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novì Apologetiku a jen� je podle autorky
jasnou reakcí na Porfyriovu polemiku
s køes�anstvím.

Za nejvìt�í problém recenzované pub-
likace lze bezesporu oznaèit její struktu-
ru a tematickou roztøí�tìnost. Kniha pù-
sobí jako konglomerát disparátních èástí,
v nich� jako by se autorka sna�ila pøedat
ètenáøùm v�e, co o Tertullianovi èi o
otázkách s ním souvisejících vyèetla,
pøièem� èasto zùstává na povrchu; publi-
kace tak postrádá jasnou jednotící linii,
téma, je� by autorka vyèerpávajícím
zpùsobem zpracovala a výsledky své
analýzy dokázala jasnì prezentovat. Èti-
vost knihy navíc je�tì znaènì kompliku-
je autorèin pøístup k pramenùm i sekun-
dární literatuøe, které neparafrázuje èi
jimi nedokládá svá vlastní tvrzení, ale ci-
tuje je èasto v plné �íøi, co� lze sice po-
chopit u disertace jako takové, ale u kni-
hy mající ambice oslovit �ir�í okruh
ètenáøù to znaènì komplikuje plynulost
èetby (ponìkud zbyteènì pùsobí v této
souvislosti také obèasná shrnutí, je� au-
torka nesystematicky umis�uje pouze za
nìkteré úseky svého textu). A� pøebujelé
citace pøedev�ím ze souèasné nìmecky a
anglicky psané odborné literatury, které
místy tvoøí náplò celého odstavce s jen
nepatrným komentáøem autorky publika-
ce, pak ukazují na urèitou autorèinu bez-
radnost, má-li k problematice zaujmout
svùj vlastní postoj. Pokud se k tomu na-
opak odhodlá, její vlastní úvahy jsou za-
jímavé a cenné (to se týká, jak ji� bylo
zmínìno, pøedev�ím vývodù o adresá-
tech Tertullianova Apologetika a shrnutí
Tertullianova postoje k øímskému státu).

Shrnující hodnocení celé publikace
není snadné; vìt�ina textu (s výjimkami,
na nì� jsme upozornili vý�e) nepøiná�í
nové informace, ani neotevírá pohledy
novým smìrem. Autorce se nedá upøít
zbìhlost v pøíslu�ných pramenech i se-
kundární literatuøe a ocenit je tøeba i to,

�e sumarizuje výsledky moderního bádá-
ní. Vzhledem k potenciálu zpracováva-
ného tématu lze ov�em mluvit o promar-
nìné pøíle�itosti.

Petr Kitzler (Praha � Olomouc)

PETER HABERMEHL, Perpetua und der
Ägypter oder Bilder des Bösen im
frühen afrikanischen Christentum.
Ein Versuch zur Passio sanctarum
Perpetua et Felicitatis. (Texte und Un-
tersuchungen zur Geschichte der alt-
christlichen Literatur, 140.)
Berlin � New York, Walter de Gruyter
20042, 341 S. ISBN: 3-11-018184-3.

Perpetua develata?
Poznámky ke knize P. Habermehla

o Passio Perpetuae a k Passio
Perpetuae obecnì1

Passio Perpetuae et Felicitatis (dále
Pass. Perp.) je spisem, který k sobì
v posledních desetiletích poutá nebýva-
lou pozornost odborníkù i laikù.2  Tex-
tem, jen� se kromì pøídomkù �druhý
nejstar�í dochovaný latinský text køes-
�anského obsahu� (k událostem v nìm
popisovaným do�lo v roce 203 v Kartá-

1 Tyto poznámky vznikly v rámci vý-
zkumného zámìru CMTF UP Olomouc,
MSM 6198959202. Elektronická verze
textu je dostupná na portále Iliteratura, lit-
terae antiquae, http://www.iliteratura.cz/
clanek.asp?polozkaID=19595.

2 Z druhé uvedené oblasti zmiòme za
v�echny napø. romány LOTHARA SCHREYE-
RA, Siegefest in Karthago, Freiburg 1961,
nebo AMY RACHEL PETERSON, Perpetua:
A Bride, A Passion, A Martyr, (Orlando,
Fl.) 2004.
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gu) vymyká ostatní ranì køes�anské lite-
ratuøe hned v nìkolika ohledech � podle
pøesvìdèení mnoha badatelù obsahuje
výsek z nejstar�í latinsky psané autobio-
grafie, nadto z pera �eny, její� chování
i sebeuvìdomìní pová�livým zpùsobem
naru�ovalo socio-genderová kli�é antic-
ké spoleènosti �, se v recenzované publi-
kaci zabývá také pracovník berlínské
Akademie vìd Peter Habermehl. Dlouhý
název jeho práce, v nìm� z neznámé-
ho dùvodu zùstala zkomolenina názvu
zkoumaného textu (�Versuch zur Passio
sanctarum Perpetua et Felicitatis�) sice
sugeruje pøedstavu, �e se autor zamìøil
pøedev�ím na jeden z interpretaènì nej-
vdìènìj�ích prvkù Pass. Perp., toti� na
Perpetuino poslední ze ètyø vidìní,
v nìm� muèednice v pøedveèer zápasu
s divokými �elmami vítìznì bojuje
s Egyp�anem, jen� v duchu køes�anské
typologie ztìlesòuje ïábla. Ve skuteè-
nosti se ov�em Habermehl zabývá tex-
tem Pass. Perp. v celé jeho komplexnos-
ti a rozebírá pøevá�nou vìt�inu otázek
s tímto dílem spjatých. Ètenáøùm tak
pøedkládá jednu z vùbec nejobsáhlej�ích
analýz tohoto spisu, jaké jsou zatím
k dispozici,3  co� z knihy èiní logický
výchozí bod pro v�echny, kdo k tomuto
textu pøistupují.

