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The contribution is devoted to a frequently overlooked, yet very important aspect of the pro-
fessional activity of the Czech scholar, pedagogue and translator Pavel Oliva, who is cele-
brating his 90th birthday this November. The author of this contribution defined important 
facets of his work, which have not yet been evaluated in Czech Classical studies so far: pro-
ducing portraits of significant historical figures (Solon, Demosthenes, Polybius, Spartacus), 
popular-synthetic synopses about the history and culture of Ancient Greece, encyclopaedic 
entries, translations of Classical authors (Greek poetry, Polybius, Demosthenes, Aristotle), 
and the Holocaust as a memory of a distant past.
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Popularizace odborných poznatků se zrodila již v dávné minulosti evropských dějin, z an-
tického prostředí jmenujme tvorbu klasiků, jako byl Aristotelés, Vitruvius Quintilianus 
Ampelius či jiní. V současnosti lze popularizační tvorbu vnímat jako mnohem daleko-
sáhlejší a účelovější, neboť se snaží zprostředkovávat poznatky badatelů širší veřejnosti 
a současně reaguje na poptávku knižního trhu. Podstatný i velice prospěšný z hlediska 
kulturního a estetického je nepochybně její vliv na humanizaci společnosti. Ne náhodou 
se mezi tak významné popularizátory antiky, jakými byli R. Mertlík, V. Zamarovský, J. Bu-
rian aj., řadí také profesor P. Oliva. 

Jelikož jméno profesora Pavla Olivy, DrSc. je dobře známo u nás a v zahraničí, dovolím 
si na tomto místě pouze připomenout, že prof. Oliva je mnohým odborníkům i laickým 
čtenářům znám především jako autor knih Raná řecká tyrannis (Studie k otázce vzniku 
státu) (Praha 1954), Pannonie a počátky krize římského impéria (Praha 1959) či Sparta 
a její sociální problémy (Praha 1971). Již při zpracování tématu o tyrannidě v Athénách 
zaujal P. Olivu i další důležitý pro blém – otázka vzniku a formování státu v Athénách, pře-
devším pak čin nost Peisistratova před chůdce, zákono dárce a básníka Solóna. Tak vznikly 
Olivovy mo no grafie Solón (Praha 1971) a Zrození řecké civilizace (Praha 1976).1 Oliva 

1 Její přepracované anglické vydání vyšlo v Londýně (1981) a Edmontonu (1985) a italské vy dání v Mi lánu 
(1983).
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publikoval i německou verzi Solónova životo-
pisu s názvem Solon: Legende und Wirklichkeit 
(Xenia 20, Konstanz 1988). Protože v české 
vědě o antickém starověku dlouhá léta chyběla 
syn tetická práce o helé nismu, věnoval se P. Oliva 
úspěšně i této problematice. Plodem jeho snahy 
se stala monografie Řecko mezi Make donií a Ří-
mem (Praha 1995).2 

Obrovským přínosem Pavla Olivy do české 
vědy o antickém starověku se za poslední léta 
stala jeho tri logie Zro zení evropské civilizace 
(Praha 1995; Praha 2003; její první vydání vyšlo 
v roce 1976 pod názvem Zrození řecké civilizace 
v nakladatelství Academia), Kolébka demo kracie. 
Dě jiny a kultura klasického Řec ka (Praha 2000) 
a Svět helénismu (Praha 2001), vysoce ceněná jak u nás, tak i v zahraničí. Jejich úroveň 
poněkud vybočuje z běžně chápané popularizační produkce, proto bych se jim rád věno-
val v budoucnu v detailněji pojatém samostatném příspěvku. 

