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Pôžitky vidieckej vily v neskororímskej Galii.
Sidonius Apollinaris, Ep. 2.2
Pleasures of a Rural Villa in Later Roman
Gaul. Sidonius Apollinaris, Ep. 2.2
ABSTRACT: Sidonius Appollinaris’ Epistula 2.2 is
one of the best known letters of this 5th century
A.D. Gallic Roman aristocrat. In his letter Sidonius invites his friend Domitius to spend a summer
holiday in his rural villa called Avitacum, located in
all probability in modern Aydat in the Auvergne,
France. He describes the layout of the villa as well
as the pleasures that are at visitors’ disposal. In the
paper the author introduces the historical and
philological context of the letter. The main objective of the paper is to provide a modern translation
of this letter for Slovak readers.
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Sidonius Apollinaris (430 – 486) patrí vďaka svojim listom a básniam medzi najznámejšie osobnosti neskororímskej Galie v 5. storočí.1 Narodil sa do aristokratickej
rodiny, ktorej členovia niekoľko generácií riadili najvplyvnejšie mocenské inštitúcie v štruktúrach neskoroantického rímskeho štátu. Jeho starý otec a otec zastávali
v rokoch 408 a 448 najvyšší úrad v rímskej Galii – praefectus praetorio Galliarum.
Ako člen galsko-rímskej spoločenskej elity v piatom storočí získal adekvátne literárne vzdelanie, ktoré ho uschopňovalo nastúpiť skvelú politickú kariéru a dosiahnuť najlepšie miesta v západorímskej spoločnosti. Vo svojich 22 rokoch sa oženil
s Papianillou, dcérou neskoršieho rímskeho cisára Eparchia Avita (455 – 457). Ako
vzdelaný aristokrat sa pohyboval v blízkosti západorímskych cisárov, a to nielen
na dvore svojho svokra, ale aj na dvoroch Maioriana (457 – 461) a Anthemia (467 –
472). K cisárom sa vždy správal lojálne a neváhal na ich počesť komponovať oslavné
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Renomovanou odborníčkou na život a dielo Sidonia Appollinaria v historickom kontexte neskorej
antiky je Jill Harries. Jej kniha o tomto autorovi zatiaľ nebola prekonaná: Harries, Jill. Sidonius Apollinaris and the Fall of Rome, AD 407 – 485. Oxford : Oxford University Press, 1994. Výsledky najnovších
výskumov o tomto významnom literátovi publikovali v roku 2013 Johannes A. van Waarden a Gavin
Kelly: WAARDEN, Johannes, A. - KELLY, Gavin (ed.). New Approaches to Sidonius Apollinaris : With
Indices on Helga Kohler, C. Sollius Apollinaris Sidonius : Briefe Buch I (Late Antique History and Religion).
Leuven; Paris; Walpole, MA : Peeters, 2013.
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básne, panegyriky, za čo býval dobre odmenený.2 Svojho svokra nasledoval v roku
455 do Ríma, kde za svoju oddanosť bol poctený umiestnením bronzovej sochy so
svojou podobizňou na Trajánovom námestí, čo bola pocta, ktorá sa udeľovala len
mimoriadnym osobnostiam impéria.3 Po páde Avita sa Sidonius vrátil domov, kde
skomponoval oslavnú báseň4 na nasledujúceho cisára, Maioriana, ktorý ho v roku
458 pozval na svoj dvor do Arles.5 O desať rokov neskôr predniesol v Ríme panegyriku na počesť cisára Anthemia,6 vzápätí získal prestížny úrad mestského prefekta
(roku 468) a po spoločenskom rebríčku vystúpil až do stavu senátorského patricia.
Z neznámych príčin o pár rokov neskôr opustil dráhu sekulárnej politiky a dal sa do
služieb cirkvi – v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 5. storočia pôsobil ako
biskup v Clermonte (Augustonemetum). Tam sa usiloval zachovať svoje biskupstvo
v rámci katolíckej cirkvi v hrozbách proti ariánskym Vizigótom, ktorí Clermont
obsadili zradou v roku 474. V roku 477 bol Sidonius väzňom na dvore vizigótskeho
kráľa Euricha v Bordeaux (Burdigala), ktorému tiež skomponoval oslavnú báseň.7
Potom, ako získal slobodu, vrátil sa do svojej biskupskej rezidencie v Clermonte. Až
do svojej smrti ostal verný rímskemu katolicizmu a svojmu rímskemu kultúrnemu
a civilizačnému prostrediu, a to v čase, keď sa Galia postupne dostávala z rúk rímskej moci do barbarského područia – na severe Galie sa počas jeho života usídlili
Frankovia, na juhu Vizigóti.
Sidonius Apollinaris by dnes nebol známym, keby sa nezachovali jeho listy
a básne (epistulae et carmina). Tento autor bol však humanistami aj modernými filológmi až do osemdesiatych rokov 20. storočia zaznávaný ako slabý a neoriginálny
nabodobňovateľ Plinia Mladšieho, slávneho pisateľa listov z 1. storočia. Sidoniovi sa
vyčítala aj jeho silná náklonnosť k pohanskej klasickej kultúre a jeho ľahostajnosť či
nevšímavosť voči kultúrnym a teologickým otázkam kresťanstva svojej doby.8 V posledných desaťročiach však Sidoniovo dielo nachádza mnoho priaznivcov z radov
filológov aj historikov, ktorí oceňujú jeho postrehy o galsko-rímskej kultúre v období úpadku rímskej moci v Galii.
