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Evropa a Asie 
v politickém kontextu 
5. století př. KrJ 
JAN SOUČEK (Praha)

Tento text volně navazuje na dva články pojednávající o geografickém chá
pání Evropy v archaickém Řecku a v Hérodotových Dějinách^ které se mj. za
bývají rovněž otázkou zeměpisného vymezení Evropy a hranic, které ji oddě
lovaly od Asie? Na rozdíl od archaické doby, kdy pojmy Evropa a Asie měly 
pouze geografickou (resp. mytologickou) platnost, nabývají obě slova v 5. sto
letí př. Kr. postupně politického obsahu.

K této proměně došlo v důsledku mohutného válečného konfliktu, v němž 
vojenské oddily řeckých obcí čelily výrazné početní převaze perské armády 
v době vlády Dáreia I. (522-486) a Xerxa I. (486-465). Společně prožívané 
ohrožení i úspěšné odražení nepřítele výrazně posílilo vědomí vzájemné řec
ké sounáležitosti a prohloubilo pocit vlastní svébytnosti ve srovnání s okolním 
neřeckým světem. Třebaže se řecký svět skládal z velikého množství samo
statných politických subjektů, byli si Řekové vědomi toho, že je mnohé spoju
je - slovy Hérodotovými jsou to „společný původ a společný jazyk [...], společ
né chrámy bohů a společné oběti a stejné mravy.“’ K tomu přistupuje zásadní 
rys, který spojoval většinu Řeků, a to život ve svobodných a nezávislých řec
kých poleis, které podle převažujícího mínění tvořily základní a přirozený rá
mec pospolitého lidského života.* *’ Všechny, kteří hovořili jiným jazykem a ne
sdíleli výše uvedené hodnoty, označovali Řekové slovem barbaros, které vedle 
neutrální platnosti nabylo v důsledku konfi'ontace s Persií negativního zabarve
ní, neboť od nynějška označovalo v řadě případů především úhlavní nepřátele.

' 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.

’ Souček 2008, s. 29 a 34; Souček 2009, s. 21-38.
’ Hérodotos, VIII, 144 (citace z Hérodotova díla pocházejí z překladu J. Šortky, HÉ- 

RODOTOS, Dějiny, Praha 1972).
Srv. kupř. AristotelÉS, Pol. I, 1252629 nn.
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Peršany.’ Vzájemný protiklad mezi Řeky a ostatními etniky, zejména obyvate
li rozlehlé perské říše, vyjadřovala především opozice pojmů Hellénes - bar- 
baroi, zakotvená výrazně v chápání protikladnosti politických zřízení, svobo
dy v poleis na jedné straně a despocie na straně druhé. Jelikož se však perská 
říše rozkládala na východě v Asii, začal být ro^or mezi Západem a Výcho
dem pojímán jako konflikt mezi Evropou (resp. Řeckem) a Asií, třebaže mno
hé řecké poleis ležely v Asii, tj. především v Malé Asii.®

Velmi raným dokladem tohoto rozporu jsou Aischylovi Peršané, s nimiž 
básník zvítězil roku 472. Patří mezi nečetné tragédie, které zpracovávaly his
torické téma, zde konkrétně řecké vítězství nad perským loďstvem v námořní 
bitvě u Salamíny roku 480.’ Hraje oslavou řeckého úspěchu, zejména zdůraz
ňuje zásluhy Athéňanů - když se Xerxova matka Atossa ptá sboru, proč chce 
její syn ovládnout právě Athény, dozvídá se, že zmocnil-li by se jich, bylo by 
ho již poslušno celé Řecko (v. 233 n.).®

Protikladnost Západu a Východu formuluje Aischylos nejvýrazněji ve scé
ně, která předchází příchodu posla se zprávou o drtivé porážce do Sús. Sbor 
perských starců vyjadřuje obavy o osud tažení a neblahé tušení zesiluje Atos- 
sin varovný sen. Zdálo se jí v něm o dvou krásně oděných ženách, jedné v per
ském šatu, druhé v dórském,’jež byly „dvě sestry téže krve“, z níž jedné bylo 
vlastí Řecko, druhé barbarská země. Když mezi nimi došlo k rozbroji {stasis), 
Xerxés se je snažil zkrotit a zapřáhl je k vozu. V tu chvíli se projevil rozdíl 
v jejich charakteru; barbarská žena se bez jakéhokoli odporu podvolila, avšak 
Řekyně jho zlomila a svrhla krále (v. 181 nn.).‘“

