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■ ZUSAMMENFASSUNG
Karel Janáčeks Beitrag zur Erforschung 
der Schriften von Sextus Empiricus

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

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

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

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

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

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

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

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

zřím českých na nivách Hellény vyrůstat.
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[..•I
Helladu silnou, Helladu krásnou,

Zachovej dál!**

X. slet r. 1938 ovlivnila napjatá politická situace, což se projevilo i v ná
mětu scény Budovat a bránit. Při XI. sletu r. 1948 už se místo scény konaly 
jen v menším měřítku Dožínky, oslavující „dobrou sklizeň ze sletových vy
stoupení“.^

Uveřejňujeme zde podstatnou část scénáře Marathonu, inscenace na sle
tu r. 1912, abychom připomněli, jak u nás období novohumanismu originálně 
působilo na vznik českého tělovýchovného hnutí, u jehož kolébky stála řecká 
idea a olympijská myšlenka. Připomeňme, že ve výboru „marathónském“ byli 
vedle ředitele činohry Národního divadla J, Kvapila i klasický filolog J. Král 
a historik starověku E. Peroutka. Toto téma tedy patří i do dějin české klasic
ké filologie.2

IDEA SOKOLSKÉHO MARATHONU.
Oslavujíc letos padesátileté trvání své vzpomíná zajisté Sokolstvo v první 

řadě těch, jimž děkuje vznik svůj i položení oněch základů, jimiž další rozvoj 
jeho byl nejen umožněn, ba přímo provolán, však i těch ideových fondů, 
z nichž čerpali zakladatelé pravdy a zásady pro odůvodnění existence i trvalé 
upevnění jeho budoucnosti. [...] Jindřich Fiigner, vznešený humanista, odká
zal mu hesla o lidské rovnosti a lásce bratrské. Uživ módního tehdáž „turno- 
vání“ jako nového prostředku pro posílení probouzejícího se uvědomění ná
rodního spěl Dr. Tyrš však výš ještě a dále, než doba jeho tušiti dovedla. Záhy 
proklamuje věc svou za věc národní důležitosti, dává Sokolství cíle i snahy 
nejvyšší: sesílení národa v nej vnitřnější podstatě jeho, po stránce duchovní, 
mravní, karakterové. A kdože byli vzorové, dle nichž tento filosof a estét řídil 
práci svou, snaže se tělocvikem národ ochablý povznést! až k nejvyšším me
tám lidství? Zajisté že Hellénové, jichž osvětou obíral se hned od počátku

’ Zmínila bych se zde ještě o drobném nedatovaném programu sletových šibřinek 
Slet na Olympu. Narážka na boha Herma, který „zmizel v pohraničí a šmelinařil“, a na 
Apollóna, který „si láme hlavu s existencialismem“, jimž chtěl Zeus původně svěřit 
provedení pořadu po stránce hospodářské a „krasocitné“, i jedna z úvodních vět: „Bez
mála již po tři čtvrtě století jest Sokolstvu učení dávné Hellady pramenem vody živé“ 
bezpečně datují text do roku posledního sletu r. 1948, tj. 74 let po vydání 1. čísla ča
sopisu Sokol v r. 1871, kdy byl publikován Tyršův zásadní článek Náš úkol, směr a cíl.

2 Za zapůjčení Památníku sletu slovanského sokolstva roku 1912 v Praze, za pub
likace Marathon a Šibřinky. Slet na Olympu a za poskytnutí ilustrací děkujeme České 
obci sokolské a archivu v Tyršově domě.

svých studií tak rád, jichž způsob výchovy mládeže v občany ušlechtilé a sta
tečné zaujal jej hned v letech mladických. Tělocvik nerozlučně spojen byl 
s veškerým životem řeckým, bylí významu státního, znamenal i v rozvoji 
uměn, najmě sochařství, životní základ jejich. I po té stránce lákal mladého 
estéta, jenž ve smyslu i duchu doby své na formální způsob vyjadřovací ve 
výtvamictví klad zvláštní důraz a v řeckých dílech sochařských nalézal záko
ny pro tvorbu uměleckou, po jejíž původnosti i národnosti tolik toužil v rozví
jejícím se soudobém výtvamictví českém. A tak tento poslední z buditelů ná
roda neustával hleděti k Athénám; už v dobách, kdy chystá „Základy tělocvi
ku“, jimiž kodifikuje svou znamenitou soustavu tělocvičnou, píše „Hod olym- 
pický“, v němž nadšeně a barvitě líčí hody gymnické, slavnosti národní, jež 
Řekům byly vyvrcholením všech společenských radostí.