Medzi najdiskutovanejšie Sidoniove listy patrí ten, ktorý napísal niekedy v rokoch 461 – 467, v čase, keď ešte nebol biskupom, a adresoval ho svojmu priateľovi
Domitiovi. Dnes je známy ako Epistula 2.2, v ktorej autor opísal svoju vilu s názvom
Avitacum. S istotou sa vila nedá lokalizovať, ale všeobecne sa dnes predpokladá,
že ide o miesto pri mestečku Aydat v Auvergne v strednom Francúzsku. Výnimočnosť tohto listu spočíva v exkluzivite témy – dopis je monotematicky zameraný na
opis privátnej vily na vidieku. V celej grécko-rímskej antike boli napísané, resp.
sa zachovali len tri takéto listy. Dva pochádzajú z pera už spomenutého Plinia
2
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Overwien, Oliver. Kampf um Gallien : Die Briefe des Sidonius Apollinaris zwischen Literatur und
Politik. In Hermes, 137, 2009, s. 93-117.
Sid. Carm. 7.
Sid. Carm. 5.
Sid. Ep. 1.11.13.
Sid. Carm. 2.
Sid. Ep. 8.9.5; Carm. 34.
Zelzer, Michaela. Der Brief in der Spätantike : Überlegungen zu einem literarischen Genos am Beispiel der Briefsammlung des Sidonius Apollinaris. In Wiener Studien, 107-108, 1994-1995, s. 541-551.
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Mladšieho9 z prvého storočia, tretí je od Sidonia, jediný svojho druhu z obdobia
neskorej antiky.
Štruktúra listu sa dá rozdeliť na tri časti – salutatio (1-2), narratio (3-19) a conclusio (20). V úvodnej časti (salutatio) sa prihovára istému Domitiovi, ktorého pozýva
k sebe na návštevu, aby v horúcom lete spolu príjemne strávili čas na vidieckom
statku. O Domitiovi nemáme žiadne iné informácie okrem Sidoniovych spisov.10
Domitius bol pravdepodobne učiteľ, čo vyplýva z listu, kde ho Sidonius opisuje ako
človeka, ktorý unavene vysvetľuje svojim žiakom pasáže z Terentia:11 „Amerini sede
compressus discipulis non aestu minus quam timore pallentibus exponere oscitabundus ordiris: ‘Samia mihi mater fuit.’”12 Hoci to nedokážeme s istotou zistiť, je možné,
že Domitius žil v Clermonte, neďalekom meste od Sidoniovho vidieckeho sídla.
Medzi literárnymi vedcami existuje diskusia, ktorá rieši pochybnosť, či Domitius
nebol len fiktívna postava, napríklad Domitius Apollinaris, ktorý je adresátom Pliniovych listov.13
Hlavnou časťou tohto listu je narratio, opis Sidoniovej vidieckej vily Avitacum. Je
koncipovaný tak, aby sa čitateľ cítil byť sprevádzaný po jednotlivých častiach veľkej
a luxusnej usadlosti. Najprv autor stručne opísal krajinu, do ktorej je zasadená vila.
Bolo to atraktívne miesto s vynikajúcim výhľadom na jazero plné člnov s rybármi
a neďaleké hory a pastviny. Budova mala klasický obdĺžnikovitý pôdorys s orientáciou zo severu na juh a dvoma stĺporadiami na východe i západe.
Potom Sidonius opisuje kúpele (balineum), azda najpríťažlivejšiu časť svojej vidieckej rezidencie.14 Tu treba poznamenať, že opis celej vily a jej častí nám neumožňuje urobiť presnú rekonštrukciu pôdorysu, ktorá by dnes pomohla archeológom.
Sidonius nepostupoval ako architekt, ale ako hostiteľ, bohatý intelektuál, ktorý potrebuje a chce urobiť emocionálny dojem na svojho hosťa.15 Kúpele boli podľa opisu
v nejakej oddelenej časti vily, juhozápadne od hlavnej budovy. Mali štyri miestnosti
– horúcu miestnosť s apsidou, miestnosť na potenie (unguentarium), ale bez apsidy,
chladnú miestnosť (frigidarium) s pyramídovou strechou a v poslednej miestnosti
bol bazén (piscina). Zo všetkých náležitostí kúpeľov si Sidonius najviac váži frigidarium, ktoré sa podľa neho dá porovnať svojou veľkosťou s verejnými kúpeľmi.
Chýba mu tam však výzdoba nahých atlétov a mytologických výjavov. V tomto je
autor tak trochu zvláštny, pretože vo veľkom opisuje to, čo vo vile nie je, ako keby
naznačoval, že mu tam niečo chýba. Sám si to uvedomí a vyjadrí to vetou: „quin
potius quid habeamus quam quid non habeamus ausculta.“16
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Plinius Secundus opísal v liste Ep. 2.17 villu v Laurentum, dn. Torre Paterno pri Ostii, a v liste Ep. 5.6
opísal Tifernum, dn. Città di Castello v Umbrii.
Ide zrejme o toho istého muža, ktorého Sidonius spomína v básni Carm. 24. 10-15.
Ter. Eun. 107.
Sid. Ep. 2.2.2.
Plin. Ep. 2.9 a 5.6. Porov.: VISSER, Jelle. Sidonius Appollinaris, Ep. II.2: The Man and his Villa. In
Journal for Late Antique Religion and Culture, 8, 2014, s. 30.
Sid. Ep. 2.2. 4-9.
V tomto sa Sidonius neodlišoval od iných autorov. Viď: Dark, Kenneth R. The Archaeological Implications of Fourth- and Fifth- Century Descriptions of Villas in the Northwest Provinces of the Roman
Empire. In Historia, 54, 2005, s. 331-342.