Z uvedené parafráze Aischylových veršů je patrné, že jeho chápání vzájem
ného vztahu Řeků a barbarů není černobíle nepřátelské. Na jedné straně ozna
čuje obě ženy za „sestry téže krve“, čímž dává na srozuměnou, že všichni lidé 
jsou si navzájem příbuzní, že jsou součástí jednoho lidského pokolení. Na stra
ně druhé však mezi oběma světy zeje hluboká propast. Proti řecké svobodo
myslnosti stojí ochota barbarů snášet otrocké jařmo. Svobodu v řeckých poleis

’ K otázce vztahu Řeků a barbarů srv. DlLLER 1961, s. 37 nn.; HARRISON 2002,pas
sim; Cartledge 2002, s. 51 nn.; Hartog 2001, s. 79 nn.; Gauer 1998, s. 31 nn; z pře
hledu výskytu slova barbaros v řeckých textech (WELSKOPF 1985, si. 298 nn.) vyplývá, 
že nejstarší doklady pocházejí z děl autorů, kteří žili na přelomu 6. a 5. století př. Kr.; 
jediným starším dokladem je složenina barbarofónos u Homéra {II. 11,867).

® Srv. Hartog 1996, s. 7 nn.
’ Celkově k politickému poselství Peršanů srv. GOLDHILL 2002, s. 50 nn.
* Srv. Euben 1997, s. 69 nn.
’ Aischylos výslovně hovoří v případě Řekyně o „dórském“ šatu, neboť ten byl po

kládán za původní řecký ženský oděv, zatímco iónský ženský šat byl kárského, tudíž 
asijského původu - srv. Hérodotos, Hist. V,88.

'“MEIER 1988, s. 76 nn.
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zdůrazňuje Aischylos na vícero místech, mj. ve scéně, v níž se Atossa ptá sbo
ru, kdo je velitelem a pánem athénského vojska, které zde jako pars pro toto 
symbolizuje celý řecký svět. Dostává se jí odpovědi, že Athéňané nejsou ot
roky a nejsou poslušni žádného člověka (v. 241 n.)." Řecká touha po svobodě 
rovněž výrazně zaznívá z bojového pokřiku, který při svém popisu bitvy u Sa- 
lamíny uvádí perský posel: „Nuže, synové Řeků, osvoboďte svou vlast, osvo
boďte své děti a ženy i chrámy otcovských bohů a hroby předků. Nyní se bo
juje o všechno!“” Ve srovnání s řeckou svobodou se postavení obyvatel per
ské říše nutně jeví jako otroctví. Perský král má nad svými poddanými abso
lutní moc, to je neměnná danost, avšak jeho vládnutí může mít pozitivní ěi ne
gativní rysy. Protiklad dobrého a špatného vládce Aischylos názorně ukazu
je na srovnání krále Dáreia a jeho syna Xerxa. Dáreia značně idealizuje - je 
pro něho ztělesněním spravedlivého a moudrého panovníka, jenž svůj lid ni
kdy neuvedl do záhuby, protože vždy dbal na vůli bohů.” V kontextu válečné
ho konfliktu mezi poleis v mateřském Řecku a perskou říší klade důraz na je
den aspekt respektování této vůle - Zeus perským králům dopřál vládnout jen 
nad celou Asií (v. 762 nn.).” Toto tvrzení vkládá Aischylos do úst přímo krá
li Dáreiovi, jehož stín vystoupil z hrobu, aby vznesl obvinění proti svému sy
novi Xerxovi. Právě ten je v Aischylově pojetí pravým opakem svého otce, je 
zosobněním násilného a svévolného vládce, jenž přináší všem Peršanům zhou
bu, neboť nerespektuje vůli bohů, překračuje hranice Asie, a tím se dopouští 
hybris, která musí být potrestána.”

