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hochu, aby byl ode mne vychválen, vždyt velice dychtím pro- 
nésti o něm chvalořeč.

Sláva! zvolal Agathón. Alkibiade, není možno, abych zde 
zůstal, nýbrž rozhodně si přesednu, abych byl vychválen od 
Sokrata.

Tak tomu obyčejně bývá, pravil Alkibiadés; kde je přítomen 
Sókratés, tam nikdo jiný nemůže užít krásných lidí. Tak se stalo 
i nyní; jak  chytře si vynalezl dobrý důvod, aby zde ten ležel 
vedle něho!

b Tu pak prý Agathón vstával, aby si lehl vedle Sokrata; ale 
vtom prý náhle přišla veliká společnost veselých hostí ke dve
řím, a když je  nalezli otevřeny, an právě někdo vycházel, rov
nou se ubírali k nim dovnitř a usazovali se na lehátka, i bylo 
všechno plno hluku a již  se beze všeho řádu přes moc pilo 
mnoho vína. Tu prý, vypravoval Aristodémos, Eryximachos 

c a Faidros i někteří jiní odešli, on sám pak usnul a spal velmi 
dlouho, neboť byly dlouhé noci, a probudil se až k ránu, když 
už kohouti zpívali; probudiv se spatřil, že ostatní bud spí nebo 
odešli, ale Agathón a Aristofanés a Sókratés že jediní ještě bdí 
a popíjejí z veliké číše, podávajíce j i  druh druhu napravo. Só
kratés k nim mluvil; na obsah jeho řeči se Aristodémos jinak 

d nepamatoval — neboť jednak ji  neslyšel od začátku a pak byl 
rozespalý — ale hlavní myšlenka byla prý ta, že jim  Sókratés 
dokazoval, že týž muž má uměti skládat komedie i tragédie 
a odborně vzdělaný básník tragický že jest i básníkem komedií. 
Ale oni valně nesledovali těchto myšlenek, které jim  byly 
dokazovány, a dřímali; a nejprve usnul Aristofanés, pak již na 
samém úsvitě Agathón. A tu Sókratés, uspav je, vstal a odešel 
a on, Aristodémos, jako obyčejně šel s ním; a přišel do Lykeia 
a umyv se strávil tam celý den jako jindy a teprve potom 
navečer doma si lehl a spal.
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Poznámky

1. Apollodóros vystupuje i v dialogu Faidón jako oddaný druh 
Sókratův a je  jm enován také u  Xenofónta.

2. Faléron byl nej starší přístav athénský.

3. Žert záležel ve způsobu oslovení, který byl podoben úřednímu 
oslovování občanů.

4. Viz Úvod.

5. O něm není jinak nic známo.

6. Glaukón, zde jmenovaný, je  snad bratr Platónův, uvedený také 
v dialogu Ústava, jak  rozmlouvá se Sokratem.

7. Kteří vystupovali v té jeho vítězné tragédii.

8. Aristodéma připomíná také Xenofón, jak  rozmlouvá se Sokra
tem; v Platónově Symposiu je  představován jako jeden z těch 
následovníků Sokratových, kteří napodobovali svého učitele ve 
vnějších věcech. Kydathénaion neboli Kydathon byl jeden 
z athénských démů.

9. Čtu nyní s Burnetem μ α λ α κ ό ς a ne μ α ν ικ ό ς  = zuřivý, jak  mají 
podle rukopisné varianty někteří jin í vydavatelé. Druh si ne
může srovnat Apollodórovu příslovečnou měkkost -  kterou 
projevuje Apollodóros i v dialogu Faidón — s jeho útočným 
vystupováním.

10. To přísloví znělo asi „sami od sebe chodí dobří na hostiny 
dobrých". Předělání Sokratovo záleží v slovní hříčce, v dosaze
ní vlastního jm éna Agathón místo o b e cn é h o  jm éna dobrý (v řeč
tině agathón = dobrý).

11. Narážka na II. XVII, 587 nn., kde Apollón mluví k Hektorovi 
(překlad O. Vaňomého):

K terak’s ty před  Menelaem se poděsil, který přec dříve
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malátný kopiník býval - teď před  tebou mrt\’olu vleče, 
jed iný  sám!

12. Tj. k Agathónovi. Řecké adjektivum σοφός má širší význam 
než české „moudrý" a také jinde bývá epitetem básníků.

13. Nepřesný citát z II. X, 224, kde Diomedés dokazuje, že při 
odvážném podniku je  lépe, když jdou dva, než když jde jeden.

