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Pýtheás z Massalie 
a jeho spis O Okeanu'^ 
JAN SOUČEK (Praha)

Nedochovaný spis O Ókeanu Pýthea z Massalie byl v antickém světě vý
znamným a hojně užívaným zdrojem poznatků o vzdálených oblastech západní 
a severní Evropy, které ležely daleko za obzorem středomořského světa, avšak 
zároveň byl jeho tvůrce Strabonem i jinými autory osočován z toho, že je jeho 
dílo plné výmyslů a fantazií. K tomu mj. přispělo vyprávění o záhadném os
trově Thúlé, ležícím daleko na severu, který byl hádankou i pro pozdější řím
ské geografy, kteří se zabývali severem Evropy. Jako ultima Thule se tento os
trov u Vergilia ve Zpěvech rolnických i u dalších autorů stal symbolem odleh
lých bájných končin na samém okraji světa.”

Ani dnes nejsme s to Thúlé s určitostí identifikovat a podobně toneme v ne
jasnostech, chceme-li získat přesnější představu o Pýtheovi, o motivech jeho 
cesty a o tom, která místa opravdu navštívil. Co se týče doby jeho života, jas
né je to, že žil ve 4. století př. Kr., avšak kdy přesně podnikl svou cestu, ne
lze bezpečně stanovit - snad to bylo zhruba kolem jeho poloviny. Své dílo se
psal a zveřejnil nejspíše až v době tažení Alexandra Makedonského ve 20. le
tech 4. století, na což můžeme mj. nepřímo usuzovat i z té skutečnosti, že nej
starším autorem, který Pýthea citoval, byl Aristotelův žák Dikaiarchos z Mes- 
sény, činný zhruba v poslední čtvrtině 4. století.'*“

Pýtheovo rodné město, řecká osada Massaliá, založená nejspíše již kolem 
roku 600 př. Kr. z maloasijské Fókaie, patřila k významným obchodním stře
diskům západního Středomoří a svými obchodními aktivitami konkurovala 
mocnému Kartágu. Důležitým zdrojem zisků byl obchod s cínem, který se do
vážel především ze vzdálené Británie. Vzhledem k tomu, že Kartáginci brá
nili řeckým lodím v plavbě Hérakleovými sloupy (dn. Gibraltarský průliv) do 
Atlantského oceánu, vedli Řekové z Massalie svůj obchod vnitrozemím Galie

převážně podél toků řek. Massalijští obchodníci se zjevně snažili své aktivity 
posilovat a rozšiřovat i v dalších oblastech vzdáleného severu Evropy a asi také 
chtěli získat podíl na obchodu se žádaným jantarem, který pocházel z Pobaltí.

Do tohoto kontextu nejspíše musíme zasadit dlouhou cestu Pýthea z Massa
lie, o jehož osobě nemáme k dispozici v zásadě žádné spolehlivé údaje. Poly- 
bios u Strabóna (11,4,2) sice zpochybňuje rozsah jeho cest s tím, že byl pouze 
soukromou osobou a nadto chudý, avšak toto tvrzení je očividně neobjektivní 
a zaujaté.’ Pýtheás svou cestu podnikl zřejmě primárně jako obchodník, kte
rý se snažil získat nové poznatky, jež by byly prospěšné obchodním aktivitám 
jeho rodné obce, avšak jeho zájmy byly podstatně širší. Z dochovaných svě
dectví o jeho díle totiž plyne, že pozornost nevěnoval jen geografickému a et
nografickému popisu oblastí, jež navštívil, nýbrž že se zabýval také pozorová
ním neobvyklých přírodních jevů a astronomickými měřeními, zejména usi
loval o určení zeměpisné šířky různých míst na severu. Jeho odborné znalosti 
byly nesporně na vysoké dobové úrovni, takže se soudí, že není vyloučeno, že 
mohl být Aristotelovým žákem, neboť vztahy mezi Massalií a Athénami byly 
v té době poměrně úzké.’

