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ňÍEN 1973

Trojnožka ve vázovém malířství 6. - 4. století př, n, 1,

Trojnožka bývá poměrně dosti často zobrazována na 
řeckých vázách. Héliodórovo rozsáhlé dílo o athénských 
trojnožkách, dochované bohužel pouze ve zlomcích, uka
zuje, že si už sami Řekové uvědomovali významnou úlo
hu trojnožky ve svém životě. V následujícím stručném 
pojednání se pokusíme postihnout všechny významy, v nichž 
se trojnožka vyskytuje ve vázovém malířství. Nepůjde o 
nějaké roztřídění trojnožek podle významů; ty se totiž 
navzájem překrývají a jejich klasifikace proto může být 
jen málokdy jednoznačná. Na kráteru z Pirea^^ například 

Níké věnčí při obětní scéně trojnožku. Viděl původní ma
jitel vázy v trojnožce symbol vítězství, ke kterému má 
přispět pod ní konaná oběl, či ji chápal jako pouhé na
značení místa konání oběti - posvátného okrsku? Takové
to úvahy nechrne stranou, nás zajímá hlavně okruh pojmů, 
po němž se zobrazení trojnožky pohybovalo.

Nejprve se s trojnožkou setkáme jako a cenou v. zá
vodech; tak je zobrazena při pohřebních dostizích na
počest Patrokla na známé váze Franpois z doby kolem ro- 

2ku 570. ' Na několika vázách z 5. století je trojnožka 
zobrazena v souvislosti se soutěžemi musickými, byla to 
ostatně tradiční odměna vítězného choru v soutěži fýl 
při Dionýsiích a Thargéliích.^Ve scéně na chou v Bos- 
tonu‘*'^ tvoří hlavní cenu hudební soutěže, na chou v Louv- 

ru'^' soutěže divadelní. Smysl zobrazení trojnožky v těch
to výjevech nám nejlépe osvětlí další chous v Bostonu 
Na pozadí scény z dostihů je zde nakreslena trojnožka a 
vedle ní velký "obelias", koláč: malíř chtěl zjevně za
chytit nejen vlastní závod, ale i ceny, které čekají na
vítěze. Na několika vázách je nakreslena Níké přiléta- 

7)jící k trojnožce, někdy s věncem či stuhou v rukách.
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v této souvislosti můžeme trojnožku vykládat nejen 
jako cenu za vítězství, ale 1 jako symbol vítězství 
vůbec.Jednoznačně je to vyjádřeno na ohou v Ber-Q )
líně. Alegoriemi vítězství v lásce jsou pravděpo
dobně scény, na nichž přilétá k trojnožce Erós.^°^
Na kerčském krátéru v Mnlchově^^^ je nakreslena Níké 

přijíždějící na čtyřspřeží k trojnožce na sloupu. 
Podle četných svatebních scén na kerčských vázách se 
soudí, že tyto sloužily hlavně jako svatební dary. 
Ve svatební symbolice připomínala patrně trojnožka a 
Níké svatební noc; noc, v níž zvítězil muž nad ženou.

Vítězství symbolizují rovněž trojnožky doprová- 
zející na některých výjevech Hérakla. Jeho taha
nice s Apollonem o trojnožku, kterou Héraklés ukradl 
v Apollónově svatyni v Delfech, byla velmi oblíbeným 
námětem v černoflgurovém malířství.’ Apollón měl 
k trojnožce velmi těsný vztah, sedícího na trojnožce 
jej nalezneme na obětním reliéfu z Athén.Na číši
v Berlíně je na stejném místě usazena Apollonova 

15)věětkyně Pýthle. Na kalichovém krátéru v Kodani 
s obětní scénou s Apollonem staví zrovna Níké troj
nožku na sloup.Na krátéru ve Ferraře stojí troj
nožka mezi Apollonem a Dlonýsem,^"^^ zdá se, že rovněž

s ním těsněji souvisela. ' V jeho přítomnosti jl
19)alespoň nalezneme na několika vázách. Nalezneme 

jl ale 1 ve scénách s bohy, kde není přítomen ani 
Apollón ani Dlonýsos.^®^ I když tito k ní měli nej

blíže, Apollón svou věštírnou v Delfech a Dlonýsos 
svou patronancí nad divadlem, naznačovala trojnožka 
asi též všeobecně přítomnost bohů na vázových obra
zech. Trojnožka potom může prostřednictvím svého
vztahu k božstvu rovněž vyznačovat místo konání dě- 

21)je. Posvátný okrsek označuje na amfoře v Bostonu
a na apulském krátéru ve švýcarském soukromém ma- 

22) 23)jetku, svatyni na krátéru z Al Miny a na ji- 
hoitalské váze v Leningradé.^^^ Už u bostonské amfo-



ry a potom u mnoha dalších kreseb jsme však na pochy
bách, zda jde o výjev že svatyně, či o divadelní kus 
odehrávající se ve svatyni. Na divadelní scénu se 
trojnožka dostala patrně jako atribut účinkujících bo
hů. Najdeme ji v dionýsovskýoh hrách, tragédiích i ko
mediích 3 flyáky.2®^ Častěji než jinde je v těchto vý

jevech trojnožka postavena na sloup.

Všechny doposud jmenované významy se nám rozpa
dají do dvou spolu vlastně vůbec nesouvisejících sku
pin: v první figuruje trojnožka jako cena, v druhé do
provází božstvo. Co spojuje obě tyto skupiny, jaký 
myšlenkový pochod je třeba si představit u vázových 
malířů při přechodu z prvého do druhého okruhu význa
mů? Pro odpově3 se vrátíme k musickým soutěžím, lépe
řečeno k tomu, co po nich následovalo. Jak jsme vidě- 

27)li, trojnožka ve výše uvedených příkladech vítěz
ství předznamenávala. Vlastní vítězství je zachyceno 
na váze v Mnichově.K ilustraci dalšího pokračová- 

29)ní můžeme použít krátér v Bologni. Zobrazuje děkov
nou oběl za vítězství v dithyrambu, odehrávající se 
pod trojnožkou na sloupu, kterou věnčí Nlké. Trojnož
ka zde buá pouze připomíná dosažené vítězství, nebo 
může být skutečným památníkem, který pod ní obětující 
vítěz právě vztyčil na věčnou památku svého úspěchu. 
Takovýto památník máme zcela určitě nakreslen, rovněž 
s věnčící Nlké, na amfoře v Londýně,na bázi je 
totiž výmluvný nápis

AKAMANTI$ ENIKACpVLE
Máme zachovánu řadu takových skutečných bází, ' kte
ré vztyčovala athénská obec na paměí vítězných chorů 
v již zmíněné soutěži fýl.^^^ Ve starých Athénách by

la dokonce celá třída pomníků s trojnožkami - hodos 
tripodón. Trojnožka byla tedy rovněž obvyklým obět
ním památníkem a jako taková pomáhala ve vázovém ma
lířství k charakterizaci obětních výjevů. Na amfoře 
v Londýně^^^ pod ní právě připravují dvě ženy voly



k oběti. Nemusela to být samozřejmě pouze oběí za 
vítězství, trojnožky byly po celý starověk všeobec
ně rozšířeným obětním darem nejrůznějším božstvům, 
početné byly zejména trojnožky obětované do Delf a 
do Olympie.

Tak jsme se dostali od soutěží opět k bohům, 
kruh je uzavřen a my se nyní můžeme pokusit o ja
kýsi historický závěr. Trojnožka, zprvu jistě luxus
ní kovový předmět určený pouze pro nejvyšší vrstvy, 
byla pro svou hodnotu již brzy používána též jako 
cena v soutěžích a jako oběl bohům. Tak ji nalezne
me i ne vázách ze 6. století. Jako součást inventá
ře svatyně vstoupila do sféry bohů a stala se jejich 
průvodcem do té míry, že se posléze stala i divadel
ní rekvizitou naznačující přítomnost bohů na scéně. 
Tento význam má většina trojnožek na vázách ze 4.sto- 
letí. Již na konci 4. století měla však trojnožka i 
pouze dekorativní funkci,najdeme ji potom mezi 
výzdobnými prvky helénistické reliéfní keramiky^i 

římského nástěnného malířství.

J« Bažant
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Platonovo hledaní spravedlnosti 
ř Úvahy nad Ústavou)

Ústava je vSeobeoně uznávána za filosoficky nej- 
obsažnějšl a nejvýznamnější Platónův spis. Platón se 
zde sice zabývá jen jediným ústředním tématem, a to 
spravedlností v jednotlivci a ve společnosti, ale ko
lem tohoto centrálního tématu se mu podařilo soustře
dit látku tak, že podal výklad o mnoha důležitých 
problémech své filosofie.

Hlavním výsledkem Ústavy je určitá klasifikace 
ústav a lidí co do spravedlnosti. Platón se domníval, 
že se mu podařilo dokázat, že jen jeden typ ústavy 
a jen jeden typ člověka je třeba pokládat za spra
vedlivý. Byl přesvědčen, že je to právě ta ústava a 
ten typ člověka, které popsal v II. - VII. kn. tohoto 
svého spisu. Svou spravedlivou ústavu nazývá Platón 
aristokracií (popř. královstvím) a muže, který jí od
povídá a který je podle něho totožný s "filosofem", 
označuje jako muže aristokratického (popř. královské
ho). Všecluiy ostatní typy ústav a jednotlivců pokládá 
Platon za nespravedlivé, špatné a pochybené. Pochybe
né ústavy jsou tímokracie, Oligarchie, demokracie a 
tyranida. Platón rozeznával i odpovídající typy ne
spravedlivých lidí, tj. člověka tímokratlckého, oli- 
garohického, demokratického a tyranského. Zhoršené ty
py ústav a lidí se od sebe liší stupněm degenerace, a 
to v tom pořadí, jak jsou tu uvedeny. Výklad o nich 
je obsažen v VIII. a IX. knize.

Velmi svérázným, ba ojedinělým rysem Platónovy 
koncepce je předpoklad, že polis a duše jednotlivce 
mají analogickou (isomorfní) strukturu. V polis a v du
ši je podle Platóna nejen stejný počet korespondují
cích si částí, ale tyto části mají i stejné ctnosti



(viz níže). Analogii mezi strukturou polls a duše bu
du v dalším výkladu označovat termínem Isomorfie, 1 
když se u Platóna samotného nevyskytuje. Isomorfie 
platí pro typ spravedlivý i pro typy zhoršené.

Platónův pokus klasifikovat ústavy a (jim odpoví
dající) jednotlivce a srovnávat jejich spravedlnost je 
pozoruhodný, ale myšlenka, že právě jen jeden typ polis 
je spravedlivý, není nikterak samozřejmá. Platónovým 
předchůdcům byla představa, jako by jen jeden typ polis 
mohl být spravedlivý, zřejmě cizí. To dosvědčují zprá
vy, které máme o názorech Prótagorových, Sókratových a 
Thrasymachových. Podle Platónova výkladu v dialogu 
Theaitétos ztotožňoval Prótagorás spravedlnost a jiné 
mravní a právní normy s tím, co je v jednotlivých stá
tech uzákoněné. Tím de facto uznával pluralitu mrav
ních a právních norem. V Theaitétu je reprodukováno 
Protagorovo stanovisko, vyvozené z interpretace jeho 
proslulé věty, že člověk je mírou všech věcí, takto: 
"Jistě pak i v občanském životě, pokud jde o krásné a 
ošklivé i spravedlivé a nespravedlivé i zbožné a co 
není zbožné, jaké mínění si o tom každé jednotlivé obec 
udělá a jak to potom pro sebe stanoví zákonem, takové 
to v pravdě také pro každou jest; v těch věcech o nic 
není moudřejší jednotlivec jednotlivce ani obec obce". 
(172 A; překlad F. Novotného, Praha 1933; srov. 167 C; 
177 C - D.)

Ve Vzpomínkách na sókrata (IV 4) přičítá Xenofón 
Sokratovi takový názor na spravedlnost, který je v pod
statě shodný se stanoviskem Prótagorovým. SÓkratés tu 
ztotožňuje spravedlivé a zákonné (IV 4, 12 n). Zákon 
je tu charakterizován jako "zapsaná dohoda, na níž se 
občané usnesli a v níž stanovili, co se sluší dělat a 
co ne" (IV 4, 13; překlad V. Bahníka, Praha 1972). 
Sokratés vyvrací i námitku svého spoludebatéra Hippia 
z Élldy, že proměnlivostí zákonů je podrývána jejich 
autorita a závaznost. Otázka, zda Xenofón na uvedeném

"’ístě skutečně reprodukuje názory historického Sókra
ta nebo zda mu podsouvá názory své, popř. svého pra
mene, není pro nás v dané souvislosti důležitá.

Poněkud jiným způsobem než Prótagorás a Xenofón- 
tův Sokratés uvažoval o spravedlnosti Thrasymachos 
z Chalkedonu, kterému Platón přidělil důležitou roli 
v I. knize Ústavy. V ostře vedené diskusi s (platón
ským) Sokratem obhajuje Thrasymachos názor, že spra
vedlnost je prospěch silnějšího (I 12, 338 C - 339 A;
I 14, 340 D - 341 A; I 16, 343 A - 344 C). Prospěchem 
silnějšího míní Thrasymachos soustavu zákonných naří
zení, která jsou primárně prospěšná těm společenským 
skupinám, které jsou u moci, takže např. v demokra
tickém zřízení jsou dávány zákony prospěšné stoupen
cům demokracie, v tyranidě zákony prospěšné stoupen
cům tyranidy ap. V Thrasymachově pojetí je vysloven 
velmi realistický poznatek, že spravedlnost a zákony 
jsou výrazem zájmů těch společenských skupin, které 
mají moc. Thrasymachos si nekladl otázku, čím by spra
vedlnost být měla, nýbrž snažil se věcně vyzkoumat, čí 
zájmy jsou v právních, popř. mravních normách zakotve
ny.

Uvedené názory mají některé společné znaky. Spra
vedlnost, popř. i jiné normy, jsou pokládány za pro
dukt dohody mezi lidmi, a mají tedy konvenční ráz. Za 
spravedlivého je pokládán člověk, který jedná podle 
pravidel uzákoněných v té společnosti, ve které žije. 
Pokládá se za samozřejmé, že konvence může mít v růz
ných společnostech odlišný konkrétní obsah. Je uzná
vána i proměnlivost norem, ale z jejich proměnlivosti 
se nevyvozují pochybnosti o jejich závaznosti. V Thra- 
symachově koncepci se ovšem poukazuje na to, že dodržo
vání spravedlnosti (která je definována jako prospěch 
silnějšího) může být pro některé příslušníky společ
nosti nevýhodné. Předpokládá se, že dodržování uzáko
něných nařízení může být ze strany společenských insti-

lO



tucí vynuceno. Stanovisko myslitelů, které jsme zde 
stručně charakterizovali, bychom mohli označit jako 
hodnotový (normový) relativismus a zároveň plura
lismus.

Platon byl zásadním odpůrcem stanoviska, které 
bychom dnes nazvali hodnotovým relativismem a plura
lismem, a svůj radikální nesouhlas s ním vyjádřil 
právě v Ústavě, V době, kdy psal Ústavu, byl pevně 
oddán nejzávažnějáímu článku své filosofické víry, 
že totiž kromě proměnlivé a smyslům všech lidí do
stupné reality existuje ještě realita věčná, říše 
inteligibilníchi idejí, které jsou stále stejné a 

samy se sebou identické. Platón byl přesvědčen, že 
v oblasti idejí existuje čistá spravedlnost, čistá 
krása, čisté dobro atd. Víra, že mravní hodnoty exis
tují jako věčné jsoucna v říši idejí, byla teoretic
kým základem Platonova hodnotového absolutismu. Od
tud zřejmě pramenila i jeho víra, že spravedlnost je 
jen jedna a že její podstata je stejné ve společnosti
i v jednotlivci.

Platon definoval spravedlnost pomocí známé formu
le ta hautú práttein - "konat své". Co to znamená ve 
společnosti i v jednotlivci, vyložil poměrně obsáhle 
ve IV, knize. Podívejme se nejdříve trochu blíže, jak 
Platon postupoval, když hledal spravedlnost ve společ
nosti. Prvořadý význam má ta skutečnost, že Platón ne
zkoumal spravedlnost v žádném z existujících států, 
nýbrž vytvořil konstrukci ideální, nikde neexistující 
polis, o které pak vyhlásil, že má všechny základní 
ctnosti, včetně spravedlnosti (IV 6 - 11, 427 E - 434 
C). Je na místě předem poznamenat, že tohoto manévru 
použil Platón z toho jednoduchého důvodu, že jeho cí
lem bylo dokázat, že v žádném z existujících států 
spravedlnost uskutečněna není.

Dokonalé polis se podle Platóna skládá ze tří ne
rovných stavů. Nejnižěím stavem jsou pracovníci. Mezi

ně patří především rolníci a řemeslníci, ale také ob
chodníci, lékaři, básníci, malíři atd. Druhou velkou 
skupinou jsou strážci (f.vlakes), kteří jsou vycvičeni 
ve válečném umění. Strážci se dělí na dvě podskupiny. 
Nižší část třídy strážců tvoří válečníci, kteří jsou 
pouze pomocníky strážců - správců, jimž je svěřeno 
vládnutí a řízení celé poliš. Takto uspořádaná polis 
je dokonale dobrá, to znamená moudrá, statečná, umě
řená a spravedlivá. Moudrost polis je obsažena ve tří
dě správců, její statečnost představují bojovníci, u- 
měřenost a spravedlnost jsou ctnosti všech tří stavů. 
Uměřenost spočívá v souhlase všech stavů, že vládnout 
má nejlepší složka poliš. Spravedlnost pak záleží 
v tom, že každý stav koná své a nic jiného. Platón 
chápe spravedlnost jako striktní jednodělnost jed
notlivých stavů: "jednodělnost stavu výdělečného, vo
jenského a strážcovského, když totiž v obci každý 
z těchto koná své, to jest .... spravedlnost a to či
ní obec spravedlivou" (IV 11, 434 C; překlad F. No
votného, Praha 1934.). Platon byl přesvědčen, že mezi 
lidmi existují přírodou dané rozdíly co do schopností, 
výkonnosti i mravních kvalit. Za přirozené pokládal 
právě takové rozdělaní do stavů, které v Ústavě vy
konstruoval. Tato stavovská hierarchie by se občanům 
"přirozeně" uspořádané polis vysvětlila pomocí mýthu: 
všichni občané se mají pokládat za syny země a za 
bratry, ale správcům prý vložil bůh do duše zlato, vá
lečníkům stříbro a stavu pracujícímu měň nebo železo 
(III 21, 414 D - 415 C). V celém stavu strážců, tj. 
mezi bojovníky i vládci - správci, zrušil Platón sou
kromé vlastnictví a rodinu. Ve starosti o majetek a 
jeho správu totiž spatřoval projev mnohodělnosti a do
mníval se, že tato činnost by odváděla strážce od je
jich pravého poslání, Platonovým ideálem bylo, aby 
strážci byli zcela nezištní a prostí touhy po hmotných 
statcích. Také v monogamní rodině spatřoval zařízení.
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které by narušovalo svornost a kolektivní cítění ve 
stavu strážců. Nejpozoruhodnějším rysem celé Platóno
vy konstrukce je však to, že za správce dokonalé po
lis ustanovil filosofy (V 18, 473 C; VI 15, 503 B aj.). 
Je třeba důrazně upozornit, že v Ústavě jsou filoso
fové totožní s vyznavači filosofie platónské. Filoso
fové jsou podle autora Ústavy daleko nejdokonalejší 
kategorií lidí. Jejich dokonalost se zakládá přede
vším na obrovské převaze, kterou (údajně) mají nade 
všemi ostatními lidmi v oblasti poznání. Filosofové 
jsou jediné kategorie lidí, které má vlohy poznávat 
věčné ideje a dosáhnout pravdy. Filosofové jediní 
jsou schopni povznést se k nejvyššímu poznatku, kte
rým je idea dobra, a podle ideje dobra řídit onu ideál
ní polis.