V tomto pak pojednání svém důrazně prohlašuje ku konci, že - „plný 
a rovný vývoj veškerých sil lidských“ - státi se má heslem i záměrem veškeré 
práce sokolské. Tedy ideální rozvoj všech sil v národě uložených, vyvolaný 
a podporovaný činností založenou na zásadách athénské kalokagathie. [...]

Zdaž nebylo tedy přirozeno, že Sokolstvo, pořádajíc slavnosti gymnické, 
sáhlo při snaze zpestřit! a doplnit! obraz dnešního vývoje tělocviku českého, 
jenž ukáže se při cvičeních sletových, - po této látce řecké, jež takřka nabíze
la se mu sama sebou? Bylo-li tedy úmyslem tento hod gymnický, závody, 
pentathlon uvésti na scénu, bylo potřebí rámce dějového, do něhož měly býti 
závody zasazeny jako scéna vrcholová. Oslava vítězství u Marathonu, v níž 
hrstka bojovníků přesvědčená o svém právu a oddané lásce vlastenské vrhá se 
na přesilu nepřítele zpupného a vítězí nad ním - toť byla vhodná látka pro 
zpracování do našich her. [...]

To vše uváživše rozhodli se Sokolové v okruh slavností svých zasaditi 
oslavu Marathónského vítězství hody gymnickými v plné důvěře, že bude jimi 
všemi porozuměno.

OBSAH DĚJOVÝ.
Děj odehrává se v Athénách. Oběma branami vchází na scénu lid. 
Střídavé fanfáry na branách, v nichž zaznívá karakteristický motiv Mara

thonu, spojují se s mohutným vstupem orchestru.
Lid patrně hovoří o tom, co se děje asi s vojskem, jež vytáhlo proti Perša-

nům, zda už srazilo se s nimi, jaký asi výsledek boje a kdy dojde zpráva o něm. 
Z dáli nese se v arénu zpěv: to průvod prosebný přichází obětovat bohům. 
Všakť už také čelo jeho objevuje se v bráně a lid zvědavě obrací se po něm. 
Průvod zahajují Skythové, městská stráž (žlutě zelené oděvy, červené čepice, 
v rukou luky). Za nimi skupina bojovníků, zůstavších doma k obraně města; 
dále 4 hlasatelé, skupina prytannů, výboru městské rady, kytaristé v čele ta
nečnic, jež vybočujíce z průvodu v rytmu tanečním a reji obcházejí arénu.
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V průvodu dále vrchní kněz obklopen kněžími, před nimiž skupina hudební
ků; za kněžími kaditelníci, nosiči bohoslužebného nářadí a oltářníci. Průvod 
ukončen skupinami lidu, z nichž zvláště pozoruhodným veliký zástup starců, 
zvolna kráčejících jevištěm.

Průvod míří k oltáři, zpívaje sbor: „Vám, bohové, tam na hoře posvátné“; 
lid schází se k oltáři.

Když průvod dospěl k božišti, žena Miltiadova s chlapcem vchází branou 
severní do arény, toužíc po zprávách o osudu vojska.

U oltáře koná se oběť: vrchní kněz dovolává se pomoci bohů, obětuje jim 
oběť zápalnou. „Jak palmy štíhlý peň, hle, vzrůstá k modru ten šerý sloup, výš 
ku obloze stoupá a sotva chví se ... ó, díky, bozi, vám!“

Toť slova radostná, jež lid vítá jásavým zpěvem.
Však do toho již s brány jižní snáší se hlahol trub, oznamující, že od bojiš

tě přichází zpráva.
Lid vzrušen obrací se v tu stranu: běžec raněný, se zkrváceným mečem 

v ruce, poklesávaje unaven, přibíhá. Vzkřikne v posledním napětí svých sil: 
„vítězství!“ a kácí se mrtev k zemi.

