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■ SUMMARY
The Laryngeal Theory and the Laryngeal Development 
in Latin and Greek

The article relates to the absence of modem Czech handbooks for the study of 
historical grammar of Latin and Greek, attempting, at least to some extent, to 
fill this gap. It briefly sums up our present knowledge concerning the laryn
geal theory, which made probably the most important impact on the traditional 
explanations of Indo-European phonology, word-formation and morphology, 
and, consequently, on the historical grammars of individual Indo-European 
languages. The article brings the basic information on the origin of laryngeal 
theory, the nature of laryngeals and their development in Latin and Greek.

I.
Tento článek byl po dohodě s redakcí Aurigy napsán u příležitosti 100. vý

ročí narození vynikajícího a mezinárodně proslulého českého klasického filo
loga Karla Janáčka, jehož životní cesta začala 22. září 1906 a skončila 14. úno
ra 1996J Zkoumání spisů Sexta Empirika a dalších textů souvisejících s dě
jinami pyrrhónské skepse tvoří bezesporu nej významnější součást dlouholeté 
Janáčkovy badatelské činnosti. Právě touto složkou své vědecké práce si Ja
náček vydobyl zasloužené uznání a proslulost na mezinárodním fóru. Známý 
anglický badatel J. Bames, jeden z předních specialistů na dějiny pyrrhónské 
skepse, označil K. Janáčka za nejvýznamnějšího badatele 20. století v oblasti 
sextovských studií.^ A tak snad není nevhodné připomenout Janáčkův přínos 
k sextovskému bádání také na stránkách časopisu vydávaného Jednotou kla
sických filologů, v jejímž čele Janáček jako předseda dlouhá léta stál (1961 - 
1984) a na jejíž půdě mnohokrát o Sextu Empirikovi poutavě přednášel.

K. Janáček se zabýval zkoumáním spisů Sexta Empirika v časovém obdo
bí přesahujícím 60 let, i když pod vlivem více či méně příhodných okolností 
s rozdílnou intenzitou. Úctyhodné výsledky jeho badatelské činnosti na tom
to úseku jsou zachyceny v bibliografickém přehledu připojeném k tomuto 
článku. Omezený rozsah mého výkladu pochopitelně nedovoluje, abych za
cházel do podrobností. Pozornost budu věnovat především novým poznatkům 
a podnětům, kterými Janáček výrazně přispěl k sextovskému bádání. Pokusím

' Jubileum K. Janáčka připomněla v minulém ročníku Aurigy (XLVIII, 2006, 
s. 57-58) D. Muchnová. Graecolatina Pragensia XXI, 2006, připravovaná k jubilej
nímu roku K. Janáčka, obsahují mj. také můj článek Karel Janáček, Sextus Empiricus 
und der neupyrrhonische Skeptizismus (29-49). V něm pojednávám o sextovských 
studiích našeho proslulého badatele poněkud podrobněji.

2 J. Barj^tes, Diogenes Laertius IX 61-116: The Philosophy of Pyrrhonism {ANRW 
II.36.6, Berlin - New York 1992, s. 4268): „[...] the most eminent Sextan scholar of 
the century, KAREL JANÁČEK.“
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se stručně a pokud možno nezkresleně popsat, v jakých mezích se Janáčkovo 
bádání o Sextovi Empirikovi pohybovalo a k jakým výsledkům vedlo. Janá
ček totiž zkoumal spisy Sexta Empirika i další texty vztahující se k novopyr- 
rhónskému skepticismu, jak sám nejednou prohlásil, jako filolog, nikoliv jako 
historik filozofie,^ Janáčkův filologický přístup k Sextovým spisům se ukázal 
jako mimořádně užitečný a přinesl snad až překvapivě bohaté výsledky. Ja
náčkovi se podařilo podat zcela novou charakteristiku Sexta Empirika jako 
spisovatele. Dokázal, že mezi Sextovými spisy existují závažné jazykové 
a stylové rozdíly, podal nevyvratitelný důkaz, že hlavní Sextův spis je zacho
ván v neúplné podobě, a podal novou interpretaci několika paralelních skep
tických textů, které se vyskytují u Sexta Empirika na straně jedné, Diogena 
Laertia a Hippolyta na straně druhé. V rámci svého filologického přístupu se 
Janáček pokusil postihnout v Sextových spisech i základní rozdíly, které se 
týkají filozofických postojů tohoto novopyrrhónského skeptika. Můj výklad, 
jak už jsem poznamenal, bude převážně popisný. O kritice, která byla vůči 
některým Janáčkovým názorům vznesena ze strany jiných badatelů, se zmí
ním jen v omezené míře. Hlubší a podrobnější analýza problematiky, která je 
s Janáčkovým filologickým přístupem k Sextovým spisům spojena, by vyža
dovala mnohem více místa, než kolik ho mám nyní k dispozici. Ale doufám, 
že v dohledné budoucnosti budu mít příležitost pojednat o uvedené problema
tice obšírněji.

IL
Vzhledem k tomu, že o Sextovi a jeho spisech se bude na následujících 

stránkách stále jednat, pokládám za užitečné předeslat v zájmu větší srozumi
telnosti o Sextovi Empirikovi a jeho dílech stručnou informaci. O životě to
hoto novopyrrhónského skeptika se dochovalo velmi málo zpráv. V nějaké 
etapě svého života patřil k lékařské škole tzv. empiriků, jak svědčí jeho jmé
no a také titul jeho ztraceného spisu 'EgTiei pi Ka i)7io|ivř|paTa.'^ Jeho působení 
spadá pravděpodobně do druhé poloviny 2. stol. po Kr. V které končině antic
kého světa Sextus Empiricus žil, není bezpečně známo. Někteří badatelé, mezi 
nimi i K. Janáček, se přikláněli k názoru, že působil v Alexandrii.

Pod Sextovým jménem se zachovaly tři spisy, a to fluppcovetoi útlowkíó- 
oei^ {Nástin pyrrhónismu, v slovenském překladu J. Špaňára Základy pyrr-

Bibl, (34), s. 15: „Da ich kein Historiker der Philosophie bin stejně se Ja
náček vyjádřil v (43), s. 98. Srov. SESM, s. 9.

Tento spis cituje Sextus Empiricus v MI 61. V M VII 202 se zmiňuje o spise la- 
xpiKá ÚKopvřigaTa, rovněž ztraceném. Není vyloučeno, že se jedná o variantní názvy 
téhož díla.