Kromě výše zmíněných i dalších Olivových odborných studií3 byla publikována řada 
vynikajících portrétů významných historických osobností antického starověku z pera 
Olivových současníků – badatelů zabývajících se antikou (J. Pečírka, V. Ehrenberg aj.), 
populárně-syntetických přehledů o dějinách a kultuře starověkého Řecka, jakož i řada 
encyklopedických hesel v kolektivní Encyklopedii antiky (autor. kolektiv vedl Ludvík Svo-
boda. Praha 1974) a Encyklopedii dějin starověku (autoři Václav Marek, Pavel Oliva a Petr 
Chorvát. Praha 2008). Mnohé Olivovy zprávy, recenze a referáty dodnes tvoří neoceni-
telnou historiografickou základnu pro každého, kdo se antikou zabývá. Profesor Oliva je 
rovněž tvůrcem celé řady zdařilých překladů původních děl antických autorů. Ke jmeno-
vaným směrům tvůrčí činnosti prof. Olivy patří ještě jedna, navýsost neantická tematika: 
holocaust. 

Portréty významných historických osobností antiky

Obraťme nejprve pozornost k portrétům významných historických osobností antiky, kte-
rým prof. Pavel Oliva věnoval knižní publikace. Patří k nim biografické přehledy o So-
lónovi, Démosthenovi, Polybiovi a Spartakovi. Jiným historickým osobnostem Oliva vě-
noval speciální příspěvky, například Periklovi a Aspasii.4 Jelikož o Solónovi a Spartakovi 
se svého času psalo více než dost a částečně jsme již tyto práce připomněli, upozorním 

2 V této publikaci autor probírá otázky rozma chu řeckého světa v době archaické, pod statu athénské polis a její 
arché, zkoumá vliv Sparty na mezinárodní politiku Řecka a uzavření An tal kidova („královského“) míru roku 
387 př. Kr., sociální proměny v Řec ku v době krize měst ských států i panhelénské a hegemo nistické tendence 
v jejich po litice. Značnou pozornost vě nuje autor kni hy nástupu Makedonie, diadochům a epi gonům, římské 
expanzi na území Řecka a nastolení římského míru na Balkánském polo ostrově.
3 Viz přehled bibliografie P. Olivy, které sestavil autor tohoto příspěvku: Pavel Oliva, univ. profesor, PhDr., DrSc. 
Bibliografie. České Budějovice 1998; Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: Život, bibliografie (1997–2002) a kore-
spondence. České Budějovice 2003; Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: Bibliografie. Praha 2008.
4 Relationes Budvicenses, 2, 2002, 3, s. 25–33. 

Prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc.  
Zdroj: archiv autora
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na dvě jeho poslední publikace, a to knižní portréty Démosthena a Polybia. Obě knihy 
vznikly na základě autorských překladů: P. Oliva publikoval překlad Démosthenových řeči 
na sněmu a také vydal čtyři svazky Polybiových Dějin.5

V živo topisu významného athén ské ho řečníka a politika Démosthena,6 jenž jako neo-
hrožený zastánce athénské demokracie skončil tra gicky (spolkl jed ve svatyni na Kalau-
rei, nevelkém ostrově při pobřeží Argolidy, kam byl nucen utéci), autor nabízí čtenářům 
kromě předmluvy, epilogu, bibliografie, rejstříku a vzác né obráz kové přílohy devět zá-
kladních kapitol o napínavé životní cestě Démosthena od dětství, mládí, dospělosti přes 
jeho složitý politický boj až ke smrti. O obsahu této knihy srozu mitelně vypo vídají názvy 
kapitol: Spor o rodinný ma jetek, Sou kromé pře a počátky politické činnosti, Proti ma ke-
donské expanzi, Filokratův mír, Nové rozbroje, Rozhodné střetnutí, Obhajoba veřejné čin-
nosti, Harpalova aféra a Poslední boj. 