Jak již bylo naznačeno, nelze získat přesnou představu o tom, která z míst, 
o nichž psal, poznal Pýtheás z autopsie a o kterých vyprávěl na základě poznat
ků získaných z druhé ruky. Kromě toho nejsme s to jednoznačně identifikovat 
mnohá z míst, o nichž se zmiňoval. Přesto však alespoň v základních obrysech 
můžeme jeho cestu rekonstruovat. Pýtheás měl sice informace o západním po
břeží Hispánie, avšak vzhledem k již zmíněné blokádě Hérakleových sloupů 
Kartáginci putoval asi vnitrozemím Galie na její západní pobřeží a odtud dále 
na místních lodích po trasách rybářů a obchodníků na sever na jižní pobřeží 
Británie, kde asi v dnešním Comwallu navštívil tamní cínové doly.’ Dále zřej
mě procestoval celou Británii až na sever, a to včetně přilehlých ostrovů. Kam 
zamířil dále, není příliš jasné. Přes Faerské či Shetlandské ostrovy mohl dora
zit až na Island, za nějž bývá považována Thúlé, nebo také na západní pobře
ží Norska. Závěrečná část jeho cesty směřovala nepochybně na východ do ob
lasti Baltského moře, kde se nacházely zdroje jantaru."

Výše ve stručnosti nastíněný průběh Pýtheovy cesty do severních oblas
tí Evropy se zakládá na často nejednoznačných a sporných údajích, které nám 
o Pýtheově díle O Ókeanu uchovali pozdější autoři. Nejstarším dochovaným 
spisem, který se na Pýthea odvolává, je komentář k Arátově učené básni Zjevy 
nebeské z pera Hipparcha z Níkaie, jenž žil ve 2. století př. Kr., avšak převážná

” Tento příspěvek je součástí řešení Výzkumného záměru MSM 002120827 „Čes
ké země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“, jehož nositelem je Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze.

’’ Vergilius, Georg. 1,30; srv. Käppel 2001, s. 11; Roller 2006, s. 79 n. 
Bianchetti 1997, s. 73 nn.; srv. též CUNLIFFE 2002, s. 2 a 152 n.
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' Srv. Roseman 1994, s. 50 n. 
’ Roller 2006, s. 63 n.
’ Roller 2006, s. 72 n.
" Srv. CUNLIFFE 2002, s. 56 nn.; Roller 2006, s. 68 nn.
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většina svědectví pochází ze Strabónova Zeměpisu a z Přírodovědy Plinia Star
šího. Z obou právě uvedených učenců však víme, že kromě Hipparcha znali Pý- 
theovo dílo i další autoři hellénistického období, mj. již zmíněný Dikaiarchos 
a dále Tímaios z Tauromenia, Eratosthenes z Kyrény či Artemidóros z Efesu. 
Na Pýthea se odvolává v 1. století po Kr. stoik Geminos z Rhodu, který jako 
jediný uvádí titul jeho spisu,^ i pozdní autoři, např. Martianus Capella, Stefa
nos Byzantský a Kosmas Indikopleustés, kteří však s velkou pravděpodobnos
tí znali jeho spis už jen zprostředkovaně.^

Vzhledem k omezenému prostoru přináší následující překlad zlomků Pý- 
theova díla z dochovaného materiálu pouze výbor, který se soustřeďuje přede
vším na údaje geografického charakteru přinášející zprávy o vzdálených ob
lastech západní a severní Evropy, o nichž Pýtheás zanechal své svědectví. Zá
kladem překladu je edice, kterou připravila Serena Bianchetti (1998), poznám
ky k jednotlivým zlomkům vycházejí nejen z jejího komentáře, ale i z komen
táře Christiny Horst Roseman, ze studií, které napsali Barry Cunliffe a Duane 
W. Roller, a z příslušných hesel lexikonu Der Kleine Pauly.
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5 Jméno díla uvádí rovněž Kosmas Indikopleustés ve zlomku téhož obsahu, který 
udává i Geminos, a je proto pravděpodobné, že jej z Geminova Úvodu do astronomie 
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K antické tradici Pýtheova díla srv. Roseman 1994, s. 7 nn.; Bianchetti 1998, 
s. 68 nn.