Bojovníci odnášejí mrtvolu jeho, kterou tanečnice pokryly ratolestmi, 
k oltáři; lid sděluje si zprávu o vítězství. Uchvácen radostí, hrne se lid k mrt
vole posla. Vítaje nadšeně zástup lehkooděnců, jež klusem po té přibíhá z bo
jiště. To již přinášejí slovo „Marathon“, které zaznívá celou prostorou, do níž 
branou jižní vchází vojsko. V čele jeho před Miltiadem a jeho družinou veden 
jest zástup zajatých Peršanů. Za slavnostní hudby orchestru valí se sražené 
řady těžkooděnců, naplňujíce prostor a stavějíce se před oltář. Lid vítá je, 
Miltiadova žena podává choti svému děcko, aby objal je a on posazuje je před 
sebe na kůň, dojíždí k oltáři, kde sestupuje. Hlásí zprávu prytannům a kněžím, 
lid i vojsko zpívá hymnu Marathonu.

Jest potřebí odpočinku unaveným bojovníkům i občerstvení. Ženy a jinoši 
přinášejí nápoje i jídlo a podávají je vojákům, kteříž zatím, odloživše zbraně, 
utábořili se, usednuvše v malebných skupinách. U oltáře porada Miltiada 
i prytannů.

Odtud přibíhají hlasatelé, volajíce několikrát do tábora bojovníků: - „Na 
slávu Marathonu, hody gymnické!“ - Na tuto výzvu vystupují bojovníci zá
vodníci a ve zbroji odebírají se na stanoviště nedaleko cíle, kdež svlékají se 
a maží těla svá olejem.

Od oltáře přicházejí soudcové a staví se na svoje místa: dva k východišti 
dráhy, dva uprostřed a dva k cíli. Závody zahajují běžci ve zbroji, pak násle
duje běh (běží vždy 5 závodníků). Potom závod ve skoku dalekém, vrh oště
pem, vrh diskem a konečně mezi vítězi z jednotlivých závodů zápas. Tedy celé 
pentathlon řecké (pětiboj), jehož jednotlivé oddíly oznamovány jsou hlasateli 
a doprovázeny karakteristickými signály, hranými skupinou žlutých hudební
ků. Lid i vojsko pozorně a s účastí živou sledují závody, pohádají účastníky.

MARATHON. Miltiades v čele svého vojska.

VÝJEV z PĚnBOJli — VRH DISKEM,
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projevují radost nad zdařenými výkony a výsměchem trestají každý poklesek. 
Skončily závody. Vítěze odnášejí závodníci na štítě k oltáři, aby tam dostalo 
se mu pochvaly starších i Miltiadovy.

Však v té chvíli zatřepetají zase z brány jižní zvuky trubek, přibíhají strá
že, oznamujíce Miltiadovi, že došla z Falera zvěst vážná o novém nebezpečí. 
Peršané obepluvše mys Sunion, blíží se k Athénám. Miltiades spěšně vsedá 
s družinou svou na koně, dává rozkazy ke srazu vojska. To rychle šikuje se, 
tvoří falangu válečnou, povzbuzuje se zpěvem: „Sražme se občané v nezdol
ný voj“, loučí se s lidem a klusem, majíc v čele vůdce své, vyráží branou jižní 
proti nepříteli.

Lid ve valné většině své doprovází vojáky; ostatní se vracejí. Skupina star
ců poslední odchází se ženou Miltiadovou, která do dáli kývá na pozdrav. -

Z textů 5 zpěvů (autor K. Domorázek: Oběť o vítězství, Paián vrchního kněze. 
Radostný zpěv lidu po oběti. Hymnus o Marat ho nu, Zpěv vojska před odcho
dem) uvádíme Hymnus o Marathonu'.

IV. HYMNUS O MARATHONU.

Marathón - Marathón!

Ó slovo kouzelné, tys plno řecké krásy, 
občanských cností velký památník!

V tvém zvuku hlaholném zní hymnus slavné síly, 
odměna bohů lásce vlastenecké!

Marathón - Marathón!