Druhá zmiňovaná kniha, kterou prof. Pavel Oliva vydal, je věnována Polybiovi.7 Vznikla 
během autorovy práce na překladu, jehož obtížný text vyžadoval pečlivý komentář. Právě 
ten posloužil jako základ pro zpracování obšírné a souvislé látky, jejíž páteř tvoří analýza 
Polybiovy koncepce dějepisné metody. Kniha obsahuje zejména tyto základní otázky: ži-
vot a doba, v níž byl Polybios činný (s. 9–22), charakteristika Polybiova díla (s. 23–28), 
podstata pragmatické historie (s. 29–38), vztah historika k bohům a osudu (s. 39–44), 
Polybiovy postřehy o ústavách starověku (s. 45–54) či Polybiův vztah k historikům a hod-
nocení tehdejších osobností, které se významným způsobem podílely na politickém rozho-
dování i na vojenských akcích (s. 55–74). Stejně jako překlad Polybiova díla je monografie 
vzácným a velmi cenným přínosem profesora P. Olivy pro českou i evropskou vědu o an-
tickém dějepisectví.

Populárně syntetické přehledy o dějinách a kultuře starověkého řecka

Tato práce prof. P. Olivy má dva podstatné směry, které našly svou realizaci v napsání 
dílčích kapitol pro kolektivní díla Civilizace starověkého Středomoří ve spoluautorství 
s J. Burianem (Praha 1984),8 kapitoly Pravěcí obyvatelé a řecký starověk v útlejší publikaci 
Řecko (Praha 2002, s. 7–37) a stejně tak kapitoly Antické Řecko – základ evropské civi-
lizace v monografii Dějiny Řecka (Praha 1998, 20092, s. 13–75). Mezi výsledky Olivovy 
popularizační činnosti v tomto směru patří také příručky pro studenty gymnázia (Dějiny 
starověkého světa, Praha 1994; první, kratší varianta vyšla v roce 1992) a řada článků v ča-
sopisu Dějiny a současnost a Menerva. 

Mezi zmiňovanými publikacemi vyniká právě monografie o civilizaci starověkého Stře-
domoří. Narozdíl od starších česky psaných dějin starověku, v nichž se vývoj antického 
světa prezentoval především jako mechanický souhrn chronologicky a geograficky sou-
visejících jednotlivých historických fází, je Civilizace starověkého Středomoří úmyslně za-
měřena na uvedenou oblast jako na mohutné civilizační centrum, v němž dosáhla antická 
kultura svých vrcholných forem a vytvořila základnu své další působnosti v euroasijské 

5 Viz pozn. 23 a 24. 
6 OLIVA, Pavel: Démosthenés. Praha 2007, 112 str. 
7 TÝŽ: Polybios a jeho svět. Praha 2013, 88 str. 
8 Srov. jednu z prvních jeho knih Přehled dějin období otrokářského řá du. Pra ha 1951. Překlady analogických 
vydání do španělštiny viz bibliografické přehledy Olivovy tvorby citované v pozn. č. 3.
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oblasti i na africkém území. Právě v době, zakončené v tradičním pojetí rokem 476 po 
Kr., se ve složitých procesech utvářely podmínky rozvoje evropské středověké i moderní 
kultury, bez jejíž existence by nebyla světová historie vůbec myslitelná. Soustavný, i když 
okázale nezdůrazňovaný zřetel k tomuto aspektu antické historie vedl autory k promyšle-
nému výběru zpracovávaných faktů. V zájmu zdůraznění dějinného významu antického 
středomořského prostoru byla z výkladu záměrně vypuštěna i významná kulturněhisto-
rická centra (Indie, Čína), která svou působností nezapadají do středomořského prostoru, 
a pozornost byla v mezích možností věnována tzv. okrajovým oblastem antiky, v nichž 
docházelo k interakci antické kultury s „barbarským“světem.

Monografie Civilizace starověkého Středomoří poskytuje příležitost zdůraznit evrop-
skou dimenzi antických dějin, která mohla být vnímavému čtenáři prvního vydání nazna-
čena výběrem a interpretací materiálu. Pokud jde o obsah a rozvržení látky z hlediska věc-
ného uspořádání materiálu, je kniha velice vyvážená a interpretace sociálně-politických, 
etno kulturních a hospodářských jevů je přístupná jak odborníkům, tak všem milovníkům 
antiky včetně studentů, což ji staví na přední místo z hlediska vědeckého a didaktického. 

