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■ SUMMARY
Saturnian Verse: Summary of Recent Research

The article summarizes basic problems concerning the saturnian verse and 
attempts at their solution. It discusses the issue of the interpretation of antique 
messages and preserved primary materials. It as well touches upon the point 
of the origin of the saturnian. At length the article deals with the metric struc
ture of the saturnian - systematically summarizes the existing theories (quan
titative, accentual and other notions - isosylabic, syncretic, etc.) and tries to 
comprehend its prineipals.

Geografické chápání Evropy 
v nejstarší řecké tradici*

JAN SOUČEK (Praha)

V dnešní době pojem Evropa jednoznačně označuje jeden z šesti kontinen
tů a nikdo nemá pochybnosti o jeho přesném geografickém vymezení, avšak 
tento stav je výsledkem dlouhého vývoje, během něhož se jeho obsah postup
ně utvářel nejen v čistě zeměpisné rovině, nýbrž také ve smyslu utváření sou
dobé evropské identity.’ Hojně diskutovaný problém, nakolik můžeme hledat 
její kořeny již v antickém světě, v tomto příspěvku ponecháme stranou, ome
zíme se výhradně na otázku, jak se vyvíjel obsah slova Európé jakožto geo
grafického označení v archaické době.

Již v antice nebylo zcela zřejmé, po kom se světadíl Evropa jmenuje. Hé- 
siodos uvádí ve své Theogonii (v. 357 a 359) ve výčtu dcer Ókeana a Téthye 
také Európu a Asii a později sofista Hippiás z Élidy odvozoval původ jména 
kontinentu právě od této Ókeanovny.’ Podle nejrozšířenějšího podání však 
získala Evropa jméno podle dcery sídónského (resp. tyrského) krále Agénora 
(resp. Foinika), kterou dle známé báje, zpracované mj. ve 2. století př. Kr. 
Moschem v epylliu Európé a později Ovidiem v Proměnách (II, 846 nn.), unesl 
Zeus v podobě býka na Krétu.’ Toto podání máme doloženo převážně až 
v dílech autorů hellénistické a císařské doby,'* avšak o tom, že spojení foinické 
princezny a evropského světadílu je podstatně staršího data, svědčí již ve dru
hé polovině 5. století př. Kr. historik Hérodotos z Halikarnássu, který zpo
chybňuje rozšířené mínění, že světadíly Evropa, Asie a Libye mají jména po 
ženách. O Evropě zvláště píše, že nikdo neví, „odkud přišla ke svému jménu, 
ani kdo jí je dal, pokud nebudeme tvrdit, že má ta země jméno po Európě 
z Tyru“. Za hlavní argument proti pojmenování Evropy po dívce z Asie poklá-

‘ Článek je součástí řešení Výzkumného záměru MSM 0021620827 České země 
uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jehož nositelem je Filozofická fakulta Univerzi
ty Karlovy v Praze.

’ Srv. Pagden 2002, str. 33 nn.; Hartog 1996, str. 5 nn.; Ratti 2005, str. 193 nn. 
FGrHist 6 F 10.

’ Srv. Kerényi 1996, str. 86 n.
“ Doklady shromáždil Buhler 1968, str. 39 n.; Diez de Velasco 1996, str. 123 nn.
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dá tu skutečnost, že nikdy „nepřišla do země, které nyní Řekové říkají Evro
pa, nýbrž přišla ... na Krétu a z Kréty do Lykie“.^ V Hérodotově době totiž 
Řekové nepovažovali Krétu za součást Evropy, k níž byla počítána až pozdě
ji, kupř. Strabónem (X,4,l). To zřejmě mohlo přispět k tomu, že se odvození 
jména světadílu od foinické Európy stalo běžně uznávanou skutečností.^

