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PŘEDM LUYA

,,Ty, jenž v* t'akou ch tm' ch jsi praní ilot:eill ziloihnout

jasnou pochoile ' saětlo a uk 'zat na krá'sy žití'
ozilobo eckého kmene, jd' a pat6'ch za tebou hráčhn'

hlod'u sa ih nohou lt'rok' ham atisld jsi šl pěje saoje ' "
otče, tyi ptobd'ilal uesmír' ty oprdl)ilu tak jalto otec

hojn6 n6'i d 'aáš raily a ae tl; ch' muilrci' knihá'ch'

tak jako a la;ětnat ch huozilech si sbírají potraxu l:čely'

Iap 'me stejně i my tu6 zloté a rolt'y ašechny'

zloté, jež zaslouží plně, by aěčn m žbotem žily"'

Lucretíus, o poilstatě suěta'

Tak oslovuje ímsk básník a filosof Lucretius svého p ed'

chridce a uči;le, velikého materialistu starovŤ&u _ Bpikura'

A pln m právem pat í BpikuTovi tato chwála' \'Er-ikurovo,ma'

teriatistické a pTotináboženské učení o p írodě mělo velky po'

krokow l- zlam,pomáhalo ríčinně p"k"g\9y.asilám společ'

nosti ; uo5i p'oti tmá ství a idealismq-' Ještě na poěátku

novověku opi'a ." francouzsk myslitel Ga sendi ve svém boji

p'oti upat"joické oírkevní ideologii - scholastice - o Epiku'

.o* lrurrkrr. Bpikuroa m dílem se s uznáním zab vaji ve sw ch

pracích klasikové *"i*ir-o-leninismu'.' ]Epiko'o"' fiIosofie je

i thematem disertační práce zakladatele vědeckého světového

ILázoT1\ Karla Marxe.
Jak asi musel prisobit ve své době! Jeho vliv musel b t

obrovsk . Yidíme to již ztoho' že nebylo ělověkao ktery--'by byl

tak milován a tak neoávitlěn. Byl milován nejen sv mi p í-

n ,rni žáky,mezi nimiž }ryli otroci ažetty, aleižáky nep ím mi'

širok m ot"oh*m svych ctíteIri' Koncem druhého století epi-

kon"o"" Diogenes dává vytesávat na sloupech svého domu

v maloasijskám městě oinoanilě učení svého učitele pro blaho

spoluobča"ni; den Epikurov ch narozenin byl bohatě oslavován

v cel6 škole.
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Byl však také nenávlděn 1 proto i hanoben a tupen' nejen

"u 
Jíého život:a., ui" i po smrti' Byl špiněn jako atheist1 a ru-

šitel náboženství. obhájci církve nejen ve starověltu' ale i v no-

vověku soustavně umllov'li jeho hlas a niěili jeho obrovsk'é

dílo, čítající na t' i sta svazkli' To se jim témě po<1a ilo'_Do_

;;;iy J" pouze t i Epik"";;' 9o_p*y-: 
několik'zlomT:9" l'"

; "u;il 
páti tuk noáai'ie*., dítll Nezachovalo se 37 k'rrih

o pri"o.lu, zniěeno je cIíIo o atornech a prázdn m pťostoru'

o iraku, o l'nímání, o budbě a j'
Tím více si musíme vážit toho, co máme; t i dopisy - H:lo_

dotovi o p írodě, Pytholrleovi' o zjevech meteorickych a ]VIe-

noikeovi o život'ní rnoudrosti - * o"o"Ik poěet jeho -"}u;]
io 5" vedle Lucretiowy filosoflcké básně "o podstatě světa(Ú

nejil ležitějším pramenem poznání Epikura' Dopisy a hlalrrí

w, roky jsou slrrnuty v Diogenově životápisném díle' kter spolu

,'rra "ry*i 
zlomky pr*jttada'oe ětená i' To je v podstatě

oš", "o 
oa* 

",i't"í 
o-z bohatého Epikurova díla' Tím cen'

oe3ui 5r"* nár:o všalr tyto fragm_eo'y- } máme']i si' jak íká

i"""*, osvojit celé k"itu'ni adictvi lidstvao platí to zvlášť

o npiio"o-ri. To byl také jeden z ttrivo{ri vydállí tohoto díla'

Či* je pro nás tento ,,poJitká '(o "rípa'lk 
ov"' zjev ripadkového

Řecka" a p edevším ,,n"rrly materialista"o jak byl často

,t*i oilprirci laz ván'? A'""iáš'ě' jak smysl noěla a má jeho

filosofie? Jak smysl a funkci mělo ve své době jeho dílo' wy-
-Áa 

ujíci." *.a""iulismemo osvíce1s'Mm a morálkou' shrnutou

p.á p"5*"*,,epikureišmušli ?

Smysl npiro""'y ii";n" všat nep ochopíme' nep o dívám e'li

, se alespo ve struěnosti na dobrr a společnosto ve které žil

i i; ;#'-3a1_2?0_pr' "' r'1' vždyť_právě jeho.dílo bylo

zrcadlem této doby' čo v'ibec' ztarrler.lá hellenistická doba' do

jejíhož počátku spadá Epilrurova činnost?

o hellenismu. -* o období sklonku antické ecké otroká ské '

po-t"roo.ri -- p evládal dosud názar' že jde o pouh s1'rrkre'

1 Podrobněji o Epikurov'. ch spisech- a nově objeven ch zlomcích po'

juaoáoa doslov p ekladatehiv (pozn' reil')'
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tismus (smíšení) zápaďrli a w chodní ku|rrry a náboženství'

Sovětští badatelé dokazují nesprálTrost tohoto hlediska' Helle-

rrrr*o. nenío jak zjišťuje prof' Ranoviě' "prost 
m mechanic'-

:J*l*'u""i*' Z'apZďo * Ý1'"noao"' ale_znamená rroqi stupe

"l 
.y""1' otroká ského ááu' "I{istoriclr 

v'znarnr. hellenismu

.-3"ío 'oltrrry", píše Ranoviě' "je 
p edevším v tom9 že se

v tomto období ělověk' jextě více odtrhuje od 
'pupeění ''Ť :y

prvobytně pospolnych svazk 
" 

že probíhá (i když se zdaleka

nedovršuje) pToces p ekonávání et'hnické a nábožensk é lzavíe'

nosti a uzav enosti jeclnotliv ch obcí (poleis)l pÍoces p elroná'

r,ání isolovanosti, a st'ále v- tazněji se r suje t ídní polarisace

.f.r"u'"..' a t íďní boj se stup uje a-zostŤuje'((l

Hellenismus o"r,í "'"š"* 
jen jevem kulturním' Hellenistická

kultura je jen odrazem hlubolr ch hospodá sk ch zrněn v sa'

motném otroká ském áclu' V 
'korro*i"* 

této spoleěnosti do'

cházitotižkoncem IY' stol' p 'n' 1'khlu}oké hospodá ské aq:l-

tické krisi, k níž nemalorr *ě"oo p ispěla ipeloponnc:nťup"

(431---404 p . n. 1.), lrterá témě po tŤicet let pustoŠrla líecKo"

Podíváme'li se na 1 sledky této "álLy' 
vidíme' žebyIy' zvláště

pro Athényo strašné: ohiomné ztráty na lid'ech a statcích'

zánik athénského námo ního spolkuo což znatnettalo konec

.r|a'"ao' spoj encri, rip adek ť':by a-ob ch.o du o zpusto šení athén-

ského venkova. To j" ;"' 'uch v čet fakt'z Athénsk sedlák

j" 
"rriě"rr 

a spolu , oáa'i"sim]i se kolonisty rozši uje Ťacty.]iž

i* por".oa "uoai"y' 
Tím stoupá počet ob1'vatelstva živeuého

na státní ritratyo ,iti^ "' státní pokladna wysychá'

T íclní diferenciace roste' boháči hromadí ohromné majetky

a žiji v p epychu' Na druhé straně bída chudiny je nezměrná'

Spekulace boháčri nab vá vel]rého 1o1-ahu' 
Je to dobao o'kdy

hodnota a společenskj po'tuo"Irí člověka závisi v 'Wadně na

*'. * 
"-'ovič, 

Ellinizm i jego istoričeskaja rolo' Izd' Akademii

nauk SSSR' Moskva - Leningrad 1950' str' 33 ' 340'

2 Blíže S. F. Keček'jan, Učenije Aristotelj a o gosuclarstve

I prave, Moskva-Leningract 194?' str' 23-34'

t)
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jeho-bohatství((.1 Y cel ch hejnech se objevivší spekulanti byli
_opr..rdoooo 

metlou Athén. ,oTito lidé"' íká ečník Lysias'

,}ovažtji za svoji vlast kteroukoli zemi, kde najdou hospo'

íii.t'c ..1'noay, rr"boť vlast nevidí ve státěo n brž v majetku'('

Sám p eání obhájce otroká skéh o zíizeniPlaton mluví v Ústavě

o lictvá ích a peněžnících jako o lidech, kteŤí ,,jsou skrčeni

a dělají, jako by těchto(( (t. j. chudákri) ,,neviděli, ale kdykoliv

.e jim poaaa někdo z ostatnícho žahadlem peněz ho zra ují

a ziskáv'jíce z privodní jistiny mnohonásobné roky' ilělají obci

mnoho trubcri ' ž"b'áki"'z Boháči skupují venkovské used'

losti, zchudlí sedláci pficházejí o pridu a tak za iná i do země'

dělství pronikat otrocká práce jako p evládající forma hospo'

dá ství. Tím se ovšem protiklady ještě více zost ují' Rostoucí

spekulace s obilím byia spásn / stéblem, jehož se chytali

uonari. A]e i to se ukázalo chimérick m, neboť v':'oz w robkri

z Ath6n se v této době snižuje následkem nově vmrikající

emeslné produkce v okrajowych oblastech Řecka'

To j.orr v náznaku jen některé z tozpoti otroká ské společ'

nosti ;tarého Řecka, které zavinily jeho krisi' o'Z naší vlasti se

stala poušť,(( hovo í Isokrates, ,,jedni padli v boji' druzí se

potulují v cizině se s1 mi rodinami a jsou hrozbami donucovánio

.t y uo;o""ii proti sv m eck m brat ím'(( Za to.ají se oz vat

hlasy po ešení situace. T. zv' makedonská strana v Řecku

vidí ešení ve spojení Řeclra se sousední MakedonÍ - i za cenu

toho, že u" Ř""ro dostane pod makedonskou nadvládu

společné expansi do Asie. Isokrateso mluvěí této strany' íká:

,j\"chť.rojr:ku, naplněná ideou vlastenectví, zajistí Řecku v]át[u

rr.d rr"pl"t ern mi zdroji Yychodu, nad st ediskem světové

směny. P enesme váIku do Asie a blahobyt Asie k nfut'!(

Tato orientace nakone c zvitéz:Jla' Po porážce u Chaironeie

(r. 33B p . n. l.) clostává se Řecko pod nadvládu Makedonie'

ža Ale*and"a Makedonsk ho se pak vytvá í velká íše' jejíž

i_rr s. š".g.j"v, Dějiny starověkého Řeckao Rovnosto Fraha 1952o

str. 321.
r Platon, Ústava' Praha 1921, str' 29B'
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součástí jsou vedle Makedonie a Řecka rozlehlé vychodní

oblasti, 3icM Alexandros dobyl na svych v pravách' vrt1oŤ1ni

této rozsáhlé íše bylo dočasn m v chodiskem z hospodá ské

krise. Za Alexandra vzrlistá lrrit ní i zahraniční obchodo v roba

se znovu ožilrrje, vznilrá ada driležitych měst, z nichž jen

jméno Alexandiovo jich nese na šedesát' Yyrristá ada kultur'
ních st edisek - Alexandria, Pergamos a j', kde se soust eďuje

vědeck život. 'Io však není jen oživení starého, ale now stu-

pe , nové formy hospoda ení a kultury' Staré obce se svou

politickou a hospodá skou nezávislostí mizí' Jsou rušeny po'

iLi"ke a hospodá ské hranice, expansí vznikají nové obrovské

trhy. odtuď plyne i pro hellenismus tak driležitá snaha po

sjeánocení náboženském, filosofickém a uměleckém, lrterou talc

*iloě podporoval sám Alexandros. Zvlášt jasně se to projevuje

u stoihi (Zenonova ',světová 
íše'(), v náboženství pak ve

snaze sjednotit jednotlivé bohy a ku\ v jedno náboženství'

Vytvo ení Á]exanďrovy íše nebylo qy ešením hluboké krise'

kterorr tehdy prožívala antická ecká otroká ská spoleěnost.

Záby po Ai"*urrd"o'ě smrti se makedonská íše lozpadá'

T ídní zápas se ještě více zost uje, bou e otrokri a chudiny ne-

ustále ohrožují vládnoucí lrruhy. Zt.lÍi váIky, vedené pod rriz-

n mi hesly - protimakedonskymi, protioligarchick mi -
i války vedené mezi Álexandrov mi nástupci' Zr.ovtl jsou ly-
pďo.ráo. města a lidé vražděni' Zpustošení země vede k dal-

šímu stup ování t ídních rozpor ..

V této době zost ující se krise ecké otroká ské společnosti

,,nejistota postavení, nebezpečí ožebračení a tozsá}r'Lé zbi'
daěení ot yvatelstva upoutaly pozoTnost lidí na soukrom život

a drobné osobní ,4^y".'Člověk ztrácí pridu pod nohama'

Hledá opolu. A jestliže nru ji nemriže d'át společnost, hledá ji
v sobě. Éroto terr odvrat od ve ejn ch věcí a hledání smyslu své

1 Dějiny filosofie, za redakce G. F' Alexandrovao B' E' Bychovského'

P. F. .Iudina a M. B. Mitina, díl I' Svobodao Praha l95l, str' 259'
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existence. Froto tolik moralisování, ethického zkoumání. Kde
je r šak ideál klasického eckého filosofa, ztělesněn v osobě
Thaletově, Demokritově a jin ch materialistick ch myslitelri?
Pravda, jsou tu jména velik ch vědcii, Theofrasta, Stratona,
Eudema a j., avšak naproti polit'icky, hospodá slry a filosoficky
tak prudce žtjicim materialistick m filosofiim z o]rdobí vze_
stupu staré eoké společnosti zdriraz uje Theofrastos ideál
theoretického života a pokládá za zlo vše,,,co mriže zabra ovat
klidnému prriběhu vědecké činnosti, nerušenému žádn mi sta-
rostmi a znepokojováním(í.l A Eud'emos pokiádá za největší
blaho,,duch olmi r^azfu ánil | ;!

Je tu věda i materialism\s' znol'rr ožívenr dočasn m roz-
vojem hospodá ství. Á]e ani ten se nemriže plně rozvinout a je
většinou jen násilně vtahován do filosofick ch systémri. Kla-
sické Řecko, koléblra velk ch filosofii' bylo jako nemocn rid
Álexandroly íše, jenž pomalu odumírá.

V této bou livé době žije syr vesnického učitele Epikuros,
vynikající myslitel, p inášející nové myšlenky do klenotnice
materialismu, velik bojovník pToti tmá str'í, o,největší ecky
osvícenec",3 jak ho naz 'vá Marx.

Leě i Epikuros je synem své doby. A zvlášť jako ethik.
Vždyť co jiného jest jeho ideál ,,žít nepozoŤovaně, neričastnit se
ve ejného života a milovat život na venkově", než wyjád ení
skleslych nálad doby? Jeho touha po venkol"u i samotné zdri-
taz 'ování ethiky je dobovym zjevem. To co Epikuros soustalrtě
bledá, je odpověď na otázku, jak nalézt klicl v 'rozvráceném
světě, jak utišit bolest a stlast? jak nab1ít blaženosti. Ne, veŤejn

život mu tento klid dát nemohl. Na sqích p átelích, kte í se tak
ěi onak začlenili do politického života' viděl, že jsou nuceni

1Dějiny filosofie, za redakce G. F. Álexandrova, B. E. Bychov'
ského, P. F. Judina a M. B. Mitina, díl I, Svoboda, Praha 1951' str' 273.

g Tamtéž.
s K. Marx-B. Engels, Spisy, rus. vyd., sv. I, str. 53.
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opustit id,eály, které si p edtím vza|i za své' vzdát se ,'pravdi-
vého(( života. Chceš-li proto zristat šťastn ablažen , nechceš-li
opustit pravdu' vzdej se ve ejné činnosti, íká Epikuros.

Kde jinde, než právě zde se nejv razněji projevuje lozpoT'
do kterého se dostali vynikající myslitelé hellenistického světa
a celá hellenistická společnost? Materialismus star ch filosofri
byl jednak wyjád ením probuzen ch sil nastupující společnosti,
jednak vedl tyto myslitele k ještě větší činnosti. Bojoval proti
ideologii staré rodové aristokracie a upev oval základy v té
době historicky progresi'r.ní t ídy otroká ri. Naproti tomu
materialismus Epikurriv byl pozďním květem hasnoucí společ-
nosti; 4ebyl ideologií !áďn'é nastupující revoluční t ídy. Jak
Epikuros, tak i ostatní materialist té doby byli pouze schopni
znovu potvrdit o,platnost smyslového poznáni a obhájit své
p esvědčení, že štěstí je p e<levším v uspokojování materiál-
ních pot 'b,tL tirn, ,,že se stranili společnosti, která již neodpo-
vídala rozumu' a tím' že hlásali soběstačnost jedno:livce"l

Ye své ,,ZaLlraďě{( lychovává Epikuros své žáky a učí je
filosofii. Jaké to filosofii? ',Nechť tedy pěstuje fi]osofii mlady
i star ,(( íká. ',Řekne-li někdo, že pro něho ještěnenastal ěas

k filosofování nebo že už minul, je too jako by íkal, že pro
něho ještě není čas na blaženost nebo žeho až není . . . Musíme
zajisté horlivě uvažovat o tom' co plisobí blaženost, neboť,
máme-ii ji, máme vše, a nemáme-li ji, usilujerne všemožně,
abychorn jí dosáhli.(' Filosofie tedy uěí blaženosti, učí ělověk'a,
jak nalézti klid. A témě ve všech sv ch fragmentech se ptá, jak
odstranit bolest. Zdtaví těla a klid duše, íká' je svrchovan
cíl blaženého života. Z č,eho pak pramení tyto snah;', pozná-
várne z Epikurova v roku: ,,I když lze ziskat do jisté míry
bezpečnost p ed lidmi jakousi schopností obrannou a bo-
hatstvím, p ece nejdokonalejší bezpeěnost se zjednává životeru,
tich m a odloučenym od obecného množství.('

Čteme-li tyto Ťádky, vzpomínáme s trochou lítosti na hrdiny

Athény, Rovnost, Praha 1952, str. 3?9.
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Áisch;'lov ch, Sofoklov ch tragediío zvlášť na hrd ho Pro'
methea, jenž pr p inesl lidem ohe a dovedl se postavit
samému Diovi. Sofoklova krásná slova o ělověku, ',rrad 

něhož

není nic obdivuhodrrějšího(' (Antigona), se mění v tichou

a melancholickou eč ělověka, jehcž hla-lzrí starostí p i všem

jednání je, o,aby nepociťoval bolesti a neklidu".
Epikurovo učení mocně p itahovalo. Prisobilo tu i kouzlo

Epikurolry osobnosti, ušlechtilost a sklomnost, ale' a to p o'

devším, Iidé našli v jeho uěení cdpověď na otázky, které je

muěily, a v ',i;Zahradě" našli koneěně chvíIi oddechu od toho

neklidného, boji zmítaného světa. Zde, odlouěeni od světa,

žili, vě íme-h zprávám Diogenoqfua, šťastně a spokojeně'

Jď< však hodnotit Epikurovo ethické uěení? Nalezneme

v něm bezpochyby mnoho ušIechtil ch rysii, na p ' hledání

štěstí v pozemslrém život'ě (,,rodíme se jera jednou, dvakrát
nelze se narodit, n btž jejisto, že po celou věěnost již nebudeme

existovati. A tu tyo kter nejsi pánem zít ka, oclkládáš své

štěstí na dobu pozděj ši. Život pak nríjí v samém prodlévání

a jeden jako druhy umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou

chvíli"), zd raz ování moudrosti jako zdroje opravdového

života, pÍiznání ríčasti smyslového r'rrínrání na lidském štěstí,

skromnost a oddanost v pátelství a odstra ování strachu

a pověr plynoucích z náboženství. I kclyž však je jeho ethiJra

., o"noha rysech ušlechtilá a čistá, je p ece konec koucri indi-

vidualistická se sklonem k egoismu. Je to morálka často

i ušlechtil ch jedincri rozpadající se společnosti a takovou vždy

zristane. Je to morálka, odvádějící čIověka od práce plo spo-

leěnost, rnorálka individiralisticlrá, která po odstranění lacio-

náluího jádra Epikurowy filosofig - 2}6rrpání p írodních zá'

konri a materialismu se mění v pusty egoisrnus' To se již
projevilo u něk'ter ch žákri Epikurovych a i dále v historii,

tay .i p íslušníci odstupujících t íct r1'bírali z p ekrouceného

epikureismu to' co se jim hodilo - egoismus, požitká ství

a cynismus.
Ne tedy v ethice jest nejsilnější stránka Epikurova učení'

1Á
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Ta je lrezesporu v jeho fysice a kanonice (t. j. učení o rnetodách

zkoumání p írsdy a člověka). Zde jsou hlavní body jeho uěení,

zlrLichž poznáváme velikost rnaterialisty Epikura: je to p edně

piizr.áni, 
. 
že svět_ existuje objel<tir,rrě, 

'nezávisle 
na našem

vědomí. li{imo hmotu neexistuje nic, neÍoť mimo vesmír n9ní

nic' ,,v co by se proměnil'|,. není ÍIic, ,,co by mohlo do něho

r'lrriknout a zpiisobit změnu('. Jak geniálně struěné vyvrácení
Platonova idealismu i Aristotelova učení o prr'rrím hybateli!

Dále - ,,svět sestává z téles a prázdného prostoru((, p i ěemž

základem věcí jsou nedělitelná, neměrritelná tělíska -- atomy-

Yesmír je nekonečn ,,i co do poětu těles i co do velikosti
prázdného prostoru (. Hmota a pohyb jsou od sebe neodtlěiitelné.

Světrl je nekonečné množství. I lidská duše je hmotná, je ,,nej_

jemnější těleso, rozseté po celém organismu('. ''
Z toho vidíme, že na všechny základní otázky filosofie od'

povídá Epikuros materialisticky. Jeho nesmírn v''znam je

v tom? že rrchovává materialistické tradice stat'ch filosofu'

zvtášt atomismus Demokritriv. Avšak Epikuros nep ejímá tento

materialismus pasir.něo ate dáIe ho 1o.7y !jí a v mnoha rysech

p ekonává. Je to p edevším jeho zn'átté pojetí pohybu atomri,

které se oclklánějí od pŤímé dráhy, ěímž docházi k srážce

atomri a tíur ke vzniku věcí. To byl jeden z nejhlavnějších
ělánk Epikurova učení. Byl driležit tiut, že odstra oval
fatalismus, ktery plynul z Denrokritoly filosofie, ve které
vládla želerná a neměnná nutnost' vylučující veškerou náhod'
nost. Epikuros naopak :uzr.ává nahodilost (ěímž však nepopírá
p íěinnost, ]laopak zdriraz uje p íčinnost r'nit ní). Y tomto

bodě se právě nejtěsněji styká jeho ethika s fysikouo neboť, jalr

to 1yjád il jeden z Epikurovych žák , Diogenes z oinoandy,

,,p ijme-li někdo názor Demokritriv a bude tvrditio že atomy

nemají žáďnr svobodn pohyb, protože na sebe narážeji,
z č,ehož pr plyne, že se všechno pohybuje podle nutnosti,
eknu mu: Ty tedy nevíš. . . ., že atomy mají i jak si svobodn

pohyb, na nějž Demokritos nep išel, ale kter oirjevil Epikuroso
pohyb parenkliticlc , spočívající v richylceo jak dokazuje
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z vnítnan' ch jevli. Ále hlavní věc jeo že uvě íme-li v osud,
ztrácí smysl všechno napomínání a kárání, a ani zločince není
možno trestati.(( Tak Epikuros odstra uje ze života lidí fata-
lismus a stanoví individuální svobodu, tak driležitou pro jeho
ethické n.ázory.

Epikuros naproti Demokritovi tozernává ]l atom nejen
velikost a formu' ale i tiži, a Íitn, jalr uka2qje- -Engels, ,,zná
už sv m zprisobem atomovou váhu a objem atornu('.1 Epikuros
však jde ještě dále, a to v pfiznáni objektivnosti kvalit. o kva-
litách, vlastnostech věcí, jako je tvar, barvao velikost, tížeo
Íiká, že nemají b t pokládány za samostatné podstatyl neboť
to je nemyslitelné. .Te však nep ípustné myslit, že neexistují.
Je ror.rrěž nepŤípustné pokládat je za nějaky doplněk tělesao
za néca netělesného. od všech těchto vlastností dostává těleso
vlastně svou stálou podstatu.

r astronomické a meteorologické učení'-Epikurovo _ ač
často naivní - 

j" materialistické' Yše je vykládáno p irozeně,
bez zásaltw nadp irozenych sil. Se žádnym ze zkouman ch p í-
rodních jevri nesmíme, jak íLá Epikuros,,,božskou p irozenost
ni]sterak uvádět v so1rvislost". Také v tomto učení jde však
Epikurovi o jeden jeclin cíl, a to o,klid duše a bezpeěnou jistotu,
právě tak jako p i všem ostaťnim'bád.ání((.

Theorie poznán:i tvo í driležitou součást Epikurova dila. Zde
vysŤupuje jako materialista-sensualista. Smyslové l'nímání má
velik v znar:.t, neboť pravdu získáme jen tehtly, vě íme-li
smysl m. ,,Máš-li ned'rivěru ke všem smyslov m vjemrim, ne-
budeš moci posoudit ani ty z nich, které pokláďáš za klamné,
nemaje mě ítko, k němuž bvs je uváděl ve vztah.(( Ye své
nauce o poznáni, zak|ádajíci se v podstatě na Demokritově
theorii poznárri, vych.ázi sice z poěitku jako základu rnrínnání,
zd raz uje však i rílohu obecn ch pojmri pro poznání. Této
Epikurově myšlence věnuje zvláštni pozornost Lenin. Ye
sv ch Filosofickych sešitech brání Lenin Bpikura proti Hegelovi

1 B. Engels, Anti-Diihring, Svoboda, Praha 1949, str. 289.
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a odmítá s rozho ěením Hegelovo pomlouvačné twzení o Epi'

kurově theorii poznání:,,Pomluay materialismu!!'Nutnost
pojmu' nerrí arri trochu ,ničena( učením o zilroji poznáni

a pojmu!!('1
bo"'.a*-.-" se ještě ve stručnosti u Epikurova atheismu,

3eďrLé znejctuležitějších složek jeho díla' Tu na prurí pobJed je

zarážejici.o"d to, že Epikurbs pÍíznává existenci bohri' To

však není podstatné pro jeho uěení' To mriže byt pokládáno

za jeho rr"d,i.l"dlro.t, avšak i Epikurovo pojetí !out' tt1ii
.uroi iuorr hmotní a nezasahují ito tidsk ch a pŤírodních osudri

* prol"..i, bylo v té době 
'".roločI1í 

a vlastně protináboženské.

Rozhoitující je, že Epikurriv materialistick atomismus byl

v podstaiě neslrrěitellr s náboženstv im a že skuteěně k atheismu

.rjl. Toho si právě protiuríci Epikurovi byli ilob e vědomi

a za to *rr o"j-rí"" spílali. Epikuros p ece lyžadoval p ísné

zkoumání p írody, n"Loť ,ouení možno, aby se čIověk zbavil

strachu ve věcech nejhlavnějších, nezná-li p irozené podstaty

vesmíru a má'li z něho jen nejasné obavy, plynoucí z mythri(('

Strach z bohri, ze smrti, stTach' pramenící z neznalosti' je

poctle Epikura největší metlou lidí'
Pro tyto rysy si tedy zasloužil Epikuros chvály všech velik ch

lialí. Bil poille slov Marxov ch ,,originální, ratlikální buditel

stalověku; otevŤeně kritisoval antické náboženství a od něho

pak pokračoval atheismus ímsky, pokud tam existoval' Lu'

"""'io. 
ho proto oslavuje jako hrdinu, kter;i první svrhl bohy

a pohrdl ,ráboženstvím' pToto ho také církel'ní otcové' od

Flritarcha až po Luth eta, nazyvaji bezbožn n filosofem par

excellence . . .tt.2

Proto i my studujme a važme si díla velikého ělověka' bo'
jovníka za lepší život lidí, Epikura!

Dr. Dušan Šind ar
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t V. I. Lenin' Filosofické sešityo rus. lad', str' 296'

' K. Marx-B. Engels, Spisy, rusky, sv. IV, str. 121'
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ŽÍvoT mIKURÚv

Epikuros, s1'rr Neokleriv a Chairestratin, byi Áthé an
z dému Gargettu a z rodu Filaiovcri, jak praví Metrodoros ve
svém pojednáni ,,o urozenosti((. Někte í spisovatelé, mezi nimi
zvláště }Ierakleides ve w tahu ze Sotiona, tvrdí o němo že r'1r-

rostl na Samu, kam poslali Áthé ané osadníky, a že v osm-
náctém roce svého věku p išel do Athén, v době, kdy Xeno-
krates prisobil v Akademii a Aristoteles se zdržoval v Chalkidě.
Když pak zem el Álexander Makedonsk a Athé ané byli vy-
puzeni Perdikkou, odešel pr ' za otcem do Koloforur.

Stráviv tam nějak čas a shromáždiv kolem sebe žákyo vrátil
se pry znovu do Athén za íaďování archonta Anaxikrata.
A po nějak čas pěstoval pr filosofii ve společenství s jin mi'
ale potom se osamostatni] a založil školu, která byla nazválo'a
podle něho. FilosoÉí se za al zah vat, jak sám praví' když mu
bylo čtrnáct let. Epikurovec Ápollodoros praví o něm v prrrrí
knize svého spisu ,,o životě Epikurově'(, že se obrátil k filosofii,
když ztratil ríctu k literním učitelrimo protože mu nedovedli
r,7ložiti Hesiodovo místo o chaosu. Hermippos pak tvrdí, že
byl privodně literním učitelem, když se mu však náhodou
dostaly do ruky knihy Demokritowy, že se vrhl na fiIosofii.
A proto pr o něm mluví Timon takto:

Posleilní z fysik , tento q, nejsprostšio ze Samu p iš$,
učitel literní školy a nejméně uzděIan z liilí.

Pěstovali pak filosofii spoleilně g ním a na jeho popud i jeho t i
brat i, Neokles, Chairedemos a Áristobulos, jalr praví epiku-
rovec tr'ilodemos v desáté knize svého o,P ehledu frlosofťr((.
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ŽIvoT EPuffR'gv

A tak otrok jménem Mys, jak praví Myronianos ve sv ch
,,Krátk ch dějepisn ch p íměrech".