14. V klasické době Řekové j edli, ležíce na lehátkách a opírajíce se 
levým loktem o podušku. Eryximachos byl podle Platónových 
dialogů -  kromě Symposia je  připomenut i v dialozích Faidros 
a Prótagoras — i podle Xenofónta syn lékaře Akúmena a také 
sám byl lékařem.

15. „Dolním“ lehátkem se nazývalo lehátko na pravém konci řady; 
tam bylo obyčejně místo hostitelovo. První místo bylo na levém 
krajním lehátku; při Agathónově hostině je  na tom místě Faid
ros.

16. O moudrosti viz pozn. 12.

17. Tj. povíme si to při víně.

18. Pausanias je i v tomto dialogu i v Symposiu  Xenofóntově muž 
význačný svou láskou k básníku Agathónovi. Xenofón ho 
představuje jako horlivého obhájce paiderastie; u Platóna je  
tento rys poněkud zmírněn.

19. Faidros má velkou úlohu v Platónově dialogu, který je  podle 
něho pojmenován; i tam vystupuje jako milovník řečí o lásce.
V dialogu Prótagoras ho Platón představuje jako žáka sofisty 
Hippia.

20. Narážka na verše Euripidovy tragédie M elanippé:

a nejsou má ta slova, nýbrž matky mě, 
že nebesa i země jed iný byl tvar.

21. Sofisté, zejména Gorgias a jeho následovníci, zavedli do pro- 
saické literatury oslavné i hanlivé řeči. Gorgiovi se přičítá 
zachovaná chvalořeč na Helenu.

22. Vedle Gorgia, Prótagory a Hippia nejvíce vynikající ze sofistů 
doby Sokratovy.
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23. Rčení narážejíc! nu příspěvky placené vespolcích a klubech buď 
na společné hostiny nebo pro vzájemnou výpomoc v potřebách.

24. V Theogonii, 116 nn. Srv. Saska-Groh, Mythologie Řekův a Ří
manův, 6. vyd., str. 8 n.

25. Neatticky Akúsilaos, jeden ze starších logografu, t j . prosaickýeh 
vypravovatelů bájí, pověstí a dějin. Žil v VI. stol. př. Kr. a na
psal genealogie bohů a héróů.

26. Gaia = Země.

27. Vynikající filosof školy elejské; žil kolem r. 500 př. Kr.

28. Na několika místech v Iliadě  i v Odyssei, např. II. X, 482, 
„vdechla sílu" Odysseovi Pallas Athéně.

29. Podle thessalské pověsti byla Alkéstis chotí krále Adméta ve 
Ferách. Apollón si vymohl od Sudiček slib, že Admétos, až 
přijde čas, aby zemřel, bude moci zůstat na živu, jestliže se 
nalezne někdo, kdo by šel místo něho do Hádu. Tuto dobro
volnou oběť přinesla Alkéstis, ale byla vrácena životu, podle 
jedné pověsti z vůle dojaté královny podsvětí Persefoné, podle 
jiné s pomocí héróa Héraklea, který Smrti vyrval její kořist. Tato 
báje je  námětem Euripidovy tragédie Alkéstis.

30. Obvyklé podání báje o Orfeovi a Eurydice vykládá Saska-Groh, 
cit. d., str. 194 n. Platón ji na našem místě obměňuje 
v neprospěch Orfeovy povahy.

31. Narážka na nezachovanou tragédii Aischylovu Myrmidonové, 
v níž Achilleus hořekoval nad smrtí milovaného Patrokla.

32. Dvojice Afrodité Úrania (Nebeská) a Afrodité Pandémos 
(Obecná) není výmysl Platónův, nýbrž byla i v kultu; Afrodité 
Úrania měla své zvláštní chrámy a Pandémos také. Ale původní 
rozdíl mezi nimi nebyl etický protiklad; epiteton Pandémos 
znamenalo pravděpodobně bohyni sjednocené obce a založení 
jejího chrámu se přičítalo mytickému sjednotiteli Attiky Thé- 
seovi. Za doby Platónovy ovšem měly v kultu A frodity Obecné 
zvláštní účast hetéry.
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33. Po smrti tyrana Peisistrata r. 528 př. Kr. vládli v Athénách jeho 
synové Hippias a Hipparchos; r. 514 zavraždili Harmodios 
a Aristogeitón Hipparcha, především z důvodů soukromých, 
a r. 510 byl s pomocí spartskou přemožen Hippias; v Athénách 
byla obnovena demokracie a oba přátelé byli pak slaveni jako 
„tyranobijci“.