' Bibl. (9), s. 103-105.

honskej skepsy, 3 kn.), dále spis Hpóc; SoypmtKOÚí; {Proti dogmatikům), 
označovaný tradičně, ale nevhodně flpóg paOripaTíKoúc; VII-XI {Proti věd
cům VII-XI), a to pod vlivem toho, že byl v rukopisném podání zařazován za 
spis obsahující polemiku proti představitelům šesti vědních oborů a nesprávně 
chápán jako jeho pokračování, a konečně právě zmíněný spis Opoc; paOripa- 
TiKOÚQ I-VI {Proti vědcům I-VI). Nástin pyrrhónismu {PH) obsahuje ucelený 
výklad o pyrrhónské skepsi. Základní část tohoto spisu tvoří I. kniha, v níž je 
podána všeobecná charakteristika pyrrhónské filozofie, zatímco IL a III. kn. 
představují část kritickou, kde se ze skeptického hlediska polemizuje proti 
názorům tzv. dogmatických škol v oblasti logiky, fyziky^ i etiky. Spis Proti 
dogmatikům {M VII-XI) nemá v zachované podobě onu základní část, odpo
vídající obsahově I. kn. PH, nýbrž obsahuje pouze část kritickou, která látko
vě odpovídá II.-III. kn. PH. Rozsah M VII-XI je však oproti PH téměř dvoj
násobný; z toho je zřejmé, že se jedná o Sextův hlavní spis. Spis Proti věd
cům {M I-VI) obsahuje polemiku proti gramatikům (I), rétorům (II), geomet
rům (lil), aritmetikům (IV), astrologům (V) a muzikologům (VI). Ačkoli 
Sextův třetí spis je rozčleněn do šesti knih, je rozsahem nej menší.

V době, do které spadá první fáze Janáčkových sextovských studií, existo
vala všeobecná shoda v názoru na relativní chronologii Sextových spisů. Hy- 
potyposeis platily za spis nejstarší, M VII-XI za spis po nich následující 
a M I-VI za spis nejpozdější. Na toto chronologické pořadí Sextových spisů 
se usuzovalo na základě odkazů, kterě se v nich v dosti hojném počtu vysky
tují. O této problematice se pojednává podrobněji na dalších stránkách tohoto 
článku.

Základním dílem K. Janáčka o SE jsou Prolegomena to Sextus Empiricus, 
vydaná v Olomouci r. 1948.^ Prolegomenům předcházely dva články, z nichž 
první publikoval Janáček již v r. 1932, v počátečních letech své badatelské 
činnosti. Srovnával v něm Sextův referát o obsahu Gorgiova spisu Fiept wů 
pT] ovxoc; t) riept (Jjúaecoc; s obdobným výkladem v Pseudo-Aristotelově spise 
De Melisso, Xenophane, Gorgia.^ Janáčkovi se podařilo na základě důkladné

Slov logika, fyzika je zde použito v původním Širokém významu, který jim byl 
přičítán u řeckých filozofů.

Viz Bibl. (3).
" H. Diels a po něm i W. Kranz dávali ve všech vydáních zlomků předsókratiků 

přednost verzi Sextově a otiskovali ji jako zlomek 82 B 3 {Die Fragmente der Vorso- 
kratiker, II, Berlin 1952^). U nás se v poslední době zabýval zprávami o ztraceném 
Gorgiově spise K. Boháček, jenž o nich napsal rozsáhlou monografii, založenou na 
důkladné znalosti odborné literatury {Proč Gorgias mluví, Praha 2004). K. Boháček 
se také pokusil o kritické zhodnocení zmíněného Janáčkova článku v Graecolatina 
Pragensia XXI (viz pozn. 1).
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a bystré filologické analýzy dokázat, že verze v pseudoaristotelském spise má 
větší dokumentární hodnotu než verze Sextová. Janáček přesvědčivě vyložil, 
že Sextus Empiricus reprodukoval obsah Gorgiova spisu ve skeptické termi
nologii a že kromě toho Gorgiovi přičítal argumentační schémata, která sám 
často používal. Podle Janáčka Sextus Empiricus zabarvoval zprávu o Gorgio- 
vých názorech svým vlastním stylem, a vnášel tak do ní momenty neautentič- 
nosti. Druhý článek, publikovaný v Listech filologických s velkým časovým 
odstupem (1946),^ pak už bezprostředně souvisel s Prolegomeny. Janáček 
v něm předběžně seznámil české čtenáře s podstatnou částí výsledků, ke kte
rým dospěl při přípravě tohoto průkopnického díla.

Prolegomena jsou spis typicky filologického zaměření. Janáček v nich 
srovnával na základě vybraných ukazatelů jazyk a styl dvou obsahově příbuz
ných Sextových spisů, a sice PH a M VII-XI. Po metodologické stránce mu 
zřejmě sloužila jako inspirační zdroj tzv. stylometrická metoda, které klasičtí 
filologové 19. a částečně i 20. století užívali při zkoumání chronologie a pra
vosti Platónových spisů. Použití stylometrické metody ke zkoumání spisů 
Sexta Empirika bylo činem novátorským; při její aplikaci prokázal Janáček 
nespornou dávku samostatnosti a invence. Svou pozornost zaměřil především 
na paralelní pasáže; ty se v uvedených spisech vyskytují v hojněm počtu a co 
do jazykověho vyjádření vykazují značně rozdílné stupně příbuznosti. Na vět
šinu paralelních míst odkazovali již vydavatelé Sextových spisů (J. A. Fabri
cius, H. Mutschmann, R. G. Bury) v poznámkovém aparátu ke svým edicím. 
V Prolegomenech se centrem Janáčkovy pozornosti stala skupina takových 
paralel, které nejsou úplně shodné, nýbrž vykazují jisté rozdílnosti ve formu
lacích. Hlavně na základě porovnání paralel tohoto druhu se Janáček snažil 
postihnout jazykové a stylové rozdíly mezi PH a M Vll-XI. K realizaci svého 
záměru přistupoval s bezprecedentní důkladností. O lexikálním složení Sex
tových spisů získal dokonalý přehled tím, že k nim z vlastní iniciativy sesta
vil, jak sám v Prolegomenech uvádí (8, 13), speciální slovníky. Zmínil se zde 
již také (33, 35) o svém plánu na publikování souhrnného slovníku k celému 
zachovanému dílu Sexta Empirika. Tento plán realizoval Janáček později

’ Bibl. (2). V tomto článku pojednal Janáček převážně o látce, kterou v Prolego
menech zařadil do kap. Ill, jež má název Particles (viz s. 39). Oproti Prolegomenum 
obsahuje tento článek navíc významnou úvahu o kritériích, vnějších a vnitřních, ke 
stanovení relativní chronologie Sextových spisů (8-10). Vnějšími kritérii mínil Janá
ček zřejmě zpětné odkazy nebo nějaké zprávy, za vnitřní kritéria pokládal změny 
v jazyce a stylu autora. Již zde vyjádřil přesvědčení, že změny v používání spojek 
potvrzují chronologickou prioritu PH před M VlI-XI. Poukazoval především na fakt, 
že neobvyklá spojka íva Sě kgí, kterou Sextus Empiricus 15x použil v PH, se vůbec 
nevyskytuje v M VII-XI.

V poněkud pozměněné podobě. K Sextovým spisům zpracoval velmi promyš
leně uspořádaný Index, který se dočkal tří vydání a pro sextovské badatele se 
stal nepostradatelnou pomůckou.