Aischylos tedy vidí protikladnost mezi Západem a Východem především 
v rovině rozporu mezi Řeky a barbary, kteří se od sebe liší svobodomyslnos
tí na jedné straně a otrockým duchem na straně druhé. Zároveň však alespoň 
zčásti tento rozpor vymezuje geograflcky, když uvádí, že perským králům pří
sluší vládnout nad Asií. Protipólem Asie mu však není Evropa, nýbrž Řecko.

Zatímco Aischylos svou tragédií Peršané reagoval toliko na jednu, byť 
i rozhodující bitvu v průběhu řecko-perských válek, historik Hérodotos z ma
loasijského Halikamássu učinil tento válečný konflikt ústředním motivem ce
lého svého díla, rozsáhlého přehledu dosavadních dějin takřka celého tehdy

" Harrison 2000, s. 51 nn.
” Aischylos, Pers. 402 nn. (přel. J. Souček).
” K chvále Dáreiovy vlády srv. mj. 555 nn.; 779 nn.; 852 nn. Aischylos potřebo

val dosáhnout žádoucího konfliktu obou vládců, a proto poněkud „upravil“ historickou 
skutečnost - především vědomě odsunul do pozadí tažení proti Řecku v době jeho vlá
dy, které bylo odvetou za pomoc Athén a Eretrie povstání maloasijských Řeků (o bitvě 
u Marathónu je v Peršanech jen jediná zmínka - v. 475).

” Vláda nad Asií zahrnuje i maloasijské Řeky - srv. HEINRICHS 1989, s. 98 nn.
*’ Srv. Aischylos, Pers. 550 nn.; 717 nn.; 820 nn.; k Aischylovu chápání hybris srv. 

Fisher 1992, s. 247 nn.
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známého světa. V duchu starší iónské tradice se původně zabýval cizími ze
měmi a sepisoval o nich vyprávění (/ogoí), v nichž vedle historického mate
riálu byly silně zastoupeny údaje geograflckého a etnografického charakteru, 
avšak celkovou změnu koncepce jeho historického díla zřejmě výrazně ovliv
nil ve 40. letech 5. století pobyt v Athénách, kde byl tehdy vítězný odpor pro
ti perské přesile stále živým tématem.

Hérodotos se ovšem neomezil pouze na vylíčení nedávné minulosti, nýbrž 
pojal řecko-perské války jako vyvrcholení dávného konfliktu mezi Řeky a bar
bary. Kořeny sporů klade do vzdálených časů věku héróů a za jejich příčinu 
pokládá vzájemné únosy žen - Foiničané unesli z Argu íó, Řekové z Tyru Eu- 
rópu a z Kolchidy Médeiu a později Paris Helenu ze Sparty (1,1 nn.). Hérodo
tos uvádí různé, dílem protikladné varianty těchto vyprávění, avšak nehodlá 
posuzovat, kde je pravda. Na pevné půdě se cítí až v době poměrně nedávné, 
neboť říká: „Označím toho, o kom sám vím, že začal s bezprávnými činy pro
ti Řekům, [...]“ (1,5). Tímto mužem byl lýdský král Kroisos, jenž si podrobil 
řecká města v Malé Asii, a tak způsobil, že někteří Řekové - předtím všichni 
svobodní - upadli do cizího područí (1,6; srv. 1,26).” Hérodotův obraz Kroisa 
však není černobílý, nezamlěuje ani jeho přátelské vztahy k Řekům (1,6) a ob
šírně vypráví o jeho úctě k delfské věštírně (1,47 nn.).”

Tento Hérodotův diferenciovaný přístup k barbarskému světu je jasně pa
trný už z prooimia, kde zdůrazňuje, že významnou intencí jeho díla je - vedle 
vysvětlení, proč Řekové a barbaři vedli navzájem války - přispět k tomu, „aby 
neupadlo v zapomenutí, co lidé vykonali, aby se zachovala sláva velikých a po
divuhodných činů, které dokázali jednak Řekové, jednak barbaři“ (1,1).” Tento 
rys jeho historického vyprávění, totiž pozitivní ocenění zásluh a předností ji
ných národů, patrné zejména ve II. knize věnované Egyptu, je v kontextu řec
kého myšlení, zaměřeného výrazně „hellénocentricky“, dosti ojedinělý a na
tolik výrazný, že jej pozdější autoři obviňovali ze sympatií k barbarům.”