’’ Zahrnuje jen novější práce, z nichž lze získat přehled o starším bádání.
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(4) Strab., Geogr. 111,2,11:
Zdá se, že lidé v dřívějších dobách nazývali řeku Baitis Tartéssem a Gadei- 
ru a ostrovy v jejím okolí Erytheií. A právě proto se soudí, že Stésichoros řekl 
o pastýři Skotu Géryonovi, že se narodil téměř „naproti slavné Erytheií, při 
vodnatých a stříbronosných pramenech řeky Tartéssu, ve skalní sluji“. Ta řeka 
má dvě ústí, a jak se vypráví, na území mezi nimi leželo dřivé město, které se 
jmenovalo stejně jako řeka Tartéssos, a země, kterou nyní obývají Túrdúlové, 
se nazývala Tartéssis. Avšak Eratosthenés říká, že Tartéssidou se nazývá země 
sousedící s Kalpé a že Erytheia je zvána blaženým ostrovem. Jeho tvrzení po
pírá Artemidóros s tím, že není pravdivé. Stejně tak je mylný údaj o tom, že 
Gadeira a Svatý mys jsou od sebe vzdáleny pět dní plavby, neboť ve skuteč
nosti je od sebe dělí ne více než tisíc sedm set stadií. Chybné je rovněž tvrze
ní, že se u tohoto místa zastavuje příliv a odliv, neboť k jejich střídání dochá
zí kolem celého obývaného světa, a také názor, že severní končiny Ibérie jsou 
snáze přístupné přes Keltiku než plavbou přes Okeanos. Tyto a jiné omyly uvá
dí proto, že uvěřil Pýtheovým klamným výmyslům.’

(5) Strab., Geogr. IV,2,1:
Řeka Leigér ústí do moře mezi zeměmi Piktonů a Namnétů. V dřívější době 
se u této řeky nacházela obchodní osada Korbilón, o níž hovoří Polybios, když 
připomíná údaje (sc. o Británii), které si vymyslel Pýtheás: Když se Massalijští 
setkali se Scipionem, který se jich vyptával na Británii, žádný z nich nebyl s to 
říci nic, co by bylo hodno pozornosti.'“ Nebyli toho schopni ani lidé z Narbó- 
nu a Korbilónu, která byla nej významnější z tamních měst. Kam až sahala Pý
theova opovážlivost při spřádání výmyslů!"

* Číslování zlomků se řídí podle edice S. BIANCHETTI.
’ Baitis = Guadalquivir; Gadeira = foinické město Gades, dn. Cádiz; Erytheia = báj

ný ostrov, sídlo obra Géryona, lokalizovaný později do oblasti Gadeiry ěi Tartéssu; Tar
téssos = staré ibérské město, pověstné bohatstvím získaným obchodem s kovy, ležící nej
spíše při ústí Guadalquiviru; Túrdúlové = ibérský kmen sídlící v oblasti Lusitanie (zhru
ba dn. Portugalsko), totožný ěi příbuzný s Túrdétany; Kalpé = dn. Gibraltar; Svatý mys 
{to Hieran akrótérion) = mys Sao Vicente na jihozápadě Portugalska; Keltiké = Galie.

Obyvatelé zmíněných měst nepochybně neměli zájem sdělovat podrobnosti o ob
lastech, kde měli své obchodní zájmy.