O tu�ených kvalitách knihy svìdèí
i fakt, �e tuto autorovu disertaci, vy�lou
pùvodnì v roce 1992 v Berlínì, vydalo
po dvanácti letech v novém, �pøepraco-
vaném� a doplnìném vydání jedno z nej-
presti�nìj�ích nìmeckých nakladatelství

De Gruyter, a to jako sto ètyøicátý sva-
zek �Texte und Untersuchungen zur Ge-
schichte der altchristlichen Literatur�,
tedy série, její� vydávání zahájili kdy-
si O. von Gebhardt a A. von Harnack
a dnes ji øídí Chr. Markschies.

Publikaci o rozsahu témìø tøí set pade-
sáti stran otevírá po úvodních stranách
autorùv nìmecký pøeklad Pass. Perp.,
doprovozený latinským originálem, jej�
Habermehl zkompiloval z vícero moder-
ních kritických edic, zejména z vydání
van Beekova (1936), Bastiaensenova
(1987) a Jacqueline Amat (1996). Hlavní
literárnì-historický výklad je strukturo-
ván do tøinácti kapitol, které jsou dopl-
nìny �esti �exkurzy�. Celou knihu uzaví-
rá témìø �edesátistránková bibliografie,
která pøedstavuje zøejmì nejaktuálnìj�í
a nejobsáhlej�í soupis relevantní literatu-
ry pøímo k Pass. Perp. i k tématùm sou-
visejícím, a koneènì nepøíli� dùkladnì
zpracovaný rejstøík. Vyzdvihnout je tøe-
ba bezchybné redakèní zpracování, je�
dokázalo prakticky zcela eliminovat tis-
kové chyby.

V úvodu (s. 1-5) Habermehl poskytuje
struèný pøehled bádání o Pass. Perp.
a zmiòuje tøi body, je� ve své publikaci
s ohledem na její celkové zamìøení vì-
domì pomíjí: je to jednak otázka ortodo-
xie, resp. montanistického naladìní celé-
ho textu, kdy Habermehl, po mém soudu
správnì, oznaèuje názory o montanismu
Pass. Perp. za vyvrácené (s. 3),4  jednak

3 Rozsahem i syntetickým zábìrem po-
dobnou, zvolenou metodou i dùrazy v�ak
zcela odli�nou studii pøedstavuje v posled-
ní dobì snad jen monografie JOYCE E. SA-
LISBURY, Perpetua�s Passion. The Death
and Memory of a Young Roman Woman,
New York � London 1997.

4 Mnozí badatelé pøesvìdèivìj�ími argu-
menty dolo�ili, �e montanistický nádech
nese jen prolog celého spisu (Pass. Perp.
1), a pova�ovat proto celý tento text za ja-
kýsi montanistický manifest je novodobá
konstrukce, v mnoha pøípadech vzniklá ta-
kovým ètením Pass. Perp., je� je ovlivnì-
no ji� pøedem postulovaným závìrem,
k jeho� potvrzení je pak teprve hledána
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otázka originální verze textu Pass.
Perp., zachované v øeètinì a latinì.
V souladu s naprostou vìt�inou badatelù
pova�uje Habermehl za originál latinský
text a øeckou verzi za pozdìj�í (?) pøe-
klad.5  Stranou koneènì ponechává i pro-
blém identifikace redaktora Pass. Perp.
a omezuje se na konstatování � dnes
opìt obecnì pøijímané �, �e jím s nej-
vìt�í pravdìpodobností nebyl Tertullia-
nus. Po bilingvním vydání Pass. Perp.
pøedstavuje Habermehl nejprve Kartágo
v dobì raného køes�anství (s. 37-43), te-
dy takøíkajíc kulisy, v nich� se text Pass.
Perp. odehrává, a sleduje rozvoj zdej�í-
ho køes�anství od jeho neznámých poèát-
kù (které v souladu s moderním bádání

dává do souvislosti s tamìj�ím �idov-
ským osídlením; s. 39) a� k 87 biskupùm
na africké pùdì za èasù Cyprianových.
Správnì konstatuje, �e a� do poloviny
tøetího století neexistovalo státem or-
ganizované pronásledování køes�anù,
a uzavírá, �e �Perpetua a její druzi ze-
møeli pøi pronásledování, je� bylo ome-
zeno na Afriku nebo snad dokonce jen
na Kartágo� (s. 43).