I vzdor obdivu k tomu, čeho barbaři dosáhli, je však základním motivem 
jeho historického díla nepochybně rozpor mezi jejich a řeckým světem. Ten
to antagonismus vyjadřuje Hérodotos nej častěji v etnické rovině (Hellénes - 
barbaroi), avšak vedle toho jej chápe také geograficky jako protiklad Evro
py a Asie, jak je patrné hned z úvodu díla, kde v již zmíněném přehledu vzá
jemných příkoří v dávných dobách píše, že Řekové se provinili, „neboť začali 
s válečnými výpravami do Asie ještě dříve než Asiaté do Evropy“ (1,4). Tohoto

” Fuhrmann, s. 22 nn.
” K obrazu Kroisa u Hérodota srv. Gauer 1995, s. 211 n.
” K prooimiu srv. BiCHLER - Rollinger 2001, s. 13 nn.
” Srv. kupř. Plútarchos, De Her. malign. 12, kde je Hérodotos označen slovem 

filobarbaros.

AVRIGA-ZJKF 52, 2010, s. 34-43



38 Jan Souček Evropa a Asie v politickém kontextu 5. století př. Kr. 39

protikladu kontinentů, které na jiných místech svého díla vymezuje v čistě ze
měpisné rovině (11,16 n.; IV,36 nn.), používá Hérodotos ve svém díle i pozdě
ji, když politický rozpor mezi Řeky a perskou říší charakterizuje geograficky 
opozicí Evropy a Asie?® Peršané totiž „dosáhli nadvlády v Asii“ (1,95) a „po
važují celou Asii za majetek svůj a svého právě panujícího krále“ (IX, 116). Po
kus rozšířit perskou moc směrem do Evropy chápe Hérodotos - podobně jako 
Aischylos - za překročení míry určené bohy, tj. za hybris, která dojde zaslou
ženého trestu. Tato myšlenka je výstižně vyjádřena v jedné Themistokleově 
řeči, v níž athénský vojevůdce zdůrazňuje, že zásluhu na porážce Peršanů mají 
„bohové a héróové, kteří nedopustili, aby jediný muž kraloval nad Asií a Ev
ropou“ (VIII, 109)?'

Základní rozpor mezi Východem a Západem, resp. mezi Řeky a barbary, 
vymezuje Hérodotos především v politické rovině, tj, zdůrazňuje zásadní pro
tiklad mezi orientální despocií a svobodou řeckých poleis. Snaží se však po
stihnout jeho hlubší kořeny a zajeden z podstatných faktorů, které jej určova
ly, pokládá charakter krajiny, v níž lidé žijí a jež významně spoluurčuje jejich 
vlastnosti, způsob života a také politické uspořádání. Velmi jasně tuto myšlen
ku vyjadřuje v závěru svých Dějin, když píše o tom, jak Kýros odmítl návrh, 
aby se Peršané ze své malé a drsné původní vlasti odstěhovali někam do mír
né krajiny. Zakladatel perské říše před tím varuje, neboť kdyby tak učinili, pře
stali by už být vládci, ale stali by se ovládanými, jelikož v mírných zemích se 
rodí změkčilí, a nikoli bojovní muži (IX, 122).

Dalším z faktorů, který má vliv na rozdílnost Řeků a Peršanů, je dle Hé- 
rodota protiklad chudoby a bohatství. Vzdor Kýrovu varování získali Peršané 
svými výboji záhy obrovské bohatství, které je přivedlo ke zjemnělému způ
sobu života a nedostatku statečnosti v boji - tento závěr lze vyvodit z řeči mí- 
létského vládce Aristagora ve Spartě, kde žádal o pomoc iónskému povstání 
(V,49).'^^ Proti perskému bohatství staví Hérodotos chudobu Řecka - činí tak 
slovy Démarata, spartského vyhnance na Xerxově dvoře, který králi vysvětlu
je, že „chudoba je s Řeckem srostlá od kolébky, statečnost pak je vlastnost zís
kaná, ke které Řeky přivedla moudrost a přísné zákony; statečností se Řecko 
brání proti chudobě a otroctví“ (VII, 102).