" Leigér = Loira; Namnétové = keltský kmen sídlící při severním břehu dolního toku 
Loiry; Piktones = keltský kmen sídlící při jižním břehu dolního toku Loiry; Korbilón 
(lat. Corbilo) - přesná poloha tohoto města není známa, nejspíše leželo poblíž ústí Loi
ry; Narbón (lat. Narbo) = původně keltské obchodní město v jižní Galii, dn. Narbonne.
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(6a) Strab., Geogr. 1,4,5;
K tomu musíme ještě připojit výběžek Evropy, který se nachází vně Héra- 
kleových sloupů naproti Ibérům a který vybíhá směrem k západu a dosahu
je délky přinejmenším tří tisíc stadií, dále ostatní předhoří a zejména předhoří 
Óstimniů, jež se nazývá Kabaion. Při něm leží ostrovy, z nichž nejvzdálenější, 
Úxisamé, je podle Pýthea vzdálený tři dny plavby. Při výkladu o těchto velice 
vzdálených místech, tj. o oblastech v okolí předhoří, o zemi Óstimniů a o Úxi
samé, tvrdí (sc. Eratosthenés), že nijak nezvětšují délku obývaného světa, ne
boť všechna tato místa podle něho leží na severu v oblasti, kde žiji Keltové, 
a nikoli Ibérové, ale daleko spíše jsou to Pýtheovy smyšlenky.’^

(6b) Strab., Geogr. IV,4,1:
Osismiové, které Pýtheás nazývá Óstimniové, obývají předhoří vybíhající da
leko do Ókeanu, avšak nikoli tak daleko, jak tvrdí on a ti, kdož mu uvěřili. 

(7a) Strab., Geogr. 1,4,3:
Sama Británie je přibližně stejně dlouhá jako Keltiké, naproti níž se rozkládá, 
a to v délce nepřesahující pět tisíc stadií. Ohraničují ji naproti sobě ležící vý
běžky (sc. Británie a Keltiké), a to na východě i na západě, přičemž východní 
výběžky, Kantion a ústí Rýna, jsou od sebe navzájem tak blízko, že lze z jed
noho místa dohlédnout na druhé. On (sc. Pýtheás) však udává, že délka os
trova přesahuje dvacet tisíc stadií a že Kantion je od Keltiké vzdáleno něko
lik dní plavby.’’

(7b) Strab., Geogr. 11,4,1:
Polybios ve svém popisu Evropy říká, že ponechává stranou staré autory, ale 
že podrobí zkoumání ty, kteří je kritizovali, totiž Dikaiarcha, Eratosthena, jenž 
se jako poslední zabýval geografií, a Pýthea, který oklamal mnohé, když tvrdil, 
že prošel všechny schůdné končiny Británie a že obvod ostrova je delší než 
čtyřicet tisíc stadií.

(7c) Plín., N. H. IV,102-103:
Naproti této oblasti leží na severozápadě ostrov Británie, slavný díky spisům 
řeckým i našim. Nachází se ve velké vzdálenosti od Germánie, Galie a Hispá- 
nie, zdaleka nejrozlehlejších částí Evropy. Jmenoval se Albion, poněvadž jmé

” Výběžek Evropy = Bretaňský poloostrov; Óstimniové = zřejmě obyvatelé dn. Bre
taně, jejichž oznaěení v antických pramenech není jednoznačné; Kabaion = mys Pointe 
du Raz v Bretani; Úxisamé = nejspiše íle ďOuessant ležící v Atlantském oceánu zá
padně od Bretaně.

” Kantion = Kent v jihovýchodní Anglii.

AVRIGA-ZJKF 52, 2010, s. 82-91

nem Británie byly označovány všechny ostrovy, o nichž budeme vzápětí hovo
řit. Od pobřežního města kmene Morinů Gesoriaca je Británie nejkratší cestou 
vzdálena padesát mil. Její obvod udávají Pýtheás a Isidores na čtyři tisíce osm 
set sedmdesát pět mil. Za téměř již třicet leť“* římské vojsko nerozšířilo zna
lost Británie za končiny sousedící s Kalidonským lesem. [...] Souostroví Orca
des tvoří čtyřicet ostrovů, které jsou od sebe jen málo vzdáleny, v Haemodách 
je sedm ostrovů, v Hebudách třicet a mezi Irskem a Británií leží Mona, Mo- 
napia, Ríginia, Vectis, Silumnus a Andros. Níže však leží Samnis a Axanthos 
a na druhé straně jsou v Germánském moři roztroušeny Glaesiae, které Reko
vé v nedávné době nazývali Elektridy, protože tam vzniká élektron.”