Jedna z variant mýtu však Európu a Dia spojuje s pevninským Řeckem, 
konkrétně s Boiótií.’ Podle místní pověsti, která se uchovala v jednom zlom
ku eposu Thébais učeného básníka Antimacha z Kolofónu (1. pol. 4. stol. př. 
Kr.), ukryl Zeus Európu v hoře Teuméssu v jeskyni, kterou k tomuto účelu 
vytvořil. Nechtěl, aby ji našli ostatní bohové. Foinický původ Európy zde na
značuje jen jméno otce, jímž je Foinix.^ Další doklad o vztahu jména Európé 
k Boiótii skýtá Pausaniás, jenž při popisu města Lebadeie uvádí svatyni Dé- 
métry, jež měla přízvisko Európé, a zároveň se zmiňuje o kultu Dia Hyetia 
(IX,39,4). Není tudíž vyloučeno, že Európé mohla být původně lokální bohy
ní, jež splynula s Démétrou. Až později tato stará, nezávislá boiótská tradice 
splynula s vyprávěním spjatým s Krétou.’ K tomu mohlo přispět i to, že Eu- 
rópin bratr Kadmos byl mýtickým zakladatelem boiótských Théb. Ani toto 
podání o boiótské Európé však jednoznačně nevyvrací Hérodotovy pochyby 
o tom, že Evropa získala jméno po tyrské princezně. Je pravděpodobné, že 
ženské jméno a zeměpisné označení jsou různého původu a že spojení mýtu 
o Európé se světadílem je vlastně aitiologickou bájí, která vysvětlovala - po
dobně jako pověst o Kadmovi - kulturní vlivy z Předního východu, které přes 
Krétu působily na Řecko.*“

Nejranějším dokladem čistě zeměpisného užití pojmu Európé je homérský 
hymnus na Apollóna, v němž bůh praví, že se rozhodl založit věštírnu v Del
fách, kam by přicházeli všichni lidé, „co jich bydlí kde na žírném Peloponné
su, / v Európě na souši dál i po výspách objatých mořem“.** Z citovaných 
veršů vyplývá, že slovo Európé zde označuje řeckou pevninu v protikladu 
k Peloponnésu a k ostrovům v Egejském (příp. také Iónském) moři.*’ Odliše
ní ostrovů a „rozlehlé Európie“ nacházíme rovněž ve zlomku Sofokleovy tra

5 Hérodotos, IV,45 (citace z překladu J. Šonky, Hérodotos, Dějiny, Praha 1972). 
Buhler 1968, str. 41; srv. též Demandt 1998, str. 138 n.

’ K boiótské verzi mýtu srv. podrobněji Prandi 1986, str. 37 nn.
® Antimachos, Theb., fr. 3, vyd. B. Wyss; srv. též Pausaniás, IX,19,1.
’ Ke vztahu mýtu a geografie srv. Pfligersdorffer 1964, sl. 964 n.
*“ Schlumberger 1994, str. 3.
** Horn. h. ad Appol. (1), 290 n. (citace z překladu O. Smrčky, Homérské hymny, 

Válka žab a myší, Praha 1959); srv. též totožné verše (251 n.), v nichž Apollón hovoří 
o založení chrámu u pramene Telfúsy v pohoří Helikónu v Boiótii.

*’ Srv. Rocha Pereira 1997, str. 28 n.

gédie Zajatkyně.'' Z Hérodotových Dějin je dále patrné, že výraz Európé 
neoznačoval jen střední a severní Řecko, nýbrž také thrácko-makedonskou 
oblast. Na dvou místech totiž historik uvádí, že Peršané po překročení Hel- 
léspontu táhli proti Řekům Evropou. (VII,8|3; srv. VI,43).*'’ Právě Hellés- 
pontos tvořil v této rané době nepochybně hranici mezi Evropou a Asií.Se
pětí jména Európé s uvedenou oblastí dokládají rovněž podobně znějící jmé
na řek a měst, která nám dosvědčuje antická tradice: Európos se jmenovala 
dvě města v Makedonii, jedno v Émathii leželo na řece Axiu (dn. Vardar), 
druhé v Almópii, jedno město v Thessalii a jedna řeka v téže krajině (dn. 
Xerias).*“

