniklo jako jednotlivý tvar, kdežto ostatní
výrazy jsou, co se týče hlásky o, v souladu s obvyklou podobou. Ve skutečnosti však nelze
přijmout ani tuto hypotézu. Existují totiž i výrazy jako ´πολυώνυμος´ (´mající mnoho jmen´)
či ´διώνυμος´ (´mající dvě jména´).
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δὲ οὐχὶ γελοίως Αἰολικὸν εἰρήσεται τὸ ἱερώνυμος καὶ ἔτι τὸ ὁμώνυμος,
δασυνόμενα;
Λεκτέον34 οὖν, ὡς καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μυρίων κατὰ τὰς συνθέσεις μεταβολαὶ γίνονται φωνηέντων,35 καὶ ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τὸ αὐτό. τὸ ἄνε-

5

μος διὰ τοῦ η ποδήνεμος, καὶ ἔτι τὸ ἄγειν φορτηγός, στρατηγός·36 τό
τε ἀνήρ ἀντήνωρ· τό τε α τῶν οὐδετέρων ο γίνεται, γηροκόμος, κρεοπώλης, χρεοφείλης.37 τὰ δύο διὰ τοῦ ι, δύο μῆνες — δίμηνος, δίπηχυς. καὶ τὸ ὄνομα οὖν τὸ μὲν ἄρχον ο ω ποιεῖ, τὸ δὲ παραλῆγον38
υ· συνώνυμον γὰρ καὶ φερώνυμον, αὐτό τε τὸ ἀντ᾽ ὀνόματος παρα-

10

λαμβανόμενον ἀντωνυμία ἂν κληθείη. Τὸ δὲ ἀντωνομασία, πρὸς τῷ
καὶ τρόπου ὄνομα δηλοῦν,39 καὶ τὸ ὀνομάσαι ἔχει ἐγκείμενον,40 καθὸ καὶ
τῷ χειμάσαι τὸ χειμασία παράκειται·41 ὅπερ οὐκ ἐπιζητεῖ τὸ σημαινόμενον.
Οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἄρθρα καλοῦσι καὶ τὰς ἀντωνυμίας, διαφέροντα
δὲ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἄρθρων, ᾗ ταῦτα μὲν ὡρισμένα, ἐκεῖνα δὲ ἀοριστώδη.42

15

<<καὶ ὃν τρόπον>>, φασί, <<τὸ ἄρθρον διχῶς νοεῖται43 (ἥ τε γὰρ συμβολὴ τῶν
κώλων, ἐν ᾧ φαμεν ἔξαρθρον, καὶ <αὐτὸ τὸ> κῶλον, ἐν ᾧ φαμεν
μεγάλοις ἄρθροις κεχρῆσθ<αι> τὸν δεῖνα), οὕτω44 καὶ τὸ ἐν τῷ λόγῳ ἄρθρον τὸν αὐτὸν <τρόπο>ν.>> — καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος καὶ ὁ Θρᾷξ
Διονύσιος καὶ ἄρθρα δεικτικὰ τὰς ἀντωνυμίας ἐκάλεσαν.45

20

<Συνη>γορεῖ δὲ αὐτοῖς ὁ λόγος, καθὸ αἱ ἀντωνυμίαι καὶ ἀναφορικῶς46

λαμβάνονται, καὶ τὰ ἄρθρα δὲ ἀναφορὰν δηλοῖ. — τὰ ἄρθρα ἀνθυπάγεται47 ταῖς ἀντωνυμίαις, προτακτικὰ μέν·
ὁ γὰρ ἦλθε (Α 12),48
τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος (ξ 161),
25

καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος (ν 79),
ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τόν
Ἥρη (Τ 96)·
ὑποτακτικὰ δέ·
ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικεν (Φ 198),

30

Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων (Ψ 9)·
καὶ θηλυκά·
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Jak by tedy nebylo směšným tvrzení, že slova ´ἱερώνυμος´ (´mající posvátné jméno´)

a ´ὁμώνυμος´ (´homonymní´) jsou aiolská, přestože mají ostrý přídech?
Je nutno říci, že i v nesčetném množství jiných případů dochází při skládání slov k
vokalickým změnám a u slova ´ὄνομα´ je tomu taktéž. Výraz ´ἄνεμος´ (´vítr´) je ve složenině
´ποδήνεμος´ (´rychlý jako vítr´) změněn hláskou ē, podobně slovo ´ἄγειν´ (´táhnout´) ve
složeninách ´φορτηγός´ (´nákladní´) a ´στρατηγός´ (´vojevůdce´). Slovo ´ἀνήρ´ (´muž´) mění
svou hláskovou podobu ve složenině ´ἀντήνωρ´ (´namísto muže´), a se ve slovech středního
rodu se mění na o, např. ´γηροκόμος´ (´pečující o staré´), ´κρεοπώλης´ (´prodavač masa´) a
´χρεοφείλης´ (´dlužník´). Číslovka ´δύο´ (´dva´) mění svůj vokál na i, např. ´δίμηνος´
(´dvouměsíční´) - ´δύο μῆνες´ (´dva měsíce´), podobně ´δίπηχυς´ (´dvouloketní´). Ve slově
´ὄνομα´ přechází počáteční o v ō, zatímco o v předposlední slabice se mění na y, např. u slov
´συνώνυμον´ (´synonymum´) a ´φερώνυμον´ (´pojmenované po něčem´). Právě element,
který se užívá namísto jména, může být nazváno ἀντωνυμία (zájmenem). Avšak název
´ἀντωνομασία´ v sobě zahrnuje, kromě předložky označující daný jazykový proces, také
výraz ´ὀνομάσαι´ (´pojmenovat´), podobně jako slovo ´χειμασία´ (´bouře´) v sobě zahrnuje
výraz ´χειμάσαι´ (´bouřit´), jemuž také nechybí příslušný význam.
[1.2.4 Stoické pojetí členů a zájmen, 5.13-9.6]

Stoikové nazývají i zájmena členy (ἄρθρα), ty se však liší od členu v našem pojetí tím,
že kategorie, kterou já pojímám jako zájmena, představuje v jejich pojetí vymezené
(ὡρισμένα) členy, kdežto členy v mém pojetí považují za členy nevymezené (ἀοριστώδη).
„Právě tím způsobem“, říkají, „jímž je slovo člen v běžném významu chápáno dvojznačně
(jednak jako spojení částí těla, proto někdy říkáme, že je cosi vykloubené [ἔξαρθρον], jednak
jako část těla sama o sobě, kdy říkáme, že ten a ten člověk má mohutné končetiny [ἄρθρα]),
je člen chápán i v jazykovém smyslu.“ Také Apollodóros z Athén a Dionysos Thrácký
nazvali zájmena deiktickými členy (ἄρθρα δεικτικά).
Jazykový úzus jejich pojetí potvrzuje, vzhledem k tomu, že zájmena se užívají také
anaforicky a zároveň člen vyjadřuje anaforu. Člen se užívá také namísto zájmen, jednak jako
člen prepoziční:
´ὁ γὰρ ἦλθε´ (´ten totiž přišel´) (Il. I.12);
´τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος´ (´ještě v průběhu tohoto roku´) (Od. XIV.161);
´καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος´ (´na toho [skláněl se] sladký spánek´) (Od. XIII.79);
´ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τόν Ἥρη´ (´tomu Ηéra zas [odpoví]´) (Il. XIX.96);
jednak také jako člen postpoziční:
´ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικεν´ (´ale i on se bojí´) (Il. XVI.198);
´Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων´ (´plačme nad Patroklem, to
poctou je mrtvým´) (Il. XXIII.9);
podobně v ženském rodě:
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ὣς ἡ ῥίμφα θέουσα (ν 88),
καὶ
εἵνεκα τῆς ἀρετῆς (β 206),
καὶ ἀντὶ τῆς αὐτός·

5

ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα (ξ 36),
ἡ δὲ χιτῶν᾽ ἐνδῦσα (Ε 736. Θ 387). —
ἔτι καὶ αἱ φωναὶ49 ὁμολογοῦσι. δασύνεται γὰρ τὰ τῶν ἀντωνυμιῶν τρίτα
πρόσωπα, ἕ, οἷ·50 καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἄρθρων51 δασύνεται, ἡ, οἱ. — πρὸς
τούτοις αἱ ἀντωνυμίαι κλητικὰς οὐκ ἔχουσιν ἐν τῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ·

10

τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ ἄρθρα, τρίτου προσώπου νοούμενα·52 τὸ γὰρ ὦ οὐκ
ἄρθρον.53 — τὰ εἰς φωνῆεν λήγοντα ἐπ᾽ εὐθείας καὶ κατὰ ἄρσενος λαμβανόμενα54 ἀντωνυμίαι εἰσίν, ἐγώ, σύ· τοιοῦτο καὶ τὸ ὁ.55 — τὸ τημοῦτος
τὸ αὐτὸ μέρος λόγου56 ἐστὶ καὶ τὸ τῆμος, καὶ τὸ τημόσδε, καὶ καθόλου
ἡ ἐπέκτασις εἰς τὸ αὐτὸ μέρος λόγου προάγεται· καὶ κατὰ τοῦτο οὖν

15

τὸ αὐτὸ μέρος λόγου τὰ ἄρθρα καὶ αἱ ἀντωνυμίαι, καθὸ ἀπὸ τοῦ ὁ
τὸ οὗτος καὶ ὅδε παρείλκυσε, καὶ ἔτι ἀπὸ τῆς γενικῆς τῆς τὸ τ ἐχούσης
τὸ τούτου καὶ τοῦδε, καὶ ἀπὸ οὐδετέρου, ὅπερ μόνον ἀπὸ τοῦ τ ἤρξατο
κατὰ τὴν εὐθεῖαν, τὸ τοῦτο.57— μονοπροσωποῦσι καὶ εἰς ο λήγουσι
κατὰ τὸ οὐδέτερον αὐτό, ἐκεῖνο·58 οὕτως ἔχει καὶ τὸ οὐδέτερον.

20

Λεκτέον δέ, ὡς ἡ τοιαύτη συνηγορία εὐπαράκρουστος. οὐ γάρ, εἴ
τί τινι κατά τι κεκοινώνηκε, τοῦτο πάντως ἐκείνῳ ταὐτόν ἐστιν. πρόσωπα
παριστᾶσιν αἱ ἀντωνυμίαι, ἀλλὰ καὶ τὰ ῥήματα· καὶ οὐ τὸ αὐτὸ μέρος
λόγου. γένος ἐπιδέχεται τὸ ἐμός, ἀλλὰ καὶ τὸ καλός· ἀλλ᾽ οὐ τὸ αὐτό.
καὶ τί λέγω ἐπὶ λέξεως; ἐπὶ παντὸς γὰρ φυσικοῦ τοῦτο. ζῳότητος

25

μετέχει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα ζῷα· καὶ οὐ ταὐτὸν θεὸς καί τε
ἄνθρωπος· καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ἀπείρων. — Οὐκ ἂν οὖν, ἐὰν ἀναφορὰν
σημαίνῃ59 ἡ ἀντωνυμία, πάντως ἂν εἴη60 ἄρθρον, ἐπεὶ καὶ τὰ ἄρθρα ἀναφορὰν

σημαίνει. Τί δὲ μᾶλλον αἱ ἀντωνυμίαι ἄρθρα ἤπερ τὰ ἄρθρα ἀντωνυμίαι;
ἄλλως τε καὶ τὸ ὅτε ἀναφορικόν, καὶ οὐ πάντως ἄρθρον.
30

Οἶμαι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Στωικῶν καλεῖσθαι αὐτὰ ἀοριστώδη ὑπό τι
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´ὣς ἡ ῥίμφα θέουσα´ (´ta tak rychle běžela´) (Od. XIII.88);
´εἵνεκα τῆς ἀρετῆς´ (´kvůli zdatnosti´) (Od. II.206);

člen se užívá i místo zájmena ´αὐτός´ (´on´):
´ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα ´ (´ten oslovil vládce´) (Od. XIV.36)
´ἡ δὲ χιτῶν᾽ ἐνδῦσα´ (´ta si navlékla chitón´) (Il. V.736, VIII.387).
Také podoby vokálů souhlasí. Zájmena třetí osoby totiž mohou mít ostrý přídech, např. ἕ
(´sebe´) a ´οἷ´ (´sobě´). Také člen, který zastupuje třetí osobu, má ostrý přídech, např. ἡ (´ta´),
´οἱ´ (´ti´). Kromě toho zájmena první a třetí osoby nemají vokativ. Totéž platí pro člen, jelikož
ten je chápán jako třetí osoba. Slovo ´ὦι´ totiž není členem. Tvary, které v nominativu končí
samohláskou a užívají se ve smyslu mužského rodu, jsou zájmeny, např. slova ´ἐγώ´ (´já´) a
´σύ´ (´ty´). Výše uvedené vlastnosti má i tvar ´ὁ´ (´ten´). Tvar ´τημοῦτος´ (´tehdy´) patří ke
stejnému slovnímu druhu jako ´τῆμος´ (´tehdy´) a ´τημόσδε´ (´tehdy´) a obecně prodloužení
(ἐπέκτασις) vede k témuž slovnímu druhu. Podle tohoto principu představují člen a
zájmeno jeden slovní druh i proto, že od tvaru členu ´ὁ´ byla odvozena zájmena ´οὗτος´
(´ten´) a ´ὅδε´ (´tento´), podobně jako od genitivu, jehož příznakem je počáteční t, byly
odvozeny tvary ´τούτου´ (´toho´) a ´τοῦδε´ (´tohoto´) a od tvaru středního rodu, který jako
jediný začínal hláskou t i v nominativu, vznikl tvar ´τοῦτο´ (´to´). Tvary ´αὐτό´ (´ono´) a
´ἐκεῖνο´ (´ono´) vyjadřují jen jednu osobu a jakožto slova středního rodu končí na o. Stejně je
tomu i u tvaru ´τό´ (´to´), který je středního rodu.
Je nutno říci, že takovou obhajobu lze snadno vyvrátit. Jestliže jedna věc má s druhou
v nějakém ohledu společné rysy, neznamená to, že je s ní veskrze totožná. Kategorie osoby je
vyjadřována zájmeny i slovesy, a přesto nejsou zájmena a slovesa jedním slovním druhem.
Rod vyjadřují slova ´můj´ i ´krásný´, ale totožná nejsou. Proč však hovořím pouze o jazyku?
Vždyť vše, co existuje, má takové vlastnosti. Život je vlastností člověka, ale i jiných živých
bytostí. Přesto bůh a člověk nejsou totéž. A tak je tomu i v nespočtu jiných případů. Zájmeno
nemůže být zcela členem ani tehdy, vyjadřuje-li anaforu, přestože člen anaforu vyjadřuje
také. Proč by zájmena měla být členem, spíše než aby člen byl zájmenem? Ostatně i spojka
´ὅτε´ (´když´) je anaforická a o člen se v žádném případě nejedná.
Domnívám se, že i stoické nazývání některých typů členu členy nevymezenými je
v jistém ohledu
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μαχόμενον.61 ἀόριστον62 μὲν γὰρ τὸ ἄνθρωπος παρεγένετο. πᾶσα γὰρ
ἀναφορὰ γνώσεως προϋφεστώσης ἐστὶ σημαντική, τὸ δὲ γινωσκόμενον
ὥρισται.63 πῶς οὖν ἀοριστώδη τὰ ἄρθρα, ἀναφορὰν δηλοῦντα;64 Ἀλλ᾽ εἰ καὶ
φήσει τις ἀόριστα εἶναι ἐν τῷ ὁ περιπατῶν κινεῖται καὶ ἐν τοῖς ὁμοίοις,

5

φήσομεν ὅτι μᾶλλον ὡρισμένα εἰρήσεται ἀπὸ τῶν ἀναφορὰν σημαινόντων. Ἴσως οὖν πρὸς τὴν σύγκρισιν τῶν ἀντωνυμιῶν, πάντοτε ὁριζομένων,65 ταῦτα ἐκάλεσαν ἀοριστώδη.
Κἀκεῖνο δ᾽ εὔηθες τὸ λέγειν, ἄρθρα ἀντὶ ἀντωνυμιῶν, καὶ διὰ
τοῦτο ἓν μέρος λόγου. — πρῶτον οὐκ εἴ τι ἀντί τινος παραλαμβάνεται,

10

εὐθέως ταὐτὸν ἐκείνῳ ἐστίν.66 ἰδοὺ γὰρ
Ἕκτορι δίῳ (Η 75)
ἀντὶ τοῦ ἐμοί, καὶ οὐ ταὐτό, καὶ τὸ
καρπῷ βριθομένη (Θ 307)
ἀντὶ τοῦ βρίθεται. καὶ ὁ εἴ συναπτικὸς ἰσοδυναμεῖ τῷ ἀκολουθεῖ ῥήματι,

15

ἀκολουθεῖ τῷ ἡμέραν εἶναι καὶ φῶς εἶναι — εἰ ἡμέρα ἐστί,
φῶς ἐστί.67 (τὸ γὰρ
ὅ μοι γέρας ἔρχεται (Α 120)
οὐ πάντως ἄρθρον ἀντὶ αἰτιώδους συνδέσμου τοῦ ὅτι· ἴσως γὰρ ἀπεκόπη ὁ αἰτιώδης.)68

20

Τὸ δὲ πάντων μεῖζον· μεγάλην ἀσθένειαν διὰ τὴν ἰδίαν ἀπειρίαν
τοῦ ποιητοῦ καταγγέλλουσι, φάσκοντες τοσαῦτα σχήματα ἄρθρων ἀντὶ
ἀντωνυμιῶν παραλαμβάνειν. τὸ γὰρ69 μὴ ταῖς κατὰ φύσιν λέξεσι κεχρῆσθαι κακία. Ἐλελήθει οὖν αὐτοὺς ἡ ὁμοφωνία70 τῶν ἄρθρων καὶ τῶν
ἀντωνυμιῶν.71 ἡ γὰρ προκειμένη παραγωγὴ ὡς ἀπὸ τῶν ἄρθρων72 πίστις

25

γίνεται τοῦ ὁμοφωνεῖν τὰ ἄρθρα ταῖς ἀντωνυμίαις. εἰ γὰρ τὸ τηλικοῦτος
ὄνομα, <καθότι> καὶ τὸ τηλίκος ὄνομα τοῦ αὐτοῦ παραστατικόν, ὡσαύτως
καὶ <τὸ> τηλικόσδε, τὸ <τε> τημοῦτος καὶ τὸ τημόσδε ἐπιρρήματα, καθότι
καὶ τὸ τῆμος, τηνικαῦτα καὶ τηνικάδε·73 παντὶ προῦπτον ὅτι, εἰ τὸ οὗτος
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/p. 7/ v rozporu samo se sebou. Nevymezené je např. slovní spojení ´ἄνθρωπος παρεγένετο´
(´přicházel nějaký člověk´). Každá anafora totiž značí poznání, které již proběhlo, přičemž
předmět tohoto poznání je vždy nějak vymezen. Jak by tedy člen mohl být nevymezený,
vyjadřuje-li anaforu? Pokud by však někdo tvrdil, že člen ve spojení ´ὁ περιπατῶν κινεῖται´
(´chodící se hýbe´) a v podobných případech je nevymezený, odpovím mu, že takový člen je
spíše nutno nazvat vymezeným vzhledem k jeho anaforickému významu. Přesto ale stoikové
nazvali člen nevymezeným, aby jej odlišili od zájmen, která jsou vymezena vždy.
Bláhové by bylo také tvrzení, že člen a zájmeno představují jeden slovní druh proto,
že člen může zájmeno zastupovat. Jestliže se cosi užívá namísto něčeho jiného, neznamená
to, že je s tím totožné. Např. spojení
´Ἕκτορι δίῳ´ (´božskému Hektorovi´) (Il. VII.75),
které stojí namísto zájmena ´ἐμοί´ (´mně´), a přesto oba výrazy nelze ztotožnit; podobně
spojení
´καρπῷ βριθομένη´ (´úrodou obtěžkávána´) (Il. VIII.307)
stojí namísto tvaru ´βρίθεται´ (´je obtěžkávána´). Také podmínkové ´εἴ´ (´jestliže´) má
shodný význam se slovesným tvarem ´ἀκολουθεῖ´ (´vyplývá´): souvětí „z toho, že je den,
vyplývá, že je světlo“ má stejný význam jako souvětí „jestliže je den, pak je světlo“. (Naopak
ve spojení
´ὅ μοι γέρας ἔρχεται´ (´protože dar mi odchází´) (Il. I.120)
není v žádném případě člen namísto důvodové spojky ´ὅτι´ (´protože´), ta byla pouze
apokopována).
Nejzávažnější ze všeho však je, že stoikové připisují básníkovi kvůli své vlastní
neznalosti velkou slabost, když říkají, že často užívá formy členu namísto zájmen. Je totiž
chybou užívat slova v rozporu s jejich přirozeností. Stoikům však zůstala skryta homonymie
některých tvarů členů a zájmen. Výše uvedená odvozování zájmen od zdánlivých členů jen
potvrzují, že členy a zájmena mohou být homonymní. Jestliže je tvar ´τηλικοῦτος´ (´tak
starý´) jménem, podobně jako slovo ´τηλίκος´, které se užívá v identickém významu, což
platí i pro výraz ´τηλικόσδε´, a jestliže jsou zároveň tvary ´τημοῦτος´ (´tehdy´) a ´τημόσδε´
(´tehdy´) příslovci, stejně jako ´τῆμος´ (´tehdy´), ´τηνικαῦτα´ a ´τηνικάδε´, je každému jasné,
že pokud dokonce i formy ´οὗτος´ (´ten´),
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/p. 8/

καὶ ὅδε καὶ τούτου καὶ τοῦδε ἀντωνυμίαι,74 ἀντωνυμίαι ἄρα καὶ τὸ ὅ καὶ
τὸ τοῦ, ὅτε οὕτω75 παραλαμβάνονται. — εἰ δὲ ταράσσονται διὰ τὴν ὁμοφωνίαν, μηδὲ τὸ ὅς ἄρθρον λεγέτωσαν ὑποτακτικόν,76 ὅτι καὶ σύναρθρον77
ἀντωνυμίαν σημαίνει, καὶ ἀόριστον μόριον ἐν τῷ ὃς ἂν ἔλθῃ μεινάτω

5

με,78 καὶ ἴσον τῷ οὗτος παρὰ Ἀττικοῖς, ὡς Πλάτων ἦ δ᾽ ὅς ἀντὶ τοῦ
ἔφη δὲ οὗτος. καὶ μακρὸν ἂν εἴη τὸ νῦν ὑπὲρ ὁμοφωνίας διαλαβεῖν.
Οὐκ ἐπεὶ δὲ ἐγκλίσεως79 ἀμοιρεῖ ἥδε ἡ σύνταξις τῶν ἀντωνυμιῶν,80
πάντως ἐπιλήψεως τεύξεται. οὐδὲ γὰρ πᾶσα ἀντωνυμία τὸν δισσὸν τόνον81
ἀνεδέξατο. ἄλλως τε ὅσαι γένους ἐμφαντικαί82 εἰσιν, αὗται μόνως ὀρθό-

10

τονοι (περὶ γὰρ τῆς αὐτός ἐν τῷ ἰδίῳ τόπῳ εἰρήσεται). ὀρθῶς ἄρα
καὶ αἱ προκείμεναι ἀνέγκλιτοι καθεστᾶσι.
Κἀκεῖνο δὲ προσθετέον, ὡς αἱ μὲν ἀντωνυμίαι ἀντ᾽ ὀνομάτων,
τὰ δὲ ἄρθρα μετ᾽ ὀνομάτων. πῶς οὖν <ἓν> μέρος λόγου τὸ μετά τινος
καὶ ἀντί τινος; — Αἱ ἀντωνυμίαι μετὰ ῥήματος αὐτοτέλειαν ποιοῦσιν,

15

αὐτὸς γράφει, σὺ γράφεις· τὰ δὲ ἄρθρα οὔ. — Τὰ ἄρθρα ὑποτακτικά ἐστι83 τῆς εὐθείας, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι εὐθείας οὖσαι οὔποτε ὑποτακτικαί. — Τῶν ἀντωνυμιῶν μεταλήψεις γίνονται εἰς ὀνόματα ἢ εἰς τὰς
ἰσοδυναμούσας, λέγω δὲ τὴν ἕ καὶ ἵ καὶ τὴν οἷ, ὅτε εἰς τὴν αὐτός ἢ
αὐτῷ ἢ αὐτόν μεταλαμβάνονται·84 τὰ δὲ ἄρθρα ἀμετάληπτα εἰς ταῦτα·

20

τὸ γὰρ
ὁ δὲ προσέειπεν (ξ 36)
ἐδείχθη ὡς ὁμοφωνεῖ μόνον τῷ ἄρθρῳ, οὐκ ἔστι δὲ αὐτὸ ἄρθρον. —
Ἔτι ἡ αὐτός μετὰ ἄλλης ἀντωνυμίας παρατεθεῖσα μόνον ἐπιτείνει τὰ
τῆς ἀντιδιαστολῆς,85 ἐμοῦ αὐτοῦ, σοῦ αὐτοῦ, σοὶ αὐτῷ· τοῖς δὲ

25

ἄρθροις παρακειμένη ἐπίτασιν μὲν οὐ σημαίνει, δὶς δὲ ἀναφοράν, ὁ
αὐτός,86 τοῦ αὐτοῦ. πῶς οὖν ἓν μέρος λόγου;
Φήσει τις· <<καὶ ἡ ἐγώ πολλὴν ἔχει διαφορὰν πρὸς τὴν ἐμός, καὶ
ἓν μέρος λόγου>>. Ἀλλ᾽ ἐμπίπτει εἰς τὸ γενικόν, τὸ ἀντ᾽ ὀνόματος παραλαμβάνεσθαι, τό τε τὰ πρόσωπα πάντοτε ὁρίζειν τοῦ κτησαμένου,87 τὸ

30

οὐσίας88 παραστατικὸν εἶναι. τὰ δὲ ἄρθρα οὔτε ἀντ᾽ ὀνόματος, οὔτε
ὁρίζει πάντοτε τὰ πρόσωπα, οὔτε οὐσίαν παρίστησιν· ὥστε οὐκέτι ἐν
ἰδικῇ διαφορᾷ, ἀλλὰ γενικῇ.89
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/p. 8/ ´ὅδε´ (´tento´), ´τούτου´ (´toho´) a ´τοῦδε´ (´tohoto´) jsou zájmeny, musí být zájmeny i
tvary ´ὁ´ (´ten´) a ´τοῦ´ (´toho´) tam, kde se takto užívají. Pokud jsou stoikové danou
homonymií zmateni, pak ať dále netvrdí, že ´ὅς´ (´jenž´) je [pouze] postpoziční člen, jelikož
tento tvar znamená také zájmeno pojící se se členem i neurčitou částici, jako např. ve větě: ´ὃς
ἂν ἔλθῃ μεινάτω με´ (´kdo přijde, ať na mě počká´), rovněž může daný tvar u attických
autorů znamenat totéž co ´οὗτος´ (´ten´), např. u Platóna nacházíme ´ἦ δ᾽ ὅς´ (´pravil on´)
namísto ´ἔφη δὲ οὗτος´ (´ten řekl´). Rozebírat na tomto místě problematiku homonymií by
bylo zdlouhavé.
Přestože tento typ zájmenné syntaxe nezahrnuje příklonky, nebude to vůbec jeho
nedostatkem. Dva typy přízvukování totiž nemá každé zájmeno, např. zájmena vyjadřující
kategorii rodu mají pouze regulérní přízvuk (o zájmenu ´αὐτός´ (´on´) bude pojednáno
v příslušném oddílu výkladu). V souladu s tím jsou nepříklonné rovněž výše uvedené tvary.
Ještě je potřeba dodat, že zatímco zájmena se užívají namísto jmen, člen je užíván
společně se jménem. Jak by však mohlo být jedním slovním druhem to, co se užívá společně
s něčím, a to, co se užívá namísto téhož? Zájmena spolu se slovesem tvoří úplnou větu, např.
´αὐτὸς γράφει´ (´on píše´), ´σὺ γράφεις´ (´ty píšeš´), členy nikoliv. Člen v nominativu může
být postpoziční, kdežto zájmeno, pokud je v nominativu, nikdy postpoziční není. Zájmena se
zároveň mohou měnit ve jména nebo v jiná zájmena se stejným významem, mám na mysli
tvary ´ἕ´ (´sebe´), ´ἵ´ (´se´) a ´οἷ´ (sobě), které se mění na ´αὐτός´ (´on´), ´αὐτῷ´ (´jemu´) a
´αὐτόν´ (´ho´). Člen se v tato zájmena měnit nemůže. Ukázal jsem, že např. slovo ´ὁ´ (´ten´)
ve verši
´ὁ δὲ προσέειπεν´ (´a on oslovil´) (Od. XIV.36)
je se členem jen homonymní, členem však není. Zájmeno ´αὐτός´ (´sám´), kladené vedle
jiného zájmena, pouze zesiluje jeho význam, např. ve spojeních ´ἐμοῦ αὐτοῦ´ (´mě
samotného´), ´σοῦ αὐτοῦ´ (´tebe samotného´) a ´σοὶ αὐτῷ ´ (´tobě samotnému´); stojí-li se
členem, nezesiluje význam, nýbrž zdvojuje anaforu, např. ´ὁ αὐτός´ (´tentýž´); ´τοῦ αὐτοῦ´
(´téhož´). Jak by tedy člen a zájmeno mohly být jedním slovním druhem?
Někdo by mohl říci: „Vždyť i zájmeno ´já´ se velmi liší od zájmena ´můj´, a přesto
jsou jedním slovním druhem.“ Ano, ale přivlastňovací zájmeno ´můj´ spadá do stejné rodové
kategorie, jednak je užíváno namísto jmen, jednak vždy vymezuje vlastnící osobu, jednak
vyjadřuje existenci. Člen se neužívá namísto jmen, ani zcela nevymezuje osoby, ani
nevyjadřuje existenci. Člen a zájmeno se tedy mezi sebou neliší druhově, nýbrž rodově.
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Σαφὲς δὲ ὅτι καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς αὐτὸ μόνον τῷ αὐτῷ ὀνόματι90
προσκεχρημένοι εἰσίν, οὐκέτι δὲ καὶ τῷ πράγμ<ατι>. καὶ γὰρ ὅτε παραλαμβάνουσιν ἕνεκα ὑποδείγματος ἄρθρον <τὸ> ἐπὶ σώματος, πολὺ διέστηκε·91 πόθεν γὰρ ἁρμογή τε καὶ κῶλον τὸ αὐτό; Ἄμεινον οὖν χωρί-

5

ζοντας τὸ μὲν καλεῖν ἄρθρον, καθότι πάντοτε ἐναρμόνιον πτωτικῷ,92 τὸ
δὲ καλεῖν ἀντωνυμίαν, ὅτι ἀντ᾽ ὀνόματος τίθεται.
Οὐ γὰρ ἰσωνυμίαν,93 ὥς τινες· οὐ γὰρ τὰ ἴσα παρακολουθεῖ94 τῷ
ὀνόματι καὶ τῇ ἀντωνυμίᾳ. τὸ μὲν γὰρ ἀμοιρεῖ δείξεως, ποιότητά τε
ἐπαγγέλλεται·95 αἱ δὲ δεῖξιν ἔχουσι μετὰ προσώπων ἀκολουθίας, οὐσίαν

10

τε μόνον δηλοῦσιν.
Ὁριστέον οὖν τὴν ἀντωνυμίαν ὧδε· λέξιν ἀντ᾽ ὀνόματος προσώπων ὡρισμένων παραστατικήν, διάφορον96 κατὰ τὴν πτῶσιν καὶ ἀριθμόν,97
ὅτε καὶ γένους ἐστὶ κατὰ τὴν φωνὴν 98ἀπαρέμφατος.
Ὅτι μὲν οὖν ἀντ᾽ ὀνόματος, παντί τῳ δῆλον. Διὰ τί δὲ ἀν-

15

τ᾽ ὀνομάτων, καὶ ποίων ὀνομάτων, εἰρήσεται μετ᾽ ὀλίγον. Ὡς δὲ καὶ
ὁρίζει τὰ πρόσωπα, ῥητέον.
Πᾶσα ἀντωνυμία ἢ δεικτική ἐστιν ἢ ἀναφορική, αἱ κατὰ πρῶτον
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/p. 9/ Je jasné, že stoikové pouze užívají identické pojmenování, ale nemají na mysli
tentýž význam. I když ve snaze dokázat své pojetí používají slovo ´člen´ (´ἄρθρον´) ve
významu části těla, zahrnuje dané slovo velmi odlišné významy. Jak by kloub a končetina
mohly být tímtéž? Lepší by bylo oba prvky oddělovat, jeden nazvat členem, protože se vždy
shoduje s příslušným skloňovaným slovem, druhý pojmenovat zájmenem, jelikož se užívá
namísto jména.
[1.2.5 Termín ´ἰσωνυμία´, 9.7-10]

Název ´ἰσωνυμία´ (´izonymie´), který někteří užívají, je nevhodný. Jméno a zájmeno
totiž nemají stejné vlastnosti. Jméno postrádá deixi a značí kvalitu, zatímco zájmeno deixi
vyjadřuje v souvislosti s kategorií osoby a značí pouze existenci.
[1.3 Definice zájmen a její rozbor, 9.11-13.3]
[1.3.1 Odkazovací platnost a vymezování osob, 9.11-11.21]

Zájmeno je nutno definovat takto: je to slovo, které se užívá namísto jména,
reprezentuje vymezené osoby a v případech, kdy není tvarově rozlišován rod, vyjadřuje
nepravidelnými tvary pád a číslo.
Že se zájmeno užívá namísto jména, je každému jasné. Proč se však užívá namísto
jmen, a namísto jakých jmen, o tom pojednám dále. Také je nutno vyložit, že zájmeno
vymezuje osoby.
Každé zájmeno je buď deiktické, nebo anaforické, zájmena první
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/p. 10/ καὶ δεύτερον μόνως δεικτικαί, αἱ κατὰ τὸ τρίτον καὶ δεικτικαὶ καὶ ἀναφορικαί, <ὅσαι γένους εἰσὶ παραστατικαί>,99 ἐκεῖνος, ὅδε, οὗτος, ὑπεσταλμένης τῆς αὐτός, ἥτις πάλιν100 δεικτικὴ γίνεται συντασσομένη ταῖς δεικτικαῖς

ἀντωνυμίαις. αἱ ὑπολειπόμεναι ἀναφορικαί, ἥ101 τε ἵ, οὗ, οἷ, ἕ. εἰ οὖν
5

τὰ δεικνύμενα ὁρίζεται, καὶ τὰ ἀναφερόμενα γνῶσιν ἐπαγγέλλεται προϋφεστῶσαν, ὅ ἐστι πάλιν πρόσωπον ὡρισμένον, ὀρθῶς ἄρα ὡρισμένων προσώπων παραστατικὴ ἡ ἀντωνυμία.102
Φήσει τις· <<τί οὖν; οὐχὶ καὶ τὰ ῥήματα ὁρίζει>>; Ἀλλ᾽ οὐ πάντα.103
τὰ γὰρ τρίτα τούτων ἀόριστα. γράφει γάρ, τίς; καὶ περιπατεῖ, τίς;

10

καὶ οὐκ ἄλλως ὁρισθήσεται ἢ ταῖς ἀντωνυμίαις, γράφει ἐκεῖνος,
γράφει ὅδε. — <<Ἀλλ᾽ ἴσως καὶ τὰ κύρια104 ὁρίζει, μάχεται Αἴας, περιπατεῖ Δίων>>. Ἀλλὰ καὶ ταῦτα ὑπὸ τῆς ὁμωνυμίας πολλάκις ἀμφιβάλλεται. ὁρίζεται γοῦν ἐν τῷ
ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας (Μ 349. 362)

15

διὰ τῆς ἐπιφορᾶς τοῦ Τελαμώνιος. πῶς οὖν τὸ ὁριζόμενον ὑπὸ ἑτέρου
ὁριστικὸν ἔτι κεκλήσεται; ἡ μέντοι ἀντωνυμία οὔτε ἀναφορικῶς νοουμένη
οὔτε δεικτικῶς παραλαμβανομένη ἀμφιβάλλεται.
Ἴσως τισὶ δόξει τὸ
κεῖνος δ᾽ αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος (ζ 158)

20

ἀντικεῖσθαι. οὔτε γὰρ δεικτικόν, οὔτε ἐπί τι ὁριζόμενον ἀναφέρεται.
Ἀλλ᾽ ἡ ἀναφορὰ ὡς ἐπί τι πρόσωπον πάντως ἐσόμενον105 λαμβάνεται, ὅπερ
εὐφημιζόμενος προληπτικῶς ἀνεφώνησεν. <<Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ
οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος (ω 260)
τοῖς αὐτοῖς ἐγκλήμασιν ὑποπίπτει.106 >> Ἀλλ᾽ ἡ ὑπερβολὴ τῆς πρὸ ὀλίγου

25

ἀποστάσεως διὰ τῆς ἀντωνυμίας ἐπεδείκνυτο, ὡς εἰ ἔλεγεν <<ὁ ἔτι ὑπὸ
τὴν ὄψιν μου ὤν>>.
Ὅτι δὲ κατὰ πτῶσιν καὶ ἀριθμὸν διάφορος ἡ ἀντωνυμία, δῆλον
ἐντεῦθεν. Ποία γὰρ ἀκολουθία τῆς ἐγώ πρὸς δυϊκὸν τὸ νῶι, ἢ τῆς
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/p. 10/ a druhé osoby jsou pouze deiktická, zájmena třetí osoby, která rozlišují rod,
mohou být deiktická i anaforická, např. ´ἐκεῖνος´ (´onen´), ´ὅδε´ (´tento´), ´οὗτος´ (´ten´),
s určitou výjimkou zájmena ´αὐτός´ (´sám´), které se ve spojení s deiktickými zájmeny stává
pouze deiktickým. Ostatní zájmena třetí osoby jsou anaforická, např. ´ἵ´ (´se´), ´οὗ´ (´sebe´),
´οἷ´ (´sobě´) a ἕ (´sebe´). Jestliže věc, na kterou se deikticky poukazuje, je tím vymezována a
zároveň věc, na kterou se odkazuje anaforicky, označuje, že již proběhlo poznání, což
znamená, že došlo k vymezení osoby, je nutně zájmeno slovem reprezentujícím vymezenou
osobu.
Někdo by mohl říci: „Co to tedy znamená? Copak slovesa osobu nevymezují?“ Ano,
ale ne všechna slovesa. Konkrétní osobu nevymezují slovesa ve třetí osobě, např. slovesný
tvar ´píše´ nevyjadřuje, kdo píše. Podobně tvar ´kráčí´. A osoba v takových případech ani
nemůže být zcela vymezena jinak, než zájmeny, např. ´onen píše´, ´tento píše´. [Někdo by
opět oponoval:] „Ale i vlastní jména osobu vymezují, např. ´Aias bojuje´, ´Dión se
prochází´“. Avšak vlivem homonymie dochází i v těchto případech často k nejasnosti.
Naopak jasné vymezení je např. ve verši
´ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας´ (´aspoň ať přijde sám udatný Aias,
Telamónovec´ (Il. XII.349, 362)
díky přídomku ´Telamónovec´. Jak by tedy to, co je něčím vymezováno, mohlo být samo
nazýváno vymezujícím? Nejasnost vzniká tehdy, pokud zájmeno není chápáno anaforicky
ani užito deikticky.
Přesto by se někomu mohlo zdát, že ve verši
´κεῖνος δ᾽ αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος´ (´onen v srdci nejblaženější´) (Od. VI.158)
je tomu jinak. Zájmeno zde totiž není deiktické, ani se anaforicky nevztahuje k ničemu
vymezenému. Anafora se však užívá i jako poukaz na osobu, která zajisté bude existovat, což
ve výše uvedeném verši mluvčí vyjádřil pomocí krásných, prolépticky pronesených,
prorockých slov. Někdo by namítal: „Ale i verš
´οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος´ (´ten muž, který [mne] právě potkal´) (Od.
XXIV.260)
je předmětem stejných námitek.“ Ano, ale zájmeno zde poukazuje na myšlenkový přenos
děje, který se stal v nedávné době, do přítomnosti, podobně jako kdyby mluvčí řekl: ´ten,
který je ještě před mýma očima´.
[1.3.2 Nepravidelnost u zájmen nerozlišujících rod]