Již z názvů a seřazení kapitol Prolegomen lze vyčíst, že Janáček chtěl 
v tomto spise podat reprezentativní selekci z výsledků svých srovnávacích 
sond, které v Sextových spisech na rozdílných textových úrovních provedl. Ja
náček zařadil do kapitol Prolegomen jak jevy zcela jednoduché, které se dají 
jednoznačně statisticky doložit, tak jevy značně komplikované, u nichž je sta
tistická kvantifikace obtížná, nebo dokonce nemožná. Kapitoly se liší stupněm 
přesvědčivosti, ale každá z nich má podíl na realizaci záměru autorem sledo
vaného.

Nejdelší, nejpropracovanější a pravděpodobně i nejpřesvědčivější je 
kap. III {Particles, 15-32),” jejíž obsah zde alespoň stručně nastíním. V od
díle A) této kapitoly (17-20) pojednal Janáček o několika spojkách, jako áXK 
oůSé, íva Sé Kat, énei |it|, otí pp, kterých Sextus Empiricus často používal 
v PH, jejichž užívání však úplně nebo téměř úplně eliminoval v M VII-XI.
V oddíle B) (21-29), autor na základě statistických údajů prokázal, že skupi
na spojek (0é ye, Kat 6ři, Kat př|v) má v M VII-XI nápadně častější frekvenci 
než v PH. A v oddíle C) téže kapitoly (29-32) ilustroval stylovou rozdílnost 
mezi PH a M VII-XI poukázáním na slova, která se vyskytují teprve v M VII- 
XI. Jako příklady vybral Janáček interjekce vat, vt] Ata a spojku napóaov.

U ostatních kapitol se omezím, s ohledem na rozsah článku, na stručnou 
charakteristiku jejich zaměření. V kap. IV (33-34) poukázal Janáček na fakt, 
že oproti PH se v A/ VII-XI objevila řada nových slov, která nesouvisejí přímo 
s filozofickým obsahem spisů, a v následující kapitole (35-36) přesvědčivě 
vyložil, že nápadné rozdíly mezi oběma spisy jsou i v používání slovních kon
strukcí. Kap. VI (37-38) obsahuje poznatek, že v M VII-XI používal Sextus 
Empiricus imperfektum ve funkci prézentu mnohem častěji než v PH. Další 
typickou odlišnost (kap. VII, 39-40) nalezl Janáček v tom, že v M VII-XI 
Sextus kvůli plnosti výrazu často nahrazoval důležitý termín dvojicí synonym.
V kap. VIII (41) se upozorňuje na fakt, že v M VII-XI SE mnohem častěji 
a dovedněji využívá řečnických figur, anafory a epanastrofy, když sloveso 
použité nejprve v tvaru určitém opakuje v následující větě v pozici doplňko
vého participia.’^ V kap. IX (42-44) Janáček statistickými údaji prokázal, že

Bibl. (7a-c). O poslední vydání Indexu se zasloužil významný italský papyrolog 
R. Pintaudi, který Janáčkovi zprostředkoval kontakt s nakladatelstvím Leo S. Olschki 
a po Janáčkově smrti organizoval práci na korekturách.

” Signifikantní je fakt, že v článku (2) využil Janáček převážně materiálu určené
ho pro tuto kapitolu. Viz pozn. 9.

Jako názorný příklad uvedeného způsobu vyjadřování může sloužit zvláště pa-
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40 Jan Janda Přínos Karla Janáčka k poznávání spisů Sexta Empirika 41

v M VII-XI se mnohem výrazněji než v PH projevuje tendence nahrazovat 
tvary slovesa eívai různými synonymy (ůnáp/eiv, wyxóveiv aj.). V kap. X 
(45-49) autor na vybraných přildadech objasnil, že souvětí v M VII-XI mají 
propracovanější strukturu než v PH a že se Sextus při jejich strukturování sna
žil uplatňovat principy paralelizmu a periodicity. V kap. XI (50-54) je podán 
výklad, že v AI VII-XI se výrazně projevuje pedagogická tendence a že zde 
SE pomocí rady formálních prostředků zvýšenou měrou usiluje o přehledné 
členění probírané látky. V kap. XII (55-58) pojednal Janáček o tom, jak Sex
tus Emipiricus rozšiřoval text M VII-XI (oproti P7¥) doplňky formálního rázu, 
jako jsou odkazy směrem vzad i vpřed, resumování, vytyčování bodů dalšího 
výkladu.’^ Kap. XIII (59-61) se týká Sextových citací z děl antických autorů 
a parafrází jejich názorů. Janáček konstatuje, že na paralelních místech jsou 
citáty z M VII-XI zpravidla autentičtější, ale parafráze v tomto spise jsou pod
le něj silněji poznamenány Sextovým vlastním stylem než v PH}"^

Janáček využil v jednotlivých kapitolách Prolegomen jen části materiálu, 
který při přípravných pracích shromáždil.Ale údaje, které v tomto spise 
uvedl, jasně prokázaly, že jazykové rozdíly mezi PH a M VII-XI jsou mar
kantní a že nejstarší spis napsal Sextus Empiricus podstatně odlišným stylem 
než spis následující. Toto byl první velký objev, jímž Janáček obohatil sex- 
tovské bádání. Při interpretaci zjištěných jazykových a stylových rozdílů mezi 
PH a M VII-XI vycházel Janáček z relativní chronologie tehdy všeobecně 
uznávané. V závěrečné kapitole Prolegomen (62-64) i na mnoha dalších 
místech tohoto díla označoval Janáček styl M Víl-XI nejen za nový, ale hod-

sáž z M VII 356: ů Siávoia ... aiaOriTíKíúť; KiveiTat, aiaOpTiKoc; 0ě Kivougévri 
aiaOpGic; éoTiv atd. Sextovi se tu podařilo akumuloval čtyři epanastrofy za sebou.

Vsuvkami obsahového rázu, o něž Sextus Empiricus rozšiřoval pasáže z PH, 
když je přebíral do M VII-XI, se Janáček v této kapitole nezabýval. O Sextově zachá
zení se vsuvkami tohoto druhu pojednává např. v článcích (8), (9), s. 105-107.

Kap. XIII je podle mého názoru jediná, proti které se dají vznášet vážnější ná
mitky. Četné doxografické pasáže v PH vypadají totiž jako zkrácené verze paralelních 
pasáží z M VII-XI, takže nepotvrzují chronologickou prioritu PH vůči M VII-XI. Na 
to jsem upozornil v referátu o SESM {Eirene 12, 1974, s. 167-168).

’5 K. Janáček napsal s rozdílným časovým odstupem po publikování Prolegomen 
řadu článků, které by se daly chápat jako doplňky k nim. V článku (36), s. 44, z r. 1984 
sám s trochou humoru poznamenal, že k Prolegomenum nenápadnou formou přidává 
po léta další kapitoly. A poukazuje na články (12) a (19). Ale jako součást Prolego
men by se tematicky hodily i články (5), (27), (29), (30), (40).