Jako geografický pojem se tedy slovo Európé zprvu vztahovalo pouze 
k řecké pevnině s výjimkou Peloponnésu a k thrácko-makedonské oblasti (v té 
se toto pojmenování udrželo až do pozdní antiky),*’ avšak již koncem archaic
ké doby nabylo podstatně širšího významu - označovalo již celý (tehdy zná
mý) kontinent. K této proměně nesporně napomohlo to, že Řekové během 
předešlých staletí postupně poznali celé Středomoří i Čemomoří. K plavbám 
do dalekých končin je vedla nutnost zakládat osady, v nichž získávali novou 
půdu, jíž byl při vzrůstajícím počtu obyvatelstva doma nedostatek, a rovněž 
obchodní zájmy, zejména snaha získat nezbytné suroviny. V průběhu 7. a 6. 
století př. Kr. se tak výrazně rozšířily jejich zeměpisné horizonty, které se 
neomezovaly jen na země bezprostředně obklopující Středozemní a Černé 
moře. K tomu přispěly plavby do vzdálených oblastí, o nichž však máme 
k dispozici jen skrovné údaje. Již krátce před polovinou 7. století př. Kr. do
plul Kolaios ze Samu až do Tartéssu, významného obchodního střediska leží
cího v Hispánii na pobřeží Atlantského oceánu. Plavci však později pronikali 
i dále na sever, o čemž svědčí popis pobřeží od Bretaně až po Massalii pochá
zející původně nejspíše již z druhé poloviny 6. století, který využil ve své bás
ni Ora maritima ve 4. století po Kr. Rufius Festus Avienus. Dalším známým 
mořeplavcem byl Euthymenés z Massalie, jenž se snad již před polovinou 
6. století př. Kr. vydal podél západního pobřeží Afriky a doplul k ústí velké 
řeky, nejspíše Senegalu. Řekové poznávali také východní končiny, připomeň
me jen plavbu, kterou koncem 6. století podnikl ve službách perského krále

SoFOKLÉs, zl. 36 Nauck. K tvaru Európia srv. Stefanos Byzantský, s. v. Euró
pé, který uvádí, že uvedený tvar je variantou k jménu Európé.

*'* Historik Hégésippos z Mékyberny, jenž žil nejspíše ve 2. pol. 4. stol. př. Kr., 
vypráví, že v Thrákii vládla místní žena Európé a že „se po ní celá pevnina směrem 
k severu jmenuje Evropa“ (FGrHist 391 F 3).

Srv. Gauer 1995, str. 206.
Srv. KP 2, sl. 448; Miltner 1954, str. 15.

” Ammianus Marcellinus, XXVII,4,12; Rufius Festus, Breviarium 9.
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Dáreia Skylax z Karyandy v Kárii, jenž vyrazil po proudu Indu k ústí a odtud 
dále po moři doplul kolem Arabského poloostrova až do Suezu.'® O oblastech 
na severu měli Řekové v archaické době jen nejasnou představu, o čemž svěd
čí zprávy o Aristeovi z Prokonnésu, jenž ve své básni Arimaspeia epé líčil 
bájné obyvatele dálných severních končin.”

Značné rozšíření geografických znalostí, které v průběhu archaického ob
dobí přinesly objevné plavby, podnítilo potřebu vnést do nových poznatků 
řád, a vytvořit tudíž systematický obraz tehdy známého světa. Tato tendence 
se projevila vznikem tzv. periploi, jakýchsi námořnických příruček, které ze
jména obchodníkům přinášely praktické informace o pobřeží jednotlivých 
oblastí, jež jim usnadňovaly orientaci při plavbách mj. udáním vzdáleností 
mezi vhodnými přístavy, avšak zároveň přinášely i zprávy o místním obyva
telstvu či flóře a fauně. Vedle jednotlivých periploi však již zhruba v polovi
ně 6. století př. Kr. máme doložen pokus o vytvoření celkového obrazu tehdy 
známé oikúmené. Není náhodou, že k němu došlo v maloasijské Iónii, koléb
ce filozofického myšlení, které usilovalo o celistvé vysvětlení podstaty 
a uspořádání světa. Do tohoto rámce spadá i vznik nej starší nám známé mapy 
tehdejšího světa, o níž nás zpravuje geograf Agathémeros, o němž víme pou
ze to, že žil v době po Poseidóniovi, o němž se zmiňuje. Ve svém díle Nástin 
geografie píše: „Jako první se odvážil zachytit na mapě obydlený svět (oikú- 
mene') Anaximandros z Mílétu.“’" Anaximandros na ní nepochybně zachytil 
všechny tehdy známé končiny, avšak o tom, jak přesně vypadala, nemáme 
bližší představu. Z Agathémera se dozvídáme jen to, že na mapách vzniklých 
v dobách před Démokritem byla oikúmené znázorňována okrouhlá uprostřed 
s Řeckem, v němž se v Delfách nacházel střed země - Omfalos, tj. Pupek.” 
Kruhovou podobu země obtékané Ókeanem a rozdělené na dvě stejně velké

Pod Skylakovým jménem se uchoval periplús popisující břehy Středozemního 
moře, který však v konečné podobě pochází až z poloviny 4. století př. Kr. Obsahuje 
však i mnohé údaje staršího data, takže není zcela vyloučeno, že původní Skylakovo 
dílo bylo později doplňováno a aktualizováno, neboť sloužilo jako praktická příručka 
pro plavce - srv. Fritz 1967,1, str. 33, II, str. 15 n. (pozn. 45).