Stoik Diotimoso nep átelsky proti němu zaujat , rozší il
o něm nejhorší ponluvy, vydav padesát necudn ch list jako
listy Epikurovy. A podobně uěinil i onen autor' jenž uspo ádal

pod jménem Epikurov m sbírltu erotick ch listrin které b vaji
, p ičítány Chrysippovi, a dále stoik Poseidonios se sw mi žáky

a Nikolaos a Sotion* a Dionysios Halikarnask . Ti o něm totiž
tl"rdí, že chodil s matkou po chalupách a p edčítal očistné

modlitby a s otcem že učil čtení a psaní za uboh1' groš. Á dále,

že jednomu ze sv ch brat í dělal kuplí e a sám žil s hetérou

Leontion. A Demokritowy myšlenky o atomech a Aristippowy

o slasti že vydával zasvé vlastní. A nebyl pr poctivého oběan_

ského privodu, jak praví Timokrates a Herodotos v pojednání

uoo mládí Epikurově'(. Lysimachovu správci Mithrovi pr
ohavně pochleboval , la;az 'vaje ho ve sv ch dopisech o,spa'

í sitelem(q a oovlada em'(. Také Idomeneao Herodota a Timo_

krata, kte í jeho tajné nauky ve rnámost uvedli, pr p esto

vychvaloval a jim pochleboval. A ve sv ch dopisech pr píše

Leontii takto: o,Apollone spasiteli, moje malá, drahá Leontion,
jakou bou livou radostí jsem byl naplněn, když jsem p ečetl

tvé psaníčko!(' A Themistě, ženě Leonteověo takto: ,rJestliže
vy nep ijdete ke mně, jsem hotov p iletět jako st ela, kam]r'oli

nane vy a Thenista pozvete.(' A sliěné!Íru jinochu Pythokleovi
píše: ,,Budu seděti a čekati na tY j rytoužen a bohorol'rr

p íchod." A jincty zase dopise psaném Themistě pr ji p e-

mlouváo aby s ním obcovalao jak praví Theodoros ve čtvrté

6 knize díla ,,Proti Epikurovi((. A mnoh m jin m hetérám pr
psalo ale nejvíce Leontii, kterou pr miloval také Metrodoros.

V koiu" o,o s'vlrchovaném cíli(( píšo pr toto: ooYěru nevím, jak

bycb si měl p edstavit dobroo odmyslím-li si slasti chuti, slasti

pohtu"r,"ni lásky a slasti zvukri a tvarri.(( A v listě Pythokleovi

bry pise',,P ed veškerou školskou učeností prchej, drah hochuo

* V ilíle o 12 knihách, nadepsan6m ,,Diokleovslrá zkoumání", tam, kde

se pojednává o slavnosti ,,dvacátého"'

ŽIvoT EPIKURÚV

s napjat mi plachtami!(( Epiktetos pak ho naz vá hlasatelem

tr"*'árl*o.ai a tupí ho jak lfi e. A také Timokrates' bratr

Metrodorriv a Epikurriv ží <, jerrLž však jeho školu opustil, tvrdí

o něm v knize nadepsané 'oRozkošníci*, 
že dvakrát za den

aytacel z p ejedení a vykládá, že sám jen stěží dokázal rrnik-

nouti onomu nočnímu filosofování a mystickému společenství.

A že Epikuros znal velmi málo theorii a ještě '''''ohem méně 7

život. A že jeho tělesn stav byl tak uboh , že po mnoho let
nemohl pov.tuti z nosítek. A- že vyd'ával denně na jíďo celou

minu'jak'ámpíševlistěLeontiiavlistěfiIosofrimmytilen.
sk m. 

-L 
že ž:1.y s ním a s Metrodorem i jiné hetéryo Mamma-

rion, Hedeia, Erotion a Nikidion. A že se ve sv ch 37 knihách

,,o p írodě" velmi mnoho opakuje a že v nich velmi '''noho
polerrrisuje proti jin m, zvláště proti N.4rrsif1novi, a že praví

o rrě* dlslova toto: ,,AIe jestliže vribec zn'al co jiného' znal

zajisté, rodě v bolestech prázďrr,é myšlenky, chlubné tlac}l,ání.

soflstrio tak jako ntrLozí jiní z těchto nesvoboďn ch duchri'"

A ve sv ch listech píše pr Epikuros o Nausifanovi: "To ho B

p ivedlo do takového nep íčetného stavu, že rlrí spílal a po'

směšně mne titulovaI sv m učitelem'" L ln:ar'val Nausifana

měkk šem, nevzdělancemo podvodníkem a nevěstkou; žáky

Platonowy pak pochlebovaěi Dionysiri a Platona samého "zla'
tym Plaion"-'i u Aristotela marnotlatníkem, ktery projedl

otcovské jmění, pak se dal na vojnu a nyní mastiěka í. Prota-

goru pak naz val nosičemo písa em Demokritov m a vesnick m

očit"l"*, Herakleita míchačemo Demokrita Lerokritem, ry'
kladaěem hloupostí, Antidora Sannidorem, p ížilrríkem, kY'
zické filosofy nep áteli Fleliady, dialektiky kazisvěty a Pyrrhona

nedoukem a newychovancem.
AIe to .1!gghno jsou eči bláz'rr.. Yžityť o Epikurově nep e' 9

konatelné dobrotě ke všem liďem bezpečně svědčí: otčina'
která ho poctila bronzowymi sochami, a p átel takové množství'
že by pro ně celá města nestačila, a jeho žáci,kte i byli všichni

kou"elo m hlasem jeho uěení trvale k němu p ipoutáni' mimo

Metrod'ora ze Stratonikeie, jenž p ešel ke Karneadovio snad

22
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proto' že se mu stala nep ekonatelná ušlechti]ost Epikurova

prins oltizrrou. Pak too že jeho škola ustavičně trvá, zatirrr co

té-ěr oš"chny ostatní zanikly, a že se v jejím vedení 1yst ídala

bez p erušení nespoěetná ada jeho žákri' Dále jeho vděčnost

k '"iičť.*, 
jeho ričinná péče o bratry' jeho vlídnost k služeb_

níkrim, patrná jak z jeho závétí, tak z toho, že spolu s ním

pěstovali filosofii (z nich byl nejslalrrější jmenovan už Mys) -
* ffi"" jeho láska ke všem lidem' A jakou ri'ctou k bohrim

a jakou láskou k vlasti se lryznačoval,nelze vypověděti' Z pÍe'

-i"y ,kro,.,.r.osti se ovšem nezríěastnil spráwy obce. Ále p estože

tehďyvelmiz1éčasytížilyHelladu,stráviltamsvrijživotajen
dvakrát nebo t ikrát se alypravil nakrátko do lonie a do sou'

sedních krajri, aby navštívil své p átele' Ti však p icházeli

k němu ze všech stÍarr a žili s ním v zahradě, jak praví Apoltro'

doroso* velmi prost m a st ídm m životem' Aspo se spoko'

jovali, jak praví, čtvrtkou vína, ale jinak jim byla nápojem

voda. A Epiku'os pry nepoklád'alrza sprár'rré' aby se soukromé

prost ectky .deo".l_áouly do spoleěné pokladny' jak to žádal

byth'go''., jerLž Ťíkal, že mezi p áteli je všechno sp:leŤé'

N"bot"to p" uou*"oá, že si lidé navzájem nedrivě ují' A jestliže

si nedrivě rrjí, nejsou pr p áteli' Sámpraví ve sqich Listech'

že mu postati -roau 
" such chléb' o,Pošli mio(( píše' o'troohu

nalože*ho s rao abych si mohl aTstrojit hostinu' až se mi

zachce.'( rukowy byít"r, rrrlž, jenžuěilo že svrchovan m cílem

života je 
"oukoil 

Tak ho také oslavuje Athenaios ve svém

epigramu:

Za marnostmi se pachtíte, Iid'é, a po získu touha

oěčně hlailoué ud's do stsdr žene a o boj'

P íroila praaému blahu ašak slt'romné určíla meze'

. lich ch jen í'tsud'k cíI tl bezmeznou unilt'd' ilil'
o tom poučen byl buď ilelfshou aěštkyní saatou

nebo snai! hlasem Mus rozumn ' Neokl a syn'

- K""ptl p. ji za B0 min' jak uváclí ta]ré Díokles v t etí knize svého

.,P ehledu".
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Ále ještě lépe to poznáme pozitěji z jebo učení a z jeho slov'

Nejvíce si vážil, jak praví Diokles, ze star ch filosofri Ana'

*ugo"y, aěkoli mu v lecěems odporoval, a Archelaa, uěitele

SoŘratova. A vedl pr své žáky k tomu' aby se učili jeho

(Epikurow m) spisrim nazpaměť. Apollodoros tvrdí o něm ve

,-rJ ,,K'orri"e'(, že poslouchal Nausifana a Praxifana' on sám
to však popírá v listě Eurylochovi a praví, že poslouchal jen

sám sebe. Ť't c osuk tvrdí, on i Hermarchas, že neexistoval

žáďr' filosof Leukippos, o němž epikurovec Apollodoros a ně-

kte í jiní praví, že byl uěitelem Demolr'ritov m' Demetrios

z Magnesie pak praví, že Epikuros poslouchal i Xenokrata'

Ve sv'ch v kladech užívá prosté mluvy, které však gra'

matilr Ár"istof.]l". vyt ká, že je p íliš osobitá. Ále psal jasně,

právě talr jako i ve svém spise o,o rétorice'( nestanoví žádrr

jin požadavek než jasnost. A ve sv ch listech užívá místo

ol"yíacno pozdravu ,,buď veselé mysli(( pozdraltr 
"d<ib 

e

jednej" nebo ,o ádné žij((.- 
Á'iston praví ve svérrr. ,,Žiyotě Epikurové((, že Epikuros

opsal sw j spis o,Kan n" (Pravidlo) z,oTrojnožky(( Nausifanovy

a že byl jeho posluchačem' ale také posluchaěem platonika

Pamfrla t1' Su*lr. A že se za al zab, vat filosofií v dvanácti

letech a že vystoupil s vlastní školouo když mu bylo dva'

at icet let.
Narodil seo jak praví Apollodoros ve své o,Kronice((o

v 3. roce 109. olympiady za archonta Sosigena, 7' dne

měsíce gaméli nu, sedm let po smrti Platonově' Když mu bylo

32 let, žabžtlpry školu nejprve v Mytileně a v Lampsaku
a měl ji tu pá pět let. Potom se pry p estěhoval do Athén
. ""* "l o 2. ,o"" 127. olympíaďy za archonta Pytharatan

doživ se 72 !et. Jeho nástupcem ve vedení školy se pr stal

Hermarchos, syn Ágemortriv, z Mytileny' A zem el pry Epi-

kuros na ledvinovy kámen, kte{ mu zadtžeL moěo jak praví

takéHermarchosvesw chListech,počtrnáctidennírremoci.
Tehdy pr vstoupil, jak vypralrrje Hermippos, do měděné

'urry- 
lr*ptěné teplou vodouo a požádav nesmíšeného vína'
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I vypil je. A tak pr zernŤeI, když napomenul své p áteleo aby
pamatovali na jeho učení. Já pak jsem na něho složil tyto
verše:

,,Žiite tu blaze, nauky moje pah na mysli mějteti
Takto Epikur d.ěl p ed, stnrtí k p dtel m sa 'm.

Do teplé l zně astoupil, a pož 'dau čistého aína,
aypil je, brzy pak chlad poďsuětí do sebe apil.

Takov byl život toho muže a taková byla jeho smrt. A závét
uěinil tuto:

i ,,Tímto odkazuji všechen svťrj majetek Am1'nomachovi, synu
Filokratovu, z d'étn.u Bate, a Timokratovi, synu Dernetriolrr,
z d,ém:u Potamos, podle věnovacího zápisu, kter je pro oba

1'1 u].ožen v obecním archilrr, s tou podmínkou, že zahtaďll, a co
k ni ná|eži, ponechají v :uživáni Hermarchovi, synu Agemor'
to n) z Mytilenyo a jeho druhrim ve filosofii, jakož i těnr, které
Hermarchos ustanoví za své nástupce ve škole, aby tu mohli
žiti a pěstovati fllosofii. A všenr p íštím stoupencrim naší
filosofre svě uji školu v zahradě, aby pomálrali podle možnosti
Am1'nomachovi a Timokratovi i jejich dědicrim ji udržovati'
aby tak bylo co nejlépe zaručeno, že se o zahradu budou starati
jak oni sami, tak i ti, kterym ji stoupenci naší frlosofie odevzdají.
Drim v Melite ať pak Amynomachos a Timokrates poskytnou
Hermarchovi a jeho druhrim ve filosofii k ob vání, pokud bude

Hermarchos živ.
18 Z vynosu majetku, kter jsem odkázal Amonymachovi

a Timokratovi, ať tito podle nrožnosti p ispívají, rozdělujíce
juj po poradě s Hermarchem, na vyroční oběti na parněť mého

otce, matky a brat í' a na paměť moji kažclého roku v den, kdy
se slavívají mé narozeniny, 10. gaméli nuo a ror'rrěž i na slav'
nostní shromáždění žák naší frlosofické školy, konané podle

ustanovení 20. dne každého měsíce na moji a Metrodorovu

památku. A ať tď<é p ispívají na oslaur pamětního dne m ch
brat í v měsíci poseide nu a na oslarrr pamětního dne Polyai'
nova v měsíci metageitni nu, jako jsem to činíval já sám'

EPIKURoVA z^vÉŤ

Dále ať peěují Amyromachos a Timokrates o syna Metro' 19

dorova Epikura a o syna Polyainova, pokud budou pěstovati

filosofii a žiti spoleěně s Hermarchem. A rovnéž tak ať se
starají o dceru Metrodorovuo a až dospěje, ať ji provdají, bude-li

se ádně chovati a poslouclrati Hermarcha, za toho, koho jí
vytrere Hermarchos ze s-l' ch žák . Ať jim pak dávají Amyno-

machos a Timokrates z vynosu méhb majetku na v žir'rr tolik,
kolik by pro ně po poradě s Hermarchem pokládali za posta-

čitelné na každ jednotliv rok.
Ať si pak pŤiberou Hermarcha za spoleěníka ve správě ilri- zo

chod , aby se všechno dálo s vědomím muže, jenž se mnou

zestaral v pěstování frlosofre a jehclž jsem po sobě ustanovil
hlavou školy. Věno té ďívceo až dospějeo nechť v1'platí Amyno-
machos a Timokrates' vezmouce zhotov' ch peněz p imě enou

ěástku po dohodě s Hermarchem. Á ať peěují talré o Nikanora,
jako jsem činil já, aby moji druhové ve filosofii, kte í mne pod'
porovali ze sv ch prost edkrio prokazujíce mi všeliké p átelské

služby, a kte í si zvolili se mnou zestarati v pěstování frlosofie,

nepostrádali, pokuď to na mně záleži, ničeho znezloytn 'cr' ži'
votních pot ob.

Všechny knihy, které mám, buďtež dány Hermarchovi' 21

Kclyby se pak Hermarchovi stalo něco lidského, d íve než by
dospěly děti Metrodoroq/' ať jim Amynomachos a Timokrates
dávají z penéz mnou zanechan;ich podle možnosti tolik' aby

rněly všechno pot ebné, budou-li se ádně chovati. A o všechno

ostatní, co jsem ustanovil, ať se starají, aby se všechno usku'
teč ovalo talr, jak to okolnosti dovolí. Z otrokri pak propouštím
na svobodu Mya, Nilriu a Lykona. A rovněž otrokyni Faidrion
propouštím na svobodu."

A když už umíral, napsal Idomeneovi tento list: 22

,,Prožívaje b|ažen ' a zárovei poslední den svého životao píšu
vám toto. Řezavka a ríplavice prisobí mi takové bolesti, že se
už nemohou stup ovati. Ale to všechno vyvažuje radost, jež
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napl uje moji duši, když si p ipomínám rozumové zásady naší
nauky. Ty však pečuj' ve shodě s náklo.ností, kterou jsi mně
a filosofri otl chlapeck ch let projevoval, o děti Metrodorovy."

Tak tedy zněla jeho poslední vrile. Žakri měl mnoho, z těch
pak zvláště slavné tyto: P edevším Metrodora z Lampsakuo
jehož otec }ryl Áthenaios nebo Timokrates a matka Sande. Ten
se od té doby, co pornal Epikurao od něho nevzdálil, leda na
šest měsícri, když odešel do svého rodného města, ale pak se

zase vrátitr. tsyl to člověk veskrze dobr , jak dosvědčuje sám
Epikuros ve sw ch p edmluvách a v t etí knize svého ,,Timo*
krata((. Takov teďy jsa, dal svou sestru Batidu za manželku
ídomeneovi a měl u sebe jako souložnici attickou heténr Leon-
tion. Á nepodléhal ani zmatkrim duševním ani strachu p ed
smrtí' jak praví Epikuros v prl":rí knize svého ,,Metrodora((.
Praví se dále o něm, že zem el ve svém 53. roce, sedm let p ed
Epikurem, a sám Epikuros ďává v závétí, kterou jsme svrchu
uvedli, naléhavé pokyny stran péče o jeho ďěti, z čehož je
z ejmo, že ho p edešel v smrti.* Metrodorory spisy jsou pak
tyto: Proti léka rim, t i knihy. o vjemech. Proti Timokratovi.
o velkodušnosti. o nepermém zdtavi Epikurově. Proti dialek-
tikrim. Proti sofistrim, devět knih. o cestě k moudrosti-
o změně. o bohatství. Proti Derrokritovi. o urozenosti.

Dále to byl Polyainos? syn Athencdorrivo z Lampsaku"
člověls slušn a laskavy, jak praví tr'ilodemos a jeho žáei. Dále
Epikurriv nástupce Hermarchos' syII Agemortriv, z Myti-
leny, s1.n chudého otce, jenž se z počátku věnoval rétorice.
I jemu se p iěítají některé spisyo z nichž jsou nejlepší tyto:
o Empedokleovi, ve formě listri, 22 knih. o vědách. Proti
Platonovi. Proti Aristotelovi. Byi to znarnentt' rnuž a zem el
ochrnutím těla. Potom to byl Leonteus z Lampsaku a jeho
žena Themista, které Epikuros také psával. A dále l(olotes
a Idomeneus, ror,rrěž z Lampsaku. Talré ti mají slav_né jméno.

* Měl také žákem bratra Metrodorova Timokratao člověka, jalr se zdá"
nevážného, o němž už byla sr'rchu zmínka.
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K nim náležel také Polystratos, nástupce Hermarchriv. Po
něm nastoupil Dionysios a po tomto Basileides. Také Apol1o'
doros Kepotyrannos, Yládce Zahtaďy, jenž napsal p es

400 }nih, st'al se slavn m. DáIe to byli dva Ptolemaiové
z Alexandrie, Černy a Bíl ; a Zenolr- ze Sidonu, posluchaě
Ápollodorriv, plodn; spisovatel; a Demetrios zvan Lakon;
a Diogenes z Tarsu, jenž sepsal ,,Yybrané p ednášky((; a orion
a jiní, kter m praví epikurovci p ezdívají sofistri.

Bvli pak ještě jiní t i Epikurové: s1nr Leonteriv a Themistin,
dále jedon rodem z Magnesie a ětvrty šermí .

Epikuros byl nadmíru plodn spisovatel a p edstihl všechny
ostatní poětem knih; je jich totiŽ na 300 svitkri. Á neobsahují
ani jeden citát odjinuď vzat , n brž jen vlastní slova Epiku-
rova. V plodnosti spisovatelské s ním soupe il Chrysippos, jak
praví Karneadeso jenž ho naz vá p ížilrríkem Epikurov ch knih.
,,Neboť ať psal Epikuros o čemkoli, Chrysippos hledíve své ev'
nivosti napsati o tom stejně mnoho;proto také se často opakuje
a píše, co ho napadne, a nechává too co napsal, pro sam spěch
neopraveno a citátri je u něho 16lik, že jen jimi jsou jeho knihy
vyplněny, jak to lze shledati také u Zenota a u Aristotela.((

Tak hojné a tak cenné jsou tedy spisy Epikurovy. A z nich
nejlepší jsou tyto:

1. o p írodě, 37 knih. 2. o atomech a prázdném prostoru.
3. o lásce. 4. Y ,tah z polemik proti p írodním fiIosofiim.
5. Proti Megarsk m. 6. Sporné otázky.7. Hlaurí ělánky učení.
B. o volbě a odmítání. 9. o svrchovaném cíli. 10. o kriteriu
neboli Kan n. It. Chairedemos. 12. o bozích. 13. o zbožnosti.
14. Hegesianax. 15. o životecho čty i knihy. 16. o spravedlivém
jednání. 17. Neokles, věnováno Themistě. 18. Ilostina. 19. Eury'
lochos, věnováno Metrodorovi. 20. o zraku. 2I. o rihlu v atomu.
22. o hm'atu. 23. o osudu. 24. o citech, myšlenky věnované
Timokratovi. 25. o p edpovídání počasí. 26. Protrepti&os, vy'
}rídnutí k filosofri. 27. o eid lech. 28. o vnírnání. 29. Aristobulos.
30. o hudbě. 31. o spravedlnosti a jin ch ctnostech. 32. o da'
rech a vděčnosti. 33. Polymedes. 34. Timokrates, t i knihy.

26

27

2B



'Ó

EPIKURoVo UČENÍ

35. Metrodoros,pět knih. 36. Antidoros, dvě knihy. 37. o ne-
mocech, myšlenky věnované Mithrovi. 38. K allistolas. 39. 0 krá_
lovství. 40. Ánaximenes. 41. Listy.

Čemu učí v těchto spisech, pokusím se wyložiti tak, že zde
uvedu t i jeho listy, v nichž podal v tah z celé své filosofie.
Uvedu zde dále jeho ,,Hlarnrí články" a z jeho v rokri ty, které
si zaslouží, aby byly pojaty do v boru, tak abys poznal našeho
filosofa po všech stránkách a rnohl ho posouditi. Prrmí list
píše tedy lrerodotovi [a t ká se nauky o p írodě; druhy
Pythokleovi] a t ká se zjevri meteorick ch; t etí Me'
noikeovi a pojednává se v něm o životní praxi. iJe n'ri

tedy začíti prr'rrím listem, ale d íve pov_írn několik málo slov
o rozdělení Epikurovy filosofie.

Dělí se tedy na t i části: kanonikuo fysiku a ethiku. Ka-
norr-ika ukazuje cesty k filosofické soustavě a je obsažena v jediné
lcnize lr'azvané o,Kan n", Fravidlo. Fysika podává celou
tbeorii p írody a je obsažena v 37 knihách díla ,,o p írodě('

a její zát<laily v ,,Listech('. Ethika "rykládá o volbě a odmítání;
je pak obsažena v knihách ,,o životech'(, v ,,Listec}r" a ve spise

,,o svrchovaném cíli((. obyěejně však spojují kanoniku s fy'
sikou. I naz vají &anonikou nauku o kriteriu pravdy a o po'
čátku jsoucna, tedy nauku o základech; fysikou nauku o vzni'
kání a zanlikáni a o p írodě; ethikou pak nauku o tom' oč tŤeba

usilovati a čemu se t eba wyhybati, o životní praxi a o svrcho'
vaném cili. l

Logiku zavrhují j4fuo zbytečnoq. Neboť pr postaěí, když
se vykladači p íroily ídí hlasem věcí. Ye spise o,Kan n(í praví
tedy Epikuros, že kriterii pravdy jsou smyslové vjemy,
pojmy a city. Epikurovci pak sem ještě počítají p edsta'
vivé r-ázoty riiysti. I sám se o nich zmi uje ve v tahu věno'

vaném Herodotovi a v o,Hlalrrích článcích učení((. ,,Neboť
smyslové vnímánío'í tak praví, rrje veskrze ne častno

rozumového souzení, ani nep ijímá nic od paměti. Smysly se

totiž nepohybují samy od sebe, n 'brž,jsouce uváděny v pohyb
cizím popudem, nemohou k němu nic p idati ani z něho nic

30

31

30

_"t

31

EPIKURoVo UČENÍ

ubrati. Nic také není s to vyvrátit ridaje smyslri. Neboť ani
nemriže jeden vjem vyvrátit jin vjem téhož druhu' protože
oba mají stejnou platnost' ani vjem jednoho druhu vjem
jiného druhu' protože pak jsou mě ítkem pravdivosti rttzn eh
p edmětri; zajisté ani rozum nemriže tak učinit, neboť veškerá
iinnost Tozumu závisi na smyslov ch vjemech; ani nemriže
jeden vjem wyvrátit jin vjem, neboť svou pozolnost věnujeme
všem. A sama existence vjemri zaručujo pral'divost wnímání.
To, že vidíme a slyšíme, je právě tak skutečnost, jalro že citilele
bolest. Proto i o věcech nezjevn ch musíme ěinit závěry z véci
zjevn ch.\ Neboť všechny myšlenky vznikají ze smyslowych
vjemri, buď bezprost edně, nebo podle analogie, nebo podle po-
dobnosti, nebo skládáníIq vjemri, p i čemž něčím p ispívá
i rozumové usuzování. lI p edstavy lidí šílen ch a sny jsou
pravdivé, protože prisobí pohybo kdežto too co neexistuje, pohyb
neprisobí."

Poj mem, prolépsí, n.az taji jakoby pochopení nebo sprálrré
mínění nebo správnou p edstavu nebo obecn poznatek mysli
v ní uložen o to jest vzpomínku na jev, kter se častěji mimo
nás opakoval. Jako na p íklad: To a to je člověk. Jakmile
eL''eme slovo ,,ělověk((, ihned si pomocí pojmu v mysli p ed-

stavíme jeho obraz podle smyslow ch vjemri, které p edcházely.
Prvotní vyznam každého slova j e tedy s ám sebou z ej m . Á nemo-
hli bychom se vribec tázatinato,nač se tážetne, kdybychom to
nebyli d íve poznali. Na p íklad: Je too co tamhle v dálce stojí,
kťl či kráva? Tu jsme zajisté musiu někcly d íve poznati
pojmově podobu koně a krály. Vždyť bychom nemohli žádnou
věc ani pojmenovat, kdybychom d íve nepoznali pojmově její
obraz. Pojmy se tedy vyznačují samoz ejmou jistotou.

I mínění závisi na uějaké p edcházející sarnoz ejmé jistotě,
vzhledem k níž je pronášíme. Na p íklad, jak vímeo že toto
jest člověk? Mínění, 'iloxa, naz-,vají také do-.ěnkou, hyPo-
lépsí, a praví, že je jednak pravdivé, jednak klamné. Jestliže
je totiž smysly potvTz no nebo není-li jimi vyvráceno, je p
pravdivé, jestliže pak není smysly potvrzeno nebo je-li jimi
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vyvráceno' j" pď klamné. Proto zaveilli pojem prosmenon,

o,to, co ěeká", jako když na p fulad ěekáme, až se p iblížíme
k věži, a pozn'ám'e, jak se nám jeví zblizka.

City pak jsou, jak tvrdí, dva, slast a bolesto jež jsou spo-
lečn všem živočichrim a zllict prurí je jim pŤimě en;i a druh
nepŤimě en . A podle nich se pr člověk rozhoduje, co si má
volit a čemu se má vyhybat. A z otázek se pr některé t kaji
věcí sam ch, jiné však pouh ch slov.

Tolik tedy v hlalrrích obrysech o rozdělení frlosofie a o kri-
teriu pravdy. A nyní se obraťme k listu.

EP IKURO S HERODOTOVI VZKAZV JE POZDRAV

Pro ty, kte í nemohouo Herodote, podrobně probrat vše-
chnoo co jsem kde napsal o p íroděo ani proěíst vétši z těch knih,
které jsem složil, po ídil jsem r.}'tah z celé své filosofické sou-

stavy' jenž postačí k tomuo aby si vštípili v paměť aspo nej-
obecnější poučky a aby si tak mohli podle okamžit pot eby
poradit v nejhlavnějších otázkách, pohud by se chtěli zab' vat
theoreticky_m zkoumáním p írody. Je však nutno' aby si i ti,
kdo už ďostateěně pokročili v celkovém poznárti, zapamatovali
v základních rysech obraz celé soustavy. Neboť povšechného
ll,;ázoru pot ebujeme často, podrobného 116.[ ng 16lik.

Musíme tedy stále smě ovat k uvedenému cíli a v paměti
toho podržet tolik, abychom měli jednak nejhlavnějši názot
na podstatu věcí, a jednak také, aby nám bylo umožněno vše-

liké podrobné zkournání jednotlivostí,.tím totiž, že dob e po'
chopíme a zapamatujeme si nejobecnější obrysy celé soustavy.
Neboť i pro člověka zcela zasvěceného je nejhlavnější podmín-
kou všeho p esného vědění, aby dovedl rychle uživat poznatkri
áskan ch p ím m nazíránitrttak, že je shrnuje pod jednoduché

základní věty a vyroky. Není totiž možno, aby člověk dospěl

k rihrnnému w sledku soustalrrého bádání o vesmíruo kdyby
nedovedl pomocí krátk ch v rokri v mysli obsábnout všechno

'7 
to' co zjistí p i podrobném zkoumání jednotlivostí. Poněvadž
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tedy taková metoda je užitečná všem těmo kdo se oddali

pěsiování vědy o podstatě p írodyo proto jáo jenž doporuěuji
j* *, aby se ustaviěně zab vali vědou o podstatě p írody,
'u j"oz naiézátm' klid p edevším v tomto zprisobu života, sepsal

j.Ěm pro tebe ještě i tento v tah a rivod do základri celé nauky'- 
N"jp"oe si tedy musíme, Herodote, uvědomiti věcn obsah

slov, abychom mob]i mínění, otázky a pochybnosti uváděti

k němu ve vztah a kriticky je rozsuzovati a abychom nepone'

chávali všechno nerozhodnuto, hledajíce do nekonečna drikazy'

nebo abychom neužívali prázdn ch slov' Neboť je nezbytně as

nutno? aby pri každém slově byl patrn jeho prvotní smysl

a aby ho nebylo t eba teprve dokazovati' ačli máme míti něco'

k ěemu bychom uváděli ve vztah otázky, pochybnosti a mí-

nění. A aát" 1" t eba p i veškerém zkoumání bedlivě p ihlížet

k smyslov m vjemrim a vribec k p ítomn m názorrim
ať mysli, ať kteréhokoli kriteria, a stejně tak k dan m

citov m stavrim, abychom měli podle čeho činit závéty

i o tom, co teprve čeká na ově ení, i o tom, co je nezjer'rré'

Když jsme si toto objasniJi, t eba nám nyrrí uvažovati

o 'c"""h nezjevn cln. Za pwé tedy' nic nevzniká 'z-ne''
jsoucna. Neboť jinak by mohlo vznikat všechno ze všeho a

n"bylo by k tomu vribec t eba semen. A ktlyby to' co p e'stává el

b ti zjevn'é, zanikalo v nejsoucnu, všechny věci by už byly po'

minu\, protože to' v co by se rozkládaly, by neexistovalo' Á
dále, vesmír byl vžtly takow , jak je nynío a bude vždy takov '

Neexistuje totiž nic, v co by se proměnil' Neboť mimo vesmír ne'

existuje nic, co by mohlo ďo něho lreiknouti a zprisobiti změnu'

A dále,* vesmír sestává z těles a prázďného prostoru''
Existenci těles nám zajilsté potvrzuje sama smyslová zkušenost

všech lidí, podle níž je nutno Tozumem usuzovat i o věcech

nezjevnych, jak jsem již pověttěl. A kdyby neexistovalo to, co 40

lriar vám'e prázdnem, místem nebo nehmatateln m jsoucnem,

neměla by iěIesa kde byt, ani v čem se pohybovat; a v pohybu
* To pral'í také ve o,Yelkém v tahu" na začátku a v první knize clíla

,,o p írodě".
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se nám právě jeví. A mimo toto dvojí nemriže b ti myšleno
ani v p edstavách ani analogií podle věcí p edstaviteln ch nic
takového, co bychom mohli poklád'at za Eamostatně existující
věcné celky, a nikoli jen označovat jako jejich nahodilé nebo
trvalé vlastnosti.

Dále,* tělesa se dělí na složeniny a na tělesao ze kter ch jsou
složeniny vytvo eny. Tato tělesa jsou nedělitelná, atota1
a neměnitelná (nemá-li jinak všechno zaniknouti v ne-
jsoucnu a nrá-li něco trvalého zristati p i rozkládání složen ch
těles) a jsou svou p irozeností celistvá, nemohouce se v nic
a nijak roz|ožiti. Z toho tedy nutně plyne, že poěátky věcí jsou
nedělitelná jsoucna tělesné podstaty.