V úvodní kapitole Prolegomen (8) v souladu s communis opinio Janáček napsal: 
„There being no reason to doubt the truth of external evidence, according to which the 
chronological order of Sextus’s works is PH, M VII-XI, M I-VI Výrazem exter
nal evidence nemohl Janáček mínit nic jiného než zpětné odkazy v Sextových spisech. 
K této problematice viz oddíl IV tohoto článku.

notil jej oproti stylu PH jako výrazně zlepšený. Janáček byl dále přesvědčen, 
že Sextus Empiricus o nový styl vědomě usiloval. Zvlášť důrazně poukazoval 
na to, že při psaní M VII-XI prokázal Sextus zlepšené znalosti řecké gramati
ky; to se projevilo např. v tom, že se ve svém novějším spise vyhýbal používá
ní neobvyklých spojek (íva öe kqí) nebo spojek s nekorektní negací (ekeí při, 
OTí pT|) apod. Stručně řečeno, v Prolegomenech dospěl Janáček k dobře zdů
vodněnému závěru, že Sextus Empiricus jako spisovatel udělal v M VII-XI 
oproti PH pozoruhodný pokrok.

Sextovým třetím spisem {M I-VI) se Janáček ve své průkopnické mono
grafii nezabýval. Ale na základě lexikálního materiálu, který měl i k tomuto 
spisu shromážděný, nebylo pro něho obtížné v dalších pojednáních dokázat, 
že třetí Sextův spis vykazuje po jazykové a stylové stránce blízkou příbuznost 
s M VII-XI.'^ Rovněž o třetím spise Janáček soudil, že na něm lze pozorovat 
Sextovo úsilí o další zlepšení jazyka a stylu. A tak Janáček rozeznával tři stup
ně v Sextově spisovatelském vývoji, ale za zásadní považoval rozdílnost mezi 
stylem PH a zbývajících dvou spisů. Co se PH týká, pokládal Janáček za 
pravděpodobné, že při sepisování tohoto prvního díla byl Sextus Empiricus 
nejméně samostatný a že byl i po stránce jazykové a stylové nejvíce závislý 
na svých nedochovaných pramenech.

Z pozorování stylu Sextových spisů, zvláště ovšem z pozorování drobných 
formulačních změn v paralelních pasážích, Janáček vyvozoval, že charakte
ristickým znakem Sexta Empirika jako spisovatele byla nápadná záliba ve 
variaci. Tématu variace u Sexta věnoval Janáček speciální pojednánř^ a tento 
Sextův sklon velmi často připomínal během své dlouholeté badatelské činnos
ti. Princip variace hrál důležitou úlohu, když Janáček zkoumal vztah mezi 
pasážemi ze spisů Sextových a paralelními pasážemi zachovanými u Diogena 
Laertia a Hippolyta (viz níže str. 42-44).

V některých článcích navazujících na Prolegomena Janáček závažně za
sáhl do sextovského bádání také tím, že pro tradičně uznávanou chronologii 
Sextových spisů, opírající se dříve jen o zpětné odkazy v jeho dílech, hledal 
nové zdůvodnění, zdůvodnění založené na pozorování jevů z oblasti jazyka 
a stylu. Janáček totiž považoval některé jazykové změny v Sextových spisech, 
zvláště změny, jež mohou být pokládány za gramatické opravy, za neobratitel- 
né, tzn. takové, jež mohou probíhat jen jedním směrem, nikoliv však obráce-

O tomto tématu pojednává Janáček v článcích (4), (6), s. 4-6, (9), s. 102, (12), 
s. 177-178.

Bibl. (9), s. 102. Zde Janáček podává znamenité shrnutí svého názoru na vývoj 
stylu ve spisech Sexta Empirika.

’’ K tomu např. Bibl. (9), s. 107, (21), s. 121.
Bibl. (6), (9), s. 102-103.
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ně. A za jediný myslitelný směr pokládal Janáček změny od PH k M VII-XI, 
eventuálně od M VII-XI k M I-VI. V takovýchto neobratitelných změnách 
spatřoval Janáček spolehlivá kritéria při úvahách o relativní chronologii spisů 
Sexta Empirika. Tuto svou teoretickou pozici vyložil naprosto jasně v jednom 
ze svých nej významnějších článků Sextus Empiricus an der Arbeit z r. 1956.^’ 
Nej názornějším příkladem Janáčkova úsilí hledat v Sextových spisech ne- 
obratitelně jazykové změny a využívat jich pak ke zdůvodňování relativní 
chronologie je zřejmě článek Katnep a ČTreÍTrep jako kriteria relativní chro
nologie z r. 1958.2^ O kritické reakci na Janáčkovu koncepci relativní chro
nologie spisů Sexta Empirika se stručně pojednává v závěrečné části tohoto 
článku.

IIL
Další významnou složkou sextovských studií K. Janáčka bylo srovnávání 

pasáží ze Sextových spisů s obsahově příbuznými texty zachovanými u zná- 
měho historika řeckě filozofie Diogena Laertia (asi 3. stol. po Kr.)^^ a vý- 
znamněho křesťanskěho spisovatele Hippolyta (asi 175-235 po Kr.). Toto 
zkoumání mělo přispět k prohloubení poznatků o vztazích mezi prameny 
k dějinám novopyrrhónskěho skepticismu. Je pochopitelně, že Janáčkův ba
datelský zájem upoutal především rozsáhlý referát o pyrrhónismu a jeho his
torii, jejž Diogeněs Laertios připojil k biografii Pyrrhóna z Élidy (IX 70-108). 
Janáček udělal několik sond do Diogenova referátu, pomocí nichž se pokusil 
zjistit, zdaje Diogenův text závislý na spisech Sextových. V jednom ze svých 
nej významnějších a metodologicky nej pozoruhodnějších článků srovnal Janá
ček paralelní skeptické aporie z A/ IX 207-217 a z DL IX 97-99, které se tý
kají námitek pyrrhónských skeptiků proti příčině.^"* Při srovnávání těchto pa
ralelních pasáží (v PH odpovídající paralela neexistuje) Janáček v plně míře 
využil svých poznatků o Sextově způsobu práce, jímž se podrobně zabýval 
v Prolegomenech. Detailní filologickou analýzou dokázal, že oba autoři čer
pali pasáž o příčině ze stejného pramene, ale že onoho pramene každý z nich 
využil podstatně rozdílným způsobem. Sextus Empiricus onen společný pra-

men značně rozšířil vsunutím několika odkazů čistě formálního rázu a zapra
cováním rozsáhlě vložky ilustrující názory tzv. dogmatiků. Projevila se i jeho 
typická záliba ve variaci, takže v původním textu provedl na některých mís
tech drobné jazykové úpravy podobné těm, kterě dělal, když přejímal pasáže 
z PH do M VII-XI. Mladší Diogeněs, jenž psal nejměně několik desetiletí po 
Sextovi, naproti tomu postupoval jako nesamostatný, ale spolehlivý referent, 
který svou předlohu prostě opsal.