Že zájmeno vyjadřuje pád a číslo nepravidelnými tvary bude jasné z následujícího
výkladu. Jaká pravidelnost je mezi tvary ´ἐγώ´ a duálem ´νῶι´ (´my dva´) nebo
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/p. 11/ νῶι πρὸς τὸ ἡμεῖς; καίτοι καθολικοῦ ὄντος τοῦ τὰ δυϊκὰ <ἐν> παντὶ
πτωτικῷ διὰ τοῦ αὐτοῦ συμφώνου ἐκφέρεσθαι107 τῷ ἰδίῳ πληθυντικῷ.
καὶ οὐκ ἀντίκειται τὰ δυϊκὰ ἄρθρα· ἰδοὺ γὰρ Δωριεῖς τοί καὶ ταί,
ἀφ᾽ οὗ108 τὸ τώ δυϊκὸν καὶ τά. τὸ γοῦν μεγάλοι, ἑτερόπτωτον ὂν τοῦ μέγας,
5

ὀρθῶς109 ἐπὶ τοῦ δυϊκοῦ τὸ λ ἐφύλαξε,
καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν (Σ 518). —
Ἔτι γε μὴν ἡ ἐμοῦ πρὸς τὴν ἐγώ ἀντίκειται,110 πρός τε τὴν δοτικήν,
εἴγε πᾶσα γενικὴ ἰσοσύλλαβος ὁμοτονεῖ111 τῇ δοτικῇ, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἐμοί
ὀξύνεται,112 ἡ δὲ ἐμοῦ περισπᾶται. — οὐδεμία αἰτιατικὴ ἑνικὴ εἰς ε λήγει·

10

ἀνακόλουθος ἄρα ἡ ἐμέ. — οὐδεμία δοτικὴ μακροκατάληκτος ὀξύνεται·
πῶς οὖν ἡ ἐμοί καὶ ἡ σοί; — ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅλως δοτικὴ μονοσύλλαβος
ὀξύνεται, πᾶσαι δὲ περισπῶνται, μνᾷ, γῇ· πῶς οὖν ἡ σοί; — οὐδὲν
δυϊκὸν εἰς μόνον ι λήγει·113 πῶς οὖν νῶι καὶ σφῶι; — εἴ τι εἰς ω λήγει,114
θηλυκόν ἐστι· πῶς οὖν ἐγώ; — τὰ εἰς ῡ ἢ ῑ οὐδέτερα, δόρυ, μέλι·115

15

πῶς οὖν σύ, ἵ ἐπὶ τῶν τριῶν γενῶν;
Τὸ δὲ λέγειν, αἱ μονοσύλλαβοι γενικαὶ εἰς ου λήγουσαι προσθέσει
τοῦ ς εὐθεῖαι γίνονται,116 καὶ διὰ τοῦτο τὸ σοῦ πάλιν ἀνακόλουθον,
εὔηθες·117 ἰδοὺ γὰρ τὸ τοῦ. ἀλλ᾽ εἰ λέγοι τις ἐπ᾽ ὀνομάτων, οὐδὲ τὸ σοῦ
ὄνομα. ἄμεινον οὖν οὕτω· τὰ εἰς δίχρονα συνεσταλμένα λήγοντα οὔποτε

20

ἰσοσυλλαβεῖ· πῶς οὖν ἀπὸ τοῦ σύ τὸ σοῦ; — Μυρίοις ἔστιν ἐπιχειροῦντα κανόσι δεῖξαι,118 ὡς οὐκ ἀκόλουθοί εἰσιν αἱ ἀντωνυμίαι, θέματα
δὲ ἴδια κατὰ ἀριθμὸν καὶ πρόσωπον καὶ πτῶσιν.
Πρόσκειται δέ ὅτε καὶ κατὰ φωνὴν γένους εἰσὶν ἀπαρέμφατοι,119
διὰ τὰς καλουμένας παραγωγούς, ἐπεὶ αὗται διὰ τῆς φωνῆς τὸ ἔξωθεν

25

πρόσωπον διαστέλλουσι,120 καὶ διὰ τοῦτο ἀκόλουθοι κατὰ ἀριθμὸν καὶ
κατὰ πτῶσιν. αἱ μέντοι πρωτότυποι διὰ μὲν τῆς φωνῆς γένους ἀδιάστολοί
εἰσι πάντοτε κατὰ πρῶτον καὶ δεύτερον πρόσωπον, διὰ δὲ τῆς ὑπ᾽ αὐτῶν δείξεως ἡ τῶν γενῶν διαστολὴ παρεμφαίνεται·121 συνεξηγούμενον
γὰρ ἔχει τὸ γένος ἡ δεῖξις. ὅθεν καὶ μοναδικαὶ122 καλοῦνται, ἐπεὶ διὰ
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μιᾶς φωνῆς ἡ τριγένεια παρίσταται· τὸ γὰρ ἐγώ καὶ σύ ἐπὶ παντὸς γένους.
— Νοητέον μέντοι, ὅτι καὶ <αἱ> παραχθεῖσαι123 πάλιν κατὰ τὸ ἐντὸς
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/p. 11/ ´νῶι´ a plurálem ´ἡμεῖς´ (´my´)? Žádná, přestože je obecně platné, že duálové tvary
skloňovaných slov se vyznačují stejným konsonantem jako tvary plurálu. Ani člen v duálu
proti této skutečnosti nesvědčí. Viz např. dórské tvary [členu] ´τοί´ (´ti´) a ´ταί´ (´ty´), od
nichž jsou odvozeny duálové tvary ´τώ´ (´ti dva´) a ´τά´ (´ty dvě´). Plurál ´μεγάλοι´ (´velcí´)
je pádově nepravidelný ve vztahu k ´μέγας´ (´velký´), v duálu se však řádně zachovává
hláska l, jako např. ve spojení
´καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν´ (´oba velcí a krásní ve zbroji´) (Il.
XVIII.518).
Také genitivní tvar ´ἐμοῦ´ (´mě´) je v rozporu s nominativem ´ἐγώ´ i s dativem, protože
genitiv, pokud má stejný počet slabik jako dativ, je vždy také stejně přizvukován, navzdory
tomu má tvar ´ἐμοί´ (´mně´) ostrý přízvuk, genitiv ´ἐμοῦ´ (´mě´) průtažný. Podobně žádný
akuzativ singuláru nekončí na e, proto je tvar ´ἐμέ´ (´mne´) nepravidelný. Žádný dativ
končící dlouhou slabikou nenese ostrý přízvuk, ale jak je tomu u tvarů ´ἐμοί´ a ´σοί´ (´tobě´)?
Jednoslabičné dativy nenesou ostrý, nýbrž vždy průtažný přízvuk, např. ´μνᾷ´ (dat. od
´μνᾶ´ - ´mina´), ´γῇ´ (´zemi´). Jak je tomu u zájmena ´σοί´ (´tobě´)? Duál nikdy nekončí na
pouhé i. Jak však končí tvar ´νῶι´ (´my dva´) a ´σφῶι´ (´oni dva´)? Slova končící na ō jsou
ženského rodu. A co tvar ´ἐγώ´? Slova končící na i či y jsou středního rodu, např. ´δόρυ´
(´kopí´) či ´μέλι´ (´med´). Jak je tomu u tvarů ´σύ´ (´ty´) či tvaru ´ἵ´ (´se´), které zastupují
všechny tři rody?
Je bláhové tvrdit, že jednoslabičné genitivy končící na ū se připojením hlásky s stávají
nominativy, a že proto je tvar ´σοῦ´ (´tebe´) nepravidelný. Viz tvar ´τοῦ´ (´toho´). I pokud by
někdo tvrdil: „Toto pravidlo platí jen u jmen…“, je nutno říci, že tvar ´σοῦ´ (´tebe´) není
jménem. Lepší definice by zněla následovně: ´Slova končící na krátkou variantu vokálu,
který může být i dlouhý, nemají nikdy stejný počet slabik v nominativu a genitivu.´ Jak by
tedy tvar ´σοῦ´ mohl být odvozen od ´σύ´? Na základě nesčetného množství takových
pravidel se lze snažit o důkaz, že zájmena nejsou pravidelná, nýbrž mají vlastní kmeny, což
se projevuje v čísle, osobě i pádu.
[1.3.2 Nepravidelnost u zájmen nerozlišujících rod, 11.22-13.3]

Částí definice zájmen je i formulace: ´a v případech, kdy není tvarově rozlišován rod´,
a sice kvůli tzv. odvozeným zájmenům, protože ta svou formou rozlišují vnější osobu, a
proto jsou v čísle a pádě pravidelná. Naopak základní zájmena svou formou vůbec
nerozlišují rod v první a druhé osobě, nicméně jejich deixe značí i rodové rozlišení. Deixe je
totiž významově spřažena s rodem. Proto se také základní zájmena někdy označují jako
mající jednu formu (μοναδικαί), protože jednou formou označují tři rody. Tvary ´ἐγώ´ a ´σύ´
se užívají pro všechny rody. Je však nutno si uvědomit, že i zájmena vzniklá odvozením
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/p. 12/ πρόσωπον ἀνακόλουθοι τοῖς [τε] ἀριθμοῖς124 [καὶ ταῖς πτώσεσίν] εἰσιν·
ἐμός γὰρ καὶ νωίτερος, ἡμέτερος. ποία γὰρ ἀκολουθία τοῦ ἐντὸς προσώπου ἐν τῷ νωίτερος καὶ ἡμέτερος;
Αἴτιον παραλαμβάνουσι τῆς ἀκλισίας125 τὸ πᾶσαν λέξιν, τῶν τριῶν
5

οὖσαν γενῶν παραστατικήν, ἄκλιτον φυλάσσεσθαι, καὶ τοῦτο τεκμαίρονται

ἐκ τῶν ἀριθμῶν. <<ἐπεὶ γὰρ τὸ τέσσαρες καὶ τρεῖς οὐ μιᾷ φωνῇ χρῆται
κατὰ <τῶν> τριῶν γενῶν (τέσσαρα γὰρ καὶ τρία), διὰ τοῦτο κλίνεται,126
τεσσάρων καὶ τέσσαρσι· τὸ μέντοι πέντε καὶ τὰ τοιαῦτα, μοναδικὰ ὄντα
κατὰ τῶν τριῶν γενῶν, ἄκλιτα. καὶ διὰ τοῦτο τὸ δυοῖν κλιθὲν ἠλογήθη,
10

τοῦ δύο μοναδικοῦ καθεστῶτος.127 (τὸ γὰρ σώφρονε καὶ τὸ φιλιάτρω κλιθὲν
οὐκ ἀντέκειτο· ἡ γὰρ τούτων ἑνικὴ ἐκφορὰ καὶ πληθυντικὴ οὐ τὰ τρία
γένη ἐδήλου.)128 ὅθεν καὶ τὰς ἀντωνυμίας τὸ αὐτὸ ἀναδέχεσθαι. ὅπου
γάρ εἰσι μοναδικαί, ἐκεῖ καὶ ἄκλιτοι· ὅπου δὲ τὸ γένος διαστέλλεται,
ἐκεῖ καὶ ἡ κλίσις.>> — Ὑπολαμβάνω δ᾽ εὐλόγως τὰς πτώσεις τῶν τοιούτων

15

σεσιγῆσθαι, συνεξητασμένας τῇ τοῦ γένους συγχύσει.129 τούτῳ γὰρ τῷ
λόγῳ τὰ τῶν τριῶν γενῶν διακριτικὰ ἀκώλυτον ἔχει καὶ τὴν εἰς τὰς
πτώσεις μετάβασιν.130
Τὸ λέγειν, ὡς τῇ μὲν ἐμέο ἀκόλουθος ἡ ἡμέων, τῇ δὲ ἐμοῦ ἡ
ἡμῶν, καθὸ αἱ γενικαὶ πληθυντικαὶ ἰσοσυλλαβοῦσι ταῖς ἑνικαῖς, ληρῶδες.

20

οὔτε γάρ, εἰ ἦν ἀκόλουθος, τὸ ἓν τὰ πλείονα ἐκανόνιζεν,131 οὔτε ἔστιν
ἀκόλουθος· τὰ γὰρ ἐναντία ἐστίν. ἡ μὲν γὰρ δασύνεται, ἀπὸ τοῦ η
ἀρχομένη, ἡ δὲ ψιλοῦται, ἀπὸ τοῦ ε. <τί δὲ>537 132 φήσαιεν ἐπὶ τῆς
σέο καὶ ὑμέων, οὐδεμιᾶς ἔτι ἀφορμῆς133 οὔσης; — Οὐχ ὑγιὲς δὲ κἀκεῖνο.
<<ἐπεὶ γάρ>>, φασιν, <<ἀπὸ τοῦ ε ἄρχονται πᾶσαι ἐπὶ τοῦ πρώτου, ἀκο-

25

λουθίας ἐχόμεναι, ἡ φύσις ἐν τοῖς τέλεσιν134 οὐδέποτε ποιεῖ σύγχυσιν>>.135
Τί δὲ οὐχὶ πάλιν τὰ δυϊκὰ καὶ τὰ πληθυντικὰ ἀπὸ τοῦ ε ἄρχεται; —
Δῆλον οὖν ὡς μόνον ἕνεκα σημαινομένου136 γενικήν φαμεν τὴν ἐμοῦ τῆς

537

<τί δ᾽ ἂν> scripsit SCHNEIDER.
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/p. 12/ jsou nepravidelná v čísle při vyjadřování vnitřní osoby. Existují tvary ´ἐμός´ (´můj´),
´νώιτερος´ (´nás dvou´) a ´ἡμέτερος´ (´náš´). Jaká pravidelnost ve vyjadřování vnitřní osoby
panuje mezi slovy ´νώιτερος´ (´nás dvou´) a ´ἡμέτερος´ (´náš´)?
Jako příčina flektivní nepravidelnosti se udává skutečnost, že každé slovo, které
zastupuje všechny tři rody, je skloňováno nepravidelně, což se vyvozuje z číslovek. Tvrdí se:
„vždyť číslovky ´τέσσαρες´ (´čtyři´) a ´τρεῖς´ (´tři´) nemají pro všechny tři rody jednu formu,
existují formy ´τέσσαρα´ (´čtyři´) a ´τρία´ (´tři´), tudíž se pravidelně skloňují, např.
´τεσσάρων´ (´čtyř´), ´τέσσαρσι´ (´čtyřem´). Naopak číslovky ´πέντε´ (´pět´) a další, mající jen
jednu formu pro všechny tři rody, pravidelné skloňování postrádají. Z daného pravidla má
výjimku skloňovaný duálový tvar ´δυοῖν´ (´dvou´), jeho nadřazeným tvarem je totiž ´δύο´
(´dva´), mající jednu formu pro všechny rody; (formy ´σώφρονε´ (´dva mudrci´) a
´φιλιάτρω´ (´dva přátelé medicíny´) proti pravidlu nesvědčí, byť jsou skloňovány, neboť
jejich plurál ani singulár neznačí jednou formou všechny rody). Proto se totéž týká zájmen.
V případech, kdy mají jednu formu, jsou i nepravidelná. Pokud rod rozlišují, skloňují se
pravidelně.“ Domnívám se, že u takových slov racionálně došlo k vypuštění některých
pádových forem, neboť ty podlehly rodovému synkretismu. Naopak formám rozlišujícím
rody v tomto smyslu nic nebrání, aby podstupovaly skloňování.
Je směšné argumentovat, že k tvaru ´ἐμέο´ (´mě´) je pravidelný tvar ´ἡμέων´ (´nás´) a
k tvaru ´ἐμοῦ´ (´mě´) tvar ´ἡμῶν´ (´nás´) proto, že genitivy plurálu mají stejný počet slabik,
jako genitivy singuláru. I kdyby zde byla pravidelnost, nemohla by být jednotlivost
vztahována jako pravidlo na více případů, a navíc zde pravidelnost ani není. Dané tvary se
od sebe liší. Jeden má ostrý přídech a začíná hláskou ē, druhý má přídech jemný a začíná
hláskou e. A kromě toho, co by kdo mohl říci k tvarům ´σέο´ (´tebe´) a ´ὑμέων´ (´vás´),
jestliže zde není žádný důkaz? Nesmyslná je však i následující úvaha: někteří lidé totiž říkají:
„vždyť všechna tato zájmena první osoby začínají hláskou e a jsou tedy mezi sebou
pravidelná, přirozeně se proto neshodují v koncovkách.“ Ale proč tedy nezačíná na e také
plurál a duál? Je jasné, že jen kvůli významu užíváme ve formě genitivu zájmena ´ἐγώ´ tvar
´ἐμοῦ´ (´mě´)
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/p. 13/ ἐγώ, καὶ ἔτι δυϊκὴν <τὴν> νῶι, εἴγε καὶ ἐν ὀνόμασιν ἑτερόπτωτα,
ὕδωρ ὕδατος, μέγας μεγάλου, καὶ ἐν ῥήμασιν ἑτερόκλιτα, ἔσθω
ἔφαγον, φέρω οἴσω.
Εἰ αἱ σύνθετοι τῶν λέξεων διηνεκὲς ἔχουσι τὸ σημαινόμενον, καθάπερ

5

ὁ μισάνθρωπος, ὁ φιλάνθρωπος καὶ φιλοπλάτων, πῶς οὐ γέλοιοι οἱ
συνάρθρους καὶ ἀσυνάρθρους ἀποφαινόμενοι τὰς ἀντωνυμίας;137 καὶ γὰρ
αἱ καλούμεναι σύναρθροι, πρόσωπα ἔχουσαι δεικτικά, δεκτικαὶ οὔκ εἰσιν
ἄρθρων, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἐμός εἶ καὶ ἡμέτερος εἶ·138 οὔτε αἱ ἀσύναρθροι ἐκτός εἰσιν ἄρθρων. Ἀττικοὶ γοῦν τὸν ἐμέ· Καλλίμαχος

10

ναὶ μὰ τὸν αὐτὸν ἐμέ·139
καὶ
τὸν σὲ Κροτωπιάδην (fr. 315 a et b OSchneider)·
καὶ Μένανδρος ἐν Ὕμνιδι (Mein. com. gr. IV p. 210)
νῦν δὲ κατὰ πόλιν

15

εὕρῃ τὸν ἕτερον, τὸν σέ, τὸν ἐμὲ τουτονί.
ἀλλ᾽ εἰ καὶ ταῦτα παράλογον ἔχει τὴν σύνταξιν, ἀλλ᾽ οὖν γε τοῖς ὑποτακτικοῖς συντάσσονται, ἐγὼ ὃς ἔγραψα, ἐμὲ ὃν ἐτίμησας. τί οὖν
οὐ μᾶλλον ἀπὸ τῶν ὑποτακτικῶν ἄρθρων σύναρθροι εἰρήσονται, ἤπερ140
ἐκ τῶν προτακτικῶν ἀσύναρθροι; καὶ ἀνάπαλιν ἡ ἐμός καὶ σός καὶ αἱ

20

παραπλήσιοι, οὐ προσλαμβάνουσαι ὑποτακτικὰ ἄρθρα, ἀσύναρθροι εἰρήσονται· οὐ γὰρ συστατὸν τὸ λέγειν ἐμὸς ὃς ἔδρασεν, εἰ μὴ προσθείημεν
τὸ δοῦλος, οὗ ἐστὶ τὸ ἄρθρον. ἀμέλει γοῦν καὶ οὕτω φαμέν, δοῦλος
ὃς ἔδρασε. τί δ᾽ οὐχὶ μᾶλλον ἐκ τοῦ πρὸς τὸ δεύτερον πρόσωπον,
λέγω δὲ τοῦ ἐμὸς εἶ, ἀσύναρθροι ῥηθήσονται, ἤπερ ἐκ τοῦ κατὰ τὸ

25

τρίτον, τοῦ <ὁ> ἐμός ἐστι;538 141

538

ἤπερ ἐκ τοῦ κατὰ τὸ τρίτον, τοῦ <ὁ> ἐμός ἐστι, <σύναρθοι> scripsit SCHNEIDER.
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/p. 13/ a stejně tak duál ´νῶι´, vždyť i mezi jmény jsou nepravidelně skloňovaná slova, např.
nominativ ´ὕδωρ´ (´voda´), genitiv ´ὕδατος´; nom. ´μέγας´ (´velký´), gen. ´μεγάλου´. I mezi
slovesy jsou nepravidelně časovaná, např. prézens ´ἔσθω (´jím´)´, aorist ´ἔφαγον´; préz.
´φέρω´ (´nesu´), futurum ´οἴσω´.
[1.4 Vsuvka, 13.4-17.7]
[1.4.1 Odmítnutí klasifikace zájmen dle jejich konstrukcí se členem, 13.4-14.24]

Pokud složená slova jako ´misantrop´, ´filantrop´ či ´filoplatón´ označují trvalý
význam, jak by pak nebyli směšnými ti, kteří tvrdí, že zájmena se dělí na zájmena se členem a
zájmena bez členu? Zájmena nazývaná zájmena se členem, zastupují-li osobu, na kterou se
poukazuje deikticky, nepřibírají člen, např. ve spojení ´ἐμός εἶ´ (´jsi můj´) či ´ἡμέτερος εἶ´
(´jsi náš´). Zároveň však zájmena bez členu nemusejí být vždy bez něho. Attičané říkají ´τὸν
ἐμέ´ (´mne´), Kallimachos praví
´ναὶ μὰ τὸν αὐτὸν ἐμέ´ (´právě mne samotného´)
a
´τὸν σὲ Κροτωπιάδην´ (´tebe, Krotópiada´).
Menandros ve svém díle Hymnis praví:
´νῦν δὲ κατὰ πόλιν εὕρῃ τὸν ἕτερον, τὸν σέ, τὸν ἐμὲ τουτονί´ (´po celém městě
hledá druhého, tebe. Mne?´).
I pokud je syntax zájmen v těchto případech chybná, přesto se stále mohou pojit
s postpozičním členem, např. ´ἐγὼ ὃς ἔγραψα´ (´já, jenž jsem napsal´) či ´ἐμὲ ὃν ἐτίμησας´
(´mne, jehož jsi poctil´). Proč by tedy taková zájmena neměla být spíše pojmenována dle své
konstrukce s postpozičním členem jako zájmena se členem (σύναρθροι ἀ.), spíše než aby byla
nazvána zájmeny bez členu (ἀσύναρθροι ἀ.) dle absence konstrukcí se členem prepozičním? A
stejně tak zájmena ´ἐμός´ (´můj´) a ´σός´ (´tvůj´) a podobná nepřibírají postpoziční člen, a
mohla by být proto také nazvána zájmeny bez členu. Nelze totiž utvořit konstrukci ´ἐμὸς ὃς
ἔδρασεν´ (´*můj, jenž učinil´), pokud nepřipojíme substantivum, např. ´δοῦλος´ (´otrok´),
k němuž člen patří. Nepochybně říkáme spíše ´δοῦλος ὃς ἔδρασε´ (´otrok, jenž učinil´). Proč
by zájmena na základě konstrukcí s druhou osobou, např. ´ἐμός εἶ´ (´jsi můj´), měla být
nazvána zájmeny bez členu, spíše než aby dostala název podle konstrukcí se třetí osobou,
např. ´ὁ ἐμός ἐστι´ (´ten je můj´)?
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/p. 14/

Ἐδείχθη ἄρα ὡς ἡ ἐπ᾽ αὐταῖς κλῆσις διέψευσται, εἰς τὰ ἐναντία
περιισταμένη. οὐκ οἶμαι δὲ ἄκαιρον γενήσεσθαι τὸ καὶ τὸν λόγον τῆς
ἀσυνταξίας παραθέσθαι.142 Ἡ τῶν ἄρθρων σημασία ἀλλοτρία δείξεως καθέστηκεν, ἐπαγγέλλεται δὲ ἀναφοράν, ὅ ἐστιν ἀναπολούμενον πρόσωπον.143

5

ὀρθῶς οὖν τῶν πρωτοτύπων, δεῖξιν σημαινουσῶν, κατὰ πρόταξιν ἀμοιρεῖ,
καθ᾽ ὑπόταξιν144 δὲ οὐκέτι, ἐγὼ ὃς ἐποίησα· ἀναπολεῖ γὰρ ἐπὶ τὴν ἐγώ
προϋφεστῶσαν.
Ἔστι καὶ οὕτως εἰπεῖν. αἱ ἀντωνυμίαι τοῖς πύσμασιν145 ἀνθυπαγόμεναι
γνῶσιν πρώτην ἐπαγγέλλονται (τίς ἔγραψεν; ἐγώ ἢ ὅδε), τὰ δὲ

10

ἄρθρα δευτέραν γνῶσιν σημαίνει,146 ἄνθρωπος ἦλθεν, ὁ ἄνθρωπος
ἦλθεν· πλοῖον ἦλθε, τὸ πλοῖον ἦλθε, τὸ καὶ πάλαι γινωσκόμενον.
πῶς οὖν δυνατὸν τὸ ἄρθρον προτάσσεσθαι τῆς πρώτης δείξεως; ἀκωλύτως147 γὰρ ὑποταγήσεται, ἀναπολοῦντα ἐπὶ τὴν προκειμένην δεῖξιν,
ἐμὲ ὃν ἐτίμησας. — Μαρτυροῦσι τῷ λόγῳ αἱ παραγωγοί. δεικνύουσαι

15

μὲν γὰρ τὸ κτῆμα ἀπρόσληπτοί εἰσιν ἄρθρων, ἐμὸς εἶ, ἡμέτερος εἶ·
ὑπὲρ δὲ ἀπόντος τοῦ κτήματος ἀναπολοῦσιν ἐπὶ τὴν προκειμένην γνῶσιν,
ὁ ἐμός ἐστι φίλος, ὁ ἡμέτερός ἐστιν οἰκέτης. τούτῳ τῷ λόγῳ
τὸ ὦ ἐπὶ κλητικῆς δείκνυται, ὡς οὐ τῆς ἐννοίας τῶν ἄρθρων ἔχεται.148
Ῥητέον δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν ὑποτακτικῶν, ὡς ταῖς κτητικαῖς οὐ συν-

20

τάσσεται. Ἔφαμεν δὴ τὸ ἄρθρον παραλαμβανόμενον γνῶσιν προϊοῦσαν
ἐπαγγέλλεσθαι, τὰ δὲ κτητικὰ ἐλλειπῆ ἐστὶ τοῦ ἐφ᾽ ὃ φέρεται ἡ κτῆσις
προσώπου·149 τὸ γὰρ Ἀριστάρχειος καὶ ἐμός ἄγνωστα κατὰ τὴν κτῆσιν.
πῶς οὖν τὸ γνῶσιν ἐπαγγελλόμενον ἐπὶ τὴν ἐλλειπῆ προσώπου δεῖξιν
ἀνενεχθήσεται;150

25

Ἐπιστατέον δὲ κἀκείνῳ τῷ λόγῳ, εἰ ὅλως τῶν προτακτικῶν ἄρ-
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/p. 14/ Již jsem ukázal, že tato terminologie pro zájmena je mylná, neboť implikuje
opak. Předkládat výklady o agramatických konstrukcích totiž pokládám za velmi příhodné.
Význam členu se liší od deixe, člen značí anaforu, tedy osobu, na kterou je anaforicky
odkazováno, přirozeně se proto nepojí prepozičně se základními zájmeny, protože ta
znamenají deixi, může se však s nimi pojit postpozičně, např. ´ἐγὼ ὃς ἐποίησα´ (´já, jenž
jsem učinil´). Odkazuje se totiž na předcházející ´ἐγώ´.
Jinými slovy: pokud zájmena představují odpověď na tázací slova, znamenají první
poznání (γνῶσιν πρώτην), např. ´Kdo to napsal? Já, nebo tento člověk?´ Člen však znamená
druhé poznání, např. ´ἄνθρωπος ἦλθεν, ὁ ἄνθρωπος ἦλθεν´ (´nějaký člověk přišel, přišel
ten člověk´) či ´πλοῖον ἦλθε, τὸ πλοῖον ἦλθε´ (´připlula jakási loď, ta loď připlula´), tedy
něco, co již bylo dříve poznáno. Jak by mohl být člen schopen pojit se prepozičně s prvním
poznáním? Nic mu však nebrání fungovat postpozičně a zpětně odkazovat na předchozí
deiktický element, jako ve spojení ´ἐμὲ ὃν ἐτίμησας´ (´mne, jehož jsi poctil´). Také odvozená
zájmena potvrzují dané pojetí. Pokud totiž poukazují na vlastněnou věc deikticky, nemohou
přibírat člen, např. ´ἐμός εἶ´ (´jsi můj´) či ´ἡμέτερος εἶ´ (´jsi náš´). Pokud je však vlastněná věc
vzdálenější, mohou odvozená zájmena odkazovat na minulé poznání konstrukcemi jako ´ὁ
ἐμός ἐστι φίλος´ (´ten je mým synem´) či ´ὁ ἡμέτερός ἐστιν οἰκέτης´ (´ten je naším
služebníkem´). V tomto smyslu se také vokativní slovo ὦ ukazuje být formou, která nemá
význam členu.
O postpozičním členu je ještě nutno říci, že se nepojí s přivlastňovacími zájmeny. Již
jsem řekl, že člen se užívá jako poukaz na předchozí poznání, a že přivlastňovací zájmena
zcela nevymezují osobu, na níž se vlastnictví vztahuje. Tvary jako ´Aristarchův´ či ´můj´ jsou
zcela neidentifikovatelné, co se týče charakteru vlastnictví. Jak by se tudíž element označující
určitou znalost mohl anaforicky vztahovat na něco, co není schopno svou deixí jasně
identifikovat osobu?
[1.4.2 Syntaktická přínáležitost členů a zájmen v některých konstrukcích, 14.25-16.13]

V rámci tohoto pojetí je potřeba také zkoumat, zda veskrze platí, že přivlastňovací
zájmeno
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/p. 15/ θρων ἐπιδεκτικαί εἰσιν αἱ ἀντωνυμίαι,151 τουτέστιν ἐν τῷ ὁ ἐμός εἰ τὸ ὁ
τῆς ἀντωνυμίας ἐστὶν ἢ τοῦ ὑπακουομένου κτήματος. (Τὸ δὴ ἐντὸς
πρόσωπον νοούμενον,152 τουτέστι τὸ τοῦ κτήτορος, ἡ ἀντωνυμία ἐπαγγέλλεται, εἴγε τὴν τῶν πρώτων προσώπων μετάβασιν ὁρίζει·153 τὸ δὲ ἐκτός,
5

τουτέστι τὸ κτῆμα, οὐκέτι.154 ἐμός γὰρ καὶ σός, καὶ ζητοῦμεν τίς; οἶκος ἢ
δοῦλος ἢ ἵππος; ἀόριστον οὖν τὸ τοιοῦτον.) καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τοῦ τὰ
ἄρθρα συνοικειοῦσθαι τοῖς κτήμασιν, εἴγε τὸ ἡμέτερος, πληθυνόμενον κατὰ
τὸ ἐντός, ἑνικὸν ἄρθρον προσπαραλαμβάνει,155 ὅτι καὶ τὸ κτῆμα ἑνικόν, καὶ
ἀνάπαλιν τὸ ἐμοί, ἑνικὸν ὂν κατὰ τὸν κτήτορα, πληθυντικὸν δὲ κατὰ τὸ

10

κτῆμα, πληθυντικὸν ἄρθρον λαμβάνει· καὶ καθόλου ἐπὶ πάντων ταὐτὸν
ἂν γένοιτο. — Πρὸς τούτοις τὸ <ὁ> ἐμὸς πατήρ μεταλαμβάνεται εἰς τὸ
ὁ πατήρ μου· ὁμόλογος156 οὖν ἡ ἐπὶ τὸ κτῆμα ἀναφορὰ τοῦ ἄρθρου.
Διαψεύδεσθαι δέ φασι τὸν λόγον· εἶναι γὰρ ἴδιον ἄρθρον τῆς ἀντωνυμίας καὶ ἴδιον τοῦ κτήματος. <<τὸ γοῦν ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς φιλοσοφεῖ

15

ἑκατέρῳ ἀπένειμε τὸ ἄρθρον, ὅπερ οὐκ ἂν παρηκολούθει,157 εἰ μὴ καὶ ἡ
ἀντωνυμία εἶχε τὸ ἄρθρον. ἐπεὶ εἰ ταὐτὸν ἦν ὁ ἐμὸς πατήρ καὶ ὁ πατὴρ
ὁ ἐμός, κἂν πάντως μετατιθέμενον τὸ αὐτὸ σημαινόμενον ἐφύλαττεν,158
ὅπερ οὐ φυλάσσει· ὁ πατὴρ <γὰρ ὁ> ἐμὸς τουτέστιν159 οὐκ ἄλλου, ἐν δὲ
τῷ ἑτέρῳ οὐκ ἄλλος>>.

20

Οὐ πάνυ δὲ ἰσχυρὰ τὰ λεγόμενα. οὐ γάρ, ἐπεὶ μετατεθέντα τὰ
ὀνόματα μετήλλαττε τὰ σημαινόμενα, εὐθέως καὶ οὐ τῶν ὀνομάτων τὰ
ἄρθρα.160 ὁμολογούμενόν ἐστιν ἐν τῷ ὁ ἐχθὲς ἄνθρωπος, τοῦ ἐχθὲς
ἀνθρώπου, ὁ νῦν ἄνθρωπος, τοῦ νῦν ἀνθρώπου, ὡς τὰ ἄρθρα
τῶν ὀνομάτων καὶ οὐ τῶν χρονικῶν ἐπιρρημάτων, εἴγε καὶ συσχηματί-

25

ζονται161 καὶ εἰς τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰς πτώσεις. ἀλλὰ ταῦτα μετατεθέντα
διακρούεται τὸ σημαινόμενον·162 τὸ γὰρ χθὲς ὁ ἄνθρωπος ἢ νῦν ὁ Πτολεμαῖος καὶ τὰ παραπλήσια οὐκέτι πλῆθος ἐπαγγέλλονται, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ
τὸν αὐτόν, καιροῦ μόνον μεταβολὴν ἀναδεξάμενον. τί οὖν τὸ παράδοξον, εἰ καὶ τὸ ὁ ἐμὸς πατήρ διαφέρει τοῦ ὁ πατὴρ ὁ ἐμός;163
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/p. 15/ přibírá prepoziční člen, tedy zda ve spojení ´ὁ ἐμός´ (´ten můj´) náleží člen zájmenu
nebo významově obsažené vlastněné věci. Příslušné zájmeno jasně označuje myšlenou
vnitřní osobu, tedy osobu vlastníka, jelikož vymezuje přechod mezi první a druhou osobou.
Nevymezuje však vnější osobu, tj. vlastněnou věc. Na slova ´můj´ i ´tvůj´ se tážeme ´Kdo?
Dům, otrok, či kůň´? Jasné vymezení zde chybí. Z toho, že člen souvisí s vlastněnou věcí, je
však jasné, že pokud se tvar ´ἡμέτερος´ (´náš´), který je množný ve vztahu k vnitřní osobě,
pojí se členem v jednotném čísle, je i vlastněná věc jednotného čísla, a analogicky tvar ´ἐμοί´
(´moji´), který je jednotného čísla ve vztahu k vlastníkovi, ale množný ve vztahu k vlastněné
věci, přibírá člen množný. Totéž se děje všude. Kromě toho se obrat ´ὁ ἐμὸς πατήρ´ (´můj
otec´) může měnit na ´ὁ πατήρ μου´ (´otec mě´). Anafora vyjadřovaná členem se tedy
vztahuje na vlastněnou věc.
Někteří tvrdí, že takové pojetí je mylné. Člen prý náleží jak zájmenu, tak vlastněné
věci. Říkají: „Ve větě: ´ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς φιλοσοφεῖ´ (´můj otec se zabývá filosofií´) mají člen
oba prvky, a kdyby člen nemělo i zájmeno, netvořila by se taková konstrukce. Vždyť kdyby
´ὁ ἐμὸς πατήρ´ a ´ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς´ bylo totéž, pak by si také příslušné jazykové prvky
musely uchovávat význam i v případě změny svého místa ve větě, ten si však neuchovávají;
´ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς´ totiž znamená ´otec můj a nikoho jiného´, zatímco ´ὁ ἐμὸς πατήρ´ značí
´můj otec, nikoliv otec jiný´“.
Tyto argumenty však nejsou příliš přesvědčivé. Nelze totiž tvrdit, že pokud jméno
změní svou pozici ve větě a tím i význam, nepatří již k němu člen. Panuje shoda na tom, že
ve spojeních jako ´ὁ ἐχθὲς ἄνθρωπος´ (´včerejší člověk´), ´τοῦ ἐχθὲς ἀνθρώπου´ (gen.), ´ὁ
νῦν ἄνθρωπος´ (´nynější člověk´) a ´τοῦ νῦν ἀνθρώπου´ (gen.) patří člen ke jménu a nikoliv
k časovému adverbiu, jelikož člen a příslušné jméno se formálně shodují v čísle a pádu.
Pokud je však v takovém spojení změněno pořadí, odpadá význam. Spojení ´χθὲς ὁ
ἄνθρωπος´ (´včera ten člověk´) a ´νῦν ὁ Πτολεμαῖος´ (´nyní Ptolemaios´) a podobná
neznamenají množinu, nýbrž pokaždé jednu konkrétní osobu, pouze se zde liší čas. Proč by
pak bylo nesmyslné, že se liší ´ὁ ἐμὸς πατήρ´ a ´ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς´?
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/p. 16/

<<Ἀλλὰ καὶ τὰ δύο ἄρθρα ὡμολόγησεν,164 ὅτι καὶ τῆς ἀντωνυμίας ἐστὶ
τὸ ἄρθρον.>> Καὶ τοῦτο εὐαπόλυτον, εἴγε ἀπειράκις κατὰ μιᾶς εὐθείας165 δύο

ἄρθρα παραλαμβάνεται. φαμὲν γοῦν ὁ δοῦλος ὁ τοῦ Ἀριστάρχου, ὁ
παῖς ὁ τοῦ βασιλέως, καὶ δῆλον ὡς [κατὰ] τῆς εὐθείας166 τὰ δύο ἄρθρα·
5

ἡ γὰρ γενικὴ ἀπέλαβε τὸ ἴδιον.167 ἦν δὲ τὸ μὲν κατ᾽ ἀρχὴν ἀναφορὰν δηλοῦν,

τὸ δὲ ἑξῆς ὡς οὐχ ὁ ἄλλου.168 — ἀμέλει γέ τοι ἔστι, μεταλαμβάνοντα ἐπὶ
τρίτου προσώπου γενικὴν πτῶσιν, φάναι ὁ πατὴρ ὁ ἐκείνου, ὁ φίλος ὁ
τούτου, τοῦ <<ὁ>> πάλιν ἀναφερομένου ἐπὶ τὸ <<ὁ πατήρ>>. πόθεν γὰρ ἔτι169 ἐπὶ

τὸ ἐκείνου καὶ τούτου, εἴγε καὶ ἀσύναρθροι καὶ κατὰ γενικῆς πτώσεως;170 —
10

πρὸς τούτοις ἐδείχθη, ὡς τὰ ἄρθρα ἀποφεύγει τὰς δείξεις.171 πῶς οὖν ἐν
τῷ ἐντὸς προσώπῳ, δεικτικῷ ὄντι, ὅπερ ἐστίν, ὡς προείρηται, ἡ ἀντωνυμία, ἄρθρον ἔτι προσελεύσεται, ὅτε οὐδὲ τῷ ἐκτὸς ὑπακουομένῳ, ὅτε ἐπὶ
δείξεως λαμβάνεται, ἐμὸς εἶ φίλος,172 ἡμέτερος ὑπάρχεις οἰκέτης,
Χρὴ ἄρα καλεῖν,173 καθάπερ καὶ ὁ Τρύφων,174 πρωτοτύπους τήν τε ἐγώ

15

καὶ τὰς ὑπολοίπους, ὅτι οὐκ ἀπ᾽ ἄλλων· παραγωγοὺς δὲ καὶ κτητικὰς
τὴν ἡμέτερος καὶ νωίτερος, ὅτι ἀπὸ τῶν πρωτοτύπων τὴν γένεσιν
ἔχουσι, κτῆσίν τε δηλοῦσιν, ἀπὸ γενικῶν παραγόμεναι καὶ εἰς γενικὴν
μεταλαμβανόμεναι, καθάπερ καὶ τὰ κτητικὰ τῶν ὀνομάτων.
Οὐχ ὑγιές τε λέγειν, ὅτι τὰ ἄρθρα οὐ προστίθεται ταῖς ἀντωνυ-

20

μίαις,

175

ὅτι ἐν τοῖς γένεσιν ἀδιάστολοί εἰσιν (ἐκ γὰρ τοῦ ἐναντίου ἐχρῆν,

ἵνα διασταλῇ τὸ γένος, ταῖς τε τὸ γένος διαστελλούσαις ἔδει μὴ προστίθεσθαι)· ἀρκετὴ γὰρ ἡ δεῖξις, δηλοῦσα τὸ γένος.176 — πρὸς τούτοις ἰδοὺ
γένος σημαίνει ἡ ἐκεῖνος καὶ οὗτος, καὶ ἄρθρον οὐκ ἐπιδέχονται.177 — οὐδὲ
γὰρ ἕνεκα διαστολῆς παραλαμβάνεται, ἐπεὶ οὐδὲ αὐτὰ διαστέλλει, συ25

νεμπεσόντα τοῖς γένεσι·178 τὸ γὰρ τῶν ἄρθρον τῶν τριῶν γενῶν ἐστι
παραστατικόν, τό τε τοῦ ἀρρενικῶν καὶ οὐδετέρων.539 179 ὡς ἐδείχθη οὖν,
ἀναφορικὰ ὄντα τὰς συντάξεις180 ἀποφεύγει.181

539

ἀρρενικόν καὶ οὐδέτερον scripsit SCHNEIDER secundum var. lect.; ἀρρενικῶν καὶ οὐδετέρων A.