A dále, vesmír je nekonečny. Neboť co je omezené, to
má kraj; kraj však lze pozorovati jen tak, že vedle něho existuje
ještě něco jiného. Takže vesmír, nemaje kraj, nemá ani ko-
nečnou mez. A protože nemá konečnou mez' je nutně nekonečn
a neomezen . A dále, vesmír je nekoneěn i co do počtu těles
i co do veIikosti prázdného plostoTu. Neboť kctyby byl
ptázdn, prostor nekonečn a počet těles ohraničen , tělesa by
nikde pelrrě netrvalao n )orž by se pohybovala rozpt leně po
nekonečném prázdlém prostoru? nemajíce jiná tělesa, která by
je podpírala a sw mi nárazy určovala jejich polohu. A kdyby
práz l prostor byl ohraničen , tu by v něm tělesa p i svém
nekonečném počtu nenašla místo.

Mimo to nedělitelná a plná tělesao z níchž složená tělesa vzni-
kají a v něž se rozkládají, mají neurčiteln počet ro zmanit ch
tvarri; neboť by nebylo anožno, aby tak veliké množství roz-
manit ch věcí vzniklo z ofrr'ezeuého počtu t chž atomov ch
tvarri. I je u kažclého tvaru zcela nekonečn poěet stejn ch
atomrio ale pokud jde o tvarové rozdily, není jich zcela neko-
nečn poěet, n brž jen neulěiteln .**

' o tom také v 1., 14' a 15. knize díla ,oo p írodě" a ve,,Velkém v tahu".
** Áni tlělení nejde zajisté do nekonečna, jak ilále pravío n brž p estáváo

neboť i tak se vlastnosti těles mobou měniti, leda že by někdo chtěl i velikost
atom stup ovati zcela do nekoneěna.
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Pohybují se pak atomy* ustavičně po všechen věk [některé
svisl m pádem, jiné oilklonem od svislého pádu a jiné kmita-
v m pohybenf a z těch se jedny pohybují na velkouvzdálenost
od sebe a druhé zase kmitají sem a tam' kclyž buď pe.vmě

uváznou v atomové spleti nebo jsou pohromadě drženy lát}ou
ze spleten ch atomri. Toho p íčinou je jednak prázďn pTostoT'
jenž odilě\e od sebe jednotlivé atomy a nemá schopnost
bránit jim v pohybu. .Iednak tvrdost, kterou Se atomy wrna:
ěují, prisobí p i srážce atomri odrazem kmitání na takovou
vzdálenost' na jakou dovoluje spleť atomri jeclnotliv m atomtim
zpétn pohyb po srážce. Počátku pak tyto věci nemají, neboť
atomy a prázďn pIostor jsou věčné.**

To, co zde bylo dosud ečenoo poskytne tomu' kdo si to
všecbno zapamatujeo dostateěn základ, aby pochopil pod-
statu jsoucna.

A ďále, světri je nekonečn poěet' i podobn ch tomuto
našemu i nepodobn ch. Neboť atomy' protože je jich nekonečn
počet, jak bylo právě dokázáno, pohybují se i do největší clálky.
Takové atom}l z kter ch by mohl vzniknout svět nebo jimiž
by mohl b t vytvo en, nespot ebovaly se zajisté na jeden světo
ani na otnezené množství světri, ani na všechny takové, jak je;

tento' ani na všechny jiné, než jaké jsou tyto. A tak nic ne-
p ekáži tomu' aby bylo nekonečné rnnožství světri.

Á dále existují tyay, obtysy véci, rnajici stejn tvar jako\ 4

pel'rrá tělesa, ale jemností složení daleko p ekonávající věci,
které se jeví našim smyslrim. Neboť není nemožné,že v prost edí
obklopujícím věci dochází k takovému odlučování atomri a že
vznikají p íhoclné podmínky k q'tvá ení dut ch a drobn ch
tvaril a že tyto v rony zachovávají touž polohu a t ž

* Dále pak ještě praví' že se atomy pohybují stejnou rychlostí, poněvadž
prázdn prostor poskytuje stejně volnou cestu nejlehčímu jako nejtěžšímu
z nich.

** Dále pak ještě pravi,že atomy nemají žádnou vlastnost mimo tvar'
velikost a tíži; že se barva mění podle polohy atomri, praví ve ,oDvanácti
základních poučkách"; a že nemají všechny možn6 ve]ikosti, neboť nikdy
nebyl zajisté atom očima spat en.
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po ádek atomri, jak měly v pevn ch tělesech. Tyto obrysy
věcí pak n'az' váme obrazy, eiil ly. A dále, dějeJi se pohyb
tělesa v prázdném pŤostoru' takže se s niěím nesetká, co by ua
ně naráželot proletí každou p edstavitelnou vzdálenost v ne'
pomyslitelně krátkém čase. Neboť to' co se nám jeví jako po'

,. ma1ost nebo rychlost, je ve skutečnosti rovnomocn m' v' '
4z sled]rem naráženi nebo nonarážer.í atomri. Pohybující se

těleso neocítá se ovšem v okamžicích jen rozumem postižiteln ch
souěasně na 'více místechl neboť to je nemyslitelné a znamenalo

by to, že se těleso, pohybující se jako celek v ěase smysly
r'nímatelném, zaéa|o pohybovati kclekoli v nekonečnu, a nikoli
z toho místan kdo isme post ehli počátek jeho pohybu. Neboť
jeho rychlost bude se rovnati v sleclku nátaz.& atomov ch,
i když p ipustíme, že rychlost jeho pohybu nebyla až d'o té
doby zdržována atomov m;inátary. Je jistě užiteěné zapama-

tovati si i tuto základní poučku. Proti tomu pak, že obtazy
véci, eiil la, mají nep elronatelně jemné složenío nesvědčí žádn
z vnímateln ch jevri. A proto mají také nep ekonatelnou rych_
lost, nelroť mají všudy cestu p imě enouo a mimo to jim p i jejich

fidkosti nebrání v cestě žádl.é nárazy nebo jen málo nátazil,
kdežto na tělesa složená z mnoh ch nebo nesěetn ch atomri
bned něco naráži.

48 Mimo to [nic nesvědčí proti tomu]' že se ot:r.azy, eid la,

' 
two í s rychlostí myšlenlry. Neboť proudění eid l s povrchu
těles trvá zajísté nepŤetržitě, ale neprojevuje se jejich zrnenšo-

váním, neboť byŤek atomri se zase nahrazuje. odluěující se
v rony zachovávaji pak po dlouhy čas položení a sestavení

atomrio jaké existovalo na pevném tělese, i když se někďy

l poruší. A také vznikají v ovzduší seskupením atomri obrazy
rychle se tvo ící, protože nemusí b t vyplněny do hloubky;
a jsou ještě jiné zp soby, jak povstávají rítvary této povahy.

Nic z toho zajisté nevyvracejí smyslové vjem , jestliže člověk

pÍthltiži k samoz ejm m jistotám tak nějak, že s nimi uveďe

v souvislost i shody vlastuostí a pohybri mezi llrějšími věcmi
a našimi vjemy.
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Je také t eba míti za Ťo2 že podoby l'rrějších věcí vidímel 49

a myslí pojímánne tak, že z nich něco do nás vstupuje.
Neboť r,erější věci by nemohly ani pomocí vzduchu, ktery se

prostírá tnezi náni a nirni, ani pomocí paprskri nebo nějak ch
v ronri, ší ících se od nás k ni-, otisLnout v nás svou p iro'
zenou barlrr a podobu tak' jako kilyž jakési obrazy, odluěující
se od věcí a majicl s nimi stejnou barlrr a podobn tvar, vstu-
pují nám podle své velikosti buď do zraku nebo do myslio p i so

čemž rychle za sebou p ilétají a tak qytvá ejí p edstavu
jednotné a souvislé věcio zachovávajíce shodnost se sam m
p edmětem skrze soumětné nárazy od něho lryc}r.ázející a zpri_

sobovan'é kmitáním atomri v hloubi pevného tělesa.
A každ vjem nebo pŤedstava, ať podoby ať vlastnosti,

kterou pojmeme myslí nebo čidly, je vždy podobou per'rrého
p edmětu, povstávajíc souvisl m opakováním eid la nebo jako
jeho zristatek. A]e klam a omyl záIežiuždy v tgm' co p i'
'ávárne ze svého mínění, kďy_ž jclg o věc [která ještě ěeká],

aby byia potvrzina smyslovyne vnímáním nebo aby jím nebyla
vyvrácena a pak není potvrzena* [ne}ro je vyvrácena]. Ne- 51

existovala by zajisté podobnost mezi p edstavami, které 'lrrí-
máme jako obrazy buď ve spánku nebo nějakou jinou ěinností
mysli nebo ostatních kriterií, a m.ezi věcmi, které r.az 'vátme

skutečn mi a pravdiv mi, kdyby nebylo nějak ch takov ch
w ronri, lrteré k nám dorážejí. A nebylo by omylu, kdybychom
neměli sa-rni v sobě ještě jak si pohylr těsně spjat [s na-l
ziránim' j"'.1], ale od něho oillišn . A tímto pohybem, není-li
potvrzen nebo je-Ii vyvrácen, vzniká klam, pakli je potwzen
nebo není vyvrácen, vzniká pravda. r tuto poučku je si tedy sz
t eba dob e zapam.atoyat, akly na jedné straně lrriteria založená
na samoz ejm ch jistotách nebyla zrnaiena,ana druhé straně
aby nebylo všechno poznánri uvedeno ve zmatek tím' že by byl
omyl stejně potvrzován jako pravda.

A dále, také slyšení vzniká tím, že se jak si proud ší í od
* Prisobením jak6hosi pohybu v nás,těsně spjatého s p ím m tazírárína

jevri' ale odlišného od něhoo kter m vzniká klam.
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p edmětu, kter mluví nebo zní nebo h motí nebo prisobí
jak koli jin sluchov dojem. Tento proud se pak rozptyluje
na stejnorodé hmotné částice, zachovávajícím,ezi sebou jakousi
shodnost i svéráznou jednotu, která ukazuje k p edmětun jenž
je vyslal, akterá většinou zprisobí, že ělověk zlrrkuporozumí,
nebo ho aspo upozorní na existenci r,rrějšího p edmětu.
Neboť, kityby nebylo vysíláno z p edmětu něco s ním shodnéhoo
nemohlo by se uskutečnit takové porozumění. Nesmíme se tedy
domnívato že vysílan hlas nebo i jiné zvuky tvo í podoby ze
samého vzduchu - neboť hlas zdaleka nemriže takto prisobit
na vzduch - n btž že náraz v nás vznikajici, když vydáváme
hlas, vytlačí jakési hmotné částiceo vytvá ející proud dechové
povahy, a to že v nás prisobí dojem sluchov .

A dále, i o čichu, stejně jako o. sluchu, je t eba miti za to,
že by nikdy nevznilrl žáďn takov dojem, kdyby od věci neod-
letovaly jakési hmotné částice p imě ené k tomu, aby uváděly
v pohyb tento smysln p i čemž některé z tich jsou neuspo á-
dané a prisobí nep íjemně, drulré uspoŤádané a prisobí p íjemně.

Á dále je t eba ,nít za to, že atomy nemají žádnou jinou
vlastnost věcí, lrteré se jeví smysl m, mimo tvar, tiži, ve-
likost a to? co je nutně a pŤirozeně spojeno s tvalem. Každá
vlastnost se totiž mění, atomy se však vribec nemění, ježto
p ece musí p i rozkladu složen ch těles zristat něco pel"ného
a nerozIožitelného, co by umož ovalo zla.:.ény, nikoli změny
v nejsoucno ani z nejsoucna' n brž zm.ény záležici většinou
v p eskupování a někdy i v p ib vání nebo ub vání atomti.
A odtud nutně plyne, že p eskupující se atomy jsou nezničitelné
a nemají povahu něčeho měnivého, aIe že mají určité části
a tvary. Neboť také to je nutně trvalé. Yždyť i u věcí, které se
mění p ed našima oěima, tak jak z nich postupně ubíráme, lze
pozolovat' že tvar u nich stále trvá, kdežto jiné vlastnosti že
netrvají (jako zristává tvar) v měnícím se p edrněté, n ,brž

že z celého tělesa mizí. K tomu tedy, aby vznikaiy rozdíly
mezi tělesy, stačí to, co nakotlec zb vá, neboť je zajísté nutné,
aby aspo něco nakonec zbylo a nezaniklo v nejsoucnu.
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A dále, nesmíme mit za too že atomy mají všecbny možné

velikostio nechceme'lio aby toto mínění vyvrátily vnímané jewy;

že však mají rrizné velikosti, je t eba uznati. Neboť tak se

Iépe vyloží citové a vjemové děje. Atomri všech možn ch 56

velikostí není jednak t eba k tomu, aby vznikly rozdílné vlast-

nosti věcí, a jednak by pak bylo nutnéo že by se nám naskytly
i viditelné atomy. To se však nikily nepozoruje a ani si nelze

p edstaviti, jak by Se atom nnohl státi viditeln m.

Mimo to se nesmí tlrrit za to, že je v omezeném tělese neko'
nečn poěet částic, aní že mohou b t libovolně malé' A tak
nejen že nesmíme p ipustit nekoneěné dělení na menší

a menší ěástio abychom neot ásli existencí všech věcí a abychom

nebyli nuceni ve sv ch p edstavách o složenych tělesech dát

se rozplynout existujícím p edmět m postupn m jich zmenšo'

váním v nejsoucnoo ale nesrníme ani mít za to) že se mriže

u omezen ch těles uskuteěnit postup od rnísta k místu do

nekoneěna, byť po stále menších a menších částečkách. Neboť, 5'z

jakmile někdo ekne, že je v nějakém tělese nekonečn;i poěet

ěástic, t ebas sebemenších, nelze si nijak p edstavit, jak by
mohlo b t to těleso omezené co do velikosti. Neboť je patrnoo

že tyto nekonečně četné částice mají kažďá nějakou velikost;

a ať by byly sebe menší, těleso samo by bylo p ece nekonečně

veliké. Á poněvadž to' co je omezené, má kraj, ktet' lze roz'
lišit, i kclyž jej nelze vnímat sám o soběo nemrižeme si nep ed'

stavit, že íkažd další dílek je takov , a kráčejíce takto usta-

vičně dále, nemt'ržeme nedospět v mysli tímto postupem k ne'
konečnu.

A vnímatelné minimum nutně si myslíme tak, že není 58

ani takové jako něco, co p ipouští postup od místa k místuo

a.i zase docela tomu nepodobné, ďe že má sice jakousi p í'
buznost s věcmi rozměrn mi, že však nelze na něm rozeznat
jednotlivé části. Ale kdykoli si vzb]edem k této pŤíbuznosti
myslíme' že na něm tozezn'ávátne jednotlivé ěásti, jednu zde'

druhou tam, nutně se nám tu objeví něco stejně velikého'
A wnímáme sv m zrakem tato minima, počínajíce prvním'

s4
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postupně' nikoli na ténž místě a nikoli tak, že by se navzájem
dot kaly jejich části' n btž jen tak, že svou povahou určují
velikost těles, je-li jich víceo větší, je_li jich méně, menší.
T eba m:iti za to, že obdobné poměry platí i pro minimum

59 v atomu. Neboť malostí se toto minimum samoz ejmě liší od
minima zrakem r.rrímatelného, ale platí pro ně tytéž poměry.
Yžilyť jsme zajisté ukázali podle obďoby věcí l'rrímateln ch,
že i atom má velikosto jenomže jsme p i tom šli ještě mnohem

, dále v p edstavě o jeho malosti. tr je t eba pokládat tato minima
nemající části za perata, m'ezné části, které slouží jako prvotní
jettnotky za mriru velikosti větších i menších atomri p i rozumo-
vém zkoumání těchto neviditeln1ich tělísek. Neboť p íburnost
existující mezi těmito peratll mezn mi částmi atomu' a ne-
měnn mi minimy věcí,'stačí k tomu, abychom až potud uěinili
své závéry. Áby se však tyto rr.ezné ěásti spojovaly vlastním
pohybem dohrornady, je nemožné.

0 A dále, o nekonečném prostoru nesmíme -uživati vtazÍt
,,naho e'( nebo,,dole"' j'ko by šlo o nejho ejší a nejdolejší
bcd prostoru. Yíme zajisté, že kdyliy bylo možno promítnouti
to? co je nad naší hlavou, ať bychom se postavili kdekoli, do
nekoneěna' nebo zase promítnout do nekonečna to, co je pod
nějakym myšlen m místem, že se nám tyto body nikdy ne-
budou jevit současně jako o,naho e" i ,,dole(' vzhledem k téže
věci. Neboť něco takového není možno si pomyslit. A tak lze
uzll.at za jedin pohyb ten, kter si myslíme srně ující nahoru
do nekonečna? a zajeclin i ten, kter si myslíme smě ující dolri,
t ebas p ijde to' co se od nás pohybuje do ]rončin nad naší
blavou,nesčíslaěkrát k nohám ho ejších bytostí, a to, co se od
nás pohybuje směrem dolri, k hlavám dolejších bytostí. Neboť
cel pohyb si nicméně myslíme jako smě ující na dvě opačné
strany do nekonečna.

61 A dále, atomy mají nutně stejnou rychlo st, lsdyž se pohybují
prázdn n prostoŤem? aniž by na ně něco natáželo. Neboť ani
těžké atomy se nebudou pohybovat rychleji než rlrlalé a lehk6,
jestliže těmto ovšem nic nep ijde do cesty; ani malé rychleji
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než velké, t ebas mají všuďe cestu p imě enou, jestliže ani na
ony nebude nic narážet. Áni pohyb nahoru nebo na stranu'
prisoben nárazy, ani pohyb dol , p soben vlastní vahouo
nebude rychlejší. Neboť po celou dobu svého trvání bude se ten
i onen pohyb díti s rychlostí myšlenky, pokud nenastane
protiláraz buď z r'nějšku,nebo vlastní vahou atomu? prisobící
proti síle n.áraza.

Á dále, také pokud se t če složen ch těles, bude se tvrdit,
že jeden atom je rychlejší než druh , ačkoli mají vskutku
všechny stejnou rychlost; bude se to tvrd'it proto? že se atomy
v tělesn ch shlucích pohybují i v minimu souvislého času
jedním směrem, ač]roli se vskutku v okamžicích jen rozumem
postižiteln ch nepohybují jeclním směremo n brž ustavičně
na sebe natážeji, až se souvisl v sledek jejich pohybu stane
lrrímateln m pro naše smysly. Neboť too co pŤidávárne ze svého
rnín[11i, soudíce o něčem, co nevidíme, že se totiž i v okamžicích
jen rozunoem postižiteln ch uskutečiíuje souvisl pohyb, to
není pravdivé v tomto p ípadě. Neboť pravdivé je zajisté jen
to? co vidímeo nebo co pojímáme nazitánim mysli.

NIajíce dále z etel ke sv m vjemrim a citrim - neboť to nám
bude nejspolehlivější zárukou pravdy - nutně dospíváme
knázotu, že duše je těleso složené z jemn ch částic, rozpt lenél
po celé sklailbě téla, bližici se nejvíce pneurnatu. vanoucímu 

'

vzduchuo s jak msi p imíšením tepla a v něčem se podobající
tomuto' v něěem zas onomu. Je tu pak ještě jedna její složka,
značně p evyšující druhé dvě jemností složení a proto schopná
ještě těsnější shody s ostatní s]sladbou těla. o tom všem jasně
svědčí mohutnosti duše, city, pohyby, myšlenky a vribec to,
co ztrácime, lcdyž umíráme. A dále je t eba si pamatovati, že
v duši je hlavní privod vnímání. Duše by však neměla 16l
možnost uskuteč ovati vnímání, kclyby nebyla jaksi držena
pohromadě ostatní sklaďlrou těla. A ostatní skladba těla, když
jí poskytla tuto možnost, navzájem získá od duše ríčast na této
nahodilé schopnosti, nikoli však na všech schopnostech, které
duše má. Proto, když se duše odloučí od ostatní skladby těla,
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toto už nevnímá. Neboť samo o sobě nemělo tuto zprisobilosto
n brž poskytlo podmínky k ní pot ebné oné druhé jsoucnostio

která současně s ní povstalao a ta si vytvo ila sama od sebe

zprisobilostí, která se v ní pohybem uskuteěni]a, nahodilou
schopnost vnímací a poskytla prisobením p ímého styku a vzá'
jemné shody riěast na ní i tělu, jak jsem už pověděl.

65 A proto také duše, pokud zistává v těle, nezttácí schopnost

lrrímací ani tehdy, když se některá část těla oddělí. Naopako

i když někter;i díI duše zahyrre, tirn že se jeho tělesn obal zcela

nebo zčásti uvolní, p ece, pokud bude sama trvati, bude míti
schopnost wímací. Kdežto ostatní skladba těla, i když trvá
ať vcelku at zč,ásti, nemá schopnosti vnímací, jakmile se oď'

louěí to množství atomri? byť sebenepatrnější, které tvo í
, podstatu duše. A dále kctyž se tozloži celá skladba těla, roz-
pt lí se i duše a jižlo:enátytéž zprisobilostianisenepohybuje

66' jako d íve, a teďynemáani schopnostivnímací. Neboť nelze si ji
p edstaviti vnímající, kttyby nebyla umístěna v této tělesné

soustavě a kclyby nemohla vykonávat takové pohyby, to jest

kdyby ji nedrželo pohromadě a neobalovalo nic takového,
? v čem nyní jsouc vykonává tyto pohyby.* A dále i to musíme

míti na mysli, že netělesnym se naz' vá v obecně rozší eném

v znamu slova to, co si lze p edstaviti jako samostatné jsoucno.

Jako samostatné jsoucno si však nelzo p edstavit nic netělesn ho

mimo prázdn prostor. Avšak prázdn prostor nemriže b ti ani

ěinn ani trpn , n btž jen poskytuje tělesrim možnost, aby se

v něm pohybovala. Takže ti, kdo íkají, že je duše netělesnáo

mluví bláhově. Yždyť by nemohla nic činiti ani trpětio kdyby
byla taková; ve skuteěnosti se však jasně rozeznávají u duše

obě tyto nahodilé vlastnosti.
- Ji"d"p."'itaké,že je složena z nejhladších a nejkulatějších

atomrio které po této stránce ještě daleko vynikají nad atomy ohně; a že

jetlna její část je nerozumná, a ta že je rozpt lena po ostatním těle,

kdežto rozumná ěást že sidli v prsou' což je patrno z pocitri strachu
a radosti. A spánek že povstává tím' že se částky duše roz|ožené po celém

těle jednak soust eilí uvnit a jectnak se rozpt lí a vyjdou z těla pr iluchy'

A símě že vycházi z celého těla.
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Kdo tedy všechny tyto rozumové sudky o duši uvede ve 68

vztah k sw m citrim avjemrim abude p i tom mít na paměti to'
co jsme ekli na zač,átkl, shledá, že tyto obecn poučky staěí
k tomu, aby se podle nich bezpečně a p esně lysvětlovaly
i jednotlivé podrobnosti.

A dále, o tvarech, barvách, velikostech a tiži a o všem
ostatním, co se v1lovídá o tělese' jako by to byly vlastnosti
buď všech věcí, nebo věcí viditeln ch a poznateln ch p íslušn m '

zprisobem l'nímání, ne]ze se domnívati, že jsou to samostatně 
'

existující podstaty - neboť to si není možno p edstaviti -.
ani že vribec neexistují, arli že jsou něčím jin m netělesn m, 9

co je s tělesem spojeno' ani že jsou to jeho č,ásti, n '|xž že těleso
jako celek odvozuje z nich ze všech svou trvalorr p irozenost,
ale nikoli tak, že povstalo jejich spojením (tak jako když se
seskupí složené těleso p ímo z hm'otn ch částic, buď z prvotních
jednotek, buď z velk ch částí, ale menších než p íslušn celek),
l brž jen že z nic}' všech dohromady odvozuje, jak pravím,
svou trvalou p irozenost. A všechny tyto vlastnosti jsou zvlášt
nazitány a od sebe rozlišovány, p i čemž však složen celek
je stále provázi a nemriže nikcly b ti od nich odloučeir a naopak
tim', že je pojímáme myslí pohromaděo ziskává své označ,ení
jako těleso.

A dále, k tělesrim se často nahodile p iilružují, aniž je trvale ?0

ptovázeji [nahodilé vlastnosti, jež nelze pokládati] ani za věci
neviditelné, atiza věci netělesné.Takže uživajice tohoto slova
v jeho obecně rozší eném v znarllt, jasně ukazujeme, že r.a-

Irodilé vlastnosti ani nemají p irozenost celku, kter vnímáme
jako složenou jednotu a naz" váror.e tělesem, ani p irozenost
trval ch vlastností, bez toLíclnž si nelze těleso mysliti. Poille
r.ťrzn ch zprisobri r.azitání složeného celku, jenž je provázi,
mriže se pak jednotlivym nahodil m vlastnostem dostati rriz'
ného označení, ale vždy jen potuď, pokud se na něm tyto jed' ?l
notlivé vlastnosti pozorují, neboť nahodilé vlastnosti neprovázeji
tělesa trvale. Ánesmí se ryIuěovati z pojmu jsoucna tento druh
samoz ejmé jistoty z toho drivodu, že nletná p irozenost celkuo
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s nímž společně se objelrrje,* ani p irozenost trval ch vlastnostín
ani zase nesmíme nahodilé vlastnosti pokládati za samostafil
existence - neboť tak si nelze mysliti ani je, ani trvalé vlast-
1651i - n;y'brž musíme je pokládati tak, jak se nánn právě jeví,
vesměs za nahodilé vlastnosti těles, a nikoli za jejich vlastnosti
trvalé, ani za něco, co pat í mezi samostatné jsoucnosi.i, n brž
podle toho, jak samo smyslové vnímání je určuje v jejich
odlišnosti, takov mi je t eba je shledávati.

72 Á ilále musíme pečlivě uvážiti i toto: Ču. ." nesmí zkoumati
tak, jako všechny ostatní nahodilé vlastnosti, které zkoumáme
na daném p edmětě, že je totiž uvádíme ve vztah k prolépsím,
pojm m, kteté zíime ve své mysli, n brž musíme o něm souditi
podle právě té samoz ejmé jistotyl podle níž mlu'ráme o dlouhém
nebo krátkém čase, majíce to ve své p irozenosti. A není p itom
t eba vybírati nějaká zvláštní slova, jako by byla lepší, n brž
lžívati právě těch slov' kter ch se o něm obyěejně užívá. Ani
nesmíme o něm vypovídati něco jiného, jako by to b;z16 g\'6u

podstatou totožné s tílrrto zvIáštním pojmem, neboť i tak ně-
, kterí ini, n brž musíme uvážiti nejspíše jen to, s ěím tento

B zvlláštrri pojem spojujeme a ěím jej mě íme. A tu zajisté není
t eba dalšího dokazování,n ,bržjen rozumné ri.vahy, abychom

. shledali, že jej spojujeme se dny a nocemi a s jejich ěástmi,
a ror'rrěŽ s city a stawy bezcitnosti, a s pohyby a Stavy klidu,
'myslíce si pŤi nich ještě zase jalro jakousi jejich zvláštní
naho dilou vlastno st právě too o čem mluvíme jako o čase.**

Á vedle toho, co jsme svrchu pověděli, jo t eba také míti
zato,že světy a vribec všechny omezené složeníny stejně utvá-
Ťené jako pevná tělesa, která vidíme, vznikly z nelronečna, p i
čemž se všechny tyto tvary odlouěily kažď ze zvláštniho,

l většího nebo menšího atomového víru. A všechny tyto
celky že se zase rczklád,ají, některé rychleji, jiné pomaleji,
některé prisobením takov ch' jiné zase prisobením jin ch

* a kter naz vám.e také tělesem.
*t Praví pak toto i v druhé knize spisu o,o p írodě" a ve o,Velikém

v tahu".
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p íčin.* A potomo nesmíme se domnívati, že světy mají jen
jeden tvar** [ani zase, že m,aji všechny možné tvary; dále t eba
lniti za to, že aa všech světech jsou zviÍata, rostliny a ostatní
věcio které vidíme n'a tomto světě], neboť nikdo by nedokázal,
že v jednom světě mohou i nemohou b)iti obsažena taková
semella? ze kter ch povstávají zviŤata, rostliny a všechny
ostatní věci, které vidíme, a v jinén světě že by tomu nemohlo
b ti tak.***

Á dále musíme p edpokládati, že i lidská p irozenost byla
mnoha rozličn m věcem naučena a k nim p inucena samotn mi
okolnostmi; a že potom rozum to, k čemu byl dán p írodou
podnět, zdokonaloval p esnějším zkoumáním a dalšími sv mi
objevy, v některém oboru rychleji, v jiném pomďeji a v ně-
kter ch ěasow ch obdobích [čině větší pokroky] a v jin ch
menší. A že proto ani jména věcí nevznikla z poěátku do-
hodouo n btž že lidé sami podle své p irozenosti, majíce ve
shodě s r zností národri zvláštni citové dojmy a zvláštní p ed-
stavy' vysílali zvláštním zprisobem vzduch, prisobením r zn cb
citov ch dojmri a p edstav rrizně utvá en , také podle povahy
krajino které ti národové ob vali. Pozclěji však že byla u jedno-
tliw ch národri stanovena společnou dohodou zvláštni jména,
aby jejich qiroky byly méně dvojsmyslné a mohly b ti struč-
něji vyjádŤeny. A' že i pro věci zrakem nevnímatelné zavedli tio

kte í si je uvědomili, nějaká slova, která si buď sami utvoŤili
z p irozené nutnosti, nebo lcterá si vybrali rozunlovou rivahou,
a podle nejobecněji platného drivodu jejich užívání jim dali
takov smysl.

A dále, pokud jcle o nebeská tělesa, nesmíme mriti za to,
* Je tedy jasné, že i světy prohlašuje za pomíjející, poněvadž se jejich

části mění. A jinile ptavío že se země vznáší na vzduchu.
** Naopakve 12. knize spisu ,oo p írodě" sám praví, že rnají rozličné

podoby; neboť některé jsou pr kulovité, jiné vejěité a jiné pr5i lor'aji zase
jinou podobu. Ale ovšem všechny možné poiloby že nemají. A že to jsou
živé bytosti odloučivší se od nekonečna.
*** A právě tak mohou i vyrristi. A t eba míti za to, že se to děje stejn m

zprisobem jako na zemi.

7&
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že se jejich pohyb, obracení, zatmléni, v chod, západ" a ostatní
zjely toho druhu dějí péčí nějaké bytosti, která je ídí nebo
v nich ád zavedla a která p itom poživá ríplné blaženosti

77 spojené s nesmrtelrrostí. Neboť námahy a starosti a projewy
hnělrr a p ízně se nesrovnávají s blažeností, n brž vznikaji ze
slabosti a strachu a závislosti na okolí. Ani zase nesmíme
vě iti, že nebeská tělesa, jež jsou vskutku jen shluky ohně,
konají své pohyby ze své vrile, požívajíce p itombožské bla-
ženosti. N brž musíme p i všech v razech, které vztahujeme
k těmto myšlenkám, dbáti božské vznešenosti, aby z nich ne-
povstaly domněnky božské vznešenosti odporující; jinak zpri_
sobí sám tento Tozpor v lidsk ch duších p evelik zmatek.
Á proto musíme zato lortiti, že se i tento nutn a zákonit
p o hyb uskutečnil již p i vzniku světa, p i počátečním odloučení
těchto atomov ch vírťr.