Spravedlnost v jednotlivci je založena na stejném 
principu jako ve společnosti. Rovněž duše se skládá ze 
tří rozdílných a nestejně hodnotných částí, a to části 
rozumové (logistikou). vznětlivé (thymoeides) a žá
dostivé (epithymétikon) (IV 11 - 15, 434 D - 441 C).
Pro rozumovou část duěe je charakteristická láska 
k moudrosti a pravdě, pro vznětlivou část je typické 
touha po vítězení, moci a slávě a konečně žádostivé 
část duše je charakterizována touhou po hmotných požit
cích, penězích a zisku (IX 7, 580 » - 581 C). Isomorfie 
mezi poliš a duší je podle Platóna dokonalé. Nejenže se 
oba celky skládají ze stejného počtu částí, ale odpoví
dající si části se vyznačují stejnými ctnostmi. Díky ro
zumové složce je duše moudrá, díky vznětlivé je stateč
ná, uměřená a spravedlivá je na základě všech tří slo
žek. Uměřenost spočívá v tom, že všechny složky svorně 
uznávají, že vládnout má část rozumová. Spravedlnost 
je realizována tehdy, když každé část duše koná své; 
moudrá složka vládne, vznětlivá jí v tom pomáhá a žá
dostivé poslouchá (IV 16 - 17, 441 C - 444 A). Spravedl
nost v duši, kdy složky jsou ve shodě s přírodou ve sta

vu vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, přirovnává 
Platón ke zdraví v těle (IV 18, 444 C - g), kdežto 
nespravedlnost, kdy přirozené hierarchie složek je 
porušena, přirovnává k nemoci. Nespravedlnost cha
rakterizuje též jako rozbroj složek, mnohodělnost a 
oizodělnost (IV 18, 444 A - B),

Platónovo pojetí osobní spravedlnosti je velmi 
neobvyklé a je těsně spojeno s jeho ontologií, jak 
uvidíme. Z výkladu ve IV. knize, zvi. z příkladů v 15. 
kapitole (442 E - 443 B) by se mohlo zdát, že osobní 
spravedlnost spočívá v tom, že člověk nekoná skutky, 
které jsou všeobecně pokládány za nemravné nebo zlo- 
činné, jako jsou např. svatokrádeže, loupeže, cizo
ložství, nepečování o rodiče, neúcta k bohům, poiníšo- 
vání daného slova ap. Jako příčinu toho, že muž, kte
rý je podoben nejlepší poliš, se takovýchto skutků 
zdržuje, Platón uvádí to, že každá část jeho duše ko
ná své jak co do vládnutí, tak co do podřízenosti.
Mohl by vzniknout dojem, že platónská spravedlnost je 
celkem snadno dosažitelná pro každého člověka. Je to
mu však právě naopak. Platónská spravedlnost je dosa
žitelné jen pro nepatrný počet lidí. Platón totiž dá
vá formuli ta hautú práttein ještě jiný smysl než

2)v IV 16. Podobně jako u jednotlivých stavů společ
nosti, požadoval Platón i u částí duše přísnou jedno- 
dělnost, kdežto mnohodělnost a jinodělnost považoval 
za projev nespravedlnosti (IV 18, 444 B). Jakmile ro
zum slouží zájmům nižších složek, je to podle Platóna 
rozum cizodělný a zotročený. Rozum není svou přiroze
ností určen k tomu, aby sloužil např. vydělávání pe
něz (VIII 8, 553 D). Rozum, není-li odcizen sám sobě, 
touží po moudrosti a směřuje ke světu idejí. Vláda ro
zumové složky Je v duál uskutečněna tehdy, když v duši 
převládají záliby této složky, tj. láska k moudrosti. 
Konat své v tom nejvlastnějším smyslu znamená pěstovat 
filosofii a získávat poznání o věčných jsoucnech (IX 7,
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581 B, 581 D - E; IX 11, 586 E), Podle Platóna je te
dy konec konců dokonale spravedlivé pouze duše filoso
fova (IX 9, 583 A - B). Platón automaticky předpoklá
dal, že filosof. Jehož duše komunikuje s řádem světa 
ideji, kde královnou je idea dobra, se tomuto řádu 
připodobňuje a stává se mravně dokonalým (VI 13, 500 
B - V předcházejícím výkladu jsme upozornili,
že žádnou z existujících společností nepokládal Platón 
za spravedlivou. Pokud jde o jednotlivce, je situace 
jiná. Existenci spravedlivých jednotlivců Platón uzná
val a domníval se, že jsou to filosofové. Toto zjiště
ní má značný význam, jak ještě uvidíme.

Na Platónově koncepci spravedlnosti ídlkalnsvné) 
je zajímavé mimo jiné také to, že spravedlnost spadá 
v jedno s dokonalostí (areté). Dokonalost nemůže být 
tam, kde jednotlivé složky nekonají své. Kde však každá 
složka koná své, tam musí být přítomny všechny dílčí 
ctnosti, jejichž souhrnem je dokonalost vytvářena. Spra
vedlnost (a tedy i dokonalost) polis i duše spočívá 
v optimálním uspořádání a dokonalém fungování složek, 
ze kterých se oba tyto celky skládají. Platónské spra
vedlnost, jak bylo v literatuře nejednou upozorněno, se 
také velmi podobá sebeovládání (enkrateia) a uměřenosti 
(sófrosvné). nespravedlnost zase nezdrženlivosti (akraaia) 
a nezřízenosti (akolasia). To je zvláěí patrné na cha
rakteristice lidských typů, v jejichž duších vládnou 
různé druhy žádostí, tj. na člověku oligarchickém, de
mokratickém a tyranském.

Platón chtěl čelit hodnotovému relativismu a plu
ralismu tím, že se snažil objevit nejlepší uspořádání 
prvků, ze kterých se skládá polis i duše jednotlivce. 
Věřil, že v dokonalé struktuře společnosti a duše jednot
livcovy nalezl objektivní normu, podle které může posu
zovat ostatní typy. Všechny odchylky od dokonalého uspo
řádání považoval za projev nespravedlnosti a špatnosti.

Zatímco spravedlnost a dokonalost je podle něho jen 
jedna, projevy nespravedlnosti a špatnosti jsou vel
mi četné. Nespravedlnost je tím větší, čím větší je 
odchylka od předpokládaného správného uspořádání.
V Ústavě se Platón zabývá, jak už Jsme se zmínili, 
čtyřmi typy pochybených ústav a jednotlivců, tímokracií 
(VIII 3-4, 545 C - 548 D) a tímokratickým člověkem 
(VIII 5, 548 D - 550 C), oligarohií (VIII 6-7, 550 C
- 553 A) a oligarohickým člověkem (VIII 8-9, 553 A
- 555 B), demokracií (VIII 10 - 11, 555 B - 558 C) a de
mokratickým člověkem (VIII 12 - 13, 558 0 - 562 A) a 
konečně tyranidou (VIII 14 - 19, 562 A - 569 0) a ty
ranským člověkem (IX 1-3, 571 A - 5J,6 0). Platon ne
staví pokažené ústavy a jednotlivce mechanicky vedle 
sebe do sestupné řady, nýbrž vykládá, jak se lepší ty
py mění v horší, tj. aristokracie v tímokracii, tímokra- 
cie v oligarchii atd. Stejným způsobem postupuje u jed
notlivců, Je třeba zdůraznit, že Platonův quasi-genetic
ký způsob výkladu neměl za cíl zachytit faktickou histo
rii změn řeckých ústav. Platonovi šlo o načrtnutí struktu 
ry dokonalé, v níž každá složka koná své, a struktur 
zhoršených, kde došlo k záměně funkcí mezi složkami.
Quasi-genetický způsob výkladu dával Platonovi možnost 
ukázat, v čem spočívají jednotlivé stupně zhoršení, a 
důrazně poukázat na to, že každé zhoršení je podmíněno 
nastolením vlády horší složky, a to v polis i v jednot
livci .

Tímokratický člověk, který stojí ze zhoršených ty
pů na prvním místě, se vyznačuje tím, že v jeho duši 
vládne vznětlivá složka, které je zdrojem odvahy, ener
gie a průbojnosti. Tímokratický člověk pokládá za do
minantní hodnoty vítězení, dosažení vlády a cti. Jeho 
nároky na uznání a pocty se zakládají především na či
nech válečnických. V oligarchickém člověku vládne slož
ka žádostivá, která je milovné hmotných statků, peněz 
a zisku. V duši oligarchického člověka převládají podle
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Platona tzv. žádosti nutné, tj. takové, které člověk 
potřebuje ke své fysické existenci. Oligarchický člo
věk rád nabývá, ale nerad vydává získané bohatství.
V demokratickém člověku převládají žádosti horšího 
druhu, tzv. žádosti nenutné, které jsou duši a tělu 
ke ěkodě. Demokratický člověk má velké množství růz
ných zálib a dopřává jim rovnoprávnosti, podobně ja
ko demokratická ústava dává stejnou příležitost k u- 
platnění věem (svobodným) občanům bez rozdílu. V ty
ranském člověku se rozbujela žádostivost natolik, že 
v něm vládnou žádosti protizákonné, které se u větši
ny lidí objevují jen ve snách, jako např. vražedné a 
nedovolené sexuální touhy. Tyranský člověk je typ zlo
čince, který ztratil veškeré zábrany.

Zhoršené ústavy mají éthos odpovídající přísluš
ným lidským typům. V tímokratické ústavě, kterou Platón 
ztotožňuje s ústavou spartskou a krétskou, je již za
vedeno soukromé vlastnictví i rodina. Vládnoucí třída 
není dokonale jednotná, nemá filosofické vzdělání a 
tajně uctívá i bohatství. Dominantní hodnotou v této 
ústavě však je nabývání moci a slávy, takže polis 
s touto ústavou vede časté války. V ollgarchlcké ústa
vě je nejvýše ceněno bohatství, což má mj. za násle
dek úpadek ctnosti a zhoubné rozdvojení polis na bo
haté a chudé. V demokratické ústavě, kde převahu ma
jí nemajetné vrstvy, je udělena rovnost všem bez roz
dílu, rovným i nerovným; nejvyšší hodnotou v demokra
cii je svoboda, kterou ovšem Platón popisuje jako svo
bodu pro nerozumné žádosti množství, jako anarchii a 
neúctu k zákonům. Demokracie je předstupeň tvranldv. 
v níž je, jak Platon působivě vykládá, nastolena vlá
da zločinu a nezakrytého násilí. Tyranové se rodí 
z vůdců nejhorších vrstev lidu.

Z Platónovy klasifikace ústav a jednotlivců, kte
rou jsme zde byli nuceni reprodukovat značně schéma
ticky, je zřejmé, že spravedlnost a dokonalost závisí

na základních hodnotách, které státy a jednotlivci 
sledují. V nejlepší ústavě je dominantní hodnotou 
moudrost, v tímokratické čest a sláva, v ostatních 
třech se usiluje v různém stupni a různým způsobem 
o hmotné statky. Platón se domníval, že dominantní 
hodnoty podmiňují rozdílné a různě hodnotné způsoby 
života. Mravy jsou závislé na tom, oč lidé usilují 
jako o nejvyšší cíl. Z Platónova neobvyklého pojetí 
spravedlnosti vyplývá, že lidé, kteří se řídí urči
tým řádem a zákony, jako např. člověk tímokratický, 
oligarchický a demokratický, nemusí žít spravedlivě. 
Dodržování řádu nestačí. Záleží na tom, jaký onen 
řád je a která složka duše při jeho dodržování pro
sazuje svou vládu, ffím horší složka v duši vládne, 
tím horší je její osud po smrti.

Způsob, jakým uvedl Platón do souvislosti pět 
základních typů ústav a jednotlivců, je beze sporu 
pozoruhodný. Jeho vynalézavost se tu ukazuje v plném 
lesku. Myšlenka, že typy ústav a jednotlivců lze srov
návat a hodnotit na základě jejich struktury, je při
nejmenším podnětná. Když napsal Ústavu, byl Platón asi 
přesvědčen, že problém klasifikace ústav i lidí vyře
šil beze zbytku. Jenže autor Ústavy si nebyl vědom to
ho, že v jeho velkolepě vyspekulované konstrukci je 
mnoho apriorních předpokladů, které zcela živelně po
kládal za samozřejmé, ačkoliv zdaleka samozřejmé ne
jsou. Platón v mnoha případech nedovedl odlišit poznat
ky od hodnotících soudů. Propadal iluzi, že věty, kte
ré pronáší, jsou reálné poznatky, ve skutečnosti to 
však často byly soudy z pozic jeho vlastního hodnoto
vého systému. Při výkladu o struktuře polis a duše si 
neuvědomoval, že jejich základní prvky klasifikuje ja
ko lepší a horší již z určitého hlediska a že toto hle
disko nelze pokládat za jedině možné. Platónovy iluze 
mají hluboké kořeny a souvisí se samotnými základy je
ho filosofie, jak uvidíme v další části výkladu.
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Podívejme se nejdříve na Platonovu definici spra
vedlnosti, vyjádřenou formulí ta hautil práttein. Tato 
definice je právě tak obecná jako definice, podle kte
ré spravedlnost spoěívá v dodržování zákonů. Záleží 
totiž zcela na tom, jakým konkrétním obsahem ji kdo 
naplní. Tím, kdo v Ústavě formuli ta hautú práttein 
blíže specifikoval, byl Platón sám. Jinak smýšlející 
lidé by ji mohli naplnit jiným obsahem. Většina Plató
nových soufiastníků (a nemuseli to být ani radikání 
demokraté) sotva souhlasila s tím, že Platon třídu 
pracovníků zcela zbavil pomocí principu jednodělnosti 
politických práv a že této třídě vymezil v polis analo
gické místo jako žádostivosti v duši, že totiž má zcela 
být držena na uzdě. Dále by se dalo např. říci, že Pla
ton přecenil možnosti filosofů, když je v ideální po
liš ustanovil za strážce, atd. Stručně řečeno, proti 
Platónovi se dá namítat, že to, co v Ústavě vyhlásil 
za spravedlnost, je pouze jeho subjektivní představa 
o spravedlnosti. Na tuto námitku by asi byl Platón od
pověděl poukazem, že jeho pojetí spravedlnosti se opí
rá o poznání ideje spravedlnosti a ideje dobra. A zde 
se dostáváme k jádru problému. Mohl Platón nějak doká
zat, že opravdu poznává věčné ideje? Ukázal nějaký způ
sob, kterým by bylo možno jeho nároky na absolutní po
znání kontrolovat? Platon měl metodu, kterou pokládal 
za nástroj k poznávání idejí. Byla to dialektika zdě
děná po Sokratovi a jím samým zdokonalená. Dialektická 
metoda záležela v postupném vyvozování závěrů pomocí 
odpovědí na metodicky kladené otázky. Ale Platón nijak 
nevysvětlil, jak lze verifikovat nárok někoho, kdo by 
o sobě tvrdil, že dospěl k poznání nějaké věčné ideje. 
Teorie idejí neukazuje cestu, jak uniknout subjektivismu. 
To je problém každého idealismu, který postuluje existen
ci ideálních entit. Kromě subjektivismu vykazovala Plató
nova gnozeologie rysy vyhraněného aristokratismu. Platón 
se domníval, že čistá jsoucna (ideje) nemohou poznávat 
všichni lidé. Tento vyšší stupeň poznání je exkluzivní

záležitostí nepatrné hrstky mimořádně nadaných a cvi
čených jedinců, které Platón v Ústavě i v jiných spi
sech nazývá filosofy. Jedině filosofové mohou svým 
rozumem poznat, co je krásno samo, spravedlnost sama, 
dobro samo atd. Množství ani neuznává existenci čist- 
ných jsoucen, ani je není schopno poznat. "Není možné, 
aby množství bylo filosofické", říká Platon na jednom 
místě Ústavy (VI 8, 494 A). J. Adam v komentáři k to
muto místu poznamenává: "The theory of Ideas is not a 
democratic philosophy" (The Republic of Plato II, 
Cambridge 1907).

Víra V existenci věčných idejí a možnost jejich 
poznání měla pro Platóna obrovský význam, a to po ně
kolika stránkách. Nalezl v ní prostředek, jak se osvo
bodit od morální autority polis. Pro filosofa je roz
hodující poznání idejí a nikoliv to, na čem se usnese 
a co ustanoví množství, jehož názory o krásnu a jiných 
hodnotách se pohybují někde uprostřed mezi čistým ne
jsoucnem a čistým jsoucnem (V 22, 479 D). Víra ve věč
ný svět idejí a možnost komunikace s ním dává platón
skému filosofovi morální autonomii a svobodu; filosof 
se osvobozuje od tlaku tradice, názorů množství a žije 
podle dokonalého řádu, který objevuje ve světě věčných 
jsoucen. Pomocí teorie idejí byla tak vytvořena baze 
pro rozchod filosofujících jednotlivců s historicky 
danými státy a jejich hodnotovými systémy.

Domnělá znalost idejí dávala Platónovi pocit pře
vahy nad lidmi vůbec, včetně myslitelů jiných směrů. 
Platon si byl jist, že pouze filosofově (v jeho smyslu 
slova) mohou dospět k pravdě, kterou ztotožňuje s po
znáním věčných idejí. Lidi, kteří uznávají krásné jed
notlivosti, nechtějí však uznat, že existuje krása sa
ma a ostatní věčné ideje, označuje Platón jako filodoxy, 
milovníky mínění (V 22, 480 A). Přirovnává je ke slep
cům (VI 1, 484 C), lidem žijícím ve snu (V 20, 476 0 - 
D) a vězňům v podzemní jeskyni, kteří místo reálných
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oředmětů vidí jen jejich stíny, vrhané na stěnu jesky
ně (VII 1-2, 514 A - 517 A).

Z předpokládané převahy filosofů v poznání vyvo
dil Platon důsledek, že jim mé náležet politická he
gemonie v dokonale uspořádané poliš. Hlavní předností 
filosofů je to, že jsou schopni dosáhnout, a to až po 
dlouholeté komunikaci s říěí idejí, nejvyěěího poznat
ku, který se vztahuje k ide.it dobra. Bez znalosti ide
je dobra nemůže dobře žít ani jednotlivec, ani polis.
"V oboru poznání spatřuje se na konci a to jen stěží 
idea dobra, když věak jest spatřena, jest o ní sou
dí ti, že ona jest všemu původcem všeho pravého a krás
ného, nebol ve světě viditelném zrodila světlo a jeho 
pána, slunce, i v oboru pomyslném, kde jest sama paní, 
poskytla lidem pravdu a rozum; ji musí spatřiti ten, 
kdo chce rozumně jednati, al v soukromí, al v obci"
(VII 3, 517 B - C; překlad P. Novotného). Platón po
dal v Ústavě o ideji dobra dost obsáhlý výklad (VI 18, 
506 B - VII 3, 517 C), ale ten se vyznačuje mnohem ví
ce poetičností a obrazností než věcností a přesností. 
Jisté je to, že ideou dobra Platón myslel nejvyšší a 
nejvznešenější ze všech idejí a Že jejímu poznání při
pisoval dalekosáhlý význam pro život lidí. Idea dobra 
byla Platónovi nejen principem ontologickým a gnoseo- 
logickým, ale byla zároveň nejvyšší normou pro mravní 
jednání. Poznání ideje dobra bylo pro Platóna hluboce 
emocionální záležitostí. Tento nejvyšší poznatek mu 
poskytoval univerzální orientaci a umožňoval mu spojo
vat veškerou skutečnost v jednotný řád, v němž všechno 
má své místo. Dával mu možnost poznat, jakým způsobem 
jednotlivé ideje i věci na absolutním dobru participu
jí. Na učení o ideji dobra se v plném světle ukazují 
základní slabiny platónské filosofie, že totiž v ní 
není rozlišováno mezi poznáním a hodnocením. Idea dobra 
nedávala Platónovi ve skutečnosti žádné reálné poznání, 
nýbrž poskytovala mu pouze možnost věci hodnotit. Soudy 
o dobru a zlu jsou soudy hodnotící a dobro a zlo jsou.

jak poznali už někteří sofisté, pojmy relativní. Dobro 
je vždy dobrem pouze pro někoho nebo dobrem z nějakého 
hlediska. Iluze o nalezení dobra o sobě dávala Plató
novi možnost povyšovat svá subjektivní hlediska na hle
diska absolutní. Platonův hodnotový absolutismus je zá
roveň čirým hodnotovým subjektivlsmem. Navíc je to Sub
jektivismus, který neuznává oprávněnost jiných hledi
sek. Jiná hlediska odmítá z pozic (údajného) dokonalej
šího poznání. Platon měl zásadně mylný názor na původ a 
povahu mravních hodnot a norem. Domníval se, že spra
vedlnost, krása a dobro jsou výsledkem pravdivého po
znání. Jejich tvoření je sice také výsledkem poznání, 
ale nezakládá se jen na poznání. V hodnotách a normách 
se projevují též emoce, záliby a zájmy lidí. To sice 
nechtěl brát Platón teoreticky na vědomí, ale svými ná
zory plně potvrdil, že právě jeho poznání bylo neobyčej
ně silně zatíženo osobními emocemi, zájmy a předsudky.