Již první kapitoly knihy nás přenesou do prehistorických kultur Přední Asie a východ-
ního Středomoří na sklonku 4. tisíciletí př. Kr., poté nám přibližují počátky mezopotam-
ských dějin, akkadské říše, egyptské Staré a Střední říše, a pak přes staro- a středobaby-
lónskou dobu sledují dějiny Asýrie, Chetitů, egyptské Nové říše a posléze egejské oblasti, 
kde můžeme hledat počátky prvních státních útvarů v Evropě. Zaslouženou pozornost 
autoři včetně P. Olivy věnují analýze pozdně egyptských dějin a kultury na počátku řecké 
civilizace, především v době formování spartské a athénské státnosti, osvětlení podstaty 
a historického významu řecké kolonizace i otázek vývoje řecké duchovní kultury. Zví-
davý čtenář ocení stránky věnované klasickému Řecku, jeho politickému a kulturnímu 
vývoji, počátkům Itálie, vzniku Říma jako městského státu (civitas) a jeho politickému 
a so ciálně-hospodářskému vývoji. Velmi promyšleně působí i další kapitoly, především 
o vzniku a rozpadu říše Alexandra Velikého, formování helénistických států a jejich kul-
tuře.9 

Encyklopedická hesla

Této činnosti se prof. P. Oliva věnoval jak pro vydání proslulé Encyklopedie antiky (Praha 
1973, 1974), tak i kvůli světlo světa nedávno spatřivší Encyklopedii dějin starověku 
v spoluautorství s Václavem Markem a Petrem Charvátem (Praha 2008). Zastavím se 
u poslední z uvedených publikací. Do ní prof. Oliva přispěl dvojí kategorii hesel, větších 
(„střechových“ podle editorského úvodu), týkajících se přehledu dějinného vývoje v ur-
čitém regionu, a menších, převážně doplňujících informaci větších hesel a velmi stručně 
vysvětlujících podstatu jevů a pojmů.10 Na tomto místě se zmíním o „střechových hes-

9 Logickým pokračováním výkladu je popis římsko-kartáginského boje o hegemonii v západním Středomoří 
stejně jako analýza římské republiky v době vrcholné fáze jejích dějin, a zejména pak všestranná interpretace její 
krize a pádu. Závěrečné kapitoly nás uvádějí do doby raného a pozdního římského císařství. Čtenář zde nalezne 
zajímavé pasáže o Parthii a novoperské říši i o konci starověku a možnostech dalšího dějinného vývoje. Formou 
fundovaného výkladu čtenář získává pestré a obsahově hutné informace o nejrůznějších starověkých národech, 
z nichž mnohé zanikly, anebo se transformovaly do jiných etnik soudobé Evropy, Asie a severní Afriky.
10 Jelikož hesla o historických osobnostech do encyklopedie zahrnuté nejsou, doporučil bych čtenářům doplň-
kově použít Encyklopedii antiky (Praha 1973, 1974). Pro studenty je k dispozici abecední příručka Významné 
osobnosti antického starověku (Ostrava 2007).
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lech“, která bych rozdělil do několika kategorií zeměpisně-chronologického charakteru: 
a) Řecko – dějiny (s. 392–397), Athény (s. 57–63) a Sparta (s. 436–442);11 b) Kréta – dě-
jiny (s. 232–233), mínójská kultura (s. s. 288–290) a mykénská kultura (s. 298–299);12 
c) Solónova ústava a zákony (s. 434–436),13 tyrannis (s. 474–479) a kolonizace řecká 
(s. 218–220);14 d) řecko-perské války (s. 397–400),15 Periklova doba (s. 345–348), athén-
ské námořní spolky (s. 54–56) a peloponnéská válka (s. 338–343);16 e) thébská hegemo-
nie (s. 460–463), makedonské království (s. 259–265), Alexandr Veliký (s. 30–34), pto-
lemaiovské říše (s. 370– 376) a seleukovská říše (s. 422–426).17 Jako příjemný doplněk 
k této vynikající informativní látce slouží heslo Otroctví (s. 322–324). Není složité dojít 
k závěru, že tato „střechová“ hesla tvoří pevnou a logickou kostru výjimečného sociálně-