34. Slovo originálu φ ιλ ο σ ο φ ία ς , které Burnet označuje jako poru
šené a které jedni vůbec vynechávají, jin í vykládají s větším 
nebo menším násilím, měním ve φ ιλοττοίας a podle toho 
překládám.

35. Paidagogos, doslova „voditel dětí“, byl obyčejně starší otrok, 
který provázel nedospělého chlapce rodiny, u které sloužil, na 
jeho cestách do školy a ze školy, a vůbec mu byl společníkem 
a pomocníkem.

36. Podle verše //. II, 70 n., kde Agamemnón praví o snu, který se 
mu zjevil v podobě Nestórově:

Toto mi praviv,
odletěl ze stanu pryč, a sladký mě opustil spánek.

37. V originále je  slovní hříčka, vznikající podobností slov „Pausa- 
nias“ a ιτα ύ σ α σ θ α ι = dokončiti. Protože ji v českém překladě 
nelze napodobiti, byla vynechána i věta k ní se pojící: „učí mě 
totiž odborníci užívati takto v řeči stejných slov".

38. Všude tu využívá Eryximachos toho, že slovo erós má vedle 
užšího významu „láska“ i obecný význam „touha“ ; co jsm e 
přeložili „o touhách těla“ , jsou  tedy podle originálu i „lásky 
těla“ . Srv. poznámku 62.

39. Myšlenka Hérakleitova, na kterou se zde naráží, je  obsažena 
v jeho zlomku (D K , zl. 51): „Nerozumějí, jak  (jedno) obsahujíc 
různostje samo se sebou v souhlasu; protisměrná harmonie jako 
u luku a lyry.“ Slovo harmonia tu  ovšem podržuje svůj původní 
význam „spojení".

40. Polymnia, músa hymnických zpěvů, je  zde uvedena místo Afro- 
dity Obecné jako zástupkyně lidské hudby proti hudbě nebeské, 
kterou je  Platónovi filosofie; snad i jm éno Polymnia svou první
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složkou (/w/v * mnoho) svedlo ke spojení s jménem Pnndómos, 
jeř. má první složku (pan vše).

4 1. ČI u 188 c s rukopisy BT έβω τας, kde má Burnet έβώντοκ podle 
rukop. W a Stobaia.

42. Tj. mně jakožto básníku komedií.

43. Kmen an(d)r- = m už a gyné  = žena.

44. Podle mythu obrovští synové Alóeovi, kteří vyhrožovali samým 
bohům a chtěli postavit horu Ossu na Olymp, na Ossu pak jinou 
horu Pélion, aby se dostali až do nebes. Ale Apollón oba zahubil, 
nežli dospěli. Tento mythos je  vypravován v Od. XI, 305-320.

45. Symbolon byla známka, podle které se poznávali členové spřá
telených rodin z různých měst. To spřátelení vzniklo kdysi 
z poměru hostitele a hosta. Hostitel při loučení s hostem rozlo
mil kostku nebo destičku a dal jednu polovici hostu, druhou 
ponechal sobě; ze shody těch polovic se poznávali i potomci 
původního hosta a hostitele.

46. S platýsem se srovnává půlka původního člověka proto, že 
i platýs při své tenkosti vypadá jako rozříznutá ryba a obě oči 
má na jedné ploché straně.

47. V těchto slovech bývá nalézána narážka na historickou událost 
z r. 385 př. Kr., kdy byla arkadská obec M antineia zbavena své 
jednotnosti a rozložena ve čtyři nebo pět správních celků. Proti 
tomuto výkladu namítá Wilamowitz, Platon II, 176 nn., že jde 
na našem místě o rozdělení Arkadů, nejenom  města M antineie, 
a soudí, že se tu naráží na starší ustanovení z r. 418 př. Kr., podle 
kterého byl rozpuštěn arkadský spolek a všechna arkadská m ěs
ta měla být autonomní. Tím by ovšem odpadal důvod, datovati 
složení Symposia do doby krátce po r. 385, zmizel by i anachro- 
nismus, že se v přítomnosti Sokratově mluví o události, která se 
stala až po jeho smrti. Úplně přesvědčivý výklad W ilamowitzův 
není.