Když moře brázdila chiméra perských lodí, 
zvěst těžká létla v attický náš kraj, 

lid řecký Artafemes smělý, 
jhem poroby zneuctít volnou šíj...

Zdar tobě, Miltiade, jenž tu ztrestal pýchu - 
dík Olympijští, všech nás stejný dík!

Tobě, Die, mrakovodný vládče, 
oj. Tobě, Athéno, ochranitelko naše, 
oj. Tobě, Hélie, životodárné slunce.

Tobě, Páně, věrný pomocníku, 
všem dík vám, vznešení Athén ochráncové!
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Marathón - Marathón!

To jméno vítězné žít bude celé věky, 
v dějiny lidstva Kleió kovem zapíše je - 

písmem, jež nezmírá - to v duše chrabrých mužů - 
od věku do věku jim heslem bude Síly!

Marathón - Marathón!

VZNIK MARATHONU.
Tanec, mimika, hudba i zpěv jsou dosti příbuzný s tělocvikem a také v ně

kterých tělocvičných soustavách shledáváme se s tancem a plastickými pósa- 
mi. Hudby a zpěvu pak užívá se zhusta jako doprovodu i povelu ke cvičením. 
Jsou to zejména Francouzové a národové románští vůbec, u kterých jsme shle
dali tanec i mimiku při jejich veřejných cvičeních a závodech. Po jejich pří
kladech chtělo i Sokolstvo v tomto směru něco podniknout! a učinilo pokus 
o V. sletu se šachy, mimickým to výjevem ve velkých rozměrech s hudbou 
v rámci husitských vojen. Jimi měl býti zpestřen pořad předsletový i posle- 
tový, který se nemohl rovnati sletu samotnému, nicméně měl býti přitažlivý. 
Pro letošní slet mamě hledán přiměřený motiv k zpracování podobné scény. 
Komise zvolená k tomuto účelu z umělců, historiků a sokolských zástupců 
mamě hledala silnější motiv, než bylo husitství. Od počátku sice tanul tu na 
mysli všem záměr bratra starosty České Obce Sokolské, dra. Scheinera, pro
vést antický hod olympijský, to jest hry olympijské, avšak lekali jsme se ná
kladné výpravy, o níž vedle všeho neměli jsme ani zdání, jak ji zaříditi. Vědě
li jsme, že to musí býti řecký stadion, závodníci, soudcové, lid, ale zda to vše 
má býti jen jako divadlo s kulisami, či zda bude nutno přetvořit! slet na Olym
pii vůbec, to jsme si ještě nedovedli představit!. Všechno se vznášelo před 
námi jako v mlhách, ale to jsme si mohli pomysliti, že to bude státi velké pe
níze a že nám to zabéře mnoho sil schopných, potřebných k řízení sletu samot
ného. Tak tomu bylo asi rok před sletem - vše bylo jen pouhá tucha. Konečně 
v listopadu 1911 bylo nutno již se rozhodnout!. A tu praktik Hanuš Kuffner, 
autor husitské výpravy šachové, přinesl vypracovanou scénu - ač osobně byl 
pro obraz husitský - snažil se uskutečnit! přání starostovo. Vojenský jeho 
duch vybral si jeden ze slavných okamžiků dějin řeckých, vítězství marathon- 
ské, jehož použil jako dramatického rámce pro provedení her olympických. 
Použil tu oné okolnosti, že Řekové oslavovali radostné okamžiky závody 
gymnickými. Slávu řeckou založily války perské. V nich zasvítilo tolik občan
ských cností, že Marathón stal se událostí věkovitou. „Nuže,“ řekl Kuffner, 
„vítězství hrstky athénských nad desateronásobným nepřítelem bylo důvodem 
radosti, kterou projevil lid athénský uspořádáním slavnosti.“ Okolnost, že 
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nepřítel obeplul mys Sunion, aby překvapil athénské, dříve, než se vrátí voj
sko od Marathonu a za tím zastihl je připraveny tábořící u Kynosargu v gym
nasiu nedaleko Athén, použil k zakončení scény. Rámec tu tedy byl a s ním 
prvotní rozvržení hry, které bylo: 1. Stísněná nálada v Athénách před bitvou. 
2. Návrat vítězného vojska a jeho pohoštění. 3. Gymnické závody na oslavu 
vítězství. 4. Objevení se Peršanů a odchod vojska proti nim. Kuffner propra
coval tento návrh po stránce vojenské velmi podrobně. Toto uzpůsobení hry 
přijato bylo všeobecně s nadšením, neboť prosvitlo pojednou celé uspořádání. 
A když technický odbor prohlásil návrh za proveditelný, přikročeno ihned ku 
stavení marathonského odboru, jemuž uloženo, aby návrh scénicky propraco
val a provedl.