Sid. Ep. 2.2. 7: „Prečo radšej nepočúvať o tom, čo máme, ako o tom, čo nemáme?“
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V nasledujúcej pasáži (9-11) sa Sidonius dostal k opisu hlavnej budovy vily. Ani tu
sa archeológovia či architekti nedokážu presne zorientovať. Za pozornosť stoja použité grécizmy, ktoré Sidonius jednoducho prevzal od svojho veľkého vzoru, Plinia
Mladšieho, konkétne z jeho listu Ep. 5.6., pričom sa zdá, že týmto termínom autor
nerozumie celkom dobre. Píše o akomsi stĺporadí, ktoré nazval cryptoporticus či
hypodromus.17 Daný cryptoporticus je veľmi nejasnou súčasťou vily, dnešný čitateľ si
podľa opisu v liste nevie presne predstaviť, ako vyzerá a na aký účel slúžil. Archeológovia sa domnievajú, že by to mohol byť vestibul, ktorý oddeľoval severnú a južnú
časť vily.18 Potom sa prostredníctvom opisu v liste dostaneme do severnej časti vily,
kde je tzv. triclinium hiemale, zimná jedáleň.19 Sidonius ju opísal ako miestnosť s používaným krbom, čiernym od sadzí a zároveň sa sám ospravedlňuje, že sa zmieňuje
o krbe, keď chce svojmu hosťovi ponúknuť letné pôžitky. Pre nás má však táto
zmienka dôležitý význam, pretože naznačuje, že vila neslúžila len ako letné sídlo,
ale mohla sa využívať celoročne.
V nasledujúcej, predposlednej časti listu (12-19) sa čitateľ necháva uniesť opisom
letných radovánok, ktoré si môže užiť vo vile pri jazere. Sidonius najprv pozýva
do letnej jedálne s úchvatným výhľadom na jazero a s luxusným nábytkom. Letná jedáleň bývala vo vidieckych vilách v antike jednou z najreprezentatívnejších
miestností, ktorými sa majitelia radi chválili pred hosťami. V letnej jedálni ponúka
hostiteľ svojmu hosťovi kalich s chladeným nápojom z najlepšieho prameňa, ktoré si môže vychutnať v polkruhovitom kresle s pohľadom na rozľahlé jazero, kde
rybár pripravuje svoje siete. Po hodovaní sa návštevník môže odobrať do chladnej
hosťovskej izby, kde ho pri počúvaní cikád a spevu vtákov rýchlo premôže spánok.
Keď sa prebudí, môže si na neďalekom trávniku zahrať loptové hry alebo v tieni
veľkých stromov hádzať kocky.20 Sú tu vymenované takmer všetky pôžitky využívané bohatými aristokratmi v neskororímskej Galii. Chýbajú už len dve mimoriadne
obľúbené činnosti miestnych boháčov – lov zveri a čítanie kníh. Prečo to Sidonius
nespomenul, nevieme, všetky možné vysvetlenia sú len špekuláciami.21
Opis jazera je realistický, s mnohými podrobnosťami o rieke, ktorá ním preteká, o brehoch, tu zalesnených, tam piesočnatých, o močiaroch, vodných rastlinách,
vŕbach, tŕstí a pod.22 Možno chcel Sidonius zdôrazniť prírodný charakter miesta
v protiklade s horúcim mestom, kde obyvateľov trápia otravní brechajúci psi. Jazero
je vykreslené aj ako miesto, kde sa konávajú súťaže na pamiatku dobytia Tróje.
Hodnota listu pre štúdium dejín neskororímskej privátnej architektúry nie je
bezvýznamná, skôr naopak. Hoci sa z neho nedozvedáme informácie technického charakteru, ktoré by mohli zaujímať historikov, archeológov či architektov, ako
napríklad, z akých materiálov bola postavená, kedy a kým bola naprojektovaná
a dokončená, aký je presný pôdorys alebo aký bol jej hospodársky význam, predsa
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Sid. Ep. 2.2. 10.
DARK, The Archaeological Implications of Fourth- and Fifth- Century Descriptions, s. 334.
Sid. Ep. 2.2.11.
Sid. Ep. 2.2. 13-16.
V inom svojom liste Sidonius zdôrazňuje význam čítania kníh ako formy rekreácie v aristokratických
kruhoch. Viď: Sid. Ep. 2.9.4-5.
Sid. Ep. 2.2. 16-19.
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len dokážeme oceniť mnohé historické aspekty listu. Predovšetkým je zaujímavé
vidieť rozľahlú luxusnú rezidenciu na galskom vidieku očami neskororímskeho
aristokrata opisujúceho tie časti vily, ktoré podľa neho najviac stoja za pozornosť.
Takto dnes môžeme vnímať niektoré priority rímskej aristokracie vo vzťahu k ich
nehnuteľnostiam a pôžitkom s nimi spojenými.
***
Latinský text a preklad do slovenčiny. Nasledujúci preklad do slovenského jazyka
vychádza z kritického vydania latinského textu aj s anglickým prekladom, publikovaného v roku 1936 v rámci edície The Loeb Classical Library.23 Textovo-kritické
poznámky neuvádzam, vzhľadom na to, že nemám ambíciu niečo meniť alebo dopĺňať na latinskom origináli. Vážneho záujemcu o moderný výskum filologického
aspektu Sidoniovej latinčiny odkazujem na komentáre Bengta Löfstetda vydané
v roku 1985.24
K latinčine Sidonia Apollinaria je treba poznamenať aspoň to, že je pre dnešného čitateľa náročná a niekedy ťažko zrozumiteľná. Sidonius mal vysoké literárne
ambície, chcel sa vyrovnať svojim klasickým vzorom (hlavne Pliniovi Mladšiemu),
ale ich gramatickú a syntaktickú úroveň nikdy nedosiahol. Namiesto toho sú jeho
štylizácie vyumelkované a z pohľadu klasickej latinčiny s mnohými ortografickými
chybami a neologizmami. V tomto ohľade je Sidoniova svojrázna latinčina typickým produktom kultúrneho prostredia rímskej Galie v 5. storočí, ktorá v tomto období stála na prahu stredoveku.