Ke stejnému výsledku dospěl Janáček při srovnávání paralelních pasáží, 
které obsahují argumentaci podporující skeptické stanovisko, že nic není dob
ré nebo zlé od přirozenosti (M XI 69-78 ~ DL IX lOl).^^ Podle Janáčkova 
závěru se sice Diogeněs o Sextovi obdivné vyjadřoval, ale jeho spisů jako 
pramenů nepoužíval a starší skeptické názory zachoval v původnější podobě 
než Sextus Empiricus. Také o těch pasážích Diogenova spisu, ke kterým exis
tují důležité paralely v PH, Janáček soudil, že nejsou převzaty z tohoto Sex
tová spisu, nýbrž že i v tomto případě čerpali oba autoři ze staršího skeptické
ho materiálu. A tak Diogenův výklad o systému deseti tropů (IX 79-88) 
i výklad o systému pěti tropů (IX 88-89) považoval Janáček za nezávislý na 
korespondujících, ale mnohem obsáhlejších výkladech Sextových {PH I 36- 
163; I 164-169).^^ O Diogenově referátu jako celku vyslovil Janáček odváž
nou hypotézu, čistě filologicky podloženou, že jej Diogeněs převzal z jednoho 
pramene.2"^ Svými studiemi o vztahu Diogenova referátu ke spisům Sexta 
Empirika Janáček bezesporu důrazně poukázal na význam výkladu tohoto 
pozdního kompilátora pro historii pyrrhónské skepse.Ukázalo se totiž, že 
mladší Diogeněs zachoval informace o starší fázi pyrrhónismu, než je ta, kte
rou představují spisy Sextový.

Janáček dále orientoval své zkoumání na paralelní pasáže týkající se astro
logie, které se vyskytují u Sexta Empirika a Hippolyta. K částem Sextový 
knihy Hpóc; áoTpokóyouc; {M V) totiž existují rozsáhlé paralelní partie ve 
IV. a V. kn. Hippolytova spisu 'O Kara naacov aípéoecov {Refutatio
omnium haeresium). Hippolytos neudává pramen, ze kterého popis základních 
principů astrologie a polemiku proti ní čerpal. Ale shody mezi Hippolytovým 
a Sextovým textem {M V) jsou tak očividné a jdou do takových podrobností.

2’ Bibl. (9), s. 100-102.
Bibl. (12)

2^ Ke spisu Diogena Laertia (v latinském překladu zvaném Vitae philosophorum) 
vypracoval Janáček podobný index, jaký předtím sestavil ke spisům SE. O hotovém 
indexu se zmiňoval již v (13), s. 50, a (23), s. 448, později v (36), s. 46. Vlivem nepří
znivých okolností však tento index mohl vyjít tiskem až po několika desetiletích {In
dice delle Vité deifilosofi di Diogene Lae rzi o, Firenze, Leo S. Olschki 1992, 371 s.). 
Rovněž na vydání této důležité publikace má velkou zásluhu R. Pintaudi.

2^ Bibl. (13).

25 Bibl. (15).
2^ O systému deseti tropů - (21), s. 120, 121, o systému pěti tropů - (26), s. 47-48, 

SESM, s. 93-94.
22 Bibl. (17), s. 136.
2^ Janáčkovým názorům na referát Diogena Laertia o pyrrhónismu věnoval velkou 

pozornost J. Bames v AMRWII.36.6 (viz pozn. 2). Bames se o Janáčkových názorech 
i jeho metodologii vyjadřuje s velkým respektem, i když k nim má menší výhrady 
(X. Janáček’s Theory, s. 4268-73).
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že dřívější badatelé (P. Wendland^^ aj.) považovali téměř za samozřejmé, že 
Hippolytos výklad o astrologii opsal skoro doslova z M V.

Janáček vystoupil polemicky proti tradičnímu názoru a pokusil se doká
zat, že Hippolytův výklad o astrologii zM\ opsán není. V článcích k tomuto 
problému^Q použil podobného způsobu argumentace jako při srovnávání pa
ralelních pasáží z DL IX a M VII-XI. Janáček pozorně registroval drobné ja
zykové rozdíly mezi textem Hippolyta a Sexta Empirika a konstatoval, že 
Hippolytův text nevykazuje zvláštnosti charakteristické pro vyspělý styl Sex- 
tův, tzn. styl uplatněný v M VII-XI a M I-VI. Z toho Janáček vyvodil závěr, 
že Hippolytos nečerpal přímo z M V, nýbrž že oba autoři použili stejné před
lohy, se kterou ale zacházeli odlišným způsobem. Hippolytos onen společný 
pramen prostě opsal (podobně jako v analogické situaci Diogenés Laertios), 
kdežto Sextus Empiricus při jeho přejímání uplatnil svůj typický sklon k va
riaci. Sextus podle Janáčka upravil onen předpokládaný společný pramen 
obdobným způsobem, jakým upravoval pasáže z PH, když je přebíral do 
M VII-XI.

Janáčkův pokus dokázat, že Sextus Empiricus a Hippolytos čerpali výklad 
o astrologii ze stejného pramene a že Hippolytos opsal pramen v autentičtější 
podobě než Sextus, je metodologicky pozoruhodný a duchaplně zdůvodněný. 
U kompetentních specialistů se však nesetkal se všeobecným uznáním. Část 
badatelů dává i nadále přednost starému názoru, že Hippolytos opisoval 
z M V. O stanoviscích k tomuto spornému problému podává souhrnnou infor
maci L. Floridi, jenž nedávno publikoval přehlednou knihu o osudech Sexto
vých spisů od starověku po současnost.^’ Floridi sám se staví k Janáčkově tezi 
odmítavě,^2 podobně jako E. Spinelli, jenž vydal M V s paralelním italským 
překladem a obsáhlým komentářem.Problém Janáčkem otevřený, ale s de
finitivní platností asi těžko řešitelný, má pro hodnocení Sexta Empirika jako 
autora značný význam. Pokud by měl Janáček pravdu, pak by Sextus patřil 
mezi autory, kteří neváhali opisovat z pramenů ve velmi rozsáhlé míře, i když 
v Sextově případě by se jednalo o opisování se stylistickými variacemi.

Hippolytus, Werke Ul. Refutatio omnium haeresium, hrsg. von P. Wendland, 
Leipzig 1916, Einleitung, XXI.

Bibi. (14), (20). Janáček se k tomuto problému vrátil ještě v pozdním článku (44).
L. Floridi, Sextus Empiricus - The Transmission and Recovery of Pyrrhonism,

Oxford UP 2002.
Op. cit., 5-6.
Contro gli astrologi a cura di E. Spinelli (Elenchos XXXII), Napoli 2000. Na 

s. 57, pozn. I, E. Spinelli odmítá Janáčkovu pozici.
V závěru článku (20) Janáček s uznáním citoval slova R. Mutschmanna z před