136

/p. 16/ „Ale dva členy svědčí, že člen patří i k zájmenu.“ I takové tvrzení lze snadno
vyvrátit, vždyť v nesčetných případech se užívají dva členy ve vztahu k jednomu
nominativu. Říkáme ´ὁ δοῦλος ὁ τοῦ Ἀριστάρχου´ (´Aristarchův otrok´), ´ὁ παῖς ὁ τοῦ
βασιλέως´ (´králův chlapec´), a je zřejmé, že oba členy zde patří k nominativu jména. Obecná
zákonitost v sobě totiž zahrnuje i konkrétní případy. První člen na začátku konstrukce
vyjadřuje anaforu, druhý člen značí, že patří k témuž jménu. Je nepochybné, že pokud se
užívá genitiv ve vztahu ke třetí osobě, říkáme ´ὁ πατὴρ ὁ ἐκείνου´ (´otec onoho člověka´), ´ὁ
φίλος ὁ τούτου´ (´přítel toho člověka´), přičemž [druhé] ὁ vždy znovu odkazuje na počáteční
´ὁ πατὴρ´. Jak by odkaz mohl směřovat k ´ἐκείνου´ (´onoho´) či ´τούτου´ (´toho´), když se
jedná o zájmena bez členu a navíc v genitivu? Mimo jiné jsem již poukázal na to, že člen
nevyjadřuje deixi. Jak by se s deiktickou vnitřní osobou, tj. zájmenem, jak již bylo řečeno,
mohl pojit ještě člen, jestliže se nepojí ani s myšlenou vnější osobou, je-li zájmeno užíváno
deikticky, jako např. ve spojeních ´ἐμὸς εἶ φίλος´ (´jsi můj přítel´) či ´ἡμέτερος ὑπάρχεις
οἰκέτης´ (´jsi náš služebník´)?
[1.4.3 Představení dichotomie zájmen základních / odvozených, 16.14-18]

Je nutno nazývat podobně jako Tryfón zájmena ´ἐγώ´ a ostatní tohoto druhu zájmeny
základními (´πρωτότυποι´), protože nejsou odvozena od jiných tvarů. Naopak zájmena jako
´ἡμέτερος´ (´náš´) a ´νώιτερος´ (´nás dvou´) je nutno nazvat odvozenými (´παραγωγοί´),
neboť vznikají ze základních zájmen a znamenají vlastnictví, odvozují se od genitivu, a
v genitiv také přecházejí, podobně jako přivlastňovací adjektiva.
[1.4.4 Člen neslouží k rozlišení rodu, 16.19-27]

Je přihlouplé tvrdit, že člen se nepojí s osobními zájmeny proto, že nerozlišují rod
(naopak by člen byl k rozlišení rodu potřeba, zájmena rozlišující rod člen nepotřebují). U
zájmen však postačuje deixe, která rod naznačuje. Kromě toho si všimněme, že např.
zájmena ´ἐκεῖνος´ (´onen´) a ´οὗτος´ (´ten´) značí rod, ale člen nepřibírají. Člen se totiž
neužívá kvůli rodové distinkci, vždyť ani některé jeho tvary rod nerozlišují a podléhají
rodovému synkretismu. Tvar ´τῶν´ (´těch´) zastupuje všechny rody, tvar ´τοῦ´ (´toho´) se
užívá jako mužský i střední rod. Jak jsem již ukázal, člen, protože je anaforický, netvoří
některé konstrukce.
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/p. 17/

Διπροσώπους τὰς κτητικὰς ὁ Δράκων182 ἐκάλει, <<καθὸ δύο πρόσωπα
νοεῖται, τοῦ τε κτήτορος καὶ τοῦ ὑπακουομένου κτήματος· μονοπροσώπους δὲ ἢ ἁπλᾶς τὰς πρωτοτύπους·183 ἅπαξ γὰρ ἑνικαί τε δυϊκαί τε πληθυντικαί τε νοοῦνται, αἱ δὲ184 δὶς ἑνικαὶ ἐν τῷ ἐμός, δὶς δυϊκαὶ ἐν τῷ νωιτέρῳ,

5

δὶς πληθυντικαὶ ἐν τῷ ἡμέτεροι. καὶ καθόλου ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν ποικίλαι
εἰσί.>> — Καὶ ἐν ἄλλοις δὲ ὁρῶνται διαφέρουσαι.185 αἱ πρωτότυποι καὶ ἐγκλίνονται, αἱ δὲ οὔ. ἀκολουθίας ἔχονται αἱ κτητικαὶ κατὰ πτῶσιν καὶ ἀριθμὸν540 186

ἐν τοῖς τέλεσιν. αἱ δὲ πρωτότυποι οὐκέτι. αὐτοτελεῖς μετὰ ῥημάτων αἱ πρωτότυποι τῆς εὐθείας, ἐκεῖνος γράφει, ἔγραφον ἐγώ, αἱ δὲ οὔ. καὶ ταῖς
10

μὲν τοῦ αὐτοῦ προσώπου συνταχθήσεται ῥῆμα κατ᾽ εὐθεῖαν, σὺ γράφεις,
ἐκεῖνος γράφει, ταῖς δὲ καὶ μεταβατικῶς, ἐμὸς γράφει,187 ἐμός
ἐστι. καὶ αἱ μὲν τὸ γένος κατὰ πᾶν πρόσωπον δηλοῦσι τοῦ κτήματος,
αἱ δὲ πρωτότυποι κατὰ πρῶτον καὶ δεύτερον γένους ἀπαρέμφατοι· αἱ
γὰρ κατὰ τὸ τρίτον οὐκέτι, αἵ γε συνήθεις·188 αὐτός γὰρ καὶ ἐκεῖνος.

15

καὶ αἱ μὲν ταῖς εὐθείαις ἀνθυπάγονται,189 αἱ δὲ κτητικαὶ [καὶ] ἀντὶ γενικῆς
τῶν κτησαμένων· ἀντὶ γὰρ τοῦ Ἀπολλώνιος — ἐγώ, ἀντὶ δὲ τοῦ Ἀπολλωνίου παῖς — ἐμὸς παῖς.

κατὰ πτῶσιν καὶ ἀριθμὸν scripsit HOERSCHELMANN; κατὰ κλίσιν καὶ ἀριθμὸν
SCHNEIDER.
540
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[1.4.5 Drakontovo pojetí a výčet rozdílů mezi hlavními typy zájmen, 17.1-17]

/p. 17/ Drakón nazýval přivlastňovací zájmena slovy vyjadřujícími dvě osoby
(´διπρόσωποι´) „podle toho, že jsou chápána jako zájmena dvou osob, osoby vlastníka a
osoby myšlenkově obsažené věci. Jako vyjadřující jednu osobu či jednoduchá (´μονοπρόσωποι´,
´ἁπλαί´) je nutno pojímat základní zájmena. Ta jsou totiž chápána jednotně, ať už jsou
v jednotném, dvojném, či množném čísle, zatímco přivlastňovací tvar ´ἐμός´ (´můj´) je
chápán jako zdvojené jednotné číslo, tvar ´νώιτερος´ (´nás dvou´) jako zdvojené dvojné číslo,
a konečně tvar ´ἡμέτερος´ (´náš´) jako zdvojený plurál. A obecně platí, že ve vyjadřování
kategorie čísla se zájmena chovají velmi různorodě.“ I v jiných věcech jsou oba typy zájmen
vnímány jako odlišné. Základní zájmena mohou fungovat jako příklonky, odvozená nikoliv.
Odvozená zájmena vyjadřují pád a číslo pravidelnými koncovkami, základní zájmena ne.
Základní zájmena v nominativu tvoří spolu se slovesem plnovýznamovou konstrukci, např.
´onen píše´ či ´já jsem psal´, o odvozených to neplatí. U základních zájmen se sloveso k jejich
nominativu vztahuje ve shodné osobě, např. ´σὺ γράφεις´ (´ty píšeš´), ´ἐκεῖνος γράφει´
(´onen píše´), kdežto u odvozených může docházet ke změně, viz např. ´ἐμὸς γράφει´ (´jsi
můj´) a ´ἐμός ἐστι´ (´je můj´). Odvozená zájmena vyjadřují rod vlastněné věci ve všech
osobách, kdežto základní zájmena rod v první a druhé osobě nerozlišují. Ve třetí osobě již
rod rozlišují a jsou takto běžná, např. ´αὐτός´ (´sám´) a ´ἐκεῖνος´ (´onen´). Základní zájmena
zastupují nominativ, odvozená zastupují genitiv vlastnící osoby. Namísto ´Ἀπολλώνιος´
říkám ´ἐγώ´, namísto ´Ἀπολλωνίου παῖς´ (´syn Apollónia´) říkám ´ἐμὸς παῖς´ (´můj syn´).
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3. KOMENTÁŘ
3.1 Úvodní poznámka ke komentáři
Předkládaný komentář je orientován gramaticky v širším slova smyslu. Předmětem komentáře jsou
závažné textověkritické a terminologické problémy, vysvětlení obsahových i formálních nejasností
Apollóniova textu i obecnější výklady k dalším otázkám. Komentář je členěn dle stran edice. Čísla
jednotlivých poznámek se vztahují k originálnímu textu, nejprve však vždy uvádím překlad, poté
originál v závorce.

3.2 Komentář
3.2.1 pagina 3
1

Pojednání o zájmenech (ΠΕΡΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ): Původní, Apollóniův název, byl

nepochybně Περὶ ἀντωνυμίων. Spis je takto citován ve všech odkazech v pojednáních Περὶ
ἐπιῤῥημάτων a Περὶ συνδέσμων, k těmto odkazům srv. také 1.4.3. Název Περὶ ἀντωνυμίας
dnes zobecněl z toho důvodu, že je spis takto nadepsán v manuskriptu A, srv. také DRONKE
(1857a:574). Rovněž ve slovníku Suda, s. v. Ἀπολλώνιος Ἀλεξανδρεύς, jsou některé
Apollóniovy spisy citovány pod zřejmě neautentickým názvem v jednotném čísle, srv. také
1.4.1. Apollónios sám cituje své pojednání Περὶ μετόχων šestkrát pod tímto názvem, jednou
však pod názvem Περὶ μετόχης (Synt. 433.8).
O samotném termínu ἀντωνυμία (zájmeno) neposkytuje Apollónios žádný
systematický výklad. BRANDENBURG (2005:30) uvádí, že Apollónios neměl potřebu
předkládat žádná pozitivní vysvětlení tohoto termínu, neboť jej považoval za samozřejmý.
Etymologie daného termínu (ἀντί + ὄνομα, slovo kladené namísto jména) je průhledná,
nejasné však zůstává, kdo a kdy jej zavedl. Určitou relevanci má jen Apollóniova poznámka
o aiolských konotacích hláskové podoby slova ἀντωνυμία: tvar ὄνυμα, který je částí
složeniny ἀντωνυμία, je totiž aiolismus; srv. Pron. 4.18nn. a komentář k příslušnému místu
textu.
Apollónios nás informuje (Pron. 4.18nn.), že gramatik Komanos v reakci na termín
ἀντωνυμία zavedl alternativní označení ἀντωνομασία. Z toho plyne, že termín ἀντωνυμία
mohl znát již Aristarchos, neboť byl současníkem Komanovým. Takového názoru jsou např.
MATTHAIOS (2002:167) a BRANDENBURG (2005:573). Apollónios cituje Aristarcha
v souvislosti s problematikou zájmen na více místech svých spisů a Aristarchova znalost
termínu ἀντωνυμία je pravděpodobná i vzhledem k tomu, v jak úzkém kontaktu byl
Aristarchos s Komanem, byť se jednalo o kontakty nepříliš přátelské.
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Opačný názor má SCHENKEVELD (1994:277). Aristonikos (gramatik působící kolem
přelomu letopočtu) v jednom ze svých scholií k Homérovi (Il. X.204) říká:
τὸ γὰρ αὐτοῦ καὶ αὐτῶν κοινὸν ἐστι ἐπίταγμα τῶν τριῶν προσώπων („tvary ´autū´ a ´autōn´
představují společné pomocné tvary pro všechny tři osoby“).

Tvary αὐτοῦ a αὐτῶν se tedy mohou v kombinaci s jinými zájmeny užívat ve všech
třech osobách, např. ἡμῶν αὐτῶν (1. osoba), ὑμῶν αὐτῶν (2. osoba), σφῶν αὐτῶν (3.
osoba). Tato formulace pravděpodobně vychází z Aristarcha. Lze soudit, že kdyby
Aristarchos termín ἀντωνυμία znal, užil by jej Aristoníkos namísto obecného obratu κοινὸν
ἐπίταγμα (pomocný tvar). Taková interpretace je však silně spekulativní a nebere v potaz, že
zájmeno αὐτός zřejmě mělo v rámci Aristarchovy nauky poněkud zvláštní postavení:
Apollónios nás informuje, že příslušné zájmeno bylo Aristarchem nazýváno také termínem
ἐπιταγματική:
Pron. 62.16-17: Προείρηται ὡς παντὶ προσώπῳ ὀρθοτονουμένῳ σύνεστι, διὸ καὶ ἐπιταγματικὴ
ἐκαλεῖτο ὑπὸ Ἀριστάρχου („Již bylo řečeno, že [zájmeno ´αὐτός´] se užívá spolu s orthotonickými tvary
každé osoby, a proto bylo také Aristarchem nazýváno ´pomocným´“).

Citace ve spisech nepředstavují pro řešení tohoto problému dostatečný podklad,
protože je mnohdy obtížné rozlišit, které termíny lze připsat citovanému autorovi a které
jsou formulovány autorem citujícím a pouze anachronicky připisovány autorovi citovanému.
Je tedy problematické určit jasnou hranici mezi přesnou citací a parafrází. Pravděpodobnější
se jeví, že Aristarchos již termín ἀντωνυμία znal, protože alespoň některé citace Aristarcha u
Aristoníka a především Apollónia v souvislosti s daným termínem jsou snad přesné, nic
dalšího však na základě dostupných dokladů nelze o původu označení ἀντωνυμία říci.
MATTHAIOS (2002:178) je toho názoru, že terminologie užívaná pro zájmena u
různých autorů (také výrazy ἀντωνομασία, ἀντώνυμον, ἰσωνυμία, παρονομασία) je
důkazem, že kategorie zájmen jako taková vznikla v Aristarchově době odštěpením od
kategorie jmen, srv. také BLÁHOVÁ (2007:40).
SCHNEIDER (1902:19) uvádí, že termín ἀντωνυμία v přibližném významu slovo
užívané namísto jména byl zaveden snad od doby Dionysia Thráckého. Dnes je však autorství i
tradiční chronologické zařazení Technē grammatikē zpochybňováno, srv. k tomu např. DI
BENEDETTO (1990); BLÁHOVÁ (2007:5-8); MUCHNOVÁ (2009).
2

stručný výklad…je poučnější…(ἡ σύντομος ἑρμηνεία…κρείττων καθέστηκε…):

Apollóniova implicitní stylizace sebe sama do role autora, který si cení stručnosti a
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srozumitelnosti, působí přinejmenším úsměvně, pokud si čtenář uvědomí, jak již ve
starověku byl a dodnes v sekundární literatuře je vnímán Apollóniův jazykový a výkladový
styl, srv. k tomu 1.5.1.
3

opomíjet…doplnit…vyjádřit (παραπέμπεσθαι …προσαναπληρῶσαι … φράσαι):

pozoruhodná je inkongruence v temporálně-aspektových kmenech infinitivů závisejících na
futuru πειρασόμεθα. První z infinitivů je prézentního kmene, další dva kmene aoristového,
z hlediska smyslu však pro to není žádný důvod.
4

Začít…terminologií (Ἀρκτέον…ἀπὸ τῆς κλήσεως): Apollóniův locus communis. Ve všech

třech menších spisech jsou terminologické otázky řešeny na začátku, srv. také 1.4.1. Výraz
κλῆσις ve významu pojmenování gramatické kategorie, termín, terminologie je u Apollónia
doložen i na jiných místech, srv. zejména Pron. 14.1.
5

Jen člověk žijící v omylu by sliboval, že bude citovat všechny učence, pokud však slibuje,

že uvede ty nejznámější, nemýlí se. (Τὸ μὲν οὖν πάντας παρατίθεσθαι διεψευσμένου
ἐστὶ τὸ ἐπάγγελμα, τὸ δὲ τοὺς ἐλλογίμους οὐκέτι.): Tato konstrukce je podle mého
názoru jedním ze syntakticky nejkomplikovanějších a nejhůře přeložitelných míst v úvodu
Περὶ ἀντωνυμίας. Konstrukci lze syntakticky parafrázovat následovně: τὸ ἐπάγγελμα
παρατίθεσθαι πάντας ἐστὶ διεψευσμένου, [τὸ ἐπάγγελμα παρατίθεσθαι] τοὺς
ἐλλογίμους οὐκέτι [ἐστὶ διεψευσμένου]. Doslovný překlad by zněl: Slib citovat všechny
[učence] je známkou člověka, jenž se mýlí, [kdežto slib citovat] ty nejdůležitější nikoliv, překládám
však volněji.
Podmět ἐπάγγελμα je poněkud netypicky rozvíjen přívlastkem ve formě infinitivu,
předmětem k samotnému infinitivu je akuzativ πάντας. Přísudek ἐστὶ διεψευσμένου
obsahuje predikativní genitiv. Členy v neutru jsou součástí konstrukce Τὸ μὲν ἐπάγγελμα τὸ δὲ (ἐπάγγελμα), která zde uvádí protiklad παρατίθεσθαι πάντας – (παρατίθεσθαι)
τοὺς

ἐλλογίμους. Člen v maskulinu ve vazbě τοὺς ἐλλογίμους dokládá, že výraz

ἐλλογίμους, jakkoliv je adjektivum samo o sobě dvojvýchodné, musí odkazovat na τισι, a že
referenty výrazů τισι (3.9), πάντας, a ἐλλογίμους jsou shodné. Sloveso παρατίθημι v mediu
je ve významu citovat (někoho), zmiňovat, uvádět (někoho, něčí názor atd.) podle LSJ doloženo
jak u jiných autorů, tak i jinde u Apollónia, srv. A. D. Pron. 89.22 aj. Naopak v rejstříku
Apollóniovy slovní zásoby v GG, srv. SCHNEIDER (1910:241), není tento význam s. v.
παρατίθημι vůbec uveden, pro med. (abs.) je na prvním místě uváděn význam exempla
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affero, což zřejmě zapříčiňuje jeden z (dle mého názoru) omylů, jichž se při interpretaci této
konstrukce dopouští Brandenburg (viz dále). Zde je předmětem slovesa παρατίθημι výraz,
jehož referentem jsou přímo jiní učenci.
Výrazně jinak chápe syntax i sémantiku tohoto úseku textu BRANDENBURG
(2005:221), který jej (bez dalšího komentáře) překládá: Alle [Vorschläge] anzuführen, ist die
Aufgabe eines im Irrtum Befindlichen, doch nicht mehr so, die beachtenswerten [zu nennen]. Toto
pojetí má podle mého soudu několik slabin: 1. špatná identifikace výrazu πάντας. B. si
neuvědomuje, že výraz odkazuje na τισι z předchozí věty a nepochopitelně jej identifikuje
jako Alle [Vorschläge]; 2. jako podmět celé konstrukce je chápán infinitiv παρατίθεσθαι (B.
k němu zřejmě přiřazuje člen Τὸ). To by samo o sobě nebylo zcela vyloučené, dané pojetí má
však zásadní důsledky: protože Brandenburg chápe infinitiv jako podmět, chápe také
substantivum ἐπάγγελμα jako součást predikátu (sc. citovat…je…ἐπάγγελμα), což
v podstatě zabraňuje interpretovat genitiv διεψευσμένου jako predikativní. Příslušný genitiv
je pak nutné chápat jako prostý possessivní, patřící k ἐπάγγελμα, což evidentně
Brandenburga

vede

k překladu

slova

ἐπάγγελμα

výrazem

Aufgabe

a

k velmi

nepravděpodobné a nepříliš smysluplné interpretaci citovat…je úkol člověka, který se mýlí.
Proti tomuto pojetí se velmi stručně vymezuje i SCHMIDHAUSER (2007), který navrhuje
chápat ἐπάγγελμα jako promise a genitiv διεψευσμένου interpretovat predikativně.
Schmidhauserova interpretace je tedy v hrubých rysech v souladu s interpretací, kterou
nabízí tento komentář.
6

Aristarchos: Aristarchos ze Samothráky byl alexandrijský učenec žijící asi v letech 217-144

př. n. l. Dnes je pokládán za jednoho z hlavních exponentů alexandrijské filologické školy.
Z jeho tvorby, která zahrnovala především komentáře, se do dnešní doby dochovaly pouze
fragmenty. Na základě odkazů u jiných autorů, scholií a dalších nepřímých dokladů lze
s jistotou soudit, že psal také spisy s gramatickou tematikou. SCHENKEVELD (1994:273)
uvádí, že byl pod filosofickým vlivem stoiků i peripatetiků. Měl špatné vztahy se svým
vrstevníkem, rovněž gramatikem, Komanem a sepsal proti němu pod názvem Τὰ πρὸς
Κώμανον (Proti Komanovi) útočný spis, srv. SCHNEIDER (1902:7). Obsahem spisu byly
zřejmě spory o textověkritické problémy Homérských básní, srv. HUBBELL (1933:195).
U Apollónia je Aristarchos po Tryfónovi druhým nějčastěji citovaným gramatikem,
nacházíme 25 explicitních odkazů, z nichž 7 se týká závažnějších, syntaktických problémů,
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srv. MATTHAIOS (2003:100). LALLOT (1989:27-28), na něhož odkazují také BLÁHOVÁ
(2007:4) a MUCHNOVÁ (2009:255), uvádí celkově odkazů 24. Apollónios Aristarcha cituje
k celé řadě otázek. AX (1982:101-3) a MATTHAIOS (2003:100) reprodukují mnoho odkazů a
domnívají se, že Apollóniovy spisy jsou mimořádně důležitým podkladem pro možnou
rekonstrukci Aristarchova gramatického systému, srv. např. Pron. 42.17nn. (problematika
osobních zájmen třetí osoby); 48.7nn. a Synt. 223.14nn. (textová kritika Homéra); 109.20nn.
(problematika zájmen u Homéra); Synt. 6.4nn., 71.10nn. a 106.1nn. (problematika členu); Adv.
178.25 (význam adverbia ὧδε); Pron. 71.20nn. a Synt. 244.1nn. (problematika reflexivních
zájmen); dále např. Pron. 62.17; Coni. 239.23; Adv. 145.7 aj.).
Základní gramatická terminologie byla u Aristarcha, alespoň nakolik lze soudit
z fragmentů, velmi podobná jako u pozdějších gramatiků včetně Apollónia (s jedinou
zásadní výjimkou, a sice výrazem μεσότης pro adverbium), srv. MATTHAIOS (2002:165-6).
Podobně jako k Tryfónovi měl i k Aristarchovi Apollónios poměrně příznivý postoj,
DORJAHN (1930:283) přímo označuje Apollónia za Aristarchova obdivovatele.
SYLBURGIUS (1590:VII), BLANK (1993:718) a LALLOT (1997,I:15nn.) jmenují další
učence, které Apollónios cituje: Aristofanés Byzantský (asi 260-180 př. n. l., alexandrijský
filolog); Chairemón (1. stol. n. l., stoický filosof a gramatik); Komanos (viz 3.2.2); Démetrios
Ixión (gramatik helénistické doby), Dionysios ze Sidónu (2. stol. př. n. l., filolog, významný
vykladač Homéra); Dionysodóros z Troizény (viz dále v 3.2.1); Dionysios Thrax (1. stol. př. n.
l., gramatik); Habrón (1. stol. n. l., významný gramatik, žák Tryfónův); Hérakleidés z Mílétu
(kol. 100 n. l., gramatik); Poseidónios (asi 135-50 př. n. l., stoický filosof a gramatik);
Ptolemaios z Askalónu (1. stol. n. l., gramatik žijící v Římě); Ptolemaios Pindarión (2. stol. př.
n. l., alexandrijský filolog, žák Aristarchův); Seleukos (1. stol. n. l., alexandrijský gramatik,
plodný komentátor a kompilátor); Tryfón (viz 3.2.14); Tyrannión (viz 3.2.2); Zénodotos (asi
325-260 př. n. l., významný alexandrijský filolog).
7

Termín λέξις označuje u Apollónia nejčastěji slovo jako jazykovou jednotku v opozici

k hlásce, slabice a větě. Méně často se vyskytuje význam tvar, forma či morfologická podoba, srv.
Pron. 34.21; Adv. 163.17, v tomto významu je λέξις synonymní s mnohem běžnějším
termínem φώνη. Sporadicky se objevují také jiné významy, např. slovní spojení (Synt. 439.11);
srv. ATHERTON (1995:447-448) či nejobecněji jazyk (Pron. 6.24).

144

Gramatická (v užším slova smyslu) dichotomie termínů λέξις (slovo) a λόγος (věta) je
poměrně pozdní a kromě Apollónia ji lze nalézt také v Technē grammatikē (22.4), srv. DE
JONGE (2008:90). Stoikové chápali protiklad λέξις / λόγος ve smyslu artikulovaný zvuk
nemající smysl / artikulovaný zvuk nesoucí význam, srv. LALLOT (1997,I:27). Je tedy zjevné, že
v tomto ohledu Apollónia nijak neovlivnili. Obecně ke starším významům dichotomie λέξις
/ λόγος viz BRANDENBURG (2005:50nn.).
8

slovy, jejichž společným rysem je formální vyjadřování osoby (λέξεις κατὰ πρόσωπα

συζύγους): Formulace λέξεις κατὰ πρόσωπα συζύγους je spíše definicí či charakteristikou
než pojmenováním. To je pravděpodobné i proto, že Aristarchos zřejmě již znal termín
ἀντωνυμία (viz výše). BRANDENBURG (2005:166) podotýká, že se zde jedná o nejstarší
doložený pokus o definiční vymezení zájmen.
Apollóniovi nebyl přesný význam Aristarchovy definice jasný. Na tomto místě chápe
Apollónios zájmena v Aristarchově pojetí spíše formálně jako slova, která jsou sdružena na
základě formálního vyjadřování kategorie osoby, nikoliv na základě jiných společných rysů,
srv. také SCHNEIDER (1902:3-4); AX (1982:106). Takové pojetí jasně plyne z následující
protiargumentace, že osobu mnohem spíše vyjadřují slovesa. Aristarchos měl však svou
definicí pravděpodobně na mysli především sémantiku zájmen (ve smyslu zájmena jsou slova,
která mají společné, že označují osobu). Zatímco slovesa jsou co do kategorie osoby sdružena
především formálně, zájmena především významově, srv. také STEINTHAL (1890:311).
V tomto smyslu sám Apollónios své pojetí později (Synt. 137.9-138.7, viz dále v 3.2.1)
revidoval a Aristarchovu definici naopak hájil proti svému předchozímu názoru s tím, že
Aristarchos měl na mysli především význam, nikoliv formu, srv. také UHLIG (1864:44-45).
Názorové obraty lze pozorovat na mnoha místech Apollóniových spisů.
Žádná z prací, které jsem měl k dispozici, neposkytuje uspokojivý překlad tohoto
obtížného místa v textu. V překladu je totiž nutné zachovat Apollóniovo chápání dané
definice, nikoliv význam, který jí přisuzoval Aristarchos. Proto je nezbytné zdůraznit, že
osoba je zde chápána formálně (viz můj překlad). SCHNEIDER (1902:3) užívá nevhodnou
latinskou parafrázi voces personis coniugas, z níž není jasné, zda personis je ablativ (slova
spojená osobami = slova, která spojuje kategorie osoby) či dativ (slova spojená s osobami – tento
výklad by vedl k interpretaci ve velmi posunutém smyslu slova, která jsou inherentně spojena
s kategorií osoby, přičemž latinské coniugus je častější právě s dativem). BRANDENBURG
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(2005:221) překládá Apollóniovu nejasnou formulaci stejně nejasným Wörter, die nach der
Person zusammengehörig sind. Konečně MATTHAIOS (2002:167) překládá Wörter, die sich nach
Person zu Gruppen zusammenschließen, z čehož plyne, že se v překladu snaží zdůraznit
především skutečnost, že zájmena lze dělit do skupin podle kategorie osoby (tj. zájmena 1./
2./ 3. os.). Tento význam je samozřejmě v Apollóniově chápání dané definice také přítomen,
zdůrazňuje jej i SCHNEIDER (1902:4), nemyslím si však, že je vhodné jeho explicitním
vyjadřováním v překladu překrývat obecnější význam (tj. že zájmena spojuje vyjadřování
osoby).
LUHTALAová (2002:281 s pozn. 44) se nechává zmást Apollóniovou následnou
argumentací a označuje Aristarchovu definici jako „purely formal“. To se však – ve světle
Apollóniova výkladu v Περὶ συντάξεως (viz dále) jeví jako naprosto neopodstatněné.
Aristarchova definice je naopak spíše sémantická než formální, Apollónios ji však na tomto
místě jako formální pochopil. Je nutno mít také na paměti, že osoba s největší
pravděpodobností nebyla u Aristarcha, podobně jako u Apollónia, kategorií striktně
morfologickou.
Adjektivum σύζυγος etymologicky souvisí se zavedeným gramatickým termínem
συζυγία. Daný termín označuje u gramatiků v nejobecnějším smyslu skupinu slov, která
mají něco společného (určitou jazykovou vlastnost, kategorii apod.) a v tomto ohledu k sobě
patří, srv. SLUITERová (1990:47); STEINTHAL (1890:306); BLÁHOVÁ (2007:38). Je proto
evidentní, že σύζυγος může označovat jak jednotu formální, tak i sémantickou. Naopak
BRANDENBURG (2005:166 s pozn. 96) uvádí, že je pochybné, zda se tento výraz vztahuje na
formální či sémantickou spojitost. Kromě toho byl daný termín užíván ve specifičtějším
významu conjugace ve vztahu ke slovesům. Užití termínu ve vztahu k zájmenům je doloženo
kromě Apollónia také v Pap. Yale 446, lin. 22. Je možné, že byl zdroj tohoto textu (snad
Komanos, viz dále) ovlivněn Aristarchem, jehož názor se zde reprodukuje, srv. HUBBELL
(1933:190-2). Příslušnost určitého slova ke konkrétní συζυγία je u Apollónia jedním z kritérií
pro přiřazení daného slova k určitému slovnímu druhu, srv. SLUITERová (1990:130).
9

Vyjadřování osoby však není vlastní jen zájmenům (μὴ ἴδιον εἶναι τοῦτο τῶν

ἀντωνυμιῶν): výraz τοῦτο odkazuje na předcházející Aristarchovu definici.
Paralela se Synt. 137.9-138.7 ukazuje, že se nejedná o Apollóniův vlastní argument,
nýbrž o tezi přejatou od Habróna, který zřejmě chápal termín σύζυγος úzce ve vztahu ke
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slovesům a jejich morfologickým kategoriím, tj. slovesa jsou dle Habróna sdružena více
vlastnostmi než zájmena (např. i kategorií času aj.), a proto je Aristarchova definice
zdůrazňující sdruženost zájmen nevhodná. Na zde komentovaném místě textu Apollónios
takovou argumentaci přejímá, avšak v Περὶ συντάξεως ji naopak odmítá s poukazem na
Habrónovo nepochopení smyslu Aristarchovy teze, srv. SCHNEIDER (1902:4) a AX
(1982:106).
Synt. 137.9-138.7: Πῶς οὖν οὐκ εὐήθεις οἱ περὶ Ἅβρωνα καταδραμόντες Ἀριστάρχου ὡς οὐ δεόντως
φαμένου κατὰ πρόσωπα συζύγους τὰς ἀντωνυμίας, καθὸ κοινὸς ὁ ὅρος καὶ ῥημάτων, καὶ μᾶλλόν
γε αὐτῶν. συζυγοῦσιν γὰρ αἱ φωναὶ κατά τε ποιότητα τῶν στοιχείων καὶ κατὰ ποσότητα τῶν
συλλαβῶν, καὶ φαίνεται ὅτι καὶ κατὰ χρόνον καὶ τάσιν· ταῖς γε μὴν ἀντωνυμίαις οὐ συνῆν τὸ
τοιοῦτον, εἴγε αἱ πλείους ἀσύζυγοι, ὡς σαφές ἐστιν τοῖς κλίνασιν τὰς ἀντωνυμίας. Φαίνεται γὰρ
ὅτι ὁ μὲν Ἀρίσταρχος οὐ τὴν φωνὴν ὡρίσατο τῆς ἀντωνυμίας, ἀλλὰ τὸ ἐξ αὐτῆς παρυφιστάμενον,
καθὼς καὶ ἅπαντες οἱ ὅροι ἔχουσιν.
„Jak by nebyli směšnými lidé kolem Habróna, osočující Aristarcha, že neříká správně ´zájmena jsou sdružena
vyjadřováním osoby´, protože to prý je i definicí sloves, ba spíše sloves. Jejich tvary jsou prý totiž sdruženy i
hláskovou podobou, počtem slabik a zřejmě i přízvukováním a vyjadřováním času. Naopak zájmenům prý nic
takového není vlastní, protože většina z nich není sdružena [sc. podle žádné kategorie], což je jasné každému,
kdo se pokusí zájmena skloňovat. Zdá se však, že Aristarchos nedefinoval formu zájmena, nýbrž jeho vnitřní
význam, což je také rysem všech definicí.“

Ke kategorii osoby u zájmen obecně srv. 1.8.3. Termín πρόσωπον překládám v obou
jeho hlavních významech (osoba jako formální kategorie sloves a zájmen / osoba mimojazyková)
zásadně výrazem osoba, aby bylo zřetelné, že se v Apollóniově pojetí i u jiných gramatiků
jedná o jeden koncept a že dané dva významy často nelze nijak odlišit. Za nevhodné a
anachronistické považuji překládání termínu πρόσωπον moderním lingvistickým výrazem
referent, jak v některých kontextech činí BRANDENBURG (2005:passim).
10

Slovesa totiž vyjadřují pravidelnými tvary každou osobu, zájmena však ne, jak bude

řečeno dále (καὶ γὰρ κατὰ πᾶν πρόσωπον ἀκολουθεῖ, αἱ δὲ ἀντωνυμίαι οὐχ οὕτως, ὡς
εἰρήσεται): z Habrónova spíše morfologického pohledu na termín σύζυγος přejal
Apollónios svou výhradu formulovanou těmito slovy, podrobněji viz výše.
Futurum εἰρήσεται se u Apollónia vyskytuje výrazně častěji, než alternativní
ῥηθήσεται. Částečnou excerpci těchto tvarů v rámci spisu Περὶ ἀντωνυμίας provedl MAAS
(1973a:120), který objevil 46 dokladů pro εἰρήσεται (5.1; 7.5; 8.10; 9.15; 13.18 aj), avšak pouze
jeden doklad pro ῥηθήσεται (32.10), navíc v kontextu, kde je již jednou řečeno εἰρήσεται a
Apollónios se tedy zřejmě nechtěl opakovat.
Termín ἀκολουθία, příbuzný se zde užitým slovesem ἀκολουθεῖν, označuje u
Apollónia různé nuance významu, který lze nejlépe shrnout slovem pravidelnost. Vztahuje se
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k celkové podobě slova, tzn. ke koncovce i ke kmeni. Označuje jak pravidelnost flektivní
v moderním slova smyslu (tj. skloňování či časování v souladu s určitým kanonickým
paradigmatem), tak i pravidelnost lexikální, resp. flektivní v apollóniovském smyslu (tj. pokud
se různé tvary příslušného slova se tvoří od stejného kořene; opakem jsou, slovy moderní
gramatiky,

různokmennost

a

supletivismus).