Z počátku rojilo se nesčíslné množství nápadů. Pomýšlelo se též na chóry 
antické, na divadlo řecké, na závody musické, na předvedení klasického zří
zení vojenského a rozvinutí celé jeho taktiky, což zejména bylo žhavým přá
ním br. Kuffnera, jiní snili o předvedení olympických her v celém rozsahu 
i s jízdou na válečném voze, ale postupem času naučili jsme se skromnosti, 
scéna se zase zjednodušovala, až na nynější tvar, aby byla proveditelná.

Musické závody odpadly vůbec, z tělocvičných závodů podržen jen výkvět 
řecké agonistiky - pentathlon (pětiboj, t.j. závod v pěti cvicích: běhu, vrhu 
oštěpem, skoku, vrhu diskem a zápas) a k tomu přibrali jsme k válečnému 
charakteru doby přiléhající ještě běh ve zbrani.

Poměrně bohatě podrženy chóry a to: při vstupu - prosebný chór, při oběti 
- paián velekněze, při návratu vojska z bitvy - děkovný zpěv vojska a všeho 
lidu, při odchodu vojska - válečný zpěv vojska před útokem.

První nadšení pro práci, zájem členů probuzen býti musel tiskem, jímž po
čátečného poučení mělo dostati se účastníkům. Bylo potřebí rozhodit! mezi ně 
stručně, přehledně zprávy, aby dle nich v jednotách přípravy byly konány 
i ochotní herci pobídnuti k včasnému přihlášení. Toť ony „Pokyny Marathon- 
ské'\ jichž vydána čísla tři, napsaná a upravená po začátečních poradách bra
try K. Domorázkem a Aug. Očenáškem. Pokyny vykonaly úkol, v nějž jsme 
doufali: po prvním rozdání jejich jevily se ihned účinky.

Prostudován znovu celý návrh a upraveno podrobnější scénování do ma- 
rathonských pokynů číslo 1. takto: Stísněná nálada vyjádřena jest obětí. Do té 
přichází zpráva z bojiště se smrtelným během. Návrat vojska, jeho pohoštění. 
Závody, přerušení jich zprávou o blížících se Peršanech. Poplach a odchod 
vojska do pole. Zprvu myslilo se na úpravu severní brány jako Akropole. Brá
na byla představovala propyleje a za ní měl se rýsovati Parthenon a socha 
Pallas Athény. Ohromný náklad však odstrašil nás a musela nám stačiti cel
ková úprava cvičiště přizpůsobená slohu antickému, projevená hlavně jedno
duchými liniemi tribun, branami borců a jedním koutem cvičiště, totiž sever
ní vstupní branou a sochou na vysokém sloupu, což jest šťastným dílem archi
tekta bratra Dryáka. Abychom nechybili, požádali jsme historiky z naší uni-
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versity prof. Krále a Peroutku, aby nám byli radou nápomocni. Malíř Josef 
Wenig vypracoval návrhy krojů, Domorázek chóry (básnickou část), závody 
Očenášek (dle Scheinerova spisu, s malými vědomými úchylkami za účelem 
proveditelnosti a rychlého spádu hry), část vojenskou Kuffner.