-politického organismu, kterému říkáme starověké Řecko. 
Podstatným doplňkem k této látce jsou menší hesla, která bych tematicky rozdělil na 

a) popis válečných konfliktů (válek, bitev a mírových dohod),18 b) hesla věnovaná et-
nokulturní charakteristice a c) vysvětlení pojmů, jako například Polis a Panhelénismus 

11 K této informaci o Spartě lze připojit hesla Spartská hegemonie (s. 443–444), dále Lykúrgova rétra 
(s. 254–255), Heilóti (s. 165–166), Perioikové (s. 348–349), Krypteia (s. 233), Epitádeův zákon z cca 400 př. Kr. 
(s. 131) a Kinadónovo spiknutí z počátku 4. stol. př. Kr. (s. 209). Speciální pozornost není z pochopitelného dů-
vodu věnována jiným městům (např. Delfy, Megara, Théby, Korint, Olympie, Trója a Mílétos), připomínány jsou 
však v kontextu jiných historických událostí. V encyklopedii rovněž chybí popis Černomoří. Heslo Velké Řecko 
čtenář nalezne na s. 489–490. 
12 Přidejme k tomu také menší heslo Kykladská kultura (s. 239–240). Vysvětlení pojmu homérské Řecko však 
uvedeno není. Zájemcům bych na tomto místě doporučil knihu P. Olivy Zrození evropské civilizace (Praha 2003, 
s. 28 nn. – Temný věk).
13 Kontextuálně bych zde zmínil také menší hesla Drakontovy zákony (s. 119) a Kleisthenova ústava (s. 210–211). 
P. Oliva považuje Drakontovy zákony (asi 624–621 př. Kr.) za významný krok k pevnému kodexu zákonných usta-
novení. Za podstatné, přes rozporuplné hodnocení jejich významu antickými autory, považuje vztah Drakonto-
vých zákonů k těžkým proviněním, především činům, jejichž pachatelé byli odsouzeni k trestu smrti, a že byla 
rozlišována skutková podstata úmyslného a neúmyslného zločinu. V případě neúmyslného zločinu mohl být 
pachatel před vendetou příbuzných zabitého ochráněn odchodem do ciziny).
14 Z menších hesel se na tuto látku tematicky váže heslo Kléruchie (s. 211). O apoikiích viz heslo Kolonizace 
řecká.
15 Na tuto informaci navazují také hesla Iónské povstání 499–494 př. Kr. (s. 188), Athénská výprava na Sicílii 
v letech 415–413 př. Kr. (s. 53–54; autor hodnotí tuto výpravu jako intervenci Athén a jejich spojenců) a Kalliův 
mír r. 449 př. Kr. (s. 202).
16 Na toto heslo se tematicky váže heslo Peloponéský spolek (s. 343–344) a jako protiklad bych zařadil heslo 
Athénské námořní spolky (s. 54–63), dále hesla (pouze v tematickém příbuzenství) Ostrovní spolek (s. 321), 
Achajský spolek (s. 20–21), Aitolský spolek (s. 22–23) a také Korintský spolek (s. 224–225).
17 Vysvětlení termínu Helénismus chybí, proto čtenářům doporučím knihu P. Olivy Svět helénismu (Praha 2001) 
s bibliografií na s. 116–124.
18 P. Oliva zde dal přednost heslům (seřazuji chronologicky): a) války – informace o řecko-perských válkách 
v letech 490–449 př. Kr. doplňují hesla Messenské války (s. 282–283), Svaté války v 6. a 5. stol. př. Kr. (s. 449), 
Peloponnéská válka 431–404 př. Kr. (s. 338–343) a v návaznosti na ní Archidámova válka, 431–421 př. Kr. 
(s. 43) a dekelejská válka, 413–404 př. Kr. (s. 107), dále spojenecká válka (proti Athénám), 357–355 př. Kr. 
(s. 344–345), korintská válka, 395–387/6 př. Kr. (s. 224), lamijská válka, 323–322 př. Kr. (s. 242), syrské 
války po r. 274 př. Kr. (celkem šest, s. 455–456), Chremónidova válka, 268/7–261 př. Kr. (s. 180), spojenecká 
válka proti aitólskému spolku v letech 220–217 př. Kr. (s. 444), makedonské války (s. 266–267) a achajská 
válka, 148–146 př. Kr. (s. 19–20), b) bitvy – u Marathónu r. 490 př. Kr. (s. 272), u Thermopyl r. 480 př. Kr. 
(s. 463–464), u Salamíny (námořní bitva) r. 480 př. Kr. (s. 415), u Platají a Mykalé r. 479 (s. 354, 298), u Sala-
míny na Kypru r. 450 př. Kr. (s. 416), námořní bitva u Arginúských ostrovů r. 406 př. Kr. (s. 43), bitva u Leuktry 
r. 371 př. Kr. (s. 249), u Mantineie r. 362 př. Kr. (s. 272), u Chairóneie r. 338 př. Kr. a u Mágnésie pod Sipylem 
r. 190 (či 189) př. Kr. (s. 259). Tematicky blízká jsou hesla královský (Antalkidův) mír (s. 231–232) a Aristoni-
kovo povstání v letech 133–130 př. Kr. (s. 45). 
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(s. 356–357, 331–332), Apellaa a Ekklésia (s. 38, 127–128), Areopaga a Búlé (s. 42, 
82), Demokracie,19 Aristokracie a Oligarchie (s. 108, 44, 318), Archontia a Héliaia (s. 44, 
166–167), Héktemoroi, Théti a kláróti (s. 166, 464, 210), také sýkofanti, symmorá a theo-
rikon (s. 451, 463). Etnokulturním informacím se prof. P. Oliva věnoval málo. Jsou zde 
pouze hesla Hellénové (s. 167–168) a Iónové (s. 187–188). Hesla patřící tzv. barbarským 
národům, které byly v těsném styku s Řeky – Thrákové, Skythové, Kimmeriové a Sarmati 