78 A dále' musíme t ti za t'o, že jasně 1yložiti p íčinu nej-
hlalrrějších věcí je rikolem vědy o pod'statě p írody, a bla-
ženost že se zaklád,á na ni a na poznání p irozené podstaty
meteorick ch ríkazri a všeho toho, co p ispívá po této stránce
k jasnému vědění. A dále, ženelze u těchto věciuznávati více
p íčin ani p ipouštěti možnost r zn .ch v kladri, n ,brž že ne-
smrtelná a blažená p irozenost prostě nemriže obsahovati nic,
co by vzbuzovalo nejistotu a zmatek. A k poznáni, že jen tak

?9 tomu jest, lze dospěti myšlením. Ávšak to, co.spadá do pouhého
zvídavého zkoumání zápaďu, w chodu, slunovratu, za_
tmění a p íbuzn ch kaz , nep ispívá už niěím k blaženosti
poznáni, n brž ti, kdo podrobně poznali tyto kazy, ale nevědí,
jaká je jejich p irozená podstata a jaké jsou jejich nejhlar"rrější
p íčiny, mají stejn strach, jako kdyby se o nich nebyli nic
dověděli; a snad ještě větší, poněvadž jejich rížas, vypl vající
z podrobnější znalosti těchto zjew 

' 
nemriže vésti k žádnému

jejich vysvětlení a k pochopení ádu věcí nejhlalrrějších. Proto
i když hledíme najíti více p íčin vysvětlujících obraty, zá_
pady, vychody a zatm.ěni nebesk ch těles a podobné ítkazy,
jak jsme to také učinili ve sv ch podrobnych r kladech,
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nesmíme si myslitio že takové zkoumání nedosahuje oné p es- B$
nosti' které pot ebujeme k dosažení duševního klidu a blaže-
nosti. Musíme tedy uvažovati o p íěinách rikazri meteorickych
a všech věcí nezjevn ch tak, že p i tom p ihlížíme k tomu,
kolika rrizn1ími zprisoby se podobn zjev uskuteěríuje zde
u nás, pohrdajíce takow mi lidmi, kte í netozezrrávaji, co
existuje nebo se uskuteč uje toliko jedním zprisobem2 a co se
mriže uskuteč ovati něko]ika zprisoby (u věcí jevících se nám
z dálky), a kte í ani nevědí, za jak,ch podmínek si nelze za-
chovati duševní klid. Budeme-Li si tedv mysliti, že by se nějak
rikaz mohl uskuteěniti i nějak m jin m zprisobem, a to za
takow,Ých okolností, za jak 'ch si lze stejně zachovatí duševní
klid, tu právě proto, že si uvědomujeme, že se tniuže uskutečniti
několika zp soby, budeme žíti v dušer.rrím klidu zrorara tak,
jako kdybychom věděli, že se uskuteč uje nějak1?m určit m
zprisobem.

A vedle toho všeho je si vribec t eba uvědomiti i to, že nej- 81-

větší zmatek prisobí v lidsk ch duších domnění, že nebeská
tělesa jsou bytosti blažené a nesmrtelné a že p itom jejich zá-
měry' ěiny a drivody tomu odporují, a dále to, že lidé očekávají
a v obavách tuší jakousi věčnou hrrizuo jak o ní vypralrrjí
mythy, nebo že se bojí i samé bezcitnosti prisobené smrtío
jako by se jich t kala, a dále to, že takto na sebe d,ávaji prisobiti
nikoli určit mi domněnkami, n brž jen jak msi nerozumn m
nápadem, takže nesnažíce se ani rymeziti pojem hrozného,
jsou zachvacováni ještě větším zmatkem, než kdyby měli
o těchto věcech aspo nějaké domněnky. Ktid duše se však gz

ziskává tírn, že jsme toho všeho prosti a že ustavičně máme na
paměti obecné a nejhlavnější zásady.

Proto musíme p ihlížeti k p ítomnym citrim a vjemrim, ve
věcech obecné povahy k obecn m, ve věcech osobní povahy
k osobním, a k veškeré p ítomné jistotě jednotliv ch kriterií.
Neboť budeme-li k tomu všemu p ihlížeti, .r,7ložíme správně,
odkud vznikl zmatek a strach, atilnr.,že ryložíme p íčiny ríkazri
meteorick ch a všech ostatních věcí, které se čas od ěasu p i-

I

l, *,
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házeji, zbavinre se všeho toho, co ostatní lidi nej1yšší měrou
děsí.

Zde tedy máš, Herodote, v stručném v1itahu zák].a poučky
o podstatě vesmíru, takže je možno tento w klad podržeti
v paměti. A myslímo že ikďyž člověk snad nepronikne do všech
otázek vyžadujících podrobného zkoumání, že p ece odtud
získá nesrolrratelně větší silu než jini lidé. Neboť zajisté sálru-

si objasní mnoho podrobn ch otázek ve smyslu našeho celého
učení a právě tyto záklaďni poučky, jestliže si je v paměti
uložío bud'ou mu p i tom ustaviěně pomáhati. Neboť jsou takové
povahyo že i ti lidé, kte í již dostatečně nebo i dokonale pro-
zkoumali podrobné otázky, mohou konati většinu sv ch bá-
dání o p irozené podstatě vesmíru tak, že se budou obraceti
p i sw ch rozborech k takov m p ehledrim. A ti, kte í ještě
nepat í mezi dokonale zasvěcené, mohou si z nich okamžitě
i bez ristního w kladu učiniti celkov názor o nejhlalreějších
otázkách a tak si zajistiti duševní klid.

Toto je tedy jeho list o ffsice; o kazech meteorick ch pak
pojednává tento list:

EPIKURo S PYŤIIoKLEov Í y ZKAZU J E PoZDRAv

P inesl mí Kleon od tebe list, v němž mi opětormě ukazuješ
své p átelské sm šlení, jak si to zasluhuji pro svorr p íze ktobě,
a kde dáváš ne bez p esvědčivosti najevo snahu, oživit si
v paměti rozumové rivahy, které vedou k životu blaženému.
A tu mne také žád'áš, abych ti poslal stnrčnou a p ehlednou
vahu o rikazech meteorick ch, aby sis ji mohl snadno

zapamatovati. Neboť to, co jsem v jin ch knihách napsal, ne-
snadno se pr pamatuje, ačlcoli je máš, jak pravíš, ustavičně
v rukou. I p ijal jsem rád tuto tvou žádost a byl jsem na-
plněn radostnou naději. Kďyž jsem tedy psal již o všech
ostatních věcech, chci nyní splnit to, oč jsi mne požádal,
doufaje, že tyto rivahy budou užitečné i mnoh m jinym, a nej-
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více těm, kte í teprve od nedálera okoušejí pravé vědy o pod'
statě p írody, jakož i těmo kdo se oddali hlubšímu studiu, než

jakého vyžaduje povrchní zájem'. Dob e je tedy pochop a

v paměti je chovaje, pozorně je probírej spolu s ostatníni
v ktacly, které jsem poslal v krátkém v tahu Herodotovi.

Za prvé je tedy t eba míti za to) že cílem p i poznávání
rikazri meteorick ch, ať se jiro;rí zab váme v souvislosti s ostat'
ními naukami nebo samostatně, není nic jiného než klid duše
a bezpeěná jistota, právě tak jako p i všem ostatním bádání.

A nesmíme se násilně pokoušeti o něcoo co je nemožné, ani t6

nesmíme na všechny věci pohlížeti stejn m zprisobem, jako když
uvaŽujeme o životní praxi nebo když usilujeme o ešení jin ch
p írodních problémri, stanovíce na p íklad, že vesmír sestává

z těles a nehmatatetného jsoucna nebo že základními prvky jsou

atomy' a podobně ve všech takov ch otázkách, které p ipouštějí
jenom jeden v klad souhlasící s leríman mi jevy. P i kazech
moteorick ch tomu není tako l b ty mohou míti několi'
kerou p íčinu vzniku a p ipouštějí několikeré urěení svá
podstat}: souhlasící s vjemy. Neboť nesmíme vykládati o pod'
statě p írody podle sv ch lich ch risutlkri a libovoln ch usta'
novení, n btž podle hlasu vníman ch jevri. Neboť náš život B?

již nepot ebuje nerozumu ani lich ch domněnek, nybrž aby'
chom žili prosti duševního neklidu. Zcela pak jsme zbavováni
duševních ot esri, pokud jde o všeliké věci, které lze vysvětliti
několika zprisoby, shodujícími se s vníman mi jevy, jestliže

p ipustímeo jak je také nutno, každ wyklad o nich, kte je
p esvěděivě odrivodněn. Jestliže však jeden v klad p ipustíme
a druh zamítnemeo aěkoli se stejně shoduje s vníman mi
jev}l je patrno, že zcela opouštíme vědecké zkoumání o pod'
statě p írody a že se utíkáme k mythu. Znaky k vykladu
toho, co se děje naho e nad námi, poskytují nám některé ze
zjevri zde kolem nás, které lze pozorovati, jak se vskutku dějí'
kdežto zjevy naho e nad námi nikoli. Ty se mohou zajisté
uskuteč ovati několiket'm zprisobem. Musíme ovšem bedlivě sg

dbáti tohoo jak se kažď jednotliwy kaz jeví našim smyslrim,
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a pokud jde o do-''ěnky, které s ním lr vají spojovány, je t eba
aznávatí více w kladri, takov chl proti kter m nesvědčí nic
z toho, co se děje kolem nás.

Svět je jak si okrsek nebesk , obsahující v sobě lnvézďy,
zemi a všechny vnímate]:né p edměty, jehož uvolněním by bylo
všech.o, co je v němo uvedeno ve znratek; zaujirná pak sek
nelronečna, konče se mezí buď ídkou nebo hustou, buď otá-
čející se nebo pelrrě stojící, a tvaT maje buď kulat nebo
trojríhelníkovit nebo nějak jin . Neboť to všechno tals mriže
b ti. Nie proti tomu nesvědčí z vnílnan 'eh jevri na tomto
světě, u něhož si nelze p edstaviti žáďa konec. Ale to si lze
p edstavitio že je takovych světri nekonečné množství,
í to, že takov svět mriže vzniknouti buď v pTostoIu světovém
nebo mezisvětním, jaknaz, várne mezeru mezi svě'ty, v prostoru
obsahujícím mnoho ptázďr.a, nikoli však ve velkénr, zcela
čirém a ptázánéna' prostoru' jak někte í tvrdí. A vznikne tak,
že vbodná sefiIena 'l'1pl1nrou z jednoho světa nebo mezisvětí
nebo z většího jich poětu a ponenáhlu se skládají, rozěleriují
a po p ípadě p eskupují na jiné místo a zav|ažují se z vhodn ch
zásab až do ríplné dokonalosti a stálostio talc ďlouhoo pokud
položené záklacly mohou něco p ijímati. Neboť nestačí jen, aby
v prázdném pTostoru? ve kterém mriže povstati svět, vzirikl
shluk nebo vír atonnrlo jak se myslí, podlenevyhnutelného ádu,
a aby svět vzr stal, dokud nenatazi na nějak jin svět, jak
praví jeden z tak eěen ch fysikr?. Neboť to je v rozporu s wní-
man nd jevy.

Slunceo měsíc a ostatní hvězdy* nevznikly samostatně
a netryly teprve potorn pojaty do světa, n1lbrž utvá ely se v něm
hned na zaěát'ka a vzrristaly p ib váním** a ví ením jak chsi
jemn ch částic povaby buď větrné nebo ohnivé nebo obojí.
r to nám zajist'é rtuká naše vnímání. Velikost slunce, měsíce
a ostatních hvězd je vzlrledem k nám právě taková, jak se

* a vribec všechnoo co svět chová
** a stejně tak i země a mo e
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nám jeví;* sama o sobě je pak buď většío než jak ji vitlíme,nebo
o málo menší nebo právě taková. Neboť tak také ohně, které
zde na zerti z dálky pozorujeme, posuzujeme podle smyslov ch
vjemri. Akažďá námitka proti tomuto bodu bude snadno vy-
vtácerta, bude-li se dbáti samoz ejm ch jistoto jak ukazuji ve
sw ch knihách ,,o p íroďě((.

Yycb'ázeni a zapad'ání slunceo měsíce a ostatních hvězd
mriže rníti privod v zapalováni a zháéeni, protože poměry na
obou dvou místech jsou takové, že xann mohou jmenované
ttkazy povstávati. Z vmirrran' ch jevri tomu zajisté žádn ne-
odporuje. I tak by nrohl jmenovan, Ílkaz povstávati, že se
nebeská těIesa objelrrjí nail zemrí a zase jsou ji zakr vána.
Neboť ani proti tomu nesvěd'ěi žádLÍ z vmíInan:'ch jevri. A co
se t ěe jejich pohybri, není nemo no' že jsou prisobeny po-
hybem celé oblohy nebo že t'ato stojí a tělesa sama že se po-
hybují k v chodu podle nutnosti, která povstala na počátkrí
p i vzniku světa; ... za největšího žátu,pŤí čemž ohe po-
stupuje, jaksi za potlavou? stále na další a další místa. obraty
v ďráze slu:rce a měsíce mohou b ti prisobeny šikmou polohou
oblohy, která je do ní uváděna v určit ch obdobích pod'le ne_

r.yhnutelného áďu. Ále stejně tak i odporenn vzduchu nebo
titn, že jednou je dostatek pot ebné látky a ta že se postupně
zapaluje, ale pak zase nastane jí nedostatek. Nebo také, že
byly tyto hvězdy uvedeny na počátlru v takor víro že se
pohybují v jak chsi závítech. Neboť všechny tyto a podobné
v klady neodporují žáďr'é ze samoz ejm ch jistot, jestliže se
v těchto bodech p idržujeme toho' co je možné, a jestliže do-
vedeme uvést každou jednotlivou věc v souhlas s r'irímateln mi
jerry, nebojíce se nedristojnych hraček astronomri.

IJb vání a zase p ib vání měsíce mohlo lcy b ti priso-
beno i otáčením tohoto tělesa a stejně tak i nizn m utvá ením
ovzduší, dále i tím, že jej něco zakry1e,a v bec všemi zp soby'

* Takiv 11.knize spisu o,o p írodě"; tam praví: Neboť ktlyby ztratily
vzdáleností na ve]ikostio tím spíše by ztratily na lesku. Neboť není zajisté
žádná jiná vzdálenost k tomu vhoilnější.
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a lámou se, když p edtím ztuhly v led. Ynímané jevy nás
vybízejí, abychom uznávali jak pro celeko tak pro tuto čás_
tečnou otázku více v kladri.

Právě tak i blesky r'znikají několika zprisoby. Buď totiž,
jak se mraky o se]oe t ou a na sebe narážeji, vyklouzne z rrich
atomov ritvar oh:rivého složení a vytvo í blesk. Nebo jsorr
z mrakri větrem vymrštěny takové atom}l které prisobí tento
jas. Nebo také vzniká vytlaěeníno jich, když se mraky stisknou
navzájem nebo jsou stisknuty větrem. Nebo típ, že mraky do
sebe pojnrou světlo roztroušené hvězdami a to se pak nahromaďí
pohybene mrakri a spadne dol skrze mraky. Nebo že nejjem-
nější světlo prosákne m.raky, p i čemž mraky od ohně vzplanou
a jeho pohybem povstane zah mění. Nebo tím, že se vitt tozpáli
silou svého pohybu a prudk m stlačením. Nebo že se mraky
roztrhnou větrem a vypadnou zn:ich atomy tvo ící ohe a zpri-
sobí ríkaz blesku. A ještě na více jin ch zprisoklri v kladu
snadno p ijde ten, kdo se bude vžďy ďtžeti ltríman ch jevti
a kdo bude s to zárove p ihlížeti k tomu, co je na nich po-
dobného těmto kazrim. Že blesk píedeházi p ed hromem, je
zprisobeno p i nějakém takovém sestavení mraku buď tímo že
současně s n'árazem' větru do mrakri je z nich vypuzen atomov
rítvar prisobící blesko a teprve potorr že stlaěen vzduch prisobí
toto drrnění. Nebo že oba sice vyletí z mrakri současně, a|e že
blesk se k nárn pohybuje větší rychlostí, kdežto hrom p iohází
později, jak je tomu p i někte ch věcech, kteté z dáilry po_
zorujeme a které wydávají nějaké rány.

Údu"y blesku nohou vznikno'.rti buď tím, že se nahromadí
větší množství větruo ten se smáčkne a velmi silně se rozžhavi,
část jeho se pak ulomí a s pŤevelikou silou sletí na krajinu dole
ležící, p i čemž so ulorní proto' poněvadž jeho okolí nadmíru
ztuhlo zhoustnutím mra]sri. Nebo tím, že sá-* stlaěen ohe
sletí dolri (tak jako m že povstati také hrom), když se totiž
nahromadí větší množství ohně, ten je velmi silně větrem
rczdm'c'bár- a protrhne mrak, protože nemriže ustoupiti do
okolního prostoťu' když se mralry vzájemn 'm tlakem stále
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více zhušťují.* A ještě více jin mi zprisoby mohou dery blesku
povstávati. Jen mythus nás budiž dalek! A bude nás dalek,
budeme-li se náležitě držeti jevri, které mrižeme vnímati,
a budeme-li podle nich souditi o věcech nezjer.rr ch.

Y ě t rn é s mr š t ě mohou b ti priso}reny buď klesnutím mrakuo
kter byl sražen v podobě sloupu na dolejší krajinu větrem
v něm nahromaděn m a je hnán silou tohoto větru, zatil-* co

souěasně jin 
' 

r'rrější vitr n'atáži na mrak se strany. Nebo tímo

že se vítr stoěí do kruhu, p i čemž i nějak vzduch je stržen
shora s ním. Nebo tak, že se vytvo í mohutn proud vzduchu
a ten nemriže proud'iti rra strany pro zhuštění okolního vzduchu.
A kttyž se větrná smršť snáší na zemi, povstávají větrné víry,
at už se jakkoli uskuteč uje jejich vznik pohybem větru.
A když se snáší na mo e, povstávají vodní víry.

Zemět esení mohou povsÍati buď tím, že je vítr uzav en

v zemi, prostupuje její malé ěástečky a ustavičně jimi pohybuje,
což prisobí ot ásání země. Á tento vítr pojímá země do sebe
zven ínebo tako že se propadnou kusy pridy do dutin zemskych
a promění vzduch tam uzav en ve r.{tr. Nebo mohou povstati
ot esy zenně také titn, že se pohyb zprisoben propaďnutím
velkého množství pricly šíŤí dále a zase se oďtáži, když se setká
s větším odporem hustších vÍstev země. A ještě více jin mi
zprisoby mohou tyto pohyby zerné povstávati.

Yětry povstávají ponenáhluo když nějaká cizilát'ka proniká
stále a po mal;ich částech [do vzduchu?] nebo když se shro-
m'áždi hojnost vody. ostatně větry povstávají i tehdy, kilyž
malé množství atomri vpadne do velk ch, prázdn ch prostor,
neboť se tu ší í na všechny stÍany.

Kroupy se tvo í buď prudším tuhnutím jist ch částic větmé
povahy, které se seskupí ze všech stran a rczďé|i se v drobné
ťrtvary; nebo také mírnějším tuhnutím a současn m dělením

ť Většinou u nějaké vysoké hory, kde nejčastěji blesky bijí.
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látek vodnaté povahy, p i ěemž jsou tyto dohromady stlačovány
i od sebe odtrhovány,takže tuhnouce seskupujísev jednotliv ch
ritvarech a zárove ' v hromadném počtu. Jejich kulatost pak
mriže míti privod v tom' že se jejich kraje kolem dokola tánirc'
ohlazují,nebo v torn, že se p i jejich skládání seskupují, jak
bylo eěeno, jisté látkyo ať vodnaté' ať větrné povahyo rovno'
měrně ze všech stŤan v jednotlivé drobné rítvary.

Sníh pak se mriže tvo iti buď tako že se jernná voda rylévá
z mrakri, když tyto mají p imě ené prriduchy a když větry
ustaviěně prudce tisknou takové p íhodné mrakyo a že pak tato
voda padající dolri ztuhne prisobením si}ného chladu, nějak
povstavšího v koněinách pod mraky. Nebo by se také mohl

tvo iti tuhnutím v mracích, vyznačltjicich se stejnoměrně

ídk m složením, a tak padati z mrakrio když se vodnaté a vedle

sebe ležíoí mraky k sobě tisknou.* Nebo by také mohly tyto
sněhové vloěky odletovati, jak se t ou o sebe ztuhlé mraky.
A ještě jin mi zprisoby se mriže tvo jti sníh.

Ro s a se tvo í buď tak, že se ze vzduchu stážejitakové ěásticeo

které jsou schopny vytvo iti vlhkost tohoto druhu. Nebo že se

takové částice pohybují z vlhk ch nebo vodu chovajících místo

v jak ch se nejspíše rosa tvoffo potom se srazí dohromady,

vytvo í vlhkost a zase spadnou dolri, jako pozorujeme něco

podobného ěastěji kolem nás. Á jinovatka se tvo í nejinak
než rosa, kclyž nějaké takové částice jaksi ztuhnou prisobením

okolního studeného vzduchu.
Led se tvoŤí buď tinr., že se vypudí z vody částice kulatého

tvaru a stlaěí se dohromady částice hranaté a ostroríhlé, obsa-

žené ve vodě,nebo tint, že se zveněí p idruží takové ěástice,

které spojivše se s vodou prisobí v ní tuhnuti, kďyž vypudily
jakési množství kulat ch částic.

Duha vzníkát;írrr', že světlo lrycházejici ze slrrrrce dopadá na

vodnat vzduch. Nebo tímo že se spojí zvláštním zprisobem

světlo a vzduch, čímž se vytvo í tyto barvy zvláštních odstínri,

- Ty *ké' stlačujíce se navzájem, ilávají vzniknouti kroupám, což ae

děje nejčastěji na ja e.
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buď všechny pohromadě nebo jednotlivé z nich samy o sobě.

A odtud zase odleskem dostane okolní vzduch takové zbarveni,
jaké pozorujeme, když světlo dopadá na jeho rrizné části.

A too že se nám duha jeví jako oblouk, má privod v tom? že

vzdálenosto ze které je naším zrakem pozorována, je všade

stejná nebo že se atomy ve vzduchu nebo v mracích, od slunce

tam odletujícío shluknou takow m zprisobem, že se toto jejich
seskupení jeví dole jako jak si oblouk.

Kruh kolem měsíce vzniká buď tak, že vzd.wch proudí
ze všech stran k měsíci, nebo tak, že vzduch rovnoměrně za'
tlačuje v rony z měsíce proudící v takové vzdálenosti' že se
kruhovitě sestaví v tuto mlžnou podobu bez jakékoli nepra'
videlnosti, nebo že ovzduší zatlačuje vzduch kolem měsíce

souměrně na všech stranách, takže se sestaví kolem něho v ku'
lat a zhuštěn rítvar. Ten se pak clěIí na jakési vrstwy, když
buď zveněí mocně nalehne nějak proud vzduchuo nebo když
teplo najde pruchody p íhodn6 k tomu, aby byl zprisoben

tento ríkaz.
Komety vznikají buď tak, že se na někter ch místech

a v někter ch dobách za p íhodn ch poměrri tvo í na nebi
ohe , nebo že se časem obloha zvláštním zprisobem nad námi
pohne, takže se takové hvězdy objeví nebo že se tyto samy
v některé době počnou za p íhodn ch poměrri pohybovati,
p ijdou do našich koněin a Stanou se nám viditeln nri. Á jejich
zmizeni má pr privod v p íěinách opačn ch, než jsou tyto.

Nělrteré hvězily se otáčejí na jednom místě nejenom
proto? že ta ,ást světa stojí a ostatek se kolem ní otáěí, jak
někte í tvrdí, ale i proto, že ji dokola obklopuje vír vzduchu,

kte{ je p ekážkou, že tyto hvězdy neobíhají jako ostatní.
Nebo také ploto' že v sousedství nenalézají pro sebe vhodnou
látku, ri' 'bržjen na tom místě, kcle je vidíme stát. A ještě více
jin mi zprisoby mriže se tato věc vysvětliti, jesttiže člověk
dovede usuzovati souhlasně s jerry, které mriže vnímati.

Že některé hvězdy bloudí, vykonávají-li vskutku takové
pohyby, a některé že se tak nepohybují, mriže míti svrij privod
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v t'om, že pohybujíce se od prvopočátku v kruhu, byly uvedeny

v takov nevyhoutelní' Íád', že ně]cteré ví í v stejném a pravi-

delném t'oho a jiné v kruhuo kter p itom vykazuje některé

nepravidelnosti. Je také trLožnéo že jsou v těch koněinách' kde

se hvězdy pohybují, někde pravidelné proud'y vzduchuo které

je tlaěí 
'ta1* 

.t"j"ym směrem a zp sobují jejich pravidelné

zapalování, a jinde zase nepravidelné, takže jsou tím prlsobeny

od.nyky, které pozorujeme. Udávati jedinou pŤíěinrr těchto

íil.;aziu,když nás jevy, které l'nímáme, ry'bizeji, abychom si je

vykládali několika zprisoby, je jetlnání bláhové a netáležité'
jehož se tlopouštějí lidé, kte í si oblíbili nicotnou astrologii

u t*"ri ovada;i Lché p íčiny někter ch lsaz: ', nikterak nezba'

vujíce božskou p irozenost prací a povinností'
II4 To, že některé hvězďy zilstávaji, jak lze pozorovati' za

jin mi, pÍihází se buď pToto, že obíhají pomaleji, ačkoli po'

,t,rirrji ' ié*z k"rrho, nebo že se pohybují opačn m směrem' ale

jrou slrhovány zpět společn; m oběhem, nebo že jedny probíhají

větším pIostorem a ďruhé menšímo ačkoli ví í ve stejném kruho'

vitém pohybu. Podávati však o těchto rikazech jeilin v" klact

sluší se těm, kte í chtějí vypravovati zázraky ďa'v'u'

Že hvézd'yo jak se íká, p aďaji, mriže b ti zprisobeno

v jechotliv ch p ípadech tím, že se hvězdy o sebe t ou a že

[ohnivé lomky] vypadnou tam, kde je vypuilí vítr, jak jsme

r15 o tom mluvili také u bleskri. Ne]ro 1írn,že se spojí atomy schopné

utvo iti ohe ' p i ěemž vznikne látka do té míry stejnorodá'

aby měla tento ríěinek , a že se pohybuje tím směrem' ktery jí
lyi aa" hned na za átk.u p i spojení atom ; nebo tírn' že se

nahromaďí vítr v někter ch zhuštěn ch mlžnych rítvarech,

stlačením vzplane, pak prolomí tento svrij obal a padá na tu

stTanu? kam smě oval poěáteční popud jeho letu' A ještě jiné

jsou zprisoby, jilrrriž by se mohl vznik tohoto kazu vysvětliti

bez mYthologie.
Zn-atnení povětrnosti, která dávají některá zviíata' rc.ají

privod v ěasové shodě. Neboť zviÍata nemohou vykonávati

iaa"i, vliv na p irozenou nutnost' podle níž rl.a 'e á zin.a'

O MUDRCI

ani nesedí někde nějaká božská bytost tlávající pozoro kdy
tato zviÍata odcházejí, aby pak splnila tato znamení' Neboť

takové bláhovosti by se nedopustilo ani žáďné trochu ohyt ejší
'rví e, neŤku-li bytost olrda ená dokonalou }rlažeností.

To všechno si tedy, Pythokle, zapamatuj. Neboť tak se

vyhneš v rnnoha p ípadech myth'u a budeš s to chápati kazy
s uvedenymi kazy sourodé. A najvíce se oddej theoretickému

zkoumání počátk jsoucna, nekonečnosti a p í}ruzn 'c}r' otázek

a dále kriterií a citri a toho cíle, k němuž těmito rívahami

smě ujeme. l\eboť jestliže budeš míti celkowy p ehlecl p e'

devším o těchto věcech, učiní tě to schopnym, abys snadno

chápal p íěiny jeilnotliv ch kazri. Ti však, lrdo se neoddají

tomuto zkoumání s horlivostí co největší, nernohou si ani dobŤe

utvo iti celkov p ehled o těchto otárkácb sarn ch, ani ne_

mohou dosáhnouti toho cíle, pro nějž je nutno tyto věci

zkoumati.

To je tedy jeho učení o rílcazech meteorick ch. Dále pak píše

o životních zásad'ách. a o tom, jak některé věci máme si voliti
a jinych se vyst íhati. Ale d íve si vyložme, co učí on a jeho

žáci o mudrci.
Lidé se pr dopouštějí k ivcl buď z hně'v'rr nebo ze závisti

nebo z p chy, ale nad tím vším. pr vitézi mudŤec Tozumovou

rivahou. A kdo se jodnou stane mudrcem' ten pr lž nikdy
nechová opačné sm šlení ani ho ďobrovolně nep edstírá' Budou

pr na něj prisobiti citové dojmy jako na jiného člověka, ale

nebudou mu brániti v moudrosti. A nemriže se pr mud ec

zroditi ani z kažclého tělesného ristrojenství arri v každém

národě. I na muěidlech je pry mud ec šťasten. Jonom mud ec

dovede pr b ti vděěn a o pŤátelích, ať p ítomn ch, ať ne-

prYítomn cho trude pr vždy stejně dob e mluviti' Bude'li
muěen, buďe ovšem i on sténati a na íkati. Nebude pr mud ec

obcovati se ženou, se kterou obcovati zákony nedovolují, jak
praví Diogenes Ye ,,Y tahu z Epikurov ch ethick ch názorri(''
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A bude pr trestati své sluhy, ale bude míti s nimi slitování

l a leckter mu, jinak ádnému, odpustí. Áby se mud ec za'

' miloval, nepokláilají za správné, ani aby se staral o svrij poh eb'

Láska p{ není sesílána od boha, jak praví Diogenes . . . A ne'
butle pr mudŤec kraso ečniti jako réto i. Tělesné obcování
pr nikity nepŤinese prospěch a člověk pr musí b ti ráil, když

119 mu neuškod'í. A dále, mud ec se pr oželi a bude míti děti,
jak píše Epikuros v ,,Problémech" a v díle ,,o p írodě", ale

' oženi se jen, když to bude v souhlase s okolnostmi životnínri'
A bude míti stud p eil lidmi a nebude tlachat v opilosti, jak
praví Epikuros v ,,Hostině". A nezričastní se ve ejného životao

jak praví Epikuros v první knize spisu ,,o životech". Ani ne'
bude mud ec samovládcem. Ani si nebude vésti jako kyoik,
jak praví Epikuros v 2. klaize spisu ,,o životech('o ani nebude

žebrati. Ani ktlyž zttati zrak, nezbavi se života, jak praví Epi-
kuros v téže krLize. I rmoutiti se bude mud ec, jak praví Dio_

l20a $enes v 5. knize ,,Vybran ch p ednášek((. I souditi se bude'

I spisy po sobě zalo.echá, ale nebude chvalo eěníkem' Bude se

starati o majetek i o svou budoucnost. Bude milovati život
na ven]sově. Bude čeliti osudu a nikdy roezradí pŤítele. o dobrou

pověst bude dbáti potud, aby nebyl v opovržení. Bude se

těšiti více než jiní z ve ejn ch slalrrostí. Bude stavěti sochy
jin m, ale bude mu pr lhostejné, zda se jich dostane jemu

l21b samému. Jedině mud ec pr dovede spráltě pojednati o hudbě

a básnictvío ale sám básní skládati pr nebude' Á není pr
mud ec nad mudrce moud ejší. Bude si pr vydělávati"
upadne-li do nouzeo ale jen svou moudrostí' I panovníkovi
bude pr sloužiti, budou-li toho vyžadovati okolnosti' Bude

pr i škodolib , ale jen aby tím jiného napravil. I školu si pry
zalaži, ale nikoli proto' aby se stal populárním. I ve ejné p ed_

nášky bude konati, ale nikoli z vlastního popudu. Bude učiti'
a nikoli disputovati. I ve spánku pr bude stejn , a bude'li
t eba, zemÍe pro p ítele.

l20b Učí pak, že všechny viny nejsou stejně veliké. A že zdtaví
je pro některé lidi dobrem a pro jiné věcí lhostejnou' A že
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statečnost není dána člověku od p írody, n brž že vznikáf
z rozum.ové rivahy o tom? co je mu prospěšné. I p átelství že'

má privod v užitečnosti. Někdo že ovšem musí s nim začiti 
'

(neboť i zemi osíváme), ale že se buduje a udržuje společenstvím

života naplněného nejvyššími slastmi. A že je dvojí pojem 12la

blaženosti: svrchovaná blaženost, která jest dělem boha a ne',
mriže se již stup ovati, a blaženost, která p ipouští p iilávání
a ubírání slastí.

Ale jest již t eba p istoupiti k dopisu.