Marek Babic
Obr. 1 BOSCHIUS, Jacobus. Symbolographia sive de arte symbolica sermones septem. Augsburg u. Dillingen: Bencard, 1702,
tab. V.
Obr. 2 Nápis na chráme sv. Sidonia v ���
Aydat, Francúzsko (autor Pere Igor, http://
www.sidoniusapollinaris.nl/gallery.htm)
Obr. 3 Lac d‘Aydat – Auvergne, jazero pri
opisovanej vile (http://aydat-restaurant.fr/
page/lac-aydat)
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ANDERSON, William Blair. Poems and Letters by Sidonius Apollinaris. The Loeb Classical Library
296 & 420 (2 vols). London : Heineman / Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936-1965,
s. 418-436.
Löfstedt, Bengt. Sprachliches und Textkritisches zu Sidonius’ Briefen. In Archivum Latinitatis
Medii Aevi. Bulletin Du Cange, Vol. XLIV-XLV, 1985, s. 207-211.

KULTÚRNE DEJINY 1/2015

|91|

Pramene, preklady|

Sidonius Domitio suo salutem. Ep. 2.2
Ruri me esse causaris, cum mihi potius queri suppetat te nunc urbe retineri, iam ver
decedit aestati et per lineas sol altatus extremas in axem Scythicum radio peregrinante porrigitur, hic quid de regionis nostrae climate loquar? cuius spatia divinum
sic tetendit opificium ut magis vaporibus orbis occidui subiceremur. quid plura?
mundus incanduit: glacies Alpina deletur et hiulcis arentium rimarum flexibus
terra perscribitur; squalet glarea in vadis, limus in ripis, pulvis in campis; aqua
ipsa quaecumque perpetuo labens tractu cunctante languescit; iam non solum calet
unda sed coquitur. [2] et nunc, dum in carbaso sudat unus, alter in bombyce, tu endromidatus exterius, intrinsecus fasceatus, insuper et concava municipis Amerini
sede compressus discipulis non aestu minus quam timore pallentibus exponere
oscitabundus ordiris: ‘Samia mihi mater fuit.’ quin tu mage,si quid tibi salubre
cordi, raptim subduceris anhelantibus angustiis civitatis et contubernio nostro
aventer insertus fallis clementissimo recessu inclementiam canicularem? [3] sane
si placitum, quis sit agri in quem vocans situs accipe. Avitaci sumus: nomen hoc
praedio, quod, quia uxorium, patrio mihi dulcius: haec mihi cum meis praesule
deo, nisi quid tu fascinum verere, concordia, mons ab occasu, quamquam terrenus,
arduus tamen inferiores sibi colles tamquam gemino fomite effundit, quattuor a se
circiter iugerum latitudine abductos. sed donec domicilio competens vestibuli campus aperitur, mediam vallem rectis tractibus prosequuntur latera clivorum usque
in marginem villae, quae in Borean Austrumque conversis frontibus tenditur. [4]
balineum ab Africo radicibus nemorosae rupis adhaerescit, et si caedua per iugum
silva truncetur, in ora fornacis lapsu velut spontaneo deciduis struibus impingitur.
hinc aquarum surgit cella coctilium, quae consequenti unguentariae spatii parilitate conquadrat excepto solii capacis hemicyclio, ubi et vis undae ferventis per
parietem foraminatum flexilis plumbi meatibus implicita singultat. intra conclave
succensum solidus dies et haec abundantia lucis inclusae ut verecundos quosque
compellat aliquid se plus putare quam nudos. [5] hinc frigidaria dilatatur, quae
piscinas publicis operibus exstructas non impudenter aemularetur. primum tecti
apice in conum cacuminato, cum ab angulis quadrifariam concurrentia dorsa cristarum tegulis interiacentibus imbricarentur (ipsa vero convenientibus mensuris
exactissima spatiositate quadratur, ita ut ministeriorum sese non impediente famulatu tot possit recipere sellas quot solet sigma personas), fenestras e regione conditor binas confinio camerae pendentis admovit, ut suspicientum visui fabrefactum
lacunar aperiret, interior parietum facies solo levigati caementi candore contenta
est. [6] non hic per nudam pictorum corporum pulchritudinem turpis prostat historia, quae sicut ornat artem, sic devenustat artificem, absunt ridiculi vestitu et
vultibus histriones pigmentis multi-coloribus Philistionis supellectilem mentientes,
absunt lubrici tortuosique pugilatu et nexibus palaestritae, quorum etiam viventum
luctas, si involvantur obscenius, casta confestim gymnasiarchorum virga dissolvit.
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Sidonius priateľovi Domitiovi, List 2.2
(1) Obviňuješ ma, že ostávam na vidieku, kým ja by som sa mohol viac ponosovať,
že zotrvávaš v meste. Jar už ustupuje letu a slnko prešlo svoju púť k obratníku raka
a pokračuje smerom k pólu. Čo by som mal povedať o klíme nášho kraja? Jeho
šíravy sú božskou mocou stvorené tak, aby sme boli vystavení popoludňajším
horúčavám. A čo viac? Celý svet páli, alpské ľadovce sa topia, zem je zjazvená
puklinami z horúčavy, brody sú len suchý štrk, brehy stvrdnuté bahno, na poliach
len prach. Potoky sotva plynú, ich váhavý tok ochabuje. A voda, tá nie že je horúca,
tá priam vrie. (2) Niektorí z nás sa potia v jemnom plátne, iní v hodvábe.