–, patří již jiným autorům.

Překlady antických autorů

Pokud je mi známo, Pavel Oliva začal překládat již ve studentských letech, při studiu kla-
sických jazyků, dokonce psal básně ve starořečtině. Jako překladatel vystoupil ve dvou-
svazkovém sborníku Antika v dokumentech20 a ve vydání starořecké lyriky v speciálním 
svazku Antické knihovny.21 Kromě toho, jak jsem již poznamenal, z pera prof. P. Olivy vy-
šly překlady Athénské ústavy Aristotela,22 Démosthenových řečí23 a veškerá pozůstalost 
historika Polybia.24 Posouzení kvalit výše uvedených překladů P. Olivy ponechávám na 
odbornících. Co se Polybia z Megalopole týče, tento historik (asi 200 – asi 120 př. Kr.) 
se, jak známo, zúčastnil v roli syna stratéga achajského spolku na Peloponnésu aktivního 
politického života (byl velitelem spojenecké jízdy). Jelikož v době války Říma s Makedo-
nií (171–168 př. Kr.) zaujal spolu se svým otcem neutrální stanovisko, byl jako rukojmí 
de por tován do Říma, kde strávil celých 16 let. Žil v prostředí, kde poznal nejrůz nější 
stránky kulturně-politického života, spřátelil se s helénofilem Aemiliem Paulem a jeho sy-
nem Scipionem Aemilianem, kterého dokonce doprovázel na jeho válečných výpravách. 
Procestoval Hispánii a Galii, pobýval v Ale xandrii. Získal nejen dobré vzdělání, ale na-
byl i velkých životních zkuše ností, což se odrazilo v jeho vynikajícím díle Dějiny (Istoriai) 
ve 40 knihách. Autor v něm zpracoval události římsko-řeckého světa od první punské 
války (264 př. Kr.) až do roku 144 př. Kr. Z tohoto obrovského díla jsou však dochovány 
jen knihy 1–5, výtahy z prvních 18 knih a množství úryvků. Některé části Dějin se dají re-
konstruovat podle historika Livia, který z Po lybia hodně těžil. Jako historik je Polybios sta-
ven na roveň Thúkýdida, jehož celé dílo je považováno za mezník nové epochy v antické 
histo riografii. Polybios vycházel z pečlivého studia pramenů a z autopsie. Byl vynika jícím 
znalcem vojenského umění a politického dění. Díky těmto zkuše nos tem vepsal své jméno 
do dějin antického dějepisectví jako historik-prag matik.25 