EPIKURO S MENO IKEOVI VZKAZUJE POZDRAV

Áni jsi-li mlád, neváhej se oddávati filosofii, ani jsi-li stár, 122

neumdlévej v jejím pěstování. Neboť na zdraví duše nemá

nikdo ani p íliš brzy' ani p íliš pozdě. Řekne-li někdo, že pro

něho ještě nep išel čas k filosofování nebo že už minul, je to,

jako by íkal, že pro něho ještě není ěas na blaženost nebo že

ho už není. Nechť tedy pěstuje filosofii mlady i star , tento

aby zristával, t eba stárna, sv mi mravními statlry mlád ve

vděčn ch vzpomínkách na minulost, onen, aby se rollralo ač

mlád, starci v tom' že lletná strachu p ed budoucností' Musíme

zajisté horlivě uvažovati o tom' co prisobí blaženost, neboť

máme-li tuto, máme všen a nemáme'li ji, usilujeme všemožně,

abychom jí dosáhli.
Co jsem tobě ustavičně vštěpovalo to či a na to pamatuj, 123

uvědomuje si, že jsou to základní pravidla krásného žívota'
Zaprvé tedy vě ve shodě s obecnou p edstavou o bohu, která ,

se v lidské mysli vytvo ila, že je brih bytost nesmrteln-á
a blažená, a nep ičítej mu tedy nico co by se nesrovrrávalo

s jeho nesmrtelností nebo co by nebylo p imě ené jeho blaže_

uosti. P isuzuj mu naopak vesměs jen too co mriže b ti uvedeno

s jeho nesmrtelnosti a b|ažeností v soulad. Neboť bohové

existují; vžctyť naše poznání jejich existence se vyznaěuje samo'
zŤejmou jistotou. Nejsou však takoví, jak si je p edstavuje
obecné rnnožství. To je totiž nedrisledné ve sw ch p edstavách
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o nich. I není bezhožn ten, kdo bohy obecného množství
popírá, n 'brž teno kdo spojuje s bohy domněnky obecného
množství. Neboť tvtzeni obecného množství o bozich, že
bohové zlé licli stíhají největšími pohromami a fďobr rn liďem]
dopomábají k ríspěchuo neopírá se o sprár.rré pojmy, n brž
o klamné donnněnky. Lid'é tot1ž, jsouce veskrze zvykb na své
vIastní ctnostio jsou ochotni lrnávati bohy sobě podobné,
pokládajíce všech''o, co není takové' za neslučitelné se svou
ped.stavou. t ;|

P ivykni si dále vě iti, že smrt se nás net ká.
1i

Neboť
všechno dobro a z|o se zakládá na smyslov ch vjemech, smrt
však znamená konec smyslové činnosti. A tak spráraré poznání,
že se nás smrt net ká, umož uje nám plně užíti smrtelného
života, nep idávajíc k němu věčného pokraěování, naopak
zbavujic nás touhy po nesmrtelnosti.. Neboť nic není v žiti
hrozného pro tohoo kdo jasně pochopil, že není nic hrozného
v nežiti. Bláhově tedy mluví ten, kdo iká, že se nebojí smrti
proto' že nrl:- zprisobí }rolesto až p ijde, n brž proto? že rnu'

prisobí bolest nutnost jejího p íchodu. Yždyť jestliže nás ne-
trudí p ítomnost nějaké věci, není drir'oduo proč by nám pri-
so}rilo bolest její očekávání. Nuže nejobávanější zlo,fumrto se

nás netyká, protože, pokud jsme tu myo není tu smlt' a když
p ijite smrt, pak tu nejsme my{Tedy ani živ',ch se smrt ne-
t ká, ani mrtv eho ježto na ony se smrt nevztahuje a tito sami
už nejsou.

Ále obecné množství krrzy prchá p ed srrrtí jako p ed nej-
větším zlelt,Imzy po ní toužío vidouc v ní odpoěinek od strastí
života. Moudr ělověk se však ani nez íká žiti, ani se nebojí
nežttí, neboť ani se .mu neprotivi žiti, ani se mu nezdá zlem
nežít'i. Ale jako si nevybere prostě ten pokrm, kterého je více,
n, brž ten, kter je nejchutnější, tak ani nehledí užívati času
co ne;'déle, n brž co nejslastněji. Kdo doporučuje jincchu, aby
se snažil dob e žíti, a starci' aby se snažil dob e skoněiti, je
pošetil nejenom proto' že člověk žije rád., n brž i proto, že
péče o dobr život je zárove péčí o dobrou smrt. Jistě mnohem
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horší je však ten, jenž praví, že je ilob e se nenaroditi,
pro toho však, Itilo se už jednou narailil, co nejil ítle d'o Hailu
t:stouplit. Yě í-ti totiž tonau, co íká, proě neodejde ze života?
Yždyť tak mriže učiniti kclykoli, jestIiže je to jeho pevné p e-

svědčení; paktri však žertuje, rnluví nevážně o věcech, které se
lr tomu nehodí.

T eba míti na paměti, že budorrcnost ani není v naší moci,
ani nám není zcela odep ena' talrže nesmíme ani zcela jistě
očekávati, že p ijde, ani zoufati' že zce|a jistě nep ijde.

Musíme dále uvážiti, že žáďosti jsou jednak p irozené,
jeilnak liché a z pŤfuazen 'ch že jsorr jedny nezbytné, druhé
jenom pŤirozené. Z nezbytrrych jsou pak jedny nezbytné pro
štěstí, jiné pro uspokojení těla a jiné pro život sárn. Správn
n'ázor n'a tyto věci urnož uje zajísté činiti každou volbu a každé
odmítnutí se z etelem ke zdraví těla a ke klidu duše,
neboť to jest svrchovan cí,l l:laženého živoŤ'a. Yždyť
k tomu smě ujerne p i všem svém jednání, abyclrom nepociťo-
vali bolesti a aeL,Iidu.. Jakrnile se nám. toho jednorr dostane,
pomine všechna nepohoda duše, neboť živá bytost už nepo-
t ebuje jíti dále za néěírn, co by jí ještě chykrěloo ani hledati
něco jiného, čírr. by se dovršilo ]rlaho duše a těla. Slasti po-
h ešujeme totiž jen tehdy, když cítíme bolost pro nep ítornnost
slasti. Jakmi]e nás však nic nebolí, tu již slasti nepoh ešujeme.
A proto pravíme, že jest slast počátkern i svrchovan rn cílem
}rlaženého života. V ní totiž spat ujeme plvotní a yrozerté
dobro, od ní lrycházínee p i kažďé volbě a každénr odrrítnutí
a k ní se obracíme, posuzrrjíce každ'é dobro podle mě ítka
tohoto citu.

Á právě proto' že je slast prvotním a vrozen m dobrem, ne-
volíme každou slast, rr brž někdy se z ekneme mnoha
slastí, kdyby nárn z nich mělo vzejíti ještě více nep íjemností.
A nmoha bolestem dáváme p ednost p ed slastmi, lrdyž náml
kyne po dlouhé době vytrpěn ch }rolestí ještě větší slast. Teďy
každ,á slast jest dobrern, jsouc p imě ená naší p irozenosti, ale
nesmíme se ovšem pro každou rozhodnouti. Právě tak je každ'á
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bolest zlem, ale nesmíme se p ece každé vždy vyh bati. Teprve
když srovnáme a :uvážím'e prospěch i škodu, sluší se o tom
všem rozhodovati. Neboť za někter ch okolností jest pro nás
dobro zlem a naopak zlo dobrem.

I pokláiláme soběstačnost za veliké dobro, ne že bychom
vribec chtěli žíti skrovně, n btž abychom dovedli, když nemáme
hojnost, spokojit se málem, jsouce pe'lrrě p esvědčeni o tom'
že nejslastněji užívají p epychu ti, kdo ho nejméně pob ešují,
a že ukojenikažd'é p irozené žádosti je snadné, kdežto ukojení
liché žádosti nesnadné. Prostá jíclla prisobí stejnou slast jako
bohatá hostina, jakmile je odstraněna všechna bolest vznikající
z nedostatku, a chléb a voda p ipravují člověku nejvyšší slast,
požívá-li jich tehdy, kilyž jich pot ebuje. Zvyk žiti prostě
a nenákladně p ispívá tedy k dokonalému zdravi a dodává ě1o-

věku odhodlanosti k nevyhnuteln m ríkolrim životnínn; jestliže
se nám pak čas od času dostane hojného požitku, činí nás schop'
nějšími ho užíti a zbavuje nás strachu p ed nestálostí štěstěny.

Kdrž teay Bravímeo že svrchovan m cílem je slasto nemáme
p i *.* ua urysli rozkoše prostopášníkri a rozkoše zá|ežejici
v pouhém požitku, jak se domnívají lidé, kte í našeho učení
neznaji a s ním nesouhlasío nebo si je špatně vykládají'
n brž takov stav, kdy člověk necítí bolesti v těle ani neklidu
v duši. Neboť nečiní život radostn m ani ustavičné pitky
a noční h ení' ani obcování s hochy a ženami, ani požívání
ryb a jinych věcío které poskytuje bohat stril, qi_brž st ízliv

sudek, jenž vyhleilává drivody pro každou volbu a pro každé
odmítnutí a zapuzuje klamné domněnkyo které napl ují duše

největším zmatkem.
Toho všeho počátkem a vribec nejvyšším dobrem je roz'

umná mysl. Proto má tozumná mysl větší cenu než sama
filosofie. Z ni pocházejí všechny ostatní ctnosti, neboť ona nás
tt í, že nelze slastné žiti, nežijeme-li rozumněo krásně a spre'
vedlivě, ani že ne|ze žíti rozumněo krásně a spravedlivě a nežiti
p itom slastně. Ctnosti jsou totiž spjaty svou podstatou 8e

slastn m životem a slastn život nelze od nich odloučiti.
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Vždyť kdo mysÍš že stojí v še než ten ělověk, jenž má lss

zbožné mínění o bozích, jenž je zcela prost strachu p ed smrtí,

jerLž má na z eteli svrchovan cíl pŤírody, jenž si uvědomuje,

že nejvyšší dobro lze snadno naplniti a snadno získati, kdežto

nejlryšší zlo že má buď krátké trvání nebo prisobí malou bolest,

a j.ot hlásá, že sudba, kterou někte í .uznávaji za vládkyni
os.ho [.r" skuteěnosti neexistuje? Neboť talrov moudr člověk

zajisté soudí, že na 
'íLás 

záIežih|avlí rozhodování o.'životních

d;jicn, z tichž jsou některé Íizelo.y nutností], jiné náhodou

' 
jirre naší vrilí, protože nutnost nezlo.á žádné odpovědnosti

a náhoda je, jak vidí, nestálá, kdežto naše vrile je' svclbodná,
pročež se jí také p irozeně dostává hany i opaku' Yžďyt věru 134

íep" by bylo vě iti nrythu o bozích než otroěiti sudtrě p írodních

filosofri. Neboť onen mythus ponechává člověku aspo klamnou

naději, že lze bohy uprositi uctívánírn, lrďežto sudba zn'arr.en.á

neríprosnou nutnost. Náhodu pak nroudr člověk nepokládá

za bohyrri, jak v ní vě í obecné množství, neboť božstvo nečiní

nic bez určitého ádu, ani za vrtkavou p íčinu dobra nebo zla'
ueboť je p esvědčen, že náhoda neudílí lidem dobro nebo z1o

vzhledem lc blaženému životu, n 'brž že jim poskytuje jen

počáteění p íležitost k velkému dobru nebo zlu. P i torn věŤí, 135

že je v hoctnější rozumně sm šleti a nerrríti štěstí' r:.ež r:eroz'

umně sm šleti a míti štěstí. Neboť je lépe, když má člověk p i
svém jednání v tomo v čem se dob e rozhodlo [nerispěch, než

kityž v tom? v čem se špatně rozhodl], má náhodorr zdar'

o těchto věcech a jinych jim p íbuzn ch tedy p emítej ve

drre v noci sám se sebou nebo s druhem sobě podobn m a nikdy
ani v bdění ani v snění nebudeš vyrušen z klidu, ale budeš

žíti jako brih mezi lidnri. Neboť nijak se nepodobá smrtelné

bytosti člověk, kter žije v statcích nesmrteln ch.

Yeškeré umění věštecké zavrhuje jak v ostatuích sw ch

spisech, tak zvláště v ,'I(rátkém vytahu", a praví: ,'Yěštění
ve skutečnosti neexistuje, a i kdyby existovalo, musili bychom
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O SLASTI

vě itio že to, co se děje mimo nás, nic neznamená vedle našeho
vlastního rozhodování.(' Tolilr tedy o jeho životnich zásad'ách.
Více o nich ryložiljinde.

Liší se pak od kyrensk ch filosrrfri v učení o slasti. Ti totiž
neuznávají slast záIežející v trvalém stavu, n brž jen slast
zá|ežejici v pohybu. on však uznává oba druhy slasti' du-
ševní i tělesnou, jak praví ve spisech ',o volbě a odmítání.('
,,o svrchovanén: cili(l , v první knize díla o,o životech(( a v listě
p átelrim rrytilensk m. Podobně praví i Diogenes v 17. knize
,oVybranych pednášek(( a Metrodoros v ,'Timokratovi((:
,oProtože slast si p edstalrrjene záležejicí jednak v pohybu,
jeclnalr v trvalérn staltr.(( Epikuros pak praví v knize ,,o volbě(.
toto: ,,Klid daše, atara,xia, a heziholestnost těla, aponia, jsoa
slasti záležející v trvalém Stavu' kdežto radost a rozlcoš se
uskuteč ují, jak patrno, pohybem.(

Ještě v něčem se liší od kyrenaikri. Ti totiž uéi, že tělesné
bolesti jsou horší než duševní, neboť provinilci jsou pr zajisté
proto trestáni na těle. on však uči, že horší jsou bolesti du-
ševnío neboť tělo p zneklid uje zajisté jencm p ítomnost,
kdežto duši minulost, p ítomnost i lludoucnost. A tak že jsou
také větší slasti duševní. A jalco drikazu, že cílem života je
slast, užívá tohoo že všichni živí tvorové, jakmile se narorlí, si
v ní libují a strasti se brání, z p irozeného podnětu abeztoz-
umové vahy. Pudově se tedy vyh báme bolesti jalro sám
Herakles, kďyž, sž1tán otráven m rouchem, k ičel

a u slzd.clt, pěl, že kol sltdly sténaly
až It štít rn Loltridy a'!t, arch m eubojsk ,m,

A pro slast si pr i ctnosti volíme, a nikoli pro ně sam}l
tak jako pěstujeme léka ství pro zdraví. Tak praví i Diogenes
v 20. knize ,,Yybran ch p ednášek(' , jenž také naz,foá vycholrr
naukou o chování v celém životě. Epikuros všali také plaví?
že jedině ctnost nelze od].oučiti od slasti, kdežto ostatní věci
že se mohou od ní odloučiti, jako na pfiklad pokrm.

HLAVNÍ ČLÁNKY UČENÍ

Nuže nyrrí tetly ještě nasad'meo jak se íká, korunu celému
tomuto dílu i životu našeho filosofa, tírn že zde uvedeme jeho
o'Illal'rrí články" a že jini uzav eme celé toto dílo, učiníce tak
jeho koncem poěátek blaženosti.

HLAVNÍ Čr,Á.Nrv UČENÍ

I. Blažené a nesmrtel':né jsoucno ani samo nemá starostí,
ani jinému jich neprisobí, takže není jímáno ani hněvemo ani
p izni, neboť všechno takové je projevem slabosti.*

II. Smrt se nás net lrá; neboť to' co se lozplynulo, není
častno smyslového vnfunáni, a co není častno smyslového

vnfulál;:i, to se nás net ká.
IItr. Pro velikost slasti je hranicí odstranění veškeré bolesti.

Kdekoli je p ítomna slast, taur po tu dobu, kdy je p ítomna'
není bolestio tělesné ani dušer.rrío ani obojí souěasně.

IV. Bolest netrvá v těle dlouho }rez p erušeni, n ,brž nej-
prudší bolest prisobí jen zcela krátce, a i ta bolest, která ien
p evyšuje pocit tělesné slasti, ptovázi člověka nemnoho dní.
P i dlouho trvajících neduzích p evládá však p ece jen stav tě-
lesné slasti nad bolestí.

Y. Není neožno, aby člověk žil slastněo nežije-li tozumně'
krásně a spravedlivě, ani není možno' aby žil rozumně, krásně
,a spravedlivěo a nežil p itom slastně. Komu se nedostává to-
hoto, nežije rozumně' krásně a spravedlivě, a komu se nedostává
onoho, tomu nelze žíti slastně.

VI. Jde-ti o to, alrychom si zajistili bezpečn klid ve styku
s lidrni, je p irozen m dobrem vše, čím lze tohoto cíle do-
sáh:routi.

YII. Někte í lidé hledí se státi slavn5?mi a vážen mio do-
mnívajíce se, že si tak opat í bezpečnost pŤed lidmi. Nuže,
je-li život takov ch lidí bezpečn , pak dosáhli p irozeného

* Jinde pravío že bohy lze poznati jen rozumem, nikoli jako jednotlivě
existující bytosti, ale v jejich společné podobě vytvá ené nep etrát rn
prouděním obrazri na totéž místo' a že mají lidskou podobu.
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HLAVNÍ ČLÁNKY UČENÍ

tepr e ěeká na ově ení, i to, co na ově ení nečeká, neunikneš
omylu' neboť necháš platit ríplnou nejistotu ve všem zjišťování,
co je pravda a co nepravda.

xxv. Nebudeš-li hleděti p i každém svém činu za všech
okolností k svrchovanému cíli p írody, rlr brž se od něho od_
vrátíš p i svém odmítání nebo své volbě k nějakému jinému
mě ítku, nebudou se tvé činy shodovati se zásadami tvého
rozumu.

xXvI. Ze žád'osti ty, které neprisobí bolesti,nejsou-Ii uko_
jeny, nejsou nezbytné, n brž jsou spojeny s touhouo jež snadno
pomine, jakmile se ukážen že se t kají věcí těžko dosažiteln ch
nebo že nám mohou p inésti škodu.

xxvll. Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečiti bla-
ženost celého života, je daleko nejdriležitější věcí ziskáni píá'-
telství.

XXYIII. Je to totéž p esvěděení' kter nás na jedné straně
posi\e drivěrou, že žáďná hrozná bolest není věčná ani dlouho
netrváo akterénám na druhé straně ukazuje, že v omezené době
našeho života je nejlepší zárukou naší bezpečnosti p átelství.

XXIX. Ze žáďosti jsou jedny p irozené a nezbytné, jiné
p irozené, ale nikoli nezbytné; jiné konečně nejsou ani p i-
tozené, ani nezbytné, n brž pocházejí z lichého mínění.*

Xxx. ony p irozené žád'osti, které nejsouce ukojenll ne-
prisobí sice bolesti, ale p i lrter ch p ece trvá napjaté silí,
mají privod v lichém rnínění a p íčinou toho, že nepomíjejí,
není jejich pŤirozenosto nybrž liché mínění člověka.

xxXI. P irozené právo je dohoda o vzájennném prospěchu,
ismě ující k tomu, aby si lidé navzájem neškodili ani škody
netrpěli.

xxxll. Pro všechny živé bytosti, které nemohou činiti

* Za žádosti p irozené a nezbytné pokládá Epikuros ty, které člověka
zbavují bolesli, jako na p . nápoj píi žizri; za pÍirozené, ale nikoli nezbytné
ty, které slast jenom zpest ujío ale nezbavují člověka bolesti, jako na p .

drahá jíilla; za žádosti gni p irozené ani nezbytné na p . věnce a stavěnÍ
soch.

HLAVNÍ ČLÁNKY UČENÍ

smluv o tom, že si nebudou navzájem škoditi ani škodu trpěti'
není nic spravedlivé ani nespravedlivé; stejně tak ani pro
národy, které nemohou nebo nechtějí činiti smluv o tom, že si
nebudou navzájeln škoiliti.

xXxIII. Spravedlnost sama o sobě neexistujeo l b jen ve

vzájerorrrr ch stycích lidí mezi sebou' když se v tom nebo onom

kraji uzav e v jisty čas smlouva, že si lidé nebudou navzájem
škoditi.

xxxlv. Bezprál'í není samo o sobě zlem', n'btž stává se 'J51
jím jen plo tísnivy strach, že člověk neunikne těm, kdo j.orr I

povoláni, aby takové činy trestali
xxxv. Čini-li někdo tajně něco proti smlouvě, kterou se

lid'é zaváza|i, že si nebudou navzájem škoditi, nemriže se spo-

léhati na too že jeho jednání zristane utajenoo i lrdyby pro p í' 
'

tomnost zListalo t eba tisíckrát skryto. Neboť až do smrti nemá
jistotyo že to zristane utajeno.

XXXYI. Y obecném smyslu je právo pro všechny lidi totéž'
neboť je to něco, co p ináší prospěch p i vzájemném styku lidí;
ale rozmanitost kraje a všemožn ch jin ch podmínek prlsobí,
že neplatí u všech lidí totéž za právo.

XXXYII. Z toho, co uznává zákot za ptávo, musí se po' 152

kládati za spravedlivé too o čem dosvědčuje zkušenost, že je
to prospěšné v pot ebách pospolitého života, at již piati totéž
,pro všecbny lidi nebo nikoli. Pakli někdo stanoví zákon, ale ten
nevede ku prospěchu pospolitého žívot'a, pak toto ustanovení
již nemá pi'irozenou povahu práva. I kclyž se prospěch, ply'
noucí ze spravedlivého jednání, mění, p ece, byl-li aspo po
nějak čas ve shodě s pojmern spravedlnosti, bylo to po ten čas
jednání spravedlivé pro t l kte í sami sebe nematou prázdnymi
slory, n brž hleilí ke skutečnosti.

XXXYIII. Když se ukáže, že se to, co bylo zá]ronem uznáno 153

za právo, neshoduje p i praktickém provádění s pojmem spra-
vedlnosti, ačkoli nenastaly nové poměrY, tedy toto ustanovení
nebylo spravedlivé. Pakli v nov ch poměrech již nep inášelo
prospěchu totéž jednání, které dosud platilo za spravedlivéo tu

.14,9
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IILAVNÍ ČLÁNKY UČENÍ

toto jednání bylo spravedlivé potud, pokud prospívalo vzá-
jemnému styku spoluoběanri; později však to 1iz nebylo sp"a-
vedlivé je<tn{ni když prospěchu nepiinášelo.

t54 xxxlx. Člověk, kter se dokonale zajisti proti nekliduo
p icházejícímu zvnějšího světa,učiní si vše, co mďže,p íz".ilr'o.,
E to' co nemrižeo učiní si aspo nikoli nep ízniv m; co ani takto
hemriže zaíiditi, p ed tím se zcela uzav e a odloučí od sebe vše,
vzhledem k čemu je lépe takto si počínati.

XL. Všichni ti, kdo se nejlépe dovedli zabezpečiti p ed
sv m okolím, žiji anezi sebou nejslastněji, majíce nejspolehli-
vější záruku klidu, a když co nejptněji uŽili toho, co poskytuje
drivěrn p átelsk styk, nena íkají nad pŤítelem, jenž je
v smrti p edešelo jako by ho snad bylo t eba litovati.

I
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Konec X. knihy Diogena Laertia.
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vÝRoKY EPIKURA A JEIIo ŽÁrÚ
(T. zv. gnomologirrm vatikánské)

Roku LBBB objet:il C. Wotks ts rukopise aatik nslt. Inihouny, coilex Vati-
eanus Graecus 7950, tuto sbírhu a.forivn , kter nese o rukopise označení
Promluva Epikurova. Čfu*" , ní něholík ,,hlaaních ěI nk " a sentencí zn '
m ch odjinuil, ale jsou tu i afofismy zcela noué, které rozmnožily naše pozn ní
epikurslaé ethilty. Nejsou tu ašah jen a roky Epikurouy, ťlryaky z jeho

spis , a list , ale i cit ty z Metroilora, jak je a několiha p ípadech bezpečně

dosaědčena, a snail i z Hermarcha a jin ch p fun ch ž, l Epikuroui,ch.

1. : Hlalrrí ělánek I.
2. : Hlavní článek II.
3. : Hlavní článek IY.
4. Nad každou bolest lze se snadno povzrrésti' neboť ta, která

prisobí kruté utrpel;ii, tTYá krátce, kdežto tao která trvá v těle
dlouho, prisobí jen mírné utrpení.

5. : Hlavní ělánek V.
6. : Hlavní článek XXXV.
7. Aby viník zristal skryt, je nesnadnéo aby však měl jistotu,

že z stane skryt, je nemožné'
B. : I{lavrrí článek XY.
9. ZIá věc je nutnost' ale není nikterak nutno žíti pod

vládou nutnosti.
10. Pamatuj, žes dospěl, ačkoli jsi snrtelné p irozenosti

a aěkoli jsi obdržel oÍ7:.czer, čas k životu' rozumov lni rívahami
o podstatě p írody k nekonečnu a k věěnosti a žes uviděl
ošechno, co iest. co b 'ualo, ošecko, co bude. (Metrodoros.)

11. Pro většinu lidí znamená klial ztrnulost a pohyb zt eš-
těnost.

12. _ 111uooí ělánek XYII.
13. _ Hlavní článek XxvII.

t:)
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14. Rodíme se jen jednouo dvakrát nelze se naroditi, n brž
je jisto, že po celou věčnost již nebudeme existovati. A tu ty,
kter nejsi pánem zitŤka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější.
Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhy umí-
ráll:.e, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli.

15. Svou povahu si ce me jako osobit projev sebe sama,
al. lž n^áme povahu dobrou a jsme od lirlí chváleni, aÍ lž na-
opak; tak si máme také ceniti povahu sv ch bližních, pokud
jsou k nám slušní.

t6. Nikdo si nevolí zlo, jestliže je vidí, n brž. pokláclaje je
za dobro ve srovnání s jin m větším zlem' d'á se jím zlákatí
a je lapen.

I7. Za dokonale šťastného nelze pokládati jinocha, n brž
6tarce' ktery dob e žil; neboť mlaď ělověk, stojící na vrcholu
sv ch sil, je ve své nestálosti mnoho zlnitár- Tozmaty štěstěny,
kdežto sta ec jaksi zakot'r'il v p ístavu stá í a ony statky, v něž
mohl d íve stěží doufati, má bezpečně uloženy ve vděčné
paměti.

lB. otlrnyslíš-li si pohled, tělesné obcování a vzájemn styk,
je veta po milostném citu.

19' Teno kdo zapomene na minulé dobro, stane se staTcem
vt žden.

20.: Hlavní článek XXIX.
21. Nesmíme činiti násilí své p irozenosti, n ,brž poslouchati

jí, poslechneme pak jí, ukcjíme-li nezbytrré žádosti a p irozené
žádosti, pokud nejsou škodlivé, zatim co škodlivé žádosti
budeme tvrdě potlačovati.

22. : Hlavní článek XIX.
q 23. Dokonalé p átelství je žád'owci samo o sobě, poěáteční
jeho pohnutkou je však prospěch.

24. Sny nemají božskou podstatu ani věšteckou moc' n brž
jsou prisobeny vnikáním abtaz ', eiil l.

25. Chudoba, mě ená p irozen;y'm cílem života, je velk m
bohatstvím, naopak bohatství talrto nevymezené je velkou
chudobou.

/o tl
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26. Je t eba si uvědomiti, že dlouh;i i krátk vyklad smě ují
k témuž cíli.

27. Píi kažďé jiné činnosti p ichází užitek stěží po jejím
ukončení, avšak p i filosofii se radost dostavuje zárove s po-
zrrárolit:.,; neboť požitek nenásleduje tu po učení, n brž s uěením
je současně spojen i požitek. (Metrodoros.)

28. Nelze souhlasiti ani s těmi, kdo jsou p íliš ochotni
uzavírati p átelství, ani s těmi, kdo p íIiš váhqi, ale je se t eba

také něčeho odvážiti pro p átelství.
29. Uživaje volnosti slova, prameníai z vědy o podstatě

p írod-vo chtěl bych raději jako věštírna hlásati, co je všem
lidem na prospěch, i kdyby mi nikdo neměl rozuměti, než abych
sklízel hojnou pochvalu u obecného množství, pŤizprisobuje se

jeho lich m domněnkám.
30. Někte í lidé si po cel život shromažďují věci potrYebné

k životu, nevidouce, že nám všeno byl v nápoji života nalit
nápoj smrteln . (Metrod'oros.)

31. Proti všem ostatním věcem je možno si opat iti bez-
pečnou ochranu' ale vzhledem k smrti ob váme my lidé vesměs
město neopel'něné.

32. Ucrívání moudrého ělověka je velk m ziskem pro ty,
kte í ho uctívají.

33. Hlas těla je nehladověti, nežizniti, netrpěti zimou;
ten, k:[r ukcjil tyto pot eby a lrdo doufá, že je bude
moci ukojit i v budoucnu, mohl by závodit v blaženosti
i s Diem.
e 34. Napomáhá nám tolik pomoc našich p átel jako jistota,
že by nám pomohli.

35. Nekažme si to, co máme, touhou po tom' ěeho nemáme,
n'brž avaŽm:e, že i to, co nyní máme, bylo kdysi p edmětem
naší touhy.

36. E.cikurriv život, srovnáme-li jej s životem jin ch lidí,
mohl by b ti, pokud jde o dobrotu a soběstačnosto pokládán
za mythus. (Snad Hermarchos.)

37. Lidská p irozenost je slabá vzhledem k zlu, nikoli vzhle'
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dem k dobru, neboť slasti ji udržují' kdežto bolesti ji hubí'

38. Skrz naskrz slab je ten člověk' lrter uznáv{ mnoho

vÝRoKY EPIKURA A JEHo ŽÁKÚ

p e<lešlého, pokud jsme na cestě; lrdyž pak tlojtleme na konec'

odda.r";*" se vyTovnané radosti!

49. _ Illavní článek XII'
50. : Hlalrrí čIánek VIII'
51. Dovídám se od tebe, že pro neklid svého těla častěji

a"u'u po tělesném obcování. Nužeo jestliže atí zákony nepŤe-

kročíš, ani dobré mravy neporušíš' ani ni]roho ze sqfch bližních

nezarmoutíš, ani svénru táu neuškodíš' ani nezbytné pot eby

životní nepromarníš, lryhov své touze po<lle libosti' Je ovšem

stéži rrrožn'éo atry ses neclostal do rozporu se žádnou z těchto

podmínek. Tělesné obcování zajísté nikily nep inese prospěch

a rlovuk musí b;iti rátl, když rnu neuškorlí'

52. P átelství tanečním krokem obďnází svět a volá nás

všechny, abychom se probudili k Ť:': blaženého žívota'

53. Nikomu o"*á*J závidéri'neboť dobŤí licté si závisti ne'

zaslouží a zLí tfunvíce sami sobě škodí' ěím více jim štěstí p :j":
54" Nesmíme se jen tvá itio že pěstujem: fiJ:'-"-fiu "!b:

pěstovati ji skuteěnĚ, neboť nepot ebujeme zdánlivého zdraví'

n brž opravdového'
"55. Nestestí t eba léčiti vilěěnou vzpomínlrou na to? co jsme

ztratili, a vědomím, že neLze octčiniti to' co se stalo'

56. MudŤec cítí nemenší bolest, [vidí-li, jak je mučen] jeho

pŤítel, než kilyby byl mučen sám' [Jestliže mu však p ítel

uk ivďí'] cely jeho život buite touto nevěrou uveden ve zmatek

a rozvrácen.
57. Je t eba se wysvoboditi z pout všedních zájmliu a veŤej-

ného života.
58. Nenasytn není žaludek, jak liilé íkají' n brž nenasytné

je klamné mínění, že žaludelr pot ebuje neomezeného množství

potravy.
59. Kažit odchází ze života tak, jako by se byl právě

narodil.
60. Velmi krásn je i osobní styk s bližními' jestliže nás

s nimi spojuje jut ;"drrotu sm šlení, tak polrrel'ní p íbuzenství"

jež k tomu poskytuje mnoho podnětri.

véci za drivod, aby odešel ze světa'

39. Ani ten není pTať p ítel' kdo ustaviěně hletlá P-o-1o":

ani'ten, ktlo ji nikáy oá'iojoj" s pojmem p átelství' T'o""j
|rvní p"odá.rď..re plát"ut"i "' "d*e,ro 

jako kramá a druh

'a. "bun"'j" 
naděje na budoucí dobro'

40. Ten, kdo tvrdí' že se všechno děje prisobením nutnostl'

nemriže nic lryt kati tomrr' kďo popírá ' že se děje všechno

pri.ou"oi* rroioo.ti, vždyť podle jeho slov se i toto děje priso'

bením nutnosti.
41. S rísměvem je t eba filosofovati' starati se o svrij d'rim'

rržiyatii ostatních saich schopností' a p itom nikdy neustávati

v hlásání pravé filosofie' (Snad Metrodoros')

_. a2. Nejvyšší dobro vzniká současně s odstraněnfun zla'

43. B ti lakotn na nepoctiv é penizeje bezbožné' na poctivé

perrize oškli.ré, neiloť je neslušné špinavě šět iti' i když se p i

tom zachovává právo'
44. Mud eco jestliže ho srolT ráváme s jin'' mi lidmi' pokud jde

o životní nezbytnosti, dovede spíšl rozcláv atilrležp ijímati' Talr

velik poklad našel ve své soběstačnosti'

45. Yětta o podstatě pŤírody nevychovává ani chlubilri' ani

žvanil , ani lidí, kte í staví-na odiv vzďélrárrli' o jaké stojí

obecné množství' n brž Iidi hrdé a soběstaěné' zakládající si

nikoli na lrrějším p*tu""rrí' n bržna sv ch lrrit ních dobrech'

(Snad Metrodoros') . t Y-^*l liÁi L+-Y,'-aá. Špu*é zvyky načisto "yžŤ*:' 
jako špatné lidi' kteh

nám zpisobili za dlouh ěas mnoho šlrody!