V následujícím prvním �exkurzu� (s.
44-51) nastiòuje Habermehl ideu muèed-
nictví v rané církvi a� po Ignatia Antio-
chejského, které pokládá do jisté míry za
�idovské dìdictví a zdùrazòuje vliv tako-
vých textù jako 2Mak. Pøi zmínkách o
Tertullianovì pojetí muèednictví by bylo
pøínosné odkázat na vyèerpávající studii
na toto téma, ji� v nedávné dobì zpraco-
vala W. Bähnk.6  Druhá kapitola (s. 52-
73) ji� míøí pøímo in medias res � zabý-
vá se toti� �Perpetuiným deníkem�, tedy
ústøední èástí Pass. Perp. (kap. 3-10), ji�
redaktor oznaèuje za Perpetuina vlastní
slova, která vlastnoruènì zapsala ve vì-
zení. Kapitola pøedstavuje v podstatì po-
drobný komentáø ke zmínìným kapito-
lám, a to vèetnì u�iteèného vysvìtlení
reálií, na nì� pøi èetbì nará�íme, nebo fi-
lologického rozboru jednotlivých termí-
nù, které se v textu vyskytují. Haberme-
hl se ji� zde vyslovuje pro autenticitu
Perpetuina deníku, èemu� vìnuje v zá-
vìru knihy celou kapitolu. Zvlá�tní po-
zornost upírá k Perpetuinì rodinì; absen-
ci Perpetuina man�ela, který v celém
vyprávìní nefiguruje a o jeho� existenci
se dovídáme jen z redaktorovy poznám-
ky, �e Perpetua byla �matronaliter nup-
ta� (Pass. Perp. 2,1), pøesvìdèivì vyklá-
dá poukazem na jinde dolo�ené pøípady

opora v textu. Teze o �jasnì montanistic-
kém charakteru� Pass. Perp. se v�ak pøes-
to s �eleznou pravidelností opakuje v od-
borné literatuøe; zatím poslední prací
apodikticky konstatující montanismus u
Pass. Perp. je REX D. BUTLER, The New
Prophecy & �New Visions�: Evidence of
Montanism in The Passion of Perpetua
and Felicitas, Washington, DC 2006.

5 V nìkolika studiích z poslední doby
nicménì zejména J. N. Bremmer opakova-
nì upozornil na fakt, �e øecká verze obsa-
huje na nìkterých místech lep�í znìní tex-
tu, ne� jaké poskytují latinské rukopisy, a
rovnì� (v návaznosti na Å. Fridha) znovu
otevøel otázku, zda by se u Saturova vidì-
ní (Pass. Perp. 11-13) nemìlo uva�ovat o
øeckém originálu tohoto úseku; srov. JAN

N. BREMMER, Perpetua and Her Diary:
Authenticity, Family and Visions, in: Mär-
tyrer und Märtyrerakten, (ed.) WALTER

AMELING, Stuttgart 2002, s. 77-120; TÝ�,
The Vision of Saturus in the Passio Perpe-
tuae, in: Jerusalem, Alexandria, Rome.
Studies in Ancient Cultural Interaction in
Honour of A. Hilhorst, (eds.) FLORENTINO

GARCÍA MARTÍNEZ � GERARD P. LUTTIKHUI-
ZEN, Leiden 2003, s. 55-73.

6 Srov. WIEBKE BÄHNK, Von der Notwen-
digkeit des Leidens. Die Theologie des
Martyriums bei Tertullian, Göttingen
2001.
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�en-køes�anek, je� se zøekly svých po-
hanských man�elù a opustily je pro je-
jich neochotu pøidat se ke køes�anské
víøe. Podobnou situaci lze pøedpokládat i
u Perpetuy, argumentuje Habermehl (s.
61-63), která svého �tìlesného� man�ela
kvùli své víøe opou�tí, aby se z ní stala
�matrona Christi� (Pass. Perp. 18,2).

Pøesto i Habermehl ponechává nìkteré
vìci nedovysvìtleny: nepozastavuje se
napø. u pokusù Perpetuina otce pøemlu-
vit svou dceru, aby si zachránila �ivot
apelem na budoucí osud celé rodiny,
v ní� vyzdvihuje, na první pohled zvlá�t-
nì, Perpetuinu tetu (�aspice matrem
tuam et materteram�; Pass. Perp. 5,3),7

ani nekomentuje jeho poznámku �nemo
enim nostrum libere loquetur, si tu ali-
quid fueris passa� (Pass. Perp. 5,4) nebo
Perpetuino vlastní vyjádøení �et ego do-
lebam casum patris mei quod solus de
passione mea gavisurus non esset� (Pass.
Perp. 5,6), je� by si ob�írnìj�í výklad za-
slou�ily. Ji� v této kapitole se také uka-
zují nìkteré spekulativní rysy Haber-
mehlova výkladu, vyplývající z autorovy
nepøíli� vìcnì zalo�ené a odùvodnìné
dùvìry v psychologické èi psychoanaly-
tické interpretace, které pova�uje za sa-
mozøejmé a nepotøebující dolo�ení (srov.
napø. s. 60 nebo jeho výklad na s. 72,
podle nìho� je u Perpetuina deníku na
nevìdomé úrovni patrná �démonizace�
otce, je� se odrá�í i v Perpetuiných vidì-
ních: Drak, který ji v prvním z nich
ohro�uje, i o�klivý Egyp�an, s ním� bo-
juje ve vidìní ètvrtém, ztìlesòují podle
Habermehla �pøi psychologickém ètení
jejího otce, pøesnìji jeho od�tìpenou
�patnou polovinu�; s. 72).