19 P. Oliva zde zdůrazňuje, že v Athénách její základy položila až Kleisthenova ústava. Avšak historik ve svých 
pracích o Solónovi a ve výše jmenovaném heslu jednoznačně dává najevo, že základním kamenem athénské 
demokracie byly Drakontovy zákony a Solónova ústava. Kleisthenova ústava tento vývoj podstatně rozšířila, 
upevnila a také jej zastřešila.
20 NOVÁKOVÁ, Julie – PEČÍRKA, Jan (ed.): Antika v dokumentech 1–2. Praha 1959–1961. 
21 Nejstarší řecká lyrika. Praha 1981 (Antická knihovna [= AK] 44). Předmluvu napsal Pavel Oliva. Srov. Dílo 
prof. Pavla Olivy v edici Antická knihovna. In: OLIVA, Pavel: Polybios a jeho svět. Praha 2013, s. 87–88. 
22 ARISTOTELÉS: Athénská ústava. Praha 2004 (AK 73).
23 DÉMOSTHENÉS: Řeči na sněmu. Praha 2002 (AK 70).
24 POLYBIOS: Dějiny I (knihy I–II). Pra ha 2008 (AK 78), II (knihy III–V). Pra ha 2009 (AK 79); III (kniha VI–
XVIII). Praha 2011 (AK 80); IV (kniha XIX–XXXIX). Praha 2012 (AK 81). Všecha citovaná díla Pavel Oliva 
přeložil a opatřil předmluvami a poznámkami. 
25 Čtenáře například nenechají lhostejnými Polybiovy pasáže o staro vě kých ústavách (VI, 3–10; 43–51), zá-
jemce o antickou každodenní kulturu a vojenství uchvátí popis římského tábora (VI, 27–42) nebo makedonské 
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Pro badatele o antickém dějepi sectví mají nesmírnou cenu Polybiovy pasáže o dějepisné 
teorii. Překladem celého Polybiova díla se prof. P. Oliva osvědčil nejen jako vynikající zna-
lec starořečtiny, nýbrž i jako interpretátor antického ducha a odborně uměleckých kvalit 
dějepisné látky. To je nutné zdůraznit zvláště tehdy, mluvíme-li o dějepisné metodě a du-
chu Polybia. Pozornost si zaslouží také překladatelovy předmluvy, přiložená bibliogra-
fie a samozřejmě vyčerpávající poznámkový aparát. Bude-li čtenář srovnávat například 
úvodní studii S. Hammera v polském vydání,26 zjistí, že úvod o Polybiovi a jeho tvorbě je 
v českém vydání roz pracován poněkud stručněji. Je to však plně v souladu s tradicí ediční 
řady Antická kni hovna. Přijmeme-li všechny čtyři svazky jako celek, musíme konstatovat, 
že česká interpretace Polybia je zatím mezi slovanskými překlady nejdokonalejší.

Holokaust

Zapomenout na něj, i když je antickému starověku vzdálený, nelze, jelikož se podstatně 
a bolestivě dotknul profesorovy rodiny. Kromě aktivní spolupráce se zahraničním spol-
kem ANTIFA své vzpomínky na minulost prof. 
Oliva zveřejnil ve dvou knihách.27 V první 
z nich, jejímž autorem je Alfred Kantor,28 je 
z pera P. Olivy předmluva (s. 7–13), překlad 
popisků k obrázkům (z němčiny a angličtiny) 
a doplňky. Obrazovou přílohu by si měl každý 
čtenář pečlivě nastudovat, prožít tak spolu s au-
torem vzpomínky vězně koncentračního tábora 
a odnést si z nich ponaučení a varování do bu-
doucna. 