(8a) Strab., Geogr. I,4,2-4:
Když potom vymezuje (sc. Eratosthenés) šířku obývaného světa, tvrdí, že 
vzdálenost z Meroé, měřená podél poledníku, který jí prochází, do Alexandrie 
činí deset tisíc stadií, odtud k Helléspontu asi osm tisíc sto, dále k Borysthe- 
nu pět tisíc a k dále rovnoběžce, která prochází Thůlé, asi jedenáct tisíc pět set 
stadií. O Thůlé Pýtheás říká, že je vzdálena od Británie šest dní plavby směrem 
na sever a že leží blízko zamrzlého moře. [...] S ostatními vzdálenostmi, kte
ré udává, můžeme souhlasit, neboť o nich vládne dostatečná shoda. Kdo však, 
má-li zdravý rozum, by souhlasil se vzdáleností od Borysthenu k rovnoběžce, 
jež prochází Thůlé? Vždyť Pýtheás, jenž o Thůlé vypráví, se ukázal jako veli
ce prolhaný člověk, a ti, kteří navštívili Británii a Irsko, neříkají o Thůlé nic, 
uvádějí jen jiné malé ostrovy okolo Británie. [...] Z Massalie do středu Británie 
to není více než pět tisíc stadií, avšak jestliže bychom ze středu Británie pokra
čovali dále ne více než čtyři tisíce stadií, sotva bychom objevili obyvatelnou 
zemi (mohlo by to být okolí Irska), takže končiny ještě vzdálenější, v nichž si 
vybájil Thůlé, již nemohou být obyvatelné. A nechápu, na základě čeho může 
tvrdit, že od rovnoběžky procházející Thůlé je to k té, která prochází Borys
thenem, jedenáct tisíc pět set stadií.’*

Plinius zřejmě naráží na tažení v době vlády císaře Claudia roku 43.
” Morinové = kmen sídlící v okolí města Boulogne a dále severovýchodním smě

rem při pobřeží Calaiské úžiny; Gesoriacum = dn. Boulogne; Isidores z Charaku = ze
měpisec žijící nejspíše v Augustově době; Kalidonský les = jeho polohu nelze přesně 
určit, Klaudios Ptolemaios ho kladl do severního Skotska; Orcades = Orkneje; Haemo- 
dae = nejspíSe Shetlandy; Hebudes = Hebridy; Mona = Anglesey; Monapia = Man; Ri- 
ginia = zřejmě Rathlin; Vectis = Isle of Wight (Plinius jej mylně klade do Irského moře, 
leží v Lamanšském průlivu); Silumnus = snad největší z ostrovů Scilly, které leží západ
ně od Comwallu; Andros a Samnis = nelze blíže identifikovat; Axanthos = snad totož
ný s Úxisamé (srv. výše, pozn. 15); Germánské moře = Severní moře; Glaesiae = zřej
mě Fríské ostrovy při pobřeží Nizozemí, Německa a Dánska.

“ Meroé = jedno ze středisek kušitského království v dn. Súdánu; Borysthenés = 
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(8c) Strab., Geogr 11,5,8:
Pýtheás z Massalie tedy tvrdí, že nejzazší jsou končiny kolem Thúlé, nejsever- 
nějšího z britských ostrovů, poblíž něhož je letní obratník totožný s polárním 
kruhem. U ostatních autorů se však nedozvídám nic, ani že existuje nějaký os
trov Thúlé, ani zda je země obyvatelná až do míst, kde se letní obratník stává 
polárním kruhem. Domnívám se, že tato severní hraníce obývané země se na
chází mnohem jižněji, neboť nynější informátoři nejsou s to říci nic o oblas
tech za Irskem, které se prostírá nedaleko Británie severním směrem. Obývají 
je zcela divocí lidé, kteří žijí kvůli zimě velmi bídně, takže si myslím, že prá
vě sem je třeba položit hranici. [...]