” O poznání vzdálených zemí se nesporně zasloužili také Foiničané a Kartáginci, 
jejichž plavby nezůstaly před Řeky utajeny. Z podnětu egyptského panovníka Ne- 
chaóna II. (610-595) prý obepluli foiničtí plavci Afriku; zhruba kolem roku 500 Kar- 
táginec Hannón doplul do oblasti Guinejského zálivu a jeho krajan Himilkón zase zřej
mě dosáhl břehů Británie. Celkově k těmto objevným plavbám srv. Jurss 1982, 
str. 295 n.; str. 434, pozn. 9.

“ DK 86 B 8; tentýž údaj uvádí také scholion k dílu Dionýsia Periégeta (FGrHist 
1 T 12b). Anaximandrův obraz světa v mnohém navazoval na starší představy zachy
cené v mýtu - srv. k tomu Ninck 1945, str. 24 nn.

” FGrHist 1 F 36; srv. též Pausaniás, X,16,3.

části, Evropu a Asii, jak ji zachycovaly staré mapy, kritizuje Hérodotos 
(IV,36), aniž ovšem uvádí konkrétní jména.”

Hérodotos měl nejspíše na mysli také Hekataia z Mílétu (asi 560-480), jenž 
dle Agathémera zpřesnil Anaximandrovu mapu tak, že byla hodna obdivu?’ 
K tomu, že Hekataios byl s to vytvořit podstatně přesnější a podrobnější mapu 
tehdy známěho světa, zřejmě napomohly zprostředkované údaje, avšak pře
devším jeho vlastní cesty, o jejichž rozsahu mnoho nevíme; jelikož jej však 
Agathémeros charakterizuje slovy anér polyplanés, tj. široce scestovalý muž, 
je pravděpodobné, že procestoval mnohé oblasti ve Středomoří, Černomoří 
i perské říši. O Hekataiově důkladné znalosti mnohých končin tehdejšího svě
ta svědčí i relativně početné zlomky z jeho díla Cesty po světě (Periodos gés, 
resp. Periégésis), které podávají informace o různých etnikách, městech, ře
kách, pohořích či vzdálenostech mezi jednotlivými místy. Hekataiův výklad 
však nebyl určen jen pro praktické užití jako cestovní průvodce, nýbrž kladl 
si vyšší cíl všestranného poučení o cizích zemích, neboť zahrnoval i údaje 
o místních mýtech a zvycích, o rostlinách a živočiších apod. Zlomky se nám 
uchovaly v citacích pozdějších autorů, převážně ve výtahu ze zeměpisného 
slovníku Ethnika Stefana Byzantského ze 6. století po Kr. Spis byl jakýmsi 
popisným komentářem k mapě a skládal se ze dvou knih, z nichž prvá popiso
vala Evropu a druhá Asii včetně Egypta a Libye. Z tohoto rozdělení i z výše 
zmíněné Hérodotovy kritiky se obvykle vyvozuje, že Hekataios rozlišoval 
pouze dva kontinenty, Evropu a Asii, avšak tento názor není zcela jednoznač
ný, neboť zlomky Hekaťaiova díla i svědeclví pozdějších aníických auíorů jej 
výslovně nepoívrzují. Stefanos Byzanťský uvádí u někťerých lokalit v Egyptě 
a Libyi jako místo, z něhož čerpal, en Periégései Aigyptú, resp. Libyés, avšak 
ne důsledně. Otázku lze tudíž sotva uspokojivě zodpovědět.’''