Rozpor mezi bohatstvím a chudobou se zjevně promítá do roviny politic
kého zřízení. Zatímco obrovské bohatství mohutné perské říše je spjato s des-

“ Thomas 2002, s. 75 nn.
Kornarou 2004, s. 307 nn.

“ Srv. též slova spartského regenta Pausania, který po bitvě u Plata] komentoval 
skvělé vybavení perského polního ležení slovy: „[...] chci vám ukázat hloupost toho 
Peršana, který takhle žil, a přesto k nám přišel loupit, ačkoli žijeme bídně“ (HÉRODO
TOS, Hist. IX,82).
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poličkou vládou, v níž i nejvyšší velmoži jsou jen královými otroky (VII,56; 
VIII, 102), v chudých a drobných řeckých obcích se daří svobodě, jež však není 
zcela absolutní, jak vyplývá ze slov již zmíněného Démarata, jimiž charakteri
zoval Lakedaimoňany: „Jsou sice svobodní, ale ne ve všem; jejich pánem je zá
kon a před ním mají daleko větší úctu než tví lidé před tebou.“ (VII, 104). Řec
ké lpění na svobodě a odpor k despotické moci vyjadřuje Hérodotos mj. v pří
běhu dvou Sparťanů, kteří odešli do Persie, aby odčinili poskvrnu způsobenou 
zabitím perských hlasatelů. V rozhovoru s perským hodnostářem, jenž jim do
poručuje, aby se poddali králi a získali vlivné postavení, jeho návrh rozhod
ně odmítají: „Víš, co to znamená být otrokem, ale svobody jsi nikdy neokusil, 
zdaje sladká či ne. Kdybys jí okusil, radil bys nám, abychom o ni bojovali ne
jenom kopími, ale i sekerami.“ (VII, 135)?’

Hérodotos tedy vidí mezi Řeky a barbary zásadní rozpor spočívající v tom, 
že jedni žili ve svobodných obcích, zatímco druzí byli otroky svých panovní
ků. Přesto však-podobnějako Aischylos-šije vědom toho, že je i přes všech
ny kulturní a politické rozdíly spojuje hluboká vrstva základních hodnot, jež je 
společná všem lidem bez rozdílu. K tomuto názoru dospívá na základě zkou
mání rozdílnosti nomoi, tj. mravů, obyčejů a také zákonů určujících způsob ži
vota lidské společnosti. Jasně si uvědomuje jejich relativní platnost - kdyby si 
všichni lidé měli vybrat ze všech obyčejů na světě, každý by si zvolil své vlast
ní, neboť je pokládá za nej lepší. Ve svém díle probírá na různých místech čas
to výrazně protikladné mravy různých etnik, avšak má pro všechny pochopení, 
protože i přes někdy značnou neobvyklost pro cizince mají zásadní význam pro 
pospolitost, v níž platí (111,38).“ I přes značné rozdíly v mravech a obyčejích 
však dle Hérodota platí normy, které jsou společné všem lidem - tuto myšlen
ku uvádí v rámci vyprávění o již připomenutém případě zabití perských poslů 
ve Spartě, neboť právě ochrana poslů mezi ně patří (VII, 136).

Myšlenka, že charakter krajiny má vliv na vlastnosti obyvatel a na jejich 
politické zřízení, spojuje Hérodotovo dílo s nerozsáhlým anonymním spiskem 
O vzduchu, vodách a místech, který je součástí Corpus Hippocraticum. Dílo 
je tradičně spojováno s kójskou lékařskou školou, jejímž nejslavnějším před
stavitelem je Hippokratés, a je datováno do druhé poloviny 5. století.“ Spoju
jí se v něm aspekty dobové lékařské teorie a politického myšlení. V prvé části 
spisu (kap. 1-11) autor postupně probírá, jaký vliv mají na tělesnou konstituci 
a lidské zdraví roční doby, poloha sídel vzhledem k východu a západu slunce 
a vzhledem k větrům, které tam vanou, a charakter zdrojů vody. Poznání těch
to skutečností pak může lékaři napomoci k tomu, aby správně určil diagnózu.