(8d) Strab., Geogr. 11,4,1:
Kromě toho si (sc. Pýtheás) vymyslil své zprávy o Thúlé a okolních končinách, 
v nichž neexistuje země sama o sobě, ani moře, ani vzduch, nýbrž jakási jejich 
směsice podobající se ,ynořským plícím“ (tj. medúze), v níž se, jak tvrdí, země, 
moře a vše ostatní vznáší a která jako by všechno spojovala a bránila jak chůzi, 
tak plavbě. To, co se podobá „plícím“, sám viděl, ostatní údaje, které sděluje, 
zná jen z doslechu. Toto tedy Pýtheás tvrdí a také to, že když se odtamtud vrá
til, cestoval podél celého evropského pobřeží Okeanu od Gadeiry až k Tanais.’’ 

(8e) Strab., Geogr. IV,5,5:
Ještě nejasnější jsou naše zprávy o Thúlé, protože leží ve velice vzdálených 
končinách. To, že všechno, co o ní a o ostatních místech v oné oblasti Pýtheás 
říká, jsou výmysly, je zjevné z jeho výkladu o známých zemích, neboť i o nich 
si většinu toho, co vypráví, vybájil, jak již bylo dříve řečeno, takže je jasné, 
že ještě více lhal o velmi vzdálených oblastech. Co se však týče zkoumání ne
beských jevů a matematické teorie, lze uznat, že poměrně dostatečně vystihu
je skutečný stav, když udává, že lidé žijící blízko ledového pásu mají naprostý 
nedostatek zušlechtěných plodin a jen velmi málo domácích zvířat a že se živí 
prosem a jinými bylinami, plody a kořínky. Mají-li tito lidé k dispozici obi
lí a med, připravují si z nich nápoj. Poněvadž nemají jasné dny, mlátí obilí ve 
velkých staveních, do nichž nanosili klasy, neboť mlaty pod širým nebem ne
mohou kvůli nedostatku slunce a kvůli dešťům používat.’^

Dněpr; Thúlé = ostrov, který nelze blíže identifikovat, bývá ztotožňována s Faerskými 
ostrovy, s Islandem či s některým z ostrovů při západním pobřeží Norska.

” Tanais = řeka Don, jež byla pokládána za hranici mezi Evropou a Asií; soudilo se 
o ní, že je spojena s Ókeanem na severu Evropy.

” Strabón ve svém textu neuvádí příklady astronomických pozorování či uplatně
ní matematické teorie, nýbrž přechází k údajům, které dokládají Pýtheovy etnografic
ké zájmy.
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(8f) Plín,, N. H. IV, 104:
Nejvzdálenější ze všech zemí, o nichž máme zprávy, je Thúlé, kde - jak jsme 
uvedli - při letním slunovratu nenastávají noci, když slunce překročí zname
ní Raka, a naopak při zimním slunovratu tam nejsou žádné dny. Někteří auto
ři soudí, že tento stav trvá bez přerušení šest měsíců. Historik Tímaios tvrdí, 
že šest dní plavby je od Británie vzdálen ostrov Victis, na němž se nachází cín. 
Obyvatelé Británie se k němu plaví na člunech zhotovených z proutí a potaže
ných kůží. Jiní autoři uvádějí i jiné ostrovy, Scandiae, Dumnu, Bergi a největ
ší z nich Berrice, z něhož se pluje na Thúlé. Jeden den plavby od Thúlé je za
mrzlé moře, které někteří nazývají „Cronium“.”

(8g) Strab., Geogr. VII,3,1;
Kvůli neznalosti těchto míst jsou autoři, kteří bájí o Ripajském pohoří a o Hy- 
perborejcích, pokládáni za hodny zmínky, a stejně tak to, co si Pýtheás z Mas
salie na vymýšlel o pobřeží Ókeanu, když si jako záminku vzal astronomická 
a matematická zkoumání.’®

(9a) Plín., V.//. 11,186:
Tak dochází k tomu, že různou měrou přibývání světla nej delší den v Meroé 
trvá dvanáct rovnodennostních hodin a osm částí hodiny, v Alexandrii však 
čtrnáct hodin, v Itálii patnáct a sedmnáct v Británii, kde v létě světlé noci ne
pochybně potvrzují to, čemu rozum nutí věřit, že totiž ve dnech letního slu
novratu, kdy se slunce přibližuje k nebeskému pólu a kdy oběh světlaje krát
ký,” mají tamní končiny po šest měsíců neustále den, a naopak, když se slun
ce při zimním slunovratu vzdálí, mají neustále noc. Pýtheás z Massalie píše, 
že k tomu dochází na ostrově Thúlé, který leží ve vzdálenosti šesti dnů plav
by na sever od Británie, někteří tvrdí, že i na Moně, která je vzdálena od měs
ta Camalodunum v Británii asi dvě stě mil.”