Uyšlenka, že pouze polis, které by do sebe dokáza
la integrovat filosofy jako svou vládnoucí třídu, může 
být dobré a spravedlivá, patří mezi nejvýraznější ryay 
Ústavy. Zjlšluje se, že taková polls nikde neexistuje, 
i když se nepovažuje za neuskutečnitelnou (VI 12, 499 C 
- B, VII 18, 540 B - E). Při hledání spravedlivého člo
věka vyšel Platón z reality. Jako model mu sloužil člo
věk, žijící podle platónské filosofie, pro kterého ra
zil název fllosofos. Ústava obsahuje velkolepou oslavu 
filosofů jakožto nejlepšího, nejspravedlivějšího a ta
ké nejšlastnějšího^ typu lidí, povolaných k vládě nad 

ostatními. Ideál filosofického člověka a filosofického 
života vytvořil Platon dávno před napsáním Ústavy. Ve 
všech ostatních Platonových spisech je filosof typem 
člověka, který uvědoměle a programově odmítá účast na 
politickém životě toho státu, ve kterém žije. Nejprovo- 
kativněji je toto stanovisko vyjádřeno ve slavném exkur
zu dialogu Theaitétos (173 C - 177 B), který byl napsán 
po r. 369, tedy pravděpodobně až po Ústavě. Ale filoso
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fický a politický život jaou kladeny do ostrého proti
kladu již v dialogu Gorgiés (481 D, 484 C - 486 D; 500 
C), napsaném určitě dost dlouho před Ústavou. Do velmi 
ostrého protikladu k životu "množství" je život filoso
fický kladen v dialogu Faidóň, v němž Platón podává dů
kazy o nesmrtelnosti duěe. Pro charakteristiku filoso
fického života jsou zvláět důležité kapitoly 9. - 13.
C64 A - 69 E) a 26. - 34. (79 A - 84 B). Ale i v Sympo
siu a Faidru je filosofický život líčen jako život hlu
boce odliěný od života množství.

Platónův náboženský a silně spekulativní idealismus, 
ke kterému se dopracoval patrně po návratu z první cesty 
na řecký Západ (kolem r. 388), byl spojen s velmi přís
nou, skoro až asketickou etikou. Obsahuje výraznou ten
denci k potlačování smyslových rozkoší a k pohrdání ma
teriálními statky. Za daleko nejhodnotnější činnost člo
věka pokládá Platon činnost rozumovou, směřující k intel- 
ligibilnímu světu idejí. I Erós, který byl pro Řeky pře
devším bohem smyslového vzrušení, změnil v Platónově in
terpretaci svůj charakter a stal se (ve své nejvyšěí 
formě) silou, která duši povznáší k nazírání věčných 
idejí, zvi. ideje krásy (Symposion 210 E - 212 C; srov, 
Faidros 249 C - D). Platon považuje za samozřejmé, že 
komunikací s říší idejí se filosof připodobňuje tamější- 
mu řádu a stává sa tak dokonalým (Úst. VI 13, 500 B - D). 
Platónský filosof je odcizen světu smyslovému. Život 
v něm pokládá za nižší formu existence, která mu připa
dá jako pobyt v podzemní jeskyni. Jeho pravým domovem 
je říše idejí, kam směřuje rozum, nejlepší složka jeho 
bytosti. Smrt není pro filosofa zlem, protože ze světa 
odchází s perspektivou, že jeho duěe se po odloučení 
od těla dostane k čistým jsoucnům, po kterých při po
bytu zde nejvíc toužila.

Není třeba příliš zdůrazňovat, že hierarchie život
ních hodnot v platónské filosofii se radikálně lišila od 
hodnot , které vyznávala převážná většina Platónových

součastníků. Přísná a od světa odvrácená moudrost, ke 
které Platón dospěl, jim musela připadat jako hlas z dru
hého břehu. Na druhé straně je zase pochopitelné, že 
Platón, když posuzoval tehdejší ústavy a lidi s pozic 
svého hodnotového systému, dospěl k závěru, že zkaže
nost je všeobecná.

Svůj nesouhlas se způsobem života většiny svých 
současníků dával Platón ve svých spisech ostře najevo.
Byl člověkem silně odcizeným svému prostředí a zároveň 
velmi nekonformním. Věřil, že pravda je na jeho stra
ně, a podle toho posuzoval ostatní. Když psal v Ústa
vě o spravedlnosti, sloužil mu typ filosofa jako vý
chodisko. K spravedlivým mužům vykonstruoval spravedli
vou polis. Avšak v důsledku toho, že z filosofů udělal 
ve své ideální polis vládnoucí třídu, museli filosofo
vé prodělat určitou metamorfózu: stali se z nich též 
válečníci. V Platónově ideální polis jsou vládcové-fi- 
losofové výkvětem třídy strážců, která je podle spart- 
ského vzoru zbavena všedních prací a od mládí je cvi
čena v umění válečnickém. V pasáží o vyšším stupni vý
chovy Platón výslovně říká, že strážcové jsou zároveň 
válečníky i filosofy (VH 8, 52 5 B). Platón, jak se 
zdá, nepozoroval, že očividně porušil princip jednoděl- 
nosti, který proklamoval s velkým důrazem, když začal 
konstruovat svou spravedlivou polis (II 14, 374 A - D,
III 7, 394 E, III 8, 395 B - C, IV 3, 423 D, IV 10,
433 D, IV 11, 434 C). Princip jednodělnosti měl zřejmě 
sloužit hlavně tomu, aby třída pracovníků byla oddělena 
od zbraní a neměla politických práv a aby na druhé stra
ně třída strážců byla zbavena starostí a ovšem také žá
dostí o materiální statky. Uvnitř vládnoucí třídy Platón 
na jednodělnost poněkud pozapomněl. Je totiž dost udi
vující, že považoval za slučitelné, aby filosofové, kte
ří podle něho mají vysloveně negativní poměr k smyslové
mu světu a ve srovnání se světem idejí jej pokládají za 
jakousi podzemní jeskyni, byli zároveň válečníky. Vždyí
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sám velmi poeticky mluví o tom, Jaké potíže filosofovi 
působí návrat ze světa idejí do světa smyslového, kte
rý přirovnává k přechodu ze světla do tmy (VII 2, 516 
E - 517 A, VII 3, 517 D - 518 B), Platón sé pokoušel 
sloučit věci, které dost dobře slučitelné nebyly. Ja
ko potomek staré attické aristokracie si poměrně vyso
ko cenil válečníků a válečnických ctností (odtud pra
mení Jeho značný obdiv ke Spartě), Ještě více však 
lnul k filosofickému způsobu života. Jehož ideál sám 
vytvářel, a to zejména z podnětů učení sokratovského a 
pýthagorovského. A tak vymyslel, v rozporu se svým 
principem Jednodělnostl, pro vládnoucí třídu své ideál
ní poliš životní styl, ve kterém mělo dojít k syntéze 
života vojenského a filosofického. Syntéza těchto dvou 
způsobů života, z nichž každý byl produktem Jiné epochy 
řeckých dějin, byla možná právě Jen v myšlenkách.

Náčrtem spravedlivé ústavy sledoval Platón několik 
záměrů. Chtěl svým současníkům dokázat, že ty hodnoty, 
které vyznávají platónští filosofovy Jsou nejen sluči
telné s občanským životem, ale že představují Jeho nej- 
vyšší formu. Teprve přijetím životních hodnot platón
ské filosofie Jako vládnoucí ideologie by mohla vznik
nout dobře uspořádané polis, polis taková, ve které by 
byla hlavním cílem péče o duši. Ukázal také. Jak by mu
selo vypadat zřízení, ve kterém by se mohli filosofové 
aktivně podílet na politickém životě, a Jakého by se 
Jim muselo dostat postavení. A konečně chtěl dét výraz
ně najevo, že v existujících státech se filosofové vzhle
dem k pokaženosti jejich ústav angažovat nemohou. Účastí 
na veřejném životě by filosof musel svou duši připodob
nit charakteru existující ústavy, a tím by pozbyl své 
spravedlnosti. Ústava Je spis velmi osobní. Platón tu 
vedl proces s celým tehdejším světem a Jeho hodnotami.
A podle svého hlubokého přesvědčení JeJ dovedl k vítěz
nému konci. Domníval se, že Jeho přesvědčení se opírá o 
poznání Jakýchsi Ideálních Jsoucen, o kterých nepoznal.

že Jsou to Jen zpředmětněné produkty Jeho vlastního 
myšlení.

J. Janda

Poznámky

1) Pokládal Jsem za zbytečné zatěžovat tento článek poznám
kovým aparátem e odkazy na literaturu. Při Jeho psaní mi byly 
zvláSf užitečné tyto knihy a články: R. L. Nettleship, Lectures 
on the Hepubllc of Plato. London 1901. B. Barker, Greek Politi
cal Theory, London 1918. 1. Jaeger, Paideia: The Ideals of Greek 
Culture III. Ne» York 1943. P. Novotný, 0 Platónovi III. Praha 
1949. N. R. Murphy, The Interpretation of Plato s Republic. Oxford 
1951. H. J. Krämer, Arete bei Platon und Aristoteles. Heidelberg 
1959. R. 0. Cross - A. D. Woozley, Plato s Republic. A Philosophi
cal Commentary. London 1964. T. M. Robinson, Plato's Psychology. 
Toronto 1969. T. A. Andersson, Polls and Psyche. A Motif in Plato's 
Republic. (Studia Graeca et latina Gothogurgensia XXX.) Göteborg 
1971. (Kniha obsahuje obsáhlou bibliografii.). R. Demos, Paradoxes 
in Plato's Doctrine of the Ideal State, dasalcal Quarterly N. S. 
VH 1957, 164 - 174. R. W. Hall, Justice and the Individual in the 
Republic. Fhronesls Hf 1959, 149 - 158. J. B. Scemp, Comment on 
communal aid individual Justice in the REPUBLIC. Phronesia V 1960, 
35 - 38. D. Sachs, A Pállacy in Plato's Republic. Philosophical 
Review IXXII 1963, 141 - 158. R. Demos, A Fallacy in Plato's Re
public? Philos. Rev. IXXIII 1964, 395 - 396. R. G. Hulgan, Indl- 
vidisil and Collective Virtues in the Republic. Phronesia XUI 19 - 
68, 84 - 87. J. Schiller, Just Men and Just Acts in Plato's Re
public. Journal of the History of Philosophy VI 1968, I -14. J.
B. Skemp, Individual and Civic Virtue in the Republic. Phronesia 
XIV 1969, 107 - 110.

2) Platón chápal, aniž si toho byl vědom, vládu rozumové 
části duše v dvojím smyslu: 1) Jednak tím rozuměl represivrú. futdccl 
rozmové složky vůči amorálním, popř. nežádoucím tendencím složek 
nižších, zvi. žádostivosti; taíto je chápána vláda rozumové složky 
v IX 12 - 13, 588 B - 592 B, zvi. 590 C - 591 A. 2) Jednak tím mi
nii tu skutečnost, že. v duši mají převahu slasti rozumové složky 
nad slastmi složek nižších, tzn. že duše je zaměřena imi ládcu
k moudrosti (= filosofii). Takto je vláda rozimiové složky vykládá
na v IX 7, 581 B - C, IX 11, 586 B - 587 A.

3) 0 lábožensko-metafyslckém pozadí Platónova pojetí osobní 
spravedlnosti viz pozn. 4 a 5.

4) Doktrínou o třech částech duše (vyskytuje se též ve Faidru 
a Tímaiovi) xuhradll Platón starší doktrínu o dualismu duše a tě
la, která je obsažeim ve Faidónu a je orficko-pýthagorovského pů
vodu. Podle dialogu Faldón je i»smrtelná duše příbuzná se světem 
idejí, azrtelné tělo je příbuzné se světem bmotirým (80 A - 81 A).
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cílem filosofa je osvobozovat duši od poskvrňujícího společenství 
s tělem, aby po definitivním odloučení od těla byla Čistá a dosta
la se do opravdového Hadu, tj* do říše idejí (80 B). V Ústavě byl 
původní dualismus přeměněn tak, ze na místo duse nastoupila rozu
mová část duše, na místo těla nastoi^ily složky dvě, a to vznětli
vá a žádostivá, takže vztahu duše k tělu ve Táidónu koresponduje 
vztah rozumové složky duše k vznětlivosti a žádostivosti* Rozumová 
složka (jako duše ve láidonu) tíhne ke světu idejí, zbývající dvě 
složky (jako ve Ráidónu tělo) ke světu hmotnému (DC 10 - 11, 585 A 
- 587 B srov* Tim* 69 A n.). Zdánlivě prozaická formule “konat své" 
má nábožensko-metafysické pozadí (srov* pozn* 5)* - Pozice vznětli
vé složky v teorii ústavy je kolísavá* Je sice vyhlášena za spojen
ce složky rozumové, ale svou povahou je přece jen bližší složce 
žádostivé*

5) Po výkladu o zhoršených typech ústav a lidí podává Platón 
tři "důkazy" o tom, že na spravedlnosti je závislé štěstí (eudaimo- 
nla)* na stopni nespravedlnosti stupen neštěstí (DC 5 - 6, 577 B - 
580 3X 7 - 8, 580 B - 563 A, IX 9 - 11, 583 B - 388 A). Podaři
le se mu dokonce vyčíslit, že královský muŽ je 729krát štastnější 
než tyran (DC 11, 587 B)* Svérázné pojetí spravedlnosti umožnilo 
Platonovi i "důkaz", že spravedlností prospívá člověk sám sobě a 
že nezáleží na tom, zda o jeho spravedlnosti nebo nespravedlnosti 
nŠkdo ví* Souvislost mezi spravedlností na straně jedné a štěstím 
a vlastním prospěchem na stz*aně druhé je ovsem u Platona podloženo 
učením o nesmrtelnosti duše a jejím posmrtnén osudu (X 13 - 16,
613 E - 621 D)*

K literami činnosti Msttourc Petříka

V Rukověti humanistického básnictví v Čechách a na Mora
vě 4, Praha 1973, se na straně 154 - 156 pojednává o literár
ní činnosti českokrumlovského humanisty Matouěe Petříka, při 
čemž se z let 1556 - 1563 registruje jeho pět samostatných 
spisů. Spis Šestý, známý jen podle Březanova Katalogu Rožmber
ské knihovny třeboňské, uloženého dnes ve stockholmské Králov- 
3ké knihovně, vyšel pod titulem Hiatoria sancti Yenceslai až 
roku 1571. Z let 1563 - 1571 nebylo dosud známo žádné Petříko
vo samostatné dílo. Tuto mezeru 7-8 let, která rozdělovala 
Petříkovu literární činnost, lze nyní vyplnit jedním dosud ne
známým spisem a dvěma drobnými příspěvky.

1. V Státním archivu v Třeboni je v rožmberském rodinném 
archivu (CR - z Rožmberka 2/27, fasc, II) uložen rukopis o osmi 
listech velikosti 32 x 22 cm. Jde o autograf Matouěe Petříka, 
jehož titulní list zní takto: Luctus funebris novem Musarum in 
obitu illuatrissimae ducisaae a Brandeburg etc., d. d. Sophiae
etc., illustris(simi) principis ac magnifici d. domini Yilhelmi
a Rosnberg dignissimae coniugis etc., scriptus a Matthaeo
Petrzik Crumnoviensi debitae commiserationis erge etc. Anno
Christi mllleeimo qulngenteeimo sexagesimo quarto. Appeal.
XIIII (13): Beati, qui in Domino moriuntur. Rub titulního 
Ustu zůstal nepopsaný. Na fol. 2r se titul opakuje v poněkud 
pozměněné formě: Luctus novem Musarum pro funere illustrisai(mae) 
ducisaae d. dominae Sophiae Brandeburgensls, illustris(almi)
principis ac magnifici d. d, Vilhelml a Rosis eharlsslmae con-
jjU£Í,__etc^ Následující Petříkova báseň má formu, která není 
v humanistické poesii bez obdob: na počátku vystupuje Mercu
rius, který uvádí sbor devíti Mus a na konci zase jejich žalo
zpěvy uzavírá. Váimněme si nejprve jednotlivých odstavců po
drobněji po stránce obsahové. Mercurlova řeč (fol. 2r-v) o 40 
hexametrech se dělí na dvě části: posel bohů se nejprve - ohla
sem na Vergiliovu Aeneldu (IV, 219 - 247) - sám představuje. 
Přichází prý od nebeského dvora na pokyn Jupiterův, aby vybídl
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Musy k žalozpěvu nad Žofií Braniborskou, ženou Viléma 
z Rožmberka. Dále se pak přímo obraci k Uusám a vybízí Je, 
aby svými zpěvy uctily památku zemřelé žofle (fol. 2v}:

Quae fult ante duos annos sociata Vllhelmo
faedere connubll, Roseae qui praesidet aulae..
et genua et nomen vastum protendit In orbem.
vir pietate gravia, dignus vir labra rigare
nec lachrymls toties effusis pectore maesto.

Žalozpěvy zahajuje Kalliope (fol. 2r-3v) 32 elegloký- 
ml dlstlchy a akrostlohem (Omnes morimur et sicut aqua dí
la blmur) , který naznačuje obsah této básně. Závěrem Musa vy
zývá Viléma z Rožmberka (fol. 3v):

Inclyta quapropter, Vllhelme, propago Rosensls,
magnanimo dignum pectore nomen habens, 

maestlclae propone modum, quoque comprime motus
pectoris anxlflcos pro ratione tua ...

Slova se pak ujímá Thalia (fol. 3v - 4r), které v 11 
strofách sapflckýoh menších (s akrostlohem: Memento mori) 
oslavuje dobré vlastnosti zemřelé, ale také tato Musa se na
konec obrací k Vilémovi z Rožmberka (fol. 4r):

0 decus stirpis Roseae Vllhelme,
laude victura celebrande nobis.
lam tuas vires revoca sub Imas

pectoris oras.

Rebus et In tantis medium teneto.
sic eris faellx, dabit his procellis
nam Deus finem meliore tegue

sorte beabit.,
Melpomene oplakává Žofll Braniborskou (fol. 4r-5r) v 36 

verších (střídavě hexametr a dlmetr daktylský s pkrostlchem: 
Nescit homo diem suum). Ale jako obě předešlé Musy vidí 1 Mel
pomene ve Vilémovi z Rožmberka jedinou naději.

Erato upozorňuje pak (fol. 5r-v) v 34 verších (střídavě 
dlmetr a trlmetr lamblcký) na nes-tálost života. Počáteční slo

va trlmetrů tvoří akrostloh: Memorare novissima.

Kilo v 34 verších (střídavě hexametr a dlmetr lamblcký 
s akrostlchem: Omnls homo bulla est) žaluje (fol. 5v - 6r) 
na krutý osud, který náhle zahubil Žofll. Rožmberkové, rod 
proslulý zbožností a podporou Mus, jsou prý neprávem posti
hováni úmrtím svých členů.

Euterpe rozvádí pak (fol. 6r-v) v 15 eleglckých dlstl- 
ších (akrostloh: Chara Sophia, vale) tradiční názor, že ze
mě sl žádá zpět, co z ní vzešlo. Proto prý Vilém z Rožmberka 
nemá přespříliš truchlit (fol. 6v):

Leniter Idcirco casum tolerare memento
conlugls, o heros, gloria summa Rosae ...

Také Polihymnia se v 30 verších (střídavě hexametr a 
tripodie daktylská katalektlcká s akrostlchem: Vive Vllhelme 
diu) vrací na fol. 6v - 7r k základní myšlence předešlé bás
ně o křehkosti lidského života, ale současně závěrem přeje 
opakujíc akrostlch: Vlve Vllhelme dlu!

Terpsichore utěšuje na fol. 7v Viléma z Rožmberka v 29 
verších faléokých (s akrostlohem: Vlve memor lethl).ale při
pomíná mu - zase souhlasně s akrostlchem: Moři memento 1

Urania v 17 verších asklepiadskýoh I. (s akrostlchem: 
Hodle mihl, eras tibl) vyřizuje (na fol. 8r) Vilémovi z Rožm
berka vzkaz, který mu prý posílá zemřelá Žofie: má ustat 
v nadměrném žalu.

Závěrečných 13 hexametrů tvoří řeč Mercuriova: odchází, 
aby podal Jupiterovi zprávu o básních, které složily Musy. 
Samy se mají zúčastnit pohřbu, utišit Vilémův zármutek a oče
kávat i se svým ohráněncem (tj. s Petříkem) odměnu, až oslaví 
Viléma při radostnější příležitosti.

Jak vyplývá z výše podaného rozboru, je Petříkův Luctus 
funebris skladba dost stereotypní: téměř všechny Musy po ža
lozpěvu nad zemřelou Žofií Braniborskou utěšují Viléma z Rožm
berka. Themata jejich projevů, vložená do akrostichů, nepře
sahují nikde konvenční rámec. Ani po věcné stránce nepřináší
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Petříkova skladba nové poznatky. Data o druhém Vilémově man
želství s Žofií Braniborskou jsou známa z Březanova Života 
Viléma z Rosenberka (Praha 1847, str. 145 a 161): k svatbě 
doělo v Berlíně 14. prosince 1561, manželský svazek se skon
čil náhlým úmrtím kněžny Žofie na krumlovském zámku dne 27. 
června 1564. Petříkův údaj, podle něhož toto manželství trva
lo sotva třicet měsíců (fol. 7v: menses vlx decies ter lugall 
confecit thalamo ...), je s Březanem v naprosté shodě.