U

Apollónia

jsou

oba

tyto

typy

pravidelnosti/nepravidelnosti jedním konceptem a rozlišit, jaká nepravidelnost je spíše myšlena,
může být velmi obtížné. Takovým případem je i zde komentované místo, kde v podstatě
nelze určit, zda má Apollónios na mysli spíše větší lexikální (méně supletivních tvarů?) či
flektivní (méně nepravidelných koncovek?) pravidelnost u sloves. Proto také v překladu
uplatňuji český výraz nepravidelnost, který je podobně nevymezený. Příležitostně se
ἀκολουθία u Apollónia vyskytuje také synonymně s καταλληλότης, označuje tedy správné
pořadí určitých elementů, správnou konstrukci atd., srv. SLUITERová (1990:13-16); DE JONGE
(2008:230). V podstatě synonymně

s ἀκολουθία se

u Apollónia vyskytuje

také

substantivizované adjektivum τὸ ἀκόλουθον (Synt. 140.10; 145.1 aj.).
Slova, která pravidelnosti v nějakém ohledu nepodléhají, jsou označována jako
ἑτερόπτωτα (mající nepravidelné pády), ἑτερόκλιτα (mající nepravidelnou flexi), θεματικά
(mající vlastní kmeny, různokmenná) či ἀνακόλουθα (nepravidelná), srv. také SCHNEIDER
(1902:21). Např. v Pron. 13.1 je termín ἑτερόπτωτα užit ve vztahu ke jménům, zatímco
ἑτερόκλιτα pro slovesa. Výraz θεματικά je často užíván ve vztahu k osobním zájmenům.
11

Dionysodóros z Troizény: alexandrijský gramatik působící zřejmě v 2. pol. 2. stol. př. n. l.,

žák Aristarchův. Z několika odkazů (např. u Plútarcha či Lúkiana) se usuzuje, že tematicky
byla jeho tvorba velmi široká. Nic bližšího o něm známo není, srv. MONTANARI (2003).
12

Termín λόγος se u Apollónia vyskytuje ve dvou hlavních významech: 1. věta jako jazyková

jednotka skládající se ze slov; 2. obecnější význam: pojetí, teorie, argumentace.
13

je…nevhodné nazývat zájmena odvozeninami dle pojetí Dionysodóra z Troizény, protože

i jiná slova…se od něčeho odvozují, např. výrazy … (skalnatý) a … (dělník) (οὐδὲ κατὰ
τὸν τοῦ Τροιζηνίου Διονυσοδώρου λόγον παρονομασίας κλητέον, ἐπεὶ καὶ ἄλλα ἔν
τισι παρονομάζεται, πετρώδης τε γὰρ καὶ ἐργατίνης): poměrně diskutabilní místo
textu. Není přesně jasné ani to, co si Apollónios pod termínem παρονομασία představoval,
ani to, co jím měl na mysli sám Dionysodóros. Jisté však je, že ať měl Dionysodóros na mysli
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cokoli, Apollónios jeho pojetí nepochopil, nebo, ve snaze usnadnit si argumentaci, pochopit
nechtěl.
1. Běžným významem slovesa παρονομάζω je odvozovat od jména. Že Apollónios
termín παρονομασία chápal ve vztahu k odvozování slov, je z jeho výkladu evidentní, je
však otázkou, zda jej chápal v úzkém slova smyslu (tj. skutečně pouze odvozenina od jména)
nebo šířeji jako odvozené slovo, odvozený tvar (bez ohledu na to, od čeho byl odvozen). Podle
mého názoru platí spíše druhá možnost. Soudím tak z Apollóniova argumentu (3.18-19), že
pouze přivlastňovací zájmena jsou odvozená (sc. od zájmen základních, tj. ne od jmen).
Kromě toho LSJ, s. v. παρονομασία, cituje toto místo a překládá pouze derivative, neuvádí
však žádný doklad pro význam odvozenina od jména. V podobném smyslu chápou daný
termín také SCHOEMANN (1862d:118), užívající parafrázi abgeleitete Wörter, a SCHNEIDER
(1902:4), jak plyne z jeho parafráze voces derivatas. Naopak EGGER (1854:92) a
BRANDENBURG (2005:572) se domnívají, že Apollónios daný termín skutečně chápe ve
smyslu denominativum, pro tento názor však neexistuje žádný přesvědčivý podklad.
2. Druhým problémem je, co termínem παρονομασία myslel sám Dionysodóros.
Etymologie dává různorodé možnosti. Podle mého názoru měl Dionysodóros na mysli
přejmenování či náhradní jméno, tedy skutečnost, že zájmeno může určitou věc označovat
podobně (παρά) jako jméno (ὄνομα), jinými slovy výraz, který se jménu podobá svou označovací
platností. Názory badatelů se různí, některé reprodukuje také SCHNEIDER (1902:4-5).
LERSCH (1840:58) navrhuje Eine beziehung auf das Nomen (vztah ke jménu). Proti jeho pojetí se
ale staví SCHNEIDER (1902:4), podle něhož by taková interpretace naznačovala, že zájmeno
nepoukazuje na extralingvální entitu, nýbrž pouze na jazykový znak. SCHOEMANN
(1862d:118) chápe daný termín jako označení slov, která slouží beinahe als Benennungen (téměř
jako jména); BRANDENBURG (2005:572) navrhuje Nachbarwortart des Nomens (slovní druh
sousedící se jménem ve smyslu podobný jménu.
Vzhledem k absenci jakýchkoli konkrétnějších dokladů o Dionysodórově činnosti na
poli gramatiky nelze žádnou z hypotéz dokázat, téměř jisté ale je, že tam, odkud Apollónios
čerpal, neměl výraz παρονομασία rozhodně význam odvozenina, odvození; v překladu je
nicméně nutno uplatnit tyto výrazy vzhledem k významu, který termínu přikládá
Apollónios.
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ad ´ἔν τισι παρονομάζεται´: SCHNEIDER (1902:5) navrhuje (ale nerealizuje)
korekturu na pouhé τισι vzhledem k tomu, že sloveso παρονομάζομαι není ve vazbě s ἐν
jinde u Apollónia doloženo (vyskytují se u něho konstrukce s prostým dativem či
s předložkou παρά). Tento návrh však není příliš přesvědčivý, protože, jak sám Schneider
uznává, netypické užívání předložky ἐν tam, kde by postačoval dativ, je jedním z rysů
Apollóniova jazyka, srv. také 1.5.1.
ad ´πετρώδης τε γὰρ καὶ ἐργατίνης´: MAAS (1973a:115) podotýká, že dva příklady
ilustrující určitý jev jsou dostatečné a že u Apollónia jsou jen zřídka doloženy případy
uvedení tří a více příkladů na takových místech textu, kde není žádný textověkritický
problém.
14

Zároveň však (καὶ ἴσως): slovo ἴσως funguje u Apollónia jako častý způsob (srv. také

např. Pron. 4.3) uvedení argumentu, který zcela nebo částečně svědčí proti určité ústřední
myšlence; v překladu do češtiny lze nejlépe uplatnit výrazy s přípustkovou či odporovací
sémantikou (přesto, však atd.).
15

se neodvozují (οὐκ παραληφθήσονται): futurum je zde užito v podstatě synonymně

s prézentem.
Sloveso παραλαμβάνω představuje u Apollónia nejběžnější termín, jímž se vyjadřuje
jazykové užití, srv. např. také Pron 4.12; 7.9; 7.22 aj. Na tomto místě je dané sloveso užito ve
významu odvozovat, který není u slovesa παραλαμβάνω příliš běžný, SCHNEIDER (1902:5)
však upozorňuje také na Adv. 159.13.
16

tvary ´ἐγώ´ a ´νῶι´ (ἡ ἐγώ καὶ ἡ νῶι): uvádí-li Apollónios izolované tvary zájmen,

přikládá jim někdy člen v neutru (který se v takových situacích užívá běžně i u jiných
autorů), jindy člen ve femininu (v takovém případě jde vlastně o elipsu výrazu ἀντωνυμία).
17

neodvozená (θεματικαί): na tomto místě adjektivum θεματικός zastřešuje v podstatě dva

významy: označuje slova, která mají vlastní kmen (θέμα), což v praxi znamená jednak, že
jsou neodvozená od jiných tvarů, jednak že mohou být chápána v širším slova smyslu jako
nepravidelná, srv. také Pron. 11.20-22. Zde obě tyto nuance splývají, protože adjektivum je
užito ve vztahu k základním zájmenům, která jsou v Apollóniově pojetí jak neodvozená, tak
nepravidelná (moderně řečeno nepravidelná lexikálně i flektivně). Protože kontextem je
otázka oprávněnosti termínu ´odvozenina´ pro zájmena, upřednostňuji překlad adjektivem
neodvozený. Naopak BRANDENBURG (2005:221) překládá unregelmäßig, což sice není
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vyloženě chybné, s ohledem na kontext však velmi neobratné (skutečnost, že základní
zájmena jsou nepravidelná, není argumentem proti jejich pojímání jako odvozenin, tím je
skutečnost, že jsou neodvozená).
SCHNEIDER (1902:21) hovoří o dalších významech výrazů θέμα a θεματικός u
Apollónia. Mohou být užívány také ve vztahu ke slovům nepodléhajícím určité (podle
kontextu) jazykové změně, procesu atd., srv. např. Coni. 254.2; Adv. 174.6 aj., v tomto
významu je θεματικός do jisté míry synonymní s výrazy ἀπαθής, ὁλόκληρος či ἐντελής.
Αdj. θεματικός může být užito také ve vztahu ke jménům a slovesům jako k nejdůležitějším
či zásadním slovním druhům (Adv. 121.4), srv. také 1.6.3.
3.2.2 pagina 4
18

Gramatik Tyrannión, někdy označovaný jako Tyrannión starší, působil v 1. století př. n. l.

Byl žákem Dionysia Thráckého, srv. LUHTALAová (2002:281). Pocházel z oblasti Pontu, od
r. 71 př. n. l. žil v Itálii, kam se dostal jako zajatec. Sepsal pojednání Περὶ μερίσμου τῶν τοῦ
λόγου μέρων (rovněž titul jednoho údajného Apollóniova spisu) a je nejstarším gramatikem,
u něhož je původně filosofický termín τὰ μέρη τοῦ λόγου doložen ve smyslu slovní druhy,
srv. DE JONGE (2008:26). Pravděpodobně pod vlivem stoiků nerozlišoval jako samostatný
slovní druh participium a pokládal je za subkategorii jmen, srv. MATTHAIOS (2002:194).
19

Jestliže vymezení určité věci znamená její označení a zároveň zájmena reprezentují

vymezené osoby, nazval Tyrannión zájmena…označeními (Εἰ τὰ ὡρισμένα σεσημείωται,
αἱ δὲ ἀντωνυμίαι ὡρισμένα πρόσωπα παριστᾶσιν…ὁ Τυραννίων σημειώσεις αὐτὰ
ἐκάλεσεν.): Apollónios se snaží říci, že věc nemůže být vymezena (definována, určena), aniž
by zároveň byla nějak označena. Podmět τὰ ὡρισμένα má čistě sémanticky vzato i poněkud
instrumentální význam – prostřednictvím vymezení je věc vždy nějak označována.
SCHOEMANN (1862d:118), na jehož názor upozorňuje také SCHNEIDER (1902:5), se
domníval, že substantivum σημείωσις zde implikuje, že zájmena osobu pouze naznačují
(signalisierten). Chápal tedy dané slovo v poněkud oslabeném významu, což ale příliš
neodpovídá formulaci ´Εἰ τὰ ὡρισμένα σεσημείωται´, v níž je užito sémanticky ekvivalentní
sloveso σημειῶ (proč by to, že je věc vymezena, mělo odpovídat pouze jejímu naznačování?).
Není zcela jasné, zda dvojitá protaze souvětí uvádí Tyranniónův názor či pouze
Apollóniův myšlenkový pochod (úvahu nad oprávněností daného názoru). Pokud zde
Apollónios reprodukuje Tyranniónovu definici, pak ji lze považovat za nejstarší případ
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aplikace stoické teorie o vymezenosti / nevymezenosti do gramatické teorie zájmen, srv.
MATTHAIOS (2002:194). V každém případě je patrný jistý posun od velmi obecné
Aristarchovy definice (zájmenům je společná kategorie osoby) k problému zájmenné
reprezentace určitého referentu, tj. konkrétní, mimojazykové osoby. Právě mimojazyková
osoba je zde nepochybně termínem πρόσωπα myšlena. Myšlenkový postup (ať už
Apollóniův či Tyranniónův) vedoucí k termínu označení lze stručně znázornit následovně:
1. ZÁJMENO REPREZENTUJE VYMEZENOU OSOBU
2. BÝT VYMEZEN = BÝT OZNAČEN
>>> 3. ZÁJMENO = OZNAČENÍ [SLOVO OZNAČUJÍCÍ VYMEZENOU OSOBU]

ad) παρίστημι: toto sloveso je u Apollónia ve vztahu k jazyku užíváno ve třech
hlavních významových nuancích souvisejících se základním významem reprezentovat: 1.
zastupovat,

reprezentovat

[především

ve

smyslu

jazykové

reprezentace

něčeho

mimojazykového] (např. zde; 8.31 aj); 2. vyjadřovat či rozlišovat určitou kategorii (Pron. 6.22
aj.); 3. znamenat něco či mít význam něčeho (Pron. 35.2 aj.). Jde však skutečně pouze o nuance,
rozlišit, která z nich se uplatňuje v konkrétním kontextu, může být obtížné.
BRANDENBURG (2005:223;572) překládá sloveso παρίστημι na tomto místě jako
anzeigen (ukazovat na něco, ukazovat něco). To se mi nejeví jako zcela vhodné. Je sice pravdou,
že zájmeno vlastně poukazuje na mimojazykovou osobu, nicméně kdyby chtěl Apollónios
vyjádřit tuto významovou nuanci, nepochybně by tak učinil jiným způsobem. Nositelem
referenční platnosti zájmen jsou totiž anafora a deixe, o nichž se zde nijak nehovoří (naopak
je Apollónios zdůrazňuje v jedné ze svých definic zájmen, srv. 1.8.1). Protože osobou je zde
primárně myšlena osoba mimojazyková, pokládám za vhodné zdůraznit spíše skutečnost, že
zájmeno jako jazykový element reprezentuje mimojazykový objekt. Navrhuji proto spíše
překlady (re)prezentovat, zastupovat. Pro sloveso παρίστημι ve významu ukazovat, ukazovat na
něco neuvádí LSJ žádný doklad.
20

neprezentuje

totiž

nic

z jazykových

vlastností

zájmen

(οὐδὲν

γὰρ

τῶν

παρακολουθούντων αὐταῖς παρίστησιν): výtka, kterou Apollónios těmito slovy
uplatňuje, by stejně dobře mohla být užita proti všem přístupům, o nichž již byla řeč, a je
zjevné, že autorovi posloužila především jako odvrácení pozornosti od absence vlastních,
pádnějších argumentů, zvláště v situaci, kdy jeden z pravděpodobných ústředních bodů
Tyranniónovy teorie zájmen – vymezování osob – sám přijal do své definice.
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Formulaci τῶν παρακολουθούντων αὐταῖς by doslovně bylo možné přeložit z věcí,
které zájmena provázejí. SCHENKEVELD (1993:81-82 s pozn. 58) odkazuje na toto místo textu
jako na doklad slovesa παρακολουθῶ ve striktně odborném významu accidentia. Podobně
BRANDENBURG (2005:223) překládá οὐδὲν τῶν παρακολουθοντων jako keines ihrer
Akzidentien. Pokládám však tuto interpretaci za neprůkaznou. Apollónios ve významu
accidentia užívá výhradně termín παρεπόμενα, u jiných gramatiků se vyskytuje v tomto
významu také sloveso συμβαίνω. Není mi známo, že by se v daném významu vyskytovalo
παρακολουθέω. Ani LSJ, s. v. παρακολουθέω, takový význam neuvádí, naopak odkazuje
na toto místo pod významem of a logical property - constant attribute (permanentní vlastnost).
Apollónios má podle mého názoru na mysli obecně inherentní jazykové vlastnosti zájmen, o
nichž hovoří v dalších částech spisu, tedy např. odkazovací platnost, vyjadřování podstaty,
nepravidelnost u zájmen nerozlišujících rod atd. Překládám proto dané participium obecnou
formulací jazykové vlastnosti.
21

antōnymon (ἀντώνυμoν): do češtiny nepřeložitelný termín, který Apollónios používá jako

hyponymum k termínu ἀντωνυμία. Zatímco ἀντωνυμία označuje obecnou kategorii
(doslovně spíše zájmennost než zájmeno), ἀντώνυμoν je specifickým termínem pro konkrétní
zájmena (např. já, ty, viz dále). Slovo ἀντωνυμία může být užito ve významu ἀντώνυμoν,
což platí i pro vztahy jiných nadřazených a podřazených pojmů, srv. Pron. 4.15-16.
22

Termín ὄνομα označuje u Apollónia zpravidla jméno jako specifický slovní druh, kromě

toho může označovat i zcela obecně slovo. Druhý z významů je však výrazně méně častý u
jak u Apollónia, tak u gramatiků obecně, kde se v tomto významu vyskytuje spíše λέξις,
případně i φώνη. Velmi častý je naopak tento význam u Dionysia z Halikarnássu a rétorů a
literárních kritiků obecně, u nichž nesl termín λέξις poněkud jiné významy (styl, dikce aj.) a
ve smyslu slovo bylo užíváno ὄνομα, srv. zejména DE JONGE (2008:105), také
SCHOEMANN (1862d:3); SCHENKEVELD (1983:70-73). Apollónios ospravedlňuje možné
obecné užití daného termínu jednak poukazem na to, že jméno je nejdůležitějším slovním
druhem, jednak možností, že slovo bylo původním významem daného termínu a později
došlo k zúžení jeho významu, srv. STEINTHAL (1890:235); DE JONGE (2008:105-106 s pozn.
126); LALLOT (1997,II:22 s pozn. 64); BRANDENBURG (2005:104).
Synt. 19.2-7: Κατεκράτησεν οὖν καὶ ἡ ἀπ᾽ αὐτοῦ θέσις τὸ πάντα τὰ τοῦ λόγου μέρη καλεῖσθαι
ὀνόματα, ὡς ἂν αὐτοῦ προϋφεστῶτος. εἰ γὰρ ἐκ τῶν ἐναντίων τις ἐκεῖνο ἀποφαίνοιτο, ὡς ἐκ τῆς
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κοινῆς ὀνομασίας τῶν λέξεων αὐτὸ ἀπηνέγκατο τὴν ἁπάντων ὀνομασίαν, καὶ κατὰ τοῦτο ἂν
πρωτεύοι, θέσιν τὴν πρώτην τῶν λέξεων ἐπιδεξάμενον,…
„Pojmenování pro ´jméno´ se rozšířilo tak, že všechny slovní druhy byly nazývány ´jmény´, jako by před nimi
mělo jméno přednost. A i pokud by někdo o této věci hovořil z opačného hlediska, tedy že jméno získalo na
základě obecného pojmenování pro ´slova´ název, který je společný všem, bylo by i v tomto ohledu jméno
přednější, protože získalo původní pojmenování pro slova…

Ve stoickém kontextu označoval, vzhledem ke stoické klasifikaci slovních druhů, výraz
ὄνομα pouze vlastní jména, apellativa + adjektiva byla nazývána προσηγορία, srv.
BRANDENBURG (2005:153).
23

rod, nikoliv druh (τῶν γενικῶν, οὐ τῶν ἰδικῶν): termín antōnymon znamená spíše

konkrétní zájmeno včetně všech jeho tvarů (tj. lexém), nikoliv konkrétní tvar, proto je nutné
protiklad γενικῶν - ἰδικῶν, v němž se zrcadlí opozice ἀντωνυμία - ἀντώνυμoν, chápat ve
smyslu rod – druh (širší kategorie – užší kategorie), nikoliv absolutně jako obecné – jednotlivé.
BLÁHOVÁ (2007:32) podotýká, že tato opozice, která se objevuje i v Technē grammatikē,
vychází z úzu u filosofů (Platón, Aristotelés, stoikové), v jejichž pojetí představoval γένος
určitou nadřazenou kategorii nad εἶδος. BRANDENBURG (2005:223, ad 4.8) sice překládá
ἰδικόν termínem Spezies, interpretuje však tento termín jako das einzelne Individuum, což je
nepochybně mylné, srv. také SCHMIDHAUSER (2007). Nic takového nemá Apollónios na
mysli, jak svědčí mimo jiné příklady, které uvádí (4.9): ἐγώ a σύ jsou základními tvary
konkrétních zájmen, přičemž všechny jejich flektivní tvary rovněž spadají pod příslušné
ἰδικόν. Za das einzelne Individuum by bylo možné považovat konkrétní tvar, např. ἐμοῦ atd.
SCHNEIDER (1902:6) se zabývá otázkou textové podoby výrazu ἰδικός. Tato podoba
má oporu v manuskriptu A (srv. Pron. 8.32; 40.4; 112.19 aj.). Schneider sice zachovává
původní podobu, ale domnívá se, že v místech, kde má výraz ἰδικός význam druhový (tj. tam,
kde je užit jako odvozenina od εἶδος), by bylo přijatelné psát εἰδικός. Schneiderův názor
zřejmě vychází ze skutečnosti, že slovo ἰδικός je silně dvojznačné, může představovat
variantu výrazu εἰδικός, ale i původní adjektivum od kořene ιδ-, pro korekturu však není
žádný věcný argument. Jednak je totiž ἰδικός jako varianta εἰδικός doloženo i jinde (viz LSJ,
s. v. ἰδικός), jednak by daná korektura zásadně porušovala princip lectio difficilior potior.
Nicméně BEKKER (1811,1813) volil výhradně variantu εἰδικός, srv. k tomu také UHLIG
(1910:LXI).
24

οὐκερῶ: οὐ κερῶ (nebudu stříhat / nemísím) / οὐκ ἐρῶ (nebudu říkat / nemiluji).

Apollónios vybral velmi vhodný příklad, protože záporka zde nemá vlastní přízvuk.
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ATHERTONová (1995:448) poznamenává, že οὐ κερῶ a οὐκ ἐρῶ zřejmě zněly v mluvené
řeči velmi podobně a navíc se ve scriptio continua, což byl v Apollóniově době standardní
způsob psaní, psaly identicky.
25

O gramatikovi jménem Komanos není známo prakticky nic. Skrovné informace pocházejí

z dílčích poznámek u jiných autorů, srv. HUBBELL (1933:195). Apollónios cituje Komana jen
třikrát. Přesná podoba jeho jména se v manuskriptech liší, k tomu srv. SCHMIDHAUSER
(2008). Byl současníkem Aristarchovým (a jeho osobním i profesním nepřítelem), působil
zřejmě v Egyptě. HUBBELL (1933:196-7) se domnívá, že jeho osoba je totožná s politikem
Komanem, o němž se zmiňuje Polybios (XXVIII).
26

Ve snaze vyhnout se užití aiolského výrazu prý Komanos a učenci kolem něho nazývají

zájmena ´přejmenováními´ (Ἐκφεύγοντάς φασι τὸ Αἰολικὸν τοὺς περὶ Κομανὸν
ἀντωνομασίας καλεῖν): Vzhledem k argumentačnímu postupu celého úseku 4.18-5.2 je
zřejmé, že úvodním φασι vyjadřuje Apollónios značnou rezervovanost, ze struktury souvětí
však není jasné, zda se tento „odstup“ mluvčího vztahuje k celému tvrzení, či pouze
k reprodukovanému odůvodnění pojmu ἀντωνομασία. Je tedy otázkou, zda Apollónios
pochybuje i o tom, že Komanos daný termín stanovil, nebo zda (pouze) nesouhlasí
s názorem, že daný termín byl vybrán, jelikož na rozdíl od slova ἀντωνυμία neevokuje
aiolštinu. Podle argumentace se zdá pravděpodobná spíše druhá možnost.
Apollónios uvádí celkově čtyři, řetězově na sebe navazující názory, přičemž
„zastupcem“ každého z nich je někdo jiný (poslední názor je Apollóniův). Argumentace je
tedy značně chaotická, věcně nepříliš koherentní a nejeví se přesvědčivá. Stručně ji lze
rekapitulovat následovně: (1) Komanos prý uplatňuje jazykový purismus (4.18-19). (2) To je
některými učenci pokládáno za absurdní, protože přejatých slov je nespočet (4.19-22, podmět
druhého φασι není totožný s podmětem prvního φασι ve 4.18). (3) Podle jiných názorů však
přejímek ve skutečnosti není mnoho, protože vliv dialektů se projevuje jen nahodile, nikoliv
systematicky (4.23-27). (4) Ani jedno z předchozích pojetí není správné, dochází totiž
k přirozeným vokalickým změnám (4.28nn., viz dále).
Participium Ἐκφεύγοντας má podle mého názoru konativní platnost, případně
konativně-důvodovou (protože se snažili vyhnout se aiolskému výrazu).
Termín ἀντωνομασία (snad přejmenování, náhradní jméno) je ve smyslu alternativního
označení pro zájmena doložen (spíše však ve formě ἀντoνομασία) také u Dionysia
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z Halikarnássu (Comp. 5.26.10; 2.7.6 aj.). Dionysios však užíval i termíny ἀντωνυμία,
ἀντωνυμικόν či ἀντονομαστικόν a kromě toho jsou některá čtení pochybná, srv. k tomu
HUBBELL (1933:191), BRANDENBURG (2005:573); DE JONGE (2008:116) a SCHENKEVELD
(1983:73), který se také domnívá, že termín ἀντωνομασία byl postupně vytlačen výrazem
ἀντωνυμία proto, že ἀντωνομασία může označovat také básnickou figuru, takto např.
ve SchDT 462.4. Je možné, že Dionysios jakožto silně atticizující autor užíval alternativní
termíny ze stejného důvodu jako Komanos, srv. DE JONGE (2008:117).
Zajímavý je výskyt výrazu ἀντoνομασία v Pap. Yale 446 (1. stol. př. n. l.). Tento
papyrus obsahuje jakési krátké „resumé“ nám neznámého gramatického spisu, přičemž
struktura se jeví podobná Technē grammatikē. HUBBELL (1933:190,195) je přesvědčen, že
zdrojem textu je gramatik Komanos, o němž se Apollónios zmiňuje např. na tomto místě.
Zda je však přímo autorem, je prozatím nedokazatelné. Kromě užití termínu ἀντoνομασία je
druhou zásadní odlišností mezi gramatickou naukou daného papyru a Apollóniovou teorií
počet slovních druhů: text papyru jich vymezuje devět podobně jako Dionysios
z Halikarnássu.
27

Např. ve složenině ´ἀπηλιώτης´ došlo při složení slov ke ztrátě aspirace, což je běžné u

Iónů, příkladem jsou… ´ξενοδοκεῖον´ a ´πανδοκεῖον´ (ὅ τε ἀπηλιώτης διὰ ψιλοῦ
συναλειφθείς, ὅπερ συνεχὲς παρ᾽ Ἴωσι· τό τε ξενοδοκεῖον καὶ πανδοκεῖον·): tj. při
složení ἀπό + ἥλιος nedošlo vlivem iónštiny k přenesení aspirace na π. SCHNEIDER (1902:7)
upozorňuje na Adv. 139.15, kde Apollónios rovněž hovoří o této vlastnosti slova ἀπηλιώτης.
Poznámka o tvarech ξενοδοκεῖον καὶ πανδοκεῖον je nejasná, možná jde o interpolaci.
MAAS (1973a:115) poznamenává, že zde není přesně jasné, jaký dialekt má Apollónios na
mysli (i když se zmiňuje o Iónech) a že výrazy xenodokeion a pandokeion ve skutečnosti vůbec
nejsou διὰ ψιλοῦ συναλειφθείς. Údajné vypuštění ostrého přídechu při skládání slova se
zde (stejně jako u tvaru ἀπηλιώτης) má týkat konsonantu a navíc v takové pozici, kde není
hranice mezi původními částmi složeniny.
28

A takových případů je nespočet (ἄλλα μυρία): locus communis Apollóniových spisů.

Apollónios často užívá adjektivum μυρίοι či podobné výrazy ve vztahu k množství příkladů,
dokladů atd. ve snaze dodat prezentovaným teoriím na důvěryhodnosti, srv. také Pron. 4.22;
6.26 aj.
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29

avšak i takové pojetí lze snadno vyvrátit (Ἀλλὰ καὶ τοῦτο εὐδιάσειστον): SCHNEIDER

(1902:6) užívá parafrázi hoc vero argumento uti non licet (takový argument nelze užívat). Proti
tomu se však vymezuje MAAS (1973:117) a navrhuje at hoc quoque facile refutatur (tvrzení, že
tvar ´antōnymia´´ je aiolský, může být snadno vyvrácen) s poukazem na to, že daný obrat se
údajně nevztahuje na předchozí argument, nýbrž na jeho předpoklad, tj. mínění, že výraz
ἀντωνυμία je aiolismus. To je však hluboký omyl, jak jasně ukazuje následující formulace
(4.2nn.) εἰ γὰρ τὰ παρεισδύοντα τῶν διαλέκτων οὐκ ἐν τῷ καθόλου, ἅπαξ δέ που…, která
vlastně ospravedlňuje vyjádření Ἀλλὰ καὶ…atd. Apollónios zde reprodukuje názor, jenž má
potvrdit, že přejímky slov nejsou tak běžné, jak se domnívali lidé, kteří jejich „obvyklostí“
argumentovali proti Komanovu jazykovému purismu. Formulace hoc vero argumento uti non
licet je sice volnější (můj překlad se mnohem více podobá Maasovu návrhu), ale významově
v celkem přesná (navíc se nejedná o překlad).
30

vliv dialektů (τὰ παρεισδύοντα): doslovněji: to, co se prolíná v dialektech > tj. jejich

vzájemná ovlivnění ve formě přejímek atd.
31

slovo ´εὔξεινος´ je jen jedno (ἓν δέ ἐστι τὸ εὔξεινος): tj. podle Apollónia je daný výraz

jako jediný z příslušné skupiny příbuzných slov rozšířen v lexikálním základu hláskou /i/,
podobně z následujících čtyř příkladů: ἄφοδος, ἀφορισμός, ἀφορία, ἀπηλιώτης je výraz
ἀπηλιώτης jediný, kde došlo k vypuštění aspirace při složení slova (viz výše).
32

v souladu s obvyklou podobou (κατὰ τὴν κοινὴν ἐκφοράν): termín ἐκφορά se u

Apollónia objevuje především ve významech souvisejících s formální stránkou jazyka: tvar,
formální podoba slova (v podstatě jako opozice k významu a naopak synonymum k jiným
výrazům označujícím formu), srv. např. Pron. 23.19; Adv. 144.23; Synt. 133.1 aj.
33

Ve skutečnosti však nelze přijmout ani tuto hypotézu (νῦν δὲ οὐδαμῶς ἔστιν

ἐπινοῆσαι): doslovněji ani to si však nelze myslet. Nevyjádřeným podmětem ἔστιν ἐπινοῆσαι
je názor vyjádřený v několika předchozích větách, tj. že změny zapříčiněné vlivem dialektů
probíhají jen nahodile. Následující příklady πολυώνυμος a διώνυμος výpověď νῦν δὲ
οὐδαμῶς ἔστιν ἐπινοῆσαι odůvodňují.
3.2.3 pagina 5
34

je nutno říci (Λεκτέον): slovesná adjektiva užívá Apollónios často v úvodu konstrukcí

posuzujících cizí argumenty nebo shrnujících argumenty vlastní, srv. také Pron. 3.15; 4.5;
6.20; 8.12 aj.
157

35

vokalickým (φωνηέντων): z následně uváděných příkladů (5.4nn.) jasně plyne, že

označením φωνήεντα má zde autor na mysli vokály. Daný termín je v tomto významu běžný
i u jiných autorů.
36

výrazy agein, fortégos a stratégos (καὶ ἔτι τὸ ἄγειν φορτηγός, στρατηγός): MAAS

(1973a:115) navrhuje korekturu ἄγειν na ἀγός, protože úvodní καὶ ἔτι podle něho uvozuje
poslední z řady určitých analogických příkladů. To se však jeví jako neprůkazné, navíc je
pravděpodobnější, že Apollónios odvozoval vznik výrazů jako φορτηγός přímo od ἄγειν,
nikoliv od ἀγός.
37

dlužník (χρεοφείλης): velmi pochybné čtení, které přijali BEKKER (1813:3) a posléze i

SCHNEIDER na základě variae lectiones. Manuskript A výraz χρεοφείλης neobsahuje. Pokud
je čtení autentické, jedná se v tomto tvaru o hapax legomenon, doloženou podobou daného
výrazu je χρεωφειλέτης či χρεοφιλέτης (LSJ).
38

v předposlední slabice (παραλῆγον): sloveso παραλήγω se ve stejném významu užívá

v aktivu i mediopasivu, u Apollónia je doloženo také v Adv. 175.20 aj.
39

kromě předložky označující daný jazykový proces (πρὸς τῷ καὶ τρόπου ὄνομα

δηλοῦν): velmi nesrozumitelné místo, podle mého názoru se πρὸς τῷ se vztahuje k elipse
předložky ἀντί (πρὸς τῷ ἀντί, δηλοῦν τρόπου ὄνομα), přičemž k této elipse nesklonného
výrazu je připodobněno participiem δηλοῦν, které je formálně v nominativu, významově v
dativu. Výrazem τρόπος zde autor zřejmě myslí proces zastupování jednoho jazykového
prvku jiným: figura zastupování, tropos zastupování. Vzhledem k tomu, že zastupování se běžně
za jazykovou figuru an sich nepovažovalo ani v Apollóniově době, je vhodné výraz τρόπος
přeložit obecně jako jazykový jev, jazykový proces apod.
40

v sobě zahrnuje…také výraz ´ὀνομάσαι´ (καὶ τὸ ὀνομάσαι ἔχει ἐγκείμενον): tj.