Speciálnímu výkladu Perpetuiných vi-
dìní jsou vìnovány kapitoly tøi a ètyøi (s.
74-115) s vlo�eným exkurzem o snových
vizích zachycených Ailiem Aristeidem.
I v tomto pøípadì se jedná o zevrubný
komentáø a rozbor ètyø vidìní, je� Perpe-
tua zachycuje a které podle Habermehla
pøedstavují v kontextu ranì køes�anské
literatury novum jak díky své podrob-
nosti, tak díky detailùm o zásvìtí, které
pøiná�ejí (s. 77). Je snad ponìkud na �ko-
du, �e Habermehl neanalyzuje jednotlivá
vidìní v tom èasovém sledu, v jakém se
jich Perpetue dostalo, nebo� by lépe vy-
nikl vývoj Perpetuina sebeuvìdomìní
i sebevìdomí, doprovázený souèasným
vyvazováním ze stávajících spoleèen-
ských vazeb, co� jsou aspekty, je� jsou
v Habermehlovì výkladu po právu stále
pøítomny.8  I jinak má autor mnoho u�i-
teèných poznámek k výkladùm nìkte-
rých nesnadných míst Pass. Perp. (za
pøíli� �sakramentalistický� a, po mém
soudu, pøesvìdèivì vyvrácený napø.
Dronkem9  lze snad pova�ovat Haber-
mehlùv výklad Deinokratovy touhy po
vodì jako�to touhy po køtu). Podobnì
jako v pøede�lé èásti èastìji postuluje
psychologizující teze, které lze oznaèit
za spekulativní: Perpetuinu �deinokra-
tovskou vizi� napø. Habermehl interpre-
tuje jako Perpetuino �zpracování ztráty
jejího (vlastního) dítìte� (s. 81) a fakt, �e

7 K tomuto místu srov. pøesvìdèivý vý-
klad J. E. SALISBURY, Perpetua�s Passion,
zejména s. 13.

8 Tohoto tématu jsem se podrobnìji do-
tkl ve svém pøíspìvku Passio Perpetuae a
Acta Pereptuae: Mezi tradicí a inovací, in:
Svätec a jeho funkcie v spoloènosti , I,
(eds.) RASTISLAV KO�IAK � JAROSLAV NE-
ME�, Bratislava 2006 (v tisku).

9 Srov. PETER DRONKE, Women Writers of
the Middle Ages. A Critical Study of Texts
from Perpetua (� 203) to Marguerite Pore-
te (� 1310), Cambridge 1984, s. 11-12.
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si Perpetua na svého mrtvého bratra Dei-
nokrata podle svých slov celou dobu vù-
bec nevzpomnìla, vykládá jako �vytìs-
nìní, je� se znovu pøihlásí teprve pøi
strachu o vlastního syna a tváøí v tváø
strachu z vlastní blízké smrti� (tamté�).
Pøi pohledu na obrazy Perpetuiných vi-
dìní Habermehl konstatuje ovlivnìní Ja-
novou Apokalypsou a zejména Hermo-
vým Pastýøem, co� byly texty, které
nedávno pokøtìná køes�anka zøejmì zna-
la z vlastní èetby.

Celou kapitolu (�estou; s. 122-144) vì-
nuje autor analýze Perpetuiny �promì-
ny� � v líèení ètvrtého, posledního vidì-
ní, v nìm� Perpetua bojuje s Egyp�anem,
se pøi vstupu do amfiteátru mìní v mu�e:
�et expoliata sum et facta sum masculus�
(Pass. Perp. 10,7). Je pochopitelné, �e
právì tento aspekt Pass. Perp. se zhruba
od poloviny 70. let 20. století tì�í ob-
zvlá�tní pozornosti vykladaèù, mimo
jiné i s rozvojem feministického hnutí
a tzv. gender studies. Habermehl nejprve
reviduje star�í názory, které vidìly Per-
petuinu transformaci v mu�e jako ne-
zbytný pøedpoklad toho, aby Perpetua
vùbec mohla bojovat v arénì, nebo� uvá-
dí øadu pramenù dokládajících, �e do-
konce i pøi gladiátorských zápasech
mohly jako zápasnice nastoupit �eny
(srov. s. 123n.). Podle Habermehla je
Perpetuina promìna vyvolána mnohem
prost�ím faktorem: Je zalo�ena na �pod-
ceòování a nevá�nosti �eny, která je pa-
trná v klasické antice� (s. 125). Je ne-
oddiskutovatelné, �e naladìní antické
(a v návaznosti na to do velké míry i ra-
nì køes�anské) spoleènosti bylo ve své
podstatì mizogynní. Habermehl mù�e
mít rovnì� pravdu, �e pohled, podle nì-
ho� sama �enská pøirozenost brání �e-
nám vykonat nìco velkého, stateèného,
ctnostného atd., a pokud pøesto �ena nì-
co takového vykoná, je to proto, �e pøe-
koná svou vrozenou nedokonalost � �en-