48. V originálu je  přidáno ještě přirovnání γεγονότες ώσττερ 
λίσττα ι, které jsem  nepřeložil, poněvadž slovo λίσττα ι mi je  
přes všechny podané výklady nejasné.
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49. Před svátky Velkých Dionysií, o kterých byly provozovány 
divadelní hry, konalo se v Athénách, v tak řečeném odeiu, 
představování účastněných básníků a herců obecenstvu. „Podle 
určitého pořádku, jejž asi stanovil archón, vystupovali (básníci) 
se svými herci i se svým sborem na pódium, oznamovali obe
censtvu název svých dramat, vykládali, arci jen v hlavních ry
sech, látku jejich a prosili za přízeň. Všichni byli ověnčeni 
a v slavnostní roucho oděni, avšak herci divadelního kostýmu 
neměli, zejména ne škrabošek." (F. Groh, Řecké divadlo, 2. vyd., 
str. 33 n.)

50. Podle Hésiodovy Theogonie dva z Titanů, synů Úrana a Gaie; 
viz Saska-Groh, cit. d., str. 9.

51. Podle těch mythů byl vykleštěn Úranos od svého syna Krona 
a spoutáni byli Titáni, když byli přemoženi od Dia; viz Saska- 
Groh, cit. d., str. 9 n.

52. Até je  zosobněná zaslepenost mysli, v které se člověk dopouští 
viny. Verše, které tu jsou uvedeny, pocházejí z II. XIX, 92 n.

53. Původ tohoto výroku, je jž Platón uvádí na několika místech 
svých spisů, je  u Pindara.

54. Citát ze Sofokleovy ztracené tragédie Thyestés.

55. Viz Od. VIII.

56. Citát ze Sofokleovy ztracené tragédie Stheneboia.

57. Músická umění jsou  básnictví, hudba, tanec.

58. Básník Agathón improvizuje tu sám verše na oslavu Eróta. 
Závěr jeho řeči je  Platónovo úmyslné napodobení umělé 
řečnické prózy podle nauky sofisty Gorgia; hlavním jejím  zna
kem je  členění na krátké, souměrně skládané úseky (kóla 
a komnata), spojované v protikladné dvojice a vyznačované 
i rýmy.

59. N arážka na verše Od. XI, 633-635, kde Odysseus vypravuje, jak  
za svého pobytu v podsvětí při pohledu na zástupy mrtvých 
pocítil strach, co se mu ještě může zjevit (překlad O. Vaňomého):
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hrůzou bledly mi tváře,
že br snad Gorgony hlavu, té nestvůry hrůzostrašně, 
velebná Persefoneia mi posla t z  podsvětí mohla.

Gorgóny jsou v řeckém mythu ohyzdné a hrozné bytosti; nej
známější z nich je  Medúsa, jejíž obličej byl tak strašný, že kdo 
se na něj podíval, hned zkameněl; srv. Saska-Groh, cit. d., str. 
146 n. N a našem místě je  hříčka slov se slovy Gorgó a Gorgias; 
epiteton „hrozného" je  v originále dvojsmyslné, nebot řeckc 
slovo deinos znamená i „hrozný" i „silný (= dovedný, působi
vý, zejména o řečníku) a na uvedeném místě Odysseie je  jím 
opatřeno slovo „nestvůra".

60. Narážka na často citovaný verš Euripidovy tragédie Hippolytos, 
612: „jazyk přisáhl, ale mysl je  bez přísahy".

61. Sókratés musí objasňovat svou otázku, protože v řečtině je  
vazba substantiva ες>ως (= láska) s genitivem dvojznačná; ten 
genitiv může totiž být subjektivní a potom znamená ona vazba 
„láska něčí" nebo objektivní a pak = „láska k  někomu". Význam 
„láska" je  cítěn i ve vlastním jm énu Erós. V češtině tuto 
syntaktickou dvojznačnost nelze napodobiti.

62. Tato otázka vyplývá z příbuznosti jm éna Erós se slovesem έρα v 
τ ίνος = „milovati něco" nebo „toužiti po něčem". Erós je  Láska 
i Touha. Srv. poznámku 38.