Apollónios se domnívá, že termín ἀντωνομασία je nevhodný, protože má širší význam než
standardní ἀντωνυμία. Zatímco totiž ἀντωνυμία označuje pouze skutečnost, že zájmeno
zastupuje jmémo (anti + onoma), termín ἀντωνομασία v sobě zahrnuje i termín pro
´jmenování´, což zde – jak se zřejmě Apollónios domníval – je poněkud nadbytečné.
41

slovo ´χειμασία´ v sobě zahrnuje výraz ´χειμάσαι´ (τῷ χειμάσαι τὸ χειμασία

παράκειται): tzn. výraz ´cheimasai´ je primární, výraz ´cheimasia´ je od něho odvozen,
stejně jako od slov ´onomasai´ a ´anti´ byl odvozen termín ἀντωνομασία.
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SCHNEIDER (1902:7) konstatuje, že Apollónios užívá sloveso παράκειμαι
v podobných kontextech často. Výchozí tvar je v dativu, odvozený tvar v nominativu slouží
jako podmět. Opačné konstrukce v Coni. 232.9nn. a Adv. 156.4 jsou možná chybné,
SCHNEIDER je přijal, protože tak učinil i BEKKER.
42

Stoikové nazývají i zájmena členem, člen v jejich pojetí se však liší od členu, jak jej chápu

já, vzhledem k tomu, že kategorie, kterou já pojímám jako zájmeno, představuje v jejich
pojetí ´vymezený člen´, kdežto člen v mém pojetí považují za ´člen nevymezený´ (ἄρθρα
καλοῦσι καὶ τὰς ἀντωνυμίας, διαφέροντα δὲ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἄρθρων, ᾗ ταῦτα μὲν
ὡρισμένα, ἐκεῖνα δὲ ἀοριστώδη): sémantická komplikovanost souvětí je dána
nepřehlednými referenčními vztahy v jeho druhé části. Zájmeno ταῦτα odkazuje na τὰς
ἀντωνυμίας jakožto na předmět celého pojednání, ἐκεῖνα se vztahuje k τῶν παρ᾽ ἡμῖν
ἄρθρων. Dativ relativa ᾗ je užit adverbiálně ve smyslu vzhledem k tomu; protože; tím, že.
Protože obě zájmena se de facto vztahují ke stoické kategorii členu (resp. k rozčlenění
této kategorie), je nutné vnímat výrazy ὡρισμένα a ἀοριστώδη jako termíny, což potvrzuje i
Priscianus (II,548.7nn.), hovořící o stoických kategoriích articulus infinitus a articulus finitus.
K této interpretaci poměrně stručně srv. SCHNEIDER (1902:7-8); EGGER (1854:93)
Z čistě jazykového hlediska by zcela správná byla i interpretace založená na
nejběžnějších významech zájmen ἔκεινος a οὖτος (οὖτος odkazuje na bližší předmět, než
ἔκεινος), tzn. že ταῦτα se vztahuje k τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἄρθρων a ἐκεῖνα k ἄρθρα. Taková
interpretace by byla smysluplná i obsahově („člen v jejich pojetí se liší od členu, jak jej chápu já,
vzhledem k tomu, že člen v mém pojetí je vyhraněný [jasně vymezený], kdežto v jejich pojetí je
nevymezen [jde o širokou kategorii]“). Co však v tomto případě zásadně svědčí contra, je
terminologická diskuze v oddílu 6.30-7.7, která zároveň potvrzuje původní interpretaci
nastínenou výše.
SCHENKEVELD (1993:75) se zmiňuje o některých dalších referencích k této
problematice, které lze nalézt u starověkých autorů. Zajímavá je poznámka ve SchDT 518.33519.5., která uvádí, že v rámci stoické kategorie ἄρθρα ὡρισμένα došlo později k rozdělení
na podkategorie διὰ δείξεως a διὰ ἀναφορᾶς, tedy na deiktický vymezený člen (v Apollóniově
pojetí deiktická zájmena) a anaforický vymezený člen (u Apollónia anaforická zájmena). Jedná
se o nepřímý argument, že termín ἄρθρα ὡρισμένα u stoiků skutečně označuje zájmena,
není však jasné, která. Velmi nejasná je v tomto ohledu také poznámka u D. L. VII.78, podle
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níž bylo zájmeno ἐκεῖνος u stoiků klasifikováno jako nevymezený člen, zatímco οὗτος jako
člen vymezený. Pokud by tomu tak skutečně bylo, je zřejmé, že Apollóniova poznámka na
tomto místě je minimálně velmi nepřesná a že tedy kategorii nevymezeného členu nelze
ztotožňovat pouze se členem v užším slova smyslu.
43

je slovo člen v běžném významu chápáno dvojznačně (τὸ ἄρθρον διχῶς νοεῖται):

následuje nepřeložitelná slovní hříčka založená na tom, že v řečtině může slovo ἄρθρον
znamenat různé části těla (kloub jako spojnice částí těla i končetina jako sama tělesná část) i
člen jako slovní druh, srv. také BRANDENBURG (2005:103). Stoikové dle Apollónia tuto
hříčku používali jako jeden z argumentů pro své široké pojetí členu.
Kromě výše uvedené slovní hříčky však Apollónios vůbec nemluví o věcných
důvodech, které stoiky vedly k užívání termínů ὡρισμένον a ἀορίστωδες. Jak plyne
z následujících pasáží (až po 9.6), bere Apollónios tento stoický „argument“ až příliš vážně.
SCHOEMANN (1862d:117) podotýká, že slovo ἄρθρον bylo skutečně ve významu část těla
užíváno poměrně volně. Stoikům nepochybně nešlo o exaktní vysvětlení jejich pojetí větných
členů, nýbrž o jeho parafrázi, která (snad) měla vést k tomu, aby odpůrci tohoto pojetí nebyli
tak radikální, což se však – jak lze pozorovat u Apollónia – příliš nepodařilo. Apollónios
nepochopil, že stoikové netvrdí, že člen a zájmeno jsou totéž, pouze naznačují, že je takto lze
– pro zjednodušení – pojímat.
44

Výraz οὕτω na začátku poslední věty přímé řeči anaforicky odkazuje na úvodní ὃν

τρόπον (5.15, anticipované relativum, vlastně τρόπον, ὅν...νοεῖται...οὕτω καί...).
45

Také Apollodóros z Athén a Dionysios Thrácký nazvali zájmena deiktickým členem

(Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος καὶ ὁ Θρᾷξ Διονύσιος καὶ ἄρθρα δεικτικὰ τὰς
ἀντωνυμίας ἐκάλεσαν): velmi nejasná poznámka. Neexistují žádné přímé doklady o tom,
že by některý z těchto uváděných učenců označoval zájmena za ´deiktický člen´, srv.
SCHOEMANN (1862d:120), SCHNEIDER (1902:8).
Zarážející je také skutečnost, že Apollónios neuvádí jako zástupce stoického názoru
žádného stoika, nýbrž dva učence, kteří jsou pokládáni za žáky Aristarchovy a tedy za
reprezentanty alexandrijské filologie, srv. ERBSE (1980:254). Badatelé mají různé názory,
spor je především o přesnou specifikaci referentu výrazu ἀντωνυμίας, tedy o to, která
„zájmena“ byla označována termínem ´deiktický člen´ a jaké to případně mohlo mít
důsledky.
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Nejpravděpodobnější a nejlépe podložená věcnými argumenty se jeví interpretace,
kterou navrhuje DI BENEDETTO (1990:20-26). Interpretuje tuto pasáž ve smyslu Apollodóros
a Dionysios Thrax označovali [všechna] zájmena také jako deiktický člen. Argumentů pro takové
pojetí je několik: (1) podobné formulace typu καλεῖν ~ ἀντωνυμίας [sc. všechna zájmena]
nacházíme v začátcích spisu Περὶ ἀντωνυμίας poměrně často, srv. 3.12-3; 3.17; 4.2; 4.19.
Tento argument by sice nedostačoval sám o sobě, zvláště je-li brána v potaz eliptičnost
Apollóniova jazyka (dalo by se předpokládat, že k ἀντωνυμίας má patřit nějaký specifičtější
přívlastek, který byl však vypuštěn), nicméně Di Benedetto tuto problematiku využívá také
jako důkaz neautentičnosti Technē grammatikē Dionysia Thráckého.
(2) Protože se totiž informace, kterou zde Apollónios předkládá, neshoduje s
informacemi předkládanými v Technē grammatikē, pokládá Di Benedetto za pravděpodobné,
že zde Apollónios odkazuje na jiného autora, než je skutečný tvůrce Technē, tzn., že buď byla
Technē připsána Dionysiovi Thráckému omylem, nebo existovali dva gramatikové, kteří se
oba jmenovali Dionysios Thrax - tohoto názoru jsou také některá scholia, srv. BLÁHOVÁ
(2007:5); LALLOT (1989:20n.); ROBINS (1998:17).
(3) Podobně jako obrat ἄρθρα δεικτικὰ není v Technē nikde doloženo ani ἀντωνύμιαι
δεικτικαί, které navrhuje Erbse (viz dále). Apollónios cituje Dionysia celkově jen dvakrát či
třikrát (další čtení je textověkriticky značně nejisté a další pochází ze scholií), přičemž ani
jeden odkaz se obsahově neshoduje s informacemi z Technē, srv. také BLÁHOVÁ (2007:7).
Nepřímý odkaz na Apollóniovu reprodukci údajné Dionysiovy definice sloves neodpovídá,
srv. SchDT 161.6-8; ERBSE (1980:253); MUCHNOVÁ (2009:253); BLÁHOVÁ (2007:6);
ROBINS (1998:16). Myšlenku, že autor Technē a gramatik Dionysios Thrax nejsou tatáž osoba,
nacházíme dokonce již ve SchDT 160.24-161.8, kde se objevuje rovněž poznámka, že
Dionysios sloučil kategorie zájmen a členu.
Apollónios zde tedy s velkou pravděpodobností skutečně neodkazuje na autora
Technē a toto místo Apollóniova textu je jedním z nejzávažnějších argumentů pro její
neautentičnost. Takového názoru je např. také KEMP (1996:310).
Danou interpretaci pokládá za nejpravděpodobnější rovněž DE JONGE (2008:121),
který dodává další vedlejší argument: Apollóniova poznámka se vyskytuje v kontextu, kde
se hovoří o termínu ἄρθρα ὡρισμένα, který měli stoikové užívat namísto výrazu
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ἀντωνύμιαι. V tomto kontextu je mnohem pravděpodobnější, že Dionysios nazýval zájmena
také (καί) ´deiktickými členy´ paralelně se stoickou terminologií.
Podle této interpretace tedy Dionysios Thrax vůbec nevymezoval kategorii zájmen,
převzal stoickou nauku o členech nevymezených a vymezených a všechna zájmena nazýval
mimo jiné (kromě termínu ἄρθρα ὡρισμένα) rovněž (καὶ) termínem ἄρθρα δεικτικὰ.
Protože však kategorii zájmen označovanou jako ἀντωνύμιαι rozlišoval zřejmě již
Aristarchos, musel být stoický vliv v mezidobí mezi Aristarchem a Apollóniem velmi silný,
srv. také DE JONGE (2008:118).
S Di Benedettem v některých bodech souhlasí ROBINS (1998:17), srv. také BLÁHOVÁ
(2007:6). Podobně SCHENKEVELD (1983:76) souhlasí s Di Benedettem v tom, že výraz
ἀντωνυμίας označuje deiktická i anaforická zájmena, přičemž dodává, že Dionysios Thrax i
Apollodóros vycházeli zřejmě ze stoické teorie, užili však poněkud specifický termín ἄρθρα
δεικτικά.
Radikálně odlišnou interpretaci uplatňuje ERBSE (1980:255-256), který je toho názoru,
že Apollónios má výrazem ἀντωνυμίας na mysli pouze deiktická zájmena, tedy že zde
z jazykového hlediska je zeugma (resp. svého druhu enallagé), protože adjektivum δεικτικὰ
by mělo být vztahováno k ἀντωνυμίας. Dionysios Thrax a Apollodóros podle tohoto názoru
nazývali termínem ἄρθρα δεικτικὰ pouze deiktická zájmena. Svou interpretaci podkládá
Erbse jednak poukazem na specifičnost Apollóniova stylu a na další místa, kde Apollónios
„Genus statt der Spezies nennt”, tedy užívá rodový termín namísto druhového, srv. Pron. 15.1;
16.1; 16.19; 18.12 aj., jednak cituje jiné místo Apollóniových spisů, Coni. 248.10-1, kde je
podobným způsobem užit jiný název slovního druhu, a sice výraz σύνδεσμοι, jímž má
Apollónios podle Erbseho na mysli pouze spojky expletivní, nikoliv spojky obecně.
Přijetí standardní interpretace pokládá Erbse za chybné, neboť ztotožňování členu a
zájmen je zásadní nedostatek, který podle něho nelze daným dvěma učencům připisovat.
Tato interpretace byla shledána nepřesvědčivou: kontext prakticky nedovoluje chápat
ἀντωνυμίας pouze ve smyslu deiktických zájmen a u Dionysia z Halikarnássu je termín
ἄρθρα δεικτικὰ doložen ve vztahu k tvaru αὐτοῦ, který není deiktický, srv. DI BENEDETTO
(1990:20nn.), DE JONGE (2008:119). Kromě toho je Erbseho interpretace ve vztahu ke
starověkým gramatikům příliš preskriptivní.
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Umírněné

kompromisní

stanovisko zastával

již

SCHOEMANN (1862d:120),

z moderních badatelů MATTHAIOS (2002:193). Tito dva badatelé se domnívají, že Dionysios
sice užíval termín ἄρθρα δεικτικὰ pro všechna zájmena, že je však přesto pokládal za
specifický slovní druh podobně jako jeho učitel Aristarchos a pravděpodobně užíval vedle
označení ἄρθρα δεικτικὰ rovněž běžný termín ἀντωνυμία. Z čistě terminologického
hlediska tak do jisté míry ustoupil stoikům, srv. také DE JONGE (2008:82).
Apollodóros z Athén byl všestranný učenec žijící cca 180-110 př. n. l. Působil nejprve
v Athénách, později v Alexandrii a v Pergamonu. Věnoval se historiografii, exegezi Homéra,
mytografii i literárnímu kriticismu. Z jeho spisů se dochovaly pouze fragmenty.
O osobě Dionysia Thráckého rovněž není mnoho známo. Dionysios se narodil
zřejmě v Alexandrii a byl žákem Aristarchovým. Snad r. 144 n. l. přesídlil na Rhodos. Mezi
jeho žáky patřil významný gramatik Tyrannión starší, na něhož místy odkazuje Apollónios.
Psal samostatná pojednání, z nichž se nedochovalo takřka nic, a komentáře k Íliadě, srv.
MUCHNOVÁ

(2009:252),

BLÁHOVÁ

(2007:4),

LALLOT

(1989:19).

Jeho

autorství

významného kompendia Technē grammatikē je předmětem sporů, k souvislosti tohoto
problému s Apollóniem a k odkazům na sek. lit. viz výše.
46

LSJ (s. v. ἀναφορικός) cituje toto místo a překládá ἀναφορικῶς relatively (vztažně), což je

velmi nepřesné a anachronistické, k referenční platnosti zájmen srv. 1.8.4.
47

Sloveso ἀνθυπάγειν je u Apollónia poměrně obvyklý výraz vyjadřující význam užívat

namísto něčeho / ve funkci něčeho. V identickém významu jsou kromě ἀνθυπάγειν užívána
také slovesa ἀμείβειν, ἀντί τινος εἴναι, παραλαμβάνειν, ἀνθυπελθεῖν, ἀνθυποφερέσθαι,
ἀντιθέναι; jako substantivum v odpovídajícím významu je užíváno ἐναλλαγή (nahrazení,
užití namísto něčeho atd.), srv. MÁRSICOvá (2000:91).
Sloveso

ἀνθυπάγω

je

u

Apollónia

spolu

se

slovesy

παραλαμβάνω

a

συμπαραλαμβάνω také součástí důležité terminologické a konceptuální trichotomie, která
se týká vztahu méně důležitých slovních druhů ke jménu a slovesu. V tomto smyslu
označuje παραλαμβάνω užití společně se slovesem či jménem (např. člen + jméno, případně
jméno + sloveso); ἀνθυπάγω označuje schopnost zastupovat či nahrazovat jiný člen (např.
zájmeno zastupuje jméno, participium zastupuje sloveso), a konečně συμπαραλαμβάνω je
buď zcela synonymní s παραλαμβάνω, nebo označuje speciální vztah, kdy určitý slovní
druh je užit ve smyslu παραλαμβάνω ve vztahu k jinému členu, který je sám takto užit ve
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vztahu ke třetí straně (např. pokud participium stojící u slovesa je rozvíjeno adverbiem), srv.
STEINTHAL (1890:342); LANGE (1852a:20-22); MÁRSICOvá (2002:56).
48

Apollónios cituje Homéra daleko nejčastěji ze všech básníků, množství citací Homéra

převyšuje počet citací všech ostatních autorů (prozaiků i básníků) v Apollóniových spisech
dohromady – Ílias je citována 322-krát, nejvíce zpěvy I (36 citací), V (27) a VIII (26); Odysseia
227-krát, nejvíce zpěvy I (28), IV (26) a IX (18), srv. DORJAHN (1930:282). Tyto citace však
neslouží k samotné interpretaci Homéra, protože o filologii v užším slova smyslu se
Apollónios nezajímal, čímž přispěl k další emancipaci gramatiky jako samostatného oboru,
srv. SCHENKEVELD (1994:293). Apollónios užívá básnické citace pro ilustraci určitých
jazykových jevů, srv. BLANK (1993:717), s jistou licencí lze tedy říci, že Apollónios používá
příklady z Homéra podobně, jako by je používala dnešní učebnice gramatiky. Za zmínku
stojí velká přesnost těchto citací – drtivou většinu z nich nacházíme u Apollónia v podobách,
které jsou za správné pokládány v moderních edicích Homéra, srv. DORJAHN (1930:283).
MAAS (1973c:128) shrnuje básnické citáty (kromě homérských) u Apollónia, jejichž
autorství je vysoce pravděpodobná (bez ohledu na to, zda Apollónios daného autora
explicitně jmenuje).
AUTOR

Περὶ ἀντωνυμίας

Antimachos

82.24; 88.13; 88.25;
89.1; 111.11; 111.12
--------------------------

Aratos
Hésiodos

82.22; 88.7; 98.11;
110.9; 112.23
13.9; 22.3; 109.25;
109.26; 112.25; 113.3

Περὶ
συνδέσμων
--------------------

Περὶ
ἐπιῤῥημάτων
----------------------

Περὶ
συντάξεως
----------------------

Frag.

--------------------

148.10; 157.15;
176.21; 207.11
152.4; 152.9

94.5

---------

236.9

---------

52.16; 209.13;
--------330.19
Kallimachos
238.18; 239.5;
138.18; 157.15;
59.23; 106.19;
--------239.6
157.27; 162.27;
220.2; 308.23;
188.21; 191.24
341.14
Nikandros
-------------------------- -------------------- ---------------------- ---------------------- 64.10
Parthenios
93.3
-------------------- 127.6
---------------------- --------Theokritos
42.8; 76.5; 83.3
-------------------- 197.10
127.10
--------Tabulka 9: Odkazy na místa jasně identifikovaných básnických citací (s výjimkou Homéra) ve
spisech Apollónia Dyskola. Zpracováno na základě údajů z: MAAS (1973c:128).
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podoby vokálů (αἱ φωναὶ): termín φωνή je u Apollónia doložen ve třech základních

výzamech: 1. hláska (zde); 2. forma, formální podoba, morfologická podoba - daleko nejčastější
význam, φωνή funguje jako implicitní opozitum k termínům označujícím spíše myšlenkový
obsah než formu a naopak jako synonymum k termínu ἐκφορά a podobným, srv. např. Pron.
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9.13; Synt. 35.14 aj.; 3. slovo jako jednotka věty, v tomto významu synonymně s mnohem
běžnějším λέξις, srv. např. Adv. 133.23; srv. STEINTHAL (1890:227 s pozn. ***); SCHNEIDER
(1910:280). U jiných autorů je termín φωνή ve významu hláska doložen jak ve vztahu ke všem
hláskám (obecně artikulovaný zvuk jako opak neartikulovaného zvuku), tak i specificky ve
vztahu k vokálům jako opaku konsonantů (LSJ). Vzhledem k následně uvedeným příkladům
(6.8) je zjevné, že zde má Apollónios na mysli vokály.
50

ἕ, οἷ: není zcela jasné, zda tyto a následně v celém úseku 6.8-6.19 uváděné příklady

vymyslel sám Apollónios, nebo pouze reprodukuje argumenty stoiků. Zřejmě je
kombinováno obojí, některé argumenty Apollónios převzal, některé vybádal sám.
51

také člen, který zastupuje třetí osobu (τὰ τοιαῦτα τῶν ἄρθρων): doslovněji takové osoby

(tj. třetí) členu. Apollóniova poněkud neobratná formulace vytváří dojem, že člen může být
chápán i jako jiná než třetí osoba. To však samozřejmě není pravda a ani sám Apollónios to
nemá na mysli, proto je potřeba danou formulaci přeložit poněkud volněji.
52

je chápán jako třetí osoba (τρίτου προσώπου νοούμενα): elipsa εἴναι, genitiv τρίτου

προσώπου je s podmětem (ἄρθρα) νοούμενα spojen velmi úzce a lze jej charakterizovat jako
predikativní v implicitní vazbě nominativu s infinitivem: [ἄρθρα] τρίτου προσώπου
νοούμενα [εἴναι] – člen, který je vnímán jako zástupce třetí osoby. Participium má podle mého
názoru příčinnou platnost: člen také nemá vokativy, protože je chápán jako třetí osoba).
53

Slovo ´ὦ´ totiž není členem. (τὸ γὰρ ὦ οὐκ ἄρθρον.): toto konstatování je dalším

odůvodněním výše uvedených skutečností. Tvar ὦ totiž stojí u vokativu a je tedy suo modo
chápán jako druhá osoba, čímž by však – pokud by byl chápán jako člen – odporoval
Apollóniovým tezím, že člen je vnímán jako třetí osoba a nemá vokativ. SCHNEIDER
(1902:8) odkazuje na další místa Apollóniových spisů, kde je věnována pozornost otázce
tvaru ὦ: Pron. 14.18; 21.4-25; Synt. 36.9; 63.11nn. aj.
54

ve smyslu mužského rodu (κατὰ ἄρσενος): Apollónios samozřejmě netvrdí, že zájmena

jako ἐγώ a σύ jsou maskulina (to by odporovalo jeho vlastním pozorováním, že taková
zájmena morfologicky rod nevyjadřují a významově zastupují všechny tři rody), nýbrž že
jsou jako maskulina vnímána, pokud tuto jejich vlastnost nezruší kontext. Zjednodušeně
řečeno, Apollónios má na mysli, že např. samostatný tvar ´ἐγώ´ je za normálních okolností
vnímán jako forma referující spíše k mužskému než ženskému rodu, protože, slovy moderní
jazykovědy, mužský rod je v jazyce chápán méně příznakově.
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55

výše uvedené vlastnosti má i tvar ´ὁ´ (´ten´) (τοιοῦτο καὶ τὸ ὁ): anafora vyjádřená

výrazem τοιοῦτο se vztahuje k τὰ εἰς φωνῆεν λήγοντα ἐπ᾽ εὐθείας a ke κατὰ ἄρσενος
λαμβανόμενα, nikoliv ale k ἀντωνυμίαι εἰσίν. Netvrdí se přímo, že tvar ὁ je zájmenem,
nýbrž že má vlastnosti, které lze připsat i některým typům zájmen.
56

patří ke stejnému slovnímu druhu (τὸ αὐτὸ μέρος λόγου ἐστὶ): nejedná se o odkaz na

ἀντωνυμίαι z předchozí věty, nýbrž o paralelní příklad potvrzující výše uvedené
argumenty: protože některá zájmena jsou podle stoiků odvozena od členu, pokládají
stoikové člen a zájmeno za jeden slovní druh, argumentují přitom skutečností, že např. tvar
τημόσδε vznikl odvozením od τῆμος, přičemž obě slova také představují jeden slovní druh.
Výraz μέρος λόγου se u Apollónia užívá meronomicky ve vztahu k větě (slovo) i
taxonomicky ve vztahu k slovnědruhové klasifikaci (slovní druh), srv. BRANDENBURG
(2005:49,213n.), v mnoha kontextech (např. některé definice) prakticky nelze tyto dva
významy odlišit.
57

Celý úsek 6.7-19 je vlastně souhrnem argumentů, jimiž lze potvrdit stoické pojetí členu.

Apollónios reprodukuje názor stoiků, podle něhož tvoří zájmena a členy jeden slovní druh
také proto, že tvary jako οὗτος vznikly od tvaru ὁ, který je členem, přičemž slova vzniklá
prostřednictvím prodloužením výchozího tvaru (ἐπέκτασις) zachovávají slovní druh
původního tvaru.

Proto je podle stoiků např. οὗτος ve skutečnosti členem, nikoliv

zájmenem. Apollónios sice nesouhlasí se samotným ztotožněním členů a zájmen, nicméně ze
stoické argumentace posléze vychází při své teorii o homonymi členů a zájmen (viz dále
Pron. 7.23-8.2 a komentář k příslušnému textu).
58

tvary ´αὐτό´ (´to´) a ´ἐκεῖνο´ (´ono´) vyjadřují jen jednu osobu a jakožto tvary středního

rodu končí na o (μονοπροσωποῦσι καὶ εἰς ο λήγουσι κατὰ τὸ οὐδέτερον αὐτό, ἐκεῖνο):
αὐτό a ἐκεῖνο zde slouží jako příklady zájmen středního rodu, která jsou v jistých ohledech
podobná členu středního rodu. Jedná se o poslední ze série argumentů, které mohou
potvrzovat stoické pojetí členu. Tvary αὐτό, ἐκεῖνο považuji za podmět slovesa
μονοπροσωποῦσι. V podobném smyslu chápe danou formulaci také SCHNEIDER (1902:8),
jak lze soudit z jeho parafráze Quaedam pronomina unam personam indicant et neutra earum in –
o exeunt.
BRANDENBURG (2005:231) chápe tuto větu syntakticky poněkud jinak. Překládá ji
[Die genusdifferenzierenden Pronomina] referieren nur auf eine Person und lauten im Neutrum auf –
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o- aus, auto >es<, ekeino >jenes<… Z toho plyne, že tvary αὐτό, ἐκεῖνο vnímá jako uvedené
příklady, zatímco podmět slovesa μονοπροσωποῦσι je nevyjádřený a B. zde doplňuje [Die
genusdifferenzierenden Pronomina]. Tuto interpretaci pokládám ze dvou důvodů za velmi
pochybnou. Nikde v předchozím úseku textu nebyla explicitně řeč o zájmenech formálně
rozlišujících rod a není vůbec jasné, proč by právě genusdifferenzierenden Pronomina zde měl
mít Apollónios na mysli jako implicitní podmět. Kromě toho by do B.-em navrhované
kategori spadalo i zájmeno τόδε, které na o nekončí a uvedeno zde není, přitom
v předchozím výkladu je zmíněno (6.16-17).
HOERSCHELMANN (1880:374) z této formulace vyvozoval, že obě Apollóniem
uvedené vlastnosti spolu souvisejí, tedy že pokud určité zájmeno vyjadřuje jednu osobu, má
jeho střední rod v nominativu končit na o a naopak. Taková interpretace je ale zcela
neprůkazná. SCHNEIDER (1902:8-9) na Hoerschelmannův názor také odkazuje a namítá, že
Apollónios často hovoří podobným způsobem jako zde. Mnohdy pojednává jen o jisté
skupině slov v rámci dané kategorie, ale jeho formulace působí dojmem, jako by byly
vztahovány na celou kategorii, podobně, hovoří-li o určitých jazykových zákonistostech,
mluví o nich, jako by platily absolutně, přestože sám Apollónios si to pochopitelně nemyslí,
pouze takto jeho výklady působí. Jedná se o jeden z rysů jeho výkladového stylu.
Sloveso μονοπροσωπῶ není kromě tohoto místa doloženo nikde jinde u Apollónia.
LSJ neuvádí ani žádné doklady u jiných autorů, cituje pouze toto místo.
59

Termín σημαίνω označuje znamenání morfologické (vyjadřovat nějakou kategorii, mít nějakou

funkci) i sémantické (mít význam něčeho) a užívá se v tomto směru synonymně s δηλῶ,
νοοῦμαι i ἐπαγγέλλομαι (u ἐπαγγέλλομαι je situace mírně komplikovanější, viz dále), srv.
BRANDENBURG (2005:35,42); MÁRSICOvá (2000:90).
60

nemůže být…vyjadřuje-li (Οὐκ ἂν…ἐὰν…σημαίνῃ…ἂν εἴη): hybridní podmínkové

souvětí, protaze odpovídá podmínce obecně platné (ἐὰν + konj.), v apodozi je optativus
potentialis s ἂν. Partikule ἂν je pro srozumitelnost opakována v apodozi hned dvakrát.
Celkově sémantika souvětí odpovídá potencialitě.
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Domnívám se, že i stoické nazývání některých typů členu členy nevymezenými je v jistém

ohledu v rozporu samo se sebou (Οἶμαι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Στωικῶν καλεῖσθαι αὐτὰ
ἀοριστώδη ὑπό τι μαχόμενον): zajímavá konstrukce, ve které obligatorním doplněním
167

slovesa oἶμαι je

konstrukce

akuzativu s infinitivem, jejímž podmětem je velmi

koncentrovaná infinitivní propozice τὸ ὑπὸ τῶν Στωικῶν καλεῖσθαι αὐτὰ, k níž patří
participium μαχόμενον.
Sloveso μάχομαι je zde užito v mediálním významu (odporovat si, protiřečit si, být
v rozporu sám se sebou), který je doložen i jinde (LSJ).
BRANDENBURG (2005:233) zde sloveso μάχομαι interpretuje pasivně a za agens
považuje (ὑπό) τι (tj. ve smyslu něco…svědčí proti tomuto pojetí). Tuto intepretaci pokládám za
méně pravděpodobnou. Jednak totiž μάχομαι v pasivním významu (někdo bojuje proti mně)
rozhodně není standardní, např. LSJ ani RIJKSBARON (2006:158-160) nic takového neuvádějí
a nepodařilo se mi dohledat žádný příklad takového užití, jednak Apollónios v následujícím
výkladu (7.1-7.6) hovoří o tom, že člen nemůže být zcela nevymezený, protože inherentně
znamená anaforu (=čili nazývat člen ´nevymezeným´ je vlastně protimluv).
V rukopisu A je po μαχόμενον zřetelná mezera. SCHNEIDER (1878:7; 1902:10) se
domnívá, že zde zřejmě vypadlo zvratné zájmeno ἕαυτῶι. To je možné, leč neprůkazné,
protože μάχομαι se v příslušném významu vyskytuje i samostatně.
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nevymezené…´ἄνθρωπος

παρεγένετο´

(ἀόριστον

μὲν

γὰρ

τὸ

ἄνθρωπος

παρεγένετο): z této formulace vyplývá, že Apollónios považoval absenci prepozičního
členu za důvod nevymezenosti substantiva. Prepoziční člen totiž svou anaforickou platností
příslušné substantivum určitým způsobem vymezuje.
Že má Apollónios na mysli skutečně prepoziční člen, je zřejmé z dalšího uvedeného
příkladu ὁ περιπατῶν κινεῖται (7.4). Jinak by však bylo možné uvažovat i o postpozičním
členu, protože konstrukce ἄνθρωπος παρεγένετο může být transformována stejně dobře ve
vazbu ὅ ἄνθρωπος παρεγένετο jako ve vazbu ἄνθρωπος,ὅς παρεγένετο.
63

předmět tohoto poznání je vždy nějak vymezen (τὸ δὲ γινωσκόμενον ὥρισται):

syntakticky i sémanticky podobná formulace jako v Pron. 4.1. Participium γινωσκόμενον je
syntakticky podmětem, má však jistou instrumentální sémantiku, protože věc je
vymezována vlastně prostřednictvím toho, že je poznávána / identifikována. Podle
Apollónia tak poznaný předmět nemůže zůstat nevymezený, jinými slovy, pokud se věc
stane předmětem poznání, resp. identifikace (γνῶσις), je tím zároveň nějak vymezena. Objekt,
na který se odkazuje anaforicky, je tedy vždy do jisté míry vymezený, protože anafora
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v nejširším slova smyslu není vlastně ničím jiným než informací o tom, že určitý objekt již
byl (alespoň částečně) poznán/identifikován (srv. 7.1-2). Srv. k anafoře také 1.8.4.
64

Jak by tedy člen mohl být nevymezený, vyjadřuje-li anaforu? (πῶς οὖν ἀοριστώδη τὰ

ἄρθρα, ἀναφορὰν δηλοῦντα;): Apollónios završuje svou argumentaci proti označení
ἀοριστώδη formulací, která jasně prozrazuje, že stoické termíny chápal ve vztahu
k předmětu anafory vyjadřované určitým typem členu. Člen by podle Apollónia měl být
označován jako ἀοριστώδης pouze v případě, že se vztahuje na něco nevymezeného. To je
však nemožné, neboť člen vyjadřuje anaforu a ta znamená odkaz na vymezené. Proto je
stoické pojetí protimluv. Zda se vymezenost týká přímo členu nebo jeho referentu je pro
Apollónia v zásadě irelevantní.
65

aby jej odlišili od zájmen, která jsou vždy vymezena (πρὸς τὴν σύγκρισιν τῶν

ἀντωνυμιῶν, πάντοτε ὁριζομένων): Apollónios zde mimoděk odporuje sám sobě, jeho
nepříliš obratná formulace by totiž mohla být chápána tak, že stoikové rozlišovali kategorii
zájmen. To by však odporovalo skutečnosti, jak svědčí Apollóniova vlastní slova výše (5.1318). Výraz ἀντωνυμιῶν je nutno chápat jako poukaz na zájmena v Apollóniově pojetí (která
stoikové nazývali členem vymezeným, a jako opozici k danému termínu zavedli označení člen
nevymezený). Apollónios na chvíli jakoby zapomněl na terminologickou odlišnost svého
pojetí a pojetí stoiků.
Formulace na tomto místě také prozrazuje, že Apollónios nakonec zaujímá poněkud
kompromisní stanovisko. Uznává jistou oprávněnost termínu ἀοριστώδες, protože, ačkoliv
to není explicitně řečeno, člen na rozdíl od zájmen může, byť vyjadřuje anaforu, odkazovat i
k referentu, který není vymezen, srv. SCHNEIDER (1902:9), SCHOEMANN (1862d:14-15).
Také proto je nutné Apollóniův implicitní koncept vymezenosti vnímat poněkud
relativisticky. Vymezenost není kategorií, kterou jazyková jednotka má či nemá. Spíše se
jedná o jakousi škálu, na níž se různé jazykové elementy pohybují. Člen je vymezen méně
než zájmeno, ale i v rámci zájmen existují rozdíly, protože první a druhá osoba jsou
vymezeny mnohem více, než osoba třetí. Srv. také 1.8.3.
66

jestliže se jeden element užívá…neznamená to, že… (οὐκ εἴ τι ἀντί τινος

παραλαμβάνεται, εὐθέως…): stejnou myšlenku Apollónios mírně pozměněnými slovy
opakuje v Pron. 64.3 a Coni. 222.9; srv. SCHNEIDER (1902:10); STEINTHAL (1890:223).
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SCHNEIDER (1902:10) upozorňuje na Coni. 220.8-10, kde je opakována myšlenka, že spojka

εἰ má stejný význam jako slovesný tvar ἀκολουθεῖ:
τὸ <ἀκολουθ>εῖ ῥῆμα μετάληψιν ἔχει τὴν εἰς τὸν εἴ σύνδεσμον· ἀκολουθεῖ τῷ ἡμέραν εἶναι τὸ φῶς
εἶναι· ἴσον γὰρ <τῷ εἰ ἡμέρα ἐστ>ί, φῶς ἐστίν.
„Sloveso ´vyplývá´ se může měnit na spojku ´jestliže´. Např. věta ´z toho, že je den, vyplývý, že je světlo´ má
stejný význam jako věta ´jestliže je den, pak je světlo´.
68

ve verši A 120: ´ὅ μοι γέρας ἔρχεται´ není…člen namísto důvodové spojky ´hoti´, ta byla

pouze apokopována (τὸ γὰρ ὅ μοι γέρας ἔρχεται οὐ…ἄρθρον ἀντὶ αἰτιώδους
συνδέσμου τοῦ ὅτι): v celé konstrukci chybí sloveso, zřejmě se jedná o elipsu ἔχει
(verš…nemá).
Homérská spojka ὅ (že; protože) byla původně akuzativem neutra vztažného zájmena,
srv. např. MUCHNOVÁ (2004:34). Apollónios o ní v rozporu se skutečností hovoří jako o
apokopovaném ὅτι, čímž se snaží vyvrátit jiný možný názor o jejím odvození od členu (srv.
také Coni. 224.7), i když obě tato pojetí mají racionální jádro a mezi gramatiky mohla být
dosti rozšířená. Interpretace spojky na tomto místě, po řídícím slovese λεύσσετε (vidíte), je
jasně obsahová. Apollónios o tvaru ὅ hovoří jako o spojce příčinné (αἰτιώδης) zřejmě proto,
že může fungovat i v příčinných větách, čehož si Apollónios jako nepochybný znalec
Homéra musel být vědom.
Termín αἰτιωδής, podobně jako ekvivalentní αἰτιολογικός, je původně filosofický, a
do gramatiky přešel prostřednictvím stoiků. Původně označoval jak spojky příčinné, tak
účelové.

Později

došlo

k zavedení

samostatného

termínu

ἀποτελεστικός

či

ἀποτελεσματικός pro spojky účelové (takto i u Apollónia), srv. SLUITERová (1990:143).
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je totiž (τὸ γὰρ): poměrně silné vyjádření v první části předchozího souvětí (7.20-21) je

zde odůvodněno. Protože užívání slov proti jejich přirozenosti je chybné, nelze podle
Apollónia nic takového připisovat autoritě, jakou byl Homér.
70

Termíny a ὁμοφωνία a ὁμωνυμία jsou u Apollónia prakticky synonymní a lze je do

češtiny oba překládat termínem homonymie. Výraz ὁμωνυμία je však užíván spíše ve vztahu
k vlastním jménům, jak napovídá již jeho etymologie, srv. např. Synt. 56.6-8; 57.1-2;
102.10nn.; Pron. 4.11nn.; 10.12; ATHERTONová (1995:447).
71

homonymie některých tvarů členů a zájmen (ἡ ὁμοφωνία τῶν ἄρθρων καὶ τῶν

ἀντωνυμιῶν): Apollónios samozřejmě nemá na mysli úplnou homonymii členů a zájmen,
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nýbrž homonymii některých tvarů. Proto si myslím, že v překladu je potřeba formulace jako
ὁμοφωνία τῶν ἄρθρων καὶ τῶν ἀντωνυμιῶν poněkud zmírnit.
Víceznačnost a homonymie jsou v Apollóniově jazykové teorii poměrně důležité
koncepty, srv. k tomu ATHERTONová (1995, zejména 441-2,448).
72

odvozování…od zdánlivých členů (ἡ…παραγωγὴ ὡς ἀπὸ τῶν ἄρθρων): ὡς je velmi

silným indikátorem Apollóniovy perspektivy. Autor naznačuje, že stoikové odvozovali
některá zájmena od tvarů, které považovali za členy. Ve skutečnosti nejde o členy, nýbrž o
zájmena, jejichž tvary jsou s tvary členů identické. Právě omyl stoiků tak dokazuje
homonymii. V překladu tento význam zdůrazňuji vložením adjektiva zdánlivý.
73

a podobně výrazy ´τηνικαῦτα´ καὶ ´τηνικάδε´: elipsa základního tvaru τηνίκα.