skost a chová se jako mu�,10  si díky ob-
vyklosti této pøedstavy, jí� byly od dìt-
ství vystaveny, v�típily i samy �eny
a mohly samy sebe tímto zorným úhlem
nazírat. Pøesto, myslím, lze v Perpetuinì
snové pøemìnì vidìt i jiný aspekt: Celé
Perpetuino vlastní vyprávìní dokumen-
tuje pozvolný, nicménì kontinuální pro-
ces jejího duchovního vývoje, který vr-
cholí právì v posledním vidìní, v nìm�
je zcela dokonána promìna z dcery, zá-
vislé na otcovské auctoritas, a matky,
muèivì pro�ívající starosti o své dítì
i �ir�í rodinu, v osobu zcela autarkní, na-
danou mimoøádnou duchovní autoritou
a plnì upnutou ke své nové, �transcen-
dentní� rodinì. Jak jsem se pokusil uká-
zat jinde, �toto postupné odkládání
v�ech standardních sociálních rolí (dce-
ry, matky), je� jsou se �enstvím spojeny,
ústí v posledním dùsledku k logické fy-
zické ,defeminizaci� � do arény Perpetua
vstupuje k vítìznému boji jako mu��.11

V kapitolách sedm a osm (s. 145-188)
se Habermehl zabývá postavou Perpetui-
na protivníka z jejího závìreèného vidì-
ní, o�klivým Egyp�anem (�Aegyptius fo-
edus specie�; Pass. Perp. 10,6), kterého
Perpetua identifikuje s ïáblem (�et intel-
lexi me non ad bestias, sed contra dia-
bolum esse pugnaturam�; Pass. Perp.
10,14). Habermehl v tìchto kapitolách,
koneènì vìren názvu celé své práce,

10 Pøesnì tímto zpùsobem vykládá na
konci 4. èi na zaèátku 5. století umuèení
Perpetuy a Felicity sám sv. Augustin ve
svých kázáních; viz PETR KITZLER, Augus-
tinova kázání In natali martyrum Perpetu-
ae et Felicitatis (Sermones 280-282), in:
Querite primum regnum Dei. Sborník pøí-
spìvkù k poctì J. Nechutové, (eds.) HELE-
NA KRMÍÈKOVÁ � ANNA PUMPROVÁ � DANA

RÙ�IÈKOVÁ � LIBOR �VANDA, Brno 2006
(v tisku).

11 Srov. studii citovanou v pozn. è. 8.
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zkoumá, jak souvisí Perpetuou deklaro-
vaná národní pøíslu�nost s pøedstavami
èehosi temného, démonického a zlého,
je� jsou s ní pro Perpetuu spojeny. Pro
osvìtlení tìchto souvislostí se Haberme-
hl obrací pøedev�ím ke spisùm Perpetui-
na souèasníka a krajana Tertulliana, pøi-
èem� cituje mno�ství dokladù z jeho
spisù, kde je Egypt èi Etiopie pøedobra-
zem èi pøímo ztìlesnìním od Boha
odvráceného, høí�ného svìta, jen� je
v zajetí modloslu�ebných povìr. Tuto
Tertullianovu metaforiku lze nalézt i ve
spisech jeho následovníkù, napø. u Cyp-
riana èi Augustina, Habermehl v�ak ci-
tuje nepøeberné mno�ství dal�ích textù
svìdèících o oscilaci mezi zøejmým od-
porem na jedné stranì a fascinací a obdi-
vováním Egypta jako�to místa zrození
a pøebývání starobylých hlubokých taj-
ných nauk a posvátné moudrosti na stra-
nì druhé (s. 158). �Nepøetr�ité kontinu-
um køes�anské kritiky egyptského
nábo�enství a køes�anské démonizace
Egypta jako ztìlesnìní høí�ného, od
Boha odpadlého svìta� (s. 152), které
jistì stojí i v pozadí Perpetuiných pøed-
stav, nicménì vycházelo, jak správnì
Habermehl uvádí, pøedev�ím z reflexe
starozákonních vyprávìní o �idovském
exodu a letech egyptské poroby, k nim�
by bylo lze pøidat dal�í biblická místa
(srov. napø. Iz 20,3-4; � 73,14; Zj 11,8
atd.). Velké mno�ství zajímavých textù
napøíè celou øeckoøímskou literaturou ci-
tuje Habermehl i na stranách exkurzu vì-
novaného brilantní analýze fenoménu
èerné barvy (právì ta byla spojována
i s obyvateli Egypta), kdy� ukazuje, jak
se postupnì vyvinula topická pøedstava
spojující tmavou, respektive èernou bar-
vu se zlem. Svou roli zde podle nìho se-
hrála jak urèitá xenofobie vùèi obyvate-
lùm ji�ního Støedomoøí, tak obecnì
sdílené pocity asociující èernou barvu se
smrtí, nìèím stra�livým, napø. i s jedem

hadù (atrum venenum témìø jako epithe-
ton constans), a odtud pøenesenì i se
�patnou povahou.