Ty si zahalený v plášti a pod ním prepásaný, sediac v posvätnom kresle občana
v Amerii (municipii Camerini) ostávaš so svojimi žiakmi bledými viac od horúčavy
ako od strachu pred tebou, ktorým zývajúc vykladáš „moja matka bola Samia“. Ak
sa máš rád, ak je niečo dobré pre tvoje zdravie, okamžite zanechaj dusné uličky
mesta a budeš v našej spoločnosti láskavo prijatý, navyše, týmto veľmi príjemným
odchodom z mesta sa vyhneš aj hlučnému brechaniu psa.
(3) Určite by si rád vedel, ako vyzerá miesto, kam si pozvaný. Sme v Avitaciu
(Avitacum), tak sa volá táto malá usadlosť. Jej meno mi znie sladšie ako domovina,
pretože ju mám od ženy. Tu nachádzam zhodu medzi mnou a tým, čo vlastním
podľa Božieho poriadku, ibaže by si sa obával, že je to magické (nisi quid tu
fascinum verere). Zo západu sa týči vrch, strmý, ale nie kamenistý, z ktorého trčia
menšie výbežky ako vetvy z dvojitého kmeňa, vzdialené od seba približne štyri
jutrá. Kým sa smerom k prednej bráne usadlosti rozprestiera široké pole, rovné
svahy na každej strane vedú údolie priamo k hraniciam vily, ktorá je orientovaná
od severu k juhu. (4) Na juhozápade sú kúpele, ktoré tesne priliehajú k zalesnenej
vyvýšenine. Ak by sa odťal trám na jej vrchole, hromady klád by sa samovoľne skĺzli
rovno pred otvor pece (kúpeľov). Tu sa nachádzajú horúce kúpele, ktoré sa svojou
veľkosťou podobajú priliehajúcemu unguentariu, okrem toho, že tie (horúce kúpele)
majú navyše apsidu s polkruhovitou nádržou. Tu sa horúca voda so syčaním tlačí
cez ohnuté olovené rúrky, ktoré prerážajú stenu. Miestnosť sa vykuruje od podlahy,
je plná jasu tak oplývajúc vnikajúcim svetlom, že aj ostýchaví návštevníci si sami
sebe pripadajú viac ako nahí. (5) Ďalej sa rozprestiera frigidarium, ktoré sa so cťou
môže porovnať s verejnými kúpeľmi. Strecha je tu kónicky zahrotená do tvaru
pyramídy, plochy medzi hrebeňmi konvergujúcimi smerom k vrcholu sú pokryté
zahnutými škridľami. Na plochy, kde sa spájajú steny a kupola, domáci architekt
umiestnil dve protiľahlé okná tak, aby sa tomu, kto pozerá zdola, zreteľne javila
umelecky spracovaná vykladaná povala. Vnútorné steny sú bez okázalosti pokryté
bielou omietkou. (6) Tu nie je znázornený neslušný príbeh prostredníctvom nahej
krásy namaľovaných tiel, ktoré ako oslavujú umenie, tak umelca zneucťujú. Nie
sú tu herci so smiešnymi maskami a kostýmami, ktorí napodobňujú Philistionov
odev mnohofarebnými pigmentmi. Nie sú tu naolejovaní atléti, zohnutí v pästných
zápasoch ani objatí v pasovaní, ktorých by v reálnom živote oddelila cudná tyč
cvičiteľov, keby sa v súboji zaplietli do obscénnych polôh.
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[7] quid plura? nihil illis paginis impressum reperietur quod non vidisse sit sanctius,
pauci tamen versiculi lectorem adventicium remorabuntur minime improbo temperamento, quia eos nec relegisse desiderio est nec perlegisse fastidio, iam si marmora inquiras, non illic quidem Paros Carystos Proconnesos, Phryges Numidae
Spartiatae rupium variatarum posuere crustas, neque per scopulos Aethiopicos et
abrupta purpurea genuino fucata conchylio sparsum mihi saxa furfurem mentiuntur. sed etsi nullo peregrinarum cautium rigore ditamur, habent tamen tuguria seu
mapalia mea civicum frigus, quin potius quid habeamus quam quid non habeamus
ausculta. [8] huic basilicae appendix piscina forinsecus seu, si graecari mavis, baptisterium ab oriente conectitur, quod viginti circiter modiorum milia capit, huc elutis
e calore venientibus triplex medii parietis aditus per arcuata intervalla reseratur.
nec pilae sunt mediae sed columnae, quas architecti peritiores aedificiorum purpuras nuncupavere. in hanc ergo piscinam fluvium de supercilio montis elicitum canalibusque circumactis per exteriora natatoriae latera curvatum sex fistulae prominentes leonum simulatis capitibus effundunt, quae temere ingressis veras dentium
crates, meros oculorum furores, certas cervicum iubas imaginabuntur. [9] hic si
dominum seu domestica seu hospitalis turba circumstet, quia prae strepitu caduci
fluminis mutuae vocum vices minus intelleguntur, in aurem sibi populus confabulatur; ita sonitu pressus alieno ridiculum adfectat publicus sermo secretum, hinc
egressis frons triclinii matronalis offertur, cui continuatur vicinante textrino cella
penaria discriminata tantum pariete castrensi. [10] ab ortu lacum porticus intuetur,
magis rotundatis fulta coluriis quam columnis invidiosa monobilibus. a parte vestibuli longitudo tecta intrinsecus patet mediis non interpellata parietibus, quae, quia
nihil ipsa prospectat, etsi non hypodromus, saltim cryptoporticus meo mihi iure
vocitabitur. haec tamen aliquid spatio suo in extimo deambulacri capite defrudans
efficit membrum bene frigidum, ubi publico lectisternio exstructo clientularum sive
nutricum loquacissimus chorus receptui canit cum ego meique dormitorium cubiculum petierimus. [11] a cryptoporticu in hiemale triclinium venitur, quod arcuatili
camino saepe ignis animatus pulla fuligine infecit, sed quid haec tibi, quem nunc
ad focum minime invito? quin potius ad te tempusque pertinentia loquar, ex hoc
triclinio fit in diaetam sive cenatiunculam transitus, cui fere totus lacus quaeque
tota Iacui patet, in hac stibadium et nitens abacus, in quorum aream sive suggestum
a subiecta porticu sensim non1 breviatis angustatisque gradibus ascenditur. quo
loci recumbens, si quid inter edendum vacas, prospiciendi voluptatibus occuparis.