Skutečnost, že výchozí tvar není u těchto odvozenin uveden, na rozdíl od předchozích dvou
skupin příkladů, vedla G. Uhliga k návrhu oba tvary z textu odstranit, případně doplnit
výchozí tvar. Vzhledem k eliptičnosti Apollóniova jazyka (srv. 1.5.1) však taková korektura
postrádá přesvědčivost.
3.2.6 pagina 8
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Přestože Apollónios chápe demonstrativa 3. osoby jako zájmena základní, nikoliv

odvozená, uznává, že jsou alespoň některá z nich odvozena od jiných zájmen, jak je na
předchozím úseku textu vidět. Tvar ὁ je podle Apollónia někdy členem, ale jindy zájmenem,
od něhož byly odvozeny tvary ὅδε aj. Jako argument potvrzující takové pojetí uvádí
Apollónios příklady slov, která vznikla odvozením ve smyslu prodloužení výchozího tvaru
(ἐπέκτασις) a zachovala slovní druh původního výrazu. To znamená, že pokud tvar ὅδε je
zájmenem, musel být dle Apollónia nutně zájmenem i tvar ὁ, z něhož forma ὅδε vznikla.
Podobně je tomu u tvarů τῆμος (tehdy) a τημόςδε (tehdy): tvar τημόςδε vznikl prodloužením
tvaru τῆμος, ale zachoval slovnědruhovou platnost výchozího tvaru, srv.

také

BRANDENBURG (2005:195) a Synt. 151.1nn., kde Apollónios z podobných hledisek posuzuje
zájmeno οὗτος.
Jak už jsem stručně zmínil výše, Apollónios užil pro vlastní účely argumentaci, která
má svůj původ u stoiků (srv. Pron. 6.7-18 a kom. 3.2.4). Apollóniův argumentační postup a
argumentace stoiků jsou prakticky identické, rozdíl tkví pouze v tom, že Apollónios
předpokládá homonymii tvaru ὁ (může být členem i zájmenem), kdežto stoikové jej
považovali vždy za člen. Stoikové tak měli podpůrný argument pro svou tezi, že zájmena de
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facto jako slovnědruhová kategorie neexistují, zatímco Apollónios tentýž argument užil
v opačném smyslu.
Otázkou je, nakolik lze Apollóniův názor o homonymii některých tvarů členů a
zájmen pokládat za definitivní. Nekoresponduje s ním konstatování na jednom místě ve
spise Περὶ συντάξεως, že tvary ὅ, ἥ, τό jsou členem od své přirozenosti, což má být
argumentem pro skutečnost, že se nikdy, ani tehdy, jsou-li užívány jako zájmena, nechovají
jako příklonky, srv. také SCHNEIDER (1902:16).
Synt. 189.8-12: Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅτε ἄρθρα εἰς σύνταξιν ἀντωνυμίας παραλαμβάνεται, ἔγκλισιν
ἀναδέχεται, οὐ καθὸ γένους ἐστὶ παρεμφατικά, ἀλλὰ καθὸ ἄρθρα ὄντα τῇ φύσει ἀδυνατεῖ εἰς
ἔγκλισιν παραλαμβάνεσθαι· τόπον γὰρ ἐπέχει ἐναντίον τῇ ἐγκλίσει, λέγω τῶν προτακτικῶν, οὐ
μαχομένων τῶν ὑποτακτικῶν, ἐπεὶ δόξειεν μὴ ἐμποδίζεσθαι τὰ τῆς ἐγκλίσεως.
„Členy se nechovají jako příklonky ani tehdy, pokud se syntakticky užívají jako zájmena, a to ne proto, že
rozlišují rod, nýbrž proto, že jsou členy od své přirozenosti a jako takové nemohou být užívány příklonně.
Udržují si totiž ve větě pozici, která příklonnosti odporuje. Mám na mysli primárně prepoziční členy, ani členy
postpoziční však nesvědčí proti, přestože by se mohlo zdát, že ty se příklonnosti nebrání.“
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takto (οὕτω): tzn. tam, kde se užívají jako zájmena. Apollónios se snaží znovu zdůraznit,

že příslušné tvary jsou homonymní a že je nutno je klasifikovat podle toho, jak jsou
v konkrétním kontextu užity. Kromě členů a zájmen totiž mohou tyto tvary mít i jiné
významy, byť o nich Apollónios nehovoří na tomto místě. Srv. např. výše 7.16nn., kde se
hovoří o tvaru ὅ jako o spojce.
76

Pokud jsou…touto homonymií zmateni, pak ať dále netvrdí, že ´ὅς´ je [pouze] postpoziční

člen… (εἰ δὲ ταράσσονται διὰ τὴν ὁμοφωνίαν, μηδὲ τὸ ὅς ἄρθρον λεγέτωσαν
ὑποτακτικόν): velmi netypické hybridní podmínkové souvětí, jehož formu by snad bylo
možné očekávat spíše v hovorovém jazyce. V protazi je ind. préz., v apodozi imperativ aor.
Poněkud nejasný je zde význam slovesa ταράσσω v mediopasivu. Podle mého názoru má
význam být něčím zmaten, takto jej chápe i BRANDENBURG (2005:235). Možná je význam
obecnější ve smyslu latinského afficior aliqua re. Výraz ὁμοφωνίαν pokládám za anaforický
odkaz na výše uvedený výklad o homonymii tvaru ὅ (7.23-8.2).
Protože Apollónios si je vědom přesvědčivosti své teorie, radí stoikům, aby –
v případě, že na ně výklad o homonymii v 7.23-8.2 zapůsobil či narušil jejich dogmata (εἰ δὲ
ταράσσονται διὰ τὴν ὁμοφωνίαν) – přehodnotili také svůj postoj ke klasifikaci tvaru ὅς, a
aby

jej

(μηδὲ…λεγέτωσαν)

již

neoznačovali

(pouze)

za

postpoziční

člen

(ἄρθρον…ὑποτακτικόν), protože tento tvar má i jiné významy, a ty lze vysvětlit právě
homonymií. Apollónios sám pokládá ὅς za postpoziční člen, ale jen v některých situacích,
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zatímco stoikové tento tvar pokládali za postpoziční člen zřejmě univerzálně (i když
nepochybně uznávali, že se užívá i jinak), jak plyne z Apollóniovy kritiky. Stoický
universalismus v této věci jsem v překladu zdůraznil vložením slova pouze.
Poněkud odlišnou interpretaci protaze souvětí však nabízí SCHNEIDER (1902:15-16).
Ten vykládá sloveso ταράσσω v mediopasivu + διὰ jako ekvivalent latinského non agnoscere
či haerere in re (neuznávat něco, nechápat něco, tápat v něčem) a výraz ὁμοφωνίαν považuje za
obecné označení (nikoliv za odkaz na předchozí výklad). Schneider vychází ze skutečnosti,
že stoikové dělili člen na nevymezený a vymezený, přičemž tvar ὅς tak v jejich pojetí musel
být někdy vymezený (pokud funguje jako posesivum), jindy nevymezený (pokud funguje
jako relativum). Apollónios zde údajně odkazuje na tuto nekonzistentnost ve stoickém pojetí.
Schneiderovu interpretaci lze parafrázovat následovně: Neuznávají-li stoikové homonymii, pak
ať netvrdí, že… (sc. protože jinak by si protiřečili).
Toto interpretaci pokládám za méně pravděpodobnou zejména pro neodůvodněnost
Schneiderovy interpretace slovesa ταράσσω v mediopasivu, LSJ uvádí množství dokladů
pro význam trouble, agitate, disturb [the mind], cause confusion, ale žádný doklad pro význam
navrhovaný Schneiderem. Význam apodoze a na ní dále závislé příčinné propozice je
neproblematický a identický v případě obou interpretací.
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zájmeno pojící se se členem (σύναρθρον ἀντωνυμίαν): tj. přivlastňovací zájmeno,

myšleno je homérské ὃς (´jeho´, ´svůj´). Protože zájmena se členem jsou vesměs přivlastňovací,
je zde termín σύναρθρον užit takřka ve významu přivlastňovací, přestože ὃς se se členem
běžně nepojí. Apollónios zde vlastně užívá terminologii, kterou posléze sám odmítá jako
neopodstatněnou.
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znamená také…meurčitou částici, jako např. ve větě ´ὃς ἂν ἔλθῃ μεινάτω με´

(…σημαίνει, καὶ ἀόριστον μόριον ἐν τῷ ὃς ἂν ἔλθῃ μεινάτω με): Apollónios vůbec
nevymezoval kategorii relativních zájmen. Většinou jsou považována za postpoziční člen,
pokud syntakticky stojí tak, aby byl pro Apollónia na první pohled viditelný anaforický
vztah. V tomto případě je však relativní věta předsunuta a relativum je Apollóniem
označováno jako neurčitá částice. Co přesně má Apollónios tímto termínem na mysli, je
nejasné.
Podle mého názoru je zde μόριον prakticky synonymní s λέξις, tzn. neurčitá částice
(jazyka) = neurčitelné slovo, tedy slovo, které podle Apollónia nelze klasifikovat jako konkrétní
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slovní druh. MATTHAIOS (2003:122) užívá ekvivalent indefinites Wort. Ve významu slovo či
slovní druh je výraz μόριον u Apollónia poměrně běžný, srv. např. Synt. 20.2; 24.3; 183.2;
Pron. 36.21, podobně jako u Dionysia Thráckého, Dionysia z Halikarnassu a v gramatických
papyrech, srv. DE JONGE (2008:90,106), BRANDENBURG (2005:57-58). Existuje názor, že
obrat má označovat neurčité zájmeno, srv. např. SCHOEMANN (1862d:26), což je však
takřka neobhajitelný postoj (Apollónios vůbec kategorii neurčitých zájmen nevymezuje).
Naproti tomu Tryfón považoval relativum v takových větách za specifické,
prepoziční užití postpozičního členu, jak nás Apollónios informuje. Sám však s takovým
názorem nesouhlasí – jednak proto, že kategorie definovaná svým pevným slovosledem
nemůže tento slovosled měnit, jednak proto, že údajný člen v takových konstrukcích
postrádá (dle Apollónia) anaforickou platnost, srv. Synt. 437.10-438.10; MATTHAIOS
(2003:121).
79

Termín ἔγκλισις má u Apollónia a gramatiků obecně široké spektrum významů, mezi

nejdůležitější patří: 1. slovesný tvar, sloveso (téměř synonymně s výrazy ῥῆμα, κλίμα, κλίσις,
ἔγκλιμα, προφορά, ἐκφορά či ἀπόφανσις, relativně vzácný význam), srv. např. A. D. Adv.
119.6); 2. slovesný modus (jako kategorie morfologická i sémantická), srv. A. D. Synt. 44.1; D.T.
47.3 aj.); 3. příklonka, příklonkování (zde). Srv. STEINTHAL (1891:275nn.), SCHNEIDER
(1910:193); SLUITERová (1990:86), LSJ. Podrobněji k problému termínu ἔγκλισις především
s ohledem na spis Περὶ ἐπιῤῥημάτων srv. SLUITERová (1990:86-93).
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tento typ zájmenné syntaxe (ἥδε ἡ σύνταξις τῶν ἀντωνυμιῶν): tj. v situacích, kdy je

užito zájmeno homonymní se členem, se neuplatňují příklonné tvary zájmen.
81

dva typy přízvukování (τὸν δισσὸν τόνον): myšlena je dichotomie mezi tvary

orthotonickými a příklonnými, srv. k tomu 1.8.2.
82

Termín ἐμφαντικός v této podobě je možné Apollóniovo hapax legomenon, všude jinde v

rukopisu A nacházíme podobu ἐμφατικός (např. Synt. 380.16 aj), srv. UHLIG (2008:LXVI).
Forma ἐμφαντικός je nicméně doložena u Plútarcha a Polybia a na některých místech
rukopisu B, srv. SCHNEIDER (1910:142). Ve významu vyjadřovat / rozlišovat určitou kategorii je
zde konstrukce ἐμφαντικός [εἶμι] + gen. zcela synonymní se slovesy typu σημαίνω atd. (viz
výše).
83

Člen v nominativu může být postpoziční (Τὰ ἄρθρα ὑποτακτικά ἐστι τῆς

εὐθείας): BRANDENBURG (2005:237) překládá tuto větu Die [pronominal verwendeten]
174

Artikel sind im Nominativ [zuweilen] Relativpronomina. To se mi jeví jako zásadní nepochopení.
Za prvé zde již není vůbec řeč o členech užívaných ve funkci zájmen, nýbrž o členech zcela
obecně: v celém úseku 8.12-26 představuje Apollónios rozdíly mezi členy a zájmeny jakožto
dvěma slovními druhy. Tyto rozdíly jsou prezentovány jako určitý korektiv názorů
zdůrazňujích naopak podobnosti členů a zájmen. Daným názorům věnoval Apollónios
dostatek pozornosti v předchozích úsecích textu. Za druhé je nepřijatelné překládat
ὑποτακτικά jako Relativpronomina. Jedná se o anachronickou interpretaci. Kategorie
relativních zájmen u Apollónia neexistuje a výraz ὑποτακτικός neznamená v žádném
případě vztažný, nýbrž [principiálně] kladený po něčem a je užíván ve vztahu k větné syntaxi i k
písmenům či slabikám (srv. např. Synt. 9.1; 81.5 aj.). Apollónios tento termín užívá pro jistý
typ členu především z toho důvodu, že člen v dané funkci je často kladen po substantivu,
k němuž patří, tj. v Apollóniově pojetí jde především o slovosled. To také vysvětluje, proč
Apollónios anticipované relativum označuje za ´neurčitou částici´ a není schopen je
identifikovat jako postpoziční člen.
Podobně jako na mnoha jiných místech svých spisů má Apollónios svou formulací na
mysli jen část kategorie, o níž hovoří, což je v překladu potřeba vyjádřit, tj. nepřekládat člen
je postpoziční, nýbrž určitým způsobem danou formulaci zmírnit. Ve svém překladu tak
činím pomocí slovesa moci, SCHNEIDER (1902:16) vkládá do své parafráze interdum (někdy,
občas); BRANDENBURG (2005:237) dodává do závorky zuweilen.
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(τὴν ἕ καὶ ἵ καὶ τὴν οἷ, ὅτε εἰς τὴν αὐτός ἢ αὐτῷ ἢ αὐτόν μεταλαμβάνονται): tvar ἵ

je nominativem v řečtině nepříliš užívaného zájmena 3. osoby, které může mít reflexivní i
nereflexivní význam. Daný tvar je doložen v podstatě pouze u gramatiků, KÜHNER &
BLASS (1890:595) odkazují např. na A. D. Pron. 11.15; 55.7nn.; Synt. 228.13; D. T. 65.1 aj.
Pořadí transformovaných tvarů v této formulaci neodpovídá pořadí tvarů výchozích,
důvod je nejasný. Není rovněž jasné, proč Apollónios u výchozích tvarů klade na první
místo akuzativ, poté nominativ a dativ, srv. také Synt. 60.3-5. Naopak v Pron. 5.23-27
odpovídá pořadí pádů (jsou zde seřazeny citace Homéra) běžnému systému.
Místo ὅτε εἰς τὴν αὐτός má rukopis A ´ὅτε εἰς τὸ τὴν αὐτός´, což je poněkud
nejasné. BEKKER (1813:8) uplatnil korekturu na ὅτε εἰς τὴν αὐτός, kterou převzal také
SCHNEIDER. Proti tomu se nicméně vymezuje MAAS (1973:118), který pokládá tuto
nejasnost za důsledek interpolace a navrhuje eliminovat celé τὸ τὴν αὐτός ἢ a καὶ ἵ, takže
175

věta by pak vypadala ´λέγω δὲ τὴν ἕ καὶ τὴν οἷ, ὅτε εἰς αὐτῷ ἢ αὐτόν μεταλαμβάνονται´.
Takový názor je velmi radikální a jedním z jeho důsledků by byla ztráta jednoho z mála míst,
v nichž je doložen tvar ἵ.
Nejčastějším významem výrazu μεταλαμβάνω u Apollónia je nahradit synonymem,
nahradit ekvivalentním tvarem, tzn. změna určitého jazykového elementu na jiný, aniž by došlo
k zásadní proměně významu, srv. HOERSCHELMANN (1880:385nn.). Významy měnit se
v něco a být zaměnitelný s něčím totiž představují v Apollóniově pojetí v zásadě jeden koncept.
Mimo μεταλαμβάνω jsou v těchto významech užívána také slovesa μεταβάλλω,
μεταπίπτω, μεταποιῶ, μετατίθημι, μεθίσταμαι, τρέπω a v odpovídajícím významu
substantiva μετάληψις, μετάπτοσις, μετασχηματισμός či μετάθεσις, srv. MÁRSICOvá
(2000:90). U filologů se výraz užíval v podobném smyslu pro parafrázování básnické řeči
běžnějším jazykem, místy nacházíme užití daného termínu v tomto významu i u Apollónia
(např. Coni. 236.16; Adv. 200.8nn.), obvyklý daný význam v rétorice, srv. SLUITERová
(1990:114;141).
85

pouze zesiluje jeho význam (μόνον ἐπιτείνει τὰ τῆς ἀντιδιαστολῆς): termín

ἀντιδιαστολή má u Apollónia základní význam rozlišení, distinkce, opozice (srv. také Pron.
23.14 aj.). Zde se nacházející konstrukce τὰ τῆς ἀντιδιαστολῆς znamená vlastně to, co slouží
k distinkci či to, co daný prvek staví do opozice k ostatním = význam a vztahuje se myšlenkově
k zájmenu, k němuž je tvar αὐτός připojen. Jinými slovy, ἐμοῦ αὐτοῦ je podle Apollónia
pouze velmi zesílené ἐμοῦ, zatímco tvary zájmena αὐτός jsou v takových situacích do
značné míry sémanticky prázdné.
86

zdvojuje anaforu, např. ´ ὁ αὐτός´ (δὶς δὲ ἀναφοράν, ὁ αὐτός…): Apollónios mluví o

zdvojené anafoře zjevně proto, že oba tvary, tj. člen ´ὁ´ i přináležící zájmeno ´αὐτός´,
anaforicky odkazují na jedno a totéž. Explicitněji vyjadřuje Apollónios tuto myšlenku v Synt.
82.12-15; srv. také SCHOEMANN (1862d:55).
87

Jenže

přivlastňovací

zájmeno

´ἐμός´…vždy

vymezuje

vlastnící

osobu…

(Ἀλλ᾽…τό…πρόσωπα πάντοτε ὁρίζειν τοῦ κτησαμένου): adverbium πάντοτε je zde
velmi silné, jedná se o jasný odkaz na 7.6-7. Výraz κτησάμενος označuje vlastnící osobu a
indikuje, že celá konstrukce se významově vztahuje k zájmenu ἐμός, které bylo zmíněno
výše (8.27).

176

88

existenci (οὐσίας): podstata / existence je v Apollóniově pojetí jednou ze sémantických

vlastností zájmen. Zájmeno se totiž vždy vztahuje k objektu, který nějak existuje. Tato
vlastnost zájmen snad (Apollónios nikde jasné informace nepodává) souvisí s referenční
platností – deixe a anafora musejí nutně odkazovat k něčemu, co má podstatu.
Jména kromě podstaty vyjadřují také kvalitu (ποίοτης), tedy vlastnost této podstaty či
bytí, srv. Pron. 9.7-9; 27.9-10; Prisc. III,146.15nn.; SCHNEIDER (1902:17-18); MÁRSICOvá
(2002:55); BRANDENBURG (2005:575).
89

se…neliší druhově, nýbrž rodově (οὐκέτι ἐν ἰδικῇ διαφορᾷ, ἀλλὰ γενικῇ): elipsa

slovesa v určitém tvaru, snad εἶσιν či διαφέρουσιν.
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identické pojmenování (τῷ αὐτῷ ὀνόματι): stoikové užívají termín ἄρθρον stejně jako

Apollónios, ale chápou jej jinak.
91

člen ve významu část těla, zahrnuje…odlišné významy (ἄρθρον τὸ ἐπὶ σώματος, πολὺ

διέστηκε): odkaz na 5.15-18. Argumentaci týkající se stoických konceptů Apollónios
v podstatě uzavírá zopakováním stoického stanoviska a velmi stručným shrnutím svých
výhrad k němu. Je však nutno dodat, že tento závěr působí poměrně střízlivě a smířlivě
v porovnání s místy poměrně radikálním odmítáním cizích myšlenek v předchozích
oddílech textu (srv. např. 6.21-23; 6.30-7.1; 7.3; 7.8; 7.20-21; 8.2-3; 8.12-14). Významovým
podmětem slovesa διέστηκε jsou dva obecné významy výrazu ἄρθρον jako části těla (kloub /
končetina), jak napovídá následující věta (πόθεν γὰρ ἁρμογή τε καὶ κῶλον…), nikoliv
odlišnost významů gramatických, srv. také SCHNEIDER (1902:18).
Apollónios přistupuje k vnitřní rozporuplnosti výrazu ἄρθρον zcela jinak, než
stoikové. Stoikové tuto rozporuplnost v jeho základním významu využili k přenosu dané
sémantiky i do teorie slovních druhů (ve smyslu jestliže za člen [část] těla je pokládán kloub i
končetina, může být za člen jazyka pokládán jak člen v užším slova smyslu, tak i zájmeno). Naproti
tomu Apollónios se domnívá, že právě rozporuplnost daného významu je důvodem k tomu,
abychom termín pokládali za nevhodný, neboť vede k obsahovým nejasnostem (ve smyslu
kloub a končetina nejsou totéž, podobně nemohou být totéž ani člen a zájmeno). Obě strany sporu
svou argumentací sledují jiný cíl a problém je tak nutno chápat jako terminologický i věcný.

177

92

se…shoduje s příslušným jménem (ἐναρμόνιον πτωτικῷ): SCHNEIDER (1902:18)

upozorňuje na podobné formulace v Adv. 121.7 a Synt. 64.12-65.1. Apollónios má zjevně na
mysli shodu jména / participia a členu ve formálních kategoriích.
Adjektivum ἐναρμόνιος užil Apollónios ve velmi zobecněném, netypickém
významu. LSJ uvádí, že je doloženo ve významech hudební či harmonický.
K Apollóniově terminologii související se schopností flexe srv. STEINTHAL
(1890:224-225); SCHNEIDER (1902:22).
Termínem πτωτικός (vyjadřující pád) jsou označována jména, zájmena a participia,
nikoliv však členy.
Termín ἄπτωτος (nevyjadřující pád) má u Apollónia dva základní významy: 1.
označuje všechny slovní druhy s výjimkou πτωτικά, srv. např. Coni. 235.12 aj.; 2. označuje
slovní druhy, které vůbec nemají flexi, tj. v tomto významu je synonymní s jinými výrazy,
které mohou označovat nesklonnost.
Nesklonnost

je

tedy označována

adjektivy

ἄπτωτος,

ἄκλιτος,

μοναδικός,

μoνοσχημάτιστος či καθ’ ἕνα σχηματισμὸν ἐκφερόμενος (nesklonný, zcela postrádající flexi,
mající vždy jen jednu formu), srv. např. Adv. 131.6; Synt. 47.8; 73.5. Tyto výrazy zpravidla
označují spojky, příslovce a předložky.
Jako termíny označující naopak obecně schopnost flexe se objevují adj. κλιτικός
(poměrně vzácně) či μετασχηματιζόμενος.
93

název ἰσωνυμία, který někteří užívají, je nevhodný (Οὐ γὰρ ἰσωνυμίαν, ὥς τινες):

elipsa slovesného adjektiva, snad κλητέον.
Autor se po dlouhém exkurzu do stoické teorie naposled vrací k terminologické
problematice v užším slova smyslu. Termín ἰσωνυμία není doložen nikde jinde (je však
doloženo adjektivum ἰσώνυμος), takže je nejasné, koho má Apollónos na mysli obratem ὥς
τινες. Významem termínu je stejnost [zájmena] se jménem, proti níž Apollónios argumetuje
dále.
Výrazy σημείωσις, ἀντώνυμον a ἰσωνυμία jsou jako možné gramatické termíny pro
zájmeno známy pouze na základě Apollóniových svědectví, srv. BRANDENBURG (2005:98).
94

stejné vlastnosti (τὰ ἴσα παρακολουθεῖ): k významu slovesa παρακολουθέω viz také

4.3 a komentář. Výraz παρακολουθέω neoznačuje pouze morfologicky vyjadřované
kategorie, jak plyne z následující věty (viz dále), nýbrž i hlubší sémantické rysy.
178

95

Sloveso ἐπαγγέλλεσθαι se u Apollónia užívá výhradně v mediopasivních formách, srv.

UHLIG (1910:467), a téměř synonymně se slovesy σημαίνω a δηλῶ (označovat nějaký význam,
znamenat, vyjadřovat morfologicky i sémanticky), přesto je však jeho význam v jistém ohledu
mírně posunutý. Místy je totiž užíváno spíše ve smyslu předznamenávat (nějakou funkci,
význam atd.). Dané sloveso je poměrně časté v počátečních pasážích spisu Περὶ ἀντωνυμίας
a ve spise Περὶ συνδέσμων. Jeho podmětem mohou být jednotlivá slova, věty, termíny pro
slovní druhy, gramatické kategorie, třídy slov i syntaktické vztahy aj. Částečnou excerpci
provedl NICKAU (1989:207-209), viz např. Pron. 10.5; 14.9; 26.20; 30.16; Adv. 204.20; 205.25;
Coni. 217.15; 219.15; 221.3; 222.15; 227.6; 229.11; 230.20; 241.22; 253.12; Synt. 15.1; 31.14; 81.7;
467.9. Jedním ze základních významů daného výrazu je slibovat, přičemž z tohoto významu
se

zřejmě

pod

vlivem

stoických

učenců

vyvinula

významová

nuance,

kterou

zaznamenáváme u Apollónia (slibovat > předznamenávat nějaký význam / funkci), srv. zejména
Coni. 219.12-15:
Ἔστι καὶ τρίτη διαφορὰ τῶν προκειμένων συνδέσμων, ἡ παραδιαζευκτικὴ καλουμένη,
ἐπαγγελίαν ἔχουσα τοιαύτην, ἢ τὸ ἓν ἢ καὶ τὸ συνὸν ἢ καὶ τὰ συνόντα τιθέναι. διαφέρει δὲ τοῦ
διαζευκτικοῦ τοῦ ἓν μόνον ἐπαγγελλομένου.
„V rámci výše uvedeného typu spojek [disjunktivních v širším slova smyslu] se vyskytuje ještě třetí
významová nuance, jíž se říká ´subdisjunktivní´. Dané spojky mají ten význam, že vytýkají buď jednu věc nebo i
nějakou další nebo dokonce více dalších věcí. Tím se liší od spojek disjunktivních, které předznamenávají jen
jednu možnost [na tomto místě by pravděpodobně σημαίνειν ani δηλοῦν stát nemohly, byť jindy jsou s
ἐπαγγέλεσθαι synonymní].

Toto místo pokládá NICKAU (1994:217) za jeden z hlavních dokladů, že si daný termín
uchovává jistou sémantiku původního slibovat > nést nějaký význam / funkci, znamenat). U
Dionysia Thráckého není daný termín vůbec doložen.
96

vyjadřuje nepravidelnými formami (διάφορον): tzn. formami, které jsou v širším slova

smyslu odlišné – jednak etymologicky od jiných forem téhož zájmena (tj. jsou různokmenné),
jednak od určitého flektivního kánonu (tj. jsou nepravidelně skloňované v užším slova
smyslu). O obou těchto aspektech nepravidelnosti zájmen Apollónios hovoří dále.
První část definice (λέξιν… παραστατικήν, k zástupné funkci zájmen srv. 1.8.5) se
vztahuje na zájmena obecně, druhá část pouze na osobní zájmena. Proto je, jak konstatoval
již SCHOEMANN (1862d:121) tato část definice prakticky zbytečná. V podobném smyslu ji
chápe také STEINTHAL (1890:312), který zároveň upozorňuje, že druhá část definice
v podstatě odkazuje na Apollóniovo vyjádření o různokmennosti zájmen v Pron. 11.20-22.

179

Existuje názor, srv. např. AX (2003:67), že definice se celá vztahuje jen na osobní
zájmena, tj. ἐγώ, σύ, ἵ. Proti takové interpretaci však zásadně svědčí Apollóniovo vlastní
vyjádření v 11.23nn.: Πρόσκειται δέ ... a rovněž obecná struktura definic u Apollónia.
Podobnou strukturu (tj. obecná část + „dodatek“ vztahující se jen na některé části daného
slovního druhu) totiž mají i jiné Apollóniovy definice, srv. zejména Frag. 70.28-71.1 (definice
sloves, v níž je nejprve definováno sloveso souhrnně, tj. podle kategorií, které vyjadřuje
vždy, následně je připojena formulace definující pouze určité tvary, tj. bez infinitivů a
participií). Viz také definice zájmen ve SchDT 77.17-20, která zjevně z Apollónia vychází, a
Frag. 133.2-10 (definice předložek).
V podobném smyslu jako Ax však definici chápe rovněž JANSE (2002:237), který
překládá ὅτε jako whereas (zatímco) a uvádí rovněž, že tato definice je založena na definici
zájmen z Technē grammatikē (63.1n.). Podobného názoru byl již SCHNEIDER (1902:19) a
někteří další badatelé z 19. století (např. Uhlig), tento názor se však ve světle současného
bádání o Technē (její pravděpodobná neautentičnost) jeví jako velmi problematický.
97

pád a číslo (κατὰ τὴν πτῶσιν καὶ ἀριθμόν): HOERSCHELMANN (1880:375) navrhuje

korekturu na κατὰ πτῶσιν καὶ ἀριθμόν, která však není nutná (kolísající užití členu je
jedním z rysů Apollóniova jazyka). K flexi zájmen v Apollóniově pojetí srv. 1.8.3.
98

morfologicky (κατὰ τὴν φωνὴν): Obrat κατὰ τὴν φωνὴν vlastně doslovně znamená, že

se určitá kategorie projevuje / neprojevuje v hlasu, tzn. v morfologické podobě slova
(zpravidla v zakončení).
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která rozlišují rod (ὅσαι γένους εἰσὶ παραστατικαί): v rukopise A tato formulace není.

Doplnění navrhl Uhlig na základě scholií k Dionysiovi Thráckému. SCHNEIDER (1878:10;
1902:20) jeho návrh přijímá, protože bez dané korektury by samotné αἱ κατὰ τὸ τρίτον bylo
v hrubém rozporu s následujícím (10.4) αἱ ὑπολειπόμεναι ἀναφορικαί, ἥ τε ἵ, οὗ, οἷ, ἕ
(jedná se taktéž o zájmena pro třetí osobu, která jsou však výhradně anaforická).
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opět (πάλιν): odkazuje na 9.17-10.1 αἱ κατὰ πρῶτον καὶ δεύτερον. Zájmeno αὐτός se

stává deiktickým stejně jako zájmena pro první a druhou osobu, pojí-li se s jiným zájmenem,
které je samo deiktické. Apollónios má nepochybně na mysli především konstrukce zájmena
αὐτός právě s osobními zájmeny 1. a 2. osoby, konstrukce typu σοῦ αὐτοῦ jsou tedy vždy
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deiktické. SCHNEIDER (1902:20) upozorňuje, že identické pozorování aplikoval Priscianus
na latinské ipse (II,579.1nn.).
101

ἥ τε ἵ, οὗ, οἷ, ἕ- první ἥ je člen, sc. ἥ ἀντωνυμία ἵ, οὗ, οἷ, ἕ...

102

Jestliže věc, na kterou se deikticky poukazuje, je tím vymezována a zároveň věc, na

kterou se odkazuje anaforicky, označuje, že již proběhlo poznání…(εἰ οὖν τὰ δεικνύμενα
ὁρίζεται, καὶ τὰ ἀναφερόμενα γνῶσιν ἐπαγγέλλεται προϋφεστῶσαν…): syntaktická i
sémantická struktura je velmi podobná souvětí posuzujícímu Tyranniónovo označení
σημειώσεις (4.1-2). Protaze má dvě paralelní části, apodoze tvoří z obou částí protaze
logický závěr. Participium δεικνύμενα v první části protaze má ve vztahu ke slovesu
ὁρίζεται instrumentální význam (věc je vymezena tím, že je na ni poukázáno). Slovesa
δείκνυμι (deikticky odkazovat) a ἀναφέρω (anaforicky odkazovat) jsou užita v úzkém,
technickém významu (LSJ neuvádí žádné doklady). Dějové substantivum γνῶσιν se zpětně
vztahuje k ἀναφερόμενα (věc, na níž se odkazuje anaforou, označuje poznání [sebe sama],
přičemž myšlenkový podmět tohoto poznání je identický s konatelem děje ἀναφέρειν [ten,
kdo na něco anaforicky odkazuje, tím dává najevo, že již danou věc zná]).
103

Copak slovesa osobu nevymezují (οὐχὶ καὶ τὰ ῥήματα ὁρίζει): rozpor s Apollóniovým

komentářem k Aristarchově definici (3.11-13) je pouze zdánlivý. Slovesa sice vyjadřují
pravidelnými tvary každou osobu (κατὰ πᾶν πρόσωπον ἀκολουθεῖ), ale to neznamená, že
tuto vyjadřovanou osobu zcela vymezují (ὁρίζει), pro což svědčí neurčitost třetí osoby, viz
dále, srv. také 1.8.3.
104

Termín κύριον ὄνομα se objevuje také v Technē grammatikē. Jeho název pochází ze

skutečnosti, že je jménem ve vlastním smyslu či jménem par excellence, srv. BLÁHOVÁ (2007:3233); LALLOT (1989:149).
105

Zajisté bude existovat (πάντως ἐσόμενον): Apollónios zde uvádí homérský verš, v němž

není zájmeno na první pohled anaforické ani deiktické, přesto nevzniká žádná nejasnost a je
zřejmé, kdo je referentem zájmena. V uvedeném případě je jím osoba, která si jednou vezme
Nausikau. Odkaz na něco, co nepochybně bude je tedy v Apollóniově pojetí také anaforou.
106

je předmětem stejných námitek (τοῖς αὐτοῖς ἐγκλήμασιν ὑποπίπτει): tj. někdo by se

mohl domnívat, že ve výše uvedeném verši vzniká nejasnost, kdo je myšlen zájmenem
οὗτος. Žádná nejasnost však nevzniká. Podobně jako v Pron. 10.18-22 je totiž z kontextu
jasné, kdo je referentem, přestože referenční vztah vyjádřený zájmenem οὗτος zde nelze „na
181

první pohled“ identifikovat jako anaforu či deixi. Apollónios následně vysvětluje, že jde o
(myšlenkový) přenos děje z minulosti do přítomnosti (čili opět o anaforu, jakožto o odkaz na
něco již známého).
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se vyznačují (ἐκφέρεσθαι): sloveso ἐκφέρω má u Apollónia význam zcela analogický

substantivu ἐκφορά, vztahuje se tedy primárně k vnější podobě jazyka: vyjadřovat,
formulovat, pronést výpověď, hláskovat, vyznačovat, označovat, atd. (v těchto významech je
doloženo i u jiných autorů, viz LSJ.
108

od nichž (ἀφ᾽ οὗ): relativum je v singuláru, byť se vztahuje k oběma uvedeným tvarům.

Apollóniův implicitní předpoklad, že duál vznikl z plurálu, je poměrně překvapivý.
Apollónios totiž na jiném místě sám konstatuje, že plurál je rozšířením duálu, srv. 1.8.3.
109

řádně (ὀρθῶς): uvedené tvary tedy odpovídají Apollóniově tezi, že duál má v řečtině

morfologicky blíže k plurálu, než k singuláru.
110

je v rozporu (ἀντίκειται): mezi oběma tvary není pozorovatelná flektivní (v

apollóniovském smyslu) pravidelnost, podobně jako mezi ἐγώ a νῶι či νῶι a ἡμεῖς (10.2811.1).
111

má stejný počet slabik…je stejně přizvukován (ἰσοσύλλαβος ὁμοτονεῖ): pravidla, která

Apollónios v celém oddílu 11.7-15 uvádí, dokazují, že jako vzor, od kterého se zájmena
odchylují, je chápána flexe jmen, srv. také BRANDENBURG (2005:193). Kromě toho zde
znovu jasně vysvítá synkretismus v Apollóniově pojetí nepravidelnosti: od nepravidelnosti
chápané spíše lexikálně (různokmennost, 10.26-11.1) se plynule přechází k nepravidelnosti
flektivní (zejména 11.7-15) v užším slova smyslu, aniž by tyto dva koncepty byly někde jasně
rozlišeny. Nakonec je celá problematika uzavřena formulací prozrazující, že různokmennost
a nepravidelná flexe v užším smyslu jsou u Apollónia nedělitelně spojeny jako jeden koncept
(11.21-22 οὐκ ἀκόλουθοί εἰσιν αἱ ἀντωνυμίαι, θέματα δὲ ἴδια κατὰ ἀριθμὸν καὶ
πρόσωπον καὶ πτῶσιν.).
Výrazy ἰσοσύλλαβος a ἰσοσυλλαβέω jsou běžně doloženy i u jiných autorů, viz LSJ.
Naopak sloveso ὁμοτονέω je doloženo především u Apollónia (asi na pěti místech), LSJ jako
doklad uvádí pouze Synt. 71.9, srv. také SCHNEIDER (1910:231).
112

(IX) má ostrý přízvuk (ὀξύνεται): sloveso ὀξύνω je méně obvyklou variantou běžnějšího

ὀξυτονέω, které je v této podobě doloženo i u jiných autorů, viz LSJ. Apollónios naopak
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preferuje ὀξύνω, které je u něho doloženo především ve spise Περὶ ἀντωνυμίας (28.5; 43.10;
60.4 aj.).
113

duál…nekončí na pouhé / (οὐδὲν δυικόν εἰς μόνον ι λήγει): v Apollóniově době se již

dávno ióty v dlouhých diftonzích nevyslovovaly, což je jasným důkazem, že autor má zde na
mysli primárně psanou podobu.
Poněkud nejasný je význam výrazu μόνον, je možné pokládat jej za nadbytečný
(takto Lange), SCHNEIDER (1902:22) jej vysvětluje odkazem na Pron. 88.10, kde se hovoří o
pravidlu, že nominativy duálu končí vždy jedním vokálem, byť uznává, že v Pron. 86.16
naopak takové zdůraznění chybí.
Pron. 88.10: παντὸς δυϊκοῦ εὐθεῖα μὲν ἓν ἔχει φωνῆεν, γενικὴ δὲ δύο…
„Nominativ každého slova [sc. koncovka] v duálu má jeden vokál, příslušný genitiv však dva…“
Pron. 86.16: ἡ μέντοι νῶι καὶ σφῶι πάλιν οὐκ ἀκόλουθοι, καθὸ οὐδὲν δυϊκὸν εἰς ι λήγει.
„Tvary ´νῶι´ (my dva) a ´sfó´ (oni dva) jsou nepravidelné, protože žádný duál nekončí na –i.“
114

slova končící na ō (εἴ τι εἰς ω λήγει): autor nemůže mít na mysli nic jiného než

nominativy substantiv samohláskových –οι kmenů, do nichž patří výhradně feminina
končící na -ω. Apollóniově tezi však odporují také např. stažené tvary komparativů.
115

δόρυ, μέλι: zcela kanonické příklady, srv. také D. T. 16.2-3, které se v učebnicích řečtiny

objevují dodnes.
116

jednoslabičné genitivy…na ū se připojením…s stávají nominativy (αἱ μονοσύλλαβοι

γενικαὶ εἰς ου…προσθέσει τοῦ ς εὐθεῖαι γίνονται): myšleno je připojení /s/ na konec
slova. Názor reprodukovaný Apollóniem zjevně vznikl na základě morfologie některých
stažených substantiv o-kmenů, např. nom. νοῦς, gen. νοῦ apod.
117

bláhové (εὔηθες): Apollónios samozřejmě nepopírá, že tvar σοῦ je nepravidelný, nýbrž

názor, že je nepravidelný, protože z něho nelze pomocí výše reprodukovaného pravidla
vytvořit korektní nominativ. Příklad tvaru τοῦ má ukázat, že poučka, kterou někteří užívají,
je neplatná i jinde, než jen u tvaru σοῦ, a že ji tudíž nelze užívat k posuzování pravidelnosti a
nepravidelnosti.
118

Na základě nesčetného množství takových pravidel se lze snažit o důkaz (Μυρίοις ἔστιν

ἐπιχειροῦντα

κανόσι

δεῖξαι):

participiální

konstrukce

s participiem

v akuzativu

označujícím obecný podmět závisí na ἔστιν a v podstatě nahrazuje běžnější infinitiv: ἔστιν
[ἐπιχειρεῖν] δεῖξαι μυρίοις κανόσι (doslovně lze se pokoušet dokázat mnoha pravidly). Poněkud
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volněji chápe toto participium BRANDENBURG (2005:245), který překládá Wenn man es
versucht, kann man…aufzeigen…
119

Částí definice…je i věta: ´a v případech, kdy není tvarově rozlišován rod´, a sice kvůli

tzv. odvozeným zájmenům (Πρόσκειται δέ ὅτε καὶ κατὰ φωνὴν γένους εἰσὶν
ἀπαρέμφατοι, διὰ τὰς καλουμένας παραγωγούς): Apollónios jako obvykle necituje sám
sebe důsledně, znění této části definice v 9.13 je ´ὅτε καὶ γένους ἐστὶ κατὰ τὴν φωνὴν
ἀπαρέμφατος´. Nicméně jeho vyjádření je jasným důkazem, že definicí zájmen uvedenou
v 9.11-13 (viz výše) nemohou být myšlena pouze zájmena osobní, nýbrž minimálně osobní +
přivlastňovací pro 1. a 2. osobu. Apollónios vysvětluje, že poslední věta definice slouží právě
k upozornění, že jsou definována rovněž (některá) zájmena odvozená. Ke klasifikaci zájmen
u Apollónia srv. 1.8.2.
Poněkud zarážející je, jak podotýká SCHNEIDER (1902:23), že Apollónios zde nebere
nijak v potaz demonstrativa pro třetí osobu, která jsou – alespoň v apollóniovském smyslu –
nepravidelná,

avšak

rozlišují

rod.