Další a velmi bolestivá kniha vzpomínek Ho-
lokaust mé rodiny29 pojednává o rodině Pavla 
Olivy a jeho vzdálenějších příbuzných. Publi-
kace čtenáři nabízí také rodopisné tabulky, foto-
grafické přílohy z autorova archivu či příspěvek 
o bratrovi Otakaru Ohrensteinovi (1928–1942). 
Dovolím si z této knihy ocitovat stručný dově-
tek ke kapitole Moji příbuzní (s. 50), který sám 
o sobě nepotřebuje již žádný komentář: Ze 
110 příbuzných, kteří byli v nacistických koncen-
tračních táborech, jich 23 přežilo a 87 zahynulo. 

falangy (XVIII, 29–32), zeměpisci zde naleznou cenné popisy geografických lokalit (srov. VII, 6; IX, 27; IX, 43; 
XII, 3, 7–4) a milovníci historek vyni kající odbočky kulturněhistorického obsahu. Viz DOBIÁŠ, Josef: Dějepi-
sectví starověké. Praha 1948, s. 174–188.
26 POLIBIUSZ: Dzieje I–II. Wrocław 1957 (první díl přeložil, upravil a opatřil úvodem Seweryn Hammer, druhý 
díl tentýž společně s M. Brożkem), s. V–XXXVI. 
27 Částečně své vzpomínky na tuto dobu prof. P. Oliva uveřejnil v publikaci LISOVÝ, Igor (ed.): Dialogy s profe-
sorem Pavlem Olivou. Praha 2003, s. 19–31. 
28 KANTOR, Alfred: Svědectví : Terezín – Osvětim – Schwartzheide, prosinec 1941 – květen 1945. Velké Bílovice 
2007 (přeložil a opatřil předmluvami a poznámkami P. Oliva).
29 OLIVA, Pavel: Holokaust mé rodiny. Praha 2009 s doslovem editora Josefa Šmatláka.

Titulní list vzpomínkové knihy prof. P. Olivy 
Holocaust mé rodiny (Praha 2009)
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7 jich zemřelo v Terezíně, 18 zahynulo v transportech na východ v roce 1942, dalších 
18 v trestných transportech po atentátu na Heydricha v čer vnu 1942 a 8 v transportech do 
Osvětimi na počátku roku 1943. Tři zemřeli v rodinném táboře v Osvětimi, 7 zahynulo při 
likvidaci zářijo vého transportu v noci z 8. na 9. března 1944, 12 při likvidaci rodinného 
tábora v Osvětimi 10. nebo 11. července 1944, dalších 13 v transportech z podzimu 1944 
do Osvětimi a jeden zahynul, když byl v Terezíně předán gestapu.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že i kdyby se celé dílo profesora Pavla Olivy skládalo 
pouze z výše uvedených publikací, mohli bychom upřímně a přesvědčivě vyzvednout jeho 
vysokou odbornou úroveň a zásadní vzdělávací roli. Připomeneme-li k tomu veškeré vě-
decké dědictví a aktivní působení prof. P. Olivy jako bývalého zástupce ředitele Historic-
kého ústavu a člena-korespondenta ČSAV, člena různých zahra ničních vědeckých insti-
tucí a jeho činnost jako nenahraditelného předsedy Jednoty klasických filologů ČR, měli 
bychom poděkovat osudu, že tento učenec tak dlouho žije mezi námi a prosvětluje své 
okolí bohatými životními zkušenostmi a vysoce inspirativní moudrostí odborníka na dě-
jiny a kulturu antického starověku.

obzoRY

Prof. Pavel Oliva při rozhovoru o holocaustu s Ester Janečkovou v televizním pořadu  
České televize, odvysílaného 13. 2. 2013. Zdroj: archiv autora