63. Jméno této bezpochyby fiktivní původkyně Sokratova vědění 
o Erótu i jméno její vlasti, města Mantineje, není voleno ná
hodně. Jméno Diotima obsahuje v sobě jm éno Diovo a kmen 
slovesa τ ιμ ά ν  (= ctíti) upomíná svým složením na Sofokleuv 
verš „nikdo není moudrý nežli ten, koho ctí bůh". Přívlastek 
mantinejská, μ α ν τ ιν ικ ή  podobá se svým začátkem slovu 
μ α ντικ έ , věštecká. Ale i kdyby snad bylo možno připustit, že 
Diotima byla skutečná žena, je  je jí osobnost v dialogu zcela 
výtvor Platónův.

64. Poros je  personifikace pojmu ττόβος = průchod, cesta, prostře
dek, důmysl; jeho zosobnění se vyskytuje již  u básníka Alk- 
mana. Métis = Rozumnost, podle Hésiodovy Theogonie první 
choť Diova.

77



P O Z N Á M K Y

65. Tato personifikace se vyskytuje také v Aristofanově komedii 
Plútos.

66. Těmito slovy je  připravena myšlenka o Erótu filosofu. V řec
kém originále působí slovo ,filosofos“ současně všemi odstíny 
svého významu, jež v překladu musíme rozlišovat výrazy „mi
lovník moudrosti", „hledatel moudrosti", „filosof1.

67. Bylo třeba ponechat v překladu kmen těch řeckých slov, obsa
žený v slovese poiein = dělati, v původním znění, protože lati- 
nizovaná slova poesie, poeta mají význam speciální, o němž se 
vykládá dále.

68. Odkud je  tento citát, není známo.

69. Zde se začíná řada metafor, vyjadřujících filosofickou touhu po 
působení na vnímavé duše. V základu těchto metafor splývají 
pojmy ploditi a roditi, a pro touhu po onom působení se užívá 
v přeneseném smyslu představy těhotnosti a porodních bolestí. 
Původní rozdíly těchto představ podle činitele mužského 
a ženského se v těchto metaforách ztrácejí.

70. Moira = Sudice je  činná při narození člověkově i při jeho smrti. 
Eileithyia je  bohyně pomáhající ženám při porodu, viz Saska- 
Groh, cit. d., str. 27.

71. V izpozn. 29.

72. Kodros byl podle pověsti attický král, který dobrovolně oběto
val život, aby zjednal své zemi vítězství nad Dóry.

73. Zákony přičítané v tradici Lykúrgovi.

74. V m ystériích byly rozlišovány dva druhy zasvěcení; kdo přijal 
první, nižší, nazýval se mystés, kdo druhý, vyšší, byl epoptés (= 
divák); srv. Saska-Groh, cit. d., str. 125.

75. Slovy , jestliže tak řeknu" napodobuji větu originálu έάν  ε'ύττω 
ούτωσί, je jíž význam není dost jasný, která však jistě charak
terizuje zvláštnost Alkibiadova způsobu mluvení. Podle 
Plútarcha, Alkibiadés, 10, měl totiž Alkibiadés myšlenku vždy 
pohotově, ale hledal slova a přitom se často mýlil, uprostřed řeči 
se odmlčoval, ztrácel souvislost a pak zase začínal znova.
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76. Rozumf se chladič na víno, psyktér.

77. Číše, kolylé, znamená zde dutou míru, asi 1/4 litru.

78. Verš z //. XI, 514.

79. O silénech, mythických bytostech podobných satyrům, viz Sa
ska-Groh, cit. d., str. 112-114. Zde jde o schránky, zhotovené 
v podobě silénů.

80. O Marsyovi, jenž se odvážil zápasit hrou na píšťalu s kitharistou 
Apollónem, viz Saska-Groh, cit. d., str. 114.

81. Olympos, polomythický hráč na píšťalu (aulos), byl pokládán za 
vynálezce zvláštního druhu píšťalové hudby, tak řečeného aule- 
tického nomu.

82. Korybanti byli kněží maloasijské bohyně Kybély; při jejím  
orgiastickém kultu, jehož hlavni složkou byla pronikává hudba, 
dostávali se zasvěcenci do náboženského vytržení, projevující
ho se všelikými halucinacemi.

83. Narážka na vypravování, jak  Odysseus unikl svůdným pěvky
ním; viz Od. XII, 39-54.

84. Narážka na to, že byla dvě přísloví, 1. víno mluví pravdu, 2. víno 
a dítě mluví pravdu.

85. Dramatické napodobení obřadního zvolání při mystériích, kte
rým byli nezasvěcení vyzváni, aby se vzdálili a neposlouchali.