” Victis = ostrov, který nelze blíže určit, někdy bývá ztotožňován s ostrovem Vectis 
(srv. výše, pozn. 18), avšak ten leží při jižním pobřeží Británie; Scandiae = pravděpo
dobně ostrovy ležící mezi Dánskem a jižním Švédském; Dumna = ostrov nejasného ur
čení, buď jeden z Orknejských ostrovů, nebo ostrov Lewis v Hebridách; Bergi = ostro
vy, které nelze bezpečně identifikovat, snad jiné označení Shetlandských ostrovů, Faer- 
ské ostrovy či ostrovy při norském pobřeží v okolí Bergenu; Berrice = ostrov nejasné 
polohy, snad Mainland, největší z Shetlandských ostrovů; maře Cronium = zřejmě ozna
čení Severního moře a části Atlantského oceánu severně od Británie.

“ Ripajské pohoří, Hyperborejci = údajné pohoří na dalekém severu, za nímž žili 
bájní Hyperborejci, později kladené severně od Černého moře, někdy ztotožňované se 
známými pohořími, mj. s Alpami.

” Tato představa vychází z geocentrického systému - Slunce se v době letního slu
novratu přibližuje k severnímu nebeskému pólu, a tudíž dráha jeho oběhu je kratší.

” Mona = srv. výše, pozn. 18; Camalodunum = dn. Colchester v jihovýchodní Anglii.
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(12a) Cleomed., Calestia 1,4:
[...] V okolí ostrova zvaného Thúlé, který prý navštívil filosof Pýtheás z Massa
lie, je - jak známo - celý letní obratník nad zemí a je pro ně zároveň polár
ním kruhem. [...]

(13a) GEMIN., Isag. VI,8-9:
U lidí, kteří obývají končiny ležící severně od Propontidy, trvá nejdelší den 
šestnáct rovnodennostních hodin a v zemích ještě dále na sever trvá nejdelší 
den sedmnáct nebo osmnáct hodin. V těchto místech zřejmě pobýval Pýtheás 
z Massalie. Ve svém pojednáni O Okeanu každopádně říká: „Barbaři nám uká
zali, kde se slunce ukládá k spánku.“ V těchto místech totiž dochází k tomu, 
že noc je velice krátká, někde trvá jen dvě, jinde jen tři hodiny, takže slunce po 
svém západu po krátkém čase ihned znovu vyjde.

(13b) COSMA INDICOPL., Topogr. chr ist. 11,80:
Pýtheás z Massalie říká ve svém díle O Okeanu, že když pobýval v nejvzdále
nějších končinách na severu, ukázali mu barbaři lůžko slunce, protože u nich 
během nocí stále přebývá.

(15) Plín., N. H. XXXVII,,35:
Sótakos se domníval, že (sc. jantar) vytéká z kamenů, které nazýval élektridy 
(tj. jantarové). Pýtheás tvrdí, že se v sousedství germánského kmene Guionů 
nachází záliv oceánu zvaný Metuonis o délce šesti tisíc stadií a od něho je den 
plavby vzdálen ostrov Abalus; tam na jaře přináší mořský příboj jantar, kte
rý vyvrhuje zamrzlé moře. Obyvatelé ho používají místo dřeva na oheň a pro
dávají ho sousedním Teutonům, Pýtheovi věřil i Tímaios, ale nazýval ostrov 
Basilia.^’