Jakým způsobem uspořádal Hekataios svůj výklad, nelze z dochovaných 
zlomků zcela bezpečně určit. Jelikož však v prvé knize pojednával nejprve 
o Evropě, je dosti pravděpodobné, že postupoval od Hispánie východním 
směrem Evropou do Asie a dále přes Egypt a Libyi zpět na severozápad Afri
ky.” Podobně jako periploi, jichž při své práci zřejmě využíval, popisoval 
i Hekataios především přímořské oblasti, avšak zachytil i některé údaje 
o vnitrozemí.’"

” Srv. CoBET 1996, str. 407 nn.
” FGrHist 1 T 12a.; celkově k Hekataiovi srv. Canfora 2001, str. 249 nn. 

FGrHist 1 F 305, 309, 314, 315 aj. Celkově k dané otázce srv. Zimmermann
1997, str. 285 nn.

” Srv. uspořádání zlomků ve FGrHist 1 F 38-357; Fritz 1967, 1,1, str. 53 n.; 
Amiotti 1986, str. 49 nn.

26 pp[jj.2 1967,1,1, str. 52 n.
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Třebaže Hekataiovo zeměpisné dílo nemáme k dispozici v úplnosti, i z do
chovaných zlomků lze získat poměrně ucelenou představu o tom, jaké měli 
Řekové na sklonku archaické doby zeměpisné znalosti o různých oblastech 
Evropy. Jak již bylo řečeno, Hekataios nejspíše postupoval od západu, a proto 
i F. Jacoby ve svém vydání zlomků jeho popisu země zařadil jako první (F 38) 
město Elibyrgé v oblasti bohatého přístavu Tartéssu, jenž ležel při ústí řeky 
Baetis (dn. Guadalquivir) do Atlantského oceánu. Další údaje se týkají oblas
ti kolem Hérakleových sloupů (dn. Gibraltar), kde se nacházela sídla kmene 
Mastiénů, a posléze Hekataios udával další ibérská města a kmeny a také os
trovy (nejspíše Baleáry) při jižním pobřeží Pyrenejského poloostrova, z nichž 
některé nejsou z jiných pramenů známy (F 39-52). Následují města jižní Ga- 
lie (mj. keltské město Narbón a řecké osady Massaliá, Monoikos a Ampelos), 
kterou obývali Keltové a Ligyové, tj. Figurové (F 53-58).

Další Hekataiovy zlomky se již vztahují k území dnešní Itálie. Málo se jich 
zachovalo k oblastem obývaným Etrusky a Ausony, tj. Aurunky, kteří měli 
svá sídla v oblasti jižního Latia (F 59-63), avšak hojněji jsme zpraveni o Lu- 
kánii a Bruttijsku na jihu Apeninského poloostrova, kde Hekataios uvádí řa
du vnitrozemských sídel dávných obyvatel těchto končin, Oinotrů (F 64-71). 
Po výčtu některých foinických a řeckých měst na pobřeží Sicílie (F 72-79) se 
popis opět vrací na pevninu, do oblasti, jež je ve zlomcích zvána Italiá 
(F 80-85). V Hekataiově době toto slovo označovalo jen nejjižnější výběžek 
Bruttijska (dn. Kalábrie), avšak postupně se jeho význam rozšířil na celý Ape- 
ninský poloostrov.O východním pobřeží Itálie se z dochovaných zlomků 
mnoho nedozvíme, jen čtyři z nich (F 86-89)^^ se týkají krajů obývaných Japy- 
gy (starověká Kalábrie a Apulie), avšak nemálo údajů z Hekataia (F 90-108) 
nám Stefanos Byzantský uchoval pro území rozkládající se při severovýchod
ním a východním pobřeží Jaderského moře, které nazývá jednak Adria, jed
nak lonios kolpos, tj. Iónské moře. Obě označení se tehdy, jak se zdá, značně 
překrývala, o čemž svědčí F 91, dle něhož kmen Istrů, obyvatel Istrie, sídlil 
při Iónském moři, zatímco F 93 tvrdí, že Libumové, jejich sousedi na sever
ním pobřeží Dalmácie, žili u Jaderského moře {Adriatikos kolpos). V dalších 
zlomcích jsou zachycena jména a sídla různých kmenů v Illyrii a v Épeiru, 
oblasti, jejíž obyvatelé byli příbuzní s Makedoňany a Illyry.