Ani po formální stránce Petříkovo epioedium nevybočuje 
z tradičních mezí. Básník se sice snažil rozlišit úvodní a 
závěrečné vystoupení Mercuriovo (hexametry) od žalozpěvů jed
notlivých Mus, které se zase metrickými schématy llěí od sebe 
navzájem, ale provedení tohoto záměru se po stránce metrické 
neobešlo bez závad^\ Poněkud rušivě působí dále střídání 

obrazů z antické mytologie a z křesíanství, i když Petřík 
v prvním případě za mnohé vděčil svým římským vzorům, zvláště 
Vergiliovi. Snad právě pro tyto formální nedostatky zůstal 
Petříkův Luctus funebris jen v rukopise, jak jej autor podal 
někdy krátce po 27. červnu 1564 Vilémovi z Rožmberka.

2. V svém Soupisu rukopisů Státního archivu v Třeboni - 
pobočka v českém Krumlově, vydaném loni v září péčí Krajské 
správy SNB v Českých Budějovicích, popsal profesor František 
Navrátil jako č. 463 notovaný rukopis Matouše Petříka. Passio 
Domini nostri lesu Christi secundum IV evangelistas. Ani ten
to rukopis nemohl být v Rukověti 4, str. 154 - 156 evidován. 
Patří tam již pro doprovodné příležitostné verše, které Petřík 
napsal na přední a zadní přídeští a které ve výše citovaném 
Soupisu nejsou uvedeny.

A (Přední přídeští):

Ad Christum pendentem in cruce.
En ego causa miser fueram, quod tanta tulisti

in cruce suffixus, Christe, propago Dei.
Parce mihi, dimitte scelus, proprio ablue crimen

sanguine, fac niteam, nix velut alba nitet.
Matthaeus Petrzik a Crumlow

_C( oncionator) _B(ohemicus)

B (Zadní přídeští):

Christe, Dei fili, crucia es qui passus in ira,
pro bonitate tua, fac miserere mei.

Tu quia solvisti mundi pro crimine lytra.
peream, facilem porrige, Christe, manum.

M. Petrzik.

Pod těmito verši a podpisem lze číst vpis rukou Matouše 
Petříka: Fac miserere Deus. Anno Christi 1566. Anno aeta
tis 27.

Předpokládáme, že rukopis byl původně součástí kaplan- 
ské knihovny v Českém Krumlově, do níž se asi dostal z Petří
kova majetku. Původní majitel do něho vepsal jako český kaza
tel verše s datováním podobně, jako to činil i u několika ji-

2)ných knih, které byly součástí téže kaplanské knihovny . Do
plnění C(oncionator) B(ohemieus) pokládáme za správnější než 
C(rumlovlensls) B(ohemus), které podal na uvedeném místě 
František Navrátil.

3. V Rukověti 4, str. 155 je u Petříkovy skladby Vale- 
dictlo Viennae (1561), č. 6 správně uvedeno, že v závěru bás
ně Ciconia imago gratitudinls je Petříkův znak - čáp. Na tom
to místě je možno připojit poznámku, že týž Petříkův znak je 
proveden i na přední předsádce Beroaldovy Oratio proverbiorum 
(GW 4 142), uložené dnes v Universitní knihovně ve Vratislavi^\ 

Jde pravděpodobně o další doklad Petříkova zájmu o knihy z čes- 
kokrumlovské kaplanky, jak jej v jiných případech projevil ve
psáním příležitostných veršů.

J. Hejnic

Poznámky

1) Podobně i v jiných Petříkových skladbách. Srov. J. Hejnic, fcesko- 
krumlovská latinská škola v době rožmberské. Rozpravy 6SAV - řada společen
ských věd - 02 (1972), sešit 2, str. 63, pozn. 333.

2) Doklady v mé práci 0 knihovně Václava z Rovného. Sborník Národního 
muzea v Praze. Řada A - Historie, XXII (1968), č. 5, atr. 287 (č. 11), str. 
303 (8. 74), str. 311 (č. 106) a zvi. atr. 321 (ě. 143).

3) Tamtéž, str. 292 (č. 33) s vyobrazením č. 18.
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Frejkovy inscenace antických her

Při úvahách o recepci antiky v našich zemích jsme zatím 
pomíjeli bez většího povšimnutí inscenace antických her na 
našich scénách. A přece drama se stává dramatem teprve tehdy, 
je-li hráno, a texty dramatiků zůstávají bez inscenace jen 
pouhým scénářem. Výskyt antických her na našich scénách je 
samozřejmé diktován mnoha faktory, mezi něž patří např. aktuál
nost problémů řešených v antických dramatech, zajímavé role dá
vající možnosti k vytváření velkých hereckých výkonů, různá 
dramaturgická potřeba, někdy i přechodná móda, a v neposlední 
řadě - osobnost režiséra. Zalistujeme-li repertoárem českých 
divadel, zjistíme,* že v minulosti najdeme několik režisérů, 
kteří inscenovali ne jedno, ale několik antických dramat, a to 
nikoli pouze na objednávku, ale z touhy nově interpretovat ta
to dramata a učinit je srozumitelnými divákovi o dva tisíce 
let mladšímu nebo vyjádřit prostřednictvím těchto dramat svůj 
vztah ke skutečnosti. Mezi tyto režiséry patří nesporně Ja
roslav Kvapil, Karel Dostal, K. H. Hilar, Rudolf Walter a z ge
nerace avantgardy Jiří Frejka. Právě na jeho případě bych chtě
la ukázat některé zajímavé souvislosti.

Režisér interpretující v divadle antické drama jistě ne
potřebuje číst je v originále. Čte je v překladech stejně tak, 
jako čte v překladech všechna ostatní dramata psaná v moder
ních jazycích. Nepřistupuje k textu jako školený vědec, ale 
jako umělec, jemuž vědomosti o autorovi a o době vzniku mohou, 
ale také nemusí pomáhat. O Jiřím Frejkovi je nám známo, že se 
mu dostalo určité základní sumy vědomostí o antickém starově
ku. Absolvoval klasické gymnasium a měl latinu a řečtinu ve 
velké oblibě. Současníci dosvědčují, že při kompozici překlá
dal Homéra, s nímž si spolužáci nevěděli příliš rady, bez 
použití slovníku přímo do českých hexametrů. Je tedy nepochyb
né, že i v pozdější době by si poradil za pomoci komentářů a 
příruček a originálním textem, kdyby to považoval za nutné.

Zdá se, že znal i literaturu, jak svědčí poznámky v režij
ních knihách.Gymnasium jej vybavilo i dalšími znalostmi 
historie, mytologie a filosofie.

Už v době svých uměleckých počátků přemýšlel o antickém 
divadle a o možnostech navázat na jeho dědictví. Důkazem to
ho je jeho mladistvý pokus o komedii, jež nesla jméno Kithai- 
ron a byla hrána v Měšlanské besedě v Praze dne 15. 5. 1923 
Volným sdružením .posluchačů dramatické konzervatoře. Frejka 
byl nejen autorem, ale i výtvarníkem hry. Z návrhů scén nás 
zaujme nejvíce náčrt přední opony, na níž je v červeném poli 
velký kruh a v něm Ezop vypravující bajku, nakreslený podle 
známé řecké vázy. Toto výtvarné předznamenání néní náhodné.
V prologu druhé verze hry se dozvídáme inspirující počátek:

... Víte-li, ve starém Řecku bylo pohoří, Kithairon 
se jmenovalo, a když se zrodilo někde chromé dítě, 
víte hrbáček nebo tak nějak nehezké, pohodili je 
v tomto pohoří, aby umřelo ...

Autorova fantazie nechá tyto pohozené děti žít a založit 
vlastní stát se všemi náležitostmi státu. V tomto státě jsou 
všichni hrbatí,^’ a proto jediný nehrbatý člověk je považo

ván za zrůdu. Existují tu sice zákony, ale nad zákon je ki- 
tharonské Věčné Náboženství, Věčná Mravnost a Čest, které 
jsou samozřejmě stejně zvrácené jako celý Kithairon.*' Na 
tomto pozadí se odehrává prostý děj. Nehrbatý (v první verzi 
hry je to Žena), dítě tesaře a chromé ženy, cítí, že je ve 
svém okolí anomálií, a chce odejít z Kithaironu kamsi za ho
ry, kde snad je jiný život. Chce si vzít jediné, co má, své 
dědictví po otci - smečku štěňat. Tu vznikne spor, nebol obec 
(vlastně její soudce, který se nejvíc těší na psí hody) si 
nárokuje smečku pro sebe. Pře je vznesena před soud, který je 
však formální, nebol je dávno rozhodnuto - Nehrbatý nemůže 
být v právu.- Odchází tedy poražen, vzápětí je zatčen a uvržen 
do žaláře. V první verzi hry z vězení uprchne, hvízdne na své 
psy a smečka, které se předtím lísala k obecenstvu, chtějíc 
se zachránit před kithaironakými, se vyřítí za ním. V druhé



verzi ve vězení zemře.

Hra je mladistvě silácká a provokativní a má všechny 
nedostatky prvotiny: je nevyvážená, mnohomluvná, místy 
mlhavá, stylově nejednotná a mísí drastickou komiku s ne
jasným symbolismem. Kromě nevšedního námětu nalezneme tu 
i jiné prvky blízké antické komedii: prolog, v němž se vy
světluje místo hry a naznačuje i její průběh, motiv soudu, 
četné parabáze, a především svérázný chór, kterým je smeč
ka ňafajících a hloupých štěňat, mezi nimiž se plouží jeden 
chytrý pes, který je ovšem (jinak v tomto převráceném světě 
ani nemůže být) na rozdíl od ostatních zdravých štěňat chro
mý.

Není mi známo, zda Frejka napsal ještě jiné hry. Je to 
však víc než pravděpodobné.’’^ Na nich si však jen ověřil 
své možnosti a schopnosti, a snad se dobral i hlubšího poro
zumění antické komedie. Hlavní těžiště jeho práce je v režii.

0 tři léta později, 9. 1. 1926, uvedl už v divadle Na 
Slupi původní antickou komedii - Aristofanovy Ženy o Thesmo- 
foriích pod názvem "Když ženy něco slaví". Rázně seškrtal a 
upravil překlad A. Krejčího a proměnil jej v ohňostroj nápa
dů a vtipů. Heythumova netradiční konstruktivistická scéna 
uzavřená ze všech stran bílými stěnami divadelní budovy a za
plněná červeným lešením, žebříky,šibenicí a nejrůznějšími 
předměty umožňovala Frejkovi a jeho hercům rozvíjet nezvykle 
živé a vynalézavé pohybové akce. Aristofanovi zůstal Frejka 
věrný i později. V Národním divadle uvedl Aristofanovu pohád
kovou komedii Ptáci. Neinscenoval Stiebitzův překlad, ale 
vlastní úpravu, jejíž spoluautorem byl V. Lacina. Kromě mnoha 
běžných dramaturgických zásahů, jakými je zkracování nebo vy
pouštění celých pasáží, další úpravy textu mající za cíl vy
mýcení nesrozumitelných časových a literárních a mytologic
kých narážek,®^ odvážili se upravovatelé zasáhnout i do stavby 

hry. Jejich přestavby nejsou však zásadního charakteru a nijak 
hru nepoškozují.^^ Značný posun však nastal ve vyznění hry.

V této verzi jsou Pisthetairos a Euelpidés dvěma darebáky, kte
ří museli z Athén utéci pro svou špatnou pověst. Zmátnou celou

ptačí říši svými smělými pr-ojekty, na nichž chtějí vydělat. 
Vnutí ptákům lidský pořádek a lidské manýry a donutí je, aby 
Pisthetaira zvolili vůdcem. Cílem Pisthetairovy diktatury je 
- podle jeho slov - vytvořit čistou ptakolidskou rasu a stme
lit a zocelit ptačí stát válkou s lidmi a bohy. Zdeoimují 
ptačí říši válkou, zcizí poklad ptačí říše a pak dovedně ze 
všeho vyklouznou, předstírajíce, že byli zatčeni athénským 
magistrátem. Aristofanova hra tedy vyzněla jako přímý výpad 
proti fašismu (její premiéra byla 21. 6. 1934). Frejkova ima
ginace z ní navíc udělala kouzelnou podívanou, na níž součas
níci vzpomínají jako na jednu z nejlepšíoh inscenací Aristo
fana vůbec.

Ženy o Thesmoforiích a Ptáci nebyly jedinými antickými 
hrami, které Frejka režíroval. 14. 2. 1928 uvedl v Moderním 
studiu Eurípidova Kyklopa, 11. 4. 1942 v Národním divadle 
Plantova Pseudola. K antice se vrátil i po válce, když v Měst
ském divadle na Vinohradech uvedl ještě 31. 12. 1946 Plantova 
Chlubného vojína pod Šrámkovým názvem Tlučhuba. Svého času u- 
važoval i o uvedení Aischylova Prométhea. Z adaptací antických 
her uvedl Cocteauova Krále Oidipa (uvažoval i o jeho Antigoně), 
z jiných her antikou inspirovaných režíroval např. Shakespearo
va Julia Caesara, Kleistovu Penthesileu, Neveuxova Thesea moře- 
plavoe, Voskovcovo a Werichovo Nebe na zemi, Renčova Císařova 
mima, Lomova Člověka Odyssea aj.

K jeho nejlepším inscenacím vůbec patří inscenace Plauto- 
8 iva Pseudola. Režijní kniha Pseudola, na jejímž prvním listě 

zbyly Frejkovy heslovité chvatně psané poznámky patrně jako 
osnova k úvodu, svědčí o tom, že Frejka tuto divadelní etapu 
promýšlel ("hra z déby v historii divadla velmi zbytečně pod
ceňované"), představoval si římskou komedii jako představení 
"bujné, fantasní, plné žertů a šprýmů" a hledal inspiraci 
v antickém výtvarném umění ("Inspirace z ant. váz. Divadlo, o 
němž nám říkají obrazy nepatrný zlomek"). Přesto, že byl plně 
ve službách autora, nešlo mu jen o antiku. Za hlavní označil 
a sám podtrhl: "vidět a posoudit člověka". V Pseudolovi, který 
je mu bratrem Figarovým, pak přečetl nejen typ chytrého otroka
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a chytrého sluhy, ale především věčný typ ponižovaného a utla
čovaného člověka, který má jen svou inteligenci a svůj vtip a 
s nimi se musí ubránit všemu násilí. Obecenstvo přijalo tohoto 
"lišáka Pseudola", jemuž dal promluvit jadrnou českou řečí 
Vladimír Šrámek a jemuž propůjčil tvář i všechno své umění 
Ladislav Pešek, s hlubokým porozuměním a vděčností. Tak se sta
lo, že Plautus byl pro české obecenstvo po prvé objeven v plném 
smyslu toho slova, a to nejen jako pouhý historický dokument, 
aie jako aktuální komedie živého autora, který mohl být (a mů
že být) i naším současníkem.

Divadlo je z umění nejpomíjivějších, umění inscenátorů 
představení umírá s poslední oponou. Přesto si můžeme položit 
otázku, jaký měly Frejkovy inscenace antických her význam a 
jaké zanechaly stopy.

Je nepochybné, že Frejks svými inscenacemi otevřel nový 
obzor. Podle vzdělání, kterého se mu dostalo, i podle jeho 
mladistvých zájmů můžeme soudit, že znal všechna dramatická 
díla starověku, ne-li přímo v originálech, tedy v dostupných 
překladech, al již českých nebo cizích. Měl možná představu o 
celém cyklu antických her, které by stálo za to inscenovat.
Na zadní straně zmíněné režijní knihy Plantova Pseudola čteme 
režisérovu poznámku: "Antická řada: Oidip, Medeia, Antig., 
Plaut". Uvažoval zřejmě o mnoha hrách, mnohé z nich i pečlivě 
prostudoval (třebas Aischylova Prométhea, o němž byla už řeč), 
přesto však uvedl před r. 1945 jen čtyři antické hry. Jako ve 
své dramatické prvotině, tak i ve svých režiích nešel vyšla
panou cestou. Už v inscenaci těchto her můžeme vidět objevný 
čin, nebol tři z nich - Ženy o Thesmoforiích, Kyklops a Ptáci 
- byly uvedeny na českou scénu vůbec po prvé. Takové inscena
ce, al už úspěšné nebo neúspěšné, ověřují scénickou nosnost 
hry v nových podmínkách. Frejka navíc dokázal vynikající dra
maturgickou pohotovost tím, že dokázal z antického dědictví 
vybrat ještě neznámé hry, které byly nejen historicky zajíma
vé, režijně atraktivní a divácky vděčné, ale současně přímo 
rezonovaly s názory jeho generace. Je samozřejmé, že Frejkovy 
netradiční inscenace byly adresovány určitému okruhu diváků

konkrétní doby a že splnily především svůj časový význam. Sou
časně však dokázaly, že antičtí dramatici nejsou ani pro tuto 
generaci, která zdánlivě pohrdala tzv. nadčasovými hodnotami, 
zcela mrtvi, protože v citlivých rukách jejich režisérů a 
v ústech jejich herců mohli ožít a stát se docela dobře je
jich současníky.

V Ženách o Thesmoforiích odkryl Prejka v Aristofanovi do
sud neotřelý zdroj humoru a vtipu, který byl mladé generaci 
blízký jednak proto, že výborně rezonoval s dadaismem, který 
tehdy vyznávali, jednak proto, že umožňoval využití moderních 
inscenačních principů, nebol nebyl dosud zatížen žádnou insce
nační tradicí. Toto představení zůstalo zapsáno v dějinách čes
kého divadla jako jedno z typických představení, v nichž se 
formoval profil avantgardního divadla. Aristofanés zůstal pro 
tuto generaci atraktivní i později, když v něm začali oceňovat 
především jeho jedinečnou politickou satiru. Voskovcovi a We
richovi posloužil Aristofanés k bedlivému studiu, které ovlivni
lo jejich satirickou tvorbu, pro níž vnitřní i mezinárodní si
tuace ve třicátých létech poskytovala materiálu víc než dost.
A. Hoffmeistra inspiroval Aristofanés k přetvoření Míru v útoč
nou aktuální satiru, která byla dokonce zakázána. Jiří Frejka 
ve stejné době přikročil k uvedení Aristofanových Ptáků. Zdálo 
by se na první pohled divné, že si Frejka v dcbě tak ožehavé 
vybral z Aristofanových her právě Ptáky, hru o úniku lidí do 
fantastického a snového světa ptáků, tuto snad nejméně časo
vou Aristofanovu hru. Ale Frejka byl nepřítelem tezovitosti a 
polopatičnosti na scéně a dobře věděl, že právě Ptáci patří 
mezi nejsrozumitelnějěí z Aristofanových komedií, že mají vy
nikající stavbu a skvostné sborové partie a že mu právě tato 
komedie dovolí užít všech moderních jevištních prostředků. 
Inscenace Ptáků je současně příkladem zajímavého aktualizová
ní. V obou inscenacích Aristofana zasáhl Frejka do původního 
textu úpravami, které byly na svou dobu velmi odvážné a mohlyQ \
se setkat i s nesouhlasem.’ Bližší rozbor však ukazuje, že 
tyto zásahy nebyly ani svévolné, ani samoúčelné.Jestliže 
v inscenacích Aristofana vnášel Frejka do textu nové prvky 
autorovi cizí, i když ne nesourodé, ale přímo stylové, pak
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v inscenaci Plauta ukázněně vystačil se Šrámkovým překladem. 
Ten je sice poměrně volný, ale zní autenticky plautovsky a 
tlumočí věrně komický duch hry. Režie Eurípida i Aristofana 
byly prakticky zapomenuty, protože splnily svůj účel. Pseudo- 
la vidí ale dnešní divák dosud Frejkovýma očima, protože za
tím nebylo představení, které by se dokázalo zřetelně od Frej- 
kovy koncepce osvobodit a podat koncepci novou. Zajímavé je, 
že se vžil i název, který Šrámek komedii dal. Spojení "lišák 
Pseudolus" je diváky považováno za Plautův titul. Když se 
skoro po třiceti letech dostalo na scénu nové přepracování 
renesanční komedie chorvatského dramatika M. Držice (který 
je ostatní za mnohé Plautovi zavázán) Bundo Mářoje, dostalo 
název "Lišák Pomet". I tady je zřejmá reminiscence na typ, 
který Frejka tak naléhavě zpřítomnil.