mluvy k PH (BT, 1912, XIII): „Vereor enim, ne Sextus omnia fere quae praebet ex

IV.
Nejpřekvapivější a snad nejoslnivější objev se K. Janáčkovi podařil na za

čátku šedesátých let minulého století, nedlouho poté, co podruhé vydal Index 
k Sextovým spisům a kdy měl o těchto spisech takové detailní znalosti, jaký
mi nedisponoval žádný z jeho předchůdců. Janáčkovi se podařilo odhalit 
v sextovském bádání závažný omyl, jehož odstranění vedlo k novému a pře
kvapivému poznatku. Jedná se o omyl velmi starý, jenž provázel bádání 
o Sextovi Empirikovi od jeho raného stadia, tzn. od uveřejnění souborné ko
mentované edice Sextových spisů od J. A. Fabricia r. 1718.^^ V sextovském 
bádání byl totiž až do publikování Janáčkova objevu všeobecně přijímán ná
zor, že v úvodní pasáži M VII I Sextus odkazuje na výklad o základech pyr- 
rhónské skepse, který je obsažen v PH 1. Janáček tento zakořeněný omyl ob
divuhodným způsobem vyvrátil. V článku Die Hauptschrift des Sextus Empi
ricus als Torso erhalten?^^ na základě precizmi filologické interpretace pře
svědčivě dokázal, že odkaz v M VII 1 se nemůže vztahovat na všeobecný vý
klad o skepsi podaný v PH I, nýbrž že se tu musí jednat o interní odkaz v rámci 
jednoho a téhož spisu. Podle Janáčkovy převratné interpretace tedy Sextus 
Empiricus odkazoval na část svého hlavního spisu, která se nezachovala. Ja
náček tak jako první vyslovil smělou, ale naprosto správnou myšlenku, že ze 
Sextová hlavního spisu se zachovala jen část polemická a že základní část, 
odpovídající obsahově PH I, se ztratila.

Ve své přesvědčivé argumentaci poukazoval Janáček na to, že slova pexa 
TTjc; KpocrqKoúcrnc; é^epyaaíac; (M VII 1) se nehodí na spis, jenž má, jak je 
tomu u PH, ráz pouhého nástinu (ÚKOWKíóoetq), nýbrž že zde Sextus musel 
mít na mysli výklad důkladně provedený. Janáček rovněž správně objasnil, že 
i všechny ostatní Sextový odkazy na místa z oné základní části, tzn. odkaz na 
výklad o kritériu (M VII 29), na probírání Ainesidémových deseti tropů 
(M VII 345) a dva odkazy na výklad o skeptickém cíli (A/ XI 144, 167), se 
nemohou týkat odpovídajících pasáží z PH I, nýbrž že se ve všech těchto pří
padech musí jednat o odkazy interní, které se vztahovaly na pasáže z oné zá
kladní části M VII-XI, kde Sextus Empiricus podal mnohem podrobnější cha
rakteristiku skeptické filozofie než v PH. Jasné potvrzení své nové interpreta
ce spatřoval Janáček oprávněně i v závěrečných slovech Sextová hlavního spi
su: ... xf^v aúpnaoav xfiq okektiktií; áYCoyfiq Sié^oóov aKapxl^opEv.

aliorum libris congesserit.“ Touto pasáží uvedl Janáček také svůj poslední článek vě
novaný sextovské problematice. Bibl. (46).

Sextus Empiricus, Opera Graece et Latine, emendavit J. A. Fabricius, Lipsiae
1718.

Bibl. (18). - V pozdním článku (45) Janáček vyložil, že Sextův hlavní spis měl 
původně název LKenxiKa ÚTTopvTipaw.
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Janáčkův jasný důkaz, že hlavní dílo Sexta Empirika se zachovalo v ne
úplné podobě, je příkladem mistrovské interpretace textu a patří bezesporu 
k nejbystřejším objevům v dějinách bádání o antické filozofii. Z tohoto zna
menitého objevu se stal jeden z nových pilířů sextovských studií. Z Janáčko
va správného vysvětlení Sextových dříve mylně chápaných odkazů (M VII 
1,29,345, XI 144,167) vyplynul závažný důsledek, že totiž v M VII-XI (stej
ně jako v MI-VI) neexistují žádné odkazy vztahující se na PH. Sextovo mlče
ní o PH v M VII-XI i v MI-VI se Janáček pokoušel vysvětlit domněnkou, že 
Sextus pokládal tento spis, jenž měl charakter pouhého nástinu, po odborné 
i stylové stránce za méněcenný ve srovnání se svými zralejšími díly, a tak se 
o něm později nezmiňoval.Janáčkův ustálený názor na relativní chronolo
gii spisů Sexta Empirika nedoznal po jeho převratném objevu žádných změn. 
V závěru svého článku důrazně prohlásil, že relativní chronologie Sextových 
spisů spočívá (po odhalení mylného pojetí zpětných odkazů v M VII-XI) vý
hradně na důvodech odvozených z pozorování jazyka a stylu.^^

V.
Po výrazných úspěších ve zkoumání změn ve spisovatelské činnosti Sexta 

Empirika se K. Janáček pokusil postihnout, a to rovněž na bázi převážně filo
logického přístupu, základní obrysy Sextová filozofického vývoje. O tomto 
záměru se Janáček poprvé zmínil v článku O jedné negativní zkušenosti z r. 
1962;^^ hlavní body své koncepce nastínil stručně a jasně v článku Zur Bilanz 
des griechischen Skeptizismus, publikovaném r. 1968,"^^ a tuto koncepci mno
hem detailněji, avšak méně zřetelně rozpracoval ve své druhé, rozsáhlejší mo
nografii z r. 1972 Sextus Empiricus's Sceptical MethodsV SESM analyzo
val Janáček skupinu významných skeptických termínů, které měly důležitou 
úlohu v argumentačních schématech sextovského stadia novopyrrhónismu.'^^

Bibl. (18), s. 276-277. Srov. SESM, s. 132.
Bibl. (18), s. 277: „Da also PH in Sextus’ anderen Schriften niemals zitiert wer

den, fußt die relative Chronologie einzig und allein auf den sprachlichen und stilistis
chen Gründen.“

Bibl. (16). Tento krátký článek je jednak zajímavý kvůli Janáčkovu resumující- 
mu pohledu na výsledky své vlastní práce, jednak má značný význam pro porozumě
ni Janáčkově metodologii i pro porozumění jeho monografii SESM a pozdním člán
kům, v nichž se vyjadřoval o Sextově filozofickém vývoji. Za nejpozoruhodnější však 
považuji ten fakt, že se zde Janáček velmi kriticky zamýšlel nad koncepcí, kterou poz
ději důrazně prosazoval.

Bibl. (24).
Bibl. (28).
Kapitoly SESM mají následující nadpisy, z nichž je zřejmé, které skeptické ter

míny se v nich probírají: I. Introduction, II. 'Oaov éní, III. ’ ATiioTOt;, IV. Zt|t(d,

Jedná se převážně o termíny, kterých Sextus Empiricus používal při stereo
typní argumentaci založené na pěti tropo vém nebo dvoutropovém sy stému.
V jednotlivých kapitolách probírá Janáček relevantní doklady ze Sextových 
spisů podle jejich chronologie (PH, M VII-XI, MI-VI) a pokouší se charakte
rizovat rozdílnosti, které mezi spisy v terminologické oblasti existují. Ze zjiš
těných terminologických rozdílností se pak snaží usuzovat na směr Sextová 
myšlenkového vývoje. V SESM Janáček detailněji propracoval hypotézu ob
saženou již ve výše citovaném článku, že totiž i v názorové sféře (podobně 
jako v oblasti stylu) prošel Sextus třemi vývojovými fázemi, které lze vypo
zorovat v jeho třech spisech.^