Epeiros již bezprostředně sousedil s Řeckem, z jehož popisu v Hekataiově 
díle se rovněž dochovalo dosti materiálu, který svědčí o tom, že výklad byl 
velmi podrobný (F 109-137), neboť si nevšímal jen významných měst, jako 
byly Chairóneia, Korint či Chalkis, ale i méně významných sídel, např. jed

Srv. KP 2, sl. 1483 n.
Zařazení zl. 89 do této oblasti je sporné - srv. FGrHist I, komentář, str. 337.

notlivých attických démů (F 126). Hekataios počítal k Evropě i ostrovy 
v Egejském moři včetně těch, které ležely při západním pobřeží Malé Asie 
(F 138-143). O Makedonii se dochovaly jen dvě zmínky (F 144-145), avšak 
Stefanos Byzantský z Hekataia excerpoval poměrně hojně pro hesla týkající 
se Thrákie (F 146-183).^’ Touto rozsáhlou oblastí postupoval Hekataios od 
Thermajského zálivu u poloostrova Chalkidiké podél severního pobřeží Egej- 
ského moře přes Helléspontos, Propontidu a Bosporos až do Pontu, podél je
hož západního pobřeží i ve vnitrozemí sídlily až po Istros (dn. Dunaj) thrácké 
kmeny. Jak je z dochovaných zlomků patrné, věnoval jim Hekataios značnou 
pozornost, avšak irmohé jsou pro nás pouhými jmény. Kromě místních kme
nů psal také o řeckých osadách na pobřeží. Většina údajů o thrácké oblasti se 
týká egejského prostoru a úžin mezi Egejským a Černým mořem, zprávy 
o Černomoří jsou již skrovnější - to platí i o jeho severní části, kterou obýva
ly početné skythské kmeny, o nichž se dochoval jen relativně malý počet 
zlomků (F 184-190). Na samém okraji Evropy pak žily poblíž Kavkazu kme
ny Dandariů a Tipanissů (F 191-192).^*’

Z výše uvedeného stručného přehledu obsahu Hekataiova zeměpisného 
díla je patrné, že Hekataios v něm důkladně zmapoval mnohé oblasti Evropy. 
Kromě významných, obecně známých lokalit uvádí totiž i řadu toponym, kte
rá ostatní prameny, jež máme k dispozici, vůbec nezmiňují. V některých pří
padech zase existují řecké či latinské varianty místních názvů uváděných He- 
kataiem, avšak ztotožnění není vždy jednoznačné.’’ Dále je z dochovaných 
zlomků zřejmé, že se Evropa sklonku 6. století př. Kr. zdaleka neshodovala 
s dnešním geografickým obrazem našeho kontinentu. Hekataios - a spolu 
s ním i ostatní Řekové - dobře znali především pobřežní oblasti. Uváděná 
města jsou z velké části námořní přístavy a i jména kmenů, řek a dalších míst, 
o nichž Hekataios hovoří, se vztahují k oblastem nepříliš vzdáleným od moře, 
pokud jsme ovšem s to jejich polohu blíže lokalizovat. Hekataiův obraz Ev
ropy se tak omezoval na oblasti při pobřeží Středozemního a Černého moře, 
které Řekové hojně navštěvovali a v nichž se usazovali. O vzdálenějších ob
lastech v evropském vnitrozemí měli Řekové jen velmi nejasné představy 
a o tom, jak rozlehlá území se na severu rozkládají, neměli tušení. Domněn
ky, že Hekataios ve svém díle psal i těchto dalekých končinách, jsou proto 
sporné: ze Strabónova výkladu o fantastických představách pojících se ke

Z uvedených zlomků jsou ze Stefana Byzantského všechny kromě tří (F 154, 
166, 167).

Vzhledem k problematickému čtení F 193 není zcela jasné, zda Hekataios kladl 
skythský kmen Issédonů, jejichž sídla se nacházela ve Střední Asii, do Evropy či Asie. 