Jiří Frejka tedy dokázal, že Aristofanés i Plautus (a 
snad i Eurípidův Kyklops, o němž víme málo) promluvili z du
še mládí té doby, které milovalo osvobozující smích, smálo se 
na počátku radostně všemu a všem, než jeho jasný smích zhořkl 
do satirického výsměchu a než se začali v temných dobách oku
pace smát už jen přes slzy. Antické hry tvoří ve Frejkově re
žijní činnosti malou, ale výraznou skupinu. Zdaleka nejsou na 
okraji jeho tvorby. Je jasné, Že nikdo, kdo se bude zabývat 
Frejkovou režijní činností nebo naším divadlem v době mezi 
světovými válkami, nemůže význam těchto inscenací pominout. 
Frejkovy režie antických komedií jsou spjaty jednotícím princi
pem, kterým je Frejkův postoj k divadelní tradici. Ta je pro 
něho živá a aktuální tehdy, může-li jejím prostřednictvím vy
jádřit sebe a člověka své doby divadelně účinně a bohatě.
Svědčí o jeho umění, že dokázal svými inscenacemi učinit sta
ré komedie současnými, aE už je aktualizoval nebo byl věrně 
ve službách autora, a nesetřel jejich antickou patinu a nepři
pravil je o jejich půvab.

3. Stehlíková

Poznámky

Frejkovy režijní knihy a text hry .Kithairon získalo divadelní oddělení 
národního musea v r. 1972 spolu s částí Frejkovy pozůstalosti, která je prá
vě zpracovávána a není zatím zcela přístupná. laskavostí pracovníků divadel
ního oddělení, předevSím dr. Pecharové, jíž touto cestou děkuji, bylo mi 
umožněno studium citovaných dokgmentů.

1) Režijní kniha Aischylova Prométhea (knihovna divad. odd. MU &-10995) 
obsahuje na prvním listě Frejkovy poznámky. Uezi nimi heslovitě: láteratural 
Willam. Uoel.

2) NU vlastní zatím dvě verze Frejkovy hry Kithairon. První je rukopis
ná a jsou k ní připojeny i scénické návrhy autorovy. Je psána na zvláštních 
listech a začíná stranou 16. Druhá verze, strojopisná, podle níž bylo reali
zováno představení, počíná skutečným začátkem, ale není rovněž úplná, chybí 
jí konec. Obě verze se v mnohém liší. Pro pochopení je pro nás důležitější 
druhá verze, která obsahuje prolog, v němž se vysvětluje, co je to Kithairon, 
a v němž vzniká jakoby ic^uls k další hře. Holčička - Prolog si hraje s hrba
tými loutkami a rozhodne se, že o jejich osudu v pomyslném státě bude se hrát 
hra. První verze je pro nás naproti tomu zajímavější, protože v ní je svazek 
s antickou komedií daleko patrnější. Kromě změny hlavní postavy (v pirvní ver
zi je to Žena, v druhé Nehrbatý, tedy muž) neučinil autor žádné zásadní změ
ny k lepšímu, dokonce dá se říci, že nezvýšil ani divadelní účinnost hry.

3) Jak divný stát Je mrzáků,
Kithairon. To je Kithaironl 
Kde všichni, že jsou mrzáci 
mají i zmrzačený soud
a chorý stát a v lásce hrb, 
jejž sami estéti zde zvou 
vrcholnou krásou přírody, 
jež prý je na člověkul (Obě verze)

4) ... Jářku, co je to za pořádek. Což se sluší, aby náš státní strom 
rostl vzhůru k nebi? Vidím opět nějaké větvičky, které nerostou, jak mají. 
(odtrhnou je) Takhle je to na pohledění, jen nic rovně, všude lze najít 
okliku, (Pirvní verze)

5) V pozůstalosti byl také nalezen výňatek z komedie “Pupeční šňůra“, 
v němž vystupuje chór faunů, kteří přitančí podle melodie hrané na flétnu.

6) Upravovatelé vypustili i některé postavy - básníka, proroka, Kinésia. 
Doplňovali nejvíce ve scénách, kde vystupuje sbor. Nejvíce připsaných vtipů 
se točí kolem Pisthetairovy a Euelpidovy činnosti v ptačím státě. Chovají se 
totiž jako podnikatelé.
Uvádím ukázku typickou, čtenář si jistě najde příslušnou pasáž v Aristofa- 
novi sám.
Stiebitz (Antická knihovna, Praha 1935, str, 23 - 24)s
Pisthetairos:

A kdo jim vysvětli ten návrh?
Dudek:

Já jsem je lidsky za ten dlouhý Čas
i rozumět i mluvit naučil.
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Pisthetairos:
A -lakpak .1e chceš svolat?

Dudeks
Snadno; hle3^

já vatoupím ihned semhle do křoví«
a Drobudim-li slavičí svou chpi.
hned^echnv svolžme.^ftk zaslechnou
n4B_híaBj tu jistě ^vago^ přiletí. 

PistheíSrSiV^^
Nuž, milý ptáku, teä již neváhej 
a prosím tě, vstiq) ihned do křoví, 
co nejrychleji probuá slavikal

Dudek:
a°rQZDo^a°
■ie.iž Yvdávi božské hrďélko tvé, 
když nad mým i nad svým synáčkem lkáěl 
Tu svátými písněmi zachvívá so 
tvá žlutavá hruá,
&JÍrtaatÝB YŽtYQYifll líflfl flfl YÝň 
až k Diovu sídlu tvůi člatounký hlas;
tam Poibos Apollon uslyěí jej, 
bůh zlatovlasý, i chopí se hned 
své lyry, by provázel žalozpěv tvůj, 
a začne rej bohů; z nesmrtných úst 
se ozývá k písni tvé souzvučný zpěv 
a božský blíženců jásot.

Rrejka + Lacina (strojopis archivu Nár. divadla r, 3287, str. 10-11):
P: A kdo jim vysvětlí ten návrh?
D: lyi

Já jsem je totiž za ten dlouhý čas 
i rozumět i mluvit naučil.

P: A jak pak je chceě svolat?
D: Snadno, hleů,

já vstoi^ím ihned semhle do křoví, 
a vzbudím-li svou družku, S3.avicl, 
hned všechny svoláme. Jak zaslechnou 
náš hlahol, jistě honem přiletíl 
Hoj, družko má, spánek svůj ukonči již 
a rozpoutej písní rozkošný zpěv, 
jež vydává božské hrdélko tvé, 
až listnatým větvovím line se výš 
až k Diovu sídlu tvůj Čisžounký hlas.

7) Hra je rozdělena do tří jednání. V prvním dějství přicházejí P. a
E. do ptačí říše, domlouvají se s Dudkem a po konfliktu s nedůvěřivým sbo
rem je P. provolán vůdcem. Druhé dějství začíná obětí k ptákům - bohům, po
kračuje setkáním s novinářem, stavitelem Uetonem, kolportérem a dozorcem. 
Třetí dějství obsahuje zprávy o postavení zdi, návštěvu íridinu, Prométheovu 
i návštěvu bohů a konečné rozuzlení. Představy uvnitř hry nejsou nikterak 
zásadní. Např* na počátku vystoupí sbor, příchod Prométheův předchází výstu
pu nezdárného syna aj.

8) Knihovna divad. odd. NU G 10968.

9) Ani F. Stiebitz ve svém dopise J. Frejkovi z 7. 2. 1947 (knihovna 
divad. odd. MU t 11065/11) nebyl spokojen s úpravou Ptáků. Zdá se, že po
važoval svůj překlad za dostatečně volnou i^ravu. Tento spor odborníka
8 praktickým divadelníkem ovšem není nic nového, prováží většinu nekonvenčních 
inscenací a tím spíše i^ravy textů, na něž jsou nejrůznější názory.

10) Ze soudobých kritik představení "Když ženy něco slaví" by se mohlo 
zdát, že míchání Eurípidova textu s úryvky ze Shakespearova Romea a Julie 
a Zkrocení zlá ženy je čistě provokativní. Při četbě režijní knihy zjistíme, 
že Shakespearovým textem jsou nahražovány ty pasáže, kde se u Aristofana ci
tuje z Burípidových her, řeckým divákům notoricky známých, ale našemu obe
censtvu nic neříkajících.

Résumé

The present study deals with the famous Czech stage director Jiří Frej- 
ka, who directed five classical plays in the period between the year 1926 
and 1946. He succeded to put some interesting, attractive and up to that da
te unknown plays on the stage. Three of them were peiďormed in Czechoslowakia 
for the fix*st time. All the performances ewoked a lively echo at the side of 
the audience because of their hight artistic value and their true reflection 
of the political conditions in the land.



Alexanďpos Rangavla Filosof a antika

vinobraní'

Na vinici lepé děvy,
trtiají tam hrozny révy; 
zpívají a smějí se, 
tancují a honí se.

"Milé děvy, ach, pro nebe, 
vezměte mne mezi sebe; 
ukáži vám, že dovedu 
stejně dobře trhat révu."

"Tak jen pojä, když tě to baví, 
moc však nemluv", dívky praví. 
"Jenom žádné strachy! krátce, 
vezměte mne hned do práce."

Co je to tam mezi listy?
Lilie? Nejsem si jistý.
Dívčí ručka! K ní se shýbám, 
celičkou ji zbožně líbám.

Teá zas mezi révu vkročím, 
červené tam hrozny zočím; 
s rozkoší je ochutnávám, 
jejich sladkost vychutnávám. 

Místo sladkých hroznů révy 
prý jsem chutnal rety děvy!
”Jen se smějte! Já dovedu 
přec jen dobře trhat révu."

Přeložil L. Hoch

Filosof člen korespondent Ludvik Svoboda slavil v měsíci máji 
(4. 5. 73) sedmdesátiny. K jeho osobnosti a životnímu dílu má co ří
ci nejen filosof, ale i literární histoilk, estetik, klasický filo
log. Všem těmto disciplínám věnoval prohloubený zájem v badatelské 
činnosti, v osobní účasti na přednáškách, diskusích, edičních podni
cích i společenských stycích.

Antika vytvořila nejen nepřebernou studnici kulturních pokladů 
a klasický model lidské vzdělanosti, nýbrž zanechala nám jako vzor i 
řadu vyhraněných charakterů, význačných moudrosti a důstojnou hrdostí. 
Ludvíkovi Svobodovi dala i široké kulturní zázemí i vědeckou akribii 
i hloubku, i jasnou klasickou orientaci i charakteristické rysy antic
kého iqyslitele.

Do antické kultury uvedl Svobodu již pobyt na klasickém gymnasiu 
v Kroměříži a v návaznosti na něj studium klasické filologie spolu 
s filosofií na filosofické fakultě brněnské university. Tam působili 
tehdy vynikající představitelé této vědy, znalec Platona František No
votný, všestranně vzdělaný Karel Svoboda i mistrný překladatel z řeč
tiny Ferdinand Stiebitz« L. Svoboda i svou publicistickou činnost za
čal referáty z oboru klasické filologie (r. 1924 uveřejnil v listech 
filologických recensi o disertaci E. Bornemanna, pojednávající o Aristo
telově úsudku o Platónově politické teorii), r. 1925 uveřejnil v téže 
revui zprávu o latinské čítance "Vox Latina" vydané v Lipsku, r. 192? 
recenzuje sborník "Řečtí filosofové a mystici". Klasickým jazykům vě
noval svou činnost učitelskou jako gymnasijní profesor-latinář a řeč- 
tinář zprvu v Hlučíně, pak v Ostravě a nakonec v Praze.

Jeho hlavní badatelská činnost patřila pak marxisticko-leninské 
filosofii. Toto spojení zájmu o nejžhavější skutečnost s povoláním a 
zálibami klasického filologa není náhodné ani protismyclné. Je zná
mo, jak důkladně znali Marx a Engels, kteří byli odchováni klasickým 
humanismem, antickou kulturu a jak k ní měli vřelý vztah. Bojovat o 
l^udoucnost lidstva ze všech sil znamená mít jasnou představu bohatého 
života naplněného veškerou vznešeností, důstojností a krásou toho, co 
člověk vytvořil ze sebe a kolem sebe, chtít pro všechi^ v moderní po
době to, co antická otrokářská kultura mohla dát jen elitě. Svoboda 
je a byl již v období první republiky marxistou-leninistou, protože 
znal krásu života a důstojnost člověka. I jeho bytostný vztah k umě
ní, aí již k-hudbě, poezii Či výtvarnictví, byl blízký kalokagathii 
peidkleovských Athén a stejně blízký byl charakter antického mudrce, 
o němž Svoboda nejen dovedl bádat, ale kterým byla formována jeho 
osobnost. Spojoval oba póly osobností, které ppěvala poezie Řeků i 
Římanů - i onu anakreontskou, i onu, již zvěčnil Horatius v římských 
ódách.

Antické filosofii věnoval Ludvík Svoboda předmluvu k Zlomkům 
předsokratovských myslitelů (II. vyd. z r. 1962)a k IV. dílu Novotné
ho Platóna. Vynikající její znalost mu dovolila dokonalý překlad Le
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ninových Filosofických sešitů ve všech partiích, v nichž Lenin antic
kou filosofii glosuje, cituje a zamýšlí se nad její živelnou dialekti
kou* Když pak čeští klasičtí filologové přistoupili k reprezentativní, 
záslužné práci, podávající originální, vědecky hlubokou a při tcun sro
zumitelnou a sdílnou informaci o antice, právě vyšlou "Encyklopedii 
antiky". Ludvík Svoboda se stal jejím hlavním redaktorem a kromě pod
nětné, tvůrčí práce redakční vytvořil řadu hesel, které si vyžadovaly 
jeho znalostí nejen antiky v její historické době, ale i dalšího ne
ustále se obnovujícího jejího života a jejích opakujících se přínosů 
k evropským kulturním renesancím* Stejně se ujal obětavě práce na dal
ším podniku klasických filologů, který je věnován antickému odkazu 
v jeho vztahu k naší kultuře* Pro oddíl, zabývající se vztahem antiky 
k naší literatuře, píše obsáhlou studii o vlivu antiky na naši este
tiku*

A nakonec jen drobnou připomínku* Na význam antiky pro výchovu 
mladých generací iqyslí prof* Ludvík Svoboda i ve studijním zaměření 
svých vnuků* Má radost, že jeho starší vnuk již má na gymnasiu řečti- 
rm, a že jej mohl dáti na jedinou pražskou střední školu, na níž se 
řečtině vyučuje*

J* Popelová

Vážení přátelé.

milerád jsem přijal íkol, abych pozdravil svého dávného přítele 
a ocenil jeho práci v oblasti, o niž se zasloužil, soudil bych, nemé
ně, než o vlastní filosofii* ltí.ním literární vědu* Svoboda slastně 
spojoval ve své osobě oba tyto obory, které se vzájemně doplňují; 
badatel literární se nemůže ve své práci vyhnout problémům filosofic
kým, a naopak, literatura může cennými podněty pomáhat filosofii, jak 
svědčí zvláště dílo Schopenhauerovo a Nietzscheovo. Svoboda hlavní 
svou pozornost soustředil na F. X« Saldu, tedy vůdčí osobnost naší 
soudobé kultury, která přímo volá po takovéto syntéze dvojího pohle
du, literárníhn i filosofického* Nebudu tu pod'^obne rozebírat šaldov- 
aké práce Svobodovy, protože to bude jistě i předmětem hlavního refe
rátu*

Chci však jubilanta pozdravit i jménem Literárně vědné společ
nosti při &AV, které prokázal velké služby a byl jí věren od samých 
počátků před válkou, pomáhal jí překonávat všechna úskalí, kterými 
musela procházet v bouřlivých dobách následujících. Sblížil se osob
ně se všemi jejími předsedy, počínaje Albertem Pražákem nezapomenu
telné paměti a svým kolegou v nejužší specializaci, klasickým filo
logem Karlem Svobodou, jejími funkcionáři i nejširší obcí členskou 
jako pilný návštěvník jejích večerů*

Bylo to především na půdě této společnosti, kle jsem se s Ludví
kem nejčastěji stýkal a dobře jej poznal jako člověka naskrze čestné

ho, pokrokového, pevného charakteru i přesvědčení, které nikdy nezapí
ral ani nezradil* Vzpomínám jeho odvážných vystoupení na obranu nepopu
lárních myšlenek a osob.

Avšak nebyla to jen Společnost literárně historická, později li
terárně vědná, kde jsem spoliq>racoval se Svobodou a poznával jej. Tu

o Svobodově činnosti v doběje třeba aspoň několika slovy se zmínit 
<^iq>ace*

Setkávali jsme se tehdy zvláště ve dvou společnostech, jež tehdy 
hrály značnou úlohu v našem životě. Byl to Klub umělců a Společnost 
sociologická* Klub umělců se za okupace z původní organizace pokroko
vých herců přetvořil na sdružení vlastenecky, protihitlerovsky smýšle
jící tvůrčí inteligence, takže v něm našli místo vedle umělců i pra
covníci vědeílí* V Klubu ^e pořádaly večery o jasném charakteru ideovém, 
které byly posilou pro četné posluchače i účinkující v tehdejších těž
kých dobách, také se tam pravidelně diskutovalo, přicházely tam mnohé 
význačné osobnosti našeho domácího odboje* Poněkud jinak zaměřenou, ale 
podobnou činnost vyvíjela i Společnost sociologická, která mimo jiné 
pořádala řadu veřejných kursů, v nichž sociologická metoda byla aplilcj- 
vána na různé vědní obory* To ovšem se již okupantům zdálo podezřelé, 
a tak jsme na sklonku okupace spolu s Ludvíkem a ještě několika přáte
li, mezi nimiž byl i Spectabilis, Karel Galia, úřadující děkan fakul
ty, Dutovali na Pankrác, při čemž se jako hlavní důvod uvádělo, že 
jsme se snažili těmito kursy 8i4>lovat uzavřené české vysoké Školy.

V pozdravu literárního historika bylo by třeba se zmínit ještě 
o jiných úsecích Svobodovy činnosti, o jeho práci pro divadlo na po
čátku jeho dráhy i o vlastních pracích z oboru klasické filologie, 
týkajících se literatury, např. o práci, která je teprve in statu 
nascendi o vlivu antické estetiky na estetiku a literaturu českou 
19. a 20. století, ale není na všechno času.

Závěrem tedy přeji jubilantovi zdraví a sílu do dalších prací, 
které můžeme od něho očekávat.

Krejčí



z Nuvě Ln'ERATURY

Pavel Oliva, Solon, Edice Portréty svazek 43, Svoboda, Praha 1971.
Stran 246, cena kart. výt. 12,^ Kčs

Starořecký filosof a politik, básník a první nám známý evropský 
zákonodárce, Solon, není zajisté u širái čtenářské obce postavou tak 
populární jako proslulí stratégové starověku, Alexandr Veliký nebo Han
nibal, s jejichž životními příběhy se mohla v Edici Portréty již se
známit. Tím vítanější je tento svazek knižnice, věnovaný jedné z osob
ností, jež "stály u kolébky antické civilizace" (str. 155).

Solón se narodil pravděpodobně v třicátých letech 7. stol. pr. 
n. 1. ze vznešené rodiny, která odvozovala svůj původ od posledního 
athénského la*ále Eodra. Z téže rodiny pocházel po matce Platón. So- 
lonova matka byla sestřenicí tyrana Peisistz*ata. Významná úloha, již 
sehrál Solón ve válce o ostrov Salamínu, je dosvědčena jeho zachova
nou elegií. Velmi pochybná je však jeho účast na tzv. svaté válce, ve
dené v zájmu delfských kněží proti Kirrze. Úřadu archonta dosáhl Solón 
nejspíše r. 594/3 a v témž roce provedl alespoň nejzávažnější ze svých 
reforem. Uěl přitom zcela zvláštní úkol prostředníka mezi nepřátelský
mi skupinami v obci, eupatridy a lidem. Zachované verše j<»ho elegie, 
zvané obsahují jakési programové prohlášení, a nímž vystoupil
na veřejnost. V jiné ze svých elegií (zl. 4) pranýřuje podobně lakotu 
a zpupnost mocných, vyzývá je k umírněnosti a staví se na stranu ukřiv
děných. Nejvýznamnější Solónovou reformou, jíž zasáhl hluboko do struk
tury athénské společnosti a vytvořil nezbytný předpoklad pro pozdější 
její demokratizaci, bylo zrušení dlužního otroctví (seisachftiBia), S je
ho jménem bylo též spojováno rozdělení athénských občanů na čtyři ma
jetkové třídy podle výnosu z půdy a tomu odpovídající odstupňování ob
čanských práv. 1 když nejvýznamnější úřady v obci zůstaly i nadále 
v rukou statkářů, tj. eupatridů, byly odstraněny výsady pramenící z uro
zeného původu. Demokratickým rysem Solonovy ústavy bylo nesporně posí
lení významu lidového sněmu ^egl^siáh do něhož připustil i nejnižší 
majetkovou třídu (théty). Ti měli zaručeno též členství v porotním 
soudu (héliaia).