(16) Plín., N. H. IV,94:
Odtud (sc. z oblasti Pontu) pak musíme postoupit dále, abychom mohli popsat 
okrajové končiny Evropy. Když přejdeme Ripajské pohoří, musíme se plavit 
podél pobřeží Severního oceánu směrem doleva tak dlouho, až dorazíme do 
Gades. Existují zprávy o mnoha bezejmenných ostrovech, které se v této ob

Sótakos = autor pojednání o drahých kamenech, který žil ve 3. století př. Kr.; Guio- 
nové = kmen odjinud neznámý, bývá ztotožňován s jinými germánskými kmeny (Guto- 
ny, Inguaeony a Suiony), jeho sídla se zřejmě rozkládala na Jutském poloostrově; Me
tuonis = snad průliv Kattegat mezi Jutským poloostrovem a jižní částí Skandinávské
ho poloostrova, resp. Baltské moře; Abalus (Basilia) = ostrov nejasného určení, bývá za 
něj považován mj. Gotland či Helgoland; Teutoni = germánský kmen, sídlící při západ
ním pobřeží Jutského poloostrova a při ústí Labe.
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lasti nacházejí, z nichž jeden jménem Baunonia leží před Skythií a je od ní 
vzdálen den plavby. Tímaios tvrdi, že na něj v jarním čase přináší mořský pří
boj jantar. Poloha ostatních břehů je nejistá. Jsou zaznamenány i některé nejas
né zprávy o Severním oceánu; počínaje od řeky Parapanisu, kde omývá Sky- 
thii, jej Hekataios nazývá „Amalchius“; toto jméno v místním jazyce znamená 
„zamrzlý“. Filemón tvrdí, že Kimbrové jej až k mysu Rusbeas nazývají Mori- 
marusa, což znamená „Mrtvé moře“, a dále pak „Cronius“. Podle Xenofónta 
z Lampsaku leží ve vzdálenosti tří dnů plavby od skythského pobřeží nesmír
ně veliký ostrov Balcia, jejž však Pýtheás nazývá Basilia.^“*

(18a) Strab., Geogr. 1,4,3:
Zcela vymyšlené jsou také všechny údaje o území Óstidaiů a o ktajinách za 
Rýnem až po Skythii. Kdo si tedy tolik navymýšlel o známých oblastech, ten 
by stěží říkal pravdu o těch, jež jsou všem neznámy,^’

Gades = srv. výše, pozn. 12; Baunonia = ostrov, jehož polohu nelze bliže určit; 
Skythie = tento pojem označoval především rozsáhlé oblasti severně od Černého moře, 
avšak rovněž i rozlehlé prostory severovýchodní Evropy sahajíc! až k oblasti Baltu; Se
verní oceán = tento pojem zde zřejmě označuje moře na severu Evropy, tj. Baltské a Se
verní moře; Parapanisos = blíže neznámá řeka, která za předpokladu, že Plinius popi
suje Severn! oceán od východu k západu, může být hypoteticky lokalizována do vý
chodního Pobaltí; Amalchius = snad zálivy Baltského moře na severu a východě (Bot- 
nický, Finský a Rižský); Filemón = autor spisu o Severním oceánu, žil v prvých deseti
letích 1. století po Kr.; Kimbrové = germánský kmen, jehož původní sídla byla na Jut
ském poloostrově; Rusbeas = mys, jehož polohu nelze bezpečně určit, snad mys Ska- 
gen na severu Jutského poloostrova; Morimarusa = zřejmě jihozápadní část Baltského 
moře; Xenofón z Lampsaku = autorperiplús z přelomu 2. a 1. století př. Kr.; Balcia = 
ostrov, který je možno hypoteticky ztotožnit se Skandinávským poloostrovem, neboť je 
označen jako „nesmírně veliký“; sporné je Pliniovo tvrzeni, že jej Pýtheás nazývá Ba
silia, neboť v předešlém zlomku (č. 15) tvrdí, že jménem Basilia nazýval Tímaios ost
rov, který se dle Pýthea jmenoval Abalus.

“ Óstidaiové = bliže neznámý kmen, jehož sídla se zřejmě nacházela poblíž ústí 
Rýna či dále na východ.
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