Nicméně

určitá

nedůslednost

v přístupu

k demonstrativním zájmenům je jedním z rysů Apollóniova pojetí zájmen, jak už jsem
zmiňoval výše.
120

rozlišují (διαστέλλουσι): rod vnější osoby (= vlastněné věci) je jasně identifikovatelný dle

morfologické podoby koncovky přivlastňovacího zájmena, srv. 1.8.4.
Sloveso διαστέλλειν má u Apollónia dva základní významy: 1. vymezovat, definovat,
určovat, identifikovat jako synonymum k poněkud běžnějšímu ὀρίζω, srv. také např. Synt.
51.13 aj.; 2. rozlišovat, vyjadřovat [určitou kategorii] jako synonymum ke slovesům σημαίνειν,
ἐπιδεχέσθαι, srov. Pron. 39.1 aj. Srv. také význam adjektiva ἀδιαστολός v následující větě
(11.26) a substantiva διαστολή v 11.28.
121

deixe značí i rodové rozlišení (διὰ…τῆς…δείξεως ἡ τῶν γενῶν διαστολὴ

παρεμφαίνεται): podobnou myšlenku Apollónios opakuje v Pron. 37.17-18. Vzhledem
k tomu, že v celém tomto úseku textu má Apollónios na mysli především osobní zájmena 1.
a 2. osoby, je zřejmé, že deixe je zde chápána v užším významu, tj. jako určité opozitum
k anafoře, srv. 1.8.4.
Apollóniovo pozorování, že deixe naznačuje i rod, je velmi správné. Samotná deixe je
vlastně velmi abstraktní pojem zahrnující určitý vztah mezi světem jazykovým a
mimojazykovým. Apollónios si byl dobře vědom závislosti deiktických výrazů na kontextu:
184

v konkrétním deiktickém jazykovém užití je totiž zpravidla jasné, jaký je rod osoby, která je
předmětem deiktického odkazu.
122

mající jednu formu (μοναδικαὶ): adjektivum μοναδικός se u Apollónia vyskytuje

poměrně často a představuje vždy atribut ve významu mající jednu podobu. Tento význam má
však několik možných rovin: 1. [jazyková jednotka] vyjadřující jednou formou kategorie, které by
jiná slova mohla vyjádřit více formami (zde, srv. také např. Adv. 141.24; Pron. 12.8; 12.10 aj.); 2.
[jazyková jednotka] mající jen jednu určitou kategorii oproti jiným jednotkám podobného druhu
(např. slovo chovající se výhradně jako příklonka a nemající nikdy vlastní přízvuk, srv. Synt.
230.14); 3. [jazyková jednotka] mající jednu formu za všech okolností = nesklonné slovo, μοναδικός
je v tomto významu zcela synonymní s výrazem ἄκλιτος apod., viz výše.
SCHNEIDER (1902:24-25) shrnuje Apollóniovy termíny a obraty týkající se různých
typů vyjadřování rodu u skloňovaných slov, uvádím ty nejdůležitější:
a) výrazy, které rod nerozlišují morfologicky, ale ze sémantického hlediska mohou
různé rody zastupovat, jsou označovány mimo termínu μοναδικός také jako ἀδιάστολοι
γένους (Pron. 37.16), ἀπαρέμφατοι γένους διὰ φωνῆς (Pron. 61.9), οὔποτε γένους
ἐμφαντικαὶ διὰ τῆς φωνῆς (Pron. 61.19). Specifičtěji je užíváno adjektivum μονογενῆής
(pokud se jedná o slova, která rod nerozlišují ani sémanticky, Adv. 145.20; 201.9). Snaží-li se
Apollónios zdůraznit, že není vyjadřován ani jeden ze tří rodů, užívá zpravidla nejobecnější
termín μοναδικός s určitým vysvětlujícím atributem (např. κατά τριγενέιαν – co do tří rodů,
ve vztahu ke třem rodům);
b) jsou-li jednou koncovkou označovány dva rody, užívá Apollónios substantiva
σύγχυσις (Synt. 36.8), κοινότης, σύνοδος (Synt. 35.12) či συνέμπτωσις (splývání,
sjednocování, synkretismus) s atributem τοῦ γένους; jednou se objevuje konstrukce τὸ γένος
ἐπικοινωνεῖ (Synt. 75.13-14). Jde však spíše o tendence, protože dané obraty nemají
charakter termínů a nejsou užívány systematicky a důsledně (např. v Pron. 12.15 je slovo
σύγχυσις užíváno v kontextu splývání tří, nikoliv dvou rodů).
c) slova rozlišující konkrétní rod koncovkou jsou označována obecně jako γένους
παραστατικά či παρεμφαντικά (srv. např. Pron. 28.14, Synt. 189.3), pro zdůraznění tří rodů
jako τριγενῆ. Místy je doložena konstrukce τὸ γένος διστέλλειν či σημαίνειν (Pron. 12.13;
16.23 aj., doslovně rozlišovat, vyjadřovat kategorii rodu).

185

Kategorie nazývané v moderní gramatice communia a epicoena Apollónios nerozlišuje,
užívá zpravidla zastřešující termín κοινά (Adv. 154.8 aj.), srv. také KEMP (1996:322).
123

zájmena vzniklá odvozením (αἱ παραχθεῖσαι): pasivum παραγέσθαι (být odvozován) je

v tomto významu poměrně obvyklé u Apollónia i u jiných gramatiků, srv. např. Pron. 30.17;
34.25; Adv. 146.10, D. T. 68.4-69.1 aj. Protože se zde jedná o vyjádření ad hoc, volím překlad
zájmena vzniklá odvozením, aby bylo zřejmé, že se v originále nejedná o Apollóniův zavedený
termín αἱ παράγωγοι ἀντωνύμιαι, který naopak překládám důsledně jako odvozená zájmena.
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nepravidelná … v čísle (ἀνακόλουθοι τοῖς [τε] ἀριθμοῖς): Za τοῖς [τε] ἀριθμοῖς

následovalo v manuskritpu A ještě καὶ ταῖς πτώσεσίν, což SCHNEIDER (1878:12; 1902:25)
z textu vyloučil. Jeho argument pokládám za velmi přesvědčivý: řeč je o samotných
přivlastňovacích zájmenech, která jsou v Apollóniově pojetí nepravidelná pouze v číslech,
což se projevuje v podobě lexikálních základů: ἐμός / νωίτερος / ἡμέτερος, v pádové flexi
jako takové však žádná nepravidelnost není. Navíc Apollónios zdůrazňuje, že se zde jedná o
nepravidelnost τοῦ ἐντὸς προσώπου. Písař textu zřejmě obrat καὶ ταῖς πτώσεσίν doplnil na
základě analogie s 10.27, kde se však hovoří o osobních zájmenech (která jsou skutečně
nepravidelná v číslech i pádech).
125

nepravidelnosti (τῆς ἀκλισίας): Apollóniův termín ἀκλισία zastřešuje dva základní

významy: 1. nepravidelné skloňování u slov, jejichž tvary podléhají analogii jen částečně nebo
vůbec, v tomto významu je synonymní s obratem ἀνακόλουθος κλίσις; 2. absolutní absence
flexe u neohebných slov. V obou těchto významech se vyskytuje i adjektivum ἀκλιτός.
BRANDENBURG (2005:577) uvádí, že Apollónios je prvním, kdo termín ἀκλισία v těchto
dvou významech užíval.
Oba dané významy se vyskytují i v tomto úseku textu (jednak pro osobní zájmena,
mající supletivní tvary, jednak pro některé číslovky, které se vůbec neskloňují). V moderních
jazycích pochopitelně neexistuje pro tento termín exaktní ekvivalent. Doslovný a přesný, ale
v praxi v zásadě nepoužitelný překlad by zněl absence pravidelného skloňování, v překladu
volím ekvivalenty nepravidelnost a nepravidelný.
Terminologie tedy prozrazuje, že Apollónios vnímal jako výraznou opozici rozdíl
mezi zcela pravidelnou flexí / nepravidelností co do flexe [v širokém slova smyslu, včetně úplné
absence flexe], dnešní normativní gramatika spíše přikládá důležitost rozdílu schopnost flexe /
186

neschopnost flexe, z čehož plyne např. i naše tradiční školní rozdělení slovních druhů na
ohebné a neohebné. LSJ uvádí pouze význam indeclinability s odkazem na Pron. 12.4.
126

se pravidelně skloňují (κλίνεται): sloveso κλίνω zahrnuje u Apollónia význam skloňovat i

časovat, v pass. podstupovat flexi. Je hojně doloženo, srv. např. v Pron. 60.5; Synt. 299.3 aj.
Jelikož se v tomto úseku textu jedná o problematiku opozice mezi pravidelnou a
nepravidelnou flexí v širším slova smyslu (viz výše), je nutné zde dané sloveso přeložit
pravidelně skloňovat, nikoliv jen skloňovat (to by v daném kontextu bylo velmi zavádějící).
127

má výjimku tvar ´δυοῖν´ (καὶ διὰ τοῦτο τὸ δυοῖν κλιθὲν ἠλογήθη): výše uvedené

pravidlo, že tvary, které jednou formou zastupují všechny tři rody, se neskloňují pravidelně
(tj. buď se skloňují nepravidelně, nebo se neskloňují vůbec), neplatí z neznámého důvodu
pro tvar δύο, který se skloňuje standardně, přestože označuje jednou formou všechny rody.
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formy … ´dva mudrci´ a … ´dva přátelé medicíny´ proti pravidlu…nesvědčí, byť jsou

skloňovány…tvar…plurálu ani singuláru neoznačuje jednou formou…tři rody (τὸ γὰρ
σώφρονε καὶ τὸ φιλιάτρω κλιθὲν οὐκ ἀντέκειτο ἡ γὰρ…ἑνικὴ ἐκφορὰ καὶ
πληθυντικὴ οὐ τὰ τρία γένη ἐδήλου): perspektiva vyjádření stále není Apollóniova,
nýbrž nejmenovaných učenců, na jejichž argumentaci týkající se důvodu nepravidelnosti
některých zájmen autor odkazuje a jejichž názory reprodukuje v celém oddílu 12.4-14.
Participium κλιθὲν má podle mého názoru koncessivní platnost: tvary sófrone a
filiatró by někteří mohli považovat za výjimky z pravidla uvedeného v 12.4-5, protože oba
tvary se regulérně skloňují, ale [v duálu] mají jen jednu formu zastupující všechny tři rody,
protiargumentem je však skutečnost, že v singuláru ani plurálu jedna forma tři rody neznačí.
Obratem οὐ τὰ τρία γένη ἐδήλου Apollónios poněkud podsouvá jiným gramatikům
svůj eliptický vyjařovací styl. Děj vyjádřený slovesem δηλοῦν musí probíhat prostřednictvím
jedné formy, což však Apollónios explicitně nijak nevyjádřil, přestože jeho formulace
v podobě, kterou zde nacházíme, je velmi zavádějící (obrat οὐ τὰ τρία γένη ἐδήλου může
být chápán také ve smyslu nevyjadřuje tři rody [tzn., že dané výrazy sófrone a filiatró v pl. i sg.
mohou být užity jen jako dva rody, např. ho sófrón a to sófron, ale nikoliv hé sófrón]. Skutečný
význam slovesa ἐδήλου je v tomto kontextu označovat jednou formou. V překladu jsem tuto
skutečnost zohlednil. Srv. také HOERSCHELMANN (1880:378), který pro srozumitelnost
navrhuje doplnit k ἐδήλου upřesňující obrat μιᾶι φψνῆι, což je ale vzhledem k inherentní
eliptičnosti Apollóniova stylu spíše nadbytečné.
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129

u takových slov došlo k vypuštění…pádových forem…podlehly rodovému synkretismu

(πτώσεις τῶν τοιούτων σεσιγῆσθαι, συνεξητασμένας τῇ τοῦ γένους συγχύσει):
myšleny jsou především tvary osobních zájmen. Tato formulace s předchozím výkladem
souvisí jen velmi volně. Není jasné, jaký byl vlastně Apollóniův postoj k pojetí, které
reprodukoval v celém úseku 12.4-14. Chybí jakékoli zhodnocení, čtenář je pouze informován,
že rodový synkretismus v základních tvarech (nominativech) se podle Apollóniova názoru
projevil i v dalších pádech, viz dále.
Výraz πτώσις na tomto místě nepochybně nemá význam obecné kategorie pádu,
nýbrž označuje pádovou formu, pádový tvar. Obecný význam výrazu πτῶσις (kategorie pádu) je
zde prakticky vyloučen, v takovém případě by bylo nutné předpokládat, že Apollónios
hovoří o pádovém synkretismu jako o ekvivalentu rodového synkretismu u některých slov
(došlo k vypuštění některých pádů, které podlehly procesu synkretismu jako rody), a že tudíž
Apollónios něco věděl o flektivních paradigmatech ve starých fázích vývoje řečtiny, což by
byla velmi odvážná a neprůkazná hypotéza.
Apollónios se domnívá, že i některá slova, která ze synchronního hlediska rod
morfologicky nevyjadřují, jej kdysi vyjadřovala, a to jak v nominativu, tak v dalších
pádových formách (podobně jako v ὁ / ἡ ~ τοῦ / τῆς atd.), avšak časem došlo v nominativu
ke splynutí (σύγχυσις) rodů do jedné morfologické podoby, přičemž analogické splynutí
proběhlo u dalších pádových forem. Exaktně řečeno, jejich tvary byly zahrnuty dohromady
(συνεχετάζω v pass. překládá LSJ jako to be reckoned with) v rámci rodového (τοῦ γένους)
synkretismu (τῇ…συγχύσει), a některé tvary byly tudíž vypuštěny - σεσιγῆσθαι, doslovně
došlo k jejich zamlčení (v jazykovém úzu) tak, aby jeden pád byl vyjadřován vždy jednou
morfologickou podobou pro všechny rody tak, jak je tomu u nominativu. SCHNEIDER
(1902:26) upozorňuje, že sloveso συνεχετάζω není jinde u Apollónia doloženo.
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formám rozlišujícím rody v tomto smyslu nic nebrání…aby podstupovaly skloňování

(ἀκώλυτον ἔχει…τὴν εἰς τὰς πτώσεις μετάβασιν): poněkud eliptické vyjádření, autor
nemá obratem εἰς τὰς πτώσεις μετάβασιν na mysli obecnou schopnost slova podstupovat
pádovou flexi (taková interpretace by na tomto místě neměla žádný smysl), nýbrž
skutečnost, že u slov rozlišujících rod podstupují pádovou flexi i jednotlivé rodové tvary.
Jinými slovy, u výrazů náležících do kategorie τῶν τριῶν γενῶν διακριτικὰ jsou rodově
rozlišovány i tvary jiných pádů, než nominativu (ὁ / ἡ ~ τοῦ / τῆς atd.), protože pokud
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existují v nominativu různé formy pro různé rody, nic nebrání, aby se tyto různé tvary také
skloňovaly.
131

nemohla by být…vztahována jako pravidlo (οὔτε…ἐκανόνιζεν): výraz ὁ κάνων ve

významu pravidlo i sloveso κανονίζω ve významu posuzovat podle pravidla, představovat
pravidlo atd… jsou doloženy i u jiných autorů, u Apollónia srv. také např. Adv. 141.25; Pron.
25.31 a zejména 72.6-7, kde je velmi explicitně formulována zásada posuzování jevů podle
tendencí, které vykazuje „většina“ příkladů. Tento princip byl pevně ukotven v celé antické
jazykovědě, srov. SLUITERová (1990:59), EGGER (1854:45). Moderní gramatika přijala tuto
zásadu jako jedno z kritérií pro „správnost“. Synonymem slovesa κανονίζω je u Apollónia
καθιστάναι, srv. BLANK (1993:716 s pozn. 51).
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co by kdo mohl říci (<τί δὲ> φήσαιεν): Schneider doplnil <τί δ᾽ ἂν>, protože je však u

Apollónia potenciální optativ velmi často bez ἂν (možná častěji), srv. 1.5.1, navrhuji dopnit
pouze τί δὲ.
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důkaz (ἀφορμῆς): SCHNEIDER (1902:27) uvádí základní významy substantiva ἀφορμῆ

u Apollónia: 1. množství příkladů, příklady, doklady, srv. Synt. 299.2; 416.2 aj.; 2. podnět, důvod,
příčina, srv. Pron. 91.22; Synt. 302.4 aj.; 1. podklad, doklad, důkaz, argument pro nějaké tvrzení,
teorii atd., srv. Pron. 49.15; 87.22; Synt. 72.3 aj.
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v koncovkách (ἐν τοῖς τέλεσιν): pro daný úzký význam cituje LSJ pouze toto místo, výraz

τέλος je však doložen u jiných autorů v obecnějším smyslu jako konec určité jazykové jednotky
(věty, kapitoly, řeči atd…), viz LSJ.
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říkají: „vždyť všechna tato zájmena první osoby začínají hláskou e a jsou tedy mezi

sebou pravidelná, přirozeně se proto neshodují v koncovkách“ (ἐπεὶ…φασιν, ἀπὸ τοῦ ε
ἄρχονται πᾶσαι ἐπὶ τοῦ πρώτου, ἀκολουθίας ἐχόμεναι, ἡ φύσις ἐν τοῖς τέλεσιν
οὐδέποτε ποιεῖ σύγχυσιν): další případ, kdy Apollónios podsouvá svým protivníkům
vlastní eliptičnost. Má zde totiž na mysli pouze tvary zájmena ἐγώ, což plyne z následujícího
Τί δὲ οὐχὶ πάλιν τὰ δυϊκὰ καὶ τὰ πληθυντικὰ ἀπὸ τοῦ ε ἄρχεται (12.26), z autorovy
formulace to však není jasné, neboť nejprve hovoří pouze o první osobě, ne však o čísle.
Obrat ἀκολουθίας ἐχόμεναι je zde potřeba chápat na dvou rovinách: jak plyne
z výkladu v celém úseku 12.18-13.3, je pro Apollónia termín ἀκολουθία kvalitativně
poněkud vymezenějším konceptem než pro jeho protivníky, jejichž názor je uvozen pomocí
ἐπεὶ…φασιν. V jejich pojetí totiž k označení zájmena jako pravidelného (zde ἀκολουθίας
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ἐχόμενον slovo přidržující se pravidelnosti) stačí skutečnost, že se jednotlivé tvary zájmena
shodují ve svých počátcích, tzn. v lexikálních základech označujících osobu (ἐγώ ἐμοῦ ἐμοί
atd.), přičemž v koncovkách se tvary shodovat nemohou, neboť by se pak od sebe nijak
nelišily (ἡ φύσις ἐν τοῖς τέλεσιν οὐδέποτε ποιεῖ σύγχυσιν).
Taková úvaha je zcela nesmyslná, protože pádová pravidelnost u zájmen tak, jak ji
chápe Apollónios, samozřejmě neznamená synkretismus koncovek, nýbrž koncovky
v souladu s určitým pravidelným paradigmatem. SCHNEIDER (1902:28-29) se domnívá, že
termínem σύγχυσις je zde myšlena spíše συζυγία (ve smyslu protože jsou tvary daného
zájmena sdruženy počátečním /e/, není nutné, aby to, že k sobě v jistém smyslu pravidelně patří, bylo
vyznačováno ještě pravidelnou flexí). To je podle mého názoru smysluplná, ale nepříliš
pravděpodobná interpretace. Je nutné mít na paměti, že zde není reprodukován Apollóniův
názor, nýbrž cizí pojetí. Vzhledem k tomu, jak svévolně a útočně Apollónios s cizími
teoriemi mnohdy zachází, je naopak pravděpodobné, že právě nesmyslné vyznění této teze
bylo jeho cílem.
Apollónios kromě toho pokládá za nedostatečně podložené uvažovat o pravidelnosti
u daných tvarů jen proto, že začínají na /e/. Duál ani plurál příslušného zájmena první osoby
totiž na /e/ nezačínají (νῶι / ἡμεῖς). Apollónios si je pochopitelně vědom, že zde alespoň
částečná pravidelnost existuje, na rozdíl od svých protivníků si však nedovoluje tuto
skutečnost generalizovat (srv. také 12.20, kde Apollónios vyjadřuje názor, že na základě
jednotlivosti nelze posuzovat celek).
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jen kvůli významu (μόνον ἕνεκα σημαινομένου): tedy nikoliv kvůli etymologické

spřízněnosti tvaru ἐμοῦ se základním tvarem ἐγώ, která dle Apollónia neexistuje, nýbrž
pouze proto, že tvar ἐμοῦ v rámci jazykového úzu plní funkci genitivu od ἐγώ. Apollóniova
myšlenka je velmi moderní. Dnešní normativní gramatika by hovořila o supletivních tvarech,
byť sám Apollónios supletivní tvary poněkud směšuje s tvary, které jsou jen částečně
flektivně nepravidelné, jak dokládá následující oddíl textu 13.1-3, kde jsou flektivní
nepravidelnosti typu μέγας / μεγάλου kladeny zcela na roveň lexikálnímu supletivismu
v tvarech φέρω / οἴσω, přičemž adjektiva ἑτερόπτωτος a ἑτερόκλιτος jsou v tomto kontextu
zcela synonymní a oba označují nepravidelnost v širokém slova smyslu.
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Pokud složená slova…označují trvalý význam, jak by…nebyli směšnými ti, kteří tvrdí,

že zájmena se dělí na zájmena se členem a zájmena bez členu (Εἰ αἱ σύνθετοι…διηνεκὲς
ἔχουσι τὸ σημαινόμενον, καθάπερ ὁ μισάνθρωπος…πῶς οὐ γέλοιοι οἱ συνάρθρους
καὶ ἀσυνάρθρους ἀποφαινόμενοι τὰς ἀντωνυμίας): Apollónios přechází k další
závažné terminologické otázce. Kdo je referentem výraz οἱ…ἀποφαινόμενοι není známo,
tito nejmenovaní gramatikové nicméně zavedli termíny zájmena se členem (σύναρθροι sc.
ἀντωνύμιαι) a zájmena bez členu (ἀσύναρθροι), přičemž první kategorie zhruba odpovídá
Apollóniovým odvozeným zájmenům, druhá zájmenům základním.
První argument, který Apollónios proti jejich pojetí uvádí, je však nepřesvědčivý a
utvořený ad hoc. Protože výrazy συνάρθρος a ἀσυνάρθρος jsou složenými slovy,
porovnává je autor s jinými složeninami a implicitně stanovuje pravidlo, že složené slovo má
mít svůj význam trvale, tedy má označovat stále totéž (13.4, διηνεκὲς ἔχουσι τὸ
σημαινόμενον). Pokud slovo ´filoplatón´ označuje někoho, kdo neustále miluje Platóna, musí
také slovo συνάρθρος označovat zájmeno, které je se členem vždy. To však neplatí, jak
dokazují dále uvedené příklady (13.8-15).
Apollóniova argumentace má celkově několik slabin: 1. Apollónios pokládá výrazy
συνάρθρος a ἀσυνάρθρος za striktně vymezené termíny, nepřipouštějící žádné výjimky, a
nebere v potaz možnost, že se jedná spíše o výrazy deskribující jistou tendenci; 2. Apollónios
posléze argumentuje mimo jiné na základě relativních zájmen (13.16nn.), která pokládá za
postpoziční člen, ale neuvědomuje si, že v pojetí jiných gramatiků by kategorie
postpozičního členu nemusela vůbec existovat. 3. Apollónios si do jisté míry protiřečí,
protože terminologii, kterou zde odmítá, sám místy užívá, srv. např. Pron. 8.3; 76.1 aj., jak
upozorňují SCHNEIDER (1902:29) a BRANDENBURG (2005:577).
Složená slova chápe Apollónios obecně jako jednotu významovou i formální. Složené
slovo se projevuje jednak tím, že obě části označují jen jeden význam a zároveň jsou
z hlediska svého pořadí ve složenině nezaměnitelné a mají dohromady jeden přízvuk, srv.
k tomu Pron. 30.7nn.; Synt. 434.9-435.13; STEINTHAL (1890:261).
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SCHNEIDER (1902:29) uvádí odkazy na další místa Apollóniových spisů, kde je řešena

tato problematika: Pron. 14.15; Synt. 34.18-35.2; 66.14-16; 78.11nn.; 138.7-9; srv. také Prisc.
II,582.4nn.
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139

Kallimachos praví ´ναὶ μὰ τὸν αὐτὸν ἐμέ´ (právě mne samotného): (Καλλίμαχος ναὶ

μὰ τὸν αὐτὸν ἐμέ): Kallimacha možná cituje Apollónios také v Synt. 192.7-8, rovněž
v pasáži týkající se „netypických“ tvarů osobních zájmen (spojení s epitagmatickým αὐτός).
Tamní citát byl původně připisován Pindarovi, srv. UHLIG (1910:192) či Kallimachově díle
Hekalé (takto např. Maas, proti tomuto názoru se však vymezuje NICKAU (1989), podle
něhož je takové zařazení neprůkazné).
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Proč by…neměla být spíše pojmenována…než aby byla nazvána (τί οὖν οὐ

μᾶλλον…εἰρήσονται, ἤπερ…): Apollóniův locus communis. Apollónios často diskredituje
cizí terminologii a klasifikace poukazem na skutečnost, že zohledňují pouze jednu stranu
problému. Sám se však samozřejmě mnohdy dopouští téhož.
Na tomto místě je řeč o osobních zájmenech, která by dle Apollónia mohla být
nazvána stejně tak zájmena bez členu i zájmena se členem. Velmi podobnou formulaci
nacházíme ještě jednou v tomto tematickém oddílu (13.23-25), a také v rámci polemiky se
stoickými termíny člen vymezený a člen nevymezený (6.28).
141

aby dostala název podle konstrukcí se třetí osobou, např. ´<ὁ> ἐμός ἐστι´ (ten je můj)?

(ἤπερ ἐκ τοῦ κατὰ τὸ τρίτον, τοῦ <ὁ> ἐμός ἐστι): SCHNEIDER (1878:13) doplnil za ἐστι
ještě <σύναρθοι> na základě návrhu R. F. L. Skrzeczky. Podle mého názoru je to však zcela
nadbytečné, protože formulace ἐκ τοῦ κατὰ τὸ τρίτον [sc. ῥηθήσονται] je sama o sobě
dostatečně syntakticky i sémanticky analyzovatelná (podobně jako české být pojmenován po
něčem). Apollóniova formulace je zcela analogická s 13.17-19, pouze s tím rozdílem, že na
tomto místě jsou objektem autorova zájmu přivlastňovací zájmena a že zde není důsledně
opakováno komplementární pojmenování. Srv. také DRONKE (1854b:609).
Apollónios předkládá dva typy konstrukcí přivlastňovacích zájmen, z nichž každá
může sloužit k argumentaci pro jedno z obou pojmenování: konstrukce se slovesem ve 2.
osobě jsou argumentem pro termín zájmena bez členu, kdežto konstrukce se slovesem ve 3.
osobě potrvzují termín zájmena se členem. Podle Apollónia je takové pojetí nevhodné, protože
z něho vlastně existuje tolik výjimek, že se ani nedá hovořit o nějaké ucelené klasifikaci.
Apollónios se nesnaží zdůrazňovat terminologický problém sám o sobě, ale spíše skutečnost,
že určitý jazykový prvek může být pojmenován podle různých vlastností, přičemž takto
vzniklá pojmenování mohou být v někdy dvojznačná, jsou-li z nich výjimky, jak Apollónios
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sám konstatuje na konci daného terminologického rozboru (14.1-2 εἰς τὰ ἐναντία
περιισταμένη).
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Předkládat výklady o agramatických konstrukcích totiž pokládám za velmi příhodné

(οὐκ οἶμαι δὲ ἄκαιρον γενήσεσθαι τὸ καὶ τὸν λόγον τῆς ἀσυνταξίας παραθέσθαι):
výraz ἀσυνταξία je u Apollónia kromě tohoto místa doložen také v Synt. 435.12. Zdá se, že
tento termín má mnohem silnější význam, než u Apollónia běžnější κακία. Zatímco výraz
κακία označuje obecně chybu v širokém smyslu zhruba tak, jak ji chápeme i dnes (tedy
včetně drobných chyb, které nijak nebrání gramatickému / syntaktickému a sémantickému
analyzování daného slova, konstrukce atd.), označuje termín ἀσυνταξία zcela defektní
jazykové užití – konstrukci, která jde mimo syntax a je tak v podstatě nesrozumitelná. LSJ cituje
toto místo a překládá incapacity of entering into syntax, dále uvádí, že termín je u jiných autorů
doložen také ve významu irregularity (SchChoerVerb 18.6).
Budeme-li vnímat infinitiv futura skutečně futurálně, je Apollóniovo vyjádření
poněkud zavádějící, protože v následujících úsecích textu v podstatě žádné výklady o
agramatických konstrukcích nejsou. Objevují se však v úseku předchozím (viz 13.21 οὐ γὰρ
συστατὸν τὸ λέγειν ἐμὸς ὃς ἔδρασεν atd.). Domnívám se, že infinitiv futura γενήσεσθαι by
zde měl být chápán spíše atemporálně, nikoliv striktně kataforicky (tedy spíše ve smyslu
obecně pokládám za vhodné, je-li [někdy] předložen výklad atd., než pokládám za vhodné, bude-li teď
předložen výklad o…). Proto také překládám infinitiv παραθέσθαι nedokonavě, byť se jedná o
aorist, protože v závislosti na atemporálním futuru γενήσεσθαι má de facto generickou
platnost. Litotes překládám v zájmu přehlednosti pouze zdůrazněním velmi. Nicméně
BRANDENBURG (2005:253) chápe daný infinitiv spíše futurálně (překládá Ich glaube aber,
daß es nicht fehl am Platze wäre, auch noch die Darlegung über die ungrammatische Konstruktion
anzufügen).
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značí anaforu, tedy osobu, na kterou je anaforicky odkazováno (ἐπαγγέλλεται δὲ

ἀναφοράν, ὅ ἐστιν ἀναπολούμενον πρόσωπον): sloveso ἀναπολεῖν se u Apollónia
vyskytuje v technickém významu anaforicky odkazovat a je v tomto významu synonymní
s poměrně běžným ἀναφέρειν a méně běžnými ἀνάγεσθαι, ἀναπέμπειν, ἀνατείνεσθαι,
ἀνατρέχειν či ἀπότασιν ἔχειν, srv. MÁRSICOvá (2000:89-91). LSJ však neuvádí pro
specifické užití u gramatiků žádný doklad.
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Apollóniovo vyjádření na tomto místě poněkud pleonastické, Apollónios výraz
ἀναπολεῖν použil zřejmě ze stylistických důvodů (aby nemusel užít ἀναφέρειν, v předchozí
větě je ἀναφορά). Dané sloveso pak znovu opakuje v 14.6.
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prepozičně-postpozičně (κατὰ πρόταξιν…καθ᾽ ὑπόταξιν): obě substantiva mají

v jazykovém smyslu analogické významy s adjektivy προτακτικός a ὑποτακτικός, označují
obecně schopnost stát před / za jiným jazykovým prvkem (tam, kde je taková distinkce
relevantní), srv. také Adv. 125.6-7; Pron. 116.1-6 aj. Člen jakožto slovní druh s anaforickým
významem může dle Apollónia u osobního zájmena stát jedině tehdy, je-li anafora možná.
Tuto podmínku splňuje pouze postpoziční člen, anaforicky odkazující na předcházející
zájmeno.
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na tázací slova (τοῖς πύσμασιν): k problematice termínu πύσμα a příbuzných výrazů

srv. SCHNEIDER (1902:30). Apollónios užívá daný termín ve dvou základních významech:
1. tázací slovo (v Apollóniově pojetí se jedná o jména (ποῖος, πόσος, πηλίκος, ποδαπός) a
příslovce (πῶς), čemuž v moderní gramatice odpovídají tázací zájmena a tázací příslovce
(tázací partikule zahrnoval Apollónios do spojek), srv. např. Pron. 24.17; 32.18; 53.21; Adv.
172.21; 173.17; 183.8; Synt. 76.3; 100.16 aj.; 2. doplňovací otázka, srv. např. Pron. 24.19. V obou
významech je daný termín synonymní s výrazem πεῦσις, srv. např. Synt. 146.12 (1.); Pron.
28.17 (2.) aj. U jiných autorů je výraz πύσμα doložen i ve zcela obecném významu otázka
(LSJ). U Apollónia se vyskytují také adjektiva πευστικός či πυσματικός, srv. např. Pron.
27.16; Adv. 172.8-9; Synt. 74.4.
Zjišťovací otázka je u Apollónia označována jako ἐρώτησις či ἐπερώτησις (srov. Synt.
164.9; 302.9 aj.). Dichotomii zjišťovací / doplňovací otázka pravděpodobně Apollónios převzal
od stoiků, srv. také UHLIG (1883:150).
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Člen však znamená druhé poznání (τὰ δὲ ἄρθρα δευτέραν γνῶσιν σημαίνει): právě

proto se člen nemůže prepozičně pojit s prvkem vyjadřujícím první poznání (tj. se zájmeny 1.
a 2. osoby, která se chovají výhradně deikticky), viz dále. Tzv. druhé poznání je vlastně
anaforický vztah, který se v rámci prepozice členu před deiktickým zájmenem nemá jak
realizovat, protože neexistuje nic, k čemu by se anafora v takovém případě vztahovala.
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nic…však nebrání (ἀκωλύτως γὰρ): SCHNEIDER (1902:31) upozorňuje na to, že slova

γάρ, εἴγε, ἐπεί a ὡς Apollónios často užívá v úvodu konstrukcí, které mají doplnit určitou
myšlenku, srv. také Pron. 3.14; 13.1; 19.25; 25.7; 33.3; 48.25; 83.22; 92.9; 97.20; 102.19; Adv.
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128.4; 145.23; 186.24; Synt. 175.4 aj. V překladu do češtiny se v takových situacích nejlépe
uplatňují výrazy jako vždyť; vždyť přece; protože; neboť apod. Toto místo je poněkud specifické
silným kontrastem s předchozí větou (πῶς οὖν δυνατὸν…δείξεως), v překladu jsem proto
přeložil γὰρ výrazem však.
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se vokativní... ὦ ukazuje být formou, která nemá význam členu (τὸ ὦ ἐπὶ κλητικῆς

δείκνυται, ὡς οὐ τῆς ἐννοίας τῶν ἄρθρων ἔχεται): srv. již Pron. 6.10-11, kde však
Apollónios neuvádí pro své tvrzení žádné argumenty, také 21.24; Synt. 62.6nn. Na tomto
místě je platnost tvaru ὦ jako členu odmítána proto, že daný tvar nenese vlastnost
ἀναπολεῖν ἐπὶ τὴν προκειμένην γνῶσιν – neodkazuje [anaforicky] na předchozí poznání, srv.
také 14.16. Problematikou klasifikace tvaru ὦ se Apollónios zřejmě zabýval především ve
svém spise Peri arthrón.
AX (1982:107-108) s poukazem na D. T. 62.5 a Synt. 71.10nn. poznamenává, že autor
Technē grammatikē naopak tvar ὦ za člen pokládal, zatímco Aristarchos měl podobný názor,
jako Apollónios, tj. že daný tvar členem není. Tryfón, podobně jako Dionysios, pokládal
tento tvar spíše za člen, jak plyne z fragmentů dochovaných u Apollónia (srv. např. Synt.
63.11-64.8; 66.6-8), srv. také STEINTHAL (1890:309). Z těchto fragmentů plyne, že Tryfón
odmítal pojetí, podle něhož tvar ὦ není členem, protože vyjadřuje 2., nikoliv 3. osobu jako
všechny ostatní tvary členu. Argumentoval přitom analogickou situací u jmen – jméno ve
vokativu také suo modo označuje 2. osobu, kdežto v jiné syntaktické pozici osobu 3., vždy je
však pokládáno za jméno. Takový názor představoval v Apollóniově době communis opinio,
srv. také MATTHAIOS (2003:111-112). Někteří gramatikové rovněž argumentovali, že tvar ὦ
není členem, neboť neoznačuje rod. Tryfón takové pojetí odmítal s poukazem na genitiv
plurálu τῶν, který rovněž nerozlišuje rod. Apollónios byl toho názoru, že v případě tvaru
τῶν jde o rodový synkretismus podobně, jako u některých jmen, zatímco tvar ὦ členem
vůbec není, srv. ATHERTONová (1995:456).
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přivlastňovací zájmena zcela nevymezují osobu, na níž se vlastnictví vztahuje (τὰ δὲ

κτητικὰ ἐλλειπῆ ἐστὶ τοῦ ἐφ᾽ ὃ φέρεται ἡ κτῆσις προσώπου): obrat ἐλλειπῆ ἐστὶ je
velmi vágní a je nutno jej chápat ve ve smyslu zcela nevymezují, neidentifikují, nikoliv
nevyjadřují či vůbec nevymezují. Vnější osobu vyjadřují přivlastňovací zájmena podobně jako
osobu vnitřní, pouze je tato osoba méně identifikovaná (je však znám např. její rod i číslo).
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Takové pojetí jasně potvrzuje i následující formulace τὸ γὰρ Ἀριστάρχειος καὶ ἐμός
ἄγνωστα κατὰ τὴν κτῆσιν (zde je termín κτῆσις v podstatě synonymní s vnější osobou).
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jak by se tudíž element označujícící určitou znalost mohl anaforicky vztahovat na něco,

co není schopno svou deixí jasně identifikovat osobu (πῶς οὖν τὸ γνῶσιν
ἐπαγγελλόμενον ἐπὶ τὴν ἐλλειπῆ προσώπου δεῖξιν ἀνενεχθήσεται;): (předchozí)
poznání

je

označováno

členem

a

ten

se

nemůže

postpozičně/anaforicky

pojit

s přivlastňovacím zájmenem, které v zásadě část své znalosti postrádá, neboť jednu ze dvou
vyjadřovaných osob - vnější osobu, která zde je označována pouze jako πρόσωπον,
poukazuje jen vágně, jeho δεῖξις je ἐλλειπής (zde je myšlena deixe v širším významu, tj.
včetně anafory).
Protože řeč je o postpozičním členu, zastřešuje na tomto místě sloveso ἀναφέρω
významy anaforicky odkazovat i stát postpozičně, podobně termín δεῖξις zde zahrnuje obecný
význam deixe i prvek chovající se deikticky.
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zda…přivlastňovací zájmeno přibírá prepoziční člen (εἰ…προτακτικῶν ἄρθρων

ἐπιδεκτικαί εἰσιν αἱ ἀντωνυμίαι): přestože zde Apollónios užívá termín ἀντωνυμία bez
další specifikace, domnívám se, že má na mysli pouze zájmena přivlastňovací. Pro takovou
interpretaci lze předložit dva zásadní argumenty. Za prvé skutečnost, že výklad v celém
dalším úseku textu (až po 16.14) se týká právě otázky přináležitosti členu k přivlastňovacímu
zájmenu, za druhé, že Apollónios otázku, zda člen může předcházet zájmenu jako takovému,
již de facto zodpověděl v úseku 13.4nn., kde uvedl např. údajně attické tvary typu τὸν ἐμέ
(tzn. člen alespoň některým typům zájmen předcházet může). Zde naopak přichází na řadu
specifičtější

problém,

a

sice,

jaká

je

syntaktická

souvislost

prepozičního

členu

s přivlastňovacími zájmeny.
Opačný názor má DI BENEDETTO (1990:22 s pozn. 10), který zde interpretuje termín
ἀντωνυμία souhrnně (zájmeno) s tím, že Apollónios se snaží obecně uvést svou myšlenku.
Jinak neuvádí žádné argumenty. Také BRANDENBURG (2005:255) překládá ob die Pronomina
überhaupt die präpositiven Artikel annehmen…. Vzhledem ke skutečnostem nastíněným výše se
mi však tyto interpretace jeví nepravděpodobné.
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myšlenou vnitřní osobu (Τὸ δὴ ἐντὸς πρόσωπον νοούμενον): νοούμενον je zde

významově zcela nadbytečné. Objevil se názor (T. Matthias), že by tento výraz měl být
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vypuštěn, neboť byl zřejmě doplněn na základě analogie s podobnými formulacemi jinde
(kde však νοούμενον má smysl), srv. SCHNEIDER (1902:32).
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vymezuje přechod mezi první a druhou osobou (τὴν τῶν πρώτων προσώπων