[12] iam si tibi ex illo conclamatissimo fontium decocta referatur, videbis in calicibus repente perfusis nivalium maculas et frusta nebularum et illam lucem lubricam
poculorum quadam quasi pinguedine subiti algoris hebetatam. tum respondentes
poculis potiones, quarum rigentes cyathi siticuloso cuique, ne dicam tibi granditer
abstemio, metuerentur. hinc iam spectabis ut promoveat alnum piscator in pelagus,
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(7) Čo povedať viac? V týchto priestoroch sa nenájde nič nezaujímavé, nič, čo by
nestálo za pozornosť. Len zopár riadkov verša donúti nového návštevníka zotrvať
a čítať – a to so šľachetnou miernosťou, pretože nevzbudzujú potrebu ich znova čítať,
lebo sa dajú čítať bez nudy. Ak však vyhľadávaš mramor (reliéfy na mramore), nie sú
tu ani Paros, Carystos, Proconissos, Frýgovia, Numíďania, ani Sparťania znázornení
na kamenných doskách z rôznych materiálov. Nemám ani kamene, ktoré imitujú
lámavý povrch s etiópskymi útesmi a purpurovými zrázmi zafarbenými pravým
purpurom. Hoci sú moje biedne prístrešky a chatky bez chladného lesku cudzieho
mramoru, nepostrádajú však prirodzený chládok, po ktorom tak človek túži.
Prečo radšej nepočúvať o tom, čo máme, ako o tom, čo nemáme? (8) K tejto hale
je z východnej strany pripojená prístavba, piscina (plavecký bazén), alebo, ak radšej
chceš po grécky, baptisterium, ktoré má objem približne 20-tisíc modií. Tu vchádzajú kúpajúci sa z horúcej miestnosti cez deliaci múr ozdobený trojitými oblúkmi.
Stredné podpory nie sú piliere (pilae), ale stĺpy (columnae), ktoré skúsení architekti
nazývajú ako purpurové. Do bazéna vteká prúd z „obrvy vrchu“ rúrkami, ktoré sa
obtáčajú okolo jeho vonkajšej časti. Z rúrok ústi voda do bazéna šiestimi vývodmi
s podobami levích hláv. Tým, ktorí vchádzajú bezstarostne, sa môže zdať, že levy
majú naozaj vycerené zuby, v očiach divú zúrivosť a nad krkmi skutočné hrivy. (9)
Ak tu domáceho pána obstúpi dav domácich či cudzích návštevníkov, je tak ťažké
zrozumiteľne vymeniť si slová navzájom, že kvôli hluku padajúceho prúdu vody si
kúpajúci musia kričať do uší. A tak sa verejná reč zábavne stáva tajnou, a to kvôli
výraznému hluku z okolia. Keď odtiaľto vyjdeš, ukáže sa ti predná strana dámskej
jedálne, k nej prináleží sklad, oddelený len odstrániteľnou stenou (pariete castrensi) od miestnosti, kde tkajú ženy. (10) Z východu sa porticus (stĺporadie) týči nad
jazerom. Porticus pozostáva viac z kompozitných okrúhlych pilierov, ako z monolitických hrdých stĺpov. Zo strany vestibulu sa tiahne dlhá krytá chodba, v strede
neoddelená stenami. Hoci tá nemá svoj vlastný výhľad, a tiež to nie je hypodromus,
predsa som oprávnený nazývať ho cryptoporticus. Na konci tejto chodby je však
jedna časť venovaná veľmi studenej miestnosti, kde sa hlučná skupinka dievčat
a slúžiek venuje príprave lectisternia (hostine pre bohov), ale hluk stíchne, keď sa ja
a moja rodina odoberie do spální. (11) Z cryptoportica sa prichádza do zimnej jedálne (triclinium), ktorá je častým zapaľovaním ohňa v oblúkovitom ohnisku zanesená
čiernou sadzou. Ale prečo ti to píšem, keď ťa ani najmenej nechcem pozvať ku krbu?
Radšej ti poviem to, čo sa týka teba a tohtoročného obdobia (pozn. – je leto). Z tejto
jedálne je prechod do obývacej miestnosti (diaetam) alebo malej jedálne, z ktorej je
výhľad na celé jazero, čiže celé jazero je otvorené k nej. Nachádza sa tu polkruhovité
kreslo (stibadium) a trblietavý príborník. K nim sa človek dostane miernym stúpaním z portica, ku ktorému vedú nie krátke ani úzke schody. Keď ležíš na tomto
mieste, si zamestnaný pohľadom na všetky krásy, ak sa práve nevenuješ jedeniu.
