Pražský lingvistický kroužek
je nositelem programu celostní filologie. Jde o pøístup funkènì-strukturální, jenž do všech dùsledkù pøijímá jazykovou povahu textu, ba øeèové komunikace vùbec; domýšlí pøitom samozøejmì i skuteènost, že každá textová komunikace je jedineènou kulturnì-historickou událostí, podléhající spletitým souborùm spoleèenských norem. Soustavnou aplikaci tohoto programu na nejstarší baltský jazykový materiál pøedvedl náš èlen v knize Lithuanica aliter, jež vyšla roku 2019
litevsky. S èástí této knihy se nyní mùžeme seznámit v èeštinì:

Pruština v dílech vzdìlancù
u dvora Karla IV. a v husitské Praze
Ilja Lemeškin

Pruština je po litevštinì a lotyštinì tøetí a poslední z dochovaných baltských jazykù. Již XVII.
století konstatovalo, že pruština vymøela. Materiální doloženost pruštiny je slabá a zvláštní: jazykové památky z vlastního území Prus jsou zatíženy tím, že je opisovali, èi pøímo sepisovali lidé,
kteøí sami prusky neumìli. Teprve nedávno se pro vìdu zaèaly objevovat autentické pruské texty
vytvoøené evropsky vzdìlanými Prusy plynnì ovládajícími latinu, a to jinde v Evropì, daleko od
Prus. Zatím známe Basilejský a Krétský kolofón, objevené po øadì v letech 1974 a 1992; je nadìje, že jak bude postupovat podrobná katalogizace evropských støedovìkých rukopisù, vyjdou na
svìtlo ještì další.
Kolofón je pevná souèást støedovìké knihy: jde o gesto, jímž scrîptor [opisovaè] ukonèuje svou ruèní práci na díle; jedinì v kolofónu tak mùže vystoupit z ducha i z jazyka knihy a projevit se individuálnì. «Pruské kolofóny» jsou latinské kolofóny uzavírající latinsky sepsaná filosofická díla, jež obsahují jistou pasáž v pruštinì: dokládají, že knihu opisoval pruský vzdìlanec.
Kolofón Basilejský sám sebe datuje 1369, kolofón Krétský lze spolehlivì datovat 1422: to z nich
spoleènì èiní vùbec nejstarší památky baltských jazykù.
Ilja Lemeškin má velkou zásluhu o konsistentní interpretaci obou kolofónù, a to právì
díky tomu, že je celostnì uchopil v jejich svébytném evropském žánru; zároveò doložil, že pruská ex tempore v latinských filosofických traktátech jsou pevnì ukotvena v dobovém folklóru.
Podrobným zkoumáním obou dìl co artefaktù zámìrnì vytvoøených u pøíležitosti konkrétních
historických událostí, Lemeškin dále prokázal, že Basilejský i Krétský kolofón svým vznikem
úzce souvisí s Prahou: starší z nich napsal anonymní dvoøan «litevského krále», vysoce postaveného šlechtice, jenž se pohyboval v bezprostøední blízkosti císaøe Karla IV. (jsa navíc pøíbuzný
jeho poslední manželky); tvùrcem mladšího pak byl Prus jménem Petrus Turnau, absolvent pražské university a nadšený šiøitel husitství (za což byl roku 1425 ve Špýru upálen).
Srdeènì zveme všechny, kdo chtìjí zažít dobrodružství poznání i pøipomenout si historickou evropskost Prahy, na distanèní zasedání
v pondìlí 12. dubna 2021 v 18h00
jehož internetové parametry najdete na
www.cercledeprague.org
Na stejné adrese je ke stažení i zevrubná èeská recense na celou knihu Lithuanica aliter.