Charakteristickým znakem skepticismu obsaženého v PH je dodržování 
zásady, že ohledně nezjevných věcí skeptikové nic (dogmaticky) ani netvrdí, 
ani nepopírají. Jejich postoj vždy vyúsťuje ve zdržení se soudu (éjcoxři).
V době, kdy Sextus Empiricus sepisoval PH, pokládal lékařskou školu meto
diků za bližší důsledné skepsi než školu empiriků, a to především kvůli roz
dílným názorům těchto škol na poznatelnost či nepoznatelnost nezjevných 
věcí.^5 Spis M VII-XI se od PH zřetelně odlišuje mj. v tom, že v M VII-XI 
vystupují skeptikové jako jedna ze stran, mezi nimiž je veden spor, a to jako 
strana, která nějakou tezi popírá. V M VII-XI, na rozdíl od PH, se několikrát 
vyskytuje 1. osoba plurálu od slovesa ávaipeiv ve vztahu ke skeptikům.^^ 
Skeptikové však zaujímají pozici popírajících proto, aby se dospělo k rovno
cennosti (laoaOéveia) rozdílných názorů, a pak se spokoj ují s etto/t]. Při psa
ní M VII-XI patřil již Sextus pravděpodobně ke škole empiriků, jak se dá usu
zovat z M VIII 191. Ještě výraznější posuny v terminologii zjistil Janáček 
v M I-VI. Oproti PH a M VII-XI se v A/ I-VI mnohem častěji vyskytuje ter
mín ávTÍppr|oi(; (protiargumentace, polemika), a to na klíčových místech, za
tímco nej důležitější skeptické termíny jako iaoaOévsia a étioxti se v celém 
M I-VI vyskytují jen na jednom místě (II 99). ’Aviipprioic; v M I-VI má cha
rakter polemiky, jejímž cílem je vyvrátit základy nauk, proti nimž je na-

V. AvTíXéyo), ávTÍppr,Gíg, VI. ’AvTÍ0eoi(;etc., VU. 'Avaipó - tí0ti|ií etc.. Vlil. Aöo- 
IX. Kpívíú, éKiKpívo), npoKpívío, Kpiniptov etc., X. Aia(j)(övva, laoa0éveía,

ETTOxri, XI. Ol xpÓKOi Tfjc; ejroxní;, XII. ndoi - tioí, XIII. nepiipéKco, jiepiipOKři, 
XIV. Conclusion.

K poznání, jak ve spisech Sexta Empirika fungovalo používání dvoutropového 
a pětitropového systému, přispěl Janáček speciálně v článcích (26) a (38).

Viz Bibl. (24). Na začátku článku (40), s. 45, Janáček sám stručně a jasně na
psal, že v SESM vylíčil tři stadia Sextová filozofického vývoje.

K tomu PH I 236-241. SESM, kap. Vílí ( ASo^áaTCoc;, s. 61-62). Janáček poklá
dal skepsi PH, spisu podle jeho pojetí nejstaršího, za nejčistší. (40), s. 45.

K tomu SESM, kap. VII (’Avaipw - TÍ0rigi etc., zvi. s. 55-59), kap. XIV (Con
clusion, s. 132).
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mířena. V A/ I-VI není po aviippriai^ konstatována íaooOéveia rozdílných 
názorů a nenásleduje po ní énoxři. Janáček považuje MI-VI za spis podstatně 
se lišící svou základní orientací od PH i M VII-XL Podle něho Sextus Empi
ricus v tomto spise opustil pozice novopyrrhónské skepse a zaujal stanovisko, 
které se v odborné literatuře označuje jako negativní dogmatismus, tzn. pre
ferování negativního stanoviska místo neutrální skeptické epoché^^ V někte
rých pozdních článcích Janáček svůj názor na M I-VI jako spis neskeptický 
(podle měřítek proklamovaných v PH I) ještě vyostřil, zvláště v článku MI- VI 
ais Schlüssel zu Sextos Empeirikos's Schriften,'^^ Janáček kladl příliš velký 
důraz na zjištění, že v M I-VI po ávTÍppr|oi(; nenastává ioooGéveia a násled
ně é7ioxř|. Tento nesporný fakt se však dá interpretovat i jinak a nemusí být 
nezbytně považován za doklad toho, že Sextus ve svém posledním spise opus
til pozice novopyrrhónské skepse."^^

Pokusil jsem se charakterizovat hlavní témata, jimiž se K. Janáček při 
zkoumání spisů Sexta Empirika zabýval. Na další témata, např. vztah Sexta 
k Ainesidémovi, už nezbyl prostor. Pokud jde o kritické ohlasy na Janáčkovy 
názory na spisy Sexta Empirika, zmíním se pouze o jednom bodu, který po
kládám za nejdůležitější. R. Bett se pokusil ve svém komentovaném anglic
kém překladu M XI dokázat, že Janáčkova koncepce relativní chronologie 
Sextových spisů, založená výhradně na jazykových a stylových kritériích, je 
nesprávná.^® Ze srovnání Sextových výkladů o etické části filozofie v M XI 
a v PH III 168-279 dospěl Bett k závěru, že PH jsou spis pozdější než M VII- 
XI. Podle Betta má totiž Sextův výklad o etice v PH III vyšší filozofickou 
úroveň a představuje vyspělejší podobu novopyrrhónismu než výklad v M XI. 
Filozofickou úroveň považuje Bett za rozhodující kritérium pro stanovení re
lativní chronologie spisů Sexta Empirika a prosazuje názor, že Sextus napsal 
své spisy v pořadí M VII-XI, M I-VI, PH.^^

K tomu SESM, kap. V (’AvTiXéyo, dviippriaic;, zvi. s. 41-43), kap. XIV (Con
clusion. zvi. s. 133). Srov. (16), s. 30-31 a pozn. 39, (24), s. 134, 136-137.

Bibl. (42), zvi. s. 172-173; viz též (41), s. 141-142, (43), s. 102, (44), s. 3.
W. Freytag {Mathematische Grundbegriffe bei Sextus Empiricus, Spudasma-

ta 57, Hildesheim - Zürich - New York 1995, s. 15) interpretuje Sextový vyvracející 
argumentace, po nichž nenásleduje epoché, jednoduše jako „verkürzte Darstellungs
weise“ („zkrácený způsob podání“) a nevyvozuje z nich žádné důsledky ohledně Sex
tová filozofického stanoviska. Janáček o takovémto vysvětlování v SESM (133) uva
žoval, ale ustoupil od něj.

5^ Sextus Empiricus, Against the Ethicists {Adversus mathematicos Xí), translation, 
commentary and introduction by Richard Bett, Oxford 1997. Kritice Janáčkových 
názorů věnoval Bett Appendix C v rozsahu tří stránek {The Views of Karel Janáček, 
s. 274-276).

Op. cit.. Introduction, s. X-XI, XXV-XXVI.