Vše to bylo vykonáno během února a března. Hudba a zpěvy chorové čás
ti svěřena bru. Ladislavu Prokopovi, opernímu skladateli a znalci antické hud
by. Skladatel neomezil se jen na chory. Látka jej vábila a proto prikompono- 
val ještě vstup, vítězný pochod vracejícího se vojska, překrásný paian velek
něze a válečný zpěv bojovníků, odcházejících proti Peršanům. Povaha scény 
se tím podstatně měnila, na její prospěch živel mimický značně zatlačen 
a ovládla více hudbu a více zpěvy. Tím odstraněn i spor obou táborů, z nichž 
jeden žádal slovo mluveně, druhý pouhou mimiku. Hudba není naskrze antic
kou, tou je v prosebném choru a paianu velekněze, slovanskou a poněkud 
modernisovanou slyšíme ji již v děkovném zpěvu vojska lidu ,,Marathon“ 
a zcela moderní jest, ovšem úmyslně, v konečném pochodu, ježto jest psán pro 
dobu dnešní, Sokolstvu.

Nyní nadešla věc takřka nejobtížnější - obleky. Čítali jsme, že výprava 
vzroste na 20.000.- K, z čehož mělo býti vypraveno 500 figur lidových a 500 
bojovníků, z těch 400 těžkooděnců a 100 lehkooděnců. Než první rozpočty nás 
ohromily. Marathon hrozil státi nás 60.000.- K a nad to byla obava, že za krát
kou dobu 2 měsíců kroje vůbec nebudou zhotoveny. Osud Marathonu visel na 
nitce. V nej kritičtějším okamžiku na naši žádost a zakročením dvorního rady 
profesora Dr. Hlavy, vzalo výpravu hry na sebe Národní Divadlo se svými 
mnohem vydatnějšími prostředky, než jsou naše. My však pokročili ještě dále: 
požádali jsme pana Kvapila o spolupůsobení na scěnování a režii a později 
pověřili jsme jej celou režií vůbec. Pan Kvapil za pomoci inspicienta Národ
ního Divadla pana Zintla a administrátora Národního Divadla bra. Jana Kuče
ry energicky se chopil díla a byl již činným hned při prvních zkouškách. Část 
krojovou převzal br. Kučera s br. Mühlbachem, řízení nácviku scén lidových 
páni Kvapil a Zintl. V celku přidržel se pan Kvapil rozvržení scény, jak komi
se navrhla v prvním a druhém čísle Marathonských pokynů. Nicméně však 
pozměnil tvářnost scény značně. Původní představa o hře byla, aby to byl 
obraz antického klidu odehrávající se jako jakási vidina od obecenstva na 
středu cvičiště - oddělený prostorně jak je svým původem časově. Pohyb po
malý, pósy trvalé, jak je připomínají dochované památky skulpturální a ma
lířské z doby antiky.

Obraz měl býti řešen symbolicky ve čtyřech barvách (červené - láska 
k vlasti, bílé - mravní ušlechtilost, fialové - starost, bronz - síla), které ve vel
kých plochách měly se střídali doprovázeny jsouce příslušnými motivy hudeb
ními.

To Kvapil jako moderní režisěr nahradil realisticky prudkým pohybem 
mass po cvičišti. Usuzoval, že na ohromné cvičiště 1000 lidí je málo a nemá- 
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li obraz zdáti se chudým, že musí se množství stále pohybovati, aby nahradilo 
počet pohybem, čili místo skulptury uvedl na scénu život. Tuto zásadu vyvr
cholil hlavně ve scéně běžce voláním „vítězství“ a také částečně vstupem, kde 
místo navrženého průvodu, vycházejícího z jedné brány, dal prouditi lidu 
z obou stran a zaplaviti cvičiště najednou a rovněž tanečnice vzal z průvodu 
a dal jim pohyb po celé scéně. Ze skulpturálního zůstaly pouze závody a to 
hlavně hod diskem a oštěpem. Část tělocvičná a vojenská zůstala panem Kva- 
pilem netknuta a pouze scénoval k ní výjevy lidové, aby nenastal nikde mrtvý 
bod. V posledním okamžiku rozhodl se Kvapil rozmnožit! počet lidu o 250 
osob, což však jen částečně se dalo provést!. Jednotlivé skupiny rozmnožil 
o sbor starců. Zasáhnutí Kvapila bylo pro tvárnost scény nejvýš šťastné.