47. Zrlraitl jsem tvé plány, štěstěnoo a zahradil jsem ti

všechen postlanní pri'top ke t'ě' A ani tobě' an'i žáďné moci

vrějšího světa se'lr"oudá*"' Ále až bude tŤeba' abychom

odtud odešli, s pohrdáním pliiíce na život a na ty' kte í na něm

"fo"air" 
lpí, odejdem ' " ii'o*u s vítězn1 m chvalozpěvem'

hiá.ajíce' z" j.*" dob e žili' (}+{etrodoros')

48. SnaŽme se každého násleclujícího dne lépe užíti než
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vÝRoKY EPIKURA A JEHo ŽÁKÚ

61. Jestliže se rodiče hněvají právem na dětio je zajisté
daremné protiviti se jim a neprositi je za odpuštění, jestliže se
pak hněvají neprávem a spíše nerozumně, je zcela směšné dráž-
diti jejich neŤozum vlastnírn hněvem, místo abychom se pokusili
změniti jejich sm šlení jin m zprisobem, laskav m jednáním.

62. I st ídmost má své nleze1 kdo toho nedbá, je na tom
podobně jako ten, kďo chybuje nemírností.

63. Chvála jin1ich musí p ijíti sama od sebeo my se starejme
jen o své zdravi|.

64. Bláhové je prositi bohy za to, co si člověk mriže opat it
sám.

65. Účast neprojelrrj me p átelrlm pláčem, n brž starostí o rrě !

66. Ži1e-\i člověk svobodněo nemriže získati velké jmění,
poněvadž se to stěží poda í bez otročení davu nebo vlada rim,
kdežto on má ustavičně všeho hojnost; i kdyby však náhoďou
nabyl velkého jmění, i to by ochotně rozdal, aby si získal
pÍize svého okolí.

67. Nic nestaěí tomu' komu jest málo to, co staěí.
68. Nevilěčnost duše prisobí, že lidská bytost touží do ne-

konečna po rozmanitosti ve zprisobu života.
9. Nic neěi v životě takového, že bys pak musil míti

strach, aby so o tom nedověděli tvoji bližní.
70. P i všech žáďostech je si t eba položiti tuto otázku: Co

se mi stane, bude-li splněno to, po ěem to.u'žillr., a co Se mi stane,
nebude-li to splněno ?

7] ' : Hlaltrí článek XIII.
72. I tělesné bolesti, které nás někcly stihnou, nám prospí-

vají, učíce nás míti se na pozoru p ed jinymi podobn mi.
73. P i vědecké ďiskusi vice ziská ten, kdo je poražen, pro-

tože se více poučí.
74. Nevděěností k minulému dobru je v rok, jenž praví: Až

ptldle lronce život posuzuj!
75. Jsi v stá í takov , jak m ses stal podle m ch rad,

a poznal jsi, jak je rozdíl mezi pěstováním filosofre pro sebe
a pro Helladu. Raduji se s tebou.

vÝRoKY EPIKURA A JEI{o ŽÁKŮ

76. Největším ziskem ze soběstačnosti je svoboda'

7?. Ušlechtil člověk se nejvíce věnuje moudrosti a p átel'
ství, dvěma statkrinr, z nlicb:ž je jeden dobrem smrteln m

a druh nesmrteln m.

?B. Kdo nemLá zmatku v soběo není na obtíž ani sobě ani

druhému.
?9. Ušlechtil člověk peěuje'o své blaho tím, že si hledí

uchovati mládí a že se má na pozoru p ed věcrrio které všechno

pot ís ují dráždivymi žádostmi.
B0. Nektcl duše neodstra uje a pTavorr radost neprisobí ani

sebevětší bohatství, ani ricta a v ážn'ost obecného mn ožství' arri

nic jiného, co souvisí s bezmeznymi žádostmi.

i,
t
)
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JINÉ ZLoMKY ETHICKÉ
(V bot z ayildní Baileyoaa o Useneroaa)

1. T eba si vážiti krásy, ctnosti a podobn ch věcío jestliže
prisobí slast, pak-li ji neprisobí, t eba se s nimi rozloučiti.

2. Usilujeme o soběstačnost, nikoli že bychorn chtěli vribec
žíti prostě a skromně, nrbrž alrychom neměli obav p ed ta-
kov1im životern.

3. P ekypuji tělesnou slastí, jestliže m'ám dostatek vody
a chlebao a pliji na slasti p epychového života, nikoli pro ně
s&m}l n1ibrž pro nep íjemnosri, které po nich následují.

4. Lépe je ti, odpočíváš-li v bezpečném klidu na slámě, než
abys měl zlaté lehátlco a bohat stril a p itone byl pln duševního
nepokoje.

5. Sladká je vzpomínka na mrtvého p ítele.
6. Prázdná je eč toho filosofa, ktery neléčí žádnou lidskou

bolest; neboť jako by nebyl žádn užitek z léka ství, kdyby
nevyhánělo nemoci z téla, tak není žádn, užitek ani z filosofie,
jestliže nezapuzuje bolest duše.

7. obětujme tedy boh m zbožné a Ťádně, kdy a kde se
sluší, a Ťádně všechno konejme podle zákonri, t ebas se ni-
kterak neznepokojujeme obecn m míněním o těchto nejdo-
konalejších a nejvznešenějších bytostech. A talré spravedliví
bud'me bez ohledu na uvedené liché mínění. Neboť tak lze
žitipťtrozené...
' B. Kdyby brih spl oval lidské modlitby, velmi brzy by oy-
h1eruli všichni lidé, neboť se ustavičně tnodli za mnoho zlého
pro sebe navzájern.

9. Počátek a kc'en všeho dobra je slast žaludku; i moudrost
a wyšší projewy života na ní' závisi,

10. Lépe jest podstoupiti některé strasti, abychom pak užili

zLoMKY ETHICT<É

větších slastí; je prospěšné zďržovati se někter1ích slastío aby'
chom pak nemusili snášeti horší bolesti.

1I. Neobvi ujme tělo jako privodce velik ch strastí a ne-

svádějme své životní nesnáze na vnější okolnosti!
12. Láska k pravé frlosofri nás zbavuje kažilé žádosti, která

prisobí ne]rlid a bolest.
13. Díky blažemé pŤírodě, že učinila nezbytné věci snadno

p ístupn mi, nesnadrré věci pak nikoli nezbytn mi!
14. NezŤíclka najdeme člověka, jenž je chud vzhledem k p i-

lozenému cili žívota a bohat vzhledem k lich m domněnkám.
Nikdo tatiž z nemoudr ch lidí se nespokojí tím, co m'á, n brž
se spíše trudí pro to, čeho nemá. Jako liclé trpící horečkou pTo

zlomyslnost nemoci stáIe žímí a tovži po nejškodlivějších vě-
cech, právě tak i ti, kte í mají duši chorou, ustavičně něčeho
pot e}rují a ve své nenasytnosti upaclají do žádostí státre se

měrrících.
15. Komu nestačí málo, tomu nestaěí nic.
].6. Natle vše největším bohatstvím je soběstačnost.
J.7. Mnoh člověk, boje se nouze2 uchyluje se ze strachu p ed

ní k' ěinrim, lrteré ji nejspíše prisobí.
18. Mnozí }idé, dosáhnouce bohatství,n.ezlaavi se bídy, n-rb

ji jerrom vymění za bídu ještě větší.
19. Nízk'á duše se v štěstí nadouvá a v neštěstí je zničena.
20. P íroda nás učí, abychom p íliš nedbali rozmarri štěs-

těnyo abychom, i když nám štěstí p eje, dovedli poznati, že
jsme vslrutku nešťastni, a když jsme stiženi neštěstím, abychom
nep ece ovali štěstí, abychom p ijímali od štěstěny dobro
klidně a abychom čelili domnělérru zluo které na nás sesílá.
Neboť nestálé je všechno ono lidské dobro a zlo, a moudrost
nemá nic společného se štěstěnou.

21. Kdo nejméně zitÍka pot ebuje, nejslastněji se setká se
zít kem.

22. Pliji na krásu a na ty? kdo se jí nesmyslně obďivují,
jestliže neprisobí žádnou slast.

23. Největším ziskem ze spravedlnosti je klid.

t -t
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24. Zákony jsou kvrili moudr m, nikoli aby sami nek ivdili,
n brž aby jim nebylo k ivděno.

25. Nemrižo žiti beze strachu člověk, kter budí strach.
26. Štěstí a blaženost nezáleži ani v bohátství, arri ve vy-

nikající činnostir ani v nějakém ri adě nebo moci, n ,btž v bez-
bolestném klidu, umírněnosti citri a v takovém stalrr dušen
jenž dbá mezí určen ch p írodou.
\ 27. Ptožij svrij život v skrytu!
28. Pamatuj na smrt!
29. Toto já nepíšu pro mnohé, n brž jen pro tebe: neboť

jsme jeden druhému dosti početn m posluchačstvem.
'30. oblibme si nějakého šlechetného mužo a stále ho mějme

p ed očima, abycbom žili tak, jako by ou na nás pohlížel,
a abychom všech''o dělali tak, jako by on to viděl.

31. Dělej všechno tak, jako by na tebe pohlížel Epikuros.
32. Filosofie je činnost smě ující skrze rozumové drivody

a zásady k životu blaženému.
33. Z nesmírného hněvu se rodí šílenství.
34. Život člověka nemoudrého je nevděěn a uspěchan :

stále se jen žene za budoucností.
35. Mezi jin mi z|y chová v sobě nemoudrost také to, že

stáIe za íná žiti.
36. Je směšnén spěcháš-[ k smrti z omrzelosti života, když

jsi zprisobem svého života zavinil, že musíš spěchati k smrti.
37. Tak velik je lidsk neTozum' nebo spíše šílenství, že

někte í lidé jsou strachem p ed smrtí doháněni k smrti.
38. Počátkem nápravy je poznání viny.
39. D íve hleď, s k m bys jedl a pil, než co bys jedl a pil.

Neboť život bez p ítele je jako krmení lva a vlka.
40. Dobro činiti je nejenom krásnější, ale i slastnější než

dobro zakoušeti.

METRODORO S

Metrodoros z n'aloasijshého Lampsaku byl nejnailanější žá.k a nejbližší
p ítel EpikuŤ a. (Srot:nej a 'še Dioeena Laertia X,22 n,) Naroilil se r.330
a zem eI r. 277 p . n, l., sedm let p ed sv m učitelem, hter pamatoual na jeho
pam tlru a na zaopat ení jeho ilětí ae saé z oěti. Násled.ující zlomlty jsou p e-

loženy podle uyil .ní Al.freila Koerte, Metroilori Epicurei'.fragmenta, Lipsho
1890. Jiné Metrodoroay sentence obsahuje p eilch zející ,,oatik, nshá sbírka"'.

1. Co jiného je dobro duše než dobr stav těla a drivě ivá
naděje, že potrvá? (Fr. 5.)

2' Yšechno to? co se vyt ká chudobě ve srovnání s bo-
hatstvím, je rryihané. (Fr. 1B.)

3. K žaludku, badateli o p írodě Timokrateo k žaludku
obrací rozum' ídě se pŤírtldouo všechno své snažení. (Fr. 39.)

4. Nikterak nerrí t eba pečovat o spásu Helén a dát se od
nich věnčiti za moudrosto ale je t eba jíst a pít vínoo Timokrate,
pokud to neškodí žaludku a pokud je nám to p íjemné. (Fr. a].)

5. Jest jakási rozkoš sourodá se zármutkem. A je t eba ji
wyhle dávati v takové chvíli. (Fr. 3a.)

6. Yšechno dobro smrtelníkri je smrtelné. (Fr. 35.)
7. Nežátlej si, aby se dělo to' co.se děje, tak, jak' ty chceš,

ale chtěj, aby se to dělo tak, jak se to děje. (Fr. 50.)
B. Nebudeš blahoslaviti starce pŤoto, že unr rá stáro n brž

jeu tenkrát, byl-li jeho život naplněn ďobrem. Neboť, pokud
jde o čas, umíráme všichni p edčasně. (Fr. 52.)

9. Mlad m;už, jerrž tráví čas v hostinách, pitkách a milo-
vání, nepozoruje,. že opot ekrovává v létě svrij zimní plášť.
(Fr. 5s.)

10. Ye ve ejném životě si nepočínej ani jako lev ani jako ko- l

már. Neboť onomu se lidé vyh bají a r].a tohoto číhají. (Fr. 60.)
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HERMARCHO S

Hennarchos z Mytileny na Lesbu byl ž,6.lt Epibur ,a a jeho n stupce o íízení
Zahraily. (Viz D, L. X, 24.) Za zlornek jeho spisu o Ernpedohleoui se obecně
poklá,ilá epikurskd polemika proti pythagorsltému z ltazu zabíjeti zaí ata,
kterou cituje nouoplatonilt Porfyrios (3. sloJ. n. I. ) ae spise o zilrženliaosti
I, hap.7-12. odtud p edkládáme tyto t i ryuley (kop. 7.,9.-10. a 11.), jež
jsou zd.rove d.oblailem' pro epikurslt nd,zor na uznik pr 'aního d'ilu.

l. StaŤí zákonodárci, p ihlédnuvše k společenství života mezi
lidmi a k jejich vzájelrrn n. styk m, problásili zabití člověka za
bezbožn ' čin a uvalili na ně zvláštní trest l snad i pToto' že
existuje jakási p irozená náklonnost mezi lidnai pro podobnost
těla i duše, takže nedovedou jen tak zahubiti takového tvoTa'
jako některého jiného z téch živoěichri, lrteré je dovoleno
hubiti. Ále ovšem hlar,rrím drivodem pro to' že to bylo zakázáno
a prohlášeno za laezbožaost, bylo poznáni, že to škodí celé
soustavě živata. Neboť odtud vycházejíce' nepot ebovali ti,
kdo pochopili prospěšnost tohoto ustar].ovení' lž žáďného
jiného drivodu, jenž by jim bránil v takovém ěinu, kdežto tio
kdo nebyli s to uěiniti si o tom dostatečnou p edstavuo zdržo'
vali se samovolného vzájemného zabíjení ze strachu p ed
těžk m trestem.

2. obyěejní lidé všude pot ebovali nějaké záltarry, aby ne-
byli hotovi vykonati něco škodlivého. Proto tio kdo si to první
uvědornili, nejen' ustanovili tresty, ale ještě p' ipojili jin1i ne-
smysln stfach? prohlásivše ty' lrdo jakymkoii zprisobem zabili
člověk'a, zaneěisté, pokud se nepodrobí oěistě. Neboť nerozumná
část duše dospěla chytrou v chovou ke své dnešní rrírnostio
když ti tltžové, kte í na počátku národy spravovali, ptisobili
na nerozumné pazeni vášně krotitelsk mi prost edky. Jedním

HERMARCHOS

z nich je i zákaz, aby se lidé navzájem nezabíjeli bez soudu'

Z ostainich živoěichri však mužovéo kte í prl'rrí stanovilio co

smírno dělat a co nikoli, nezakázalrí zabijet, jak se samo seborr

rozurní, žá&lého. Neboť u těchto vypl val prospěch právě

z opačného jednání. Nebylo totiž ntofuÉ, aby si lidé udrželi
svou existerrci, kdyby se nesnažili bránit proti zví atrim, která
žijí vedle nich.

3. To však nelze tvrditi, že nám zákon dovoluje zabíjet
některá zviŤata, která nejsou zhoubná pro lidsk rod a ani

žádr. n jin m zprisobem neškodí životu. Neboť tak ka každé

ze zví at, které zákon dovoluje zabijet, stalo by se nám škoď'

li\r}im, kdybychom je nechali p íliš rozmnožit' Pokud je však

udržováno v nynějším množství, poskytuje docela i znamenit

rržitek našemu životu. Neboť brav a skot a všechno takové
zviŤectvo, pokud je ho p iměŤen počet, p ispívá znamenitě

k našim životním pot ebám' kctyby se však neomezeně roz'
množi]o a p ev šilo daleko svrij dnešní stavo škodilo by našemu

životu, zaLim co by se někter druh, jeÚ'ž má k tomu pot ebn

tělesn vzrrist, v1'víjel i do síiy a jin nám t eba jen spásal

potTavu' kterou země vydává. Proto nebylo z tohoto drivodu

zakázáno zabijet ani taková zvi ata, aby jich zristával počet

prospěšn naší pot ebě a snadno ovladateln . Kdežto u lvri,
vlkri a vribec tak zvan ch divokych zviŤat nelze si p edstaviti
žádn'é množství, které by nám prospívaloo jsouc ponecháno na

živu, v našich pot ebách; u skotu, konío bravu a vribec u tak
zvan ch krotk eh zvi at je tomu jinak. Froto ona zviÍata
hubíme napo ádo kdežto z těchto jen odstra ujeme většinu
podle správného poměru.
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um eo ale to, že zristane delší čas naživu, a dožije'li se někdo

stá í, měl by to pohládati docela za velik záztak. Někte í lidé'
a to nejen laici, ale i tak zvaní filosofovéo se však dívají na lidsk
život tak málo st ízlivě, že si dokonce určují, že tolik a tolik let
stráví v Athénách na studiích, tolik a tolik let pozrávánirn
Řecka, a pokud možno i zeni barbarsk ch, tolik a tolik let
doma filosofick mi p ednáškami a ostatek mezi pŤáteli.

Však ndhle a nepozoroad'n
je osuil p epoilne, ilalelté
jich ma e naděje.

Ale rozumn člověk, jakmile pochopí, že si nf e opat iti
všechno, co samo o sobě postačí k blaženému životu, chodí po

cel další čas,jako by už byl p ipraven k poh bení, a zisk je-

diného dne je mu jakoby ziskem věčnosti. Jestliže je mu však

odep en, nena íká, že lŽ pÍicháaí konec, i když ještě nenaplnil

nejlepší dobu svého žívota, ale naopak, váží si p idaného času,

jako by ho potkalo neěelrané štěstí, a je za to vděčn . Ale každ
člověk, když ztrubcovatí a zestárrrc2 nemyslí na to' že naše

struktura ie smrtelná a určená k záhubě, a uvědomuje si sice
p esvědčivost rislovío že ,,je zázrak spat iti starého kormidel-
níka a starého tyranarr, ale neuvědomuje sio že se to vztahuje
na každého člověka. Áni ktlyž ádí moro neoěekává smrto

naopalr se ve své pomatenosti nevzďává ani naděje na ne'
smrtelnost, jak je patíro z toho, že sázi cyp išeo že se hněvá

pro několik halé a že klade zálrlatly stavebo které nemohou

tr;íti dokončeny ani zatisic let. A p ece by člověk Ťeklo že tyto
duševní stavy jsou něco docela podobného, jako kdyby někdo

vě ix, že skleněné a hliněné nádoby zristanou nepolušené,

budeme-li jimi tlouci znovu a znovu o nádoby kovové. A' zďá

se, že pro pouhou lásku k životu a nikoli pToto? že žiji slastně,

zapantji ze strachu pŤed smrtí i myšIenky na ni. A když ji
potono. spat í jasně p ed sebou, p ipaclá jim něěím neěekanymo

a ploto nejsouce s to ani napsati závét, jsou zmateni a cítí se
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nuceni' jak praví Demokritos, oodvojnásobně užívat('. Ávšak
rozumní lidé' i když z nějaké nevyhnutelné p íčiny nemyslí na
too že snad brzy pŤijde konec jejich života, pŤece, kclyž se p ed
nimi objeví smrt, p ipomenuvše si velmi jasně, což nevědoucím
zistává utajeno, že už všeho okusili a že 1e nyní čeká plná
ztráta cítění, vystupují z lodi tak beze strachu' jako by je
ani na okamžik nebyla opustila tato myšlenka. (Col. xxxYlII.)

Ze zlomkťr spisu o bozích, kniha I.
(I/yd. H. Diels, Berlín 7976)

1. N1rrí je t eba ukázati, kterému neklidu máme spíše hledět
uniknouti' zda tomu' kter pocházi z klamného mínění o bo-
zich, i tomu' ktery pocházi z klarnného mínění o smrti. Tu
se někte í lidé v bec vyh bají těmto nejdriležitějším problé-
mrim, jako by šlo o nrysterie, a dávají veskrze p ednost neurči-
t 'rc' a nic ne íkajícím tvrzením, místo aby si utvo ili jasnou
pŤedstavu jako my a rozhodli se pro jedno nebo pro druhé.
(Col. 16.)

2. Nap ed ukazujeme, že strach p ed smrtí je bezdrivodn
a že tento dušer,rrí neklid, kter je p íčinou věěného strachu
p ed bohy, je větší než nelrlid těch, jimž se dostalo osudu, že
byli na cely život zav eni v chrámu Ápollonově nebo Athenině.
Tak také ukazujeme, že (tito lidé) věŤí' že se tito strach budící
(bohové) dají obměkěiti prosbami. Ále je p irozené, že toho,
kdo uvě il, že člověk mriže bohy usmí iti jen v době svého
života, více zneklid uje strach p ed smr , protože si p ed_
stalrrje, že utrpení, která ho ěekají, budou věčná. Toho pak,
kdo vě í, že i po smrti (lze bohy usmí iti), více zneklidiíuje
strach p ed bohy, protože si je p edstavuje jako soudceo kte í
zasednou k soudu nad ním, až anrrrÍe. Z těch všalr, kdo po-
kládají první nebo druhou obavu vribec za tnéné odrivodněnou,
mají jedrri na mysli obavu p etl bohy a druzí obavu p ed smrtí.
První p ipomínají' že to, co si lidé pŤedstavují pod slovem
,,odplata", je podle naší nauky klam a že to budí v nerozumn ch
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lidech neklid plynoucí ze strachu p ed bohy, neklid, kter ma í
nejlepší a nejdriležitější rikol života a uznan' cíl vědy o p í-
rodě. A je to zajisté moudrost, která [nás poučuje, že Limlto
cílem je,] abychom měli mysl klidnou a tělo neporušené.
(Col. I7.)

3. To, co se vykládá obecnému lidu o bozich, shledali jsme
nlizk m a pohrdání hodn m, jako naopak to, čemu uěí mnozí
a k tonru nejznamenitějši z nás, umož uje všem lidem, aby se
vysmáli smrti. Také věštby, v jejichž potvrzení nevě í sami tio
kdo je vydali, a většina snri, které se vyplnily právě naopak,
a p edpovědi z listri nebo z postavení hvězd stran narození
a poh bu, to všechno není k ničemu. A z těch lidí, o nichž lze
miti za to, že žijí ve shcdě s p írcdou, jistě se žádn nedá.
lapiti tímto zprisobem. T e]ia si ovšem jasně uvědomiti, že
mnozi raději povolují sv m žádostem, než aby p ijali rozumové
zásady. V někter ch lidech pak dove dou vzbudit tito mužové
pŤedstar,rr o své svatosti. Ále myslím, že jsem už dost povědě}
o duševním neklidu prisobeném strachem p ed bohy, a že každ ,,
kilo je od p írody dobr , byl mnou p iveden lt tomu, že bude
trvale prost věčného neklidu, protože se zbaví těžkych ze}
a opat í si nejdriležitější dobro. (Col. 25.)

DIoGENE s Z oINoÁNDY

Roku IBB4 byly objeoeny ae z íceniná.ch maloasijsk ho (Iykijského) města
oinoandy troslcy obroaského eckého n ,pisu, jejž dal holem r. 200 n. I.
aytesati a umístiti na stěně ue ejně p ístupné sloupoaé síně z možn obyuatel
tohoto města jménem Diogenes. Tento zanícen , ale poněkuil naiuní ctitel
Epikur a podal zde nabd.d'au a polemicky zahrocen nárys učení saého
mistra, jsa pasně p estsěilčen, že tím umožní současn nt í builou.cím a ilomácím
i p aspolním čten ' m nd'pisu, aby ilos .hli blaženosti. P eklddd.no poille
ayddní: J. williatn, Diogenis oenoandensis .fragmenta, Lipsko 1907.

1. Z Diogenova v kladu o ríčelu nápisu

Jsem stár a stojím už p ed západem, svého životao ale pokud
mi není ještě souzenoo abych odešel ze světa s krásn m chvalo-
zpěvem zapllné užití všech slastí, rozhodljsem se p ispětiještě
včas na pomoc lidem zd'ravého rísudkuo aby mi v tom nezabrá-
nila smrt. Kdyby jen jeden člověk' nebo dvao nebo t i, nebo
čty i, netro pět, nebo šest, nebo, chceš-li, p íteli, ještě více lidí,
na ovšem p íliš mnoho, mělo nesprávné názory, zval bych si
je k sobě t eba po jednom a snažil bych se ze všech sil poradit
jim co nejlépe. Ale, jak už jsem Ťekl, je lidí, kte í jsou společně
stiženi jako morem klamn m míněním o podstatě věcí, velká
většina a ještě jich p ib vá, neboť, jak se navzájetnnapodobují,
získávají nemcc jeden od druhého jako ovce. Sluší se dále
poskytnouti pomoc i budoucím, neboť i oni k nám pat í, t ebas
se ještě nenarodili. Mimo to vyžaduje lidumilnost, abychom
i p íchozím cizincrim pomáhali. P"otože se tedy pomoc' Lr""oo
pos|lluje tento spiso obrací k více lidem, ,ouhodl jsem se
použíti tohoto sloupoví, abych zde p edložil k obecnému užitku
rexy spásy. Á všechny zprisoby, jak se tyto léky projevují,
mohli bychom označiti jedním-.lŇ"* takto: Zbarii 5.*" ."

I

I

t
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pocit strachu, které nás bezdrivodně tísnily, a ze strastí jsme
jedny riplně potlačili, druhéo p irozené, jsme značně oslabili,
omezivše je na nejmenší míru . . . (F'. II, col. II.)

2. Proti stoickému učení o ctnosti
Promluvím krátce o nerozumnosti (stoikri) a p edevším

o ctnostech a slasti. Kdyby se, mužové, spor mezi nimi a námi
t kal otázky' co prisobí blaženost, a oni by chtěli dokazovati,
že jsou to ctnosti, což by také bylo pravda, nebylo by t eba
udělati nic jiného než s tím souhlasiti a měli bychom pokoj.
Ale protožeo janr pravím, otárka r,ezni, co prisobí blaženost,
ale co jest blaženost a oě naše p irozenost od prvního poěátku
usiluje, pTavím nyní i vždycky a ke všem Helénťrrn i barbarrim
hlasitě volám, že slast je cílem nejlepšího živoŤ'a, kdežto ctnosti,
lrteré nárn oni nyní nevhod vnucují (nelcoť zamě ují prost edek
s cílem), že nejsou v bec cílem, ale prost edkem k cíli. (Fr.
XXV, col. I-III.)

3. Svobodn pohylc

Bude-li někdo mysliti, že to, co bylo svrchu ečeno (proti
věštění), není správné ažene|ze uniknouti nutnosti, nep estane
nilrdy blouditi. Pakli však tomu bude vě iti, odmítne i ono tvrzení
jako neuvážené, nejisté a pochybné. Neboť je jasné, že nebude
niti žádn jin d kaz, když tyto byly vy'vráceny. Jestliže
tedy jsme pop eli věštění, neníuž jiného znaka,jenž by svědčil
o existenci. osudu. Neboť p ijme-li ně]rdo názor Demokritriv
a bude tvrditi' že atomy nernají žáďn svobodny'_ pohylr, pro-
tože na selre narážeji, z č,ehož pry plyne, že se všechno pohybuje
podle nutnosti, eknu mu:

Ty tedy nevíš' ať jsi kdokoli, že atorny mají i jak si svobodrr
pohyb' na nějž Demolrritos nep išel, ale kter objevil Epikuros,
pohyb parenkliticlr , spoěívající v richylce, jak dokazuje
z vt tnan'ch jevri. Ale hlavní věc je, že uvě íme-li v osud,
ztrácí smysl všechno napomínání a kárání a ani zloěince [není
možno trestati]. (FI. xXXIlr.)
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Desátá kniha Laertiov ch ,,Život& slavn ch filosofri(( obsa-
huje, jak ukazují p edešlé stránky' více myšlenek a p ím ch
projevri Epikurov eh než zpráv a myšlenek o něm. T i listy,
které adresoval athénsk filosof sw m druhrim, Herodotovi,
Pythokleovi a Menoilreovi, a v nichž shrnul v stručn ch obry-
sech cclou svou nauku, dále ,oHlavní články učen'í((, obsahující
nej driležitěj ši zásaáy Epikurovy ethiky, a j eště jiné pozoruho ďné
projery citované u Diogena Laertia, p edsta.vrrjí témě vše
podstatrré, co se nám' zachovalo z velkého ďíla Epikurova.
Proto odlučují někte í vyďavatelé a p ekladatelé tyto více
rnéně p vodní filosofické dokumenty od životopisn ch dat
a anekdot, do nichž je neuměle zasadil Diogenes Laertios, a spo-
jují je s jin mi kratšími a porriznu rozpt len mi zlomky díla
Epikurova v obsahové celky, poďávajíce tak čtená rim soustav-
nější poučení o fllosofii ,,Zahrady'(. r sám jsem tak učinil, když
jsem p ed lety vydal p eklaď ethick ch zlomkrl Epilruroq?ch
pod názvem ,,Epikuros, Myšlenky o štěstí a mrar,rtosti((
(Praha 1929). Nyní jsem všalr dal p ednost tomu, abych sou-
časně s Epikurem do české literatury uvedl (vlastně, jak' bude
dále vyLoženo' znovu uvedl) autola jedin ch dějin ecké filo-
sofie, kt'eré se nám ze starovělru dochovaly. Diogenes Laertios
není sice v plném slova smyslu spisovatelern, to jest slovesn m
tvrircem, ale tálreži mu p ece jen čestné místo mezi těmi pozd-
ními shromažďovateli antického kulturního dědictví, kte í
podávali pochode ecké vzdělanosti dalším věk m. Zejména
pak s tradováním filosofle Epikuroly je spojeno jméno Diogena
Laertia zcela netozlučně a není v tom nikterak náhoda, že
moderní obnovitel demokritovského atomisrnu Petr Gassendi
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vyložil své filosofrcké názory právě v komentá i k X. knize
Laertiow,Ých,,Živ otÍÍ' .