Vedle zachovaných zlomků Solónových básní jsou důležitým prame
nem pro poznání jeho činnosti i zlomky zákonů, jež jsou roztroušeny 
u mnoha antických autorů. Významným projevem práv athénských občanů 
bylo ustanovení, podle něhož mohl kdokoliv požadovat nápravu křivdy, 
kterou utrpěl jeho spoluobčan. Proti dosud platnému obyčeji, kdy by
lo bezpráví stíháno na základě příbuzenských svazků.a pout kmenové 
pospolitosti, přešla nyní odpovědnost za vyšetření a potrestání pře- 
činu na stát. Solonovy zákony položily základ rozvoji athénského měst
ského státu ifiSjlisj^ 0 jejich významu svědčí, že byly Často citovány 
i v době, kdy již pozbyly platnosti, a Solónovo jméno platilo jako 
autorita i u římských právníků.

Po obsahové stránce náležejí Solonovy elegie a zčásti i jamby 
k předním výtvorům řecké poezie. Poznáváme z nich nejen jeho rázory

na uspořádání společnosti, nýbrž i na otázku lidského štěstí, lásky, 
omezenosti lidského poznání ^od.

Soiónův portrét, jak jsme jej zde - ovšem jen schematicky - na
črtli, zasadil Oliva do širšího dějinného rámcem z něhož mohl teprve 
jasně vysvitnout skutečný historický význam Solonovy osobnosti. Z dvou 
retrospektivních kapitol poznáváme politickou i hospodářskou situaci 
"artstokratických Athén" v 7. stol. př. n. 1. i vnitřní rozpory, jimiž 
byl provázen vývoj od kmenové organizace společnosti k civilizovanému 
státu. Závěrečná kapitola první části knihy obsahuje průhled do dalších 
osudů Athén po Solonově odchodu z veřejného života, jak naznačuje již 
její název "Od Solona k Peisistratovi a Kieisthenovi".

Jádro knihy tvoří výklad o Solónových reformách, z nichž největší 
význam přikládá autor právem seisachtheii; jakousi předmluvou k této 
kapitole je zajímavý výklad o hektémorech (28 - 31). Poněkud menší po
zornost je věnována otázkám státoprávním, což je částečně pochopitelné 
vzhledem k tomu, jek rozporné a nedostatečné jsou naše informace o té
to stránce Solonovy činnosti. Přesto se domníváme, že by výkladu prospě
lo promluvit o této problematice šíře; čtenář bude možná postrádat od- 
pověÓ na otázku, kdo volil (či jmenoval?) úředníky, které se autor jen 
letmo dotýká na str. 67-8, jaká byla kompetence areopagu a ekklésie, 
zvláště v čem záleželo posílení jejího významu, o němž se hovoří na 
str. 70 - 1 (k obojímu se uvádí pouze výklad Plútarchův na str. 69), 
případně něco více o héliaii, o níž je pouze stručná zmínka na str. 67 
a 72.

0 významu a oblibě Solonovy osobnosti svědčí bohatá solonovská 
tradice, jíž je převážně věnována druhá Část "portrétu". Tato tradice 
se utvářela v Řecku již na konci archaického období. Solón byl oceňo
ván jako básník, filosof i politik, přičemž se ho často dovolávali 
stoupenci protichůdných politických směirů a interpretovali jeho veřej
nou činnost ]^o svém. Není téměř literárního druhu, v němž by v antice 
osobnost Solonova nezanechala stopu. Setkáváme se s ní i v literatuře 
středověké, zvláště z oblasti byzantské, v literatuře humanistické i 
u novodobých myslitelů. Předmětem odborného bádání je pak Solon podnes.

Soiónův portrét doplňuje český překlad zlomků jeho básní a zákonů, 
z nichž některé přeložil autor do češtiny poprvé, a překlad vybraných 
antických i pozdějších svědectví a názorů o Solonovi. (Celou solonov- 
skou tradici až po 19. stol. zpracoval P. Oliva ve studii Solon im 
Wandel der Jahrhunderte, Eirene XI, 1973, 31 - 65.) Knížku uzavírá 
seznam vyobrazení, výběr z odborné literatury a rejstřík vlastních 
jmen osobních i místníbh.

Studie o Solónovi, psaná s vědeckou akribií, ale zároveň jasným 
stylem a pěknou češtinou, zaujme všechny, kdo mají zájem o starověkou 
historti a hledají seriozní pramen informací.

A. Frolíková - E. Svobodová
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Karl Plepelits, Die Fragmente der Demen des Eupolis. Verlag Not ring, 
Wien 1970, Str. 170.

Je len pochopitelné^ že po objevení zlomkov Eupolidových Démov 
0gypí®^ch papyroch vzz^tol záujem o tohto popredného autora sta

rej komédie atickej. Ak totiž U. Croiset v Histoire de la littérature 
grecque (2. vyd. 1896) věnoval Démom iba niekolko rietdkov, T. Sinko,
I. !• Tolstoj, W. Schmid a A. Lesky, autoři najvýznamnejéích práč o 
gréckej literatúre, věnovali Eigpolidovýn Démcxn mimoriadnu pozornosti 
VSetci étyria sa už mohli pprieť o novoobjavené zlomky na egyptských 
papyroch a mohli ťažiť z výsledkov étúdií, ktoré sa objevili po publi
kovaní týchto papyrov. No napriek tomu, že počet zlomkov Eupolidových 
Démov sa zvačdil a že sa takmer o dvojnásobek zváčšil počet veráov, 
véetky problémy sa nevyrieáili. Fodl’a Sinku Ifyronides pride s posol- 
stvoffl do Hádu a po krátkom rozhovore s Aristeidom odíde hoře na svět.
Po parode, v ktorom vystupuje zboř reprezentovaný Démami, Ifyronides 
podá zboru správu o posolstve a nato sa objeví na scéně delegácia 
mrtvých aténských politikov (Solon, lültiades, Aristeides a Perikies). 
Aristeides pozdraví rodné město a Úiltiades vraj vyštípil v agóne. Po 
agone nesledovala parabáza, v ktorej sa okrem iného útočilo proti ne
známému politikovi (frg. 120 K). Po parabáze následovali vraj tradičné 
scény: scéna Aristeida so sykofantMi, Solona s cudzoložníkem a Perikla 
8 niekým, kto hovořil o politickCHQ rečníctve. Na konci hry m^vi poli
tici vidia, že pre nich už niet miesta v Aténách, a vrátia sa do pod- 
svetia (literatura Grecka I 2, Krakov 1932). Tolstoj sa zhoduje so 
Sinkom, pokial’ ide o prvú část* hry (v podsvětí), Uyronidovo posel
stvo, no potom hneS precházda k parabáze a po zmienke, že sa^z nej za
chovala len antóda a antepiréma, píše o příchode delegácie mrtvých po
litikov, o Aristeidovom pozdravení rodného města a o scéně s'Aristeidom 
a aykofantom, kterého Aristeides dá vraj nakoniecuvazniť (Istoria gre- 
českoj literatury, I. Uoskva 1946). Aj Schmidovi sa prvá časť hry ode
hrává v podsvětí a aj u něho Uyronides oboznámi mí^vych aténslQrch poli
tikov 80 situáciou v Aténách, aj u něho (ako u Sinku) prebieha v pod
světí vol*ba delegácie, no Schmid už nadhadzuje problény ohl’adns Ifyro- 
nidovej osobnosti a odmieta Keilovo a Korteho tvrdenie, že zboř bol aj 
v časti, odohrávajúcej sa v podsvětí. PodVa Schmida po scéně v pod
světí následoval parodos, v ktorom vystúpil zboř žijúcich Démov. Ako 
predcbádzajúci autoři aj Schmid zaraduje do parabázy zlomok s invektí- 
vou proti nezxiámemu politikovi. Po parabáze prichádza delegácia mrtvých 
politikov, ktorú přijme probulos a v mene ktorej Aristeides pozdraví 
rodné město. Nakoniec Schmid píše o scéně s Aristeidom a sykofantom, 
poznamenává véak, že aj ostatní členovia delegácie vystupovali v podob
ných scénách, pričom vraj Solon skúma zákonodárstvo a Idltiades vede- 
nie vojny (a do jeho scény vraj patria zlomky 100, 102 a 117). Peri- 
kles, podl^ Schmida, vystupoval v posledněj scéně, do ktorej patria 
zlcmiky 103, 95 - 97 a 106 (Geschichte der griechischen Literatur, IV, 
1946). Podl’aA. Leskyho sa část* před parábázou odohráva v podsvětí, 
no nie je spokojný s výsledkami doterajSieho bádanla, najma čo sa tý
ká osoby Xyronida. Za problematickú považuje tiež otázku, či v časti 
před parabázou bol zboř, v ktorom případe by vraj vystiqwval zboř Dé
mov v podsvětí, ktoré by zosobňovali spoločnost* starých dobrých čias. 
Démy súčasnej doby vystihla vraj až v druhej časti kUsu. Po parabáze 
následoval vraj rad jednotlivých scén, v ktorých delegáti z podsvetia

kritizujú a trestajú predstavitel*ov nových cias (Geschichte der 
griechischen Literatur, Bern 1957/58).

Lesky na viacerých miestach přehlásil, že mnohé otázl^ z Eupo
lidových Démov by si zaslúžili nového Stúdia. Nepřekvapuje preto, 
že jeho žiak Karl Plepelits věnoval pozornost’ Eupolidovým Démom 
v recenzovanej dizertácii. Ciel’om jeho. práce bolo, ako sám uvádza 
v úvode, skrz interpretáciu jednotlivých zachovaných literámych 
fra^nentov a váetkých papyrov s textom Eupolidových Démov posl^tnúť 
skromný prtnos k poznaniu deja, osob a zboru uvedeného Ei^olidovho 
dlela.

Z litérárnych zlomkov venuje pozornost’ zlomkom 94, 96, 97,
117, 118, 91 a 98 (podl^ Kočka). 94. zlomok rozdel*uje podl’a 
Ueinekeho medzi dvoch partnerov dialogu. Ak sa Sinko a Schmid 
nazdávali, že zlomok patří do druhej časti komédie, po parabáze, 
do jednej z tzv. tradičných scén, Plepelits tvrdí, že ho třeba 
zařadit’ před parabázu. Nazdáva sa, že nějaký pán so svojím otro- 
kom, alebo pár priatel’ov, ktori nie sú spokojní so situáciou 
v Aténách a poberajú sa do podsvetia, aby stadial’ priniesli zá
chranu, hovořia o Periklovi. Do tej istej časti kusu patří vraj aj 
zlomok 96, ktorý (podl’a nového scholia) stál o pať versov za 
zlomkom 94. A o Buzygovi, ktorý je podl’a zlomku najlepSi z súčas- 
ných rečníkov, autor sa napriek tvrdeniu scholiastu, že ide o 
Pertkla, nazdáva, Že ide o Demostrata, známého z Aristofanovej 
lysisti^ty. 0 osmich veršoch 117. zlomku, zložených v jambických 
tetremetMch, sa niektorí autort nazdávajú, že patrtli do druhej 
časti hry, do scény s Uiltiadom, a iní zas, že zlomok je z para
bázy, no už Ueineke sa staval proti tomu a autor schvalVije jeho 
názor. Tvrdí, že fragment je z agonu, a to z epirémy agónu, dovo- 
lávajúc sa přitom obsahu, ale aj formálnej stránky zlomku. Na 
otázku, komu prináležia verše, odpovedá, že niekto zo žijúcich, 
nespo’u:ojný so stavom v Aténách, vstť^il do podsvetia, aby odtial’ 
priviedol štyroch velkých štátnikov. V podsvětí vsak narazil na 
odpor Plutona a vraj preto je agón medzi Aténčanom a Plutonem, 
z fctorého Aténčan výjde ako víťaz a Pluton sa presvedČí o potře
bě vyslat’ do Atén dele^ciu. Z toho však autorovi vyplývá, že už 
v podsvětí bol zboř (agon nie je bez zboru) a že teda zboř bol už 
před parabázou. Do agónu patří, podl’a Plepelitsa, aj zlomok 128. 
Dokazom preto je mu t® isté metrum a aj vhodný obsah. Vačšinu 
Časti výkladu k tomuto zlomku vŠak autor věnoval kotabu a jeho 
ohlasu v gréckej literatúre.

Při i^zbore zlomku 91 (zachovaného u balena) poukazuje sa 
jednak na problematickú účast’ Nikia v Démoch, jednak sa skúoa 
miesto zaradenia fragmentu. Schmid pripúšťa dve možnosti: alebo 
v podsvětí pri úvahe o počte clenov delegácie na svět, alebo 
v scéně s Aristeidom a sykofantom, no autor je proti tejto dru
hej možnosti. Při analýze literárneho fragmentu z Plutarchovho 
Perikla (frg. 98) Plepelits kritizuje Kockovo váhanie pripísať 
tento fragment Eupolidovi pre výraz porné pře Aspasiu a dovolává 
sa jednak Kratinových Cheironov, jednak Eupolidových Prospalt^ov, 
v ktorých slávny konik kritizoval Perikla.
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Na et rané 34 zaČína sa rozbor textov zachovaných na troch papy
rových listoch. Po odtlačení textu zlomku Ir, pozostávajúceho z 20 
jambických dlmetrov, autor podává najprv kritický aparát a překlad 
zlomku a potom ea podrobné venuje jednotlivým výrazom a jednotlivým 
osobám, ktorých mená sa vyskytujú v zlomku« Výraz diastrefesthai 
překládá slovom byt* bit^ (prügeln)» Potom sa venuje IPeisandrovi a 
jeho politickým metamorfozam, a okrem něho Theogenovi a Pausaniovi. 
Slovo V spojitosti s Peisandrooi chápe ako výrok niekoho, kto
Peisandra nepoznal» Zo skutečnosti, že sa v zlomku útočí proti bo
háčovi Kalliovi, autor usudzuje, že zboř tvoria predstavitelia Dé- 
fflov, ktorí po obsadení Dekeleie Spart*anmi na jar roku 413 znovu sa 
prest^ovali do átén a pře t*ažké životné podmienlty sa tam nepřátel
sky chovali ku Kalliovi a ostatným v Dlhých hradbách» V druhej časti 
rozboru zlomku autor venuje pozornosť osobě menovaného Nikerata, kri
tizuje Korteho a Croisetove výklady, že ho autor kritizoval pre lakom
stvo, a obhajuje svoju koniektúru - xenois hekaton hekastó»

Ak zlomok 1 r bol celý z niektorej zborovej piesni, zlomok 1 v 
pozostáva jednak z časti náležiacej zboru (12 trochejských tetra- 
metrov), jednak z "asti dialogu medzi A(risteidom) a Pr(obulom)»
Aj tu autor najprv pretláča text s kritickým aparátom a překladem 
a potom podává výklad nidrtorých veréov» ^eíkú pozornosť venuje 
v tejto časti otázke existencie zboru v obidvoch častiach hry, to
tiž v podsvětí a na zemi. Nakol^ prvá část*, zložená z trocixejských 
tetrametrov, zrajme qáležala zboru a niektorí bádatelia (Schmid) sa 
nazdávajú, že ide o verše z parodu, ktorý bol súčasne aj parabázou, 
autor vyvracia tento názor, pretože potom by celá Časť komédie, hra
ná v podsvětí, bola bez zboru a teória o existencii celej časti před 
parabázou bez zboru nemá vraj oprávnenie v Struktúre atickej komédie» 
□crem toho proti Schmidovi svedčia vraj aj zlomky z agónu (frg. 117, 
118), ktoré vraj mohli pochádzať len z časti v podsvětí» Potom sa 
autor zaoberá teoriemi Keila a Korteho, ktorí obidvaja myslia, že 
zboř bol už v podsvětí» Pravda, Keil bol za dva rozdielne zbory, je
den do parabázy a druhý po peurabáze po příchode mzivych politikov. 
Plepelits, naopak, je predsvedčený, že ide o zlomok z časti odohrá- 
vajúcej sa už na svete, a že ide o zboř Démov pozemských. Je však 
přesvědčený, že tento zboř bol aj v časti odohrávajúcej sa v podsvě
tí» A na otázku, ako sa ta dostal, odpovedá, že nějaký komický hrdi
na iéiel do podsvetia zavolat* bývalých slavných politikov, že však 
sa proti tomu staval boh podsvetia a preto náš hrdina si zavolal na 
pomoc Démy, aby ho morálně podpořili a tieto sa vraj hneá po zavola
ní dostavili (ako zboř v Uieri) a ž^ za pomoci zboru náš hrdina v ago
ne přesvědčil Plutona o potrebe vyslat’ do Atén delegáciu. Delegáti 
vraj odídu, xxo zboř zostáva a začína sa parabáza. Na konci parabázy 
delegácia vsti^i a Ařsteides pozdravuje vlast* a oproti němu vraj 
prichádza Probul»

Öo sa týká osob^, proti ktorej vystiq>uje zboř v parabáze, Ple- 
pelits zavrhuje aj Korteho Syrakosia (z paleografických dovodov),aj 
Schmidovho hyperbola a za sposmešňovaného politika považuje Kleofonta»

Z fragmentu II r, ktorý Kořte doplnil podl*a frg. 106 a ktorý 
Plepelits odtlačil aj s kritici^ aparátcmi (ale bez překladu), vy- 
vodzuje, že v nom Aristeides, ke3 představí delegátov a vyloží ciel’

ich příchodu, nariadi vykonat’ oběť, Probul odpovedá, že sa o to 
postará, a dodává, že mrtvi politici spoznajú, o kolko sú teiraz Dé
my horšie ako za čias, keč vládol Solon» Nato autor venuje pozornosť 
otázke obete» Koná sa ako pz*ed každým politickým činexa. Plepelits sa 
nazdáva, že sa nekonala na scéně, ale za kulisami» Zo 6» verša zlom
ku vyplývá, že medzi poslaml z podsvetia bol Solon, a nie Gelon, kte
rého uvádza jeden scholiast» Vez*še 8 - 17, z ktorých sa zachovali 
váčšinou len posledné šlová, aj to nie všade úplné, autor považuje 
za jambické dimetre, a ide vraj alebo o krátku zborovú pieseň, alebo 
o lyrický dialog pedzi koryfajom a jedným hercorn»

Ďaleko viac problánov prináša so sebou fragment II v, s 18 verša- 
mi, všetkými viac menej poŠkodenými» Autor ich rozdel*uje medzi zboř 
(1 - 3, 10 - 13, 17 - 18) a hercov (5 - 9, 14 - 16). Odmieta názor 
Jensena a Pageho, že jambické trimetre hovoří Probulos» Nazdáva sa, 
že ke3 zboř skonči svoju piesen, v ktorej prejavuje radosť nad přícho
dem mužov z podsvetia, přídě na okraj scény osoba, ktorá hovoří k publi
ku, že počula o příchode delegácio z podsvetia, že sa rozhodla ich 
navštíviť, aby im vyjádřila svoju radosť. A pretože vidí tam len Ifyro- 
nida, chce sa ho niečo opýtať, no potom postúpi 3alej do stz^du, kde 
je delegácia» Uedzitým zboř spieva krátku pieseň, adresovanú jednému 
zo štyroch hrdinov, a ke3 tento odpovie v troch- veršoch, zboř znovu 
spieva pieseň. Po vysvětlení častí zlomku, autor si všímá najprv oso
by Pyronida, -ktorého měno je uvedené na papyre s nejasným prvým písme
nem, takže vo vydaniach zlomku sa uvádza Pyronides i Uyronides. Autor 
je přesvědčený, že ide o Pyronida, že je to žijúca osoba, no nie pro
bul, lebo ten šiel zariadiť vykonanie obete. A šlová, ktoré vo fragm.
98 adresuje Perikles Pyronidovi (podl*a Plutarcha Myronidovi), přiná
ležíš do časti v podsvětí. Na podporu Pyronida, a nie Uyronida sa 
autor dovolává aj lukiana. Druhá otázka, ktorej venuje pozornosť pri 
rozbore tohto zlomku, je otázka počtu hercov. Ak Bobert z ddvodu ne- 
prestúpenia pravidla o počte hercov na scéně, nechává vysti^iť dele
gáciu na dva rázy, a to Ifyronida, Solona a Peisistrata (ktorého spo- 
mína scholion k Acharňanom) před parabázou, a Miltiada, Aristeida 
a Perikla po parabáze, a ak aj Schmid pripúšťa, že mrtvi politici 
přišli v dvoch skupinách, podfa Plepelitsa mohol Peisistratos prísť 
do úvahy ako člen delegácie len pri dokimázii v podsvětí, a pripúšťa 
možnosť příchodu celej delegácie súčasne aj s Pyronidom (Ityronidom) 
a probulom» A k zlomku 93 (Plut., Per. 3), že Perikles bol pomenovaný 
naposledok (z čoho Sebmid usúdil, že přišli po pároch), autor pozna
menává, že přišli naraz, len Perikla menovali ako posledného» Výklad 
zlomku autor uzaviez*a v tom zmysle, že zlomok patří do scény, ktorá 
sa odohráva na hornom svete, a že hovoří len jeden z delegátov, a to 
Aristeides»

Fragmenty IH r a III v autor pretláča po sehe» Ide o povestnú 
scénu 8 Aristeidom a sylrofantom, pravda bez uvedenia mien osČb dialo
gu. A ke3že list s týmito fragmentami nebol nájdený spolu s fragmenta- 
mi I a II a vyskytli sa poch^'bnosti, či ide o zlomdc z Eupolidových 
Démov, autor rieši najprv túto otázku, a rieŠi ju kladné. Potom sa 
venuje scéně so sykofantom. Připomíná mu scénu so aykofantom v Aristo- 
fanových Acharňanoch a je mu dokazom, že Eupolis, podobné ako Aristo- 
fanes, stál na straně Oligarchie«
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Napiáek tomu, že tak literárně zlomky ako aj zlomky na papy*- 
roch eú z rozličných časti Supolidovej hry a že sa dotýkajú často 
rozdielnych otázok, autor sa snažil v medziach možnosti zachovať 
jednotný postup. Najprv podal text příslušného zlomku aj s kritiC" 
kým aparátom, a niekde aj s prekladom, a potom věnoval pozornosť 
vysvetleniu prohlémov, starých, známých už z práč 8taz*áich báda- 
teíov, i nových. Preukázal přitom dobru znalosť starej atickej ko- 
médie, ale aj odborných diel literatúry, knižnej i časopiseckej.
S uhnáním třeba kvitovať jeho snahu o nové riešenie pz*i zadefovani 
zlomkov do příslušných častí komédie a úsilie podoprieť svoje tvrde- 
nia ako aj svoje koniektúry miestami z iných antických komédií, po 
případe aj tragédií, ba aj prozaických diel.