Obtíže činily zpěvy. Vedle nesnadných zpěvů sólových byly komponova
né zpěvy pro všechny účinkující. Muselo tedy členstvo se učiti zpívati, což 
s velkou pílí učinilo, ku spokojenosti skladatelově. - Hůře bylo s paiánem ve
lekněze, který měl být zpíván celým sborem (aby byl slyšen na ohromné pro
stoře) za vedení hlavního představitele, jímž měl být br. Chmel. - Mamě jsme 
klepali u našich uměleckých sdružení pěveckých - čas utíkal, vyjednávání se 
rozbíjela - nakonec nezbylo, než paián, ten překrásný paián, na kterém si skla
datel tolik zakládal - recitovat!. Než i v úpravě recitační s hudebními mezi
hrami jest paián úchvatnou scénou. Recitaci a tím úlohu velekněze převzal po 
br. Chmelovi br. Hašek.

Počátkem května bylo vše připraveno a mohlo se přikročit! ku zkouškám. 
- Bylo třeba oněch 1500 účinkujících. - Komise nesháněla se po dobrovolní
cích, neptala se, kdo chce účinkovat!.

Spoléhajíc na lásku k Sletovému podniku a kázeň našeho členstva, jedno
duše požádala jednoty o určitý počet účinkujících, předem dle síly jednot po
měrně rozpočítaný. Napsala: Postavte tolik a tolik bojovníků, lidu, žen, doros
tenců, žáků, zpěváků, herců atd. A ku cti jednot, ani jedna neodmítla, radost
ně učinily, co se žádalo, ano, mnohé litovaly, že nežádáno na nich více.

V čelo akce marathonské postavilo se v jednotách cvičitelstvo i výbory 
jednot a tím nabylo všecko podnikání jisté pevnosti a spolehlivosti, zejména 
když nácvik vojskový vzal na sebe br. Havel Bohumil a Vladimír Müller (Mil
tiades), členové technického odboru Č. O. S.

Bylo dále třeba vyhledat! výborné borce pro závody gymnické. Ti vybírá
ni pečlivě nejen mezi pražskými závodníky, ale i ze žup ostatních, takže tento 
sbor pentathletů jest pýchou celé hry. Zejména Morava jest zastoupena pěti 
skutečnými mladými Herakly, kteří obětavě dojíždějí ku zkouškám a prove
dením.

Prvá zkouška konala se 17. května, druhá 27. května. Poté střídaly se men
ší zkoušky, a to lidová část zvlášť, rovněž tak části chórové, vojskové, zpěvní 
a závody samotné.

Konečně dne 9. června došlo k první hlavní zkoušce s hudbou.

AVRIGA - ZJKF 49, 2007, s. 53-64

Tato měla již býti zároveň zkouškou košty mní, ale pro nedostatek času po
sunuta košty mní zkouška na den prvního provedení 16. června a po částech 
mezi týdnem.

Poslední dny před provedením od 9.-16. června byly přímo mukou. Prše
lo, bylo zima, denně se zkoušely kostymy, ty řecké kostymy, určené pro žha
vé slunce, oblékaly se při 10“ nad nulou. Však nikdo se netetelil zimou. - Ja
kýsi žár ovládal všecky od žáků až po starce - že nedbali ničeho...

Mraky nad námi, my však doufali v slunce...
Obětavost členstva byla veliká. Uvažme jen, co příprav sletových jiných 

mělo na sobě; muselo se připravovat! k závodům, k cvičemm společným, vše
obecným i župním, mělo práci se žactvem a dorostem - a přec to členstvo na 
pouhý pokyn v novinách dostavovalo se ke zkouškám na Letnou, učilo se zpě
vům a studovalo úlohy své, neboť každý z nich hraje a počítá se na jeho vyna
lézavost. Marathon stal se jim zatím drahý.

Mocné vlivy antiky, doby velkých lidí i činů, doby malého ale pro svou 
zdatnost a lásku k svobodě nesmrtelného národa plně je ovládly.