μετάβασιν ὁρίζει): protože přivlastňovací zájmeno vždy jasně označuje, zda se jedná o 1. či
2. osobu, je vnitřní osoba (πρόσωπον…τὸ τοῦ κτήτορος) jasně vymezená, vlastníkem je
vždy ´já´ nebo ´ty´, a analogicky v duálu a plurálu. První a druhá osoba jsou označovány
jako τὰ πρῶτα πρόσωπα v implicitní opozici ke třetí osobě. Taková opozice však není vůbec
překvapivá, srv. 1.8.3.
Je poměrně pozoruhodné, že Apollónios zde vůbec nehovoří o přivlastňovacích
zájmenech 3. osoby (např. ὅς doložené u Homéra).
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nevymezuje však vnější osobu, tj. vlastněnou věc (τὸ δὲ ἐκτός, τουτέστι τὸ κτῆμα,

οὐκέτι): srv. Pron. 14.22. Byť přivlastňovací zájmena vnější osobu zcela nevymezují, přesto
na ni určitým způsobem poukazují, minimálně číslem, které se projevuje při přibrání členu
(viz dále), proto také Apollónios hovoří o přivlastňovacích zájmenech jako o tvarech
označujících dvě osoby. Viz výše, srv. také 1.8.3.
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pokud se tvar ´ἡμέτερος´…pojí se členem v jednotném čísle, je i vlastněná věc jednotného

čísla (εἴγε τὸ ἡμέτερος…ἑνικὸν ἄρθρον προσπαραλαμβάνει, ὅτι καὶ τὸ κτῆμα
ἑνικόν): mohlo by se zdát zvláštní, že Apollónios na tomto místě vůbec nehovoří o koncovce
zájmena, která je ve skutečnosti tím hlavním, co vymezuje číslo vnější podoby. Má to však
velmi dobrý důvod: předmětem výkladu je problematika syntaktické přináležitosti členu.
Aby

Apollónios

dodal

na

důvěryhodnosti

své

tezi,

že

člen

ve

konstrukcích

s přivlastňovacími zájmeny ve skutečnosti nepatří syntakticky k zájmenu, ale k vlastněné věci,
přenechává členu identifikaci jejího čísla. Jedná se zde však pouze o člen prepoziční, neboť
jen ten se v Apollóniově pojetí může pojit s přivlastňovacími zájmeny.
BRANDENBURG (2005:578) uvádí, že v Περὶ συντάξεως Apollónios dále rozvíjí svá
pozorování k této problematice až ke konstatování, že člen nikdy nepatří k zájmenu, nýbrž
vždy ke jménu (srv. Apollóniovu mladší definici zájmen, 1.8.1).
SCHNEIDER (1902:32) s odkazem na Synt. 84.3nn., poukazuje na to, že zástupcem
názoru, který zde Apollónios odmítá (tj. že člen náleží přivlastňovacímu zájmenu) byl
Habrón.
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156

je…ve shodě (ὁμόλογος): výrazem ὁμόλογος má Apollónios na mysli především

morfologii, jak napovídají předchozí příklady. Člen se shoduje s vlastněnou, nikoliv vlastnící
entitou, protože pokud by tomu tak nebylo, netransformovala by se konstrukce ὁ ἐμὸς
πατήρ ve vazbu ὁ πατήρ μου, nýbrž (teoreticky) v τοῦ πατήρ μου, tedy tak, aby člen byl
v morfologické shodě se zájmenem. Apollónios sice toto explicitně neříká, ale z jeho výkladu
jasně plyne, že právě takovým způsobem uvažoval.
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netvořila by se taková konstrukce (ὅπερ οὐκ ἂν παρηκολούθει): vztažné zájmeno

odkazuje na τὸ γοῦν ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς φιλοσοφεῖ z předchozí věty, sloveso παρακολουθέω
vyjadřuje vlastnosti této konstrukce. Volnější parafráze by mohla znít: nevypadala by daná věta
takto. Sloveso παρακολουθέω má u Apollónia obecný, pasivní význam vztahující se
k charakteru určitého jazykového prvku: být vlastností, být rysem nečeho. Srv. význam
zpodstatnělého participia příslušného slovesa v 4.3 a 3.2.2.
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vždyť kdyby…bylo,…by…musely uchovávat (ἐπεὶ εἰ…ἦν…κἂν πάντως ἐφύλαττεν):

struktura souvětí mi nepřipadá zcela zřetelná. Protaze i apodoze odpovídají ireálnému
podmínkovému souvětí, protaze je uvozena pomocí ἐπεὶ εἰ, v apodozi je ἄν sloučeno
s partikulí καὶ do κἂν. Κ apodozi patří vztažná věta ὅπερ οὐ φυλάσσει (15.18) vztahující se
k τὸ αὐτὸ σημαινόμενον (15.17).
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´ho patér ho ἐμός´ totiž znamená…( ὁ πατὴρ…ὁ ἐμὸς τουτέστιν): Apollóniovi odpůrci

velmi zajímavě vymezují významovou nuanci mezi konstrukcemi ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς a ὁ ἐμὸς
πατὴρ, které dnešní gramatika považuje za významově ekvivalentní a lišící se pouze
formálně. Konstrukce ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς podle nich více zdůrazňuje vnitřní osobu
vyjadřovanou zájmenem ἐμός (´můj otec´), zatímco ve vazbě ὁ ἐμὸς πατὴρ je do popředí
stavěna spíše vlastnost substantiva πατὴρ (otec, který je můj), jak plyne z dalšího výkladu.
Apollónios sice nepodává explicitní vysvětlení, jak k takovému významovému rozdílu daní
gramatikové došl, ze začátku tohoto úseku textu (15.13-14) je však zřejmé, že důvodem je
domnělá schopnost zájmena mít vlastní člen ve konstrukcích typu ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς.
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nelze totiž tvrdit, že pokud jméno změní…pozici… a tím i význam, nepatří již k němu

člen (οὐ γάρ, ἐπεὶ μετατεθέντα τὰ ὀνόματα μετήλλαττε τὰ σημαινόμενα, εὐθέως καὶ
οὐ τῶν ὀνομάτων τὰ ἄρθρα): Apollóniovo pozorování je zcela správné. Nejmenovaní
gramatikové, jejichž názor je citován v předchozím odstavci (15.13-19), de facto ztotožňovali
tři jazykové úrovně daného problému: slovosled, syntaktickou přináležitost členu a význam. Byli
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proto přesvědčeni, že změna v jedné z těchto úrovní vede ke změnám na úrovních dalších.
Apollónios si naproti tomu uvědomuje, že situace není takto lineární a že změna na jedné
úrovni se jinde projevit může, ale také nemusí. Změna slovosledu může mít vliv na
významové nuance, ale nemusí se nutně projevit změnou syntaktické přináležitosti
jednotlivých jazykových prvků: formální rozdíl mezi ὁ ἐμὸς πατὴρ a ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς se
může projevuje významově, což ale v žádném případě neznamená, že člen ὁ nepatří v obou
případech striktně k substantivu πατὴρ.
161

se formálně shodují (συσχηματίζονται): sloveso συσχηματίζω není vymezeným

gramatickým termínem, v pasivním obecném významu form oneself after another či to be
conformed to uvádí LSJ doklady i u jiných autorů. Formulaci συσχηματίζονται καὶ εἰς τοὺς
ἀριθμοὺς καὶ τὰς πτώσεις lze volněji parafrázovat následovně: členy a zájmena vyjadřují číslo
a pád podle sebe navzájem [=stejnými koncovkami]. Myšleným podmětem jsou nejen ἄρθρα,
nýbrž i ὀνόματα.
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pokud je však v takovém spojení změněno pořadí, odpadá význam (ἀλλὰ ταῦτα

μετατεθέντα διακρούεται τὸ σημαινόμενον): Apollónios pokračuje v argumentaci
týkající se vztahu mezi významem, slovosledem a syntaktickou přináležitostí členu. Jako
důkaz pro nepřesvědčivost pojetí nastíněného v 15.13-19 uvádí konstrukce ὁ ἐχθὲς
ἄνθρωπος (včerejší člověk) a ἐχθὲς ὁ ἄνθρωπος (včera ten člověk…), v nichž nefigurují
zájmena, nýbrž jména, a kde při změně slovosledu taktéž dochází ke změně významu.
Konstrukce ὁ ἐχθὲς ἄνθρωπος může znamenat množinu (člověk včerejška), zatímco ἐχθὲς ὁ
ἄνθρωπος vyznačuje konkrétní entitu (15.27 οὐκέτι πλῆθος), syntaktická přináležitost členu
je však stále tatáž: člen musí patřit ke jménu.
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Proč by pak bylo nesmyslné, že se…liší…? (τί…τὸ παράδοξον, εἰ…διαφέρει…;): tento

pododdíl výkladu ukončuje Apollónios poměrně smířlivým vyjádřením: implicitně totiž
uznává tvrzení, že konstrukce jako ὁ ἐμὸς πατὴρ a ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς se liší. Jak ale prozrazuje
předchozí výklad, je tato změna významu v pojetí Apollónia podmíněna především změnou
ve slovosledu, nikoli však změnou v syntaktické přináležitosti členu, protože ten vždy patří
ke jménu.
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Ale i dva členy svědčí… (Ἀλλὰ καὶ τὰ δύο ἄρθρα ὡμολόγησεν): dané tvrzení

Apollónios reprodukoval již v Pron. 15.13-19 a přesvědčivě vyvrátil v 15.20-29. Zde je daný
199

názor zdánlivě nelogicky opakován bez jakýchkoliv dalších argumentů, které by jej
potvrzovaly. Důvodem je však Apollóniova snaha představit další argumenty contra.
Zatímco v 15.20-29 je argumentace založena na syntaktické přináležitosti obou členů, zde se
v centru pozornosti ocitá jejich přináležitost referenční, která je vždy identická, podobně jako
syntaktická přináležitost. Oba členy totiž vyjařují anaforu, přičemž druhý člen se anaforicky
vztahuje k substantivu i prvnímu členu (srv. 16.8 τοῦ ὁ πάλιν ἀναφερομένου ἐπὶ τὸ ὁ
πατήρ).
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k nominativu jména (κατὰ μιᾶς εὐθείας): myšlen je pochopitelně nominativ jména, což

je v překladu vhodné doplnit. Příkladem jsou následně uvedené konstrukce typu ὁ δοῦλος ὁ
τοῦ Ἀριστάρχου. Pozoruhodné je, že Apollónios hovoří výhradně o nominativu a
nepoukazuje na možnost existence konstrukcí, kde jméno, s nímž se shodují oba členy, má
jiný pád (lze si představit i konstrukci τῶι δοῦλωι τῶι τοῦ Ἀριστάρχου apod.).
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v nominativu ([κατὰ] τῆς εὐθείας): s předložkou κατὰ čtení podle manuskriptu A,

SCHNEIDER (1878:16;1902:33) ji však z textu vylučuje. Jeho hypotézu pokládám za
plausibilní, argumentuje totiž částečnou excerpcí podobných konstrukcí (tzn. způsobů, jimiž
Apollónios vyjadřuje, že člen k něčemu patří / má nějaké vlastnosti). Z této excerpce plyne, že ve
konstrukcích s (někdy vypuštěným) slovesem εἶναι předložka κατὰ u Apollónia nebývá,
srv. Pron. 15.23-24; 16.1-2 aj., naopak se vyskytuje ve konstrukcích s jinými slovesy, např.
παραλαμβάνω, φέρω aj., srv. Pron. 16.2; Synt. 85.10-11 aj.).
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Obecná zákonnitost v sobě zahrnuje i konkrétní případ (ἡ γὰρ γενικὴ ἀπέλαβε τὸ

ἴδιον): opozici γένικος / ἴδιος nelze u Apollónia ztotožňovat s opozicí γένικος / εἰδικός
(ἰδικός) (rodový / druhový, viz Pron. 4.6-10 a 3.2.2). Význam opozice γένικος / ἴδιος je
zobecněn, význam jednotlivých termínů je však mnohem vymezenější. Opozici γένικος /
ἴδιος tedy chápu ve smyslu obecný / konkrétní.
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Počáteční člen vyjadřuje anaforu, druhý člen v pořadí označuje, že patří k témuž jménu

(ἦν δὲ τὸ μὲν κατ᾽ ἀρχὴν ἀναφορὰν δηλοῦν, τὸ δὲ ἑξῆς ὡς οὐχ ὁ ἄλλου): stavba
souvětí se mi nejeví zcela přehledná. V první větě je predikát vyjádřen perifrasticky:
imperfektem slovesa εἰμὶ (minulý čas zde ale v podstatě nemá žádný význam a je vhodné jej
přeložit prézentem, srv. 1.5.1) a participiem (tj. ἦν δηλοῦν), jehož předmětem je ἀναφορὰν.
Podmětem je celé τὸ μὲν κατ᾽ ἀρχὴν, jehož opozitem je v druhé větě τὸ δὲ ἑξῆς (člen na
začátku – další člen v pořadí). Tato opozice utváří mezi prvními dvěma větami jistý kontrast.
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V druhé větě i třetí (obsahové) větě podlehla slovesa elipse: τὸ δὲ ἑξῆς [ἦν δηλοῦν] ὡς οὐχ ὁ
ἄλλου [ἔστιν] = další v pořadí (sc. člen) [značí], že tvar ´ὁ´ není jiného [prvku, než toho,
k němuž patří první člen, sc. že také vyjadřuje anaforu]. SCHNEIDER (1902:33) v mírně
pozměněném smyslu interpretuje poslední část ὡς οὐχ ὁ ἄλλου, parafrázuje alter hoc premit
esse regis filium, non alius. Domnívá se tedy, že se jedná o přímý odkaz na výše uvedený
příklad ὁ παῖς ὁ τοῦ βασιλέως (ve smyslu druhý člen označuje, že se jedná o králova chlapce). To
je rovněž plausibilní, ale vzhledem k tomu, že mezi uvedenými příklady a formulací, kterou
zde komentuji, je ještě vloženo konstatování ἡ γὰρ γενικὴ ἀπέλαβε τὸ ἴδιον, se domnívám,
že pravděpodobný je obecnější význam konstrukce ὡς οὐχ ὁ ἄλλου.
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jak by se ještě…(πόθεν γὰρ ἔτι): manuskript A má πόθεν γὰρ ὅτι. Toto čtení převzal

také BEKKER (1813:19). Naopak SCHNEIDER (1878:16;1902:33) podle návrhu, jehož autorem
byl Skrzeczka (jenž poukazoval mj. na vysokou frekvenci výrazu ἔτι u Apollónia), opravuje
na ἔτι. Souhlasím se Schneiderovou korekturou, protože v případě ponechání ὅτι by došlo
k rozčlenění první části souvětí πόθεν γὰρ ἔτι ἐπὶ τὸ ἐκείνου καὶ τούτου na další dvě věty a
následně v celé konstrukci ke třem (!) elipsám slovesa po sobě: πόθεν γὰρ […] ὅτι ἐπὶ τὸ
ἐκείνου καὶ τούτου […], εἴγε καὶ ἀσύναρθροι καὶ κατὰ γενικῆς πτώσεως […] (jak by [bylo
možné], aby se člen [vztahoval] na tvary..., jestliže [jsou]…). DRONKE (1854b:609) navrhoval
místo ὅτι číst τό ὁ, což je nejsrozumitelnější, ale nejméně pravděpodobná varianta, je jen
těžko představitelné, že by došlo k záměně τό ὁ na ὅτι.
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se jedná o zájmena bez členu a navíc v genitivu (ἀσύναρθροι καὶ κατὰ γενικῆς

πτώσεως): v celém úseku 16.1nn. autor hovoří o prepozičním členu, resp. o členu, který má
prepoziční formu (i druhý člen ve konstrukcích typu ὁ δοῦλος ὁ τοῦ Ἀριστάρχου má totiž
formu ὁ, nikoliv ὅς, jíž Apollónios běžně pokládá za postpoziční). Tuto skutečnost ale autor
nijak nezdůrazňuje a užívá termín ἀσύναρθρος. Čtenář si však nepochybně vzpomene, že v
úseku 13.4-25 Apollónios termíny σύναρθρος a ἀσύναρθρος odmítl jako neprůkazné a
směšné.
Problém spočívá v tom, že v daném úseku byla Apollóniova argumentace založena
na zdůraznění existence dvou typů členů, přičemž zájmena označovaná některými
gramatiky za zájmena bez členu se mohou za určitých okolností pojit se členem postpozičním,
a naopak zájmena se členem postpoziční člen nepřibírají. Protože zde ale Apollónios hovoří,
aniž by to explicitně vyjádřil, pouze o prepozičním členu, užívá bez uzardění pro zájmena 3.
201

osoby ἔκεινος a οὗτος termín ἀσύναρθροι, neboť tato zájmena nemohou být σύναρθροι za
žádných okolností, a autor se svým odmítnutím daných termínů v úseku 13.4-25 necítí být
vázán snad proto, že na daném místě o osobních zájmenech pro 3. osobu nehovořil. Proto je
toto místo textu velmi zavádějící. Apollóniův nepříliš systematický výklad a nedůsledná
argumentace zde jasně ukazují své slabiny.
Poznámka καὶ κατὰ γενικῆς πτώσεως je naproti tomu velmi správná, podobně jako
v 15.11-12 autor implikuje, že pokud by se člen skutečně pojil se zájmenem, musel by mít
analogickou morfologickou podobu (tzn. v tomto kontextu τοῦ, nikoliv ὁ).
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člen nevyjadřuje deixi (τὰ ἄρθρα ἀποφεύγει τὰς δείξεις): zde je samozřejmě myšlena

deixev užším slova smyslu, tj. jako určitý opak anafory. Apollónios odkazuje na 14.3-4, kde
se hovoří o tom, že člen nevyjadřuje deixi, anaforu však ano.
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Jak by se s deiktickou vnitřní osobou, tj. zájmenem, jak již bylo řečeno, mohl pojit ještě

člen, jestliže se nepojí ani s myšlenou vnější osobou, je-li zájmeno užíváno deikticky, jako
např. ve spojeních ´ἐμός ei filos´ (jsi můj přítel)…? (πῶς οὖν ἐν τῷ ἐντὸς προσώπῳ,
δεικτικῷ ὄντι, ὅπερ ἐστίν, ὡς προείρηται, ἡ ἀντωνυμία, ἄρθρον ἔτι προσελεύσεται,
ὅτε οὐδὲ τῷ ἐκτὸς ὑπακουομένῳ, ὅτε ἐπὶ δείξεως λαμβάνεται, ἐμὸς εἶ φίλος):
Apollónios v argumentaci navazuje na předchozí konstatování τὰ ἄρθρα ἀποφεύγει τὰς
δείξεις, jeho formulace však není na první pohled zcela srozumitelná, protože se zároveň
opět vrací k vazbám typu ὁ πατὴρ ὁ ἐμός a podobných, o nichž hovořil v předchozím
oddílu výkladu (14.25nn.). Předmětem pozornosti jsou opět přivlastňovací zájmena.
Vnitřní osobou je osoba vlastníka, vyjadřovaná lexikálním základem zájmena. Proto
také Apollónios zdůrazňuje, že deiktická vnitřní osoba je vlastně zájmenem v užším slova
smyslu. Pokud by se totiž člen syntakticky vázal na vnitřní osobu, patřil by vlastně
k zájmenu. To však neplatí, protože člen se váže k vnější osobě, což vlastně není zájmeno, ale
příslušné jméno.
Zde je vnitřní osoba ´ἐγώ´ vyjadřována zájmenem ἐμός. Vnitřní osoba je v kontextu
tohoto výkladu vždy deiktická, protože Apollónios hovoří pouze o přivlastňovacích
zájmenech pro 1. a 2. osobu. Skutečnost, že se člen nepojí s deiktickými elementy, je dále
zdůrazněna poukazem na konstrukce jako ἐμὸς εἶ φίλος, kde vnější osoba (zde φίλος) je
v deiktickém kontextu, protože se pojí jak s deiktickým zájmenem, tak se slovesem, jehož
tvar je v 2., tedy nutně deiktické, osobě (naopak ve konstrukcích jako ὁ πατὴρ ὁ ἐμός je
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vnější osoba v kontextu anaforickém). Ani v takových kontextech se neobjevuje člen, a to ani
ve vztahu k vnější osobě.
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Je nutno nazývat (Χρὴ ἄρα καλεῖν): SCHNEIDER (1869:590;1902:34) se domnívá, že

následující oddíl textu (16.14-18) byl původně až za 17.17 (tzn. před oddílem pojednávajícím
od kategorii osoby). Tento názor vychází z tradičního členění obsahu spisu, kde je celý oddíl
13.4-17.7 chápán jako úsek pojednávající o problematice terminologie pro přivlastňovací
zájmena. Na první pohled se proto zdá, že shrnující výklad v 16.14-18 není na svém místě,
neboť po něm následují ještě diskuse o dvou dílčích problémech: údajná funkce členu jako
elementu rozlišujícího rod (16.19nn.) a Drakontovo pojetí (17.1-17). S tímto názorem
nesouhlasím, srv. 1.7. Celý oddíl 13.4-17.7 je ve skutečnosti v rámci spisu Περὶ ἀντωνυμίας
tematicky velmi nekoherentní vsuvkou. Není žádný důvod předpokládat, že úsek 16.14-18
musel být na konci této vsuvky.
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Tryfón z Alexandrie byl gramatik působící v 1. stol. př. n. l. a jeden z nejvýznamnějších

učenců své doby. Od r. 30 př. n. l. žil v Římě. Z jeho děl se dochovaly pouze fragmenty,
téměř polovina z nich přitom pochází právě od Apollónia, srv. MATTHAIOS (2003:100);
SCHMIDHAUSER (2010:11). Fragmenty však neumožňují utvořit plastický obraz Tryfónovy
gramatické teorie, nelze ani jasně stanovit, nakolik byl Tryfónem ovlivněn sám Apollónios.
Není ale pochyb o tom, že byl jedním z nejvýznamnějších řeckých gramatiků své doby.
Tryfón možná zavedl systém osmi slovních druhů zhruba v té podobě, v jaké jej
vidíme u Apollónia, srv. SCHENKEVELD (1994:277nn.), také AX (1982:98nn.). Existují však i
názory (např. S. Matthaios), že tento systém užíval již Aristarchos, srv. DE JONGE
(2008:82,88). Tryfón rozlišoval zájmena a členy jako dva slovní druhy a vymezoval kategorii
adverbií, srv. MATTHAIOS (2002:164,196), byl zřejmě také prvním, kdo stanovil jako
samostatný slovní druh participium a snad také prvním, kdo po éře stoické gramatiky sloučil
do jedné kategorie obecná a vlastní jména, srv. KEMP (1996:310), SchDT 356.19nn.
V Apollóniových dochovaných spisech lze nalézt celkem 52 citací Tryfóna, z toho
nejvíce na jeho spisy Περὶ συνδέσμων (20 dokladů), Περὶ ἐπιῤῥημάτων (14 dokladů) a Peri
antónymión (10 dokladů), srv. DI BENEDETTO (1990:33-4), kromě toho jsou u Apollónia
doloženy také Tryfónovy spisy Peri arthrón (Synt. 43.5nn.), Peri protheseón (Synt. 464.9nn.) aj.
Z těchto 52 fragmentů je 12 pokládáno za relevantní pro syntaktickou problematiku (viz
např. Pron. 51.18-52.2; Adv. 164.4-15; Coni. 235.5-7; Synt. 112.1-4; 437.10-438.2 aj.), srv.
203

MATTHAIOS (2003:101;107). Je pravděpodobné, že Tryfón představoval pro Apollónia
velkou autoritu, srv. SCHENKEVELD (1994:268), a to zejména v problematice slovních
druhů, např. participia, srv. také Prisc. II,548.6; MATTHAIOS (2002:198) a SchDT 356.22, kde
je Tryfón označován jako Apollóniův učitel.
Tryfón je vedle stoických gramatiků hlavním zdrojem Apollóniovy gramatické teorie.
Sám byl stoiky ovlivněn, i když oproti Apollóniovi, který stoickou teorii tvůrčím a
samostatným způsobem přepracoval pro své účely, byl Tryfón spíše polemikem, srv.
NICKAU (1994:218); MATTHAIOS (2002:198-199).
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s osobními zájmeny (ταῖς ἀντωνυμίαις): z následující formulace ὅτι ἐν τοῖς γένεσιν

ἀδιάστολοί εἰσιν zřetelně plyne, že myšlena jsou pouze zájmena osobní, srv. DI
BENEDETTO (1990:22 s pozn. 10). Poněkud jinak chápe tuto konstrukci BRANDENBURG
(2005:261), který se překládá ταῖς ἀντωνυμίαις pouze jako den Pronomina a ὅτι v následující
větě čte ve smyslu ὅτε, tj. člen se nepojí se zájmeny tam, kde nerozlišují rod. Tato interpretace je
sice

smysluplná

(i

vzhledem

k následujícímu

protiargumentu),

je

však

velmi

nepravděpodobné, aby ὅτι mělo význam ὅτε (kdy; když; v případě, kdy atd.).
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postačuje deixe (ἀρκετὴ γὰρ ἡ δεῖξις, δηλοῦσα τὸ γένος): Apollónios má pochopitelně

na mysli především osobní zájmena pro 1. a 2. osobu, která 1) morfologicky nevyznačují rod;
2) jsou zásadně deiktická. Identickou myšlenku předkládá již v 11.27-29. Partikule γὰρ zde
uvozuje Apollóniův hlavní argument proti výše nastíněnému názoru (16.19-20 τὰ ἄρθρα οὐ
προστίθεται ταῖς ἀντωνυμίαις, ὅτι…) a odůvodňuje poměrně silné vyjádření na začátku
tohoto oddílu textu (6.19 Οὐχ ὑγιές τε λέγειν…).
Apollónios poněkud ztotožňuje kategorii gramatického rodu a rodu ve smyslu
pohlaví mimojazykovéh objektu, jak je vidět na tomto místě (16.22), kde je evidentně
termínem τὸ γένος myšlen „mimojazykový“ rod, přestože předmětem diskuse je skutečnost,
že některá zájmena nevyjadřují rod morfologicky (srv. 16.20-21). Apollónios se v zásadě
domnívá, že deiktické zájmeno za normálních okolností nemůže být užito tak, aby nebyl
jasný rod (tj. pokud užiji zájmena „já“, „ty“ apod., je podle Apollónia podle situace jasné,
jakého rodu entity, na které zájmeno deikticky odkazuje, jsou). Srv. také 3.2.9.
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značí rod, ale člen nepřibírají (γένος σημαίνει…καὶ ἄρθρον οὐκ ἐπιδέχονται): zcela

nepřesvědčivý argument. Apollónios se mylně domnívá, že z názoru reprodukovaného v
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16.19-20 (že člen se připojuje k zájmenům nerozlišujícím rod za účelem utvoření této
distinkce) automaticky plyne, že zájmena rod rozlišující jej rozlišují opět jen díky členu.
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podléhají rodovému synkretismu (συνεμπεσόντα τοῖς γένεσι): sloveso συνεμπίπτω

významově souvisí s termínem συνέμπτωσις, který je u Apollónia relativně častý a označuje
situaci, kdy jedna jazyková forma vyjadřuje dva významy či dvě a více kombinací formy a
významu, srv. SLUITERová (1990:125). Zde je takto uváděn tvar τῶν, který Apollónios
vlastně pokládá za formu označující jedním tvarem tři hypotetické tvary pro rody.
Skrzeczka, na něhož odkazuje SCHNEIDER (1902:34) správně podotýká, že dativ τοῖς γένεσι
zde má instrumentální funkci (nejedná se o dativ v rámci rekce slovesa συνεμπίπτω).
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tvar ´τοῦ´ (´toho´) se užívá jako mužský i střední rod (τό τε τοῦ ἀρρενικῶν καὶ

οὐδετέρων): v manuskriptu A je ἀρρενικῶν καὶ οὐδετέρων, variae lectiones mají ἀρρενικὸν
καὶ οὐδέτερον, kteréžto čtení upřednostňuje SCHNEIDER (1878:16). Podle mého názoru je
autentické čtení rukopisu A. Argumentuji syntaxí - genitivy ἀρρενικῶν a οὐδετέρων jsou
závislé na výrazu παραστατικόν z předchozí věty, kde na něm závisí i genitiv τῶν τριῶν
γενῶν (chápu tedy celou konstrukci ve smyslu tvar ´tón´ zastupuje všechny tři rody, tvar /τοῦ/
zastupuje slova rodu mužského a středního, zatímco čtení podle variae lectiones vede k poněkud
nekoherentnímu vyjádření tvar ´tón´ zastupuje všechny tři rody, tvar /τοῦ/ je mužského i středního
rodu). Adjektivum παραστατικός s genitivem (ve významech analogických slovesu
παρίστημι) je u Apollónia hojně doloženo, srv. např. 7.26; 8.30; 9.11-12; 10.2 aj.
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Termín σύνταξις má u Apollónia tři základní významy: (1) syntaktická konstrukce,

kombinace slov, gramatická konstrukce – tento význam se zdá být nejčastější jak ve spise Περὶ
ἀντωνυμίας, tak u Apollónia obecně; srv. také LALLOT (1997,II:7); JANSE (2002:234 s pozn.
3); (2) speciálně: konstrukce mezi spojkou a slovesem dané (vedlejší) věty, srv. např. Synt. 376.1;
387.1; 390.10; SCHÖPSDAU (1978:274 s pozn. 4).
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člen…netvoří některé konstrukce (τὰς συντάξεις ἀποφεύγει [sc. τὰ ἄρθρα]):

Apollónios samozřejmě nehovoří obecně o konstrukcích členů a zájmen, nýbrž řeč je stále o
prepozičním členu, přičemž τὰς συντάξεις anaforicky odkazuje na některé konstrukce, o
nichž autor hovořil výše, v nichž prepoziční člen nefiguruje, nebo figuruje jinak, než je názor
některých gramatiků (např. člen není ve konstrukcích typu ἐμὸς εἶ φίλος, srv. 16.13; a v
konstrukcích jako ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς patří oba členy k substantivu πατὴρ, nikoliv jeden k
πατὴρ a jeden k ἐμὸς, srv. 15.20-29; 16.5-6).
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Celý oddíl 16.19-27 je poměrně nepřehledný, protože Apollónios slučuje dohromady
tři problémy: 1. osobní deiktická zájmena nerozlišují rod; 2. je či není to příčinou, že se nepojí
s prepozičním členem?; 3. užívá se vůbec člen k rozlišení rodu? Nejprve reprodukuje názor,
že tato zájmena se se členem nepojí právě proto, že nerozlišují rod. Toto pojetí považuje za
hloupé, jako argument však poukazuje pouze na to, že člen by naopak (jako element
rozlišující rod) byl teoreticky k rodové distinkci potřeba. Následné vyjádření o tom, že
zájmenům postačuje deixe, se naopak týká otázky, proč osobní deiktická zájmena rod
nevyznačují. Vzápětí je argumentováno proti nikde explicitně nevyřčenému názoru, že člen
slouží k rozlišování rodu. BRANDENBURG (2005:578-579) upozorňuje na SchDT 257.18-22,
kde se hovoří o tom, že podle členu lze poznat rod substantiva, k němuž člen patří. Je možné,
že právě toto je pojetí, které Apollónios nepochopil a vymezuje se zde proti němu.
Ke zmatku do značné míry přispívá také ediční grafika (není mi jasné, proč Schneider
dává Apollóniův argument proti pojetí nastíněnému v 16.19-20 do závorek, přičemž
poznámka o deixi je za závorkou, což působí dojmem, že poznámka o deixi je zdůvodněním
názoru 16.19-20, což však nedává žádný smysl a Schneider sám danou pasáž takto nevnímal,
jak plyne z komentáře.
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O gramatikovi jménem Drakón není známo téměř nic. Pocházel z Kárie, doba působení

nejasná. Apollónios na něho odkazuje pouze na tomto místě. Pod jeho jménem se dochoval
spis o prozódii, který však pravděpodobně není autentický. Srv. MONTANARI (2003);
LALLOT (1989:205).
183

podle toho, že jsou chápána jako zájmena dvou osob (καθὸ δύο πρόσωπα νοεῖται):

Apollónios poprvé poukazuje na původ konceptu přivlastňovacích zájmen jako zájmen
označujících dvě osoby. Celý oddíl 17.1-17 je de facto jen výčtem rozdílů mezi vlastnostmi
osobních a přivlastňovacích zájmen, přičemž v části 17.1-6 je reprodukován Drakontův
názor, v části 17.6nn. přidává sám Apollónios své postřehy.
Jaký byl Apollóniův osobní názor na Drakontovo pojetí není z výkladu zcela jasné,
pravděpodobně spíše pozitivní. Termín διπρόσωποι Apollónios nijak nevyvrací, i když jej
sám takřka neužívá. Hlavní rysy Drakontova učení Apollónios evidentně zapracoval do své
nauky, hovoří o vnitřní i vnější osobě (viz výše, passim, a 1.8.3).
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184

přivlastňovací zájmena (αἱ δὲ…): referentem zájmena αἱ jsou přivlastňovací zájmena (v

opozici k základním zájmenům, která jsou myšlena formulací ἅπαξ γὰρ ἑνικαί τε δυϊκαί τε
πληθυντικαί τε νοοῦνται). Základní zájmena (resp. zájmena jednoduchá či vyjadřující jednu
osobu) tedy vyjadřují jednu osobu jazykovou (formální), přičemž tato jazyková osoba může
zastupovat mimojazykové osoby v různých číslech (tj. jednu, dvě i více). Přivlastňovací
zájmena vyjadřují formálně osoby dvě, obě formální osoby přitom mohou, stejně jako jedna
formální osoba u základních zájmen, zastupovat mimojazykové osoby ve všech číslech.
185

I v jiných věcech jsou oba typy zájmen vnímány jako odlišné (Καὶ ἐν ἄλλοις δὲ ὁρῶνται

διαφέρουσαι): SCHNEIDER (1902:35) pokládá za námitku formulaci (17.6) v tom smyslu, že
se Apollónios vymezuje vůči zavedení termínu, který postihuje jen jednu z mnoha vlastností
daných zájmen. Pokládám však Schneiderův názor za příliš radikální. Vzhledem
k Apollóniově způsobu zacházení s cizími názory je nepochybné, že kdyby měl závažné
námitky, uvedl by je. Podle mého názoru zachovává Apollónios v otázce Drakontovy
terminologie neutrální stanovisko, přičemž některé Drakontovy koncepty si vypůjčuje, a
formulace Καὶ ἐν ἄλλοις… pouze neutrálně doplňuje další rozdíly vlastností zájmen,
přičemž se tak stává důležitým shrnutím celé problematiky.
186

v pádu a čísle (κατὰ πτῶσιν καὶ ἀριθμὸν): v manuskriptu A je κατὰ κτῆσιν καὶ

ἀριθμὸν, přičemž κτῆσιν bylo jedním z písařů později přepsáno na κλίσιν. Tuto korekturu
přejímají BEKKER (1813:20) i SCHNEIDER (1878:17;1902:35). Schneider argumentuje
konstrukcemi κατὰ κλίσιν / κλίσεις doloženými na jiných místech Apollóniových spisů
(Adv. 141.28; 163.16; Synt. 131.4). Problematické je, že v žádné z uvedených konstrukcí nestojí
κλίσιν jako součást dichotomie κλίσιν - ἀριθμὸν. Minimálně ve spise Περὶ ἀντωνυμίας je
naopak zavedenou terminologickou dichotomií πτῶσις - ἀριθμὸς, zejména tehdy, hovoří-li
se o nepravidelném skloňování, srv. např. 9.12 aj. Pouze na jednom místě je, navíc bez
předložky κατὰ, dichotomie κλίσιν - ἀριθμὸν, srv. 29.9. Přejímám proto korekturu na κατὰ
πτῶσιν καὶ ἀριθμὸν, kterou navrhoval HOERSCHELMANN (1880:375).
187

se sloveso k jejich nominativu vztahuje ve shodné osobě, např. ´σὺ γράφεις´,…u

odvozených může docházet ke změně, např. ´ἐμὸς γράφει´ (καὶ ταῖς μὲν τοῦ αὐτοῦ
προσώπου

συνταχθήσεται

ῥῆμα

κατ᾽

εὐθεῖαν,

σὺ

γράφεις…ταῖς

δὲ

καὶ

μεταβατικῶς, ἐμὸς γράφει): tzn. osoba slovesného tvaru je identická s osobou, jíž
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zastupuje dané osobní zájmeno (σὺ = zájmeno pro 2. osobu; γράφεις = slovesný tvar 2.
osoby). Zřetelně se zde projevuje Apollóniovo velmi syntetické pojetí kategorie osoby.
Pozoruhodné je, že v rámci analogických konstrukcí s přivlastňovacími zájmeny je
jako osoba pojímána pouze osoba vnitřní – v konstrukci ἐμὸς γράφει je dle Apollónia rozdíl
v osobách zájmena a slovesa, autor si však neklade (možná záměrně) otázku, jaká zde může
být vnější osoba. Podobně nepřesvědčivá je další věta, kde jsou srovnávány zcela
neporovnatelné vlastnosti – vyjařování rodu vnější osoby u přivlastňovacích zájmen (17.12 αἱ
μὲν τὸ γένος κατὰ πᾶν πρόσωπον δηλοῦσι τοῦ κτήματος, πρόσωπον je zde osoba vnitřní)
a absence morfologicky vyjadřované rodové distinkce u zájmen osobních (17.13 αἱ δὲ
πρωτότυποι κατὰ πρῶτον καὶ δεύτερον γένους ἀπαρέμφατοι).
188

Ve třetí osobě již rod rozlišují a jsou takto běžná (αἱ γὰρ κατὰ τὸ τρίτον οὐκέτι, αἵ γε

συνήθεις): značně eliptické vyjádření navazující na předchozí větu: αἱ γὰρ κατὰ τὸ τρίτον
οὐκέτι [γένους ἀπαρέμφατοι εἴσιν], αἵ γε συνήθεις [εἴσιν]. Srv. SCHNEIDER (1902:35);
BRANDENBURG (2005:263).
189

zastupují nominativ (ταῖς εὐθείαις ἀνθυπάγονται): osobní zájmena samozřejmě

zastupují i jiné pády, čehož si Apollónios musel být vědom. Podle mého názoru explicitně
hovoří o nominativu proto, aby zdůraznil opozici osobních zájmen vůči přivlastňovacím,
která se naopak místo nominativu neužívají nikdy a zastupují genitiv vlastnící osoby, jak je
řečeno dále – 17.15-16 αἱ δὲ κτητικαὶ [καὶ] ἀντὶ γενικῆς τῶν κτησαμένων.
SCHNEIDER (1902:35) uvádí některé zajímavé odkazy k problematice nastíněné
v 17.1-17, srv. zejména Prisc. II,580.21-581.10 a 582.6nn., kde jsou na latinu aplikována mnohá
Drakontova a Apollóniova pozorování.
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