Nemožem však súhlasiť s autorovým paušálnym přehlášením Aristo-* 
fana za ochranou oligarchov. Ako som nemohol súhlasiť s názormi, 
šířenými v 50-tych rokoch nášho storočia, o Aristofanovi ako pre- 
svedčenom demokratovi, tak nemožem súhlasiť ani s opačným krajným 
názorom.

U. 0 k á 1

Anton Popovic, Poetika uměleckého překladu. Proces a text. Bratisla
va, Tatran 1971 (Okno 1. zv.),l68 str.

Nemůžeme sice říci, že máme málo překladů z cizích literatur, 
ale nesmíme také tvrdit, že máme mnoho původních prací z oblasti 
teorie překladu. Popovic se zabývá již léta teoiáí překladu a roz
sáhlá studie z této oblasti vyšla jako výsledek této práce již r.
1968. Druhá práce v podáni mnohem konkrétnější, snad i populárnější 
a myslím, že v něčem i vyzrálejší, je ta, o níž píši.

Za její hlavní přednost považuji velkou srozumitelnost, konkrét
nost v podobě ukázek originálů významných beletristických děl a je
jich nejlepších překladů s přesnou stylistickou analýzou. Autor zaslu
huje chválu hlavně za to, že adeptům filologie a prekladatelstvi 
zpřístupnil, v podobě jednoduchého schematismu, co říká o vědě o pře
kladu bulharský literární vědec Ljudskanov. (Čtenář, který má zájem 
přímo nahlédnout aspoň v úryvku do prací Ljudskanovových, může si 
vzít k ruce knihu Překlad literárního díla /Praha 1970/, s. 133, 
ačkoliv doporučuji prostudovat i práce Popovičovy i op. cit.)

I. Všeobecná teorie překladu;
a) teorie ústních forem překladu;
b) teorie písemných forem překladu;
c) teorie strojového překladu.

II. Speciální teorie překladu;
A. Teorie vědeckotechnického překladu;

a) teorie jednotlivých speciálních případů technického překladu;
b) teorie publicistického překladu;

B. Teorie literárního překladu:
a) teorie veršového překladu;
b) teorie prozaického překladu;
c) teorie dramatického překladu;
d) teorie biblického překladu a sakrálních textů.

Této teorii by se dalo vytknout, že v oddíle II 6 body c) a d) 
navazují na bod a) ab), nebol dramatický překlad se má hodit k před
nesu a sakrální text při nejmenším k hlasitému předčítání, tedy jsou 
určeny pro vníuání sluchem. Ovšem - i verše a krásnou prózu určovat 
jen pro tiché čtení v duchu znamená odsoudit je ke ztrátě jednoho 
důležitého účinku.

Významné pro praktické literáty jala>ž i pro filology samé je, že 
překlad patří do oblasti metakomunikace, kam patří také literární tra
dice, interpretace, a to jak v podobě literární kritil^, tak i v podo
bě literární vědy, jakož i recitace.

Obzvlášt chci upozornit na II. k^itolu Povaha překladového textu, 
kde autor aplikuje strukturalistickou jazykovědu na teorii překladu. 
Filologické školení a doškolování jest podmínkou, rovněž i soustavné 
seznamování s odbornou literaturou.

Vedle bibliografie jest obzvláši znamenitý slovníček termino
logický, který umožňuje knihu používat jako výborného repetitoria.

H. Kopřiva

Hérodotos, Dějiny. Přeložil, poznámkami i vysvětlivkami opatřil a 
ilustrace vybral Jaroslav Sonka. Předmluvu napsal Bořivoj Boreci^. 
Praha, Odeon 1972 (Živá díla minulosti 65). Str, 551 + 20 tab.

Nový překlad Hérodota vypJJiuje mezeru, která se dlouho bolest
ně pocilovala. Poslední i^lný Kvíčalův překlad vyšel totiž před ví
ce než sto lety a Ferdinaaä Stiebitz publikoval za války jen výbor, 
celého Hérodota jsme se od něho už bohužel nedočkali.

Nový překlad je věcně správný, někde sice volnější, ale zato 
plynný a dobře vystihuje charakter Hérodotovy dikce. Sonka je dobrý 
řeČtinář a překládá s citem pro dnešní češtinu, netluoočí doslovně, 
může si dovolit rozbíjení dlouhých souvětí a naopak podřadné spojo
váni souřadné řazených řeckých větných členů, i když tím někdy po
někud narušuje naivní styl Hérodotův. Ten však dostatečně vyplývá 
z celého kontextu.

S rozkolísaností dnešního pravopisného systému, pokud jde o 
cizí jména, souvisí, že délky v řeckých jménech jsou označovái^ 
jen někde, a nadto leckdy nedůsledně. Tak v téže kapitole I 24 se 
mluví o Ariónovi i Arionovi; na různých místech vystupují Kárové,
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ale příslušné adjektivum karský se píše krátce* Překladatel byl zřejmě 
na rozpacích, jak a zda vůbec skloňovat méně obvyklá jména* A tak I 46 
a 159 nacházíme spojení "do Branchidai" a VIII 4, 12 a 45 "u /£etai"*
V česk^ textu to nezní pěkně; jestliže se překladatel už rozhodl ne- 
skloňovat méně obvyklá pomnožná jména, mohl dodat např* "do svatyně 
Branchidai”* Rozhodně však bych skloňoval Priénu a nepsal "ten dobyl 
Priéné" {I 15)* Potíže vždy vznikají-u jmen na -is* Genetiv Kleobia 
(I 31)-je náležitý a stejně tak by se mohl skloňovat Osiris (pokud se 
neužívá genitivu Osirida, jako II 42), ale přesto nacházíme II 144 
"syn Osirisův" a II 156 "syna Osirisova". Orientální jména jsou rozum
ně citována vřecké podobě, jak jsme nato ostatně zvyklí nejen u Héro- 
dota, ale i všude tam, kde čerpáme z řeckých pramenů (Xerxés, Dareios, 
Cheops, Xykerinos)* Obdobně zase jsou řecká jména správně uváděna 
v obvyklé, neionizované formě (Trachis, Kleiniás a nikoli Tréchis, 
Kleiniés)*

Výkladové poznámky, na něž se upozorňuje hvězdičkou, jsou omeze
ny na nejnutnější míru a doplněny slovníčkem, v kterém se vykládají 
především vlastní jnéna, častěji se vyskytující*

Knihu vhodně doplňuje Boreckého proiqyšlený úvod, nazvaný "Otec 
evropského dějepisectví", v němž se čtenář doví vše potřebné o době, 
kdy Hérodotos žil a tvořil, i o koncepci a stylu jeho Dějin.

1>* V i d m a n

Epikúros, 0 štěstí a mravnosti, přeložil Jaroslav ludvíkovský* Prémiový 
svazek 2* ročníku Antické knihovny, l^raha 1970*

Druhý ročník Antické knihovny byl vskutku korunován prémiovým sva- 
zečkem, obsahujícím jednak převážnou část zachovaného etického odkazu 
Epikúrova, jednak sbíiku aforismů Publilia ^ra v přetlumočení Z* K* Vy
sokého, přetisk 1* vydání z r* 1946. Epikúx^s byl do češtiny překládán 
pozdě a zřídka* Prvý překlad z pera J* ludvíkovakého z r. 1929 vyšel 
navíc v počtu pouhých 380 výtisků; druhé, takřka i^lné a přepracované 
vydání bylo určeno především odborníkům (Praha 1952, 4 000 výtisků)*
Je skoro paradoxní, že prvé vydáni Epikúrovy etiky určené pro širší 
veřejnost vychází sice ve značném nákladu 26 100 výtisků, ale pouze 
jako prémiový svazek, takže je mimo okruh řádných abonentů opět ne- 
dosti4)ný, zatímco např* zastánce stoické filosofie Uarkus Aurelius vy
šel několikrát po sobě v desetitisícovém nákladu* Pro i^lnost je ovšem 
třeba se zmínit o výboru, přeloženou R* líertlíkem pro rozhlasový pořad 
a zařazený do sborníku btení z antiky, Praha 1969, 109 - 115, o pře
kladu Listu k Uenoikeovi, zařazeném do 2* vydání Filosofické čítanky 
Fr. Uaika a S« Zapletala, Praha 1971, 49 - 52, a konečně i o Kolářově 
překladu Díogena láertia z r* 1964, jehož X* kniha obsahuje většinu 
zachovaných Epikúrových textů* Snad tedy můžeme doufat, že se slova 
£^ikúrovy moudrosti přece jen dostala do z*ukou značně širokému okruhu 
čtenářů*

Recenzovaný překlad obsahuje List k Uenoikeovi, Hlavní články

učení, výbor z výroků zachovaných v tzv* Gnomologiu vatikánském a 
výbor z jiných Epikúrových výroků, zachovaných porůznu u antických 
autoxů* Jedná se o přepracované zněni vydání z r* 1929, přepracova
né ve smyslu stylistickém, redakčním a místy i z hlediska nové in
terpretace textu* Stylistických změn je mnoho a šžeistných; redakční 
■zásahy se projevují v poněkud odlišném výběru z Gnomologia vatikán
ského a z ostatních etických zlomků* Pokud se týče nového přetlumo
čení některých míst (např. DL X, 124, 125 a zvi, 128), je třeba u- 
pozornit, že prof* Ludvíkovský důkladné přepracoval a opravil svůj 
původní překlad už ve vydání z r* 1952. Svědomitá práce s řeckým 
textem, pro běžného čtenáře zcela nepostřehnutelná pod povrchem 
spanilé češtiny, dodává tomuto vydání vysokou cenu* S vynikajícím 
překladem čestně zápolí předmluva, napsaná nejen na základě přesné 
znalosti problémů, nýbrž navíc velmi kultivovanou formou*

Toto malé dílko - všeho všudy 30 stránek - by opravdu nemělo 
ujít pozornosti nikoho, kdo si rád přečte myšlenkově bohatou, vě
decky hodnotnou a přitom krásnou knížku*

A* Frolíková

Jan Burian, Cesty starov&ých civilizací* Praha, Práce 1973 (Edice 
Kotva 4). Str. 217 + 64 tah.

Cena váz* 45,— Kčs

Burianova kniha nemá být učebnicí; jejím úkolem je ukazovat 
skutečně cesty, jimiž se ubíraly všechny civilizace starověku, 
včetně Indie a Číny a včetně tzv* okrajových oblastí, k nimž se 
přihlíží v rámci celkového vývoje* V úvodu zdůrazňuje autor tři 
hlavní faktory, které určovaly ráz starověkých civilizací* Je to 
příroda, která vytvářela geografický rámec a k níž mělo starově
ké lidstvo mnohem bezprostřednější vztah než dnes, dále historic
ký čas, jehož rozloha je právě ve starověku největší, a konečně 
společnost, která byla nositelem kultury a vyvíjela se.

Z těchto premis vyplývá, že v knize nebude čtenář hledat ta
kové detaily jako popisy bitev nebo podrobné vylíčení literárního 
tvoření; a není to ani jen snůška dat* NejdůležitějSí starov^cé 
civilizace jsou probírány souběžně v jasných konturách a dobrou 
pcmiůckou k tomuto nadhledu jsou synpptické tabullQr a mapky dopro
vázející jedrotlivé etapy* Je to spolehlivý průvodce dějinami 
lidstva od nejstarších kultur až po zánik antil^ a "t«iiná" stale
tí raného středověku* Není tu vulgární zjedrodušování ani pathos 
nekz*itického obdivovatele klýnh civilizací, nýbrž střízlivé 
vyprávění s názornými doklady plynulých přechodů a vzájemných 
vlivů, které se dobře čte a nesvádí čtenáře na scestí* I pro ty, 
kdo staroväc zhají, se naskýtají nové pohledy, vyvolané ve znač
né míře také nynějším důkladnějším studiem jevů, které byly dří
ve opomíjeny nebo vůbec neznámy* Týká se to zvláště okrajových 
kultur a styků různých kulturních oblastí, které byly izolovány 
jen v nejstarší době, ale pak se často prolínaly a vzájemně na
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sehe působily. V tomto smyslu vyznívá i závěrečná úvaha o nových 
státech vznikajících na txxjskách západoríraské řiěe, která se ne
rozpadla naráz a nepohřbila ve svém pádu antickou kulturu. Odbor
ně vzdělaní čtenáři budou litovat, že se autor nesoustředil jeátě 
více nebo především na toto údobí konce antiky a začátku středově
ku, které stále ještě zůstává v mnohém nejasně hlavně proto, že ne
ní tak dobře probádáno jako vrcholná období; a Burian by k tomu 
mohl říci závažné slovo.

Je obtížně podat přehled celého vývoje lidstva ve starověku, 
aniž by při tom došlo v populárně vědecké knize k některým zjedno
dušením. Přece však je až příliš zjednodušena nejstarší etapa vý
voje hláskového písma (jeho vynález se na str. 84 přičítá pouze 
Poiničanům, když by bylo lépe mluvit o celé syrsko-palestinské 
oblasti; stejně tek není zcela přesné, žě písmo bylo známo v Pa
lestině od 9. stol., jak stojí na str. 106 - právě tak lze mluvit 
o 10. stol.}. Podobně je příliš zjednodušena struktura řeckých 
kmenů na str. 114 ‘'t^Řeků byly tři hlavní kmenové skupiny, z nichž 
třetí byli Achajové - a v závorce je připojeno Aiolové).

Z drobných nedopatření, kterých je v knize skutečně poskrovnu, 
jsem si všiml dvou, která by mohla zmást čtenáře. Jako datum pádu 
Jeruzal^na je na str. 104 uveden rok 560 místo 586, jak je pak správ
ně uvedeno na str. 108; gótský výraz značící "pít" je přepisován

(str. 225), ale v češtině musíme podle výslovnosti, zvláště 
v populární knize, psát drinkan.

Největší předností knihy je, že ,ji může číst s prospěchem kla
sický filolog i každý jiný čtenář zajímající se o historii. Nadhled, 
s kterým je psána, nutí každého k z any ě lení nad přímočarými i kli
katými cestami dávných civilizací, z jejichž odkazu žijeme i dnes.

I» V i d m a n

Brigitte Posti, Die Bedeutung des Nil in der römischen literatur. 
Ult besonderer Berücksichtigung der wichtigsten griechis hen Au

toren. Verlag Notring, Men 1970, 287 str.

Ide o jednu z početných dizertácií viedenskej univerzity, kte
ré boli v poslednom čase publikované,' o prácu, ktorú si so záujmom 
prečíta rovnako klasický filolog ako středověký historik alebo mo- 
derný obdivovatel’ Egypta. Dizertácia je výsledkem štúdia přísluš
ných miest diel antických autorov a početnej odbornéj literatúiy, 
prevážne nemeckej a anglickej, ale kde-tu aj francúzskej.

Práca je rozdělená na tri časti. V prvej časti, založenej 
zváčša na.odbornej literatúre, autorka si všímá zvláštností Nilu, 
vyplývajúcich z jeho prirodzených danností. Druhů časť věnovánu 
záujmu o Nil u antických autorov (11 - 202) autorka si rozdělila 
na štyri kapitoly. V prvej - Antické hypotézy a teorie (11 - 95)
- zaoberá sa najpinř otázkou pramenov Nilu (13 - 35), potom nilský

mi povodňami (36-95), v druhéj známým tokom Nilu (96 - 136), 
v tretej významem Nilu pre egyptské hospodárstvo a politiku (137 - 
172) a vo štvrtej božstvem Nilu (173 - 202). Uvedené kapitoly sú 
však áalej vhodné rozdělené. Tak v prvej kapitole v časti venova- 
nej otázke pramenov Nilu autorka podává najprv mýtické staro
egyptské a homérske představy (13 - 15) a potom pokusy o vedecký 
výklad umiestnenia pramenov na niektorú z troch lokalit: na východ 
do Abesínie, do západnej Afriky a na juh (16 - 36). Problémem pra
menov Nilu sa zaoberal vefký počet gréckych a římských autorov, no 
v celku v starověku, počas středověku a až do nových čias bolí 
známe tz*i riešenia, a ptolemajovské, kladúce pramene do Abesínie, 
málo převahu.

Druhá časť I. kapitoly je venoveuiá nilským povodniam (36 - 
95), a to jednak javu povodní (36 - 48), jednak jeho příčině 
(48 - 89), jednak útočišťu k náboženstvu a mytologii (90 - 95)* 
Najvyšší stav vody sa dosahoval právě v najhorúcejšom lete, keů 
v Grécku vyschýňali potoky, a začiatok povodní připadal do letné- 
ho slnovratu. Co se týká rozsahu povodní, vody Nilu pokrývali 
v čase povodní nielen Deltu, ale aj arabské a libyjské priestory 
do šírlQr dvoch dní cesty na každú stranu. Záplavy txnrali 40 dní 
na tejže vodnej výŠke.

Vefká pozornosť sa v knihe venuje antickým pramenom, týka- 
júcim sa příčin nilských záplav. Na prvom mieste autorka uv^za 
pokusy o ich racionálny výklad. Thales pokládal za příčinu záplav 
pravidelné větry dujúce zo severu na juh a zastavujúce na nějaký 
čas vody Nilu. Jeho názor sa dlho udržal, ba střetáváme sa s ním 
ešte u Ammiana Uarcellina ako s vel^ pravděpodobným. Euthymenes 
z Uassílie sice tiež uvádzal etesie ako príčinu povodní, ale 
s tým rozdielcmx, že jemu etesie hnali vodu Atlantického oceána 
do Nilu, o ktorom sa nazdával, že jeho pramene sú v západnej 
Afrike. Naproti tomu Anaxagoras si myslel, že príčiix)u nilských 
povodní je roztopenie sněhu v abesínškych hoz^ch. Ako ůalšia pří
čina povodní sa uvádza spodná voda a ako posledná dažde v abeaín- 
skych horách. Časť, věnovaná příčinám povodní, ukončuje autorka 
prehfadnou tabuBcou autorov teorií, ich ohlasov zo strany antic
kých spisovatel’ov, ako aj ich kritik (71 - 73).

Po vyložení príČin povodní Nilu podává sa prehfad diel an- 
tickej literatúiy o záplavách Nilu, gréckych i římských, a na ne
jednom mieste nachádzame cenné hodnotenia uvedených správ a ich 
ohlasov (74 - 89). Po opise příčin povodní autorka venuje pozor
nosť náboženskej stránke Nilu v subkapitole Útočiště k nábožen
stvu a mýtu (90 - 95). že Egypťania hJadali odpoveŮ na otázku o 
příčině každoroČných záplav aj v mýtickej špekulácii, dosvedčujú 
viacerí grécki autoři (Pindaros, Plutarchos), najma sofista 
Aristeides, ktorý neuznával nijaké vedecké vysvetlenie a uchylo
val se k vysvetleniu teologickému: záplavy sa dejú skrze múdrosť 
a prozreteZnosť božiu.