Pøi analýze samotného Perpetuina zá-
pasu s Egyp�anem Habermehl mimo jiné
pøiná�í pøesvìdèivý argument jak pro au-
tenticitu Perpetuina vyprávìní, tak pro
prioritu latinské verze (alespoò tohoto
úseku Pass. Perp.), kdy� upozoròuje na
Perpetuin laický popis zápasu, je� lze
pochopit u mladé køes�anky neobezná-
mené s technicko-sportovními detaily;
autor øecké verze, oèividnì více zorien-
tován na tomto poli, opravil Perpetuiny
chyby, jich� se pøi oznaèení jednotlivých
aktérù dopou�tí, a �vylep�il� její vyprá-
vìní u�itím relevantních termini technici
(srov. s. 181n. a s. 182, pozn. 14). Nao-
pak ponìkud jednostrannì a konzerva-
tivnì pùsobí Habermehlùv (navíc nikoli
pùvodní)12  výklad Perpetuiny zmínky
o tom, �e ji pøed zaèátkem vlastního
zápasu �pìkní mladící, mí pomocníci
a ochránci� natírali olejem, jak je pøi
zápasu zvykem� (�� adolescentes deco-
ri, adiutores et fautores mei� coeperunt
me�oleo defricare, quomodo solent in
agone�; Pass. Perp. 10,6-7): podle nìho
Perpetua �jako nová Eva pøijímá od
svých andìlských pomocníkù ochranné
pomazání� (s. 185), které dále spoju-
je s �olejem exorcismu�. Myslím, �e
v tomto pøípadì lze souhlasit spí�e
s Dronkeho poznámkou, je� tomuto mís-
tu (tá� pasá� Pass. Perp. obsahuje zmín-
ku o Perpetuinì nahotì a promìnu v mu-
�e) pøièítá jasný erotický náboj.13

12 Tentý� názor zastává ALVYN PETTER-
SEN, Perpetua � Prisoner of Conscience,
in: Vigiliae Christianae 41, 1987, s. 139-
153, zde s. 148. Tuto studii sice Haberme-
hl uvádí v bibliografii, ale na tomto místì
ji necituje.

13 Srov. P. DRONKE, Women Writers, s. 14.
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Devátá kapitola je vìnována Saturovu
vidìní (s. 189-196), dal�í uzavøené nara-
tivní jednotce v celku Pass. Perp., kte-
rou redaktor prohla�uje za vlastní slova
tohoto muèedníka (�Sed et Saturus bene-
dictus hanc visionem suam edidit, quam
ipse conscripsit�; Pass. Perp. 11,1) a je�
obvykle stojí neprávem ve stínu vidìní
Perpetuiných. Také zde Habermehl po-
skytuje zevrubný komentáø (za pov�im-
nutí stojí napø. jeho upozornìní na Fran-
chiho øe�ení málo jasné pasá�e, kde
Saturus pøi líèení nadpozemské zahrady,
kam byli vítìzní muèedníci po smrti pøi-
neseni andìly, konstatuje, �e listí z ta-
mìj�ích stromù �cadebant sine cessatio-
ne�; pøi absenci lep�ího výkladu se mi
odkaz Franchiho de Cavallieri na praxi
tzv. wyllobolÁa, kdy byli vítìzní atleti
zasypávání listy a kvìtinami, zdá dobøe
zapadající do kontextu [srov. s. 191]).

V posledních ètyøech kapitolách Ha-
bermehl pøedestírá velmi zajímavé úva-
hy o zbývající èásti Pass. Perp., která je
dílem neznámého redaktora, zabývá se
literární stránkou tohoto spisu a shro-
ma�ïuje argumenty obhajující autentici-
tu Perpetuina �deníku�. Nejprve analy-
zuje redaktorovu literární techniku pøi
líèení dal�ích osudù jednotlivých muèed-
níkù; u Felicity, druhé muèednice �en-
ského pohlaví pøítomné v celé skupinì,
se pozastavuje u problému jejího so-
ciálního statutu (srov. s. 209 s pozn. 14)
a odmítá v literatuøe se èasto opakující
prohlá�ení Felicity Perpetuinou otrokyní.
Tento výklad má jen sotva oporu v sa-
motném textu a vychází spí�e z pøe-
interpretace termínu conserva, jím� je
Felicitas oznaèena v souvislosti s Revo-
catem (srov. Pass. Perp. 2,1: �Revocatus
et Felicitas, conserva eius�). Tento ter-
mín lze chápat buï (nejpravdìpodobnì-
ji) doslovnì, kdy by pak vyjadøoval, �e
Felicitas byla stejnì jako Revocatus ot-
rokyní, nebo pøenesenì s významem �se-

stra ve víøe; vìøící�.14  Habermehlova in-
terpretace tohoto slova jako ��ivotní
dru�ky, man�elky� nemá oporu v prame-
nech.15 Výteèné jsou Habermehlovy vý-
vody ukazující, �e redaktor mìl pøi se-
psání svého líèení zcela jednoznaènì na
pamìti køes�anského ètenáøe schopného
ocenit i jazykové rozdíly mezi køes�an-
ským a pohanským univerzem. Právì na
nì nará�í zejména pøi líèení Perpetuina
rozhovoru s tribunem v Pass. Perp.
16,2n. (srov. s. 211n.), kde jsou jí do úst
vkládány ironické dvojsmysly, je� muse-
ly na dobové køes�anské publikum silnì
zapùsobit zejména proto, �e byly pøipsá-
ny �enì, která navíc v tu chvíli zesmì�-
òuje pøedstaveného øímské moci a stává
se oficiálním mluvèím celé muèednické
skupiny, v ní� je pøítomno hned nìkolik
mu�ù.