P ekláctal jsem Laertiriv ,,Životfilosofa Epikura('v posledním

roce druhé světové vátlry. Yyilání p ekladu se z r zn' ch p íčin
zdržela, a|e zato vyšly mezitím' po v boru Ferd. Stiebitze

(Praha Lg32), dva riplné české p eklady Lucretiova eposu ,,De
teTum natura((, této velkolepé básnické patafráze Epikuroly
frlosofie p írody. (Lukrecius' o podstatě světa. P eložila Ju]ie

Novákováo Praha I94s. - T. Lucretius Carus, o pŤírodě' P e'

ložil Josef KoláŤ, Praha 1948.) Tam najde náš čtená v mluvn
komentá k leckterému p íliš zhuštěnému a pToto málo sro'

zumitelnému v" klaclu Epikurol'u, p edevšímk Listu Herodotovi,

a naopak Diogenes Laertios bude pro ětená e Lucretia užiteč-

n m pramenem pouěení o epikurské ethice, kterou ímsky
básník soustavně newyložil. A protože nemriže ani Diogenes

Laertios tomuto zájmu zcela vyhověti, doplnil jsem jej p e'

kladem epi}<urovského t. zv. gnomologia vatikánského a jin ch

por znu zachovan ch sentencí a dále jsem p ipojil několik
fragmentri ze spisri současn ch i pozdějších žákí a stoupencri

Epikurov ch, Metrodorao Hermarcha, Filodema a Diogena

z Oinoandy.
Celkovému zhodnocení Epikura a epikurské filosofie je vě-

nován rívod. M m ríkolem je zde p ipojit některé daje biblio'
graflcké a literárně historické. A protože naše kniha chce p i-
pomenout čtená rim současně s Epikurem také Diogena Laertiao

povím nejprve několik slov o tomto autoru a osudech jeho

áilao ostatně jak už ečeno, nerozlučně spojenych s osudy

Epikurovy filosofie.

o Diogenoai Laertioai víme jen tolik, co lze wyěísti z jeho

dilra,,Žiaoty,u čení a pomětihodné a r oky slaan ch filo.so.;[ri'o. Podle

toho, o kter ch autorech se zmi uje a od kter cb je potom jeho

spis citován, soudíme, že žil kolem polovice III. stol. n. l.

Jméno Laertios bylo již ve starověku odvozováno od jména

města Laerte (na jižním pob eží Malé Asie) a proto byl a ještě
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b tvá naz ván Diogenem z Laerte nebo Laertsk m' Teprve

v našern stol"tí byl wyslovel n'ázot, p ijíman jen někter mi

autoly' že r'aertios je literární p ídomek, kter měl rozlišiti

našeho Diogena od ěetn ch jin ch f)iogenri a kter snad

obsahuie narážku na ,,T)iova potomka Laertovce (Diogenes

Laertiades), drimyslného odyssea'(, jak je homérsk hrdina

oslavován v odyssei.
Z vlastníc\t citátri Laertiov ch v ,,Životech filosofri(' se do'

vídáme, že napsal knihu epigramri, vymračujících se rozmani-

tostímeter (proto jinaz' vá,,Pammetros'",to je asi knihou ,rvše'

rozměrnou('), ale jednotvárností obsahu. Neboť témě všechny

epigramy, které z ní Diogenes Laertios s patTnou samolibostí

cituje, t kají se smrti jednotliv ch filosofri. Thenra samo je

jistě nevšední, jenomže autor v těc}rto sv ch' veršovan ch
glossách nikde neproniká pod anekdotick povrch a k eěovit m

risilím o duchaplnost dosahuje spíše opačného írčinku'
UŽiteěně.ii projevil Diogenes I'aertios svrij zájem o filosofii

sw m hlavním dílem, jehož pln titul jsme naho e uvedli'
ZaŤad se jím do naučné literární tradice staré tehdy už né-

kolik set let. Neboť poěínaje už Aristotelem (384-322 p . n. l')
a hlar'ně prisobením jeho žáka Theofrasta a jin ch peripateti]rri

vznikala v Řecku vedle vlastní literatury filosofrcké také toz'
sáhlá literatura o filosoÉi. Byly to jednak spisy doxografickéo

p ehledně zaztarc'etáya1ici názoty (doxai, dogmcl'ta) myslitelri
o jednotliv ch problémech, jednak biografie filosofii' povahy
ovšem p evážně anekd<rtic]sé, dále slrírky listri a jin ch dokn'
mentri, často pod'vržem',c]n, seznamy spisri, chronologické a ná-
stupnické p ehledy filosofick ch škol a konečně díla, která
v sobě spojovala všechna tato hlediskao jak se o to právě
pokusil i Diogenes Laertios.

Dílo Diogena Laertia je opatŤeno p edmluvou, kde se po'
jeďnává o p vodu a rozdělení ecké frlosofie a o posloupnosti
filosofick ch škol. Životopisy samy jsou sestaveny v deset knih.
Pruní kniha se začiná Thaletem, ilruhd' Anaxitnandrem, ale
aT/stupuje tu již Sokrates, kpifua t etí je celá věnována Plato-
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r'ro\7i1 čtÚtt , obsahuje většinou životopisy akademikri, p td

Aristotela a peripatetíky, šestd, Antisthena a kyniky' sedmd

Zer.ona a stoiky, toplve a osmé knize se objer''trjí Pythagoras

a Empedokles, kdežto deadt,, sahá od Herakleita pŤes elejské

myslitele a atomisty až k Pyrrhonově skepsi' Koneěně des td'

a poslední kniha je náš Život Epikurriv.
biog"o". Laertios měl tedy z ejmě v rímyslu podat v adě

samosiatn ch životopis zároveií ctějepisn p elrled ecké frlo-

sofie. PŤi jo* *rr byla vhodnou opoÍou tradice velkych filo-

sofick ch škol, ale neblah vliv m'ělo na jeho práci vnější

a špaině provedené rozclělení ecké filosofie na ionskou (od

Ao.*i*.IráTa po Chrysippa, lcniha 1'-?') a italskou (nd

Pythagory po Épikuru, kniha B.-10')' ovšem hlubší myšlen'

káooo- souvislost mezi jednotlivymi fi1osofy nebyl Diogenes

Laertios s to postihnouti a tím méně ji ryložiti. Měl vribec po'

dobnou pracovoí metodu jako jiní píšící-diletanti a skladatelé

nauěn ch kompendií z konce starověku' Četl rriznorodcu litera-

turu o frlosofii,po izovalsi z ní ťpiuky a z těchpak sestavoval

své životopisy. Tuto svou kompilační metodu se nesnaží nijak

uastŤíti, naopak cituje své pTameny znol'u a zno\'rr jménem

autora i spisu až do omrzení. Že se p i tomto rristu nebo spíše

mechanickém vrstvení Laertiova ďíla z citátri a v pisk nedá

dob e mluvit o styluo rozunrí se samo sebouo zvláště když autor

leccos dodatečně p ipisoval ďo textu i na okraj' Tyto okrajové

poznámky se potom dostaly spolu s glossami pozclějších čtená ri
-. 

.ryd.out"Iri p i opisování do vlastního textu a tím' se ještě

"o7iit 
dojem neuro\aranosti a nehotovosti, kter m na nás

,,ŤÁvoty" prisobí. Toto litelární hodnocení Diogena Laertia

arci nemění nic na skuteěnosti, že jeho dílo seznamovalo

pozdější věky' jak jsme už Ťekli a jak nám ještě jasněji wy'

svitn", s Ťeckou filosofií a že je neoceniteln m pIamenem pro

studium poěátk vědeckého myšlení dodnes' ostatně není jistě

bez drivodu, že kniha Diogena Laertia záhy zat|ačila celou

staršíliteraturu svého druhu. Zvitézlav této soutěžijistě proto'

že tak jako jiná podobná kompendia z konce starověku na-

{

t

I

i
i

DoSLoV PŘEKLÁDATELŮV

hrazovala svou neladnou, ale pouěnou a zajímavou směsí nej'

rriznějšíclr v piskri četbu speciálních děl. Ši"ší obec ětená skou

si vš;k Diogenes Laertios zíslcal nepoo}iybně také svou záli]cou

ve verších a v životopisn ch anekdotách, které zastupují v jeho

knize prve}r beletristick o podobně jako časté citování ethiclr ch

sentencí učinilo z n'í ěítanku praktické rnoudrosti'

Byly to pak tyto vlastnosti,'které dopomohly ,,Životttn"
Diog"Ila Laertia, ovšern v podobě k nepoznání změněn , k nové

popularitě na konci st edověku, kdy se začal stup ovatí nájem

o "'ti"koo vzdělanost. Tehily totiž p išel profesor oxfordské

university Walter Burley (též W. Burleigh, lat. Gualterius

Burlaeus, L275-I345) na myšlenku, aby po ídil struěn v tah

z Diogena Laertiao k němuž však zase p ipojii životopisy ji"y"h
lrynikajících rnužri eck ch i írnsk cho p edevším básníkri. Totrr

dílo, nazvané ,,De aita et moribus philosophorurn et poetarunl'"

(o životě a prravech filosofri a básníkri), obsahuje množství

chronologick ch i věcn ch omylri a fantastick;fch anekdot,

ale p esto je musíme ocenit jako jeden z prvních projevri

p edrenesančního zájmu o dějiny eckého myšlení' U čte'
náŤli mělo neobyěejn rispěch. Rozší ilo se po celé Evropě
v mno}ra rrizně upraven ch opiseoh a později i tiscích, namnoze

anonymněo *l" ,rukdy i pod jménem Diogena Laertia, a bylo
hojně p ekládáno do národních jazykri.

V Čechách byl Burlaeus lzrráÍn již v době Karlově' Mistr
Jan IIus užil jeho charakteristik antick' ch myslitelri, ktlyž
vtipně p edstavoval p i památné disputaci z r.1411 mistry
plažské artistické fakulty slawostnímu shromáždění' Y ruko'
pisech XY. stol. se nám zachovalo několik anonymních českych
p eklailri. Tiskem lyšel p eklad, Míkulá,še Kon ,če z Hoilíšlt'oaa

,,Životové a mravní naučení mudrcuov p rrozen clr(' (r. 1514)

a nová samostatná prava Ši*ona Lomnického dvďrrát, r. 1591

pod názverr 
''KníŽka o životu a dobrém chování frlosofiiv po'

hansk ch'( a r. 1595 pod názvem,,Filosovsk život((. Zaptarnen
své heížky, psané ,,k navedení mravriv k esťansk ch" oznaěil
1g_nick p ímo ,,Laercya historika(', spoléhaje se patrně na
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Dosl-ov PŘEKLADATELÚV

titulní list svého exemplá e Burlaea. Byl tedy u nác Burley
a jeho prost ednictvím poněkud Diogenes Laertios po dvě
století ěetbou tak ]ra lid'ovou. Z těcbto česk ch p eklaclri
XY. a XYI. stoI. dovídali se naši p edkové také o Epilrurovi
a o jeho názorech a nacházeli zde, abychom užili v" tazw
Konáčovao nělroli]r jeho ,,užiteěnych duovtipuov((, to jest ta-
kov ch, které citoval z Epikura už ve starověku Seneca rimyslně
tak, aby charakterisoval zalrladatele Zahrady jako soběstačn ho
mudrce, nemnoho se lišícího od iďeálu stoického. Lomnick tyto
,,sentencie Epicureovy" (uvádí jich osm) zr moval a jistě bude
črená e zajímat, jestlrtže zde dnešní p ekladatel Epikura ocituje
ukázlry z di}.a svého posledního p edchridce, staré 360 let:

DosLoV PŘEKLADATELÚV

eházeLa, tlá zcel'a rvláštni v" znarn pro obnovu epikureismu
a vribec demokritovského atomismu vydání X. knihy ,,Životit",
které doprovodil latinsk m p ekladem a obšírn m komen-

tá em prcfesor matematiky na Collěge de France, mnoho-
strann učenec a lynikající myslitel Petr Gassendi (Gassend),

,oÁnimadversiones in decimum librum Diogenis Laertii gui est
de vita, moribus placitisque EpiÍuri(( (Úvahy o desáté knize
Diogena Laertia, která pojednává o životě, nnravech a ná-
zotecln Epikurovy-'-c}r'), v Lyoně 1646.

Toto qydání Gassendiho neěloo tak jako ostatní jeho práce
o Epikurovi, povahu cbrannou. Bylo to nutné, neboť sotva
kter jin myslitel kryl zahlnut od svého prl'ního vystoupení
tolika v tkami a pomluvami jako Epikuros. Leccos z toho
zaznannena| právě Diogenes Laeltios, ale zátove ' nám nej-
lépe umožnil správnější poznáni Epikurov ch názorťt, a kde
t eba, i jeho obranu. Neboť v žádnérn jill n. ze sicb životo-
pisri nepodává Diogenes Laertios tolik p vodního materiálu
jako zde.

Epikurova literární pozristalost byla ovšem daleko rozsáh-
lejší. Čítala totiž podle zprálry Laertioly na 300 svitkťr.
U Diogena Laertia (X' 27) najde čtenáŤ názlry 41 Epikurov ch
spisri, které byly uznávány za nejlepší. Z toho je patrnoo jak
malou část díla Epikurova nám zachoval jeho životopisec. Ale
i za to málo musíme b t Diogenovi Laertiovi vděčni z toho
prostého drivodu, že se všechny ostatní spisy EpikuTavy ztra-
tily. Jen ještě z jeho velikého díla o.o p írodě'( mánae hojné
pozristatky nďezené v polovici XYIII. siol. v Herkulaneu
spolu s mnoha jin mi epikursk1fmi spisy ve vykopávkáclnvi7y,
která náležela nějakému zátnožlr,étlw Římanovi, ctiteli frlosofle
Epikuror.y. Ale písmo těchto oho el ch papyrov ch svitk je
témě nečitelné, a to? co z nich bylo dosud pracně vydáno
a hypotheticky zrekonstruovánco ni:iuže naji:rrtati jen odborné
badatele. To platí konec koncri i o herkulánském zlomku Fi-
lodemova spisu ,,o mra'vrrích vad'áchno,kter podle Christiana
Jensena (,,Ein neuer Brief Epikurs.., 1933) obsahuje nov , do-

Nebo:

Nebo:

Věc jest poctiad' claudoba aeseld,,

ašak není chuilobou, kilyž raihost cell6.

Jestliže ued.Ie p i,rození žiu budeš,
nikdd nuzn a chuď, nebwdeš.

Nebo p irození m ,lo pat ebuje,
ale iJomnění a mnohé uěci ažd,y pečuje,

Hněa nest íilrn zilrauí škoilí
i též nesmyslnost plodí.

Zatfun co se tedy ěesk čtená z konce XYI. stol. poučoval
o Epikurovi ještě ze st edověkého Burlaeao sloužil už dávro
ve Světě renesančního humanismu skutečn Diogenes Laertios
zrro\'ll studiu ecké filosofie. Y pn'ní t etině XV. stol. p eložil
jeho ,,Životy(( do latiny učen humanista z kruhu Cosima
Medici Fra Ambrogio x'raversari a Ťeck originál byl po prvé
vytištěn Jeron mem Frobeuiom v Basileji r. 1533' a to podle
kopie rukopisu, kter měl ve své knihovrrě Bohuslav Hasištejn-
sk z Lobkovic. Nyní je tento rukopis u]ožen v Národní a
universitní knihovně v Ptaze.

Z vydáni Diogena Laertia, která od té doby porriznu ly-
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Doslov PŘEKLADÁTELÚV

sud nepoznan list Epikurriv. (Srov. B. Farrington, ooHead and
Hand in Ancient Greece", Lond n tr947, str. BBn.)

Z ostatnich Epikurov ch spisti máme toliko kratší zlomky
zachované jako citáty u jin ch autor eck ch i iatinskych.
Sebral je a vydal společně s texty zachovan tni u Diogena
Laertia a s četn mi jin rni neprYím mi zlomky a svědectvími
Hertnann Usener v knize ,,Epicurea" (Lipsko 1887). Nověji
vydal zlomky díla Epikurova Cyril Bailey, ,,Epicurus, The
Extarut Remains(( (oxford 1926). C. Bailey se omezil jen na ecké
texty' nep ihlížeje - s v jimkou Diogena Laertia - k lite-
rárním svědectvírn o životě a učení Epikurově, ani knep ínr m
citát m, které vypl ují velkou ěást kuihy Usenerovy. Zato
mohl p ibrati d ležity text nov ' strírku Epikurov ch a epi-
kurovsk ch sentenČí, objevenou roku trBBB (viz str. 75). Bai-
leyova edice je nejnovější vyďání Epikura a je opatŤena po-
drobnyn filologick m komentá em. Proto jsom se h]ar.rrě o ni
opíral p i své práci, jak to učinil i autol nového ruslrého p e-

kladu Epikura S. r. Soboleaskij. o ostatních rydáních a p e-

kladech, kter ch jsem použil, vykládá se dále v poznámkách,
kde jsem také zaznamenď pro čtená e filologa své odchyllry
od textu Baileyova.

J. L.

PozNÁMKY

Náš p eklatl se opíráo jak ečeno, hlawně o komentovarl6 vyilání zlomkri

Epikurov ch, které upravil Cyril Bailey v oxfordě 192 'jako o wydání nej'
riověiší a z existujících vyilání pro p eklad poměrně nejIépe vyhovující. Jinak
p ihlédl p ekladatel ke všem vydáním a p ekladrim, jež nátte k disposici.

Je to p edevším k]asické vydání X. knihy Diogena Laertia od Guseniliho
(viz v še), pak vyilání Diogena Laertia od C' G' Cobeta,PaÍižIl79, Usenerolsa

,,Epicurea" (viz v še), o. 'Iescariho latinsk p eklad Listu trIerodotovi
v ,,Studi italiani di filologia classica" L901, Á. I{ochalshyho p eklad X. knihy
Diogena f..aertia (,oDas Leben und die Lehre Epikurs"' Lipsko 1914)'

o. Appelta německ;Í p eklad Diogena Laertia, Lipsko 1921, WíIhelma Nestle

o,DieNachsokratiker"o Io Jena 1923 (tak pro p eklail ostatníehepikurovcli),
dále vydání Listri Epikrrrov ch a Hlavních článkri' jež uspo ádal P. Von
der Muehll v Lipsku 1922, francouzské p eklady zlomk Epikurov ch'
které vydali M. Solooine, ',Épicure, 

Doctrines et maximeso', Paíiž !925,
ÁlJ'reil Ernout v komentá i k svému vydání Lucretiao Paíiž 1925, a Charles
Batteux a Jacques íles Coutures,,'Apophthegmes et maximes d'Épicureo',
PaÍíž 1937, a konečně anglick p eklail, jehož autoťem je R. D. Iftclcs, ,,Dio'
genes Laertius, Lives of Eminent Philosophers", The Loeb Classical Library
1925. Polsk p eklatl Epikura od Ailama K.rokiewicze mně aspo částečně
nahradila jeho pozoruhodná monografie 

',Nauka 
Epikura", Krakov 1929.

Nep ístupn m mi zristal italsk p eklatl "Ellor a Bignone ,,Epicuro", Bari 1920,
ale leccos z něho mi zprost edkoval C. Bailey a Bignoneova pojeilnánÍ
časopisecká.

Do ruštiny p eložil některé zlomky Epikurovy G. Bammel'(,,Demokrit
v jego fragmentach i svidetel'stvach drevoosti", Moskva 1935)' k jehož
prácí jsern s prospěchem p ihlédl' Dodatečně jsem srovnal svrlj p eklad, do-
končen r. 19'15, s rusk1fm p ekladem Bpilrura, kter podal S. I. Soboleaskij
v soubornérn díle sovětsk ch autorť' o Lucretiovio Epikurovi a Empedok-
lovi (viz sborník o,Lukrecij, o prirodě veščej.., díl II., Akail. Nauk SSSR,
1947' str. 519-662). P eklatl Sobolevského mi bylvítanou oporou p i ko-
nečné revisi mého p ekladu, zejtnéna po stránce frlosofické terminologie.

Všechna tato vydání a všechny p eklacly Epikura liší se od sebe velmi
podstatně. Souvisí to s tím' že se nám zachoval text Diogena Laertia ve
stal.'rr velmi porušen m, a to' jak je p irozené, zvláště tamn kde už starověcí
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PozNÁMKY
písa i dolr e nerozuměli nadmíru zhuštěn m naukov m p ehledrim a osobi-
tému stylu Epikurovu. Zej-'éna List Herodotovi, podávající základrrí
myšlenky Epikurovy kanoniky a fysiky, poklada se p"á..e- za jeden
z nejtemnějších eck ch text . Moderní p eklacl Epikura se zde i leckde
jinde stává nutně v kladem, nebo lépe 'ečeno pokusem' ou!.klail. Z frlologickl:
práce, kterou tu bylo nutno vykonati podává náš p eklad jen konečn
v sledky, jistě ne vždy uspokojivé. Ále naznačovat d r'odyo které vedly
k tomu nebo onomu p ekladu a v kladu, nebylo možno bez velkého fiio-
logického aparátu. A proto jsem od toho upustil a uvádím v poznámkách
jen místao kde jsem se odch)ílil od textu Baileyova. Porušená místa doplněná
dohadem vydavatelrl jsou i v našem prYekladu označena závorkanri [ ].V p ekladech z Filodema a Diogena z Oinoandy bylo ,ru*,,o"" ,"o-to"o
od označování dopl kri uprrstit' poněvadž je jich v těchto zlomcích p íliš
mnoho. Typografická riprava textu, zejména proložení někter ch v rart
a vět pro lepší p ehlednost obsahu, pocházi ovšem od p ekladatele.

V]astní jména osobní, která se vyskytují u Diogena Laertia a vostatních
textech epikurovsk cho jsou vysvětlena v abecedním seznamu na konci
knihy.

DIoGENES LAERTIoS: Žtvory, KNIHA x. EPIKURoS
Poznámkyo které se čtou v našem p eklatlě tu a tam pod čarou, jsou

okrajové p ípisky (glossy), jež se v rukopisech Diogena Laertia dosialv
namnoze do textu, odkud je filologická kritika zase vyloučila.

Žiuotopisné zprd'uy a anekiloty
Paragrafy l*16

$ I. Údaje, že by| Epikuros Athé an z i!ému (osady) cargéttu (v cln.
oil Athén) a že vyrostl (nebo že se narodil) na ostror,ě s"-" 1" i. ,' poil"m
Malé Asie), si neodporují. I když se Epikuros narodil 

'ra 
Samrr' kam jeho

otec Neoklés odešel asi r. 352lI p . n. l. s ath nsk1ími osadníky, byl
p eee oběanem athénsk m apat il do dému svého otce. Í-ilaioaci lyti.t"iy
attick rodo kter]/ odvozoval svrij privod od mythického tr'ilaia, syna homér-
sk6ho hrdiny Aiarrta Telamonovcc. I'ro lepší p ehletl shrnujeme zde hlavní
životopisná data Epikurovao u Diogena Laertia porriznu rozpt lená: Epi-
kuros se narodil ($ 14) ?. drre mě-.íce gaméli nu (ledna) r. 34l p . ,r. 1. 'uostrově Sarnu. V ]B. roce svého života, r. 323, p išel do Athén jako efébos,
dospívající jinoch, aby absolvovď povinnou dvouletou p ípravu vojenskou
a občanskou- Roku 322 byl jeho otec nucen odejíri s ostatními kolonisty
ze Samu a uch Iil se do blízkého Kolof nu, starobylého eckého města

PozNÁMKY
neda]eko záp. pobíeží Malé Ásie, kam za ním p išel i Epikuros. Ye 32 letech
($ 14-15)' tedy asi r. 3l0, založil si Epikuros vlastní filosofickou školuv My_
tiléně na ostrově Lesbu, ale zanedlouho ji p enesl d,o Lampsaku nad Helles-
pontem' někdejšího to sídla filosofa Ánaxagory. Zd* ziskal většinu s'lich
nejlepších a nejoddanějších žákri. Roku 30 se p estěhoval se svou škoiou
do Áthén, kde si koupil proslulou zahradu ($ 10, I?) a kde potom zem e}
v 72 letech, roku 270 p . n. l.

$ 2- Stráuia lam, nikoli v Kolof nu, n brž v rrizn ch městech Malé Ásie. 
-Potorn se osarnostatnil: čtu s Kochalsk!,m &nootartb,

$ 4, o slaunosti o,duac tého,,, viz pozn. k $ 18. $ 5. Jako Pythagorovi
a Platonovi p ičítďy se tedy tajné nauky, to jest nauky určené jen pro užší
kruh zasvěcen ch a pokroěil ch žákri, také Epikurovi. Tvrdí to ikresťansky
spisovatel Klemens Alexandrijsk (2. stor. n, l.) ve spise srromata v. c. I*,
58' 1. U Epikura nemohlo jít ovšem o nějaké tajné učení mystické. 

-. . aby s ním obcouala: opravou těžce porušeného rrísta bili,tia u ri1
,opo,.r , shodl jsem se se starou konjekturou C. F, Hermanna zazname-
nanou lJserrerem p. 140. $ 7. AIe jestliže a bec. . . místo rukopisného sízros
č,ta ť tae, za t|7t vypadlo snad totéž slovo, xtiuoe : xÚÓc nebo xevilg.

$ B. ZIat Platon, snad ironická narážka na Platonriv mythos o prlvodu
rozdílu mezi lidmi (Ústava 415a, p eklatl E. Peroutky_F. No.,,.otr'ého,
str. 137n). Podle tohoto mythu p imísil b h, vytvá eje lidi, nejlepším
z nich zlato a ti jsou pak určeni k vlátlě. Jinotajné narážky Ira mJavoí
nedortatky Aris,oteloay nejsou nám docela jasné. Ánekdotuo ie by| Prota-
goros privodně nosičem, než se stal žákem Demokritov m' zaznárnenává
Diogenes Laertios (Ix, $ 53). Herakleita ruíchačem, snad narážka na H-
1čeni že vše plyne. Kyzické fiIosofy: rukopisné xu(4tltxobe opravujeE. Bignone, Atene e Roma l934o str.2?0, asi správně na xrtt,z4vo ,s.V Kyziku' maloasijském městě u Propontidy, existovala v době, kdy
Bpikuros prisobil v nedalekém Lampsaku, škola platonik , kte í purio.ruí
matematiku a astronomii po vzoru Platonova žákaEudoxa z Knidu a sdíleli
s ním patrně i sympatie k magrim a k perskému dualismu. Proto je naz val
Epikuros _- poďe qikladu Bignoneova _ nep teli Hellaily. Dialektiky
se zde myslí snad stoupenci matematicko-ďalekticke (logické) školy -"g'".kinebo vribec nryslitelé, kte í pěstovali abstraktď logiku (jako na p . Áristo-
teles a stoikové).

$ l0. Proslulá zahratla, podle níž byli epikurovci naz váni filosofy
Zahrady,ležela buď v západní čtvrti athénská M"utc, u domu, o němž semluví dále v Epikurově závěti, nebo podle jin ch zpráv nedaleko Dipyla,
sev-erozápadní brány městské' rra cestě k Platonově Akaclemii. Pat il k nívedle p ednáškové síněo jejíž existenci musíme p edpokládat, t ebaže se
:ry::"á"í konalo jistě namnoze v zahradě, samoziejmě i obytn dťrmo kdebydtil Epikuros se sl mi druhy a družkami. 

- Mina je ecká hodnota

!
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PozNÁMKY
peněžní rovnající se 100 drachem' to jest asi pril kilograrnu st íbra. Její
kupní síla se arci měnila.

g 14. y 3. roce 709. olympiady: Řekové určova]i svrij letopoěet poitle
čty let ch období, ve kter ch se opakovaly proslulé závody v olympii'
p i čemž se vycházelo oil r' 776 p . n. l. K datrim Epikurova ávotopisu
viz poznámku p i $ 1.

Epikuroaa zá'uěl

$$ 16-21

Jako o pravosti závéti zachovan ch pod jménem jin ch eck ch mys.
litelri, tak i o pravosti této závěti Epikurovy byly vyslovoványpochybnosti.
Yětšinou se však poklátlá za autentick dokument. $ Ii. Melité, záp. ětvrť
athénská. $ 18. 20. i]ne každ ho měsíce,20. den měsíce se naz vá íecky eikas,
Tyto epikurovské ',eikady" 

spojené s p átelsk m a frlosofick m sym-
posiem (hostinou) byly nep áte} m školy vhodnou záminkou k pomluvám
o epikurovském rozkošnictvi. Gameli n: leden, poseide n: prosinec,
nd,ageitni n: srpen.

PosIeiIní líst Epihut a

$22

U Cicerona, De finibus bonorum et malorum (o nejvyšším dobru a zlu),
II, 30, 96 se čte v latinském p ekladu t ž list' ale adresovan Flermarchovi.
K Ciceronovu p ekladu jsem zde p ihlížel. Jinak je pravděpodobné, že

rícta žákri p ikrášlila tyto poslední projevy Epikurovy v duchu jeho učení.
Aspo v jiném znění o,posledního listu" Epikurova zachovaném u epiku-
rovce Filodema v papyrech herkulánsk ch (Usener fragm. 1?7) se čte
jen o ritrapách nemoci a o dětech Metrodorov cho ale nic o radosti.

. . d .aZdci Epikurouí
$$ 22-25

Spisy Epilcurouy
s$ 26-2e

RozilěIení E pikurouy filosofie
o kriteriích prauily

s$ 30-34

PozNÁMKY
LIST HERODOTOVI

$$ 3s-83

ss 35-37. Úuoi!. Mirno tento náš ltst po ídil Epikuros, jak patrnoo
již d íve obšírnější u tah zt své kanoniky a fysiky, určen spíše pto začáteč,-
níky (t. zv. ,,velk v tab", jenž byl, zd'á se, hlavním pramenem Lucre-
tiov m). List Herodotovi, ,,mal v tah", byl určen jako opora paměti
p,to zcela zasuěcené žáky. Jeho formulace jsou nadmíru zhuštěné, ale systému
a jasnosti je v niclr kupodivu málo. odtud potíže, které nám prisobí četba
a v klatl této památky. Abych usnadnil čtená i pochopení textu, odkazuji,
kde je to možno, na obšírnějši v klad Lucretiriv. V p ekladě J' Novákové
nejsou bohužel verše čísloványo takže hledání v něm není tak snadné,
jako v p ekladě l(olá ově.

$s 37-38. V chodisho theorie poznání. obranu smyslového poznání čti
n Lucretia IY, w. 462-52I.

$$ 38-40. o pozníní uěcí nezjeun ch. Nic neuznikd' ani nezanik ', Lucr. I,
Lt\6-264. Vesmír je aěčn' a st 'le t ž, Lucr. II, 294-307. Tělesa a pr zdn
prostor, Lucr. I, 419-448,

$ 4f. O atomech. Lucr. Io 483-634.
s 4r-42. Nekonečnost tsesmíru. Lucr.I , 95I-I007. o rozmanit ch tuarech

atom ''I'u'cr. II' 333-568. _ p estáad (glossa pod čarou): čtu s C. F' Her-
mannem /,y'1yer..

$$ 43-44. o pohybu otom .Llcr. Il,62_293. $ 43. [některé svisl m
pádem. . a z těch] ; tak doplnil porušené místo E. Bignone a podle něho
i Bailey, aspo v p eklailě. Je vskutku málo pravděpodobné, že by v Listě
Herodotovi wribec chyběla zmínka o tak d ležitém pojmu Epikurovy
fysiky, jako je odklon od svislého pádu, .parenklise. o ní čti obšírněji
rr Lucr. II, 216-293. $ 44. jsou uěčné: č,ttt s Gassendim dlDjí'l.