“ Srv. Dihle 1994, s. 41 n.
Srv. Canfora 2001, s. 266 n.; Thomas 2002, s. 102 nn. 

“ JOUANNA 1992, s. 528 n.
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Ve druhé části pojednání (kap. 12-24) pak autor na základě předešlého vý
kladu konkrétně charakterizuje různé národy^'' a zejména se snaží postihnout, 
jakým způsobem odlišné přírodní podmínky a protikladné politické zřízení ur- 
ěují charakter obyvatel Evropy a Asie. Nacházíme zde tedy v poměrně důklad
ně propracované podobě myšlenky, které spíše jen v náznaku nadhodil Héro
dotos. Na rozdíl od něho však autor spisku O vzduchu, vodách a místech ne
hovoří o protikladu Řeků a barbarů, nýbrž o odlišnosti obyvatel Asie a Evro
py. Co se týěe Evropy, má na mysli očividně především Řeky a pod Asií rozu
mí především Malou Asii.^’

Ve 12. kapitole autor zdůrazňuje, že „Asie se naprosto odlišuje od Evropy 
přirozenou povahou všeho, jak toho, co vyrůstá ze země, tak lidí“.^® V následu
jící charakteristice Asie se soustřeďuje na tu její část, jež „leží uprostřed mezi 
chladem a horkem“ a jež se těší mírnému klimatu bez výrazných výkyvů. Ne
sužuje ji ani přílišné vedro, ani mráz, ani sucho a nedostatek vody, ani nadměr
né množství srážek. V Asii je proto všechno větší a krásnější, země dává množ
ství plodů a daří se tam i domácím zvířatům, která mají mnoho mláďat. Příz
nivé podnebí, jakoby stálé jaro, blahodárně působí i na tamní obyvatele - mají 
dosti mírné a jemné mravy, jsou dobře živení, krásní a urostlí a navzájem se 
sobě podobají avšak přináší i stinné stránky - jejich přirozené povážeje vel
mi vzdálena mužnost, odvaha a odolnost vůěi námaze a strázni.

V 16. kapitole pak autor shrnuje předešlý výklad o Asii, když uvádí, že pří- 
ěinou nedostatku mužnosti a odvahy jejích obyvatel je stálost podnebí, avšak 
vedle tohoto vysvětlení předkládá nový důvod slabosti Asiatů, a to ten, že je 
způsobena jejich obyčeji, resp. zákony (nomoi)'. „Většině Asie totiž vládnou 
králové; kde lidé nejsou sami sobě pány a nejsou nezávislí, nýbrž jsou v pod
ručí vládce, neuvažují o tom, jak by se vycvičili ve válečném umění, ale o tom, 
jak by se jevili neschopnými boje.“ Účast na válečném tažení totiž přináší od
loučení od blízkých, hrozbu smrti a hospodářské ztráty, zatímco úspěch v boji 
přináší prospěch jen vládci. V kontextu dobové diskuse o vzájemném vzta
hu nomos afysis se zde setkáváme s myšlenkou, že nomos může ovlivnitfy- 
sis-. „1 když je někdo svou přirozenou povahou (fysei) statečný a smělý, jeho 
charakter se zrněni působením obyěejů (hypo tón nomón)“ Jako doklad toho

to obecného závěru uvádí autor tu skutečnost, že Řekové či barbaři, kteří žijí 
v Asii a nejsou v područí vládců, jsou nejbojovnější ze všech lidí, protože ne
bezpečí podstupují ve vlastním zájmu.^’

23. kapitola přináší - po obšírném výkladu o Skythech, kteří žili v severní 
části Evropy - stručnou charakteristiku dalších obyvatel Evropy: Ti se od sebe 
liší velikostí i podobou a jejich mravy jsou dosti hrubé a drsné, neboť jsou vy
staveni častým a prudkým klimatickým změnám, střídání mrazivých zim a hor
kých lét, suchem i hojnými dešti. To je však jen jedním důvodem, proč jsou 
lidé v Evropě statečnější než Asiaté, druhý spoěívá v tom, že nejsou v podru- 
ěí králů, nýbrž jsou nezávislí (autonomoí), a proto rádi dobrovolně podstupu
jí nebezpeěí.’’