(12) Ak sa ti prinesie chladený náboj z najslávnejšieho prameňa, uvidíš v kalichoch
náhle naplnených až po okraj obláčiky a dúšky hmiel (frusta nebularum). A ten lesk
blyšťavých pohárov je zakalený mastnotou z ich náhleho ochladenia. Potom sú tam
poháre určené na nápoje, ktorých sa boja veľmi smädní, nie však ty, lebo si veľmi
zdržanlivý. Z tohto miesta pozoruješ, ako rybár poháňa svoj čln do stredu jazera,
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ut stataria retia suberinis corticibus extendat aut signis per certa intervalla dispositis tractus fumum librentur hamati, scilicet ut nocturnis per lacum excursibus rapacissimi salares in consanguineas agantur insidias: quid enim hinc congruentius dixerim, cum piscis pisce decipitur? [13] edulibus terminatis excipiet te deversorium,
quia minime aestuosum, maxime aestivum; nam per hoc, quod in Aquilonem solum patescit, habet diem, non habet solem, interiecto consistorio perangusto, ubi
somnulentiae cubiculariorum dormitandi potius quam dormiendi locus est. [14] hic
iam quam volupe auribus insonare cicadas meridie concrepantes, ranas crepusculo
incumbente blaterantes, cygnos atque anseres concubia nocte clangentes, intempesta gallos gallinacios concinentes, oscines corvos voce triplicata puniceam surgentis
Aurorae facem consalutantes, diluculo autem Philomelam inter frutices sibilantem,
Prognen inter asseres minurrientem! cui concentui licebit adiungas fistulae septiforis armentalem Camenam, quam saepe nocturnis carminum certaminibus insomnes nostrorum montium Tityri exercent, inter greges tinnibulatos per depasta
buceta reboantes. quae tamen varia vocum cantuumque modulamina profundius
confovendo sopori tuo lenocinabuntur. [15] porticibus egresso, si portum litoris
petas, in area virenti vulgare iubar, quamquam non procul nemus: ingentes tiliae
duae conexis frondibus, fomitibus abiunctis unam umbram non una radice confidunt, in cuius opacitate, cum me meus Ecdicius inlustrat, pilae vacamus, sed hoc
eo usque, donec arborum imago contractior intra spatium ramorum recussa cohibeatur atque illic aleatorium lassis consumpto sphaeristerio faciat. [16] sed quia tibi,
sicut aedificium solvi, sic lacum debeo, quod restat agnosce. lacus in Eurum defluus
meat, eiusque harenis fundamenta impressa domicilii ventis motantibus aestuans
umectat alluvio. is quidem sane circa principia sui solo palustri voraginosus et vestigio inspectoris inadibilis: ita limi bibuli pinguedo coalescit ambientibus sese fontibus algidis, litoribus algosis. attamen pelagi mobilis campus cumbulis late secatur
pervagabilibus, si flabra posuere; si turbo austrinus insorduit, immane turgescit, ita
ut arborum comis quae margini insistunt superiectae asperginis fragor impluat. [17]
ipse autem secundum mensuras quas ferunt nauticas in decem et septem stadia
procedit, fluvio intratus, qui salebratim saxorum obicibus adfractus spumoso canescit impulsu et nec longum scopulis praecipitibus exemptus lacu conditur; quem
fors fuat an incurrat an faciat, praeterit certe, coactus per cola subterranea deliquari, non ut fluctibus, sed ut piscibus pauperetur; qui repulsi in gurgitem pigriorem
carnes rubras albis abdominibus extendunt: ita illis nec redire valentibus nec exire
permissis quendam vivum et circumlaticium carcerem corpulentia facit. [18] lacus
ipse, qua dexter, incisus flexuosus nemorosusque, qua laevus, patens herbosus aequalis, aequor ab Africo viride per litus, quia in undam fronde porrecta ut glareas
aqua, sic aquas umbra perfundit, huiusmodi colorem ab oriente par silvarum corona continuat. per Arctoum latus ut pelago natura, sic species, a Zephyro plebeius et
tumultuarius frutex frequenterque lemborum superlabentum ponderibus inflexus;
hunc circa lubrici scirporum cirri plicantur simulque pingues ulvarum paginae natant salicumque glaucarum fota semper dulcibus aquis amaritudo.
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ako rozhadzuje svoje pevné siete na korkových plavákoch, ako nastavuje značky
na určitých vzdialenostiach, na lane opatrenom háčikmi: asi preto, aby sa pažravé
pstruhy pri svojich nočných lovoch v jazere chytili do návnad s ich vlastným mäsom. Ako by som to mal vystihnúť vhodnejšie, keď sa ryba chytá na rybu? (13) Keď
dokončíš hodovanie, čaká ťa hosťovská izba, ktorá je najmenej horúca, a preto veľmi príjemná v lete. Keďže je obrátená na sever, prijíma dostatok denného svetla, ale
minimum priameho slnka. Vedľajšia komora je pre sluhov dosť úzka na to, aby im
dovolila zdriemnutie, ale nie poriadny spánok. (14) Aké je to tu príjemné na poludnie načúvať cvrlikaniu cikád, kvákaniu žiab, keď sa zvečerí, gáganiu labutí a husí,
keď sa znesie noc, kikiríkaniu kohútov nadránom, prorockému trojitému krákaniu havranov, ktorí vítajú červenú tvár Aurory (rannej hviezdy), aké príjemné je na
brieždení počúvať spev slávikov v kroví a lastovičky cvrlikať pod odkvapom. K tomuto koncertu môžeš pridať zvuk pastierskej sedemdierkovej flauty, na ktorej bdelí
Tityrovia našich vrchov často súťažia medzi sebou v nočných koncertoch medzi
ovcami so zvoncami, ktoré tiež počuť po pastvinách, keď spásajú trávu. Všetky tieto
preteky zvukov a spevov ťa len vovedú do hlbšieho spánku. Ak zanecháš kolonády
a vydáš sa smerom k malému prístavu na jazere, dostaneš sa na verejné zelené
nádvorie, nie ďaleko od lesa. Na nádvorí sú dve obrovské lipy posplietané konármi,
s oddelenými kmeňmi, ktoré vrhajú jeden tieň, hoci nie z jedného koreňa. V ich
tieni sa hrávame s loptou s mojím Ecdiciom, keď ma poctí svojou spoločnosťou, ale
iba dovtedy, kým sa tieň stromov neskráti a neschová do priestoru medzi konármi.