Pøi literárním rozboru Pass. Perp.
(zejm. s. 238-252) Habermehl konstatuje
urèitou �temnost� a �podivnost� prologu
spisu (Pass. Perp. 1), jen� tímto dojmem
podle nìho pùsobil ji� na soudobé publi-
kum; jako doklad svého tvrzení uvádí
fakt, �e prolog je zachován pouze v je-
diném z osmi smìrodatných rukopisù
Pass. Perp. (s. 238). V úvahu je ov�em
tøeba vzít i teologickou stránku vìci: Prá-
vì prolog se vyznaèuje nìkterými monta-
nistickými akcenty a rovnì� jeho pole-
mický osten lze chápat v souvislosti

14 Srov. k tomu STEPHAN W. J. TEEUWEN,
Sprachlicher Bedeutungswandel bei Ter-
tullian. Ein Beitrag zum Studium der
christlichen Sondersprache, Paderborn
1926, s. 127n.

15 Srov. k tomu pozn. 59 mého èlánku
Passio Perpetuae and Acta Perpetuae:
Between Tradition and Innovation, in:
Listy filologické 130, 2007 (v tisku), který
je pøepracovanou a podstatnì roz�íøenou
verzí studie citované v pozn. 8 tìchto po-
známek.
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s obranou urèitých prvkù, na nì� byl
v montanismu kladen dùraz (trvalé pùso-
bení Ducha svatého, projevující se nový-
mi vizemi, je� zprostøedkovává vìøícím);
odbourání prologu v èásti textové tradice
tak mù�e jednodu�e ukazovat èásteènì na
snahu vynechat tu èást textu, která mohla
zpochybnit ortodoxnost celku, èásteènì
na chápání polemiky, je� zde zaznívá,
jako neaktuální a pro pozdìj�ího po-
sluchaèe nepodstatné nebo snad ji� i ob-
tí�nì srozumitelné (podobnou poznámku
ostatnì èiní sám Habermehl o nìkolik
stran dále; srov. s. 248, pozn. 33).

Habermehlova snaha identifikovat
v redaktorovì vyprávìní autentická slo-
va muèedníkù se mi naopak jeví jako
krok do slepé ulièky. Samozøejmì je
mo�né pova�ovat takové obraty v re-
daktorovì textu, je� mají paralely napø.
k Perpetuiným vlastním slovùm, za au-
tentická (srov. s. 241 s pozn. 10), na
druhé stranì se mù�e jednat i o redakto-
rovu cílenou taktiku, jak svému vlastní-
mu líèení dodat na vá�nosti a soudr�nos-
ti; dojít k závìru, �e urèité scény mají
�chu� autenticity� (�Geschmack des Au-
thentischen�; s. 242), není venkoncem
�ádný argument. Mnohem dùle�itìj�í na-
víc je, jak Habermehl záslu�nì ukazuje,
�e redaktor �od první do poslední øádky
interpretuje dìj a vøazuje jej do teologic-
kých souvislostí dìjin spásy� (s. 244),
pøièem� ale nikdy nezapomíná na bì�né-
ho posluchaèe: Jeho líèení kupøíkladu
Perpetuina boje s divokou krávou a ze-
jména jejího následného zakrývání od-
haleného tìla tak má pøekvapivé para-
lely v antickém románì èi u Eurípida a
Ovidia (srov. s. 225-228, zejm. s. 227
s pozn. 72). Svou literární taktikou
tak ètenáøùm-posluchaèùm Pass. Perp.
umo�òuje, aby se stali témìø oèitými
svìdky událostí v amfiteátru a mohli po-
cítit a� voyeristickou rozko� ze spojení
násilí a pornografie, které redaktorovo lí-

èení konotuje.16  Na následujících stra-
nách se Habermehl zastavuje rovnì�
u recepce Pass. Perp. a její funkce
v køes�anském spoleèenství, kterou po-
rovnává s funkcí mýtu v archaické øecké
spoleènosti (s. 259).

V poslední kapitole (s. 267-275) Ha-
bermehl shroma�ïuje argumenty, aby
dolo�il své pøesvìdèení o autenticitì
Perpetuina vyprávìní, je� je v moderním
bádání obvykle (èasto ov�em apriornì)
pøijímána. Konstatuje, �e Perpetua, která
byla, jak jsme ji� vidìli, liberaliter insti-
tuta, si byla schopna vést ve vìzení de-
ník a �e rovnì� filologická analýza na-
znaèuje v rámci Pass. Perp. tøi rùzné
autory, co� by odpovídalo proklamacím
redaktora. Habermehl pak argumentuje
mimo jiné i vnitøním vývojem Perpetuy,
který se projevuje v jejím textu, ale nao-
pak chybí v redaktorovì líèení, a pøiná�í
i historické argumenty: muèednická smrt
Perpetuy a jejích druhù, k ní� do�lo v ro-
ce 203, byla událostí, je� do�la velkého
ohlasu u v�ech vrstev obyvatelstva, které
� zvlá�tì pøi takové oblibì bojù s divo-
kými �elmami a gladiátorských zápasù,
jaká je dosvìdèena pro Kartágo � jí bylo
jistì v hojném poètu pøítomno, a nezná-
mý redaktor by si tak sotva troufl, vzhle-
dem k malému èasovému odstupu (jen
nìkolik let po Perpetuinì umuèení nará-
�í na jedno z Perpetuiných vidìní Tertul-
lianus ve svém spise De anima), pøedlo-
�it oèitým svìdkùm literární fikci.