Pro autora spisu O vzduchu, vodách a místech se tedy rozdílný charakter 
obyvatel Evropy a Asie zakládá na dvou faktorech, jednak na odlišném klima
tu a přírodních podmínkách, jednak na protikladném politickém uspořádání. 
Na rozdíl od Aischyla a Hérodota je pro něho zkoumání rozdílů mezi Evropa
ny a Asiaty jedním z hlavních cílů celého díla, a proto je jeho výklad relativně 
soustavný a ucelený. Aischylos vyjadřuje opozici Východu a Západu převáž
ně v politické rovině jako kontrast řecké svobodomyslnosti a orientální despo
cie a jen okrajově zmiňuje geografický aspekt. Také Hérodotos převážně uva
žuje v pojmech Řekové a barbaři, avšak zároveň vidí zmíněný pro
tiklad jako rozpor mezi Evropou a Asií. Politický aspekt dále rozšiřuje úvaha
mi o rozdílnosti nomoi a stručně se dotýká i vlivu krajiny na charakter obyva
tel. Oba autoři, Aischylos i Hérodotos, jsou si i přes zásadní rozdíly mezi Řeky 
a barbary vědomi toho, že všichni jsou součástí jednoho lidského rodu a že je 
spojují základní lidské hodnoty. Oproti tomu se autor hippokratovského spis
ku na základě zkoumání vlivu přírodních podmínek a politického uspořádání 
omezuje pouze na postižení zásadních rozdílů mezi obyvateli Evropy a Asie. 
V zásadě mu rovněž jde o vysvětlení rozdílů mezi Řeky a barbary, avšak těchto 
pojmů ve výkladu neužívá, neboť se snaží vzbudit dojem argumentace oproš
těné od dobových politických konotací. Přesto se však jeho závěry nijak ne- 
vymykají ve své době převládajícímu obrazu, který si Řekové vytvořili o sobě 
Samých v kontrastu k barbarům.

Všímá si zejména těch etnik, která se výrazně liší od ostamích; nejpodrobněji se 
věnuje Skythům, dále charakterizuje obyvatele oblasti při řece Fásis a blíže neznámé 
Makrokefaly. Kromě toho se zabýval také obyvateli Egypta a Libye, avšak příslušné pa
sáže jsou ztraceny. Celkově k obsahu 2. části spisu srv. Levine 1971, s. 135 nn.

Uvedené srovnání se týká středního pásu země s mírným podnebím ležícím mezi 
teplotnimi extrémy, které pro Evropu představuje Skythie a pro Asii zřejmě postihoval 
ztracený popis Egypta a Libye. Srv. MÜLLER 1972, s. 141 n.

Citace ze spisu O vzduchu, vodách a místech přel. J. Souček.
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“ Vegetti 1995, s. 615 nn.
“ Srv. Edelstein 1931, s. 32 nn.; Backhaus 1976, s. 170 nn.; López Férez 1994,

s. 90 nn.
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■ ZUSAMMENFASSUNG
Europa und Asien im politischen Kontext 
des 5. Jahrhunderts v. Chr.

Die Perserkriege trugen dazu bei, dass sich die Griechen intensiver ihrer eigenen 
Identität bewusst waren und dass sich der Gegensatz zwischen ihnen und den 
Barbaren (besonders den Persern) vertiefte. Diesen Antagonismus brachte im 
5. Jahrhundert deutlich zum Ausdruck zum einen die Opposition der Begriffe 
Hellenes - barbaroi, oder auch zum anderen die Antithese der Erdteile Europa 
und Asien, weil das Perserreich als zu Asien zugehörig aufgefasst wurde. Der 
Hauptunterschied zwischen den beiden Bereichen wurde vor allem als Kontrast 
der Bürgerfreiheit in den griechischen Poleis und der Knechtschaft der Unter
tanen des persischen Königs verstanden. Der Aufsatz verfolgt diese Gegenüber
stellung an drei Texten, die für diese Problematik besonders aufschlussreich sind, 
und zwar an der Tragödie Perser von Aischylos, an dem Geschichtswerk des 
Herodots und letztlich an der medizinischen Schrift Über die Umwelt.
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