Tak vyrostla scéna Marathon - láskou a prací mnoha lidí - a jest naším 
přáním, aby i český lid ji přijal jako výron úcty a lásky Sokolstva k antice, té 
antice, na jejímž základě budoval Tyrš své Sokolství, řka: „Láska k vlasti jest 
ona půda posvátná, na níž vykvetla cvičení starého věku.“ -

A. Očenášek
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■ ZUSAMMENFASSUNG
Marathon

Beginnend mit der 5. Zusammenkunft und den 5. gymnastischen Festtagen der 
tschechischen Sokolorganisation im J. 1907 wurden die gymnastischen Fest
tage mit einer melodramatischen Vorstellung unter freiem Himmel, der sog. 
„Szene“, begleitet. Bei der Gelegenheit der 6. gymnastischen Sokolfeiertage 
im J. 1912 wählte diese Szene die berühmte siegreiche Schlacht der Griechen 
gegen die Übermacht der Perser und die nachfolgenden Festspiele, das Penta
thlon, zum Thema. Das antike griechische Thema sollte an die olympische 
Idee und an die neuhumanistischen Ideale des Begründers der Sokolorganisa
tion M. Tyrš erinnern. Wir veröffentlichen hier den größten Teil des betref
fenden Szenarios.
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In memoriam
prof. Jána Horeckého
(8.1.1920 - 11. 8. 2006)

V piatok 18. augusta 2006 sa početné pohřebné zhromaždenie pri sloven- 
sko-latinskom obřade v bratislavskom krematóriu rozlúčilo s univerzitným 
profesorom PhDr. Jánom Horeckým, DrSc., ktorý patřil medzi najvýznamnej- 
ších slovenských jazykovedcov súčasnosti. Tento rodák zo Stupavy, írečitého 
městečka na Záhoří, ktorému ostal věrný celý život, vyštudoval klasická filo- 
lógiu na Filozofickej fakultě (vtedy) Slovenskej univerzity v Bratislavě a roku 
1944 tu bol promovaný na doktora filozofie (PhDr.) za dizertáciu o sémantike 
latinských výrazov z oblasti peňažníctva De vocum, quae sunt pecunia, fenus 
in lingua Latina, vi etymologica. Jeho vedecké základy kládol profesor porov- 
návacieho jazykospytu Josef Miloslav Kořínek, vtedy suplujúci vo vedení 
seminára pre klasická filológiu za skrivodlivo vypovedaného Antonína Ko
lára, ale inšpiratívnu álohu zohrával aj Bratislavský lingvistický krážok. Ho
reckého vedecké napredovanie sprevádzala istá dvojdomosť: osciloval medzi 
elitnou latinčinou, ktorá má status sermo patrius európskej kultáry, a seba- 
vedomie naberajácou materinskou slovenčinou, ktorej naplno slážil od svoj- 
ho nástupu do Jazykovědného ástavu Slovenskej akadémie vied a umění viac 
ako polstoročie.

V nesmierne bohatom sápise publikovaných práč pochopitelné vysoko 
dominuje slovakistika a všeobecná jazykověda. Horecký sa stal autoritou 
v oblasti terminológie, slovenskej fonológie, jazykovej kultáry, vypracoval 
pragmaticko-komunikačná teóriu národného jazyka, v posledných rokoch 
věnoval pozornost’ rómčine. V jeho bibliografii však ani klasickofilologické 
položky nehrajá álohu kvalitativně podřadného parerga. Debutoval recenziou 
monografického debutu svojho staršieho kolegu Miloslava Okála z roku 1943 
Filozof Seneca a Pavol apoštol, no ťažisko jeho ďalších práč už spočívá jed
noznačné v lingvistike. Signifikantným vystápením sa stala stádia Grécke 
a latinské vlastné mená v slovenčině (1946), ktorá sávisela s přípravou pra
vopisných zmien. K uvedenej tematike sa vracal aj neskór a v dlhodobej dis- 
kusii okolo tohto problému stál na stanovisku, že slovenčina prejavuje ten- 
denciu tieto mená prispósobovať vlastnému zvukovému a deklinačnému sys
tému, teda svojím spósobom ich „inkulturovař“. Zjavne mu však nešlo o ně
jaká rigidná pozíciu, veď Horeckého menom sa mohol zaštítit’ Okál, zdóvod- 
ňujác svoju jasné konzervatívnu transkripciu mien v překlade Homérových 
eposov.
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