” Konkrétní příklady lze nalézt v Jacobyho komentáři k jednotlivým zlomkům,
str. 329 nn.
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vzdáleným krajům (T 13 a F 194) nelze jednoznačně vyvodit, že Hekataios 
psal kupř. o Ripajském pohoří, jež bylo někdy ztotožňováno s Alpami. Stejně 
tak názor, že Hérodotos (111,115) čerpal své informace o Cínových ostrovech 
{Kassiterides nésoi) z Hekataia, není bezpečně prokazatelný, i když řečtí plav
ci již zřejmě v 6. století pronikli Atlantským oceánem poměrně daleko na se- 
ver.’^

Podle již zmíněné Hérodotovy kritiky (IV,36) kruhové podoby světa ob
tékaného Okeanem musela Hekataiova mapa zahrnovat i vzdálené severní 
končiny, avšak jejich obraz byl ještě nutně zakotven ve starší mýtické tradici 
o Hyperborejcích apod. Zatímco o severních oblastech Evropy tedy Hekata
ios neměl zřejmě bližší geografickou představu, a už vůbec netušil, kde tam 
vlastně končí, její hranice v ostatních směrech jsou z jeho díla poměrně jasně 
patrné. Na západě sahala až k Atlantskému oceánu, na jihu ji od Asie, resp. 
od Libye (tj. Afriky) a Asie oddělovalo Středozemní a Černé moře, avšak ne 
zcela bezpečně víme, kam kladl hranici mezi Evropou a Asií na východě. Na 
základě dochovaných zlomků nelze na tuto otázku jednoznačně odpovědět 
a ani žádný z pozdějších antických autorů nás o tom výslovně neinformuje. 
Z Hérodota (IV,45) se dozvídáme, že za východní hranici Evropy byla poklá
dána buď řeka Fásis (dn. Rioni v Gruzii) v Kolchidě, anebo řeka Tanais (dn. 
Don) ústící do Maiótského jezera (dn. Azovské moře), avšak že není jasné, 
kdo a proč tyto hranice stanovil. Co se týče vlastních zlomků Hekataiova díla, 
jejich interpretace není nesporná. Za nepřímý doklad toho, že pokládal za hra
nici Evropy Fásidu, se považuje údaj ze scholií k eposu Argonautika hellénis- 
tického básníka Apollónia Rhodského (F 18a), podle něhož Hekataios ve 
svém díle Genealogie soudil, že Argonauti propluli řekou Fásis do Ókeanu 
a odtud Nilem do Středozemního moře. Z propojení Fásidy s Ókeanem se vy
vozuje, že tvořila hranici mezi Evropou a Asií, avšak tento závěr zůstává pou
ze pravděpodobnou domněnkou, neboť ty zlomky z díla Cesty po světě, které 
se týkají území mezi řekami Tanais a Fásis, pocházejí - dle tvrzení Stefana 
Byzantského - buď z první knihy věnované Evropě (F 191 a 192), nebo z dru
hé knihy o Asii (F 211, 212 a 216). Jak se zdá, tento spor nelze bezpečně 
a jednoznačně rozsoudit, avšak každopádně je jasné, že rozmezí mezi Evro
pou a Asií kladli Řekové v 5. století př. Kr. do oblasti severovýchodního Čer- 
nomoří.

Z předešlého výkladu o nej starších dokladech toho, jak se v řeckém světě 
v archaické době a počátkem klasického období vyvíjel a proměňoval obsah

Fritz 1968,1, str. 64, II, str. 47 (pozn. 72). Kassiteridy nelze na základě údajů 
antických autorů bezpečně lokalizovat, nejspíše jsou to ostrovy v oblasti Británie, snad 
ostrovy Scilly ležící poblíž špice Cornwallského poloostrova [KP 3, sl. 148 n.).

zeměpisného pojmu Evropa, vyplývá, že naše znalosti tohoto problému zůstá
vají v mnohém neúplné a nejednoznačné, jelikož prameny, jimiž disponuje
me, jsou velice torzovité a i ty údaje, jež nám antická tradice uchovala, si čas
to protiřečí. Přesto, jak se zdá, lze za spolehlivě dosvědčenou pokládat tu sku
tečnost, že slovo Evropa v zeměpisném smyslu původně označovalo jen rela
tivně nerozsáhlě území v mateřském Řecku, v Thrákii a v Makedonii a že 
v důsledku poznávání dalších oblastí ve Středomoří a Čemomoří posléze 
označovalo celý světadíl v protikladu k Asii, resp. k Asii a Libyi. Je ovšem 
otázkou, na niž neznáme zcela jistou odpověď, proč získal právě toto místní 
jméno: snad proto, že bylo spjato s územím, které bezprostředně sousedilo 
s Asií, takže opozice byla nasnadě. Kromě toho rovněž nemáme zcela přes
nou představu o rozsahu zeměpisných znalostí Evropy v této rané době, neboť 
dochované zprávy představují jen nepatrný díl z poměrně rozsáhlé zeměpisné 
literatury - ostatně Hekataiovo dílo, z něhož známe jen asi 330 zlomků, je 
toho jasným dokladem.
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■ ZUSAMMENFASSUNG
Der geographische Begriff „Europa“ 
in der altesten griechischen Uberlieferung