16 Srov. podrobnìji té� KATHARINA WAL-
DNER, �Was wir also gehört und berührt
haben, verkünden wir auch euch��. Zur
narrativen Technik der Körperdarstellung
im Martyrium Polycarpi und der Passio
Sanctarum Perpetuae et Felicitatis�, in:
Die Christen und der Körper. Aspekte der
Körperlichkeit in der christlichen Literatur
der Spätantike, (ed.) BARBARA FEICHTINGER

� HELMUT SENG, Leipzig 2004, s. 29-74.
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Habermehlova kniha je jistì titulem,
jej� pøi dal�ím bádání o Passio Perpe-
tuae nebude mo�no ignorovat. Zvlá�tì
jeho podrobné vysvìtlující komentáøe
a analýza Pass. Perp. z literárního hle-
diska pøedstavují výrazný posun kupøe-
du. Opatrnost je naopak namístì pøi Ha-
bermehlovì interpretaci Perpetuiných
vidìní, kde se èasto nechává unést psy-
chologicko-psychoanalytickými pøedsta-
vami, je� lze jen obtí�nì dolo�it. Snad
je�tì jednu kritickou pøipomínku je tøe-
ba pøipojit: Habermehlovo v pøedmluvì
proklamované vylep�ení a doplnìní jeho
textu pøi vyrovnávání se s posledními ti-
tuly sekundární literatury (rozumí se od
prvního vydání v roce 1992) zùstalo èas-
to jen v rovinì odkazu na pøíslu�né stu-
die, ani� by vzal v úvahu závìry, k nim�
jejich autoøi dospìli.

Peteru Habermehlovi ka�dopádnì ná-
le�í dík za to, �e z Passio Perpetuae do
znaèné míry sòal závoj, který Perpetuu,
Felicitu, jejich druhy i celý jejich svìt
zahaloval, a dovolil nám zahlédnout
mnohé vìci v novém, jasnìj�ím svìtle,
jako by je od nás ani nedìlilo více ne�
osmnáct set let.

Petr Kitzler (Praha � Olomouc)

JERONÝM, Výbor z dopisù. Úvodní stu-
die, pøeklad a poznámky JIØÍ �UBRT.
(Knihovna ranì køes�anské tradice, VI.)
Praha, Oikúmené 2006, 309 s.
ISBN: 80-7298-156-0.1

Jiøí �ubrt zahájil pøed ètyømi lety
svým pøekladem tøí legend svatého Jero-

nýma edièní øadu nakladatelství Oikú-
mené nazvanou Knihovna ranì køes�an-
ské tradice. Nyní pøedkládá v rámci té�e
øady (pod poøadovým èíslem VI) pøeklad
dvanácti listù stejného autora.

Výbìr Jeronýmových dopisù nebyl ná-
hodný; v�echny spojuje téma, které
naznaèuje ji� název �ubrtovy výteèné
úvodní studie Sponsae Christi: Jeroným
a ideál panenství (s. 7-37). Z ní vyplývá,
�e Jeroným byl ve svých názorech na pa-
nenství a man�elství ovlivnìn Órige-
novou teorií stvoøení èlovìka, podle ní�
do�lo k sexuální diferenciaci a vzniku
pohlavní �ádostivosti a� po pádu prvních
lidí. V�e spojené s lidskou sexualitou se
tedy vá�e pouze na dobu trvání pozem-
ského �ivota, je nìèím nadbyteèným,
proto�e po vzkøí�ení dojde k obnovení
pùvodního stavu bezpohlavnosti. Panen-
skou èistotu proto Jeroným kladl vysoko
nad man�elství, na nì� mìl tak radikální
názory, �e vzbuzovaly nevoli ji� v dobì
svého publikování, a to nejen mezi poha-
ny, ale i v øadách køes�anù. Man�elství je
podle Jeronýma urèeno tìm, kdo nejsou
schopni zachovat si celo�ivotní èistotu,
je tedy jakýmsi nouzovým øe�ením. Jedi-
nou dobrou vìcí na man�elství je podle
Jeronýma to, �e se z nìj rodí panny
(s. 87). Ve spise Adversus Iovinianum si
u� Jeroným nebere �ádné ohledy a srov-
nává man�elství s prostitucí (s. 26, pozn.
72). Je zajímavé, �e v tomto bodì se jeho
názory pøibli�ují výrokùm nìkterých fe-
ministek (pøevá�nì z období 60. � 80. let
20. století), které tvrdily, �e vdaná �ena
má úlohu legitimní prostitutky, je� za
své slu�by poskytované man�elovi (sex,
vedení domácnosti, reprezentace rodiny)
dostává odmìnu ve formì spoleèenského
postavení, ekonomického zázemí apod.
Tím ov�em ve�kerá podobnost konèí,
proto�e zatímco Jeroným hlásal ideál ab-
solutní tìlesné i duchovní èistoty (høe�it
se dá i my�lenkou!), radikální �enská

1 Elektronická verze recenze je dostup-
ná na portále Iliteratura, litterae an-
tiquae, http://www.iliteratura.cz/cla-
nek.asp?polozkaID=19099.