Druhá časť knihy je věnovaná známému priestoini Nilu, a to 
toku horného Nilu, loitarektom, egyptskému Nilu a Nilu ako pohra-
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ničnej rieke (96 - 136). V časti o priestore horného Nilu sa dozve- 
dáme o problémoch Nilu a jeho aitiopských pritokoch, o probléme 
ostrova Ueroe, o rozporoch o nom v našich pramenoch a o homér- 
skych Pygmájoch. V časti o kataraktoch autorka piše jednak o ich 
význame ako hranice rise, jednak podává opis tamojáej prirody, a 
konátatuje, že Herodotov opis zaostává za správami neskoršich 
spisovatelov (Diodoros, Seneca). Náležitá pozornost věnovala autor
ka jazeru Moeris a rozporom správ o ňom. V poslednej časti tejto 
kapitoly sa piSe o Nile ako o hranici medzi Áziou a Libyou (Afri
kou).

Tretia kapitola je věnovaná významu Nilu pre egyptské hospo- 
dárstvo a politiku (137 - 172). Venuje sa v nej pozornost najprv 
technickým zariadeniam v službě vodného hospodárstva, a to jednak 
meradlám vodného stavu Nilu, jednak umělým vodným zariadeniam 
(137 - 166) a kanálom pre plavbu (167 - 172). Už v starověku si 
uvědomovali, že blaho Egypta spočiva jednak na spmvnej vodnej 
výške Nilu, jednak na trváni záplav. Nizky stav vody znemožňoval 
zavlažovanie pody kanálmi a zapříčiňoval hlad, a naopak, vyšší 
ako optimálny sta\ vody negativné vplýval na vyschnutie zeme a 
jej obrobenie. Výška vodného stavu sa merala rozličným sposobom 
a jej zistovanie málo význam jednak pre sedliakov, ktori si podlá 
nej určovali výnos žatvy, jednak pre úradnikov, ktori podlá nej 
vyrubovali dané. Za ideálnu výšku stavu vody sa pokládalo 16 
lakti, čo sa prejavilo aj na zobrazeni božstva Nilu so 16 malými 
chlapcami, predstavujúcimi právě tieto lakte ideálneho vodného 
stavu. No sama výška vody ešte nestačila, boli potřebné kanály a 
hrádze.

Popři nich sa uplatňovali aj čerpacie zariadenia, o ktorých 
nás informuje Vitruvius a Strabon. Zaujimavé sú správy o kanáloch, 
ktoré spájali Nil s Čeirveným morom. Naproti tomu plavba po Nile 
za kataraktami nebola možná, a preto sa použivali kárávány.

Štvrtá kapitola druhej časti knihy je věnovaná božstvu Nilu, 
mýtickým spracovaniam Nilu a uctievániu vody Nilu (173 - 202). 
Zbožnenie Nilu autorka vysvětluje tým, že Egypťania pokládali Nil 
za dar bohov a jeho neznáme pramene a tajemstvo záplav sa snaiži- 
li vysvetliť si nadprirodzeným sposobom. Uctievanie božstva Nilu 
je dosvědčené viacerými autormi a tiež jeho zobrazovanim. Kult 
božstva Nilu dosvedčujú grécke nápisy, papyry a anticki i křesťan
ská autoři. Božstvo Nilu nemálo samostatné chrámy, ale bolo uctie- 
vané s inými božstvami, najma v Serapidovom chráme v Alexandrii. 
Autorka sa zmieňuje aj o sviatkoch a hymnoch na počesť Nilu, Co sa 
týká mýtického spracovania Nilu, autorka poukazuje na zmienku v He- 
siodovej Theogonii, ňalej na jeho stotožňovanie s Okeanom a najma 
8 Osiridom, piše o jeho mýtickom vzťahu k niektorým gréckym bohom 
a naposledok si všima uctievanie vody Nilu, ktorej sa připisovali 
zázračné vlastnosti ako liečenie nemocných a vplyv joa plodnost 
žien, áalej si všima jej úlohy v kulte Isidy a jej vplyvu na 
křesťanská liturgiu, i keä samotné uctievanie božstva Nilu sa 
obmedzovalo na územie Egypta a nepřesahovalo jeho hranice.

Tretia časť knihy je věnovaná literárnej funkcii Nilu u gréc- 
kych a riraskych autorov (203 - 238). Najprv sa preberajú krátké 
zmienky u antických autorov v spojitosti s tajomstvora praraeňov 
Nilu, v spojitosti s úrodnosťou zeme a plodnosťou egyptských žien, 
äalej v spojitosti s porovnáním s inými riekami a napokon vyratú- 
vajú sa jeho epitetá v spojitosti s jeho úrodnosťou, velkosťou a 
majestátnosťou, s teplým a zdravým podnebím, farbou vody a záplava
mi.

Do tejto časti přináleží aj časť věnovaná Nilu ako reprezen
tantovi Egypta (Nile pater) a porovnávaniu Nilu s inými riekami 
(Indus, Dunaj, Pád, Ganges atd).

Pri rozbore dlhěích správ o Nile autorka zaraáuje ich auto
rov do troch skupin; na čelo pxvej klaďie Eratosthena ako zakla
datele matematickej geografie a za jeho sti^encov pokládá Ptole
maia, Stobaia, Agrippu a Plinia. Za reprezentanta druhej skupiny, 
tzv. fyzikálněj geografie, považuje Aristotela, ktorého sa pridrža- 
li Poseidonios, Lucretius a Poseidoniov obdivovatel Seneca. Na če
le tretej skupiny, tzv. etnografickej, je Herodotos, ktorého sa 
pridržal Diodoros, Ammianus Marcellinus a Orosius a v etnografic
kých spisoch aj Seneca.

Na konci knihy autorka podává prehlad citovaných miest antic
kých autorov (243 - 267), věcný a menný register (268 - 278) a 
bibliografiu (279 - 287).

M. O k á 1

Rukovšt humanistického básnictví v ttechách a na Moravě 4, N - Ř. 
Založili Antonín Truhlář a Karel Hrdina. Pokračovali Josef Hejnic 
a Jan Martínek. Praha, Academia 1973, 391, 16 obr. Cena váz,Kčs 65.

Když jsem na "Humanistické konferenci" pořádané v liblicich 
1966 uvítal první svazek obnovené Rukověti jako nejzávažnější počin 
v oboru bádáni o našem humajnismu, vyslovil jsem zároveň souhlas s Jo
sefem Hejnicem, jenž napsal ve svém článku "Úkoly současného bádáni 
o latinizujicim humanismu v Čechách a na Moravě v XVI. a na počátku 
XVII. století" (Česká literatura 1955, str. 377 - 380), že další vy
dávání Rukověti je mezi úkoly tohoto bádání "prvním, nejnaléhavěj- 
šim a zcela samozřejmým požadavkem". Jak vážně myslili tato slova 
oba pokračovatelé v díle Truhlářově a Hrdinové, Josef Hejnic a Jan 
Martinek, ukazuje skutečnost, že za sedm let, která uplynula od té 
doby, vyšly z 5, popř, 6 chystaných svazků Rukověti svazky čtyři, 
první a druhý 1966, třetí 1969 a čtvrtý 1973> celkem dosud 1815 
stran. A jaký ohlas měly dosavadní svazkj' v učeném světě, ukazuji 
četné a vesměs příznivé recense, české, slovenské, německé a anglic
ké, z nichž uvádíme aspoň tři posudky v časopisech nám nejbližších, 
Miloslava Okála v Listech filologických a Pavla Spunara v našich 
Zprávách.
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Psát za této situace posudek o čtvrtém svazku velkého slovníko
vého díla znamená především opakovat mnoho chvály, kterou dřívější 
posuzovatelé zaslouženo vzdali oběma vydavatelům za jejich neúnav
nou výzkunuxou práci v našich i cizích knihovnách. Jako v předešlých 
svazcích, tak i zde si vydavatelé rozdělili látku podle písmen. J,
Hej nic zpracoval písmena N, 0, H, Ř, a J, Martínek písmena P a Q,
Heslo Simon Proxenus zpracovala Dana Martínková, která se tímto 
významným humanistou speciálně zabývala a napsala o jeho nepříliš 
dlouhém, ale bohatém životě a o jeho díle přes osm stran. Bylo již 
dostatečně zdůrazněno, že Rukovět je vskutku Rukovětí, úvodem a 
podnětem k syntetickou literárnímu vylíčení našeho latinského hu
manismu, ale že se současně stala pro celé své pojetí užitečnou pří
ručkou pro kulturní dějiny našeho 16. a počátku 17. století. I ve 
4. svazku je uvedena řada autorů, kteří studovali nejen doma, ale 
namnoze i na universitách cizích, zpočátku italských a později ně
meckých, a kteří se pak uplatnili v různých oborech našeho literár
ního, školského a náboženak;/ roztříštěného života, Václav Nico
laides z Vodňan, Trojan Nigellus z Oskořína, Sixt z Ottersdorfu, Si
mon Partlicius, Václav Philomates, Václav Písecký, Amandus Polanus, 
Simon Proxenus, Jan Rosacius Hořovský, nebo z katolických humanistů 
Stanislav Pavlovský, biskup olomoucký, a Václav z Rovného, majitel 
vzácné knihovny, aj.

I čtvrtý svazek uvádí mezi humanisty z těch, Moravy a Slezska 
jistý počet Slováků, kteří působili v českých zemích, např. Mikulá
še Novacia z Ružtxnberka, jehož žákem byl ve Vodňanech Jan Can^anus, 
Matěje Plačka (Plorantia) ze Slovenské Li^če, Emericha Polonia z Tur
ee, jehož učitelem byl asi r, 1594 v Němeekón Brodě Vavřinec Bene
dictus a který byl nakonec fhrářem v Malenicích nad Volyňkou, Ondře
je Rochotia, nar. asi 1583 v Německé Lupči, jenž působil mimo jiné 
v Praze, ve Dvoře Králové a v Chrudimi, ale hlavně ovšem Martina Ra- 
kovského z Rakova v Turci a jeho dva bratry známé z četných pojedná
ní Miloslava Okála a z jeho chystaného vydání a překladu celého velké
ho básnického díla Martimva. Necl^bí ovsem ani Češi, kteří navzájem 
působili na Slovensku. Tsúcé životu šlechtických mecenášů Viléma a Petra 
Voka z Rožmberku je zde věnována náležitá pozornost.

Volkou část díla vyplňuje opět soupis příspěvků k různým pří
ležitostem rodinného i osobního života, k dosažení akademických i ú- 
ředních hodností a pod., a co si zaslouží zvláštního uznání, i názvy, 
thesí a disputací bakalářských a magisterských, z nichž poznáváme 
leccos příznačného a zajímavého pro dějiny naší v^y a filosofie 
v období renesance. Je třeba se vskutku obdivovat píli obou. vydava
telů, s jakou toto množství údajů, al veršovaných, al prozaických, 
sebrali a zapsali a s jakou také doplnili každé zpracované heslo 
Rukověti vyčerpávajícím soupisem odborné literatury. Nepochybujeme, 
že pátým svazkem bude Rukověl vbrzku a úspěšně zakončena a že šestý 
svazek přinese vedle doplňku z materiálů nově objevených rejstříky, 
které uláží bohatství látky literární i kulturně historické a že 
v něm budou publikována, jak vydavatelé v předmluvě ke čtvrtému 
svazku ohlašují, i latinská résumé významných životopisů k potřebě 
cizích uživatelů jejich znamenitého díla.

J. Ludvíkovský

Alfonz Bednář, Grécke zátišie, Obzor, Bratislava 1972. Stz*an 160, 
cena 23,— Kčs.

Mezi cestopisnými reportážemi se v poslední době objevilo na 
knižním trhu několik novinek inspiix»váných autentickým setkáním se 
zeměmi antického světa, především s fteckrai a Itálií. 0 dvou z nich 
jsme již na stránkách ZJKF referovali. Nyní k nim přibývá další, 
z pera Slovenského spisovatele Alfonza Bednára, autora novel těží
cích ze Slovenského národního povstání a rexnánu z vesnického Živo
ta, překladatele Hemingvaye, Faulknera aj. Bednář je dobře obezná
men 8 řeckou historií a zejména i^ytologií, zná i odlehlejší verze 
loýtů a dovede těchto svých znalostí poutavě využít při setkání s an
tickými lokalitami (Athény, Bleusís, Théby, Delfy, Olympia, Spairta, 
Argos, Naupliá, Epidauros, Tíryns, Ifykény, Korint, Salamis, Aigína, 
Súnion aj.). Věcný, informativní tok vyprávění se v celé knize pro
plétá a autorovými filosofujícími úvahami, jejichž hlavním motivem, 
často se opakujícím v různých variacích, je přesvědčení o vítězství 
člověka prométheovského typu nad neuniknutelným osudem, jak jej po
jímal např. Sofoklés ve svém Oidipu králi. To vše je zasazeno do be- 
letristiókého rámce, který tvoří rozhovory knihovníka Sosnického 
8 ostatními účastní^ cesty po fiecku, jejich každodenní drobné tu
ristické zážitky - včetně setkání s řeckým kulinářským uměním a 
8 řeckým vínem, jejich starosti o využití kapesného, nákup suvený
rů apod. Jakýsi poněkud románový prvek vnáší do vyprávění postava 
řecké průvodkyně, paní Iiini, na kterou se Sosnický zlobí pro její 
nadšení byzantským uměním v Dafni a pro její modlitbu na/j hrobem Evy
Sikelianové v Delfech, která se však přes tyto své "nedostatky” čas
to objevuje v jeho myšlenkách. Teprve v závěru knihy mu pani Irini 
vysvětlí svůj výrok, že delfský Vozataj je její bratr - měl kdysi 
zrak jako delfský Vozataj, ale oslepl za bojů s Angličany v r. 1947. 
Paní Irini zastřelili Němci za války dcerušku. Po vzájemném vysvětle
ní následuje smířlivé rozloučení Sosnického s "matkou Hellas".

Nesporným kladem Bednářovy cestopisné reportáže, jímž se přízn-j^ 
vě odlišuje od běžné produkce tohoto žánru, je jeho zasvěcená znalost 
řeckého starověku. Pathos jeho filosofujících úvah a zejména místy 
až v sentimentalitu sklouzávající románové prvlqr působí však na čte
náře spíše jako zbytečná romantická okrasa, disharmonujicí s celko
vým laděním cestopisného vyprávění.

Po věcné stránce je potěšitelné, že cxcyly jsou opravdu minimál
ní. Tak např. pokud jde o "Peidiov mramorový reliéf z ELeuziny"
(str. 21 a znovu na str. 25, 43, 150), byla by snad na místě opatr
nější formulace "připisovaný Peidiovi" (připisuje se mu na základě 
srovnání se skulpturami Parthenónu). Při zmínce o tzv. Théseiu v Athé
nách a o problematice spojené s jeho přiřčením (str. 35) chybí názor 
pokládaný nyní za nejpravděpodobnější, totiž, že chrám byl zasvěcen 
Héfaistovi. Při výkladu o Attalově stoi nutno doplnit, že byla patro
vá, v přízemí dvoulodní, a opravit počet krámů z 21 na 42, dále uvést 
na správku míru tvrzení, že "dórské štípy tam tvoria kolonády s ión
skými, ionake s korintskými a korintské s pergamskými...". V přízemí 
bylo totiž průčelní sloxgjořadí dórské (45 sloigjů), vnitřní kolonáda 
měla hlavice slot^ů ve tvaru palmového listu, horní patro (jednolod- 
ni) mělo sloig>y iónské. Zbytečné je přisuzovat název Keramaíkos "atén-
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skému předměstí*’ a Kerameis "dědině pri předměstí" (stř. 39), 
nebol oba názvy jsou z antiky doložei^ přo lokalitu řozkládaji- 
cí se uvnitř i vně Dipylské břány a označovanou v antické i mo- 
deřní liteřatuře jako vnitřní a vnější Keřameikos. "Homóíovitý, 
ořnamentem ozdobený kus mřamořu, omfalos, pupok zeme •••" (str«
45) jame nenašli v muzeu v Eleusíně, nýbřž v Delf ech. Při zmín
ce o Přóteově autodafé v Olympii (stř. 72) by snad bylo vhodné 
uvést i jeho skutečné jméno, Peřegřínos, Přóteus je přízvisko. 
Poněkud lakonickou se nám zdá fořmulace "Kentauři. •• synovia 
Ixióna a Héry, ako božstva mřakov" (stř, 78). Zeus totiž po- 
třestal křále Lapithů, Ixióna, za jeho dotěřné chování k Héře 
tím, že mu podstřčil mřak v podobě Héřině, a s tímto přeludem 
zplodil Ixion Kentauřy. Pelops neměl v Olympii chřóm (stř. 81), 
nýbřž ohrazený posvátný okřsek, tzv, Pelopeion, s oltářon v^Jřo- 
střed. Tvřzení, že "Peřseus na okřídlenom koni Pégasovi.... sa 
vybřal do říše Uedúsy" (stř. 110) vzniklo patřně záměnou s Belle- 
řofontem, který jel na Pégasovi do boje s Qiimairau. Pégasos to
tiž podle mýtu vyskočil z trupu Uedúsy, když jí Perseus ulál hla
vu. Mylně se uvádí (str. 114), že náměstí se v Korintě nazývalo 
béma, nikoliv agorá jako v Athénách. Béma se totiž nazývalo čtyř
hranné podium, vyhrazené na agoře pro řečníky při shromážděních 
lidu a též pro římské úředníky. Vznik Pausaniova cestopisu se
správně klade do doby vzdálené přes 300 let od rozboření Korin- 
tu, jeho cesta po Řecku vsak do počátku "naáej éry" (str. 115).
Lépe by bylo uvést konkrétně 2. stol. n. 1., popř. r. 180 n. 1. 
jako přibližnou dobu vzniku díla. Nelze so'ohlasit s formulací 
"po krétsky sa kedysi povedalo ,britys’ a znamenalo to ,sladký’
... a ,martis’ znamenalo ,pannu’" (str. 127), jako by bylo lze 
hovořit o existenci jazyka "krétštir^". Víme pouze na základě 
pozdně antických svědectví, že předřecké jméno Britomartis snad 
znamenalo "sladká panna" a že jde o krétské božstvo, zvané též 
Diktynna. Nejasné nám zůstává autorovo tvrzení, že bylo nutno 
udělat z chrámu Afaiina i východ, aby mohli poutníci lépe prou
dit chrámem okolo sochy bohyně (str. 128). Do řeckých chrámů 
měli totiž obvykle příští^ jen kněží a knežky, kdežto oběti se 
konaly u oltáře před chrámem. Omylem je uvedena v souvislost
s vyprávěním o řecké agoře tzv. Věž větru (str. 136), která- sto
jí poblíž - ale vně - tzv. agory římské.

Velmi málo omylů, což je potěšitelné, lze nalézt při přepi
su řeckých slov i vlastních jmen: na str. 71 cti Naupaktos místo 
Natpaktos (dvakrát), na str. 80 nutno psát místo
(délky jsou jinak vyznačovájiy většinou správně), na str. 81 
prvtaneion místo Prvtaneion (jde o úřadovnu prytanů v některých 
řeckých poleis), na str. 89 angellein místo angelein. rhémasi lé
pe než iáo&aáti

Za zbytečné pokládáme používat v populární publikaci řeckých 
slov, jež nejsou obecně známá. Bude např. každý čtenář vědět, že 

ró^(str. 19) znamená jehlu, jehlici nebo hestiatórion (str.
jídelnu?

Zajímavé jsou zejména fotografie dokumentující život v současném 
cku, a to jak ve městě, tak v athénském přístavu, a především

-lařilé záběry ze života řecké vesnice. Obrázky z Kréty a loanni- 
ny, kudy cesta nevedla, nebylo snad nutné zařazovat, a když se tak 
již stalo, mohla být nad obr. za str. 128 uvedena i přesná legenda 
místo "hocikde v Grécku - trh" (jde o trh v krétském Xrakliu). Zá
važnějším nedostatkem je však, že v legendě nad obrázkem za str. 32 
čteme: "Aténská pokladnice, J^ollonov chrám v Delfách", z j^ollóno- 
va chrámu, který ležel výše, však nevidíme na obrázku jediný sloiq). 
Hrubým omylem je záměna propylají (jde o vnitřní frontu) za Parthe
non (obr. za str. 64). Následující obrázek s legendou "Z rozvalin 
starověkých Delf" by zasloužil přesnějšího označení: jde o posvát
ný okrsek Athény zv. Pronáiá "Strážkyně chrámu", dnes zvaný Uarmaria.

E. Svobodová

Důležitým doprovodem každého cestopisu je obrazQvý materiál. 
Ten lze pochválit jak po stránce výběru, tak kvalitu reprodukcí.
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