$ 45. o nekonečném počtu slsět , Lucr. II, 1023-1089.
$ 4 -47. o eiíl lech a jejich pohybu. Lucr. IV, 29-229. Druhá část $46

(od slov A iI Ie...) a první část $ 47 (až po slova .,,.,, tuto zd,klailní
poučku) je z nejobtížnějších míst Listu Herotlotovi. Bďley se rozhoduje
po jakémsi váhání pro názor C, Giussaniho, že se uvedená pasáž net ká
eid l' n brž pohybu atom 

' 
a že se sem dostala písďsk m omylem. Proto

p emisťuje druhou část $ 46 za $ 61 a první část $ 47 za $ 2. Souhlasím
s Bignonem, že je to p íliš libovoln , zásah a že :"l'jde p ece jen o pohyb
eid l oil p edmětu k vnímajícímu zraku, Zač,átek $ 47 je ovšem těžce poru_
šen a jeho smysl je nejasn . Probírati pokusy o jeho v klad nám nedo-
voluje stručná povaha těchto poznámek. $ 47. p i jejich ídkosti: čtu d;alQ
s Bignonem, Studi ital.o L932, I12n.

s 48. o t:zniku eiild. Lucr. IV, 729-172; 722_B2L _ že s nimi uueíle
t souuislost: ponechávám s Bignonem rukopisné Íla.
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$ 49-52. o aiilění. Fravila a omyl. Lucr. IY' 230-s2L.
g$ 52-53. a slyšení. Lucr. IV, s24-*6L4.

$ 53. o čichu. L.ucr. Iv' 73-?05.
5$$ 54-56. O alastnostech atom . Ltsct. II, 333-568; ?30-i022. $ 54"

tlětšinou: ponechávám jako l{icks a Muehll rukopis. ia no}.)'oi.c. $ 55. joto

z nich postupně ubiráme: tento drikaz je jasněji vyložen u Lucr. II, 826-833"
s$ 56-5B. o uelikosti a částech atonl .T;uď'I,599-634:''I46-7s2.
$ 59. Minima nemající č stí: ět:o s Arnimem ripsp{.

$ 60. R'elatianost pojm ,,nolrc e" a ,,d.ole'', Lucr. I, 95Bn' - oíme
zajisté: ťorcu pÍr,zor' Hicks.

$$ 6t-62. o pohybuarychlostiatom a složeni,chtěles. Lucr. II, 225-242i
114-164.

$$ 63- 7. o duši, o jejím složení, schopnosti l)nímací, o jejím zd'niku
a těIesnosti. Lucretius kniha III. $66. o spd'nku. Lucr. IVo 90? n.; o lii]ském
serneni Lttcr. IV, l03l n.

$$ 68-71. O Dlastnostech nahoilil ch a trual ch. Lucr. I, 449-4581
46+_482. $ 68. poznateln ch p íslušn rn zp sobem l)nímdní: p ijímám
rípravu textu E. Bignone, studi di fllol. class. 1932, str. 1lB. $ 70. [no-
hodilé xlastnosti, jež nelze pokl, dati] ÍÍLezetu v textu vypl uji stručněji
než Bailey. $ 71. je t eba je shled oatí: ču;- ttapqréoo' jak měl na mysli
již Usener.

$$ 72-73. o čase' Lucr. r, 4s9-463'
s$ 73-74. o azniku a zíniltu suětíi. L:nct. IÍ,I022 n. a kniha v. $ 73.

jako peuná tělesa.' ětu naNvoi:.

$$ 75-7 ' V aoj ciuilisace a počdtlty eči. Lucr. V, 925 n.; 1028 n.

$$ ?6-82. o nebesk!'ch těIesech a zjeoech meteorick ck. věda o poilstatě
p íroily zd.rukou blaženosti. Lucr. Vo 55-vI. obšírněji je rozvedeno toto
théma v Listě Pythokleovi. $ 78. Vynechávám s lJsenerem é tfr \ u.1lt
a místo 6DT.(E ŤI ětla rvvttí,ytt.

$ 83' Z, aěr.

LIST PYTHOKLEOVI
$$ B4-u6

Ší e je rozvedena látka tohoto ]istu v V. a hlavně v VI. knize Lucre-
tiově. styl listu je velmi nedbal , je to spíše snriška neuspo ádan ch ex_
cerptťr. Snad proto Be již ve starovělru pochybovďo o jeho pravosti (zmínka
o tom se čte ve Filoclernov ch zlomcích herkulánsk1 ch). Novější vydavateléu
zeJm'ér'a i Usener a Bailey, jej prohlašují za kompilaci některého žáka
Epikurova. Ale jiní' na p . Muehll' poklátlají List Pythokleovi za práci
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Epikurovu, porušenou pozdějšími p ídavky a glossami. Ať tak či onak,

v klady o meteorick ch zjevech v něm obsažen6 pocházejí nepochybně
ze spisri Epikurov ch, hlavně z jeho velkého díla o,o p írodě".

s$ B4_BB. ÚooiJ. Pro eck v raz rd p,rtéopa užívám poněkud ne_

zvyklého p ekladu ltazy meteorickí, ponévadž tu nejde ani jen o zjevy
nebeské, ani jen o kazy v užším slova smyslu meteorologické, n brž
o obojí. Lucr. V, 526 n.' VI' 703 n.

$$ 88-90. o soětu a stsětech. $ 89 jalc někte í txriJí a clále $ 90 jak prauí
jeden z tak ečen!,ch fysilt'ti: narážky na Demokrita, od něhož se Epikuros
zde i jinde vědomě odchyluje. V klady jednotliv1?cb kazri nebesk ch

a meteorologick ch, které se uvádějí v Listě Pythokleovio lze velkou vět-
šinou spojiti s jménem urěit ch myslitelri a p íroilních filosofri, ale nepo'
kládám za nutné, abych těmito odlrazy rozmnožoval naše poznámky.

$$ 90-93. o p uoilu,uelikosti a pohybu nebesk'chtěIes.L:ucr, V, 416 n.'
509 n., 564 n.

ss 94-96. o měsíci. Lucr. Y, ?05-750.
$$ 9 _97. o zatmění. Lucr. V, 75I-770' $ 96. nebo nějaké jin'é těleso

nebeské: ?1 o pauioo tt.u s héqou tot,o too, Bignone, Atene e Roma, 1933'

str. I12.

$ 98. St íddní ilélky nocí a iln . Llcr. v' 680-704.
$$ 9B-r04. Znamení pouětrnosti. Mraky, déšť, hrom a blesh, Lucr. VI,

45L-526i 96-422.
$s 104-105. Větrné smrště. Lucr. VI, 423-450.
$ L05. Zemět esení. L.uct. vI" 535- 07.

$ 106. o uětrech. Bailey (ale již i Gassendi) p edpokládají po v1lkladu
o zemět esení v rukopisech mezeru. Jisto je, že v klad $ 106 o ÍuFDu{LT{t

'(větrech?) je kus a nesrozumiteln . Bailey se domnívá, že je to část v _

kladu o sopkách' a rrkazuje k Lucr. vI, 80-702. NIuehll polriádá tuto
ptasáž za glossu k v lrlaclu o zemět'esení, která se dostala do textu a byla
.zkomolena,

$s 106-111. Kroupy' sníh, rosa, Ied', duha o kruh okolo rněsíce. Lucretius
vI, 524-534 se zmi uje o těchto zjevech jen rnimochodem' o to je těžší
porozuměti textu Epikurovu, zejména co se t1iěe vzniku krup nebo dr.hy-

$ i07. Ty tahé . . . . . na ja e: pokládám s Muehllem za glossu, pŤi čemž čtu
a TJsenerem ťapr'. $ I09. nejinah než rasa: p idržuji se doplnění lJsenerova.

$ ILI' pr choily p íhodné: ponechávám rukopisné utt.r46eí'ats.

ss 111-115. o kometách, stálicích a plonetáth, Pohyb a pailání huězd.

$ 1I5. Zuí ata a p eťIpouíd.dní počasí.
$ 116. Z uěr.
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vÝRoKY o MUDRCI
s$ 1r7-r2r

Jak vypl vá ze saného textuo nejsou tu podány jen v roky mistrovyo
ale i zásaďy jeho žák , kte í rádi uvažovali - 

jako stoi]rové a p íslušníci
jin ch škol - 

jak by se měl zachovati ,,rnud ec" v té či oné životni situaci.
Proto se tyto epikurské zásady v lecčems shodují s názoty stoick rri"
P eskupení nělrter ,ch rukopisn1lch odstavc provedli Bignone a Bailey.
$Il7,builounaněj p sobiti: ětu s Kochalsk'rnnr!.Í}eot u|ii,tt tbc] &)")'ot.

$ 1lB. áude tresta,ti: shoduji so s Gassendim a Cobetem. $ L79. nebude tla-
cha'ti: )'4pfiatt,'/ C. F. Hermann. $ 120 b. naplněného nejuyššírni slastmi:
p ijímám čtení Usenerovo.

LIST MENOIKEOVI
$ s 122-13s

List Menoikeovi se liší od obou p edcházejících listri velmi nápadně
jasn m v kladem a uhlazen m slohem. Umožnilo to samo thema, p ístup-
nější a srozumitelnější než v klady z kanoniky a fysiky, ale jistě je hledati
hlavní p íěinu této slohové péče v tom, že se Epilruros obrací v tomto listě
ne tak k sv m žákrim jako k širšímu čtená stvu, které chce získati pro
svou mudrckou ethiLu. Epikurovi byl vyt kán již starověk1y'mi kritiky
špatn styl' protože potíral rétoriku, ale List Menoikeovi ukazuje, že dovecll
psát atticky prostě a krásně, jestliže jen chtěl.

$ I22. Úuod,. Vybíilnutí k fiIosofii.
$$ 123-124. o pratlé zbožnosti.

$$ 124-127. Proti strachu p eil smrtí,

$ 126, jenž prauí: citovan v rok se čte mezi fistichy p ičítan mi
básníku Theognidovi (kolem r. 500 p . n.l.).

$ I27-l30. o žddostech, o aolbě a odmítírní.

$$ 130-131. o soběstačnosti a praué slasti.

$ 132. Chuá.Ia rozumné mysli.
s$ 133-135. Chara.kteristika epihurslt'ého muilrce, $ 133. o jenž hl 'sá,

že suiJba: rukopisné &11il.)'ovroe obhájil Bignone v Studi ital. di filol. class.
L932, str. l00 n. DaIší mezery nrkopisu vypl uji podle návrhu Baileyovao
resp. Bignoneova. $ I34. za urtltauou p íčinu dobra nebo zla: čtu s Bignonem
Átene e Roma 1934, 161 dya$Óz ?1 xuxč,a.

$ L35. Zdoěr.

$$ l35-i38. Některé dopl hy k ethíce Epikurouě. $L37. Hera'lileso citované
verše pocházejí ze Sofokleovy tragedie Trachi anky, w. 7B7 n.
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I{LAVNÍ ČLÁrcKv UČENt
s$ r3e-rs4

Tak nyní tlumočím eck titul K gtu b [at (Kyriai iloxai, w l. -yd"
,,Zakladni myšlenky"), aby již z p ekladu titulu l pe vysvitla zvláštní
povaha této sbírky, v níž spat ovala antika jakousi učebnici Epikurovy
ethiky. ,'Illavní články" citují už někte í auto i starověci,tr.ezi nimi Cicero,
jenž r,e spise De finibus II, 7. 20 p ekláilá titul quosi maxime ratoe (senten-

'iae)' 
tedy asi ,,nejplatnějši a nejzávažnější názory". Á citují je nepochybně

jako dílo Epikurovo. Naproti tomu Gassendi a po něm hlavně Usener
vyslovili a dokazovali mínění, že Kyriai iloxai neby|y sepsány sam m
Epilrurerrr, n ,brž že je to sbírka citát z rrizn ch jeho spisri nebo i list ,
L{terou sestavil někter jeho žák, a to dosti libovolně, pojímaje do ní věci
méně v znarrrné a zapomínaje naopak na věci nejdriležitější. Froti Usenerovi
však ob}rajovali autentičnost našeho spisku Bignone' Bailey' lVluehll a j",
takže riyní p eviádá názor, že Kyriai d.oxai byly sestaveny již Epikurem
jako p íručka pro jeho žáky, v níž autoru šlo spíše o praktickou ethiku
a o podporu paměti, než o soustavné podání a plnost filosofické nauky.

Frvní čty i články byly pokládány za základ' epikurovské ataraxie
(duševního klidu), za čtuer ' Iék, \ tz'ro.9ti,11lo'z"os. I( prvnímu článku
je p ipojeno v rulropisech velrni v znamné scholion (poznámka na okraji),
kter6 společně s paralelním textem Ciceronov mo ooDe natura deorum.o, I, 19,
49 (o p irozenosti bohri) zaměstnávalo dlouhou adu badatelri od Gassendiho
až po dobu p ítomnou, aniž se p itom podaÍilo s definitivní platností roz-
ešiti otázku v klatlu této poznámky. Bohužel jde tu o soubor tolika spor-
n ch otázeko že je ne|ze stručně naznačiti.

vÝRoKY EPIKURA A JEHo ŽÁt<t

''Vatikánská sbírka.. obsahuje B0 aforismri obsahu ethického' 'Wotke

rozdělil porušené č. 56 na dvě sentence a tak dospěl k počtu 81, ale číslo B0
je tu Sotva náhodné' srovnej 40 ,,hlaÝních článkri".

V rok 10. Citovan verš pochází z Homérovy Iliady, I, ?0.

JINÉ ZLoMKY ETHICKÉ

Uvádím u jednotliv ch aforism čísloo pod kter1ím je |ze na|ézbivevydání
Baileyově (odd. Y. Fragments, B_D) nebo [/senerově. Citovati jm6ua
autorrio v jejichž spisech se tyto zlomky zachovalyo nepokládal jsem za
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nutné. Jen v jimečně poznamenávám, že se naše zlomky č. 27-30 čtou
v dílech Senecov ch.

1.:812:Us 70
2.:B29: Ús135a
3.:ts37:Us1B1
4.:B48:Us207
5.:850:Us213
6.: B54:As22L
7.-857:Us387
B.:BSB:Us3BB
9.:859:Us409

10. : B 62 :8s 442
11. :8 63 : Us 445
12. :8 66 - Us 45'l
13.: B67:IJs469
14.:8 8:Us471
15.:B69:Us4T3
16.:370:Us4'16
17.:B7l:Us4?B
18.:872:Us419
19.: B 76: Us 4BB
20. :8 7? : Us 4B9

21.: B 78: Us 490
22. : 819 : As 5I2
23.:BB0:Us519
24. :8 81 : Us 530
25.:B84:Us537
26. :8 85 : Us 54B
27.:B 86: Us 551
28. : Us 205

29. .: Us 208

30. : Us 210

31. : Us 211

32. - 5s 219
33. : Us 484
34. : Us 491

35. : gs 494
36. - Us 496
37. : Us 497

38. : Us 522
39. : Us 542

40. : Us 544
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SEZNAM vLAsTNlcEI JMEN oSoBNÍCI{
Z X. I(NIHY DIOGENA LAERTIA

A Z oSTATN1CH EPIKURovsKÝCH ZLoMKť]

P ipojen , čísla paragrffi Žnačí para4rafy 
^ 
X. knihy Diogena Laertia;

stť. : strana naší knížky. v heslech sezmalnu ozna tjeme iléIlty ecb!'cil

samohl seh.

ÁlexaniJer - 
král makedonsk (zv.

Yelik , 356-323 p . n. l.), str. I0
a 11; $ I

Amynornachos - 
jeclen z tlědic'i Epi_

kurov clr, $$ 16,17, L8,19,20,2I
Ánaxagoras (kol. r. 500-428 p ' n. l.)

- staro eck materialistick filo-
sof, matematik a astronom. Epi-
kurovi byl asi mimo jiné blízk
sv m risilím o p irozen v klatl
jevri astronomick ch a povětr-
nostnÍch' $ 12; str. I05

Anaxikratés 
- 

první arch n (první
z devíti nejvyšších rí edníkri" zva_
n arch n ep nymos) v r.307 až
306 p.n. 1., g 2

Ánaxim,enés -_ Iétor ( ečník a učitel
Íečnictví) z města Lampsaku vMalé
Ásí. Spis Epikur v podle něho na.
zvan , $ 28

Ántiil ros 
- 

jinak neznám filosof'
proti rrěmuž napsal Epikurog spis
téhož jména, $$ B' 28

Apolloil ros z Ath n - autor veršo-
varré ,,Kroniky" kompilačního rá-
ztu, v niž vypsal dějinné události
od legendárního zbo ení města
Troje až do sv doby (II. stot. p .

n. l.), gg 13, 14
Ápollod ros Képotyrann'os (Viádce

Zahrady) - jedbn z poztlějších
rrástupcri Epikurov1ich (2. pol,
II. stol. p . n. l')' patrně totožn
B autorem spisu ',o životě Epi-
kurově"o $$ 2' 10' 25

Archelaos - žák a pokračovatel
Anaxagorriv, $ 12

Aristippos z Kyr ny (nar. kol. r. 435
p . n. l.) - staro eck frlosof-idea-
lista" ideolog otloká ské aristo_
kracie, žák Sokratriv, $ 4

Aristob los - bratr Epikurriv a jeho
drub ve filosofrio $S 3, 28

Aristofan s zByzantía (kol. r. 257 až
lB0 p . n. l.) - alexandrijsk filo.
log, $ 13

Afist n - autor ,,Života Epiku_
tova", snad totožn s peripate-
tikem ze sklonku III. stol. p . n.
1., $ 14

Áristo'telés (384-322 p . n. l') _ v -

znamn staro ec]Š filosof, lrolísa-

71ci mezi materialismem a idea-
lismem, ideolog antické'otťolrá _

ské společnosti, Za|oží| školu, zva-
nou peripatetická' Když po smlti
Alexandra Makeilonského' jehož
byl vychovatelem, vzrostlo proti-
malredonsk osvobozenecké hnutí
v Athénách, musil Aristoteles ode-



{

SEZNAM JMENSEZNAM
jít z Athén a uch}'lit se do Chal-
kidy na ostrově Euboii. Tam
(r. 322) zemŤel, $ I; ritoky na něj,

$ B; Elerrnarchrlv spis proti něrnu,

$$ 25' 27. stť' 15o 97, 98, 105
Athé.naios - autor epigram , několi-

krát citovan u Diogerra Laertia,
$ 11

Basileia]' s - čtvrt nástupce Epi-
kurrivvZahradě'$25

Batis - sestra }Íetrodorova7 pro_
vdaná za Idornenea, Epikurova
žáka' $ 23

Démétrios zv' Lak n - epikurovec,
$2s

Démé.trios z Magnésie - autol I. stol.
p . n. l., ěastěji citovan u Dio_
gena Laertia, $ 13

Dérnoltritas (kol. r. 460-370 p . n.
l.) - staro eck filosof, vedle
Leulrippa zakladatel atomistické-
ho m.aterialismu, 9$ 2, 4o Bo 13;
str. 12, 15" 16, 91, 94, 105, 109.
Spis Metrodorriv proti němu, $ 24

Diogenés z oinoandy (kol. r. 200 n.
l.)n stoupenec Epikurriv, str. 7, 15,
96, 104. P eklad zlomkri, str, 93
a94

Diogens z Tarsu - epikuroveco
autor ,,Vybran1iclr p ednášek" a

,,Y tahu z Epikurovlich ethick ch
názorrl'", $$ 26' 96' IlB' 119' 136'
138

Dioklés z Mag:résie (I. stol. p . n. l')

- autor díla ''P ehled filosofri"
(nebo ,,Životy filosof "), často ci-
tovan u Diogena Laertia, $$ 10,
12, srov. $ 4

D iony sio s - tíetí nástupce Epikur v
v ízení Zahrady" $ 25

JMEN

Dionysiosl{alikarnassk1i_ eck ré-
tor' autor spis o ečnictví a spis
Iristorick ch; prisobil v Ří-ě kon-
cem I. stol. p . n.1." $ 4

Dionysíoaé L a II' _- sarnovládcov
v Syrakusách na Sicilii. Platon
navštívil f}ionysia I' (r.3BB p . n'
l.) a dvakrát vyhověl pozvání
Dionysia IL (r. 367 a 361). Po-
koušel se prisobit na jejich poli-
tickou činnost a stát Se zákono-
dárcern v Syrakusách, nesetkalse
však s spěchern. Narážkou na
tyto Platonovy politické cesty je
asi p ezdívka Flatona a jeho žák
ooDionysiokolakes", pochlebovači
Dionysiťi' $ B

Diotimos (I. stol. p . n. l.) - rtoupe-
nec stoick filosofické školy' $ 3

Emped'ohlés z Ákragantu na Sicilii
(kol. r. 483-423 p . n. l.) - staro-
echli materialistick frlosof, i-
veln dialektik. Herrnarchriv spis
o n m, $ 25. Str. 98, 103; srov.
str. 86

Ítrpiktétos (asi 50-138 n. l.) - 
jeden

z p edníclr p edstavitel poztlěj-
šího' írns]rého stoicismu. Jeho
filosofle obsahovala prvky mate-
rialistick i idealistické. Epiktétos
sice polernisuje s Epikurem (v
o,Rozpravách")o ale nelze ííci, že
ho ,,tupí, jak rnriže"' $ 6

Epik ,ros - Marx o Epikurovio str.
12, 17. Engels o Epikurovi, str. 16.

Lenin o Epikurovi, str. 16 a 17.

o Epikurově době a jeho učení -
p edmluva' stt, 1-I7; o jeho ži-
votě' $$ 1-l a poznámka k $ 1

(str. 104 a 105). Jeho spisy $$ 26
až 29 a str. B,95o 10l. Svrr Metro-

dor v téhož jrnéna, $ 19. Leonte v
syn a jiní jmenovci, $ 26

Er tion _ het ra (to jest ,,družka"'
milostnice), $ 7

Eurylochos _ snad žák Pyrrhonrlv,
jmenovanlf z Diogena Laertia,
kniha IX, $ 68 n. Spis Epikur v
t hož jména, $$ 13' 28

Faid,rion - 
otrokyně propuštěná

v Epikurově závětina svobodu,$ 21

Filoilémos z Gadar (I. stol. p . n. l.)
_ literárně velrni plodn epiku.
rovec. P sobil rl Římě jako učitel
filosofi e a básník. Z}rytky jeho spisri
se dochovaly na oho el ch papy-
rech herkulánsk1ich' $$ 3, 24, Píe-
klad z'omkri" str.88-92. Str. 96,
101, 104, 106, 108

Eéi]eia- bet6ra' $7
Hégésianax - p edčasně zem el

žák Epikurriv. Spis poille něho na-
zvat , $ 27

Hérahl,eiilés (kol. r. 150 p . n' l.) -autor v tahu z díla Sotionovao $ 1

Hérakleitos z Efesu (kol. r. 540 až
480 p . n. l.) - staro eck;f filosof-
materialista a dialektik, $ B; str.
98, I05

ÍIermarchos z Mytileny - 
p ítel a

žák Epikurriv a jebo nástupce
v íízení školy' $$ 13, 15o 17, 1B, 19,
20, 21, 241 stt. 77, 96,106; jeho
spísy $ 25
P eklail zlomkri na $tr. 86-8T

Hermippas ze Smyrny (kol. r. 200
p . n. l') - peripatetik" napsal ně-
kolik spisri o životech a učení fllo-
sof-ri, gg 2, 15

Héroď,otos - žek Epikur vo napsal
spis, patrně obrann ,,'o mládí Epí-

kutově"o $$ 4' 5' Epilrurriv ,,List
I{erodotovi", $S 29, 31, 35-83
a str. 107 a 108. Str. B, 95,96, 104

ÍIésio|los (asi VII' stol. p . n. l.) _
vedle IIom ra nejstarší eck bá-
sník, autor ,,Praci a dní" (viz
Ži''é odL'"y 2, sv' 2). V klailem
o oochaosu", kter byl p ed po-
čátkem světa, začíná se jiná jeho
báse o,Theogonia" (o p vodu
bohri), g 2

Chaireilémos _ bratr Epikurrivo
$$ 3, 27

Chaírestraté - manželka Neokleova
a matka Epikurova, $$ 1, 4

Chrysippos(kol. r. 280-205 p . n. l.)
_ p eilní p edstavitel filosofické
šlroly stoické (t. zv. staré Stoy)o
za|ožené Zenonetn z Kitia' autor
velmi četn ch spisri filosofick ch.
Ve fysice a v narrce o poznání zastá_
vali p íslušníci Staré Stoy v podsta-
tě materialistick6 názory. $$ 3' 26;

str. 98

Iilomeneus z Lampsaku - žák Epi-
kurriv, $$ 5, 22, 25

tr{allistol.as - neznám muž; podle
něho nazvan Epikurriv spis' $ 28

Karnead'és (2I4-L29 p . n' l.) _
staro eck filosoť_skeptik' kritiso-
val náboženství a dogrnatickou,
metafysickou filosofii, zároveii
všalr neoprávněrrě popíral objek-
tivní por'ahu pravdy, $$ 9' 26

RIe n - žák Epikurriv' $ 84

K l tés z Lampsaku - žák Epiku-
r v, znám zejména z polemic-
kého spisu Plutarchova ,,Proti
Kolotovi", $ 25
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SEZNAM JMEN SEZNAIU JNIEN
Kyrénští fiIosofooé - škola za|oželá

Aristippem, $$ 136' 13? :ii,ťťj

Leonteus z Lampsaku - Epikurriv
žák' $$ 5,25,26

Leontion - vzděIaná hetéra, družka
Metrodorova, žačka a p ítelkyně
Epikurova, $$ 4, 5, 6,'7, 23

Leuhippos z Miletu (V. stol. p . n. l.)
_ zakladatel atomistického mate-
rialismuo učitel Demokritriv, $ t3

Lyh n - otrok Bpikurrlv' propuště-
n vjeho závěti na svobodu, $ 2l

Lysimachos (kol. r. 361-28l p . n.
l.) - jeilen z nástupcri Álexandra
Velik6ho, král Thrakien později
vládl v Mďé Asii' $ 4

Matnmarion - 1ret ra, pr družka
Leonteova, $ 7

Megarští - megarská idealistická
filosofická škola, založená druhem
Sokratov m Eukleidem z Megar,
pěstovala hlavně theorii pozrráti
a eristiku (nauku o sporu), $ 2T

Menanil.ros (343-292 p . n. l.) -vynikající autor komedií, str' 89
Menoiheus - žák Epikuruv, $ 29;

str. B, 95
Epikur v ,,List Menoikeovi"o
S$ 122-135 a str. 110

Métroil ros z Lampsaku (330|329 až
27'I pí. n. l.) - vynikající žák
a nejbližší p ítel Epikurliv, $ $ 1' 6,
7, IBo Ig, 2L, 22, 23, 24, 28, 136;
stt.77,78,96, 106. P el-,lad zlom-
kri na str. 85

MétroiI ros ze Stratonikeie - epi-
kuroveco p ešel podle Diogena
Laertia ke Karneadovio $ 9

Mithrés _ dioikétés (správce, vy_
sok ri etlník) na dvo e lrrále I'y-

simacha. Poskytl patrně Epiku-
rovi ochranu proti jeho nep áte-
lrim. Epikura hleděl osočit u Ly-
simacha oilpadl jeho žák Timo.
krates, $ 28

Myr nianos 
- autoť ,,Dějepisn1ich

p íměrri", citovan několikrát u
Diogena Laertia, $ 3

My' - Epikurriv otrok a žák'
$$ 3, io, 21

Nausifanés z Teu * stoupenec De-
rnokritovy filosofie, učitel Epiku.
rriv, g$ 7, B, 13, 14

Neokl4s - orec Epikurrivo $$ t, i2;
bratr Epikurriv a jeho druh ve
filosofii téhož jménao s$ 3' 28

Nikan r - p ítel Epikurriv, $ 20
I j/cios 

- Epikurriv otrok' propuš-
těn v závěti na svobodu, $ 21

Nikiilion - betéra, $ ?
Nikolaos - citovan u Diogena

Laertia jen zde, snad totožn s Ni.
kolaem z Damasku, peripatetikem,
jenž žil v době ímského císa e
Augusta (konec I. stol. p . n. l. a
zač,erck I. stol' n. l.)' $ 4

Óri n-epikurovec,$26

PamfiIos - žák Platonriv, učitel Élo-
sofie na ostrově Sarnu, $ 14

Perdikkas - p ítel a podvelitel Ale-
xandra Velikého, po jeho smrti
správce íše makedonské' $ 1

PIat n (427-347) - žák Sokratriv,
nejv1iznačnější p edstavitel an-
tického idealismu' ideolog aristo-
kratické reakce, zakladatel školy
zvané Akademie' $$ B, 14,25; str,
10, 15, 97, 105

Polyainos z Lampsaku - Epikur v
žá1< a p ítel, $$ tB' 19' 24

Palym ilés - muž jinak neznám ;

Epikurriv spis podle ně}ro nazva_
n,$28

Poly sÚr atos - nástupce Hermarchriv
v ízení Zahrady' $ 25

Poseid. nios (kol. r, 135-51 p . n. l.)

-staro eck filosof-eklektik,autor
filosofick ch, zeměpisn1ich a děje-
pisn-yjclr prací. Vedl filosofickou
školu na ostrově Rhodu. Jeho
učení obsahovalo p evážně stoické
názory, $ 4

Praxifanés 
- peripatetik, žák Aris-

totelova rrásledovníka Theofrasta,
uěitel Epikurliv' $ 13

Pr tagoras (kol. r, 485-415 p . n.
l.) - staro eck filosof-sofista.
Jeho nauka o poznání obsahuje
vedle materialistick ch pouček
i skeptické názory na povahu po-
znání' $ B; str. 105

Ptolernaioué z Alexandr'ie 
- dva epi-

kurovci t hož jménao ,,Bíi5?" a
,,Čern ", $ 25

Pyrrh n z Elidy (kol. r. 360-270
p . n. l.) - zakladatel antick6
školy skepticJré. Jelro názory na
poznáni nnají subjektivně idealis-
tickou tendenci, $ B; str. 98

Pythagoras ze Samu (kol. r.57l až
&97 pÍ. n. L) _ staro eck mate-
matik a idealistick filosof, zakla-
datel filosofi cko-náboženské školyo

$ 1l; str. 98, 105

Pytharatos _ athénsk arch n v r.
270 pí' n. l.' $ 15

Pythoklés _ mladistv žák Epiku-
r v, $$ 5, 6,291 str. B, 95. Epi-
kurriv o,List Pythokleovi", $$ 84
až Ll6 a str' 10B a l09

S hrat s (469-399) - staro eck
idealistick frlosof, $ 12; str.97

S sigen4s _ arch n athénsk v r'
342-341, $ 14

S ti n z Alexandrie (II. stol, p . n.
l.) - staro eok filosof-peripate-
tik, autor p ehledu filosofre, $ I

Srítírín mladší 
- autor díla ,,Dio-

kleovská zkournání" (nebo snad
,,Vyr,lácení názorri Diokleov ch").
B1f'vá ztotož ován ee stejnojmen-
rr1im učitelem Senecov m, $ 4

Themista - manželka Leonteova,
žena vzdělaná ve filosofii a p ítel-
Lyně Epikurova, $$ 5, 2s,26,28

Theoil ros - autor spisu ,,Proti Epi.
kurovi", (snad totožrr s Ťbeo-
dorem z Gadar, rétorem z I. stol.
n. l', uěitelem pozdějšího ímského
císa e Tiberia)' $ 5

Titnohratés _ jeden z dědic Epi.
kurov ch, S$ 16,17, L8,I9,20,2L

Timoltatés - bratr Metroilorriv, žák
Epilrurrivo jenž však opustil školu
a ost e se obracel proti svému uči-
teli, $$ 4, 5, 6,7, 23, 24, 28, I37.
Métroilorriv zlomek 3. a 4., str. 85

Tim n z Fliuntu (III. stol, p . n. l.

- skeptick1? filosof a rétor. Napsal
m, j. satirickou skladbu ,,Silloi"
(Posměšlry), jež je parodií na frlo-
sofick dogmatismus, $ 3

Xenohratés 
- žák Platonriv a jeho

druh nástupce v ÍizeníAkademie
(339-314 p . n. l'), v podstatě za.
stával názory sv ho učitele, $$ 1,13

Zén n z Kitia 
- 

současník Epiku.
r v, zakladatel filosofické školy
stoickéo $ 27; str. 11' 98

Zén n ze Sid nu - epikurovec, žák
Apollodora l(epotyranna a učitel
Filodemriv, $ 25
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