Vtedy sa vytvorí miesto pre hru v kocky pre tých, čo sa vyčerpali hrou s loptou.
(16) Ale keďže som ti už náležite predstavil budovu, teraz musím opísať ešte jazero,
ktoré zatiaľ nepoznáš. Jazero sa vinie smerom na východ a keď zafúkajú prudké
vetry, jeho vody ošpliechavajú základy vily, ktoré sú vnorené do piesku. Na začiatku
(jazera) je zem bahnitá a plná močaristých dier, nepriechodná pre prieskumníka.
Vytvorilo sa tam slizké a vlhké bahno a studené pramene tam vyvierajú zovšadiaľ.
Okraje sú lemované burinou. Keď ustane vietor, jeho povrch čeria malé lode vo
všetkých smeroch. Ale ak sa z juhu objaví zlé počasie, celé jazero zaplavia obrovské
vlny a ich vodná triešť obmýva koruny stromov na brehu. (17) Podľa námorníckych
mier je jazero dlhé sedemnásť stadií. Tam, kde sa vlieva rieka, sa voda nárazom
o skaly spení do biela, ale prúd vzápätí víťazí nad trčiacimi prekážkami a splynie
do jazera. Neviem isto, či rieka sama vytvára jazero alebo len (jazerom) preteká.
Zrejmé je, že rieka tečie až na druhý koniec (jazera) a odteká cez podzemné kanály,
ktoré ju zbavujú rýb, ale nie sily. Keď sa ryby dostanú do pomalšieho prúdu, zväčšia
sa im červené telá s bielymi bruchami. Nemôžu sa ani vrátiť, ani utiecť, sú vykŕmené a ako keby uväznené vo vlastnom tele. (18) Na pravej strane jazera je zalesnený
breh, skosený a členitý, na ľavej je breh otvorený, trávnatý, rovný. Na juhovýchode
sú plytčiny na brehoch zelené; pretože sú zaťažené konármi a tie prepožičiavajú
vode svoju farbu a tá ju odovzdáva okruhliakom na dne. Farbou podobnou korune
stromov pokračuje breh na východe. Zo severu si jazero zachováva svoju prirodzenú farbu, na západe je breh pokrytý spleťou konárov, na mnohých miestach polámaných od člnov, ktoré nad nimi často plávali. Neďaleko sú kríky tenkého rákosia
ohnutého po vetre a dužinaté ploché listy vodných rastlín, ktoré plávajú po povrchu
hladiny. Sladké vody vyživujú horkú miazgu sivozelených vŕb, ktoré tu rastú.
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[19] in medio profundi brevis insula, ubi supra molares naturaliter aggeratos per
impactorum puncta remorum navalibus trita gyris meta protuberat, ad quam se
iucunda ludentum naufragia collidunt. nam moris istic fuit senioribus nostris agonem Drepanitanum Troianae superstitionis imitari, iam vero ager ipse, quamquam
hoc supra debitum, diffusus in silvis pictus in pratis, pecorosus in pascuis in pastoribus peculiosus. [20] sed non amplius moror, ne, si longior stilo terminus, relegentem te autumnus inveniat, proinde mihi tribue veniendi celeritatem (nam redeundi
moram tibi ipse praestabis), daturus hinc veniam, quod brevitatem sibi debitam
paulo scrupulosior epistula excessit, dum totum ruris situm sollicita rimatur; quae
tamen summovendi fastidii studio nec cuncta perstrinxit. quapropter bonus arbiter
et artifex lector non paginam, quae spatia describit, sed villam, quae spatiosa describitur, grandem pronuntiabunt. vale.
k
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(19) V hlbokom strede jazera je malý ostrovček, kde na hŕbe prirodzene nahromadených balvanov je méta, opotrebovaná údermi vesiel pri otáčaní počas vodných
športov – na tomto mieste sa súťažiaci zrážajú vo veselom pretekaní. Podľa zvykov
našich predkov sa tu konali súťažné bitky člnov pri napodobňovaní trójskych slávností pri Drepane. Samotný statok (hoci jeho opis je už nad moju povinnosť) je
vskutku obklopený lesmi a zakvitnutými lúkami, pastvinami bohatými na dobytok
a s mnohými pastiermi.
(20) Ale už sa viac nezdržím písaním, aby ťa azda nenašla jeseň, kým sa dočítaš
konca tohto listu. Preto mi poskytni láskavosť svojho rýchleho príchodu – svoj odchod môžeš zdržovať, pokiaľ budeš len chcieť. Prepáč mi, ak som náležitú stručnosť
listu trochu presiahol svojou úzkostlivosťou, pretože som v strachu nechcel o tomto
mieste niečo opomenúť, avšak v shahe vyhnúť sa nepeknostiam som aj tak neopísal
všetko. Dobrý arbiter a skvelý čitateľ, ako si ty, však nezveličí veľkosť opisovanej
strany, ale skôr ocení veľkolepé priestory vily tak obšírne opísanej. Maj sa. (Vale)
k
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