Bylo by předčasné pokládat po Bettově kritice Janáčkovu koncepci rela
tivní chronologie Sextových spisů za vyvrácenou. Jde tu evidentně o rozpor 
mezi výsledky, které vyplývají z diametrálně rozdílného metodologického 
přístupu obou badatelů. Ale vztah mezi PH a M VII-XI by v budoucnu měl 
být předmětem dalšího, všestranného zkoumání. Na pojetí chronologického 
vztahu těchto spisů závisí představa o tom, jak probíhal Sextův vývoj jako 
spisovatele i jako filozofa. Jde o to, zda změny probíhaly ve směru od PH k M 
VII-XI (Janáček), anebo naopak od M VII-XI k PH (Bett). Janáčkovy a čás
tečně i Bettovy objevy však otvírají prostor pro hypotézu, že PH a M VII-XI 
by nemusely pocházet od stejného autora a že by PH mohly být dílem nezná
mého (posextovského) skeptika, který stál svými názory blíže škole metodi
ků než empiriků.Ať už se sextovské bádání bude v budoucnosti vyvíjet jak
koli, nespornou zásluhou K. Janáčka zůstane, že k bádání o spisech Sexta 
Empirika přispěl dvěma objevy mimořádného významu, které je posunuly na 
vyšší úroveň a které si i v budoucnosti zachovají trvalou platnost. PH jsou 
napsány podstatně odlišným stylem než M VII-XI a M I-VI. Hlavní Sextův 
spis je zachován jako torzo, jemuž chybí základní část, odpovídající obsaho
vě PH I. Díky badatelskému úsilí K. Janáčka dostalo bádání o spisech Sexta 
Empirika jiné, pevnější základy, než jaké mělo před jeho vystoupením. Svý
mi novými výsledky a podněty v uvedené oblasti přispěl K. Janáček nebýva
lou měrou k posílení prestiže českých věd o antickém starověku na meziná
rodním fóru.^^

Hypotéza, že PH a M VII-XI by mohly pocházet od různých autorů, by se dala 
podepřít dost vážnými důvody. Jako silná anomálie působí již ta okolnost, že autor PH 
preferuje lékařskou školu metodiků před školou empiriků {PH I 236-241). K. Janáček 
znamenitě popsal jazykové a stylové rozdíly mezi oběma spisy a jeho četné poznat
ky by se daly obrátit proti jeho interpretaci vztahu mezi PH a M VII-XI. Mezi PH 
a M VII-XI existují dost závažné rozdíly i v názorové oblasti, jak upozornili Janáček 
i Bett a také někteří další badatelé dávno před nimi. A konečně mezi PH na straně jed
né a M VII-XI, M I-VI na straně druhé neexistuje žádné propojení zpětnými odkazy.

55 Z iniciativy a na návrh F. Karfíka zařadilo nakladatelství W. de Gruyter do řady 
Beiträge zur Altertumskunde (2007) úplný soubor Janáčkových článků a recenzí, kte
ré se vztahují k Sextovi Empirikovi a pyrrhónismu. Články publikované původně 
v češtině nebo ojediněle v ruštině tam vyjdou v německém překladu, takže význanrmá 
složka Janáčkova badatelského odkazu se stane v úplnosti snadno dostupnou zájem
cům o historii pyrrhónského skepticismu. Soubor Janáčkových studií rediguje F. Kar-
fík ve spolupráci se mnou.
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■ ZUSAMMENFASSUNG
Karel Janáčeks Beitrag zur Erforschung 
der Schriften von Sextus Empiricus

In diesem Aufsatz werden die Hauptergebnisse behandelt, die K. Janáček bei 
der Erforschung der Schriften des Sextus Empiricus erreicht hat. In seiner 
bahnbrechenden Monographie Prolegomena to Sextus Empiricus (1948) ist er 
zum Ergebnis gelangt, daß zwischen der ältesten Schrift des Sextus {Pyrrho- 
niae hypotyposes - PH) und der nachfolgenden Schrift (Adversus mathemati
cos VII-XI) wesentliche Sprach- und Stilunterschiede bestehen. Der weitere 
bedeutende Beitrag Janáčeks besteht darin, daß er entdeckt hat, daß von Sex
tus’ Hauptschrift (M VII-XI) der grundlegende dem I. Buch von PH entspre
chende Teil verlorengegangen ist. Erfolgreich war auch Janáčeks Untersu
chung einiger Parallelpassagen zu Sextus’ Schriften, die sich bei Diogenes 
Laertios und Hippolytos befinden. In seiner Monographie Sextus Empiricus* 
Sceptical Methods (1972) hat Janáček die skeptische Terminologie in Sextus’ 
Werken untersucht und dabei den Versuch gemacht, die Hauptveränderungen 
in Sextus’ philosophischem Standpunkt zu erfassen. Im Schlußabschnitt des 
Aufsatzes wird auf die Kritik von R. Bett aufmerksam gemacht, die sich auf 
Janáčeks Auffassung der relativen Chronologie von Sextus’ Schriften bezieht.
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Marathón
(Obrazy antické 
z r. 490 před Kr.)
RŮŽENA DOSTÁLOVÁ (Praha)

Počínaje V. všesokolským sletem v r. 1907 byly slety doprovázeny tzv. 
„scénami“, rozsáhlými melodramatickými představeními ve volném prosto
ru. První sletová scéna měla název Šachový turnaj a představovala vítězství 
Žižkových vojsk nad Zikmundem r. 1422. Podnětem této první scény bylo ale
gorické vystoupení na Národopisné výstavě r. 1895.

VI. všesokolský slet se konal v červnu 1912 a byl oslavou 50. výročí zalo
žení Sokola. Námětem sletové scény se stala bitva u Marathonu, scéna měla 
„osvětlit sokolským srdcím antické zásady, které byly pro sokolstvo od začát
ku inspirací a jím byly uváděny v život. [...]

Celá sletová »aréna« byla postavena a vyzdobena ve stylu antickém 
brány, pylony, sloupy a sochy, to vše mělo dát sletišti výraz akropole athén
ské Na vrcholu střechy hudebního pavilonu vévodila Pallas Athéna.“

,4-Iody gymnické“, to jest atletické hry napodobující antický pětiboj, pen
tathlon na oslavu vítězství malého řeckého národa nad mocí Peršanů, měly 
v duchu Tyršově za vzor olympijské hry. Jistě není náhodné, že v říjnu 1912 
začala první balkánská válka, v níž slovanské balkánské státy a Řecko zaháji
ly ozbrojenou akci proti Osmanské říši.

Připomeňme pro úplnost, že VIL slet r. 1920 doprovázela scéna Stavba so
chy svobody. Vlil. slet roku 1926 scéna Kde domov můj?, ale antické náměty 
se vrátily na IX. všesokolském sletu r. 1932, na který připadalo 100. výročí 
narození zakladatele Sokola M. Tyrše. Scéna měla název Tyršův sen. Byl to 
hold jeho idejím, „jeho vizi antických vzorů. Probíhají olympijské hry, závo
dy borců, dostihy trojspřeží, věnčení vítězů. V průběhu jeho snu se aktéři mění 
na šiky Sokolů a tím se jeho sen naplňuje:

Má Hellado! Hrdinských ctností zemi!
[...]

Zřím borců zástupy ve chrabrém zápolu 
o snítku olivy, jak bohů slaví Hod, 

zřím českých na nivách Hellény vyrůstat.
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