Der Aufsatz befasst sich mit dem Problem des Ursprungs und der geographi- 
schen Ausdehnung des Begriffs „Europa“ in Griechenland der archaischen 
Zeit. Erstens wird versucht, verschiedene antike Ansichten liber die Herkunft 
des Namens des Erdteils Europa zu erdrtern, und in folgendem werden die 
verschiedenen Auffassungen des Wortes Europa im geographischen Sinne 
zusammengefasst: Urspriinglich bezog sich dieses Wort nur auf Mittelgrie- 
ehenland und makedonisch-thrakisches Gebiet. Infolge der Erweiterung der 
Kenntnisse der damaligen Welt, die die Entdeckungsreisen mitgebracht hat- 
ten, bezeichnete es spater manche Gegenden mit Hispanien anfangend und mit 
Schwarzmeergebiet endend, was geniigend aus der Schrift Erdbeschreibung 
des Hekataios aus Milet ersichtlich ist.

Habent sua fata tituli^

JANA KEPARTOVÁ (Praha)

Zakladatel největšího latinského souboru nápisů Corpus inscriptionum La
tinarum, Theodor Mommsen, se ve svých komentánch k jednotlivým nápisům 
zmiňuje o jejich pozdějším osudu především potud, pokud jsou zajímavé kvůli 
různému čtení textů. Tento německý vědecký velikán však koncipoval svůj 
monumentální soubor všech latinských nápisů z celé římské říše především 
jako „textbook“ antického světa, nikoli jako soubor dokumentů o pozdějších 
dobách a jejich vztahu k antice. Byl si velmi vědom zejména toho, že nápisné 
texty jsou dominantními prameny své doby, že bezprostředně zrcadlí staro
věký svět v jeho politickém, uměleckém, vědeckém i všeobecně kulturním 
rozměru.

Na antické nápisy se však můžeme podívat i z jiného pohledu - nápisy 
a osudy jejich existence odrážejí také vztah pozdějších věků k antice, vztah, 
který byl jednou negativní, pak zase pozitivní, nebo také lhostejný. K vyjád
ření tohoto vztahu se můžeme uchýlit k výroku Terentiana Maura Pro captu 
lectoris habent sua fata libelli,'^ který mutatis mutandis vypovídá o vztahu ke 
kamenným nápisným textům, jež jsou již od antiky označovány ponejvíce ter
mínem titulif Tento aspekt nápisnýeh památek zůstával až do nedávné doby 
na okraji zájmu badatelů. S novodobými trendy na poli epigrafiky, totiž s tren
dy zabývat se nejen textem nápisu, nýbrž více než dosud i jeho nosičem (např. 
výtvarná stránka nosiče nápisu může napomoci k jeho interpretaci),“* souvisí

' Text je součástí řešení Výzkumného záměru MSM 0021620827 České země 
uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jehož nositelem je Filozofická fakulta Univerzi
ty Karlovy v Praze.

Ter. De litteris, syllabis et metris, verš 258; 1286.
Jde jen o smysl výpovědi, hexametr tedy není zohledněn. Vedle toho existoval 

výraz inseriptio, který ovšem neznamenal pouze nápis, jak ho chápeme dnes, nýhrž 
především popisování něčeho (včetně vypalování znamení otrokům) či nadpisování 
(knihy nebo jiného textu) a konečně i označení autora či jeho díla na soše či její bázi 
apod. Termín se stává běžnějším teprve s počátkem novověku. Vedle toho existují 
termíny epitaphium, seriptum, caelatum, inseriptum. K dějinám pojmu inseriptio srv. 
Giersiepen - Bayer 1995, s. 11.

“* Už Cyriacus z Ancony (cca 1391-1455) nápisy nejen opisoval, nýbrž popsal
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