86. Narážka na výjev z II. VI, 234 nn. kde si hrdinové Glaukos, ze 
strany trójské, a Řek Diomedés vymění zbroj, když poznají, že 
se jejich rodiny kdysi spřátelily (překlad O. Vaňomého):

tehdáž Kronovec Zeus vzal nadobro Glaukovi rozum, 
protože s Tydeovcem se nezdráhal změniti výzbroj, 
za zlatou bronzovou dostal -  vzal za devět krav -  
dal za sto.

87. Aias, po Achilleovi nej statečnější z řeckých hrdinů před Trójou, 
měl veliký, neprorazitelný štít, složený ze sedmi hovězích koží.

88. Poteidaia, korintská osada na chalkidickém výběžku Palléné, 
byla členem athénského námořního spolku, ale r. 431 od Athén
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odpadla; Athéňané poslali proti ní válečnou výpravu a r. 429 jí 
dobyli.

89. Verš z Od. IV, 242, jím ž začíná Helena vypravovat o tom, jak 
se Odysseus vloudil do Tróje.

90. Iónové byli na oné výpravě mezi spojenci Athéňanů.

91. U Délia, v Boiótii, byli Athéňané poraženi za války pelo- 
ponnéské r. 424 př. Kr.

92. Athénský vojevůdce; podle něho je  pojmenován Platónův dia
log o statečnosti.

93. Míněn je  verš Aristofanových Oblaků , 361, kde sbor praví 
k Sokratovi: „tobě, že se nadýmáš na ulicích a koulíš očima 
a neobut snášíš mnoho zlého a nad námi se vznešeně tváříš".

94. Brasidas byl vynikající vojevůdce spartský v první části polo- 
ponnéské války.

95. Nestor, nejstarší a nejzkušenější z řeckých králů před Trójou, 
a Anténór, šlechtic trójský, původce návrhu, aby Trójané vydali 
Řekům Helenu, jsou srovnáváni s Perikleem pro svou ro
zumnost a samostatnost úsudku.

96. Charmidés byl Platónův strýc z matčiny strany. Platón podle 
něho pojmenoval dialog, v kterém Charmidés vystupuje jako 
mladý krasavec, který působí i na Sokrata mocným dojmem.

97. Tento Euthydémos, rozdílný od sofisty, podle kterého je  pojm e
nován Platónův dialog, byl podle vypravování Xenofóntova od 
Sokrata vyléčen ze své domýšlivosti a zcela k Sokratovi přilnul.

Ediční poznámka

Pro toto vydání dialogu Symposion jsm e použili překlad Františka 
Novotného vydaný Janem Laichterem v Praze 1947.

V textu jsm e opravili několik věcných přehlédnutí původního vy
dání a jediný zásah do obsahové stránkyjsm e učinili v případě pickla- 
du řeckých slov άς>ετή a φ ιλοσ οφ εΐν . Pro překlad řeckého slova 
άρετή  jsme použili výraz zdatnost, který Novotný užívá ve většině 
ostatních dialogů. V případě řeckého slova ψ ιΑ οσοφεϊν jsm e se 
v pasáži 204 a přidrželi překladu ve vydání z r. 1936.

Rovněž pravopisné úpravy jsm e omezili na minimum, abychom 
neporušili charakteristický, mírně archaizující styl překladu. Sou
časné normě jsm e přizpůsobili pouze psaní předložek s a z a  slov jako 
podruhé, kvůli, zatímco  apod. Dále jsm e upravili transkripci řeckých 
vlastních jm en, a to tak, že délky jsou  použity pouze pro přepis 
řeckých znaků a = á, η  = é, η  = é, ω = ó, ω = ó, ου — ú. Nejvíce 
grafických změn doznal poznámkový aparát. ^

Tradiční stránkování Stephanova vydání uvádíme podle nejnovejši 
kritické edice řeckého textu uveřejněného péčí Association Guillau- 
me Budé v roce 1991. ,

Náš dík patří především dědicům autorských práv, pani Eve Boba- 
kové, paní Haně Rapantové a panu Karlu Novotnému, kteří nám 
ochotně vyšli vstříc, jakož i Ivanu Chvatíkovi, Jiřímu Chotašovi 
a všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto svazku.

Aleš Havlíček
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